
 
 
 

 
 

 

Mùa kỷ niệm Giáng Sinh trở về.  Khắp nơi trên hoàn vũ 
đang chờ mong “Bình an của mùa Giáng Sinh”. Ý nghĩ của 

mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đón mừng Giáng sinh có thể khác 

nhau  tùy theo niềm tin, truyền thống đạo đức, hoàn cảnh xã 
hội, hoặc giả cũng có thể là những hình thức lợi dụng “bên 

ngoài” có tính cách thương mại bày bán những đồ vật liên 

quan đến ngày trọng đại ấy… Dù người ta  có trang hoàng 

hang lừa máng cỏ bằng đủ vẻ lộng lẫy, xa hoa đắt tiền cách 
mấy, nhưng những tráng lệ của khung cảnh ngày nay không 

xóa được thực cảnh của một hang đá lộng gió ngày xưa. 

 
Nếu quý vị là một trong những “nạn nhân” bị thế giới 

hưởng thụ “mê hoặc” trong việc kiếm tìm những món quà 

vật chất cho mùa Giáng sinh, thì mời quí vị hãy dừng lại đôi 

phút để thử bắt đầu việc mua sắm năm nay bằng những món 
quà đó là sự ‘Bình An của Thiên Chúa giáng trần”. Tin 

chắc, quí vị sẽ thấy mùa Giáng sinh năm nay thú vị hơn, ý 

nghĩa hơn. Những món quà tinh thần này sẽ tồn tại lâu bền 
hơn. 

 

Bình an là món quà từ trời cao, là hồng ân Thiên Chúa luôn 
ao ước trao ban cho nhân loại. Theo Tin mừng Luca cho 

chúng ta biết về lời ca mừng của Thiên thần “Vinh danh 

Thiên chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa 

thương”. Món quà “bình an” đến với loài người ngay từ 
giây phút đầu Thiên Chúa tỏ hiện tình thương qua mầu 

nhiệm “Ngôi Lời Nhập Thể” và còn tiếp tục đem đến cho 

con người qua cuộc sống và giáo huấn của Chúa Kitô. 
 

Hai chữ “bình an” được nhắc đến 39 lần trong Phúc âm. 

Bình an là lời chào mở đầu khi Chúa nhập thể (Lc 3:14); là 
sứ mạng Chúa trao ban cho các Môn đệ: “Vào nhà nào, anh 

em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10:13); là một 

lời an ủi cho những ai được chữa lành. “Lòng tin của con đã 

cứu con, con hãy đi bằng an” (Lc 8:48); là con đường đưa 
những ai tin tưởng đến bến bình an.  “.…và trong bóng tối 

tử thần dẫn ta bước vào nẻo bình an (Ic 1:79); là chúc thư 

Chúa Kitô để lại cho Giáo hội của Người: “Thầy để lại bình 
an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Jn 

15:27); và là lời chào đầu tiên đến với các môn đệ sau khi 

Chúa Kitô phục sinh: “Bình an cho anh em” (Lc 24:36).  

 
Chúa luôn mong muốn cho chúng ta được bình an, được 

sống trong sự bình an, nhưng làm sao để đạt được sự bình an 

đích thật? Nói lời bình an thì dễ, trao nhau những cử chỉ 
bình an cũng không khó lắm, nhưng cảm nghiệm được sự 

bình an là kết quả của một kiếm tìm đầy thử thách.  Chúa 

Kitô đã từng phải rời bỏ đám đông để lên núi một mình, để 
tìm về với thinh lặng của nội tâm.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Đa số chúng ta đang sống trong một thực tại ồn ào và hỗn 
tạp với những căng thẳng và dồn ép của một xã hội văn 

minh đặt trọng tâm vào vật chất và ngại ngùng khi phải lặng 

thinh. Sự thinh lặng  bên trong và bên ngoài sẽ giúp chúng ta 
tìm thấy, tìm lại bình an hoặc về với bình an. Qua nếp sống 

của Chúa Kitô, Ngài thách đố chúng ta dám bỏ một khoảng 

thời gian nào đó trong Mùa vọng này để tĩnh tâm, để hồi 

tâm, để dọn căn nhà nội tâm xứng đáng cho Chúa ngự trong 
mùa Giáng Sinh. Bạn hãy thử đi, sự thinh lặng thẳm sâu 

trong lòng sẽ giúp chúng ta lắng nghe được chính mình, 

nhìn thấy được con người thật của mình. Chỉ chính trong sự 
biết mình sâu xa đó, chúng ta mới hiểu được thế nào là bình 

an.  

 
Chúng ta đọc Phúc âm, chúng ta cầu nguyện với Chúa qua 

Kinh thánh không biết bao nhiêu lần, chúng ta đọc Kinh Lạy 

Cha cũng trên dưới mấy trăm ngàn lần trong đời, thế nhưng 

chưa chắc ta có hiểu được chân lý Chúa muốn truyền dạy. 
 

Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Mỗi khi gặp “nạn” trong 

đời  chúng ta mới thấy mình xa vời giáo huấn của Chúa. 
Qua Kinh Lạy Cha, Chúa không dạy chúng ta đừng bao giờ 

có kẻ thù, nhưng Chúa dạy “hãy yêu thương kẻ thù”. Qua 

chân lý này, Chúa như thầm nhắn với chúng ta rằng: có kẻ 

thù trong cuộc sống là một thực tại không tránh được. Biết 
bao nhiêu lần chúng ta được người khen kẻ mến, và chúng 

ta coi đó là một sự bình thường, hay nói theo tiếng Mỹ, “We 

take things for granted”. Chúng ta không thể định đoạt bao 
nhiêu người thương và bao nhiêu người ghét chúng ta, duy 

có một điều mà chúng ta có thể “nắm vững vấn đề” là chúng 

ta có tình yêu để thương được bao nhiêu người và ghét bao 
nhiêu người? 

 

Khi nào chúng ta yêu thương kẻ không yêu thương mình thì 

lúc đó ta mới là môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Trong 
những trận chiến giữa các quốc gia, đã có biết bao nhiêu 

người lính vô tội đã chấp nhận thương tích để đem lại chiến 

thắng và an bình cho dân tộc họ. Cũng vậy, để đạt được sự 
bình an nội tâm, chúng ta cũng phải can đảm chấp nhận 

những vết thương lòng do chính chúng ta hoặc do những 

người chung quanh ta, hay có khi do chính những người 
thân yêu của chúng ta gây ra. Yêu thương thật sự và yêu 

thương vô điều kiện sẽ bảo đảm cho chúng ta sự bình an 

thật, sự bình an của một tâm hồn can đảm vượt những đau 

thương hay thất bại trong cuộc sống, đã kiên trì chờ đợi để 
những vết thương nội tâm được chữa lành. 

 

Mùa Giáng Sinh sắp về, nếu bạn đang có một kẻ ganh tị, 
ganh ghét bạn, hay là “kẻ thù” thì đó là điều may, vì bạn 

Bình An 
Của Mùa Giáng Sinh 
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đang có cơ hội để dâng lên Chúa Hài Nhi một món quà tình 

thương, món quà tha thứ. 
 

Muốn tìm thấy hay tìm lại sự bình an, bạn hãy tha thứ! 

Nhưng bạn sẽ nói rằng: “đối phương” làm những chuyện 

không thể chấp nhận và không thể tha thứ được! Không sao, 
bạn cứ giữ lấy những những hận thù đó trong tâm hồn vì tha 

thứ phải là một sự lựa chọn chứ không thể mua chuộc hay 

ép buộc được.  

 Chọn không tha thứ là chọn sống không có bình an. 

 Chọn không tha thứ là từ chối một thứ hạnh phúc đích 

thật mà Chúa Kitô hứa ban cho con người. Hãy thông 

cảm với tha nhân như Thiên Chúa từ nhân đã, đang và 

sẽ còn phải thông cảm với những yếu đuối, bất toàn của 
bạn.  

 Chọn không tha thứ là gián tiếp nói rằng tôi là người 

không có tội và không bao giờ cần sự tha thứ, và tất cả 

mọi tình huống bắt đầu từ trong tâm địa của con người.  

 Chọn không tha thứ là chọn sống trong lo sợ và bất ổn 

của cuộc chiến nội tâm, cuộc chiến đấu giữa cái tôi kiêu 
căng và lời gọi nên thánh của Chúa Kitô. 

 

Khi bạn chọn sự tha thứ là bạn an bình nói với “cái tôi” của 
mình rằng: “Ta đã thắng, và xin nhớ rằng mi không phải là 

cái rốn của vũ trụ, Ta chọn tha nhân chứ không chọn mi” 

Cái tôi kiêu căng là kẻ thù số một của những tâm hồn đi tìm 
sự an bình. 

 

Bình an là lời mời gọi, là hồng ân Thiên Chúa luôn ao ước 

trao ban cho con người, đăc biệt qua mầu nhiệm “Ngôi Lời 
Nhập Thể” mà Giáo hội long trọng mừng kính dịp lễ “Giáng 

Sinh” 

 
Mong ước sự bình an của Mùa Giáng sinh 2012 và bình an 

mãi mãi trong suốt cuộc đời đến với các bạn và chúng tôi. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 
 

***** 

DÂNG CHÚA KINH MAI 
 

"Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc,  
xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con...". 

(Thánh Vịnh 67:2) 

 
Bình minh dâng Chúa Kinh Mai 

Nguyện xin Con Một Thiên Sai uy quyền 

Cho đời sống đẹp vẹn tuyền 
Yên hàn không bị u huyền khó khăn 

Gập ghềnh coi nhẹ thẳng băng 

Thương yêu huynh đệ gia tăng tháng ngày 

Khấng Người chúc phúc dư đầy 
Phận thân cát bụi lưu đày trần gian 

Hồng ân cất bước thêng thang 

Khi Ngài mời gọi, hành trang về Trời! 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Aug. 9, 2012) 

CHIÊM NGẮM HANG ĐÁ 
 

Hòa cùng tiếng hát muôn nơi, 
Tấu vang khúc nhạc người ơi: Tuyệt vời! 

Đón mừng Con Chúa ra đời,  

Khắp nơi hoàn vũ hợp lời ngợi khen. 
Chọn sinh nơi máng cỏ hèn! 

Chúa muốn con hiểu sống quên thân mình. 

Ngài là ánh sáng bình minh, 
Xóa tan đêm tối, hiến tình mến thương. 

Chúa ơi, chính Chúa là đường, 

Và là sức sống phi thường của con. 

Đường trần cay đắng mỏi mòn, 
Chiêm ngắm Hang Đá giúp con can trường: 

 Maria chấp nhận đau thương, 

 Giuse nhẫn nhục, tấm gương sáng ngời. 
 Hài Nhi vui nhận kiếp người. 

Thực thi sứ mạng Chúa Trời trao ban, 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, 

Tại Las Vegas, hát vang ca mừng. 
Cùng Mẹ tiếp nối hành trình, 

“Xin Vâng” trọn vẹn, hết tình Xin Vâng! 

Las Vegas 22-11-2012 

Đa Minh H 33 

***** 

Bốn Mùa Mân Côi  
 

Tháng mười là tháng Mân Côi 

Mừng kính Mẹ Chúa Ngôi Lời phúc vinh 

Hoa dâng lên Mẹ thắm tình 
Kết thành muôn sắc đậm tình Mẹ con 

 

Mùa Vui tình Chúa vẹn tròn 
Cho con đáp lại tình nồng Chúa ban 

Hài Nhi bé nhỏ xác phàm 

Xuống trần cứu rỗi phận hèn nhân sinh 
 

Mùa Mừng Chúa đã hiển linh 

Về Trời sáng láng uy linh tuyệt vời 

Lạy Mẹ, Mẹ Chúa Mân Côi 
Xin cho con được yên vui mọi đàng 

 

Mùa Sáng tưng bừng hoan ca 
Chúa đã biến dạng vinh quang sáng ngời 

Tin Mừng tuyên bố mọi nơi 

Lời Chúa hoán cải cuộc đời bình an 

 
Mùa thương mùa của gian nan 

Chúa Trời đau đớn không than một lời 

Chết cho tội lỗi loài người 
Xin cho con được muôn đời ngợi khen. 

Tháng Mân Côi 10/2012 

Thơ BỐN MÙA MÂN CÔI HN TÊRÊSA KIMTRINH 
XIN THÔNG CÔNG VỚI CÁC HN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. 
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