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SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG 

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ 

tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 

12,8) 

 

Suy niệm: Chỉ mới đây thôi, người ta mới nhận ra rằng văn hoá cũng là một 

lãnh vực làm ăn có lời mà có khi lời rất “đậm”. Bằng chứng là tại nước ta các 

điểm kinh doanh về văn hoá (nhà sách, dịch vụ internet…) vẫn đua nhau mọc 

lên. Quả thật, không ai chối cãi sức mạnh của văn hoá qua các phương tiện 

truyền thông như sách vở, báo chí, phim ảnh, TV, internet, v.v... một sức mạnh 

xây dựng cũng nhiều mà huỷ diệt cũng khủng khiếp. Hơn lúc nào hết, sứ mạng 

tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các 

phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong phòng kín” có 

thể được chuyển ngay tức khắc thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó 

xỉnh xa xôi nhất trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được. 

 

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ki-tô bằng chính 

cuộc sống của mình, điều đó đúng! Nhưng xin bạn đừng quên rằng nếu bạn 

không “nói” gì, không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” 

lên lời tuyên xưng của bạn, thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan 

báo Tin Mừng. Tệ hại hơn, bạn đang bỏ ngỏ cửa nhà bạn để những ảnh hưởng 

xấu ùa vào tác hại trên chính người thân của bạn. 

 

Chia sẻ: Bạn có sáng kiến nào để phổ biến cách nhanh nhất và hiệu quả nhất 

chứng từ loan báo Tin Mừng không? 

 

Sống Lời Chúa: Gọi điện thoại, gửi email, gửi thư để chia sẻ cho một người 

bạn một chứng từ sống đức tin mà bạn nhận được. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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