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Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, Năm B 
 

BÀI ĐỌC I:                                                                    Is 63,16b-17. 19b; 64,2b-7 

Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. 

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 

 

Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở.  Lạy 

Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng 

con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia 

nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển 

trước Thánh Nhan Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan! Người ta chưa nghe 

nói đến bao giơ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như 

thế đối với ai tin cậy nơi mình. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài 

khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo các 

đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, 

mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác 

chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.  Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng 

ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm 

mặc sức hành hạ chúng con. Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, 

còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. 

Đó là Lời Chúa. 
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ĐÁP CA: Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c4) 

 Người đọc: Lạy Thiên Chúa,/ xin phục hồi chúng con,/ xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,/ để 

chúng con được ơn cứu độ./ 

 

Chung: Lạy Thiên Chúa,/ xin phục hồi chúng con,/ xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,/ để chúng 

con được ơn cứu độ./ 

 

Người đọc: Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,/ Ngài là đấng ngự trên các thần hộ giá/, xin khơi dậy uy dũng 

của Ngài/ đến cùng chúng con và thương cứu độ./ 

Chung: Lạy Thiên Chúa,/ xin phục hồi chúng con,/ xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,/ để chúng 

con được ơn cứu độ./ 

 

Người đọc: Lạy Chúa tể càn khôn, xin trở lại,/ tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,/ xin Ngài thăm 

nom vườn nho cũ,/ bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,/ và chồi non được Ngài ban sức mạnh./ 

Chung: Lạy Thiên Chúa,/ xin phục hồi chúng con,/ xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,/ để chúng 

con được ơn cứu độ./ 

 

Người đọc: Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu/ là con người được Chúa ban sức mạnh./ 

Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,/ cúi xin Ngài ban cho được sống,/ để chúng con xưng 

tụng danh Ngài./ 

Chung: Lạy Thiên Chúa,/ xin phục hồi chúng con,/ xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,/ để chúng 

con được ơn cứu độ./ 

 

BÀI ĐỌC II:                                                                                             1 Cr 1,3-9  

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. 

 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Cô-rin-tô. 

Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và 

bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân uệ Người đã ban cho anh em nơi Đức 

Ki-tô Giê-su. Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, 

phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-

tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc 

mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ 

làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày 

của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em 

đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG: 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu 

độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.  

 

TIN MỪNG:                                                                                         Mc 13,33-37 

Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 

 

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em 

không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các 

đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy 



anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà 

gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 

Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"             

Đó là Lời Chúa. 

 

 
SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Anh chị em thân mến, 

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng khởi đầu một năm phụng vụ mới. Đề tài hôm nay nhắm vào việc tỉnh 

thức đón chờ Chúa đến… Bài Tin Mừng mô tả hình ảnh của Chúa như người chủ trẩy đi phương xa 

và các môn đệ như những người tôi tớ với trách nhiệm trong tay. Chúa trao phó trách nhiệm cho mỗi 

người trong thời gian tại thế. Thời giờ, khả năng, sức lực, cơ hội, hoàn cảnh sống là ân sủng Chúa 

ban đi song song với trách nhiệm trổ sinh hoa trái thánh thiện. Do đó mỗi người cần tỉnh thức chu 

toàn trách nhiệm của mình. Thái độ của mỗi người là sẵn sàng đón Chúa. 

        Thái độ sẵn sàng đón Chúa được biểu lộ qua ý thức về những việc lớn nhỏ xảy ra chung quanh. 

Ý thức như thế giúp ta nhận ra Chúa hiện diện trong những người chung quanh, trong thiên nhiên, 

trong biến cố thời cuộc. Cảm nhận được Chúa hiện diện trong hoàn cảnh sống sẽ đem lại cho ta niềm 

vui, sự an bình, cảm nghiệm hạnh phúc, vì sự hiện diện của Chúa xua tan sợ hãi và đem lại cảm giác 

an toàn. 

       Ý thức về sự hiện diện của Chúa trong các việc lớn nhỏ trong đời sống là con đường của tu đức 

bởi vì mục đích của tu đức là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy Chúa hiện diện trong đời mình để 

ta càng kết hiệp mật thiết với Ngài hơn.  

       Ta không thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa để mở lòng đón Ngài nếu ta không dành thời giờ 

lắng đọng tâm hồn. Mẹ Maria ghi nhớ sự việc xảy ra và suy niệm trong lòng. Mẹ suy niệm vì Mẹ 

dành ra thời giờ để lắng đọng tâm hồn. Tâm hồn ta như một mặt hồ. Nếu ta có thời gian lắng đọng, 

yên tĩnh, ta sẽ thấy Chúa, ta sẽ thấy chính mình và ta sẽ thấy tha nhân rõ ràng hơn. Tất cả các vị 

thánh đều có thời gian lắng đọng tâm hồn để thấy Chúa và kết hiệp với Ngài. Nếu không, họ sẽ xa 

Chúa và không thể trở nên thánh, vì nên thánh là đến gần Chúa, thấy Chúa, kết hiệp với Chúa và trở 

nên giống Chúa. 

      Lời kêu gọi hãy tỉnh thức giúp ta sắp xếp thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Hằng tuần ta dọn dẹp 

nhà cửa để đem lại thoải mái cho đời sống. Sinh hoạt hằng ngày tạo ra bề bộn, rối loạn, rác rưởi, nên 

ta phải thường xuyên dọn dẹp. Tương tự như thế, trong giòng xô bồ của cuộc sống, ta cũng bị rối 

loạn, vì thế Mùa Vọng là dịp để ta sắp xếp lại đời sống. Một đời sống hạnh phúc bao giờ cũng đòi 

buộc phải thăng bằng trong các phạm vi. Làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, thờ phượng, giao tế xã hội, 

học hành… đều phải được sắp xếp sao cho thăng bằng. Mỗi phạm vi cần thời giờ, sức lực phù hợp. 

Điều quan trọng là phải đặt Chúa làm trung tâm cho mọi phạm vi sinh hoạt của đời sống hằng ngày. 

     Khi dành ra thời giờ để cầu nguyện, suy nghĩ về những việc lớn nhỏ trong cuộc sống dưới ánh 

sáng đức tin, ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả hữu ích. Ta sẽ phục hồi năng lực tâm lý. Trong khi bôn 

ba chạy đua với cuộc sống cuồn cuộn hằng ngày, tâm hồn trí não ta bị lôi kéo nhiều ngã như một tử 

tội chịu xử hình phạt ngũ mã phân thây. Tình trạng phân tán năng lực tâm linh khiến ta mệt mỏi, có 

khi khiến ta thấy cuộc sống vô vị nhạt nhẽo. Vì thế, thời giờ dùng để hồi niệm, tĩnh lặng, cầu nguyện 

sẽ quy tụ tâm hồn ta thành một toàn thể trọn vẹn, phục hồi sức lực tâm linh cho ta. 

        Thời giờ hồi niệm cũng giúp ta định hướng cuộc đời để ta nhìn thấy rõ hơn về mục đích của đời 

mình. Như thế mọi hoạt động của ta sẽ đúng hướng và có ý nghĩa hơn. Trong khung cảnh chuẩn bị 

Giáng Sinh, việc dành thời giờ hồi niệm, cầu nguyện trong Mùa Vọng sẽ làm cho buổi đón mừng 

Chúa Giáng Sinh có ý nghĩa và niềm vui sâu xa. 

        Trong tâm tình Mùa Vọng, ta hãy hợp với ngôn sứ Isaia và Dân Chúa để cầu xin Chúa “xé trời 

mà ngự xuống”. Xin cho ta cũng xé mọi rào cản để Chúa ngự vào tâm hồn và cuộc sống mình. Có 

như thế, thì cuộc sống ta mới tràn đầy yêu thương, an vui và hạnh phúc. 

(Trích bài suy niệm “Tỉnh thức” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 30/11/ 2008) 



 

LỘC XUÂN CỘNG ĐỒNG 2020 
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. (1Tm 6:7). We brought 

nothing into the world, so that we can take nothing out of it. (1Tim 6:7). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2020  

 

THÁNG MƯỜI MỘT 

Ý cầu nguyện:  

Cầu cho trí tuệ nhân tạo: Xin cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của 

con người. 

 
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 30/11/2020.  

Thánh Anrê tông đồ. Lễ kính.  

Rm 10:9-18; Mt 4:18-22. 

Thứ Ba: 01/12/2020. 

Is 11:1-10; Lc 10:21-24. 

Thứ Tư: 02/12/2020. 

Is 25:6-10; Mt 15:29-37. 

Thứ Năm: 03/12/2020. 

Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. 

Is 26:1-6; Mt 7:21,24-27. 

Thứ Sáu: 04/12/2020. 

Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. 

Is 29:17-24; Mt 9:27-31. 

Thứ Bảy: 05/12/2020.  

Is 30:19-21,23-26; Mt 9:35-10:1,6-8. 

 
Thánh nhạc Giáng Sinh 

Mặc dầu chúng ta tạm ngưng Thánh Lễ, nhưng chúng ta vẫn chuẩn bị để có thể cử hành Đại Lễ 

Giáng Sinh, khi luật hạn chế nới lỏng. 

      Như đã thông báo trước đây, Cộng Đồng dự tính có bốn Thánh Lễ để mừng Giáng Sinh: 2 Thánh 

Lễ Vọng Giáng Sinh 7g00 tối và 9g30 tối 24/12/2020, và 2 Thánh Lễ Ngày Giáng Sinh 9g00 sáng 

và 11g30 trưa 25/12/2020.  

      Về thánh nhạc cho mỗi Thánh Lễ sẽ có một tốp tam ca hát lễ. Tôi ủy thác cho anh Nguyễn Chu 

Thy (Ủy Viên Thánh Nhạc) tìm người, chọn bài hát và tập hát cho các Thánh Lễ nêu trên. Khi được 

mời tham dự tập hát và hát lễ, xin anh chị em hưởng ứng. Xin anh chị em hợp tác với anh Chu Thy 

để phục vụ Chúa trong Cộng Đồng chúng ta.  

      Qua lời bầu cử của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng ta.            

Đức Ông Quản Nhiệm 

 

NGÀY THIỆN NGUYỆN  
CỘNG ĐỒNG 

 

Anh chị em thân mến, 

Theo thông lệ, Ngày Thiện Nguyện Cộng Đồng diễn ra vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng 12. Vậy, 

năm nay Chúa Nhật 06/12/2020 sẽ là ngày Thiện Nguyện Cộng Đồng.  



         Chúng ta nhớ đến lòng quảng đại và công lao của biết bao nhiêu thiện nguyện viên đã và đang 

phục vụ Cộng Đồng trong các phạm vi khác nhau, nhờ đó Cộng Đồng sinh hoạt sầm uất và phát triển 

tốt đẹp làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta. 

       Hằng năm chúng ta thường tuyên dương một vài thiện nguyện viên. Nhưng năm nay vì đại dịch 

và Cộng Đồng không sinh hoạt nhiều, nên việc tuyên dương được hoãn lại. Khi đến thời gian thích 

hợp trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống này. 

       Trong Ngày Thiện Nguyện Viên 06/12/2020, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cầu nguyện đặc biệt 

cho các thiện nguyện viên của chúng ta: những người quá cố và những người còn sống. Qua lời 

chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa trả công bội hậu cho mỗi người theo hoàn cảnh 

riêng. Chân thành cám ơn anh chị em. 

Đức Ông Quản Nhiệm 

 

 
GHI DANH THAM DỰ THÁNH LỄ GIÁNG SINH 

Phiếu ghi danh tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh màu hồng và thùng phiếu có sẵn trên bàn ở chái nhà 

cạnh Nhà Chung và nhà kho. Xin anh chị em ghi danh càng sớm càng tốt. Xin sát trùng tay trước khi 

lấy phiếu.                 

 Đức Ông Quản Nhiệm 

 

 
 

Chúng ta có nên sợ  
Thiên Chúa không? 

Nuôi dưỡng lòng “kính sợ Thiên Chúa” là thúc đẩy mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa hơn là 

sợ tiếng sét của Ngài. 
      Một trong những ơn của Chúa Thánh Thần là “kính sợ Thiên Chúa”. Đó là một trong những ơn 

có thể gây ra nhiều nhầm lẫn. Thoạt đầu có vẻ chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa như thể Ngài là một 

ông chủ bất công, sẵn sàng đánh phạt đầy tớ nếu làm điều gì sai lỗi.  

       Ta có thể bị cám dỗ khi thấy Chúa là nhân vật tương tự như thần Zeus, sẵn sàng trừng phạt tội 

nhân bằng tiếng thét của mình khi ngồi trên ngai.  

       Trong bối cảnh này, sống trong sự “sợ hãi” Thiên Chúa nghĩa là liên tục trốn tránh Ngài, sợ cơn 

thịnh nộ của Ngài. 

       Nhưng đây không phải là ý hướng của Giáo hội khi nói về lòng “kính sợ Thiên Chúa”. 

       Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra một suy tư tuyệt vời về ơn Chúa Thánh Thần trong buổi 

tiếp kiến chung vào năm 2014, qua đó Ngài giải thích về ý nghĩa đích thực về định nghĩa này: “Ơn 

kính sợ Thiên Chúa mà chúng ta nói hôm nay, bao gồm bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Nó không có 

nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa: Chúng ta biết rõ rằng Thiên Chúa là Cha, Ngài hằng yêu thương chúng 

ta, muốn cứu rỗi chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta; vì vậy không có lý do gì phải sợ Thiên Chúa 

cả!”.  

        Nỗi sợ Thiên Chúa gây hại hơn là lợi, và đó không phải là điều mà Giáo hội đang đề cập. 

        Trái lại, lòng “kính sợ Thiên Chúa là ơn của Chúa Thánh Thần, nhắc cho chúng ta biết rằng 

chúng ta là những con người nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, trước tình yêu của Ngài và hạnh phúc 

của chúng ta hệ tại ở việc chúng ta tự bỏ mình với lòng khiêm nhường, với sự kính trọng, phó thác 

trong đôi tay của Chúa. Đây là kính sợ Thiên Chúa: phó thác cho lòng nhân từ của Cha chúng ta, 

Đấng luôn yêu thương chúng ta”. 

        Kính sợ Thiên Chúa liên quan nhiều đến tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và lòng từ 

ái bao la của Ngài. Điều này xem ra có thể mâu thuẫn với định nghĩa trên, nhưng không phải như 

vậy. Đức Giáo hoàng đã giải thích thêm về cách mà lòng “kính sợ” phát xuất từ mối quan hệ yêu 

thương với Thiên Chúa: “Khi lòng kính sợ Thiên Chúa tràn ngập trong chúng ta, bấy giờ chúng ta 

được dẫn dắt để bước theo Chúa bằng sự khiêm nhường, ngoan ngùy và vâng phục. Tuy nhiên, đó 



không phải là thái độ cam chịu, thụ động, thậm chí là than phiền, nhưng bằng sự ngạc nhiên và vui 

sướng của người con vốn nhận ra mình được Chúa Cha phục vụ và yêu thương. Vì vậy, lòng kính sợ 

Thiên Chúa không làm cho chúng ta trở thành người tín hữu rụt rè, dễ phục tùng mà sinh ra nơi 

chúng ta lòng can đảm và mạnh mẽ. Đó là ơn khiến cho những người tín hữu chúng ta vững tin, nhiệt 

thành, không đặt mình trước Chúa vì sợ hãi, nhưng vì bị cảm động và bị chinh phục bởi tình yêu của 

Thiên Chúa. Bị thu phục bởi tình yêu của Thiên Chúa! Và đó là điều rất tuyệt vời. Hãy để cho mình 

được chinh phục bởi tình yêu này của người cha, người yêu thương chúng ta rất nhiều, yêu thương 

chúng ta bằng trọn vẹn con tim của mình”. 

       Chúng ta cần phải hiểu điều này theo nghĩa nhìn thấy nơi Thiên Chúa như một người Cha đầy 

tình yêu thương và làm mọi sự vì tình yêu. 

       Lòng kính sợ Thiên Chúa không tạo ra sự lo lắng nơi chúng ta, nhưng thúc đẩy Chúng ta yêu 

mến Thiên Chúa nhiều hơn và tín thác vào sự quan tâm đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho 

chúng ta.  

Philip Kosloski 
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Ba nhân đức chúng ta có thể học được khi lần chuỗi mân côi 
Kinh mân côi có thể dạy cho chúng ta nhân đức khiêm nhường, vâng phục và tách biệt.  

       Nếu Kinh Mân Côi cơ bản là một phương pháp cầu nguyện để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, 

thì kinh này cũng có thể được định nghĩa như một “nhà giảng thuyết”, dạy cho chúng ta các nhân 

đức cần phải noi theo.  

      Cha John Proctor, trong cuốn sách Hướng dẫn về Kinh Mân Côi dành cho các Linh mục và giáo 

dân, giải thích rằng Kinh Mân Côi “vừa là một nhà giảng thuyết vừa là thầy dạy. Với tư cách là người 

thầy, Kinh Mân Côi dạy cho chúng ta biết những điều phải tin; và với tư cách là nhà giảng thuyết, 

Kinh Mân Côi nói cho chúng ta biết điều phải làm… Dẫn con người đến sự hiểu biết về cuộc đời của 

Chúa Kitô, bước theo Ngài, thực hành các nhân đức của Ngài, và bắt chước cuộc sống của Ngài giữa 

loài người”.  

       Kinh Mân Côi dạy chúng ta nhân đức không chỉ qua việc chiêm ngắm cuộc sống của Chúa Giêsu 

Kitô, mà còn qua việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Kinh Mân Côi tỏ bày cho 

chúng ta về Đức Maria như là mẫu gương của mọi nhân đức nhằm khích lệ chúng ta”.  

        Cha Proctor còn đưa ra ba nhân đức mà tất cả mọi người chúng ta học được khi lần Chuỗi Mân 

Côi.  

 

1. Khiêm nhường:  Qua các mầu nhiệm Mân Côi, sự khiêm nhường được lan tỏa và thấm nhuần 

mọi giai đoạn.  

        “Khiêm nhường là nền tảng của tòa nhà thiêng liêng của chúng ta, không có nó, tòa nhà giống 

như một ngôi đền điên rồ, sẽ bị sụp đổ. Sự khiêm nhường được tìm thấy trong mọi giai đoạn.  

        Việc nhập thể là mầu nhiệm của sự khiêm hạ thẳm sâu - Đấng Tối Cao trở nên thấp hèn, Đấng 

Vĩ Đại nhất trở nên nhỏ nhất, Đấng thấu suốt mọi sự thành một Trẻ thơ, Thiên Chúa toàn năng trở 

thành một đứa trẻ yếu đuối… Nơi các mầu nhiệm sự Thương tất cả đều nói về sự khiêm nhường – 

từ Vườn Dầu cho đến đồi Canvê, một hành động kéo dài và không gián đoạn của sự hạ mình và sỉ 

nhục sâu thẳm nhất. Ngay cả trong những chiến thắng, nơi các sự Vui, chúng ta vẫn suy niệm về việc 

suy tôn Đấng khiêm nhường. Đức Maria cũng đã mạc khải cho chúng ta biết Mẹ như là người nữ tỳ 

khiêm tốn của Thiên Chúa.  

 

2. Vâng phục: Một nhân đức mà chúng ta thường khó học tập đó là vâng phục, và điều này cũng 

được thể hiện qua Kinh Mân Côi.  
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       “Vâng phục là anh chị em song sinh của Khiêm nhường, cùng sinh ra từ một người mẹ, lớn lên 

cùng với khiêm nhường, gia tăng hay mất sức mạnh cùng với khiêm nhường, chết hoặc sống với 

khiêm nhường – vâng phục là vì các mầu nhiệm Kinh Mân Côi tựa sợi chỉ dệt nên tấm vải. Tại sao 

Chúa chúng ta đã đến thế gian? Là để thi hành thánh ý của Cha. “Không theo ý Con, nhưng theo ý 

Cha” là phương châm của cuộc sống Con Thiên Chúa trên trần gian.  

 

3. Tách biệt: Một nhân đức khác được nhấn mạnh khi đọc Kinh Mân Côi đó là sự tách biệt, nghĩa 

là không dính líu vào những điều trần tục.  

      “Tách biệt và nghèo nàn về tinh thần. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo 

khó”, nhưng trước khi rao giảng bằng lời Ngài đã rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Chuồng 

bò, người mẹ nghèo, người thợ mộc với tư cách là người cha chính thức, chỗ trọ nghèo nàn, các môn 

đệ là những người bình dân, trần truồng trên Thánh giá, được chôn cất trong ngôi mộ mượn tạm. 

Chắc chắn tất cả những điều này, vốn đã chiếm lấy được con tim của thánh Phanxicô, được định 

nghĩa như hôn ước và lòng trung thành với người “Mẹ nghèo khó”.                    

 Philip Kosloski/Aleteia 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ 
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TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
329. Linh mục thi hành thừa tác vụ của mình thế nào? Dù được truyền chức cho một sứ vụ phổ 

quát, linh mục thực thi sứ vụ này trong một Giáo hội địa phương, liên kết trong tình huynh đệ với 

các linh mục khác, cùng nhau làm thành linh mục đoàn; các vị này, hiệp thông với Giám mục và 

thuộc quyền ngài, chịu trách nhiệm về Giáo hội địa phương đó. 

 

330. Việc phong chức phó tế có hiệu quả gì?  

Ðược đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô-tôi tớ cho mọi người, vị Phó tế được truyền chức để phục 

vụ Hội thánh. Dưới quyền Giám mục mình, phó tế thực thi việc phục vụ trong thừa tác vụ Lời Chúa, 

việc phụng thờ Thiên Chúa, trong trách nhiệm mục vụ và bác ái. 

 

331. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành thế nào?  

Cho cả ba cấp bậc, Bí tích Truyền chức thánh được trao ban qua việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến 

chức, rồi long trọng đọc lời nguyện truyền chức. Qua lời nguyện này, Giám mục cầu xin Thiên Chúa 

đổ tràn Chúa Thánh Thần với các hồng ân của Ngài một cách đặc biệt trên tiến chức, giúp thực thi 

thừa tác vụ mà tiến chức phải đảm nhận. 

 

332. Ai có thể cử hành Bí tích Truyền chức thánh?  

Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành sự, với tư cách là người kế nhiệm các Tông đồ, mới 

có quyền tấn phong ba cấp bậc của Bí tích Truyền chức thánh. 

 

333. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh?  

Chỉ có những người nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội mới có thể lãnh nhận thành sự Bí tích Truyền 

chức. Hội thánh biết mình bị ràng buộc với sự chọn lựa của chính Chúa. Không ai có quyền đòi hỏi 

được lãnh nhận Bí tích Truyền chức. Nhưng chỉ có thẩm quyền của Hội thánh mới đưa ra phán quyết 

về khả năng của các ứng viên. 
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