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Mục đích & Tôn CHỈ Dân Chúa
Mục đích: Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ: Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.

2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.

3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.

4. Cổ võ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi thời đại mới. 

Tại sao kiêng thịt
mà không kiêng cá?

Bí quyết hôn nhân hạnh 
phúc : quan tâm ân cần

Mùa Chay và số 40

Lời cầu nguyện
để bảo vệ Hôn nhân
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Thứ Tư lễ Tro, mùng 2.3.2022, 
ngày ăn chay cầu nguyện 
cho hòa bình tại Ucraina
"Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa

tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng
vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện

và ăn chay“. (ĐTC Phanxicô)

Quý độc giả thân mến,
Viết lá thư Dân Chúa vào Chúa 

Nhật cuối tháng hai, đang lúc cuộc 
xâm lăng nước Ucraina của quân đội Nga đầy 
sôi bỏng từ ngày 24.02 đến nay, khiến cho hàng 
ngàn binh sĩ của ca hai phe tử trận, không biết 
bao thường dân vô tội bị tử vong, hay bị thương, 
trong đó có các trẻ em, bao nhiêu triệu người 
phải từ bỏ quê cha đất tổ lánh nạn qua các nước 
láng diềng Đông Âu… Chưa kể những thiệt hại 
lớn lao về vật chất, bao nhiêu cơ sở quân sự cũng 
như dân sự, sân bay, cầu cống, giao thông, nhà 
cửa bị tàn phá… Còn biết bao nhiêu thiệt hại về 
tinh thần, bao cảnh chết chóc thê lương tang tóc 
cho các nạn nhân vô tội, bao nước mắt và máu 
đổ… còn cần biết bao 
thời gian năm tháng, 
bao thế hệ sau này 
cũng chưa thể hàn 
gắn, chữa lành!

Chính vì thế mà 
ngay từ những giây 
phút đầu ngay khi 
cuộc xâm lăng tàn 
bạo do nước Nga 
chủ trương vừa nổ ra, 
nhiều lãnh đạo thế 
giới cả đời lẫn đạo 
đều đồng loạt lên án 
cuộc xâm lăng tàn 
bạo, man rợ của Nga 

và ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Ukraine, cũng như quyền tự vệ của Ucraina. 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, 
ngay sau tuyên bố chiến tranh của ông Putin được 
đưa ra đúng vào lúc Hội Đồng Bảo An nhóm họp, 
đã kêu đích danh tổng thống Nga : "Tổng thống 
Putin, nhân danh toàn thể nhân loại, tôi kêu gọi ông 
hãy rút quân về nước !", "Xin ông đừng phát động 
chiến tranh tại châu Âu, một cuộc chiến có thể sẽ là 
tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ" Theo tổng thư ký Liên 
Hiệp Quốc, xung đột vũ trang này sẽ để lại những 
hậu quả "tàn khốc với Ucraina, với Nga", và để lại 
những hậu quả khôn lường với nền kinh tế toàn cầu, 
vốn đã bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.  

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát 
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thượng phụ và giáo chủ 
của toàn Giáo Hội tại 
Nga, với các đoàn chiên 
tại Nga, Ucraina và 
các nước khác, tôi cảm 
thương sâu xa đối với 
những người bị thương 
tổn vì bất hạnh này”.

Về phần Đức TGM 
Epifaniy của tổng giáo 
phận Kiev, Thủ lãnh 
Giáo Hội Chính Thống 
Ucraina độc lập, đã phổ 
biến một sứ điệp sáng 
ngày 24.2 cho các tín 
hữu sau khi quân đội 

Nga xâm chiếm nước này. Ngài gọi đây là một 
tấn công vô cớ gây ra, có tính chất “ma quái” 
và bất chấp mọi sự, do Nga và Belarus chống 
lại Ucraina, đồng thời kêu gọi dân chúng đừng 
hốt hoảng. Đức TGM bày tỏ tin tưởng nơi quân 
đội Ucraina, kêu gọi những chiến sĩ ở tiền tuyến 
hãy cầu nguyện với thánh ca “Akathistos” xin sự 
chuyển cầu của Đức Mẹ Maria.

Về phần Đức TGM Trưởng Sviatoslav 
Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ 
đông phương, ngài bày tỏ sự sát cánh của Giáo 
Hội Công Giáo Ucraina với dân tộc của mình 
và mời gọi mọi người hiệp với ngài và toàn dân 
Ucraina cầu nguyện để Ucraina được gìn giữ 
chống lại cuộc gây hấn bất công.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 
thứ Tư 23.2, ĐTC Phanxicô bày tỏ đau buồn và 
nói: “Mặc dù có những cố gắng ngoại giao trong 
những tuần lễ gần đây, nhưng hiện nay đang mở 
ra những cảnh tượng ngày càng đáng báo động 
hơn. Cũng như tôi, bao nhiêu người trên toàn 
thế giới, đang cảm thấy âu lo. Một lần nữa hòa 
bình của tất cả mọi người lại bị đe dọa vì những 
lợi lộc phe phái. Tôi muốn kêu gọi tất cả những 
người có trách nhiệm chính trị, hãy nghiêm túc 
xét mình trước mặt Chúa, là Thiên Chúa của hòa 
bình chứ không phải của chiến tranh; là Cha của 
tất cả mọi người, chứ không phải của riêng người 
nào, Chúa muốn chúng ta là anh chị em của nhau, 

biểu: “Chúng ta đang xảy ra chiến tranh ở châu 
Âu trên quy mô lớn và theo kiểu mà chúng ta 
nghĩ là đã thuộc về lịch sử” và “vi phạm trắng 
trợn luật pháp quốc tế”.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng 
thống Pháp Emmanuel Macron cho rằngTổng 
thống Nga Vladimir Putin, khi lựa chọn chiến 
tranh với Ucraina, đã thực hiện hành động vi 
phạm nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và ổn 
định tại châu Âu, một nền hòa bình đã được kéo 
dài nhiều thập kỷ.“

Phát biểu trước quốc hội chỉ vài giờ sau khi 
Putin tuyên chiến với Ukraine, thủ tướng Anh 
ông Boris Johnson cho biết nhà lãnh đạo Nga 
Putin sẽ bị thế giới và lịch sử lên án vì hành vi 
xâm lược không bao giờ có thể rửa sạch "máu 
Ucraina” khỏi tay ông. 

Từ thủ đô Washington, tổng thống Biden tuyên 
bố sau khi cuộc xâm lược bắt đầu rằng "Chỉ có 
một mình Nga chịu trách nhiệm về cái chết và 
sự tàn phá mà cuộc tấn công này sẽ để lại, và 
Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của họ 
sẽ đáp trả một cách thống nhất và dứt khoát.“

"Putin là kẻ xâm lược. Putin đã chọn chiến 
tranh. Và bây giờ ông ấy và đất nước của ông 
ấy sẽ gánh chịu hậu quả", …

Về phía các nhà lãnh đạo tôn giáo, Đức 
Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Nga, 
cũng bày tỏ lo âu vì chiến tranh của Nga tại 
Ucraina, và tuyên bố rằng: “Trong tư cách là 
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chứ không phải là kẻ thù...”

Rồi ĐTC mời gọi tất cả mọi người hãy cử 
hành Ngày ăn chaycầu nguyện cho hòa bình vào 
mùng 2.3 thứ Tư lễ tro.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả mọi 
người, những người có đức tin và những người 
không tín ngưỡng, cùng cầu nguyện cho hoà bình. 
Ngài nói: “Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô 
nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ 
khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. 
Tôi mời mọi người vào ngày 2.3 tới, Thứ Tư Lễ 
Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt 
khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho 
việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin 
Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên 
cuồng của chiến tranh.” 

Hiệp một lòng một ý với tất cả mọi người 
thành tâm thiện chí trên khắp năm châu bốn bể, 
hiệp thông với Vị Cha Chung, ĐTC Phanxicô, 
cùng với toàn thể Hội Thánh toàn cầu, với các 
vị lãnh đạo đạo và đời trên khắp thế giới,  chúng 
ta cũng lên án chiến tranh, lên án những kẻ chủ 
mưu gây ra cuộc chiến đẫm máu…ngang nhiên 
xua quân xâm lăng lãnh thổ của một quốc gia 
khác ngay trong thế kỷ XXI này…

Đặc biệt chúng ta hiệp tâm cầu nguyện ăn 
chay cho hòa bình tại Ucraina vào ngày mùng 2 
tháng 3, đúng vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, khai mạc 
Mùa Chay thánh, như đề nghị của Vi Cha Chung. 
Chúng ta nên tham dự thánh lế, lãnh nhận tro đã 
làm phép trên trán chúng ta, để nhắc nhớ sự dòn 

mỏng của thân phận làm người. Đồng thời chúng 
ta ăn chay hãm mình, bớt hút thuốc, không uống 
bia uống rượu, bớt nghiện ngập, bỏ chơi game, 
không đi hàng quán, không tham dự các lễ hội 
vui chơi, bớt ăn tiêu xa xỉ, nghĩa là ăn chay hãm 
mình cả tâm hồn lẫn thể xác, để xây dựng hòa 
bình…Hãy dành thời gian thinh lặng để tự vấn 
lương tâm, nhìn lại cách ăn nết ở và các hành xử 
trong tương quan vợ chồng và gia đình....để  xây 
dựng nhân nghĩa ngay từ trong gia đình, là tế bào 
của xã hội,.. Hãy loại bỏ những lời nói độc ác, 
những phê phán nham hiểm, vu vạ cáo gian, gieo 
rắc ngờ vực…Đó là những cách ăn chay lòng, giữ 
chay tâm hồn mà Thiên Chúa mời gọi mỗi tín 
hữu chúng ta dấn thân cải thiện trong Mùa Chay 
và trong suốt cuộc đời.

Ngoài ra mỗi người chúng ta cũng có thể  góp 
tiền cứu trợ qua các tổ chức nhân đạo hay Caritas 
quốc tế hay địa phương, nhằm giúp đỡ hàng triệu 
dân tỵ nạn Ukranine lâm cảnh màn trời chiếu đất, 
phải rời bỏ que cha đất tổ, đang tràn vào biên 
giới các nước Đông Âu như Ban Lan, Hung Gia 
Lợi….Họ cần thuốc men, cần quần áo ấm, cần 
thực phẩm và nước uống và cũng cần nơi tạm 
trú, nhất là trong tiết đông lanh lẽo…

Ngoài ra, chúng ta cũng cần cẩn trọng khi 
theo dõi tin tức chính sự từ các báo đài chính 
thức và các phương tiện truyền thông. Vào giữa 
lúc dầu sôi lửa bỏng của cuộc xâm lăng, có biết 
bao những tin tức giả dối và tuyên truyền một 

chiều được tung ra.  Hãy 
tiếp nhận tin tức với đầu 
óc phản tỉnh, biết phân 
tích thời cuộc và biết 
khôn ngoan phân biệt tin 
tức giả dối.

Cầu chúc quý độc giả 
Mùa Chay thánh đức, 
chuẩn bị tâm hồn đầy 
lòng Tin Cậy Mến để 
đón mừng Tuần Thánh 
và Đại Lễ Phục Sinh

Lm. chủ nhiệm
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Lịch Phụng vụ tháng 3 - 2022
Ý cầu nguyện của ĐTC: Lời giải đáp của Kitô giáo cho các vấn nạn về sinh học.

■ Thứ Ba 1 1Pr 1,10-16 ; Tv 97; Mc 10, 28-31
■ Thứ Tư 2 Lễ Tro Ge 2,12-18 ; Tv 50 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18
■ Thứ Năm 3 Đnl 30,15-20 ; Tv 1; Lc 9, 22-25
■ Thứ Sáu 4 Thánh Casimir Is 58,1-9a ; Tv 50 ; Mt 9, 14-15
■ Sa 5 Is 58,9b-14 ; Tv 85 ; Lc 5,27-32
■ Chúa Nhật 6 I Mùa Chay Đnl 26,4-10 ; Tv 90 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4,1-13
■ Thứ Hai 7 Thánh Perpétue & Félicité Lv 19,1-2.11-18 ; Tv 18B; Mt 25,31-46
■ Thứ Ba 8 Thánh Gioan Thiên Chúa Is 55,10-11 ; Tv 33 ; Mt 6,7-15
■ Thứ Tư 9 Thánh Françoise Romain Gn 3,1-10; Tv 50; Lc 11,29-32
■ Thứ Năm 10 Et 4,1-7 ; Tv 137 ; Mt 7,7-12
■ Thứ Sáu 11 Ed 18,21-28 ; Tv 129 ; Mt 5,20-26
■ Sa 12 Đnl 26, 16-19 ; Tv 118 ; Mt 5,43-48
■ Chúa Nhật 13 II Mùa Chay St 15, 5-12.17-18; Tv 26; Ph 3, 1 7 - 4, 1; Lc 9, 28b-36  
■ Thứ Hai 14 Đn 9, 4-10 ; Tv 78 ; Lc 6, 36-38
■ Thứ Ba 15 Is 1, 10.16-20; Tv 49 ; Mt 23, 1-12
■ Thứ Tư 16 Jr 18, 18-20 ; Tv 30 ; Mt 20, 17-28
■ Thứ Năm 17 Thánh Patrick Gr 17, 5-10; Tv 1 ; Lc 16, 19-31
■ Thứ Sáu 18 Thánh CyrilLc de Jérusalem St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Tv 104 ;
 Mt 21,33-43.45-46
□ Sa 19 Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ  2S 7,4-5a.12-14a.16 ; Tv 88;
 Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hay Lc 2,41-5la
■ Chúa Nhật 20 III Mùa Chay Xh 3,1-8a.10.13-15 ; Tv 102 ; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
■ Thứ Hai 21 2V 5,1-15a; Tv 41-42 ; Lc 4,24-30
■ Thứ Ba 22 Đn 3,25.34-43 ; Tv 24 ; Mt 18,21-35
■ Thứ Tư 23 Đnl 4,1.5-9 ;Tv 147 ; Mt 5,17-19
■ Thứ Năm 24 Jr 7,23-28; Tv 94; Lc 11,14-23
□ Thứ Sáu 25 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14 và 8,10; Tv 39; Hr 10, 4-10; Lc 1 26-38
■ Sa 26 Hs 6,1-6; Tv 50; Lc 18, 9-14
■ Chúa Nhật 27 IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12 ; Tv 33 ; 2 Co 5,1 7-21 ; Lc 15,1-3.11-32
■ Thứ Hai 28 Is 65,17-21; Tv 29 ; Ga 4,43-54
■ Thứ Ba 29 Ed 47,1-9.12; Tv 45 ; Ga 5, 1-16
■ Thứ Tư 30 Is 49,8-15; Tv 144 ; Ga 5, 17-30
■ Thứ Năm 31 Xh 32,7-14 ; Tv 105 ; Ga 5,31-47

Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta là các Kitô hữu, khi đối diện với những thách đố về sinh 
học mới xuất hiện, biết bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và hành động.

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng 
và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai 
đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh 
Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
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Anh chị em thân mến,
Mùa Chay là thời gian thuận tiện 

cho việc canh tân cá nhân và cộng 
đoàn, dẫn chúng ta đến Lễ Phục Sinh của Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Đối với 
hành trình Mùa Chay năm 2022, sẽ rất ích lợi cho 
chúng ta khi chúng ta suy gẫm lời khuyên của 
Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Galat: “Khi 
làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến 
mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không 
sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội (kairos), chúng 
ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,9-10)

1. Gieo và Gặt
Trong đoạn này, Thánh Tông đồ đã gợi lên 

hình ảnh gieo và gặt, một hình ảnh rất quen thuộc 
với Chúa Giêsu (x. Mt 13). Thánh Phaolô nói với 
chúng ta về một kairós: 
một thời điểm thích hợp 
để gieo điều tốt trong cái 
nhìn của một mùa gặt 
trong tương lai. Đối với 
chúng ta thời điểm thích 
hợp này là gì? Chắc chắn 
đó là Mùa Chay, nhưng 
ở đây cũng là tất cả sự 
hiện hữu trên mặt đất 
của chúng ta, theo một 
cách nào đó Mùa Chay 
là một hình ảnh. Trong 
cuộc sống chúng ta, lòng 

tham, sự kiêu ngạo, mong muốn chiếm hữu, tích 
lũy và tiêu thụ chiếm ưu thế, như câu chuyện về 
người khờ dại trong dụ ngôn Tin Mừng chỉ ra. 
Người này cho rằng cuộc sống của anh ta được 
an toàn và hạnh phúc nhờ thóc lúa dư thừa và của 
cải cất giữ trong kho (Lc 12,16-21). Mùa Chay 
mời gọi chúng ta hoán cải, thay đổi não trạng, để 
sự thật và vẻ đẹp của cuộc sống có thể đạt được 
không phải ở việc tích lũy quá nhiều nhưng là ở 
việc gieo điều tốt và chia sẻ. 

Người gieo hạt đầu tiên là chính Thiên Chúa, 
với lòng quảng đại “tiếp tục gieo nơi nhân loại 
những hạt giống tốt” (Fratelli tutti 54). Trong 
Mùa Chay chúng ta được kêu gọi đáp lại ơn Chúa 
bằng cách đón nhận Lời “sống động và hữu hiệu” 
(Dt 4,12). Siêng năng nghe Lời Chúa giúp chúng 
ta trưởng thành, ngoan nguỳ sẵn sàng thi hành ý 

Sứ điệp Mùa chay năm 2022
của Đức Thánh Cha
Sứ điệp Mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha được công bố tại 
Phòng báo chí Tòa Thánh vào sáng thứ Năm 24/02, có chủ đề:“Khi 
làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được 
gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng 
ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a)
“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta 
sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, 
chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a)
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Chúa, cuộc sống sinh hoa trái. Nếu điều này đã 
làm cho chúng ta hạnh phúc, thì lời mời gọi trở 
thành “Cộng sự viên của Thiên Chúa” (1Cr 3,9), 
sử dụng thời gian hiện tại để gieo điều tốt còn làm 
cho chúng ta hạnh phúc hơn (Ep 5, 16). Lời kêu 
gọi gieo hạt giống tốt lành không được xem như 
là một gánh nặng, nhưng đó là một ân sủng, theo 
đó Đấng Tạo Hoá muốn chúng ta tích cực hiệp 
nhất với sự tốt lành vô biên của Người.

Còn mùa gặt thì sao? Không phải chúng ta gieo 
hạt giống với mục đích để thu hoạch sao? Tất 
nhiên. Thánh Phaolô đã chỉ ra mối liên hệ chặt 
chẽ giữa gieo và gặt khi khẳng định: “Ai gieo 
ít thì sẽ gặt ít và ai gieo nhiều thì sẽ gặt được 
nhiều” (2Cr 9,6). Nhưng chúng ta đang nói về 
loại mùa gặt nào? Hoa quả đầu tiên của lòng tốt 
mà chúng ta gieo xuất hiện trong chính chúng ta 
và trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng 
ta, cả trong những hành động tử tế nhỏ bé. Trong 
Chúa, không có hành vi yêu thương nào cho dù 
nhỏ bé, và không có “cố gắng quảng đại” nào bị 
mất đi (x. Evangelii Gaudium, 279). Như cây được 
nhận ra nhờ trái (Mt 7,16, 20), một cuộc sống 
đầy hành động tốt sẽ tỏa sáng (x. Mt 5,14-16) và 
mang lại hương thơm của Chúa Kitô cho thế giới 
(x. 2Cr 2,15). Phụng sự Thiên Chúa, trong sự tự 
do đối với tội lỗi, mang lại hoa trái là sự thánh 
thiện vì ơn cứu độ của tất cả (x. Rm 6, 22).

Thực vậy, chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ hoa 
trái những gì chúng ta đã gieo, vì theo câu cách 
ngôn Tin Mừng, “kẻ này gieo, người kia gặt” 

(Ga 4,37). Khi chúng ta 
gieo vì lợi ích của người 
khác, chúng ta tham gia 
vào sự quảng đại của 
Thiên Chúa: “Thật cao 
quý khi có thể khởi sự 
những tiến trình mà 
người khác sẽ thu gặt 
hoa trái, trong khi luôn 
đặt hy vọng nơi sức 
mạnh tiềm ẩn của những 
hạt giống tốt lành được 
vãi gieo” (Fratelli Tutti, 
196). Gieo sự tốt lành vì 

người khác giải thoát chúng ta khỏi lợi ích cá 
nhân hẹp hòi, và đổ đầy hành động của chúng 
ta bằng tính nhưng không, và làm cho chúng ta 
trở thành một phần chân trời tuyệt vời của kế 
hoạch nhân từ của Thiên Chúa.

Lời Thiên Chúa mở rộng và nâng cao cái 
nhìn của chúng ta. Lời loan báo cho chúng ta 
biết rằng mùa gặt thực sự là ngày cánh chung, 
ngày cuối cùng, ngày vĩnh cửu. Hoa trái chín 
muồi của cuộc sống và hành động của chúng 
ta là “hoa trái cho cuộc sống muôn đời” 
(Ga 4,36), sẽ là “kho tàng trên trời” của chúng 
ta (Lc 12,33; 18,22). Chính Chúa Giêsu đã sử 
dụng hình ảnh hạt giống chết trong lòng đất và 
sinh hoa kết trái để diễn đạt mầu nhiệm chết và 
phục sinh của Người (x. Ga 12,24); và Thánh 
Phaolô lặp lại điều này để nói về sự sống lại 
của thân xác chúng ta: “Việc kẻ chết sống lại 
cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy 
thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy 
thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà 
chỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể 
có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần 
khí” (1Cr 15,42-44). Niềm hy vọng này là ánh 
sáng tuyệt vời mà Chúa Kitô phục sinh đã mang 
đến cho thế giới: “Nếu chúng ta đặt hy vọng 
vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng 
ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 
Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã chỗi dậy 
từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc 
ngàn thu” (1Cr 15,19-20), để những ai kết hợp 
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mật thiết với Người trong tình yêu “nhờ được 
chết như Người đã chết” (Rm 6,5) cũng sẽ được 
liên kết với sự phục sinh của Người trong cuộc 
sống đời đời (Ga 5,29). “Bấy giờ người công 
chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của 
Cha họ” (Mt 13,43)

2. “Khi làm điều thiện, chúng ta 
đừng nản chí”

Sự phục sinh của Chúa Kitô làm sống động 
những hy vọng trần thế với “niềm hy vọng lớn 
lao” về sự sống đời đời, gieo hạt cứu độ trong 
thời hiện tại của chúng ta (Thông điệp Spe salvi, 
3; 7). Trước nỗi thất vọng cay đắng vì bao ước 
mơ tan vỡ, trước nỗi bận tâm vì những thử thách 
phía trước, trước sự chán nản vì sự nghèo nàn 
phương tiện, chúng ta bị cám dỗ rút vào ích kỷ 
cá nhân và dửng dưng trước những đau khổ của 
người khác. Thật vậy, ngay cả những nguồn lực 
tốt nhất cũng có những hạn chế: “Thanh niên thì 
mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, 
lảo đảo” (Is 40,30). Nhưng Chúa “ban sức mạnh 
cho ai mệt mỏi; kẻ kiệt lực, Người làm cho nên 
cường tráng. […] Ai trông cậy vào Chúa thì 
được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ 
tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và 
đi mãi mà chẳng chùn chân”(Is 40,29.31). Mùa 
Chay mời gọi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng 
vào Chúa (x. 1Pr 1, 21), để chỉ khi nhìn chăm 
chú vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh (x. Dt 12, 
2), chúng ta mới có thể đón nhận lời khuyên của 
Thánh Tông đồ: “Khi làm điều thiện, chúng ta 

đừng nản chí” (Gl 6,9).
Chúng ta đừng mệt mỏi khi cầu nguyện. Chúa 

Giêsu đã dạy rằng cần phải “cầu nguyện luôn, 
không được nản chí” (Lc 18,1). Chúng ta cần 
cầu nguyện vì chúng ta cần Chúa. Sẽ là một ảo 
tưởng nguy hiểm, khi chúng ta cho rằng chúng 
ta không cần gì khác ngoài chính mình. Nếu đại 
dịch đã làm cho chúng ta chạm vào sự yếu đuối 
của chúng ta về mặt cá nhân và xã hội, thì Mùa 
Chay này sẽ cho phép chúng ta cảm nghiệm niềm 
an ủi khi tin vào Thiên Chúa, nếu thiếu điều này, 
chúng ta không thể đứng vững (x. Is 7,9). Không 
ai được cứu một mình, bởi vì tất cả chúng ta đều 
ở chung một con thuyền giữa bão tố của lịch sử; 
nhưng trên hết, không ai được cứu nếu không có 
Thiên Chúa, bởi vì chỉ có mầu nhiệm Vượt Qua 
của Chúa Giêsu Kitô mới đem lại chiến thắng 
trên dòng nước đen tối của sự chết. Đức tin 
không miễn trừ chúng ta khỏi những gian truân 
trong cuộc sống, nhưng cho phép chúng ta vượt 
qua chúng để kết hợp với Thiên Chúa trong Chúa 
Kitô, với niềm hy vọng lớn lao không làm thất 
vọng và bằng chứng là tình yêu mà Thiên Chúa 
đã đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần 
(x. Rm 5,1-5).

Chúng ta đừng mệt mỏi trong việc diệt trừ cái 
ác khỏi cuộc sống của chúng ta. Xin cho việc 
chay tịnh thể xác mà Mùa Chay kêu gọi chúng 
ta củng cố tinh thần để chiến đấu chống lại tội 
lỗi. Chúng ta đừng mệt mỏi khi cầu xin tha thứ 
trong Bí tích Thống hối và Hòa giải, vì biết 

rằng Thiên Chúa không 
bao giờ mệt mỏi khi tha 
thứ. Chúng ta đừng mệt 
mỏi khi chiến đấu chống 
lại những dục vọng, sự 
yếu đuối thúc đẩy lòng 
ích kỷ và mọi điều xấu 
xa, mà qua nhiều thế 
kỷ tìm ra những cách 
khác nhau để đẩy con 
người vào tội lỗi (Fratelli 
tutti, 166). Một trong 
những cách này là nguy 
cơ nghiện các phương 
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tiện kỹ thuật số, làm nghèo đi các mối quan hệ 
của con người. Mùa Chay là thời gian thuận lợi 
để chống lại những cạm bẫy này và trái lại để 
vun đắp một tương giao giữa con người với nhau 
trọn vẹn hơn (Fratelli tutti 43) được tạo nên từ 
những “cuộc gặp gỡ thực sự” (Fratelli tutti 50), 
diện đối diện.

Chúng ta đừng mệt mỏi khi làm việc bác ái cho 
người lân cận. Trong Mùa Chay này, chúng ta thực 
hành bố thí bằng cách vui vẻ cho đi (x. 2Cr 9, 
7). Thiên Chúa “là Đấng cung cấp hạt giống cho 
kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng” (2Cr 
9, 10) cung cấp cho mỗi chúng ta không chỉ để 
chúng ta được nuôi dưỡng, nhưng còn để chúng ta 
có thể quảng đại làm điều thiện cho người khác. 
Nếu quả thật cả cuộc sống chúng ta gieo điều 
tốt, thì chúng ta hãy đặc biệt tận dụng Mùa Chay 
này để chăm sóc những người thân cận, để chúng 
ta gần gũi với những anh chị em đang bị thương 
trên đường đời (x. Lc 10, 25-37). Mùa Chay là 
thời điểm thuận lợi để tìm kiếm chứ không trốn 
tránh những người đang cần giúp đỡ; để đi đến 
chứ không phớt lờ những người đang cần một đôi 
tai cảm thông và một lời tốt lành; để thăm viếng 
chứ không bỏ rơi những người phải chịu đựng sự 
cô đơn. Chúng ta hãy thực hành lời kêu gọi làm 
việc tốt cho tất cả mọi người, dành thời gian để 
yêu thương những người yếu nhất và không được 
bảo vệ, những người bị bỏ rơi và bị khinh thường, 
những người bị phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài 
lề xã hội (x. Fratelli tutti 193).

3. “Đến mùa chúng ta sẽ gặt hái, 
nếu không sờn lòng”

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta mỗi năm rằng 
“Điều thiện hảo, cũng như tình yêu, công lý và sự 
liên đới không cứ đạt được một lần cho mãi mãi 
nhưng phải thực hiện mỗi ngày”(Fratelli tutti 11). 
Do đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta 
lòng kiên trì bền bỉ của người nông dân (x. Gc 5, 
7) để không ngừng làm việc thiện, từng bước một. 
Nếu chúng ta vấp ngã, hãy đưa tay đến Chúa Cha, 
Đấng luôn nâng chúng ta lên. Nếu chúng ta lạc 
lối, bị phỉnh gạt bởi những lời dụ dỗ của kẻ ác, thì 
đừng ngập ngừng trở về với Đấng “rộng lòng tha 

thứ” (Is 55,7). Trong thời gian hoán cải này, tìm 
được sự đỡ nâng trong ân sủng Chúa và trong sự 
hiệp thông của Giáo hội, chúng ta đừng bao giờ 
mệt mỏi khi gieo điều tốt. Đất được chuẩn bị bởi 
chạy tịnh, được tưới bởi cầu nguyện và được làm 
phong phú bởi việc bác ái. Chúng ta có niềm 
tin chắc chắn rằng “nếu không sờn lòng, đến 
mùa chúng ta sẽ gặt” và với kiên trì, chúng ta 
sẽ được hưởng điều Người đã hứa (x. Dt 10,36) 
cho ơn cứu độ chính mình và những người 
khác (x. 1Tm 4,16). Bằng cách thực hành tình 
yêu thương huynh đệ đối với tất cả mọi người, 
chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, Đấng đã 
hiến mạng sống vì chúng ta (x. 2Cr 5,14-15) 
và chúng ta nếm hưởng trước niềm vui Nước 
Trời, khi Thiên Chúa sẽ là “tất cả trong muôn 
loài”(1Cr 15, 28).

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cưu mang 
Đấng Cứu Thế trong cung lòng và “suy đi nghĩ 
lại trong lòng” (Lc 2,19), ban cho chúng ta ơn 
kiên nhẫn. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta với 
sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, để mùa hoán cải 
này sinh hoa trái cứu độ đời đời.

Roma, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Lễ nhớ 
Thánh Martinô Giám mục.

Ngọc Yến - Vatican News
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Trầm Thiên Thu
BÀI CA SÁM HỐI

Nguyện xin Thiên Chúa chí ái
Nghe con than thở đôi câu
Ăn năn vì bao lầm lỗi
Tháng ngày trĩu nặng u sầu
Đôi tay run run khép lại
Con quỳ lặng lẽ gục đầu
Xin Chúa thứ tha tội lỗi
Thành tâm tha thiết nguyện cầu
Hướng lòng ngước nhìn lên Chúa
Con tin Tình Ngài bao la
Như chiên lạc bầy xa Chủ
Hứa nhiều chẳng giữ được gì
Hồn xưa trắng ngần như tuyết
Tin yêu chan chứa cõi lòng
Con quên Tình Ngài chan chứa
Mê đời gian trá diệt vong
Giờ đây tìm về bên Chúa
Khát khao được Chúa thứ tha
Chỉ dám xin làm tôi tớ
Đâu đáng gọi là con Cha
Nhưng lạ thay Tình Phụ tử
Không chấp đứa con hoang đàng
Vẫn dành cho con tất cả
Hưởng phần sản nghiệp cao sang
Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa
Từ nay con quyết canh tân
Không dưng mắt sa giọt lệ
Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan…
-o0o-

CÂY THẬP GIÁ
Thập giá ê chề nhục nhã thay!
Đau thương, tủi hổ với chua cay
Giêsu tuân phục theo Thiên Ý
Nhân thế thoát ly khỏi đọa đày
Thập giá trở nên Ơn Cứu Độ
Khổ đau chợt hóa Suối Thiên Thai
Suy tôn Thánh giá, con cung kính
Cảm tạ Hồng ân mãi đắm say

CHÙM THƠ MÙA CHAY

CHAY KHÚC
Xin tái tạo trong con
Một tâm hồn trong trắng
Để cuộc đời thanh thản
Chuyên mến Chúa, yêu người
Con nhận biết mình rồi
Bụi tro và nước mắt
Xin ca vang khúc hát
Ăn ăn khối tội đời
-o0o-

CHIÊN LẠC
Lòng con tan nát tả tơi
Tĩnh mà rất động, ngược xuôi bộn bề
Đời con đắm đuối đam mê
Như con chiên lạc đường về còn đâu!
Tình con như sóng bể dâu
Xô hoài ngày tháng gieo neo lạc loài
Chúa tìm về, vác trên vai
Con vui đến nỗi vắn dài lệ tuôn
Miên man hát khúc tạ ơn
Vì con hạnh phúc náu nương Tim Ngài
Cho con xin lỗi, Chúa ơi!
Ngài đừng giận nữa, hãy cười với con!
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Hằng năm trong nếp sống đức tin của 
Giáo Hội Công Giáo có mùa chay 
chuẩn bị tâm hồn mừmg lễ Chúa 

Giêsu sống lại từ cõi chết.
Trong ngày thứ Tư lễ tro có nghi thức xức tro 

trên trán người tín hữu với lời nhắn nhủ từ Kinh 
Thánh: "Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, và 
rồi sẽ trở về bụi tro.“ (St 3,19.)

Lịch sử lễ nghi xức tro
Truyền thống lễ nghi xức tro trên trán, trên 

đỉnh đầu người tín hữu ngày thứ Tư lễ Tro có từ 
thế kỷ thứ 6. Truyền thống này diễn tả cách thức 
đền tội trong Hội Thánh thời ngày xưa. Ngày xưa 
người có tội vào mùa chay phải mặc áo vải thô 
đền tội, và được rắc trải tro trên người. Họ thú 
nhận xin ơn tha tội công khai trong nhà thờ, và 
không được vào nhà thờ từ ngày thứ Tư lễ Tro 
cho đến ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Nhưng từ thế kỷ thứ 10. cách thức đền tội công 
khai nghiêm khắc như thế không còn nữa. Và từ 
thế kỷ thứ 12. tro xức ngày thứ Tư lễ Tro được 
đốt từ cành lá ngày Lễ Lá năm trước. Lễ nghi 
xức tro trên trán, trên đỉnh đầu vẫn còn giữ lại.

Ngoài ra, theo luật Hội Thánh Canones 1249- 
1253 mọi tín hữu Công Giáo từ 14 tuổi phải kiêng 
thịt, từ tuổi trưởng thành 18 tuổi cho tới 60 tuổi 

phải kiêng thịt cùng ăn chay.
Trong mùa chay theo luật Hội Thánh chỉ còn 

buộc ăn chay kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro và 
ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

 "Nghi lễ phụng vụ rắc tro ngày thứ Tư lễ 
Tro nói lên khía cạnh nền tảng của mùa chay về 
sự ăn năn thống hối từ trong trái tim tâm hồn 
trở về cùng Thiên Chúa. Nghi thức rắc xức tro 
mang chất chứa ý nghĩa theo hai khía cạnh: Khía 
cạnh thứ nhất nói lên sự thay đổi nội tâm, sự ăn 
năn và thống hối đền tội, và cũng nhắc nhớ đến 
khía cạnh thứ hai về sự bất an của thân phận 
đời sống con người" (Giáo hoàng Benedictô 16).

Tại sao lại tro?
Thiên Chúa nói với con người do Ngài tạo 

thành: "Từ bụi tro con được tạo dựng và sau 
cùng con cũng trở về với bụi tro.“ St 3,19.

Củi cháy đốt trong lò sưởi, trong lò nấu bếp, 
tỏa rực ánh sáng cùng hơi nóng nồng ấm thi vị. 
Nhưng ngày hôm sau chỉ còn lại nắm tro tàn. 
Cũng thế, ngày tháng con người chúng ta cũng 
qua đi trở thành tro bụi.

Tro bụi là hình ảnh tàn tích còn lưu lại của 
những lời nồng thắm, của tình yêu ngày xưa con 
người đã nói, đã trao cho nhau.

Bụi tro mầu đen xám biểu hiệu sự buền bã và 
lầ chất đơ bẩn. Nhưng tro bụi pha với nước lại 
là chất có hiệu qủa tẩy rửa, như chùi rửa những 
đồ bằng sắt, nhôm rỉ xét cho sạch bóng trở lại…

Tro bụi xức trên trán ngày thứ Tư lễ Tro 
muốn nhắc nhớ con người là tạo vật yếu đuối 
và hay vướng mắc vào vòng tội lỗi. Và qua 
cung cách nhận xức tro, con người cũng chân 
thành nhận ra khía cạnh đó của mình. Họ 
không chối bỏ khía cạnh này, nhưng tin tưửng 
vào tình yêu Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên 
con người cùng yêu thương con người. Thiên 
Chúa luôn trao ban cho con người cơ hội khởi 
đầu mới làm lại đời sống mình.

Tro bụi gắn liền với lịch sử đời sống con 
người. Lịch sử của tội lỗi. Lịch sử của đời sống 

Bụi tro mùa chay
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riêng mỗi người: thân xác cùng tâm hồn bị tổn 
thương, mang đầy những mặc cảm, ý chí khả 
năng bị hạn chế cản trở vây hãm không còn lối 
thoát vươn lên. Con người nhớ rằng mình có 
nhiều tội lỗi. Tội lỗi là tro bụi vây quanh mình.

Trên cánh đồng sau mùa gặt thu hoạch cây cỏ, 
gốc lúa mạ, cành khô được gom lại thiêu đốt ra 
thành tro. Tro ngấm chìm trong đất. Và sau đó 
tro trở thành phân bón cho mầm sống mới phát 
sinh từ lòng đất.

Cũng xẩy ra như vậy với đời sống con người. 
Nếp sống cũ, có nhiều điều không tốt cũng phải 
chịu nhiều thử thách trôi luyện biến ra thành tro 
bụi. Và từ đó có đổi mới cho đời sống trở nên 
mới tốt đẹp hơn.

Tro là hình ảnh nói lên sự trống rỗng, thoáng 
qua, vô tên tuổi, vô ý nghĩa, vô gía trị. Hình 
ảnh này diễn tả đời sống con người, nếu không 
có đức tin vào Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên 
mình, cũng trở nên trống rỗng hoang vắng.

Vì thế, trong nghi thức vẽ hình thập gía rắc tro 
trên trán, trên đỉnh đầu, nhắc nhớ lại: Hỡi người, 
hãy nhớ mình là bụi tro, nhưng được kêu gọi cho 
cùng sống lại với Chúa Giêsu Kitô.

40 ngày mùa chay.
Mùa chay bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro đến ngày 

lễ mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết kéo dài 
40 ngày. Nhưng tại sao lại 40 ngày?

Con số 40 là con số kinh thánh ẩn chứa lịch 
sử về sự thanh luyện tẩy rửa.

Trong thế giới bên vùng Trung Đông con số 
40 là dấu chỉ hình ảnh về sự tẩy rửa cho thanh 
sạch. 40 ngày là thời gian tẩy rửa thanh luyện 
cho những người sinh con trong truyền thống nơi 
Do Thái giáo và Hồi Giáo.

40 ngày buồn bã tang chế, và sau 40 ngày có 
những nghi thức riêng để nói lên thời gian tẩy rửa 
thanh luyện và tang chế đau buồn đã chấm dứt, 
và đời sống bắt đầu trở lại như thường.

Mưa suốt 40 đêm ngày tạo nên trận đại hồng 
thủy thời Ông Noe, nước tràn ngập bao phủ khắp 
mặt đất. (Sáng thế 7,12).

40 năm dân Israel đi trong sa mạc từ Ai Cập 
trở về đất Chúa hứa ban cho. (Sách Dân số 14,33)

Tiên Tri Maisen ở trên núi Sinai 40 đêm ngày 
để gần gũi gặp gỡ Thiên Chúa hiện ra với Ông. 
(Xuất hành 24,18).

Ngôn sứ Elia đã vượt đường xa đi 40 ngày 
đêm để đến núi Horeb gặp gỡ Thiên Chúa. (1 
Sách Các Vua 19,8).

Vua David cai trị nước Israel và thành 
Gierusalem 40 năm (1Sách Các Vua 2,11).

Tiên tri Jona kêu gọi dân thành Ninive từ vua 
tới người dân lớn bế ăn chay hãm mình ngồi trên 
tro đền tội 40 ngày để được Thiên Chúa tha thứ 
không giáng họa hình phạt xuống cho dân thành. 
(Jona 3,4- 10)

Chúa Giêsu cũng trải qua nếp sống 40 ngày 
trong sa mạc, ăn chay cầu nguyện nhịn đói và bị 
ma qủy hiện đến cám dỗ. (Mt 4,1-11)

Nối kết từ gương sống ăn chay cầu nguyện của 
Chúa Giesu, một dấu chỉ hình ảnh thanh luyện 
trong sa mạc, đã trở nên 40 ngày mùa chay trong 
Hội Thánh Công Giáo.

Chúa Giêsu Kitô được an táng trong mồ dưới 
lòng đất, và Ngài cũng chỉ nằm ở trong đó 40 
tiếng đồng hồ thôi. Vì thế nhiều xứ đạo đã có 
tập tục canh thức cầu nguyện 40 tiếng đống hồ 
để tưởng nhớ thời gian 40 tiếng Chúa nằm trong 
mồ trước khi Ngài chỗi dậy từ cõi chết âm phủ.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
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Số 40 trong Kinh Thánh diễn tả khoảng 
thời gian chờ đợi, tượng trưng cho việc 
chuẩn bị để gặp gỡ Thiên Chúa. Đây 

là thời gian nhắc lại việc Chúa Giêsu vào hoang 
địa cầu nguyện và chiến thắng cám dỗ của Satan, 
trước khi bước vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Và 
để chúng ta noi gương Ngài ăn năn xám hối tội 
lỗi, đem Tin Mừng phục vụ đồng loại.

*40 ngày Ăn chay Xám hối
gột rửa Tâm Hồn,
40 ngày Cầu nguyện Chờ mong mừng Chúa 

Phục Sinh.

+ Những Số 40 được trình thuật trong Kinh 
Thánh:

*- Tôi thường tâm  niệm 
ngồi trước quyển KINH THÁNH.
Qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu lần tôi 

đọc đi đọc lại trong Cựu Ước và Tân Ước.
Quyển sách xếp hạng Best Seller suốt qua 

nhiều thế kỷ.
Sách được dịch sang hàng trăm ngôn ngữ trên 

địa cầu.

Nhưng tôi đã thấy gì trong đó?
Có phải tôi cố tâm tìm hiểu hay chỉ là một thói 

quen thường ngày?
Bao nhiêu thế kỷ qua đi. Bao lời tiên tri cảnh 

báo. Bao Lời Chúa truyền dạy trong công cuộc 
cứu độ loài người.

- Từ lũ lụt Đại Hồng Thủy thời Noe mưa đổ 
xuống địa cầu 40 ngày đêm liên tục, nước dâng 
tràn mặt đất, tiêu diệt loài người cùng sinh vật cỏ 
cây- nhưng gia đình Noe và muông thú trên tàu 
được cứu thoát.

- Tổ phụ Moisen lập giao ước cùng Đức Giavê: 
40 ngày chờ đợi trên núi Sinai để Thiên Chúa ban 
10 Giới răn cho nhân loại.

- Tiên tri Êlia bị hoàng hậu Jezebel truy bắt, 
trốn nơi sa mạc suốt 40 ngày mới thoát khi đến 
chân núi Horet.

- Ngôn sứ Giona cảnh báo dân thành Ninivê 

hãy ăn chay xám hối 40 ngày để tránh tại họa 
Chúa trừng phạt.

Thiên Chúa che chở nuôi dưỡng dân Ngài 
suốt 40 năm lang thang trong hoang mạc trước 
khi vào Đất Hứa: ban ngày cho vầng mây che 
mát, đêm đến cột lửa soi đường, Manna và chim 
cút sa xuống làm của ăn hàng ngày.

Moisen sai người do thám 40 ngày tìm miền 
đất màu mỡ, đầy sữa mật cho dân.

Vua Thánh Đavit Chúa cho cai trị vương 
quốc 40 năm an bình thịnh trị.

- Vua Salomon thông thái khôn ngoan tuyệt 
vời, 40 năm trên ngai vàng, đưa đất nước Israel 
trở nên giáu sang quyền lực.

*- Trước khi rao giảng Tin Mừng 
cho muôn dân Chúa Giêsu vào hoang 
địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày 
và đã chiến thắng đầy uy quyền trước 
cám dỗ của quỉ Satan.

- Chúa được an táng trong mồ và 40 giờ sau 
Sống Lại vinh quang.

- Sau Phục sinh Chúa lưu lại thế trần 40 ngày 
an ủi nâng đỡ các Môn đồ và khi về trời sai 
Chúa Thánh Thần xuống ban sức mạnh cho các 
Môn đồ đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi.

Mùa Chay và số 40
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- Theo luật Moisen truyền dạy dân Chúa: 
người nữ sau khi sinh con 40 ngày phải lên Đền 
thờ dâng lễ vật thanh tẩy.

- Đức Trinh Nữ Maria tuân giữ lề luật: sau 
khi sinh Chúa 40 ngày, Mẹ dâng Chúa Hài Nhi 
trong Đền Thánh cùng đôi chim câu làm lễ vật.

- Kể từ đó, sau Lễ Giáng sinh 40 ngày, Giáo 
Hội Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thờ 
và cũng gọi là Lễ Nến.

*- Nhưng sao lại là số 40?
Số 40 kết nối bởi số 4 và 10 đâu có gì đặc 

biệt?
Số 0 chỉ là trống rỗng hư vô.
Số 4 bình thường vì còn nối tiếp.
Số 10 vẹn toàn viên mãn như 10 Giới Luật 

Chúa truyền dạy.
40 năm là tuổi trung niên dồi dào sức lực và 

kiến thức mở mang dễ thành đạt trong đời sống.
Thánh Augustinô suy luận số 4 biểu tượng cho 

thời gian thay đổi 4 mùa và kiến thức trọn vẹn 
10 phần (mười phân vẹn mười)

40 ngày đủ dài cho một thời gian chuẩn bị.
40 năm lại quá mau cho một đời người tỉnh 

ngộ.
4 yếu tố cần cho một kiếp nhân sinh: khí- đất- 

nước- lửa, nhưng tất cả sẽ biến thành tro bụi.
4 thời kỳ nối tiếp đời người: thơ ấu- thanh 

niên- trung niên- tuổi già, rồi sẽ trở về số 0.
4 phương dù có vẫy vùng khắp nơi: nam- bắc- 

đông- tây, sẽ lại quay về chốn cũ là 0.
4 mùa vẫn chỉ là thay đổi quẩn quanh: xuân- 

hạ- thu- đông.
Nhưng vẫn không tìm ra lối thoát cho kiếp 

phù sinh !
Đây Thành Đô Thiên Quốc có hình vuông 4 

cạnh: khôn ngoan- công bình- tiết độ- dũng cảm, 
hãy học lấy để tiến thẳng vào Nước Trời từ 4 
phương.

Và đây 4 cánh cửa Tin Mừng luôn mở sẵn 
hãy can đảm bước vào theo tiếng gọi: 4 Thánh 
Sử Mátthêu- Máccô- Luca - Gioan.

*- Ta thấy điều gì nơi số 40?
Đó là thời gian: thử thách, phấn đấu, kiên 

nhẫn, mong chờ.

Vì sau thời gian này sẽ có Tin Mừng đổi mới, 
đón nhận Ân sủng:

- 40 ngày đêm nước dâng ngập địa cầu, khi 
chim câu bay đi từ tàu Noe không trở về: tín hiệu 
nước rút dần, sau cơn mưa trời lại sáng.

- 40 ngày Moisen chờ khắc khoải trên núi 
Sinai, đã được Chúa ban 10 Giới Răn Mới cho 
nhân loại diễm phúc hồi sinh.

- 40 ngày dân thành Ninivê thiết tha thống hối 
theo lời Ngôn sứ Giona: Chúa đã thứ tha không 
trừng phạt.

- 40 năm lang thang trên sa mạc: Chúa nuôi 
dưỡng dân Ngài trước khi vào Đất Hứa vinh quang.

- 40 ngày trong hoang địa, Chúa ăn chay cầu 
nguyện: chiến thắng Satan cám dỗ, trước khi 
bước vào 3 năm rao giảng Tin Mừng cứu chuộc 
loài người.

- 40 giờ trong hang mộ tử khí tối tăm, Chúa 
toàn thắng sự chết, Phục Sinh khải hoàn.

- 40 ngày sau khi Sống Lại, Chúa vinh hiển 
Về trời.

*- 40 ngày Mùa Chay xám hối, 
chúng ta sẽ ca khúc Vinh Thắng cùng 
Chúa Phục Sinh.

- 4 Thế kỷ Giáo Hội Việt Nam không khuất 
phục bạo quyền, dù máu chảy đầu rơi của Hơn 
Một Trăm Ngàn

Anh Hùng Tử Đạo, để trổ hoa gần 
10 triệu Tín Đồ.

- Giáo Hội Việt Nam đang mong chờ Một 
Moisen Mới dẫn dắt dân Chúa trở về Cố Hương 
sau hơn 40 năm lưu lạc khắp 4 phương trời

Hãy cầu nguyện xám hối và vui lên:
Ngàn năm vẫn một giấc mơ.
THÁNH KINH ấn tích bây giờ con đây,
Niềm vui Đất Hứa dâng đầy,
Tháng năm khắc khoải từng ngày chờ mong

ĐINH QUÂN

Nguồn: Mùa Chay và số 40
VietCatholic News
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Trước hết, nên lưu ý tới việc sử dụng từ 
ngữ. Tiếng “ăn chay kiêng thịt” gợi lên 
cho chúng ta hai điều: một điều cấm 

(kiêng) và một điều khuyến khích. Điều cấm là 
kiêng thịt; điều khuyến khích là ăn chay. Chắc 
Chúng ta đã biết rằng ở Việt Nam có vài tôn 
giáo đã hiểu như vậy: ăn chay có nghĩa là ăn đồ 
chay, những đồ lạt, không mặn. Còn đối với Kitô 
giáo, ăn chay có nghĩa là kiêng ăn. Như thế, ngoài 
chuyện kiêng thịt lại còn thêm chuyện kiêng ăn 
nữa.

Vì vậy nếu muốn diễn tả cho đúng tư tưởng 
thì thay vì nói “ăn chay kiêng thịt”, chúng ta phải 
nói “kiêng ăn kiêng thịt” hoặc là “chay ăn chay 
thịt”! Nếu đặt lại vấn đề như vậy thì câu hỏi “tại 
sao phải kiêng thịt” đã được giải quyết một phần 
rồi, nghĩa là chúng ta kiêng thịt không phải tại vì 
thịt nó xấu xa, cũng như chúng ta kiêng ăn không 

phải tại vì sự ăn uống xấu xa: sự ăn uống cần 
thiết cho sự sống; nếu ai tuyệt thực hoàn toàn 
thì sẽ sớm qua bên kia thế giới.

Chúng ta kiêng thịt không phải 
vì nó xấu; thế thì tại sao lại chỉ 
kiêng thịt mà không kiêng luôn 
cả cá nữa?

Vấn đề kiêng thịt không phải là cái gì riêng 
của Kitô giáo. Nó đã có một truyền thống lâu 
đời ở các tôn giáo trên thế giới, tuy với những 
lý do và động lực khác nhau. Chẳng hạn như 
các tín đồ Phật giáo kiêng thịt bởi vì họ tin vào 
thuyết luân hồi: khi giết các súc vật, biết đâu 
ta đã giết chính ông bà của mình bị phạt đầu 
thai làm kiếp súc vật. Dĩ nhiên, Kitô giáo đã 
đặt ra kỷ luật kiêng thịt không phải tại vì tin 
theo thuyết luân hồi nhưng dựa theo một động 
lực khác. Trong Cựu ước, ta đã thấy có những 

Tại sao kiêng thịt
mà không kiêng cá?

Luật Giáo hội buộc tín hữu phải ăn chay kiêng thịt. Nhưng mà tại sao phải 
kiêng thịt? Tại sao phải kiêng thịt mà không kiêng cá, kiêng trứng hay kiêng 
trái cây? Ăn thịt có gì xấu không?
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luật về kiêng thịt với những chi tiết khá phức tạp, 
thí dụ trong chương 11 của sách Lê vi, phân biệt 
những thú vật ô uế với vật tinh tuyền.

Tại sao lại có sự phân biệt giữa 
các thú vật tinh tuyền với thú vật 
ô uế?

Các nhà chú giải Kinh thánh không trả lời 
được. Có lẽ tác giả của sách Lêvi đã lấy lại 
một tập tục có từ xa xưa mà không còn ai nhớ 
rõ gốc gác. Cho dù lý do phân loại thế nào đi 
chăng nữa, đến khi bước sang Tân ước, ta thấy có 
những cuộc cách mạng quan trọng. Chúa Giêsu 
đã xóa bỏ sự phân biệt giữa các vật tinh tuyền và 
vật ô uế. Sự tinh tuyền và ô uế nằm ở trong lòng 
của mình chứ thú vật chẳng có tội tình chi cả 
(Mc 7,15). Tuy nhiên, xem ra các Kitô hữu tiên 
khởi (phần lớn gốc Do thái) không thể thay đổi 
não trạng nhanh chóng, thí dụ như ở chương 10 
của sách Tông đồ công vụ, ta thấy thánh Phêrô 
còn sợ chưa dám ăn một vài thứ chim trời đã bị 
xếp vào hàng ô uế; lật qua chương 15 (câu 20 
và 29) ta còn thấy thánh Giacôbê muốn đòi buộc 
các tín hữu tân tòng phải kiêng tránh vài thức ăn. 
Nhưng thánh Phaolô đi mạnh mẽ hơn, nhất là vì 
ngài để ý tới dân ngoại hơn là tới dân Do thái.

Thực vậy, thánh Phaolô chấp nhận hoàn toàn 
giáo lý của đức Kitô, theo đó chẳng có lương 
thực nào là ô uế hết. Nhưng có một vấn đề được 
đặt ra là có được ăn đồ cúng hay không? Trong 
thư gửi Rôma 14,14-16 thánh Phaolô đã phân 
biệt như thế này: tự nó, đồ cúng hay đồ không 
cúng chẳng có gì khác nhau, cho nên các tín hữu 
không phải kiêng cữ. Tuy nhiên, nếu có người 
non nớt bị vấp phạm vì việc người tín hữu ăn 
đồ cúng, thì mình phải tránh. Nói khác đi, mình 
kiêng ăn đồ cúng không phải tại vì nó là đồ ô 
uế nhưng mà mình phải tránh gây gương xấu cho 
người anh em mình; đây là một bổn phận thuộc 
giới răn bác ái yêu thương.

Như vậy, thánh Phaolô khuyến 
khích chúng ta cứ tha hồ ăn 
uống, phải không?

Thánh Phaolô không bao giờ xúi các tín hữu 
ăn uống say sưa; trái lại, ngài đã hơn một lần 

khiển trách những người lấy cái bụng làm chúa. 
Thánh Phaolô chỉ muốn huấn luyện lương tâm 
của các tín hữu, hãy tìm hiểu cái lý do của các 
luật lệ, chứ không phải chỉ giữ luật lệ cách máy 
móc. Tất cả các lương thực đều tốt bởi vì do 
Chúa dựng nên cho con người. Chúng ta hãy 
hưởng dụng để ngợi khen Ngài. Việc ăn uống 
có thể trở thành cơ hội để chúc tụng tạ ơn Chúa 
như chúng ta đọc thấy ở thư gửi Rôma 14,6. Tuy 
nhiên, cần có chừng mực.

Hơn thế nữa, thánh Phaolô khuyến khích các 
tín hữu hãy tiến thêm một bước nữa, biết hy sinh 
cả những cái gì được phép làm: việc kiêng cữ 
những điều tốt nằm trong chương trình thao luyện 
tinh thần giống như các lực sĩ tập luyện ở thao 
trường (1Cr 9,27), nhất là để hoạ theo gương của 
đức Kitô chịu thụ nạn trên thập giá vì yêu thương 
chúng ta.

Nhưng nếu đã muốn kiêng khem lương thực 
thì kiêng hết các món, chứ sao lại chỉ kiêng thịt?

Như tôi đã nói ở đầu, trong Việt ngữ, vì đã 
quá quen với thành ngữ “ăn chay kiêng thịt” cho 
nên chúng ta chỉ giới hạn sự kiêng vào chuyện ăn 
thịt. Vấn đề kiêng cữ bao hàm việc kiềm chế hết 
những gì đem lại thỏa mãn thích thú, nhằm giúp 
cho ý chí chế ngự được bản năng. Theo một vài 
sử gia, trong những thế kỷ đầu tiên, Giáo hội phải 
mệt với những phe khắc khổ hơn là với phe phóng 
túng. Phe khắc khổ đòi Giáo hội phải ra luật buộc 
tất cả các tín hữu phải giữ chay.

Nhưng mà Giáo hội đâu có thể bắt hết mọi 
người phải trở thành nhà khổ tu được. Mặt khác, 
trong số các vị khổ tu thời đó, không thiếu những 
người chịu ảnh hưởng của thuyết ngộ giáo, coi 
xác thịt và hôn nhân là tội lỗi. Dù sao, việc khổ 
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chế vào những thế kỷ đầu hoàn toàn mang tính 
cách tự nguyện. Nếu có luật lệ thì cũng chỉ giới 
hạn cho từng địa phương chứ không bao trùm toàn 
thể Giáo hội. Việc kiêng khem tuyệt đối thường 
được dành cho ngày thứ 6 tuần thánh, rồi dần 
dần kéo dài ra các ngày thứ 6 hằng tuần. Nhưng 
mà dần dần kỷ luật kiêng khem tuyệt đối (chay 
ăn) được gia giảm bởi vì nhiều tín hữu phải làm 
việc lao động nặng nhọc, cần ăn uống để lấy sức. 
Mức độ châm chế được thay đổi tùy vùng tùy 
nơi. Bên Trung đông, người ta kiêng cả sữa, bơ, 
trứng; nhưng mà bên Tây phương, người ta chỉ 
đòi kiêng thịt.

Từ thời Trung cổ, sự khổ chế tự nguyện biến 
thành khổ chế bắt buộc, nghĩa là trở thành luật 
buộc. Ngoài ra việc chay tịnh cũng là một hình 
phạt đền tội dành cho những hối nhân. Việc soạn 
thảo một bản văn pháp lý đòi hỏi phải xác định 
tỉ mỉ các chi tiết của nghĩa vụ. Hậu quả là người 
ta trở lại với não trạng của các luật sĩ vào thời 
Chúa Giêsu, với đủ thứ vấn nạn được nêu lên: 
luật kiêng thịt buộc phải kiêng những thứ gì? Có 
phải kiêng mỡ heo, kiêng sữa bò, tiết canh hay 
không? Các giống động vật nào phải kiêng: máu 
nóng hay máu lạnh? thú vật trên bộ hay là dưới 
nước? Ngan, ngỗng, vịt, lươn, rùa, sò ốc nhái có 
phải kiêng không? Các chuyên gia về luân lý tha 
hồ mà nghiên cứu tranh luận về các loại thịt. Tiếc 
rằng người ta đã mất đi cái động lực của nó là 
tinh thần khổ chế lúc đầu. Vì thế có cảnh ngược 
đời là có người mong tới ngày thứ 6 để có dịp đi 
ăn ở nhà hàng thủy sản thập cẩm. Đối lại là cái 
cảnh chảy nước mắt của bao dân nghèo phải chi 
tiền nhiều hơn vào ngày thứ 6, khi mà cá mắc 
hơn thịt.

Giáo luật ngày nay vẫn giữ nguyên 
tình trạng như vậy chứ?

Bộ giáo luật hiện hành vẫn còn duy trì luật 
kiêng thịt, tuy nhiên với một tinh thần mới của 
công đồng Vaticanô II mà đức Phaolô VI đã muốn 
tiêm nhiễm với tông hiến Poenitemini (17/2/1966). 
Tinh thần đó có thể tóm lại 3 điểm sau: Tiên vàn 
là phải kiêng những gì xấu xa, tức là kiêng phạm 
tội; nói khác đi việc chay ăn chay thịt phải được 

lồng trong tinh thần thống hối cải hoán.

Ngoài sự kiêng cái xấu, chúng ta hãy gắng 

tiến thêm một bước để kiêng cả cái tốt: sự kiêng 

cái tốt cũng nằm trong tinh thần đền tội và tu 

đức, để tập kiềm chế những đòi hỏi của bản 

năng dục vọng. Dưới khía cạnh này, lãnh vực 

kiêng khem rất là rộng: từ kiêng ăn uống cho tới 

kiêng thuốc lá, tivi, các thứ tiêu khiển giải trí, 

các thứ tiêu pha hoang phí. Bước thứ ba nữa là 

ngoài tính cách tiêu cực (kiêng lánh) cần thêm 

tính cách tích cực: nhịn ăn nhịn mặc để lấy tiền 

giúp đỡ người nghèo, tỏ tình tương trợ với người 

thiếu ăn thiếu mặc. Đó là cái động lực của việc 

kiêng khem. Các Hội đồng Giám mục sẽ tùy 

theo hoàn cảnh của mỗi địa phương mà đề ra 

những hình thái cụ thể trong việc áp dụng luật 

ăn chay kiêng thịt chiếu theo đ.1251 và 1253 

của bộ giáo luật.

Lm. Phan Tấn Thành, O.P.
22/10/2021

Nguồn: Tại sao kiêng thịt mà không kiêng 

cá? (tintucconggiao.net)
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Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ 
Tro và kết thúc ngay trước khi 
Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa vào 

Thứ Năm Tuần Thánh. Mùa kéo dài 40 ngày, 
tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giêsu sống trong 
sa mạc, 40 năm lưu vong của người Israel và cơn 
bão 40 ngày mà Noah đã trải qua. Vào những 
tuần này, Giáo Hội kêu gọi các Kitô hữu suy 
gẫm và trở lại cuộc sống tâm linh để chuẩn bị 
cho Lễ Phục Sinh.

Mùa Chay năm 2022
bắt đầu từ ngày nào?

Mùa Chay bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và 
kết thúc vào thứ Bảy Tuần Thánh trước Chủ Nhật 
của lễ Phục sinh. Vì vậy nên vào năm 2022, Mùa 
Chay bắt đầu từ ngày 2/3 và kết thúc vào ngày 
15/4 Dương lịch.

Những ngày ăn chay 
của năm 2022 ?

Thứ 4 Lễ Tro: Ngày 2 tháng 3
Thứ 6 Tuần Thánh: Ngày 15 tháng 4

Ngoài ra một số giáo phận còn giữ luật cũ ăn 
chay tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

Luật ăn chay và kiêng thịt.
Nguồn: Những ngày ăn chay kiêng thịt của 

Công Giáo năm 2022 (tintucconggiao.net)

Thứ Tư LỄ TRO21/02/2022
Hằng năm, vào thứ Tư Lễ Tro, khi cùng cộng 

đoàn khiêm tốn tiến lên để được chủ tế và các 
thừa tác viên xức Tro trên trán, tôi lại cảm thấy 
trong tim dạt dào một niềm xúc động rất đặc biệt 
của người có tội được Thiên Chúa yêu thương, và 
niềm vui khôn tả được đồng hành với mọi người 
trong Giáo Hội lên đường Sám Hối.

Niềm xúc động ấy phong phú đến kỳ diệu, 
khi duy nhất một lần trong năm phụng vụ, cả 
nhà thờ từ cụ già đến trẻ thơ, từ linh mục chủ tế 
đến người còn đang học giáo lý tân tòng, nam 
nữ, lớn bé bất kể, nghĩa là không trừ một người 
nào, không loại bỏ một ai, nhưng tất cả đều “bình 
đẳng” nối đuôi nhau tiến lên, để được xức Tro, 
mở đầu một Mùa Trở Về.

Những ngày ăn chay kiêng thịt
của Công Giáo năm 2022
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Cả nhà thờ hôm ấy cùng “xé lòng” ăn năn, 
khóc lóc và thống thiết nài xin ơn thương xót 
(x.Ge 2,12-13).

Cả cộng đoàn cùng một trái tim hối tiếc vì tội 
cũ, lỗi xưa và đấm ngực thân thưa : “Con đắc tội 
với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 
trái mắt Ngài” (Tv 50,6).

Cả tập thể cùng lên đường trở về, vì “trông 
cậy vào lòng nhân hậu xót thương và lượng hải 
hà xoá tội” (Tv 50,3).

Cả đoàn người cùng cúi đầu nhận tội và “xin 
tha tội chết”, vì “biết tội mình đã phạm, và lỗi 
lầm cứ ám ảnh ngày đêm” (Tv 50,5).

Và toàn dân cùng tha thiết nguyện cầu : “Lậy 
Chúa, xin dùng cành hương thảo rẩy nước thanh 
tẩy con, để con được tinh tuyền ; xin rửa con cho 
sạch, con sẽ trắng hơn tuyết” (Tv 50,9).

Vâng, chỉ ngày Lễ Tro, tôi mới nhận ra mình 
cùng chung một thân phận với mọi người : thân 
bụi tro, vì được dựng nên từ tro bụi, và phận 
“người có tội”, vì “ngay lúc chào đời đã vương 
lầm lỗi, và mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 
50,7) ; chỉ khi trán được xức tro, tôi mới khám 
phá ra mình đồng cảnh, đồng thuyền với mọi 
người : đồng cảnh bị xua đuổi, không cho gần 
Nhan Thánh, đồng thuyền mong manh, dễ vỡ sắp 
bị Thiên Chúa dìm sâu, nghiền nát vì bất tín, bất 
trung (x. Tv 50, 10.13).

Nhưng không chỉ cảm xúc dạt dào trong tim 
người có tội được tha thứ, tôi còn hớn hở vui 
mừng trong ngày lễ tro, khi không một người nào 
có mặt trong thánh đường đã bị “mất quyền” hay 
bị “tước quyền” được xức tro sám hối, và ai nấy, 
theo thứ tự bước ra khỏi hàng ghế, nghiêm trang, 
khiêm nhuờng tiến lên xin được  xức tro trên trán, 
dấu chỉ của thống hối, ăn năn.

Tôi vui khôn tả khi cả những người bị phạt vạ 
và “treo quyền” rước lễ từ nhiều năm, hôm nay 
cũng lên chịu tro cùng mọi người ; tôi hạnh phúc 
dạt dào khi thấy nhiều đôi bạn trẻ “sống chung” 
ngoài bí tích, những ngày lễ Chúa Nhật thường lấm 
lét, lủi thủi kiếm một chỗ kín đáo sau hàng cột 
để nép mình, hôm nay phấn khởi xếp hàng theo 
mọi người tiến về Cung Thánh để được xức Tro 
; và tôi sung sướng đến bật khóc, khi không một 

người trong nhà thờ đã ngồi lì tại chỗ, nhưng tất 
cả  đứng dậy, cất bước cùng Giáo Hội lên đường 
Sám Hối, Trở Về với Thiên Chúa.

Vâng, với tôi, ý nghiã đẹp và sâu sa của Lễ 
Tro chính là tất cả chúng ta cùng khiêm tốn nhìn 
nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa ; 
cùng chia sẻ thân phận yếu đuối, mỏng dòn, dễ 
bể, dễ gẫy trước cám dỗ, cạm bẫy của ma qủy, 
thế gian ; cùng biết mình không có gì cao qúy, 
cao trọng, cao cả đến độ tự cho phép mình hống 
hách, kiêu căng “lên mặt, lên lớp, lên giọng, 
lên gân” trước anh em, bởi tất cả chúng ta là 
chi thể của cùng một Thân Thể Đức Kitô, mà 
đã cùng một Thân Thể, thì không có chia rẽ, 
phân bì, kỳ thị, tranh giành, đấu đá, “trái lại 
các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ 
phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau, một 
bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận 
cùng vui chung” (1 Cr 12,25 -27), để sẽ không 
chỉ một ngày Lễ Tro trong năm, nhưng là mọi 
ngày trong năm, mọi người trong cộng đoàn, 
mọi thành phần Dân Chúa, cùng toàn thể Hội 
Thánh chiến thắng, thanh tẩy, lữ hành cùng sốt 
sắng cất lời cầu xin :

“Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng 
trong trắng, đổi mới tâm hồn cho con nên thủy 
chung. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan 
Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của 
Ngài. Xin ban lại cho con nguồn vui vì được Ngài 
cứu độ, lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Tv 
50, 12-14), bởi vì “Chúa là Đấng từ bi và nhân 
hậu, chậm bất bình và giầu tình thương, Người hối 
tiếc vì đã giáng họa” (Ge 2,13), để suốt đời “con 
cất tiếng ngợi khen Ngài” (Tv 50,17).

Jorathe Nắng Tím
13/01/2022

Nguồn: Thứ Tư LỄ TRO (tintucconggiao.net)
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Mùa Chay, Ta Trở Về,
Em Nhé!

(Một thoáng “ký ức mục vụ Mùa Chay”

Nhớ hoài câu chuyện hôm nao
Con đường mục vụ, khoảng vào Mùa Chay.
Trong ngoài công việc liền tay,
Bỗng dưng gác lại, gặp ngay một người…

Tiếng “soeur”, gọi chẳng nên lời
Tóc xanh đã nhuốm bụi đời xác xơ:
“Cho con một chút thời giờ,
Nghe con chia sẻ đôi bờ khổ tâm”.

Lặng nghe cậu trẻ phân trần:
“Soeur ơi con lỡ…một lần đi hoang!
Học đường, biếng nhác lưu ban
Gia đình, quen thói hoang đàng ăn chơi

Thầy cô khuyên dạy đủ lời
Cha khuyên mẹ bảo sớm rời ngoài tai.
Gây bao rắc rối u hoài
Mê game, trốn học, thêm bài thoát ly.

“Tự do” ôi thật diệu kỳ
Làm thân ngựa chứng, sá gì dây cương
Tung tăng như cá đại dương
Quên dòng sông cũ, lạc phương quay về.

Đường dài mấy độ sơn khê
Dần nghe tiếng gọi vọng về thâm tâm.
Xuyến xao dòng dã mấy năm
Công khai chẳng dám, âm thầm vội quên!

Làm sao can đảm đứng lên?
Tìm về nẻo chính, đi trên đường hiền?”
Nhẹ nhàng tôi liệu lời khuyên
Nhắc em câu chuyện diệu huyền tình cha:

Từ ngày con thứ đi xa
Thân già mong mỏi, vào ra ngóng chờ
Chân mây khuất nẻo mịt mờ
Bỗng một ngày…bóng dật dờ..”Con tôi !”

Cha mừng chẳng nói nên lời,

Con thưa: “Con phạm đến trời đến cha
Tội con núi biển bao la
Xin cha nhận ở trong nhà làm công…”

Cha hiền chẳng đợi nói xong,
Ôm con trìu mến vào lòng ấp yêu.
Rồi cha truyền dạy bao điều
Áo xinh, giày mới, nhẫn đeo… bê tròn...

Mất con giờ lại gặp con
Chết rồi sống lại, thế gian mấy người!”…
Chuyện Phúc m, chuyện cuộc đời
Nghe xong em bỗng đầy vơi lệ tràn…

Ân cần, nhỏ nhẹ ủi an:
“Lòng thương xót Chúa chứa chan bao tình.
Bao năm lưu lạc, phiêu linh
Cha thương, mẹ nhớ bóng hình con yêu.

Trông mong, chờ đợi sớm chiều
Em về sum họp, quên điều lỗi xưa.
Như người con thứ thân thưa,
Tỏ lòng hối hận, quyết chừa thói hư.

Em ơi, Chúa rất nhân từ
Phận mình chẳng khác con hư của Ngài!
Chúa nào ghét bỏ một ai
Thành tâm, hối lỗi kíp quay trở về!

Chúa thương gánh tội nặng nề,
Cho ta nhận lãnh tràn trề thánh ân.
Ngước trông về Chúa từ nhân
Một niềm tin cậy dẫu thân bầy hầy..

Thời thuận tiện chính là đây
Giờ Ơn Cứu độ hôm nay đã về.
Qua rồi một thoáng cơn mê,
Lời Cha vang vọng: Trở về, Mùa Chay!”

Bảo Xuyên

(Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương)
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Những biến cố của cuộc đời đã và 
đang xảy ra làm cho con người như 
xé lòng, con người như muốn đi tìm 

câu tra lời của Thiên Chúa. Thế nhưng rồi ta 
lại bắt gặp sự im lặng dường như khó hiểu của 
Thiên Chúa.

Tâm trạng Dân Israel xưa và con người ngày 
nay thật giống nhau, một Thiên Chúa im lặng 
làm cho con người như rơi vào hố thẳm, những 
lời than van như tan vào hư vô, một sự dầy đặc 
che kín, không có dấu vết nào chứng tỏ rõ ràng 
có một Đấng đang hiện diện, và con người cứ 
thế, cứ thế, độc thoại một mình như người hâm 
hâm, dở dở. Con người bị thất vọng, chán nản, 
tiu ngiủ trở về, bẽ bàng với bàn tay không, tủi hổ 
với con tim trống rỗng. Thiên Chúa vẫn thường 
giữ một thái độ ghê hồn. Con người càng ngày 
càng cảm thấy như đi vào cô đơn, vật vã với 
chính mình.

Sự im lặng của Thiên Chúa đã thành cớ vấp 
phạm cho nhiều người. Họ không tin Chúa, họ 
phẫn nộ, bất cần, làm bừa, gạt Chúa qua một bên, 
xua đuổi Ngài khỏi tâm trí. Việc cầu nguyện trở 
nên như những lời lảm nhảm mất thời giờ, vô ích, 
mệt mỏi, chán nản mà chẳng thay đổi được gì. 
Tất cả chỉ vì sự im lặng mênh mông đó.

Chúa hằng im lặng. Điều này có vẻ thật bí 
nhiệm trước tâm thức của con người. Nhưng thật 
ra không phải thế, dù cho chúng ta chỉ có thể 
biết phần nào lý do Ngài im lặng thôi. Chúa ra 
vẻ im lặng chứ thật sự Ngài không hề im lặng

Thiên Chúa im lặng đối với con người vì bản 
thể Người là bản thể thinh lặng tuyệt đối. Không 
có sự xung động nào của tạo vật, không có đau 
khổ hay hạnh phúc, giận dữ hay hiền hòa, độc 

ác hay thánh thiện, xúc phạm hay tôn vinh, 
hoặc ý muốn thêm hay bớt nào của con người 
có thể tác động đến bản thể Thiên Chúa. Sự 
thinh lặng của Thiên Chúa là sự thinh lặng của 
một thượng trí cao vời hằng tĩnh lặng trước thế 
giới tự nhiên lẫn siêu nhiên. Điều này thật khó 
hiểu phải không con. Vì đây là mầu nhiệm sâu 
nhất của Thiên Chúa, song song với mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nhân loại cách chung là thụ tạo của Thiên 
Chúa, sau khi tạo dựng, Ngài dùng quyền năng 
của mình đặt ra những quy luật để quan phòng 
và quản trị. Một trong những quy luật đó là ban 
cho con người có tự do, và Chúa tôn trọng sự tự 
do này của con người. Dù con người có làm ác 
hay chối bỏ sự hiện hữu của Ngài, phản bội hay 
chống đối Ngài… Thiên Chúa cũng tôn trọng sự 
chọn lựa của con người trong thế giới tự nhiên, 
là thế giới đang thử thách và sàn lọc con người.

Thêm vào đó, trong các quy luật quan phòng 
của Chúa, có quy luật “tự sinh tự diệt” dành 
cho thụ tạo. Chúng ta thấy rõ quy luật sinh tồn 
này nơi các vùng thảo nguyên, rừng núi, hoang 

Sao im lặng vậy Chúa ơi?
“Tại sao Thiên Chúa lại im lặng trước đau khổ của con người? 
Hay như trong những cuộc bách hại của các tín hữu lúc xưa 
và cả nay tàn khốc đau đớn như thế nhưng tại sao Thiên Chúa 
vẫn im lặng?”
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địa nơi các loài thú vật sinh sống. Và ngay cả 
nơi xã hội con người, với những người không 
tin nhận, hay không hề biết về sự hiện diện của 
Thiên Chúa.

Đối với người tín hữu thời sơ khai, hay cả 
tín hữu bây giờ bị bách hại, và Chúa im lặng. 
Thật ra, trong mỗi thời đại vì sự thánh thiện, 
thăng tiến và mở rộng của Giáo Hội, Chúa luôn 
cần những của lễ đền tạ để thánh hóa Giáo Hội. 
Những người tín hữu bị bách hại là những người 
được chọn để sống vinh quang cao nhất của mầu 
nhiệm hiến tế. Sứ mạng của họ thật cao cả, và 
phần thưởng của họ rất lớn lao trên thiên quốc. 
Vì họ được ơn hiệp nhất trong máu, trong khổ 
đau với Chúa Ki-tô. Thiên Chúa im lặng để tôn 
vinh họ.

Các thánh tử đạo làm vinh danh 
Thiên Chúa, là trung thần của 
Chúa Giêsu Ki-tô

Chúa chỉ hoàn toàn im lặng với những người 
không tin, hay những người tín hữu có đức tin 
nửa vời. Lòng tin của họ không hơn một thứ bọt 
bèo trôi nổi trên mặt sông nhân thế, nổi một chút 
sóng gió là vỡ tan không còn tăm dạng. Họ tin 
như không hề tin. Vì vậy, họ chỉ nhận được sự 
im lặng của Chúa.

Vì ngoài lý do Chúa im lặng để thử thách 
người công chính, hay làm cho họ có thêm nhiều 
công nghiệp xứng với phần thưởng Chúa dành 
cho. Chúa vẫn luôn lắng nghe và đáp lời những 
ai tin tưởng Chúa. Thánh Kinh đã cho ta thấy 
những điều như thế.

Chúa Giêsu cũng đã bắt đầu cuộc nhập thể của 
Ngài bằng một sự im lặng. Ngài đã không báo 
cho dân chúng biết như kiểu vua chúa trần gian, 
đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng. Ngài im lặng, 
âm thầm nằm trong lòng trinh nữ Maria, bình 
thường như bao nhiêu người khác. Ngài chờ đợi 
ngày tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thế rồi khi ra đời, các đạo sỹ đến thăm viếng, 
các mục đồng đến chiêm bái cũng chỉ thấy "một 
hài nhi đặt trong máng cỏ“, chẳng nói một lời 
nào, chẳng biểu lộ phép lạ nào. Rồi 30 năm sống 
âm thầm ở một làng quê nhỏ bé, nghèo nàn, 

trở thành một bác thợ mộc đúng nghĩa, chính 
hiệu con nai vàng. Ngày ngày chỉ đục, cưa, bào, 
đóng... Tấm lưng đổ mồ hôi. Có gì nói cho thiên 
hạ biết đây là Ngôi Hai Thiên Chúa ? Có ai hiểu 
được những giọt mồ hôi của thiên Chúa đang lao 
động như con người ?

Thế rồi ba năm rao giảng, làm các phép lạ, 
nhưng tất cả vẫn bao trùm trong một bầu khí 
mà các tác giả gọi là "bí mật Thiên Sai“. Cũng 
chính vì thế mà có kẻ khen, người chê, các nhóm 
biệt phái, luật sĩ, tư tế khinh khi, tức giận, sỉ vả, 
chê bai. đến mức độ coi Ngài như tên say rượu, 
như đồ qủi ám, một tên điên. Tất cả chỉ vì họ 
không hiểu được những gì Ngài nói. Họ muốn 
Chúa phải nói thật rõ ràng, nhưng đối với những 
đòi hỏi vô ích đó, Chúa Giêsu lại chỉ im lặng : 
"Nhưng Chúa Giêsu không trả lời chi nữa, khiến 
quan Philatô phải ngạc nhiên“ (Mt 15,5).

Chúa không im lặng đâu. Bằng cách này hay 
cách khác Chúa vẫn đáp lại lời chúng ta kêu cầu 
Ngài. Chúa có thể đáp lời chúng ta kêu cầu bằng 
lời hay bằng hành động qua các biến cố Ngài 
quan phòng. Chỉ có điều chúng ta có khả năng 
và sáng suốt “nghe” được Chúa đáp lời chúng ta 
không nữa. Chúa luôn lắng nghe và đáp trả lời 
kêu cầu của người Chúa yêu thương.

Thiên Chúa vốn không lên tiếng, không nói 
thành lời, bản chất Người là im lặng. Chỉ những 
ai đến với Người trong thinh lặng mới có thể 
được Người nghe thấy và trả lời.

Lm. Anmai, CSsR

Sao im lặng vậy Chúa ơi? (conggiao.info)
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Bí quyết hôn nhân hạnh phúc
Bí quyết quan tâm ân cần

Sự quan tâm ân cần nuôi dưỡng hôn nhân 
giống như dưỡng khí và nước nuôi sống 
cơ thể con người.

Khi bố tôi qua đời cách đây ít năm, chú tôi, 
một người em của bố, đã chia sẻ với tôi một kỉ 
niệm về bố chú thích nhất. Mẹ tôi và bố gặp 
nhau khi hai người đã lớn tuổi hơn hầu hết các 
cặp kết hôn thời bấy giờ. Cả hai người đều nghĩ 
mình đã quá lứa. Họ quen nhau tại nhà thờ ở 
Nashville, Tennessee, và liền sau đó bắt đầu gặp 
gỡ hẹn hò. Không lâu sau đó, mẹ tôi đi xa nhà 
cách sáu tiếng đồng hồ bắt đầu thời gian chuẩn 
bị tốt nghiệp đại học ngành hóa.

Sau đám tang bố chú vui vẻ kể với tôi, rằng 
hồi xưa bố đã lái xe hàng tuần 6 tiếng đồng hồ 
cả đi và về mỗi cuối tuần trong vòng một năm 
như thế để gặp mẹ tôi. Chú nói, “Khi bọn chú 
thấy bố của con quan tâm đến mẹ con như thế, 
bọn chú biết ngay vụ này cuối cùng rồi sẽ lấy 
nhau thôi!”. Sáu tiếng đồng hồ, đi và về, suốt cả 
năm. Trái tim bạn hoàn toàn bị ai đó chiếm hữu.

Nghiên cứu khoa học về các bí quyết để có 
một hôn nhân hạnh phúc, có khuynh hướng xác 
nhận những gì Thánh Kinh đã dạy chúng ta, một 
điều rất ý nghĩa. Xét cho cùng, Thiên Chúa đã 
tạo dựng thế giới này, còn khoa học giúp ta khám 
phá ra cấu trúc chi tiết phức tạp của nó. Nhưng 
tôi vẫn thấy thú vị rằng tri kiến của các nhà 
nghiên cứu khoa học ngày nay hầu như luôn có 
kết nối với sự khôn ngoan vượt thời gian của giáo 
huấn của Hội Thánh và Thánh Kinh.

Và không ở đâu khoa học và đức tin gắn kết nhiều 
với nhau cho bằng trong bí quyết về sự quan tâm ân 
cần đối với nhau trong các mối quan hệ. Hai yếu tố 
quan tâm và tình cảm này trong một mối quan hệ 
hoạt động giống như dưỡng khí và nước trong cơ thể 
con người vậy. Có quan tâm với tình cảm quí trọng 
quan hệ sẽ thịnh phát, thiếu chúng quan hệ sẽ héo tàn.

Một nhà nghiên cứu về hôn nhân, tiến sĩ 
Willard Harley, đi xa đến mức đề ra một kế sách 
nghiêm ngặt cho mọi cuộc hôn nhân là vợ/chồng 
phải quan tâm đặc biệt đến người bạn đời của 
mình. Tiến sĩ Harley rất chú trọng đến vấn đề 
làm thế nào vợ chồng tránh được sự thiếu chung 
thủy và làm sao để có thể phục hồi lại tình yêu 
bị thương tổn đó. Đâu là chìa khóa để giải quyết 
vấn đề thiếu chung thủy này? Bạn hãy dành tối 
thiểu mười lăm tiếng đồng hồ mỗi tuần để quan 
tâm đặc biệt đến người bạn đời của mình. Dùng 
thời gian để sống cho nhau, đáp ứng nhu cầu tình 
cảm, nói chuyện, giải trí cùng nhau, và làm “việc 
vợ chồng” nữa. Nói đơn giản là, bí quyết của sự 
quan tâm quí mến giúp bạn tránh được tình trạng 
thờ ơ, vô tâm đối với nhau.

Tuy nhiên, khi sự quan tâm ân cần mà thiếu 
sót trầm trọng thì mối quan hệ trở thành giống 
như một con tàu đang trôi dạt trong vũng cạn 
đến gần bãi đá ngầm. Cách đây ít năm, tôi đi 
bác sĩ để khám bệnh trước khi giải phẫu. Vị bác 
sĩ quen thuộc không thể gặp tôi ngày hôm đó, 
nên tôi đi gặp một vị khác, bác sĩ Vinson, người 
tôi chưa hề gặp trước đó. Buổi nói chuyện khiến 
tôi rất ngạc nhiên.
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Bác sĩ Vinson nói với tôi rằng bà và chồng 
bà mới li dị. Hai người đã sống với nhau chín 
năm rồi mới kết hôn và họ đã sống cuộc hôn 
nhân đó thêm sáu năm sau đó nữa, họ có hai đứa 
con trong thời gian những năm đó. Buồn sầu hồi 
tưởng lại cái kết thúc đau đớn của cuộc hôn nhân 
và mối quan hệ đó, bà nói một điều vẫn còn rất 
buốt nhói khi tôi viết nó ra đây sau hơn hai mươi 
năm và vẫn còn đáng cho ta xem xét. “Quan hệ 
của chúng tôi đã bắt đầu khó thở và chết dần 
mòn kể từ ngày thành hôn. Thực ra bạn không 
cần yêu đâu. Nhưng cần sự thân mật vợ chồng, 
tin tưởng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Một quan 
hệ có thể sống không cần yêu; còn những cái kia 
thì không thể thay thế được”.

Tôi không đồng ý với bà “người ta có thể 
quan hệ mà không cần yêu”. Bà nói thế có lẽ 
vì đã đồng nhất tình yêu với cảm xúc thổn thức 
của con tim và những giờ phút đỉnh cao của đam 
mê vốn là thời gian cao trào của một mối tình 
lãng mạn.

Điều người ấy nói thực sự làm tôi giật mình 
đó là bà hết sức khát khao được quan tâm quí 
mến. “Bạn rất cần được sống sự thân mật, tin 
tưởng, và được quan tâm đến”. Điều bà muốn nói 
đó là “Tôi khát khao được lắng nghe, được quan 
tâm lo lắng, được thương yêu. Tôi cần được quan 
tâm quí mến”. Tất cả chúng ta đều cần. Không 
được yêu quí quan tâm đến, quan hệ sẽ tàn héo 
chết dần.

Từ cái nhìn của đức tin, bí quyết của sự quan 
tâm ân cần rất ý nghĩa. Chúng ta hãy nhớ lại ý 
định của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân trước 
hết: “Đức Chúa là Thiên Chúa phán ‘con người 
ở một mình không tốt. Ta sẽ làm ra cho nó một 
người trợ tá tương xứng’” (St 2,18).

Bí quyết quan tâm ân cần làm ta liên tưởng đến 
bí quyết ngân hàng tình yêu và ngôn ngữ tình yêu. 
Nếu một người đàn ông muốn tỏ tình yêu thương 
của mình thực sự làm xúc động trái tim vợ, anh 
nên biết rằng vợ anh có lẽ muốn thời gian chất 
lượng. Thời gian chất lượng là gì? Đó là sự quan 
tâm xuất phát từ một con tim yêu mến.

Phụ nữ cần cảm thấy mình là người đặc biệt, 
được mộ mến. Chúng ta nên nhắc lại một lần 

nữa điều vợ tôi nói rất độc đáo trước đây về sự 
thân mật thể xác: đàn bà cần một lí do, đàn ông 
cần một cái sàn. Đàn bà cũng cần và ước muốn 
chuyện tình dục và sự thân mật thể xác. Nhưng 
họ đạt đến sự thân mật ấy một cách khác với đàn 
ông. Phụ nữ cần cảm thấy mình thật đặc biệt.

Bí quyết ân cần quan tâm thực hiện điều đó. 
Thật ra, làm cho vợ mình cảm thấy đặc biệt có lẽ 
thường đơn giản hơn nhiều người đàn ông tưởng. 
Bạn hãy quan tâm đến bà xã cách đặc biệt. Nhìn 
vào mắt nàng. Lắng nghe chăm chú nàng nói. 
Và thường bao giờ nàng cũng cảm thấy bản thân 
được quí trọng và lắng nghe.

Một khảo sát của báo Canada Leger đã hỏi các 
ông và các bà họ muốn gì nơi người bạn đời của 
mình nhất. Cả hai giới đều trả lời bốn điều trong 
đó có ba điều giống nhau. Một là, người bạn đời 
của mình chung thủy. Hai là, tôn trọng sự độc lập 
của nhau. Và thứ Tư là, một ngoại hình hấp dẫn.

Tuy nhiên, điều thứ ba thì khác nhau. Đàn ông 
thì mong muốn một người phụ nữ thông minh. Đàn 
bà thì lại muốn ý trung nhân mình biết lắng nghe. 
Lại một lần nữa, đây là sự quan tâm đặc biệt.

Một người nữ bạn tôi tóm kết như thế này: Phụ 
nữ không phải là bộ chế hòa khí (carburetor), vậy 
bạn đừng cố mà điều chỉnh họ. Bí quyết quan tâm 
ân cần có nghĩa là sự quan tâm và quí mến là yếu 
tố chủ đạo giải quyết vấn đề hơn là cố tìm thay 
đổi người ta. Bạn chỉ cần lắng nghe thôi.

Đối với nhiều người nam, điều này có vẻ 
ngược với suy nghĩ thông thường của chúng 
ta là cần phải chỉnh đốn (góp ý sửa lỗi) người 
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khác. Nhưng nó rất ăn khớp với lời dạy của thánh 
Phaolô chúng ta đã học được trước đây: “Anh 
em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, 
hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy 
có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền 
hòa và nhẫn nại” (Côlôxê, 3,12). Bí quyết ân cần 
quan tâm có thể được nhận biết trong ba từ ngữ 
sau cùng: khiêm nhu, hiền hòa, và nhẫn nại. Một 
cuộc hôn nhân bao gồm được ba yếu tố này thì 
chắc sẽ thành công. Hôn nhân mà thiếu ba yếu 
tố đó thì vất vả vì thiếu dưỡng khí.

Thế nhưng, trong thế giới kĩ thuật số ngày nay 
chúng ta khó tìm thấy được sự hiền hòa và kiên 
nhẫn. Gắn chặt hai bốn trên hai bốn giờ một ngày 
vào chiếc máy tính và điện thoại thông minh có 
thể khiến bạn bị “ngộ độc”, không còn giữ được 
sự hiền hòa và nhẫn nại. Con người làm việc, 
nam cũng như nữ, thường làm chủ được nghệ 
thuật hiện diện linh hoạt nhưng không hiện diện 
thực sự. Những mối quan tâm của họ, tình cảm 
và sự kiên nhẫn của họ nằm ở chỗ nào khác bởi 
vì thế giới làm họ xao nhãng.

Thuốc chữa bệnh này là biết lắng nghe chậm 
rãi. Một ông bố, biết đã không quan tâm con cái 
của mình cho đủ, thấy mình cần phải ngồi lại 
nói chuyện với đứa con gái nhỏ. Ông xin con 
gái chia sẻ lại mọi sự cho ông nghe về một ngày 
sống của con, ông xin con một chút thời gian và 
nói chậm rãi. Ông thật sự muốn nghe con. Con 
gái trả lời “được rồi, thưa bố, nhưng bố cũng phải 
lắng nghe chậm rãi nữa”.

Cũng áp dụng quan niệm như thế cho hôn 

nhân. Chỉ nói và lắng nghe thôi quả thực là vấn 
đề rất quan trọng. Hãy mở lòng ra và nói hết 
những suy nghĩ và kinh nghiệm với vợ của bạn. 
Quan tâm đến nàng, nắm lấy bàn tay nàng, trao 
khẽ một cái ôm, nở một nụ cười, hoặc cầu nguyện 
chung với nàng. Chỉ đơn giản làm những việc ấy, 
không có ý hướng nhằm mục đích tình dục.

Khi bạn làm như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ 
khám phá được sức mạnh của sự thinh lặng. Hai 
vợ chồng bạn sẽ sống bên nhau thoải mái yên 
lành mà không thấy cần phải luôn làm gì đó phá 
vỡ thinh lặng. Các bạn sẽ vui hưởng những giờ 
khắc bên nhau, chỉ đơn giản như thế. Quan tâm 
ân cần có thể được sẻ chia mà ta không cảm thấy 
bị bắt buộc hay lo lắng phải nói chuyện với nhau, 
hoặc lấp đầy không gian bằng âm thanh tiếng nói 
nào đó. Mục đích là sự quan tâm đặc biệt dành 
cho nhau làm cho người bạn đời biết rằng mình 
được yêu mến quí trọng.

Một bữa sáng nọ, tôi gặp Kevin, một người 
bạn xưa, khi đang đi vào nhà bưu điện. Đã nhiều 
năm tôi không gặp anh ta, anh trông rất thảm hại. 
Anh ta nói tôi trông có vẻ nặng cân (thực sự tôi 
tăng trọng gần 5 kí). Tôi hỏi thăm sức khỏe của 
anh thế nào vì thấy anh có vẻ rất mệt mỏi.

Kevin vốn rất thành công theo tiêu chuẩn đánh 
giá của người đời. Anh đã khởi nghiệp bằng lập 
nhiều công ty từ ban đầu chẳng có gì, phát triển 
sâu rộng với qui mô lớn trị giá hàng triệu đô-la. 
Nhưng bây giờ trông anh có vẻ xanh xao, mệt mỏi.

Khi tôi hỏi anh sao có vẻ bơ phờ quá, anh 
nói “tôi đã cố gắng tìm lối thoát ra khỏi khủng 
hoảng kinh doanh, nhưng thất bại. Anh cười cợt 
và cả hai chúng tôi phì cười.

Nhưng anh đã thực sự đau buồn. Kevin tâm 
sự anh đã đánh mất sự nghiệp kinh doanh và gia 
nghiệp thế nào. Và để xoa dịu nỗi đau thương 
anh đã làm bạn với ma men, đến nỗi nó làm tổn 
thương nghiêm trọng đến sức khỏe. Anh kể vừa 
mới phải giải phẫu cấy ghép gan. Không những 
mất mát của cải tài sản, Kevin còn tiêu mất lá 
gan của mình. Anh đã phải bỏ rượu hoàn toàn 
trong vòng hơn một năm để chuẩn bị cho cuộc 
giải phẫu này.
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Tôi hỏi thăm sức khỏe anh có 
tiến triển và hồi phục tốt không

“Tin mừng ấy là hiện nay tôi đã sắp xếp lại 
những điều quan trọng nhất ưu tiên nhất. Nhưng 
tôi vẫn còn phải xây dựng lại những mối quan hệ 
trong tương quan với vợ tôi. Tôi đã đặt bọn trẻ 
trở lại vào trung tâm cuộc sống nhưng còn cần 
phải cố gắng khôi phục lại tương quan với Lucy”.

Rõ ràng trong tình thế hỗn độn của kinh tế 
suy sụp, áp lực tài chính kinh khủng và thất bại, 
ngoài việc bạn nhục nhã thấy mọi sự mình đã 
gầy dựng nay tan thành mây khói trước mắt, bạn 
còn dễ dàng có những quyết định hèn hạ. Kevin 
đã hi sinh sức khỏe và mối quan hệ quan trọng 
nhất của mình vì anh đã không có khả năng cảm 
nhận hoặc không có thời gian và nhiệt tình để 
quan tâm và yêu quí vợ mình, điều hết sức cần 
yếu để nuôi dưỡng mọi cuộc hôn nhân, và một 
mình đi qua thời gian áp lực căng thẳng kéo dài. 
Rất may là, giờ đây anh đã nhận ra anh cần phải 
xây dựng lại hôn nhân bằng sự ưu tiên quan tâm 
và tình cảm dành cho vợ. Tương lai gia đình anh 
phụ thuộc vào điều đó.

Tặng phẩm lớn nhất mọi cặp vợ chồng trao 
cho con cái chính là cuộc hôn nhân tốt đẹp của 
họ. Quan hệ vợ chồng ổn định và triển nở sẽ giúp 
con cái họ phát triển tốt cảm thức về bản sắc của 

chúng. Chúng biết chỗ đứng của mình trong thế 
giới, giúp chúng có một cảm giác an toàn và tin 
tưởng. Một đứa trẻ cảm thấy mình tự do phát 
triển và trải nghiệm tìm hiểu thế giới khi nó biết 
ở nhà, gia đình mình vẫn thường yên ổn và an 
tâm, không lo lắng ở nhà ông bố và bà mẹ cứ 
hay la hét cãi vã nhau, chén bát đồ đạc cứ bị vứt 
bay loảng xoảng hoặc hai người cứ chạy quanh 
nhà sỉ vả nhau; nó không sợ hãi mẹ và bố có thể 
không về nhà hoặc sợ nguy hiểm khi ở nhà. Một 
cuộc sống gia đình yên ổn và an toàn sẽ cho đứa 
trẻ rất nhiều khả năng thành công trong cuộc đời. 
Mà bí quyết của sự quan tâm yêu quí nhau trong 
hôn nhân giúp ta xây dựng điều đó.

Thực hành: Các bạn ngồi lại với nhau mười 
lăm phút chiều tối nay. Không điện thoại. Không 
laptop. Không TV mở sau lưng. Không để ý đến 
chuyện gì khác. Chia sẻ cho nhau những chuyện 
trong ngày sống của mỗi người. Lắng nghe nhau 
chậm rãi. Hãy dành một chút quan tâm quí mến 
cho nhau.

Tác giả: Dr. Allen Hunt
10/02/2022

Chuyển ngữ: Louis Tuấn
Trích từ: “The 21 Undeniable Secrets of 

Marriage”
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Vợ chồng tôi và tôi đã tranh cãi vào 
tuần trước.

Không phải về bất cứ điều gì lớn; 
không có gì thay đổi cuộc sống. Không có tên 
gọi; không la hét. Không có sự xuống cấp nào 
xảy ra với nhau (chúng tôi cũng không hành 
động như thế). Đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, 
về một chủ đề nhỏ, xảy ra trong một không gian 
nhỏ của buổi tối cùng nhau.

Và chúng tôi cho phép con mình đều được 
nghe ở trong phòng khi chúng tôi cãi vã.

Đúng rồi. Họ đã ở ngay đó.
Không ai được yêu cầu rời khỏi phòng. Không 

có cử chỉ tay chân nào được trao đổi giữa chồng 
tôi và tôi để ngăn chặn cuộc trò chuyện do những 
đứa trẻ chia sẻ cùng một không gian với chúng tôi.

Chúng tôi đứng trong căn phòng đó. Có lập 
luận của chúng tôi. Đến một kết luận. Và buổi 
tối tiếp tục.

Nhưng tại sao chúng tôi cho phép con cái của 
chúng tôi ở trong không gian đó trong khi chồng 
tôi và tôi tranh cãi?

Để họ có thể thấy chúng ta đi đến kết luận 
nào đó. Amicably. Không có ai bỏ đi. Không có 
cửa đóng sập. Nếu không có bất kỳ tiếng la hét, 
làm suy giảm, hoặc bằng lời nói của những điều 
mà chúng tôi sẽ chỉ hối tiếc khi chúng tôi thức 
dậy vào ngày hôm sau.

Chúng tôi đã cho các con thấy một sự bất 
đồng lành mạnh trông như thế nào.

Chúng tôi đã cho các con thấy những gì đồng 
ý và tìm một giải pháp trông như thế nào.

Chúng tôi đã cho các con thấy rằng bạn vẫn 
có thể yêu một ai đó, không phải lúc nào cũng 
có quan điểm tương tự.

Chúng tôi đã chỉ cho các con cách bạn không 
đồng ý với những người bạn yêu thương, mà không 
làm tổn thương những người bạn yêu thương.

Bạn bè, chúng ta đang sống trong một thế hệ 
mà chúng ta muốn bảo vệ con cái chúng ta khỏi 
mọi thứ. Chúng tôi không muốn các con cảm thấy 
đau đớn về cảm xúc; chúng tôi không muốn các 
con trải qua bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Chúng 
tôi làm việc không mệt mỏi, ngày qua ngày, hoàn 

Khi vợ chồng cãi nhau
trước mặt con cái
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thiện một tuổi thơ hoàn hảo nhất cho những trái 
tim nhỏ bé hoàn hảo nhất của họ. Chúng tôi sống 
ngày của chúng tôi vô tận không có gì ngắn ngủi 
của những gì chúng tôi hy vọng sẽ là những kỷ 
niệm lâu dài cho trẻ em của chúng tôi, đầy không 
có gì ít hơn kỳ lân, bướm, và cầu vồng.

Nhưng đây là vấn đề với điều đó: Con cái 
chúng ta cuối cùng cũng trở thành người lớn.

(Cho dù chúng ta có giữ lại thời gian bao 
nhiêu đi chăng nữa, những đứa trẻ của chúng ta 
sẽ không phải là những đứa trẻ mãi mãi.)

Một ngày nào đó rất sớm (trong những gì sẽ 
cảm thấy như một chớp mắt) con của bạn sẽ được 
trở thành người lớn, đi tới (những gì chúng tôi hy 
vọng sẽ được) một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ 
thậm chí có thể có con, một hàng rào picket trắng 
và một con chó. Đừng bao giờ quên con chó.

Nhưng chúng ta đã dạy con cái chúng ta về 
hôn nhân là gì? Chúng tôi đã cho con cái một 
quan điểm thực tế về một người khỏe mạnh như 
thế nào?

Hay chúng ta đã trao cho con cái phiên bản 
hôn nhân mà không ai từng tranh luận, không 
ai bị thất vọng, không ai có ý kiến khác biệt? 
Chúng ta có che giấu những khía cạnh của hôn 
nhân từ con cái của chúng ta không? Nếu vậy, 
điều gì sẽ xảy ra khi bản thân con cái trải nghiệm 
những cảm xúc khó khăn đó trong mối quan hệ 
của chính con cái?

Chúng sẽ cảm thấy như chúng đang thất bại.
Chúng sẽ cảm thấy như chúng đang làm điều 

gì đó sai trái.

Chúng sẽ nghĩ: “Đây không phải là những gì 
nó trông giống như của cha mẹ tôi.”

Chúng sẽ nghĩ rằng chúng không có khả năng 
là một nửa của một cuộc hôn nhân lành mạnh 
bởi vì chúng không biết một cuộc hôn nhân hạnh 
phúc trông như thế nào.

Cha mẹ, cho phép trẻ em của mình để chứng 
kiến thời gian khó khăn.

Xin hãy lắng nghe tôi khi tôi nói rằng bạn 
phải sử dụng quyết định đúng đắn của riêng mình 
như những gì bất đồng có thể xảy ra trong thời 
gian chuẩn bị bữa ăn tối, và những bất đồng có 
chờ đợi để xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín của 
phòng giặt ủi, một khi bạn chắc chắn rằng trái 
tim bé nhỏ của bạn đã từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng 
tôi chắc rằng bạn đã biết điều đó.)

Vì vậy, cho phép con cái thấy những thời 
điểm khó khăn. Những khoảnh khắc mà bố và 
mẹ có thể không đồng ý về điều gì đó, nên họ 
nói về nó trong khi đặt bàn ăn, nó đã được giải 
quyết trước khi mọi người ngồi xuống, và họ vẫn 
nắm tay nhau khi cầu nguyện trong bữa ăn của 
gia đình.

Chính vì khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cầm 
tay mà con bạn sẽ chú ý. Đó là khoảnh khắc mà 
con cái phải nhìn thấy.

Vì con cái sẽ nhanh chóng biết được rằng dù 
cha của mình có tiếp tục bỏ vật sai vào thùng 
rác tái chế không kể bao nhiêu lần.

Tình yêu tiếp tục lâu bền sau sự bất đồng.
Không bao giờ theo cách khác.

 nguồn: https://giadinhnazareth.org/
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Xét về nhiều phương diện, hôn nhân là 
“sân chơi của ma quỷ” vì nó vốn có 
ý định hủy diệt nhân loại và nó có 

thể đạt được hiệu quả tối ưu nếu tấn công vào 
các đôi vợ chồng. Đây là lý do tại sao việc cầu 
nguyện trong hôn nhân lại rất quan trọng, vì đời 
sống cầu nguyện có thể bảo vệ đôi vợ chồng khỏi 
sự tấn công của các thế lực ma quỷ.

Đây là trích đoạn của một lời cầu nguyện từ 
cuốn Cẩm nang Hôn nhân Công giáo được xuất 
bản vào những năm 1950, khấn xin các thiên 
thần và các thánh bảo vệ đời sống hôn nhân 
khỏi mưu chước của ma quỷ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của ân sủng và của lòng 
thương xót! Xin bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng 
con cho khỏi ác thần, xin hòa giải chúng con với 
Con của Mẹ, xin hãy giới thiệu chúng con đến với 
Người, để chúng con được trở nên xứng đáng với 
những lời Người đã hứa.

Lạy Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Cứu Thế, 
đấng bảo vệ Mẹ rất thánh của Người, người đứng 
đầu Thánh Gia! Xin hãy cầu thay nguyện giúp 
cho chúng con, xin chúc lành cho cuộc hôn nhân 
của chúng con và bảo vệ gia đình của chúng con 
mọi lúc.

Lạy Thánh Michael, xin bảo vệ chúng con 
trước mọi chước độc mưu thâm của ma quỷ.

Lạy Thánh Gabriel, xin cho chúng con nhận 
biết thánh ý Chúa.

Thánh Raphael, xin gìn giữ chúng con cho khỏi 
mọi bệnh tật và nguy hiểm trong đời. [Amen]

Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net 13.02.2022)

Lời cầu nguyện để bảo vệ hôn nhân 
khỏi sự dữ

Hãy cầu xin các thiên thần và các thánh bảo vệ cuộc hôn nhân 
của bạn khỏi tất cả những thế lực ma quỷ đang muốn phá hoại.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH
Lạy Chúa Giê-su, chúng con xác tín rằng, hôn 

nhân và gia đình là công trình sáng tạo của Thiên 
Chúa, công trình của yêu thương, khôn ngoan và 
thánh thiện.  Chúng con tin rằng, Chúa muốn và 
Chúa luôn ban ơn, để hôn nhân được hạnh phúc 
trong sự duy nhất và bền bỉ, trong việc truyền 
sinh và phát huy sự sống.

Lạy Chúa,, Chúa đã yêu thương mà nâng hôn 
nhân lên hàng Bí tích.  Xin Chúa cho các đÔi 
vợ chồng sống trung thành với nhau, cho cha 
mẹ biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, 
cho con cái biết vâng phục và yêu mến cha mẹ.  
Xin Chúa làm cho các thế hệ trẻ, tìm được nơi 
gia đình sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm 
người của họ, và được trưởng thành trong chân 
lý và tình thương.

Lạy Thánh Gia Na-da-rét, là gương mẫu của 
đời sống thánh thiện, công bình và yêu thương, 
xin cho gia đình chúng con trở nên nơi đào 
tạo nhân đức,  trong hiền hoà, phục vụ và cầu 
nguyện. Xin cho chúng con xây dựng gia đình, 
thành mối an ủi cho cuộc đời đầy thử thách. Xin 
cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia 
đình, đều được thăng tiến, để góp phần vào việc 
phát triển xã hội, và cộng tác trong việc xây dựng 
Giáo Hội.

Xin Ba Ðấng luôn hiện diện trong gia đình 
chúng con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm 
việc cũng như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như 
lúc hy vọng, khi sinh con cũng như lúc có kẻ 
qua đời, để khi trải qua mọi thăng trầm của cuộc 
sống, chúng con luôn luôn chúc tụng Chúa, cho 
đến ngày được sum họp với Ba Ðấng trong Nước 
Trời. Amen.
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Hàng năm, Giáo Hội thường dành riêng 
ngày 19 tháng 3 để mừng kính Thánh 
Giuse, thân phụ của Đức Giêsu khi 

tại thế. Thánh Giuse cũng là vị thánh được Giáo 
Hội suy tôn là “Thánh Cả”. “Thánh Cả” ở đây 
không có nghĩa là ngài đã lập được nhiều kỳ tích 
hay nhiều công trạng trổi vượt trên các thánh, 
nhưng với danh hiệu “Thánh Cả”, Giáo Hội muốn 
mời gọi mọi người hướng về Thánh Giuse, một vị 
thánh đã để lại cho Giáo Hội nhiều mẫu gương 
nhân đức ngời sáng. Đặc biệt, ngài có một vị trí 
rất quan trọng trong công cuộc Cứu Độ của Đức 
Giêsu Kitô. Một trong những nhân đức của Thánh 
Giuse mà Giáo Hội thường ca ngợi, đó là mẫu 
gương của một “người công chính”. Thật vậy, 
Thánh Giuse là vị thánh tiêu biểu cho Giáo Hội 
về đời sống của một con người công chính trước 
nhan Chúa và trước mặt người trần. Để tìm hiểu 
về nhân đức này, trước hết, chúng ta cùng tìm 
hiểu khái niệm: “Công chính” và qua dòng lịch 
sử thời Cựu Ước và Tân Ước để tìm hiểu quan 
niệm: như thế nào là người công chính?

I. KHÁI QUÁT
VỀ SỰ CÔNG CHÍNH

1. Khái niệm Công Chính
Công Chính: Iustitia,ae,f (La ngữ); justice (Anh 

ngữ): ứng xử hoặc đối xử đúng và công bằng; Sự 
công bằng.

Theo Từ Điển Tiếng Việt, Người Công Chính 
là người công bằng và ngay thẳng, nghĩa là “người 
chân thật và theo đúng lẽ phải; không gian dối, 
không thiên vị”.[1]

Theo Từ điển Kinh Thánh, khái niệm “Công 
Chính” được xét với hai phương diện: Sự công 
chính của Thiên Chúa và của con người. Ở đây 
chúng ta chỉ xét khái niệm “Công Chính” về phía 
con người.

2. Sự Công Chính trong thời Cựu Ước
Thời Cựu Ước, công chính trước hết là sự phù 

hợp với luật pháp và công lý. Rộng hơn, công 
chính còn có nghĩa là sự thánh, hay ít là thói 
quen thực hành nhận đức hàng ngày. Từ đó, nói 
đến công chính tức là nói đến những hành động 
phù hợp với thánh ý Thiên Chúa (Ed 18,5).[2] Vì 
thế, công chính là một tính từ dùng để gọi những 
người làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc thực thi 
thánh ý Người. Xét trên bình diện luân lý, khi nói 
đến công chính là ngụ ý nói đến sự thánh thiện 
của một cá nhân nào đó.

Thánh Vịnh 36 cũng khắc họa:
“Người công chính niệm lẽ khôn ngoan
Và lưỡi họ nói lời chính trực;
Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng
Bước chân đi không hề lảo đảo”.
Gương mẫu mà chúng ta thường được biết 

đến khi nhắc đến giai đoạn này trong sách Sáng 
Thế, và cũng là hình ảnh tiêu biểu cho đức công 
chính, đó là tổ phụ Abraham; là ông Giuse - con 
trai thứ 11 của tổ phụ Giacob; là thánh vương 
David;… Sự công chính của các tổ phụ nổi bật 
trên nền tảng của lòng tín trung, tin tưởng tuyệt 
đối vào các Giao Ước, vào các ký kết giữa các 
ông với Thiên Chúa. Vì tin mà tổ phụ Abraham 

Thân Phụ Đức Giêsu - Thánh Giuse: 
Mẫu Gương Người Công Chính
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đã ra đi, tìm đến “vùng đất hứa” như Lời Chúa 
trong St 12,1-20 và đức tin của ông luôn được 
thử thách, mà đỉnh cao là việc đem con làm lễ 
tế như lời hứa với Thiên Chúa.[3] Thánh vương 
David cũng đã thể hiện sự công chính của mình 
khi đối đầu với địch thủ là vua Saul. Vua nói: 
“ Giavê sẽ là trọng tài, và sẽ phân xử cho tôi và 
ngài. Saul nói với David: ngươi chính trực hơn ta, 
vì ngươi gia ân cho ta, còn ta, ta giáng họa cho 
ngươi”.[4] Trong cuộc giao tranh, nhà vua David 
có rất nhiều cơ hội để giết vua Saul, nhưng ông 
không giết vì tin vào Thiên Chúa, tin vào việc 
Chúa đã xức dầu cho vua Saul. Sự tin tưởng vào 
Thiên Chúa còn thể hiện ở sự tôn trọng, phó thác 
cho mọi ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời 
của các ông. Các ông giữ trọn vẹn Lời Chúa với 
lòng tín thác, tin yêu.[5] Và tiêu chuẩn để lượng 
giá con người công chính trong từng giai đoạn 
này chính là việc tuân giữ các Lề Luật của Thiên 
Chúa. Các luật này chúng ta có thể tìm thấy ở 
trong các sách Xuất Hành hay Levi.[6] Đặc biệt, 
sự công chính được Thiên Chúa ghi khắc rõ nét 
nhất biểu hiện tại bản Thập Điều.[7] Cho nên, ở 
đoạn đầu Tin Mừng theo Thánh Luca, ta thấy có 
lời khen ngợi ông Zacaria và bà Elisabeth, song 
thân Thánh Gioan Tẩy Giả: “Cả hai ông bà đều 
là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống 
đúng theo mọi đều răn và mệnh lệnh của Ngài, 
không ai chê trách được điều gì”.[8]

3. Sự Công Chính
trong thời Tân Ước
Việc xuất hiện sứ điệp của Ngôi Hai Thiên 

Chúa không làm mất hẳn các quan niệm trước kia 
về sự công chính; mà qua Đức Kitô, Người đã 
khẳng định ý nghĩa sự công chính được biểu hiện 
tuyệt đối ở lòng tin tưởng vào Thiên Chúa hơn là 
việc chu toàn lề luật. Tuy Đức Giêsu không dùng 
từ ngữ công chính theo chiều hướng mới, song 
Người đã thêm ý nghĩa cho nhiều từ ngữ khác 
như: khó nghèo, khiêm nhường, sống nội tâm,… 
Đức Giêsu đã gọi đức tin là sự công chính thật, đã 
coi các tội nhân như là những người công chính 
đích thực. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. 
Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, 
mà để kêu gọi người tội lỗi”;[9] và đồng thời, 
Đức Giêsu cũng đã định nghĩa, người được công 
chính hóa là những người biết khiêm nhường, biết 
nhận ra mình tội lỗi: “Ta nói cho các ông biết: 
Người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được 
nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì 
phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ 
mình xuống sẽ được nâng lên”.[10] Bên cạnh đó, 
Đức Giêsu luôn lên tiếng cảnh cáo những người 
Pharisieu, các Tư tế, những người tự cho mình 
là công chính vì chu toàn lề luật; ví dụ như việc 
giữ ngày Sabath,[11] không được dùng bữa với 
bàn tay không tinh sạch (chưa rửa),…[12] Chính 
những người này đã giữ đúng theo những qui 
định của luật Chúa, nhưng họ giữ luật chỉ là hình 
thức, là cuộc phô trương. Qua đó, họ nhằm đến 
việc đề cao chính mình, tự cho mình là cao trọng 
vì giữ đúng luật trong khi họ không biết được ý 
nghĩa của việc giữ luật. Họ giữ luật cho bản thân 
mình trong khi quên đi mối tương quan với người 
khác; cố ý làm đẹp cho mình trong khi quên đi 
điều hệ trọng là việc giữ luật còn làm đẹp người 
khác vì sự thể hiện của đức ái; cố nhớ luật để 
giữ mà lại quên điều luật cao trọng nhất[13] là 
mến Chúa và yêu người, yêu những con người 
hèn hạ, tội lỗi quanh mình. Đức Giêsu đã nhiều 
lần cảnh tỉnh họ[14] và Người đã nói với các 
môn đệ: “Nếu các con không công chính hơn 
những người biệt phái, các con sẽ chẳng được 
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vào Nước Trời”.[15] Thánh Phaolô cũng khẳng 
định: “Chúng ta tin vào Đức Kitô để được công 
chính hóa do việc tin và Đức Kitô chứ không do 
việc làm của Luật”.[16] Vì vậy, ý niệm về sự 
công chính đã thay đổi hoàn toàn. Từ nay, con 
người tin tưởng nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa 
làm cho họ trở nên công chính, nghĩa là bảo đảm 
cho họ ơn cứu rỗi nhờ đức tin và việc kết hợp 
với Chúa Kitô.

Qua việc tìm hiểu đôi nét về khái niệm công 
chính và các hình ảnh tiêu biểu về người công 
chính trong Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy 
rằng, dù có nhiều điểm khác nhau nhưng cũng 
dễ dàng nhận ra những điểm chung. Công chính 
hay công bình, đó là nhân đức luân lý được nới 
rộng để chỉ sự tuân giữ hoàn toàn các giới răn 
của Thiên Chúa; đồng thời, lại luôn được coi như 
một phẩm tính để đáng được công nghiệp trước 
mặt Thiên Chúa. Người công chính, đó là những 
con người có đời sống phù hợp với những giá trị, 
những chuẩn mực nội tại nơi bản thân mình, có 
đời sống chân thật và theo đúng lẽ phải, không 
gian dối, không thiên vị. Nền tảng của đời sống 
ấy là sự tin yêu, phó thác và vâng phục tuyệt đối 
vào thánh ý của Thiên Chúa. Nếu ở thời Cựu Ước 
có tổ phụ Abraham, ông tổ của lòng tin; có thánh 
vương David;… thì thời Tân Ước có Đức Giêsu, 
Ngôi Lời nhập thể; có Thánh Cả Giuse, bác thợ 
mộc thành Nazareth.

II.- THÁNH GIUSE - THÂN PHỤ 
ĐỨC GIÊSU: NGƯỜI CÔNG 
CHÍNH

1. Một lương tâm ngay thẳng
Trước tiên, chúng ta dễ cảm nhận nơi Thánh 

Giuse có một đời sống rất thầm lặng, khiêm 
nhường và điềm đạm. Dường như trong toàn bộ 
Kinh Thánh, chúng ta chưa một lần được nghe 
người nói. Thế nhưng, trong chính đời sống thầm 
lặng ấy lại ôm trọn những nét độc đáo của đức 
tính một người công chính.

Trong đoạn mở đầu của Tin Mừng, Thánh 
Matthew đã khẳng định về Thánh Giuse: “Ông 
Giuse là người công chính, không muốn tố cáo Đức 
Maria, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”.[17]

Khi giải thích đoạn Tin Mừng trên, các nhà 
chú giải Kinh Thánh nói rằng: “Sự công chính 
của Thánh Giuse là ở chỗ không nhận cái gì 
không thuộc về mình, đồng thời tôn trọng điều 
thánh nhân không hiểu nơi Đức Maria, và chọn 
cách âm thầm bỏ đi hoặc tôn trọng Mầu nhiệm 
Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Mẹ”.[18]

Như vậy, ta thấy điểm đầu tiên thể hiện sự 
công chính của Thánh Giuse là đức tính ngay 
thẳng. Vì là người ngay thẳng mà Ngài “không 
nhận của mình cái gì không thuộc về mình”. Việc 
đính hôn với cô Maria đã làm lòng ngài nhiều 
băn khoăn, ray rứt. Việc Maria mang thai, dẫu 
ngài có che mắt được người thế gian thì ngài vẫn 
không cho phép mình có quyền đón Maria về 
làm bạn; bởi bào thai trong bụng Maria không 
phải nơi ngài. Ngài thấy cắn rứt khi dối trá với 
Thiên Chúa, với lương tâm mình. Sự ngay thẳng 
của Thánh Giuse có thể gọi là sự thật thà tuyệt 
đối; đó là sự thật thà của kẻ chẳng những không 
muốn lừa dối người khác, nhưng còn tránh lừa 
dối chính mình và không xử sự như là có thể 
lừa dối Thiên Chúa. Ngài đã xử sự chiếu theo 
lương tâm của mình. Khi đã biết rõ Maria có 
thai, ngài biết, ngài có thể công khai tố cáo bà vì 
luật pháp lúc đó cho phép, thậm chí luật còn thúc 
đẩy Thánh Giuse làm điều đó. Nhưng ngài nghĩ 
rằng, ngài không thể, vì dẫu có những dấu chứng 
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bề ngoài thì Maria vô tội. Ngài cũng tự biết, dù 
Maria vô tội, ngài cũng không thể rước bà về làm 
bạn được. Vậy thì làm sao đây? Trách ai bây giờ? 
Nếu đặt mình vào trường hợp của Thánh Giuse 
chúng ta phải làm sao? Phải xử sự như thế nào 
cho trọn vẹn đôi bên? Thật không kém phần nan 
giải. Cuối cùng, Thánh Giuse quyết định: “Âm 
thầm bỏ trốn”. Đối với Thánh Giuse, rời bỏ trong 
lúc này là phương cách tốt và hợp lý nhất. Chính 
việc quyết định bỏ trốn chứng minh cho sự công 
chính của Thánh Giuse. Sự công chính thể hiện ở 
một lương tâm trong sáng. Sống theo đúng lương 
tâm là thể hiện sự tôn trọng bản thân mình; đồng 
thời, Thánh Giuse còn tỏ ra luôn yêu mến, tôn 
trọng thanh danh và nhân phẩm người khác. Đó 
là Đức Maria.

2. Tôn trọng và yêu mến người khác
Trước hết, đó là việc tuân giữ lề luật vì đức ái. 

Khác với những người cùng thời lúc đó như các 
ký lục và biệt phái… bao giờ cũng tự cho mình là 
những người công chính vì luôn chu toàn những 
lề luật, những truyền thống do tổ tiên để lại như: 
không dùng bữa với bàn tay không tinh sạch; 
không chữa bệnh; không được tuốt lúa trong ngày 
Sabath… Họ luôn giữ mọi thứ nhỏ nhặt trong 
lề luật, trong khi tự cho mình quyền có những 
thiếu sót nghiêm trọng trong đời sống công bình 
và bác ái mà chẳng ái náy gì cả. Họ giữ luật là 
cho bản thân mình mà quên đi những đau khổ 
hay bất hạnh của những người chung quanh. Nơi 
họ, sự công chính chiếu theo lề luật là một lớp 
vỏ bọc bên ngoài che đậy một lương tâm độc ác, 
đồi bại. Họ tuân giữ mọi lề luật nhưng lại quên 
đi điều luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu 
tha nhân. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần chửi rủa 
thứ giả hình đó.[19] Thánh Giuse đã sống đối 
nghịch với lối sống của những người biệt phái. 
Nơi ngài, có sự công chính cao hơn, không hệ 
tại ở số lượng lề luật đã giữ, nhưng do việc sống 
phù hợp với tinh thần của lề luật. Tinh thần thể 
hiện bằng lòng mến đối với Thiên Chúa và đồng 
loại quanh mình. Sở dĩ Thánh Giuse “tôn trọng 
việc ngài không hiểu nơi Đức Maria” là vì sự 
biểu hiện của nhân đức công chính từ bên trong 

được tỏ lộ ra qua những suy nghĩ của ngài. Trước 
mặt ngài, lề luật không bao giờ là cái cớ để hạn 
chế lòng mến hoặc đóng khung nó trong một số 
biểu hiện bên ngoài. Trái lại, lề luật là lời mời 
gọi trao dâng cho Thiên Chúa cõi thâm sâu trong 
tâm hồn mình và nhìn nhận phẩm giá kẻ khác; 
nhìn nhận hai giá trị cũng là hai đặc quyền của 
họ là quyền được tôn trọng và yêu mến.

Ta thấy, đức tin của Thánh Giuse thật thâm 
sâu, và đó cũng là một trong những biểu hiện cao 
quí của nét đẹp từ đức công chính nơi ngài. Một 
đức tính bén rễ từ một nhân đức cao quí khác, 
đó là đức khiêm nhường. Đức khiêm nhường đã 
giúp Thánh Giuse có một thái độ điềm đạm, bình 
tĩnh đón nhận các biến cố, đón nhận thánh ý 
Chúa mà không từ nan dù một khó khăn, hay 
gian nan nào. Điều đó nói lên lòng yêu mến mà 
thánh nhân đã dành cho người thân, dành cho 
Thiên Chúa và còn nói lên một lòng tin yêu 
tuyệt đối vào thánh ý Chúa. Vì lòng mến Thiên 
Chúa mà Thánh Giuse luôn luôn hiểu là mình 
cần phải nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng 
trọn lành. Ngài không muốn đặc ra một giới hạn 
nào trong việc làm điều thiện vì người khác và 
vì lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Nền tảng của 
sự yêu mến và lòng tôn trọng người khác trong 
đức công chính của Thánh Giuse còn được dựa 
vững chắc trên lòng yêu mến, phó thác vào tình 
yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
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3. Tín thác vào Thiên Chúa
quan phòng
Vì tin nên ngài đã âm thầm đón nhận và thực 

thi mọi ý định mà thiên Chúa đã trao cho mình 
và những người xung quanh mình. Thật vậy, vì 
lòng yêu mến Chúa, thánh nhân đã vâng lời đón 
cô Maria về làm bạn; vâng lời đưa Maria ra đi 
lánh nạn giữa đêm khuya. Cũng vì lòng yêu kính 
Chúa mà ngài đã âm thầm nuôi dưỡng Hài Nhi 
Giêsu; hy sinh, đón nhận những công việc kỳ lạ 
mà Hài Nhi Giêsu đã làm. Và vì tin vào Thiên 
Chúa mà thánh nhân can đảm thực thi trọn vẹn 
ơn gọi, trung thành với mục đích sống mà Chúa 
đã trao ban.

Trong khi mọi người, ai cũng có khuynh hướng 
chung là thích tìm sự nể trọng nơi kẻ khác và 
có chiều hướng xử sự hợp theo những điều người 
khác nghĩ về cách sống của mình; về những điều 
họ đề cao mình, đồng thời tìm mọi cách để được 
người khác tán thưởng như là một mục đích. Đó 
cũng chính là những thói xấu mà những người 
biệt phái thường mắc phải.[20] Nơi Thánh Giuse, 
ngài không bao giờ muốn lôi kéo kẻ khác chú ý 
đến mình, bởi đó mà nhân đức của ngài cứ kín 
ẩn, không ai biết đến, trừ Đức Maria và Đức 
Giêsu. Người ta chẳng thấy gì là đặc biệt nơi 
ngài, bởi lẽ, ngài chỉ lo làm đẹp lòng Thiên Chúa 
nên không quan tâm đến những thẩm định của 
con người. Ngài biết rằng những thẩm định đó 

chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất là những 
thẩm định của Thiên Chúa. Cho nên, tâm hồn 
thánh nhân luôn trong suốt vì không vướng bận 
bởi một chút tự ái, sự ganh tỵ hay một thủ đoạn 
cá nhân nào. Ngài ý thức rằng, thanh danh mình 
là trong tay Chúa, mà nếu dám để cho người 
khác nể trọng mình thì khác nào chính mình đánh 
mất mình khỏi bàn tay Thiên Chúa. Chính đức 
khiêm tốn này làm cho Thánh Giuse luôn liên lỉ 
sống thân mật với Đức Giêsu và chính sự trong 
sáng này đã làm tăng thêm bao niềm vui và hạnh 
phúc cho gia đình Nazareth.

III.- TÓM KẾT
Khi áp dụng tiếng Công Chính cho Thánh 

Giuse, chúng ta không nên có cảm tưởng sai lạc 
do tiếng ấy có thể gợi ra. Đó là cảm tưởng về 
một cách sống đạo đức, có tính cách dựa vào lề 
luật, được đo lường cách chặt chẽ theo số lượng 
lề luật chứ không có tâm tình tâm sâu hướng về 
sự trọn lành và cũng không có sự phát tỏa sâu xa 
của Tình yêu. Qua mẫu gương của Thánh Giuse, 
đức tính của một người công chính được thể hiện 
ra trong sự gắn bó của một chuỗi những phẩm 
chất cao quí, đó là một tâm hồn ngay thẳng; luôn 
tôn trọng người khác; yêu mến Thiên Chúa và 
tha nhân bằng một lòng tín thác và khiêm tốn 
sâu xa. Nói khác đi, đức công chính của Thánh 
Giuse biểu hiện ở sự ngay thẳng bên trong phù 
hợp với sự ngay thẳng bên ngoài; bằng một đời 
sống chân thật không chịu ảnh hưởng mảy may 
của sự gian dối; sống đúng với chính mình và với 
ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban. Nếu có lúc 
nào đó, bạn dừng lại một chút để chiêm ngưỡng 
ngài, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nơi ngài một cõi 
lòng thanh sạch, trinh trong. Ngài đúng là mẫu 
người thánh thiện, đạo đức. Nơi ngài không có 
lệch lạc hay quanh co gì cả mà chỉ có sự trong 
trắng của tấm lòng chân thật luôn luôn toả sáng.

Thánh Giuse công chính xuất hiện trước mắt 
chúng ta, nơi ngưỡng cửa Tân Ước trong tiến 
trình Lịch sử Cứu Độ như một lời mời gọi sống 
theo sự thành thật hoàn toàn mà Đức Kitô mong 
muốn được thấy nơi các môn đệ của Người. Việc 
học tập và noi gương Thánh Giuse là một việc 
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trau dồi nhân đức thiết yếu, không thể thiếu trong 
đời sống dâng hiến của người tu sĩ chúng ta; của 
đời sống không ngừng ra đi, minh chứng cho 
niềm tin, minh chứng cho chân lý cứu độ với mọi 
người. Sống thực dựa theo gương Thánh Giuse có 
nghĩa là sống phù hợp với đạo lý của Thiên Chúa 
dựa trên cơ sở lòng tin vào Thiên Chúa và yêu 
thương anh em, những người sống chung quan 
mình. Điều này cũng đã có lần chúng ta được 
Thánh Giacôbê nhắc nhở.[21] Trở thành người 
công chính để mang đến ơn Chúa và niềm hạnh 
phúc cho tha nhân là điều kiện giúp chúng ta 
sống xứng đáng với ơn gọi và sứ vụ của từng 
người chúng ta và cũng xứng đáng với tư cách là 
con cái Chúa trong ngày sau. Trước nhan Chúa, 
nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu bầu và trợ giúp 
chúng ta.

[1] “Công Chính”, Từ điển tiếng Việt, Viện 
Ngôn Ngữ Học, Nxb. KHXH, 1994, tr. 200.

[2] Xc. J. Dheilly, Từ điển Kinh Thánh, in 
Ronéo, k.t dg, T.1, k.t. 1993, tr. 314.

[3] St 22,1-13
[4] 1Sm 24,18

[5] 1Sm 24,3-21; 24,26; 2.7-9
[6] Lv 19,11-18
[7] Xh 20,1-17
[8] Lc 1,6
[9] Mt 9,13
[10] Lc 18,14
[11] Mc 2,23-27
[12] Mc 7,1-14
[13] Mc 12,28-43
[14] Mc 12,27
[15] Mt 5,20
[16] Gal 2,16
[17] Mt 1,19
[18] Kinh Thánh Tân Ước, nhóm CGKPV biên 

dịch, Nxb. Tp. HCM, 1995, trang 57.
[19] Mt 5,20
[20] Mt 6,1
[21] Gc 1,23-25

Ngọc Minh

Thân Phụ Đức Giêsu - Thánh Giuse: Mẫu 
Gương Người Công Chính | Học viện Đa 

Minh (catechesis.net)

GIẢI ĐÁP
 A. TRÌNH BÀY: VỀ THUYẾT DUY 
VẬT BIỆN CHỨNG:

Đây là lập trường của thuyết Duy Vật Biện Chứng 
về nguồn gốc vũ trụ vật chất của Engels như sau:

1) Vũ trụ vật chất tự hiện hữu và hằng có: Mọi 
thực tại đang hiện hữu trong thiên nhiên đều là 
vật chất và đều do vật chất mà phát sinh. Vũ trụ 
vật chất ta đang sống đây đã tự hiện hữu, vẫn có 
từ đời đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi, chứ không 
do thần thánh nào sáng tạo ra cả. Ngay ý thức 
và tư tưởng mà người ta gọi là tinh thần, dù có 
đặc tính siêu việt, cũng chỉ là sản phẩm thượng 

đẳng của cơ thể vật chất. “Vật chất cũng như 
hình thức hiện hữu của vật chất là sự chuyển 
động, đều không thể được sáng tạo ra: Tự nó mà 
nó hiện hữu” (Engeis: Anti-Duhring).

2) ý thức và tư tưởng cũng phát xuất từ vật 
chất: “Thực tại duy nhất là thế giới vật chất có 
thể tri giác được bằng giác quan của con người 
chúng ta cũng thuộc về thế giới vật chất ấy. Ý 
thức và tư tưởng của chúng ta, mặc dù có siêu 
việt tính, nhưng chỉ là sản phẩm của cơ thể vật 
chất là thể xác, khối óc... Như vậy: Tinh thần chỉ 
là sản phẩm thượng đẳng của vật chất mà thôi” 
(Engels: Ludwing Fuerbach).

Tóm lại, vật chất là tinh túy của mọi thực tại, 

Vũ trụ vật chất tự hữu và vĩnh cửu
VẤN ĐỀ 4 :
Vũ trụ vật chất tự nhiên mà có và vĩnh cửu chứ không do Chúa và 
Thần Thánh nào tạo nên
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là nền tảng tuyệt đối của vũ trụ, là hạ tầng cơ 
sở của vạn sự vạn vật. Như vậy, vật chất đóng 
vai trò thay thế cho Thiên Chúa, là căn nguyên 
tuyệt đối của mọi sự.

3) Tiến hóa theo tiến trình biện chứng: Để 
cắt nghĩa về sự tiến hóa của vũ trụ thiên nhiên. 
Thuyết Duy Vật Biện Chứng nêu ra một tiến trình 
biện chứng như sau: Mọi thực tại đang hiện hữu 
đều có chứa sẵn trong mình những khía cạnh mâu 
thuẫn gọi là “mâu thuẫn nội tại”. Nhưng mâu 
thuẫn ấy luôn luôn tìm cách tự dung hòa bằng 
cách vượt hẳn lên cao, nhờ đó mà có sự tiến bộ. 
Nói cách khác, sự tiến hóa diễn tiến theo 3 giai 
đoạn: CHÍNH ĐỀ, PHẢN ĐỀ và HỢP ĐỀ: Thực 
tại là chính đề. Những khía cạnh mâu thuẫn của 
thực tại là phản đề, hợp đề vượt lên trên chính đề 
và phản đề, là tổng hợp những ưu điểm của chính 
đề và phản đế. Sau đó hợp đề lại thành chính đề, 
giai đoạn thứ nhất của một tiến trình biện chứng 
mới và cứ thế tiến hóa lên mãi...

PHÊ BÌNH THUYẾT NÀY:
Lập trường thuyết duy vật biện chứng về nguồn 

gốc của vũ trụ vật chất ngày nay không đứng vững 
trên cả bình diện khoa học cũng như triết học:

 I. TRÊN BÌNH DIỆN KHOA HỌC:
 Khoa học hiện đại đã chứng minh: Vũ trụ 

vật chất có khởi thủy và chung cục chứ không 
tồn tại vĩnh cửu:

Thực vậy:
1) Khoa học chỉ mới chỉ có các giả thuyết: Để 

cắt nghĩa về nguồn gốc của vũ trụ vật chất nói 
chung và thái dương hệ (trong đó có mặt trời và 
trái đất nói riêng), thì cho tới nay các nhà bác 
học mới chỉ nêu ra được những giả thuyết phỏng 
đoán thiếu chắc chắn. Những giả thuyết ấy khác 
nhau nhiều ít tùy theo lập trường đức tin tôn giáo 
của các vị lập ra giả thuyết. Những giả thuyết 
này vì không thể kiểm chứng được nên muôn đời 
cũng chỉ là giả thuyết.

2) Vũ trụ nói chung có khởi điểm và kết 
thúc: Phần lớn các nhà bác học hiện nay đều 
chấp nhận vũ trụ có khởi điểm và chung cục 
chứ không vĩnh cửu, căn cứ vào khuynh hướng 
giảm dần năng lượng của vũ trụ: khinh khí đổi 
thành Hélium và sự hoán đổi ấy luôn theo một 
chiều thoái hóa. Dần dần sự thoái hóa sẽ đến lúc 
kết thúc để đi đến tình trạng trung hòa bất biến. 
Trạng thái trung hòa năng lượng này có lẽ là lúc 
chung cục của toàn thể vũ trụ.

Hiện nay các nhà bác học cũng đã đi đến kết 
luận chung là vũ trụ vật chất đã thành hình cách 
đây khoảng 15 tỷ năm và số lượng khinh khí 
dùng để biến đổi thành Hélium và phát sinh năng 
lượng (là ánh sang và sức nóng) cứ theo đà hiện 
nay thì chắc chắn sẽ đến lúc cạn kiệt hết. Còn 
trước thời gian xuất hiện thì vũ trụ là gì, và sau 
khi đã tiêu hao hết năng lượng, vũ trụ sẽ ra sao? 
thì người ta không đồng quan điểm với nhau.

3) Về nguồn gốc và vận mệnh riêng của Thái 
dương hệ: Mặt trời và trái đất đã có thời gian 
xuất hiện và sẽ có ngày bị tiêu tan.

Với những viễn vọng kính không gian và các 
phương pháp đo phóng xạ của ánh sáng mặt trời, 
người ta đã nêu ra giả thuyết về sự cấu tạo và 
tuổi của mặt trời như sau:

a) Về sự hình thành của mặt trời:
Đầu tiên trong không gian có một đám rất 

lớn khí thể và bụi vũ trụ, gồm nhiều nhất là 
chất khinh khí, tự đông đặc lại thành khối lớn 
là mặt trời. Từ mặt trời phát ra ánh sang và sức 
nóng đi khắp nơi trong không gian mênh mông 
vô tận. Người ta có thể ví mặt trời như là một 
lò nguyên tử khổng lồ: ở trung tâm cứ mỗi giây, 
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dưới sức nóng 15 triệu độ sẽ có 800 triệu tấn 
khinh khí bị nấu chảy thành Hélium, phát ra một 
năng lực khủng khiếp là ánh sang và sức nóng. 
Phản ứng nguyên tử ấy được tóm tắt trong công 
thức: 4H----1He + Q (4 nguyên tử khinh khí (H) 
trong điều kiện N nhiệt độ cao sẽ liên kết với 
nhau thành một nguyên tử mới là Hélium (He), 
đồng thời phát sinh một năng lượng là ánh sáng 
và sức nóng (Q). Người ta ước tính mặt trời đã 
nấu chảy như vậy khoảng 6 tỷ năm nay, và còn 
đủ chất khinh khí để tiếp tục nấu chảy như vậy 
trong thời gian 5 tỷ năm nữa. Sau đó ánh sáng 
sẽ tắt và dĩ nhiên tất cả các hành tinh thuộc thái 
dương hệ, trong đó có trái đất sẽ trở thành những 
hành tinh lạnh lẽo băng giá và tăm tối. Đó chính 
là lúc chung cục của thái dương hệ.

b) Về nguồn gốc của trái đất như thế nào?
Nói về trái đất được thành hình thề nào, thì 

cho tới nay, khoa học cũng chỉ nêu ra những giả 
thuyết không thể kiểm chứng nên không thể đưa 
ra kết luận chính xác. Tuy nhiên, mọi nhà bác 
học đều công nhận trái đất không có từ đời đời, 
và đã có thời gian xuất hiện:

 Gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra phương 
pháp định tuổi của vật chất, gọi là phương pháp 
“Radio Activity”. Công việc định tuổi khởi từ 
nhận xét của hai vợ chồng nhà bác học Curie, 
về sự phát ra tia sáng của một số vật liệu gọi 
là phóng xạ. Công việc nghiên cứu kế tiếp 
của Rutherford và Holmes cho biết rằng: vật 

liệu phóng xạ đó sẽ tự hủy biến dần để thành 
một chất khác theo một số năm nhất định. Chẳng 
hạn: một lượng A Uranium, khi tự hủy thành một 
lượng B chì, thì đòi phải có một thời gian nhất 
định là T. Vậy nếu T càng dài ra thì lượng A sẽ 
mất dần và lượng B đương nhiên sẽ tăng lên. Từ 
đó muốn biết thời gian T của một vật, người ta 
sẽ đo phóng xạ phát ra từ vật đó so sánh với một 
hằng số nguyên thủy, rồi theo một công thức có 
sẵn để tính ra thời gian nó xuất hiện.

 Từ những hòn đá lấy trên địa cầu hay lấy 
từ mặt trăng đem về, các nhà bác học đã phỏng 
đoán tương đối chính xác (với ít nhiều sai số), 
về thời gian xuất hiện của chúng: Trái đất của 
chúng ta xuất hiện cách đây khoảng 5 tỷ năm, và 
mặt trăng khoảng từ 4 đến 6 tỷ năm.

 c) Tương lai của trái đất và mọi vật trên mặt 
đất, kể cả con người sẽ ra sao?

- Trước hết về số phận của sinh vật: Sinh vật, 
trong đó có con người chỉ có thể sống được nếu 
có đủ điều kiện về khí hậu, ánh sáng, nhiệt độ, 
thực phẩm... Ngày nào ánh sáng và sức nóng mặt 
trời sút giảm hoặc tắt hẳn thì ngày ấy không sinh 
vật nào còn có thể tồn tại.

- Còn về số phận của trái đất trong tương 
lai: Các nhà bác học nêu 3 giả thuyết:

+ Giả thuyết về địa cầu trương nở: Địa cầu 
ngày càng nở lớn thêm ra, khiến cho nhiều nơi 
bị toạc vỡ, giống như một quả bong bóng đang 
được bơm hơi và nở ra cách chậm chạp. Theo B. 
Heezen, đáy biển Ấn Độ Dương đang bị toạc nứt 
liên tục và rất sâu. Hiện nay, vết thương ấy ngày 
càng loét to ra, và quả đất có thể bị hủy diệt vì 
những vết thương như vậy.

+ Giả thuyết về địa cầu xáo trộn: Hiện nay 
ở lớp vỏ địa cầu có một dòng đối lưu đẩy các 
lục địa rời xa nhau hay đổ xô vào nhau. Mọi di 
chuyển như thế sẽ khiến vỏ địa cầu bị dồn nén 
nổi lên thành những quả núi mới, đồng thời lại 
bị toạc ra thành những hố sâu ở nơi khác, do 
tính chất bở dòn của vỏ trái đất. Có ngày trái 
đất sẽ bị vỡ ra.

+ Giả thuyết về địa cầu chảy lỏng: Sẽ có 
ngày quả đất bị dồn nén với một áp xuất khủng 
khiếp, làm cho chảy lỏng ra toàn diện, như nó 
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đã từng chảy ra trong thời vô sinh. Càng ngày 
áp suất càng mạnh đến dộ bị vỡ tung ra. Những 
vân thạch trong không gian chẳng phải là những 
mảnh vỡ của các hành tinh khác đã bị vỡ ra là 
gì? Quả đất cũng phải trải qua giai đoạn vỡ tung 
đó. Nếu thuyết sau cùng này đúng, thì ta sẽ được 
chứng kiến một cuộc tận thế thật nhanh chóng.

TÓM LẠI: 
VỚI NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ SỰ 

THOÁI HÓA NĂNG LƯỢNG, KHOA HỌC 
ĐÃ CHỨNG MINH VŨ TRỤ NÓI CHUNG VÀ 
THÁI DƯƠNG HỆ TRONG ĐÓ CÓ TRÁI ĐẤT 
NÓI RIÊNG ĐỀU CÓ THỜI GIAN BẮT ĐẦU 
VÀ SẼ TỚI LÚC KẾT THÚC. Trái lại, NHỮNG 
NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG VŨ TRỤ VẬT CHẤT 
VĨNH CỬU ĐÃ KHÔNG THỂ DÙNG KHOA 
HỌC CHỨNG MINH ĐƯỢC LẬP LUẬN CỦA 
MÌNH, NGOÀI VIỆC NÊU RA MỘT GIẢ 
THUYẾT MƠ HỒ THIẾU BẰNG CHỨNG 
THUYẾT PHỤC CỤ THỂ.

II. TRÊN BÌNH DIỆN TRIẾT HỌC:
1) Lý thuyết của Engels cho rằng: “Vật chất 

tự nhiên hiện hữu chứ không do thần minh nào 
sáng tạo...” không đứng vững vì những lý do sau:

- Theo nguyên tắc nhân qủa: “CÁI GÌ HIỆN 
HỮU CŨNG PHẢI CÓ NGUYÊN NHÂN”. 
Chẳng hạn: khi thấy khói là đương nhiên đã phài 
từ lửa phát ra, thấy lửa là đương nhiên phải phát 
ra từ một vật nào đó có thể cháy được... Thế 
thì có vật chất, đương nhiên ta phải công nhận 
một nguyên nhân nào đó đã phát sinh ra nó. 

- Hơn nữa, khoa học ngày nay đã có thể phân 
tích vật chất thành phân tử, phân tử thành nguyên 
tử, nguyên tử thành âm, dương điện tử... và người 
ta còn tiếp tục phân tích các điện tử ấy ra những 
yếu tố nhỏ hơn nữa... Từ đó ta suy ra: 1 vật gì 
có thể phân tách ra được tức là có thể bị tiêu diệt 
(trong khả thể). Mà cái gì bị tiêu diệt thì không 
vĩnh cửu, không hằng hữu.

- Khoa học cũng đã khám phá ra một hình thức 
khác của vật chất gọi là: “PHẢN VẬT CHẤT” 
(Anti matière), có năng lực làm đảo lộn, tiêu hủy 
những chất khác. Khám phá mới lạ này càng chứng 
tỏ vật chất không thể vĩnh cửu: vật chất không thể 

vẫn có từ đời đời, mà đã có thời gian xuất hiện và 
chắc chắn sẽ có ngày bị tiêu vong.

Như vậy, vũ trụ vật chất ta đang sống do 
được cấu tạo bằng vật chất có thể bị hủy diệt, 
nên không vĩnh cửu, không thể tự hữu, mà đã 
phải do một nguyên nhân nào đó không phải vật 
chất phát sinh ra. Nguyên nhân ấy chính là Thiên 
Chúa. Phải công nhận có Thiên Chúa thì mới có 
thể giải thích được cách hợp lý về sự hiện hữu 
và tiến hóa của vũ trụ vạn vật.

2) Về sự tiến hóa của vật chất: Vật chất không 
thể tự tiến hóa như thuyết duy vật biện chứng vì 
những lý do sau:

a) Theo các nhà khoa học: Muốn cho một vật 
biến hóa sang một vật khác, thì cần có sự can 
thiệp của một động lực thứ 3 từ bên ngoài. Chẳng 
hạn: Muốn cho nước biến thành hơi nước, thì cần 
phải có nhiệt lượng từ bên ngoài làm cho nước 
nóng lên và bốc hơi. Muốn hạt giống đâm rễ 
thành cây, thì cần hội đủ điều kiện ảnh hưởng 
đến việc nảy mộng hạt giống như: ánh sáng, nhiệt 
độ, khí hậu, nước, đất tốt... Như vậy: sở dĩ vũ 
trụ vật chất có sự tiến hóa chính là do có một 
nguyên nhân khác đã ảnh hưởng tới nó. Nguyên 
nhân ấy được gọi là Thiên Chúa.

 b) Đàng khác, vật chất cũng không luôn tiến 
hóa theo cùng chiều đi lên như thuyết duy vật 
biện chứng chủ trương, mà còn có lúc đã tiến hóa 
theo chiều đi xuống nữa: Chẳng han:

+ Vào giữa thời kỳ trung sinh (cách đây từ 50 
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- 200 triệu năm), trong nhóm động vật có xương 
sống “bò sát” đã xuất hiện những loài vật rất lớn 
mà đến nay chỉ còn lại những bộ xương khổng 
lồ như: Lôi long (cao 5m, dài 20m và nặng 30 
tấn), Khủng long (cao 6m, dài 10m, có đầu rất to, 
quai hàm mạnh và răng bén), Ngư long (dài 2m, 
sống dưới nước), Điểu long (bộ cánh rộng hơn 
2m, là loài cá sấu biết bay)... Theo thuyết tiến 
hóa tương đối thì lẽ ra các con vật to lớn này sẽ 
phải biến hóa thành những loài khác mạnh khỏe 
to lớn hơn nữa, nhưng thực sự đến nay chúng đã 
hoàn toàn bị diệt chủng !

+ Khi so sánh cơ thể con người văn minh ngày 
nay với người cổ đại ngày xưa, khoa cổ sinh vật 
học cho biết đã có sự thoái hóa đi xuống thay vì 
lẽ ra phải tiến hóa theo chiều đi lên như thuyết 
duy vật biện chứng chủ trương: cơ thể con người 
hiện tại yếu hơn thời xưa và chắc chắn không 
sống lâu hơn người xưa.

+ Ngay cả về phạm vi văn minh, con người 
cũng có thoái hóa ở một số lãnh vực: khi quan 
sát các công trình xây cất của người Ai Cập cổ 
đại (như các Kim Tự Tháp vĩ đại giữa sa mạc) 
các kiến trúc sư ngày nay cũng phải thán phục 
và khó lòng hiểu rõ kỹ thuật của người xưa...

TÓM LẠI:
VŨ TRỤ VẬT CHẤT MÀ CHÚNG TA 

ĐANG SỐNG CÓ KHỞI ĐIỂM VÀ CHUNG 
CỤC CHỨ KHÔNG VĨNH CỬU XÉT CẢ TRÊN 
BÌNH DIỆN KHOA HỌC THỰC NGHIỆM 

CŨNG NHƯ TRIẾT HỌC SUY TƯ. VŨ TRỤ ẤY 
PHẢI DO MỘT NGUYÊN NHÂN SIÊU VẬT 
CHẤT VĨNH CỬU VÀ BẤT BIẾN SÁNG TẠO 
RA. NGUYÊN NHÂN ẤY LÀ THIÊN CHÚA. 
CHÍNH NGÀI ĐÃ TẠO RA VẬT CHẤT VÀ 
CAN THIỆP ĐỂ CÓ SỰ TIẾN HÓA KHÔNG 
NGỪNG THEO CẢ HAI CHIỀU LÊN XUỐNG, 
TIẾN THOÁI.

B. PHÚT HỒI TÂM:
1) LỜI CHÚA: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng 

nên trời đất“ (STK 1:1).
2) LỜI CẦU:
Lạy Chúa Cha tòan năng chí ái. Xin cho 

chúng con tin vào quyền năng và tình thương 
quan phòng của Cha đã tạo thành và an bài cho 
vũ trụ vạn vật được tồn tại và tiến hóa trong 
vòng trật từ. Xin cho chúng con biết mở miệng 
ta ơn Cha và ngợi khen quyền năng cao cả của 
Cha khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã 
thực hiện vì yêu thương lòai người chúng con. 
Xin cho chúng con biết tích cực góp phần làm 
cho trái đất chúng con đang sống luôn “xanh - 
sách - đẹp” và ngáy càng tiến hóa phát triển theo 
thánh ý Cha hướng tới một “Trời Mới Đất Mới” 
(Kh 21,1) viên mãn sau này.- AMEN.

Gx Sao Mai Xuân Ất Mùi 2015

LM ĐAN VINH 
Giám Huấn HHTM Trung Ương
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Dẫn nhập
“Ma quỷ chỉ là huyền thoại” ?

Bài suy niệm thứ 19 với chủ đề “HÃY 
NHẬN LÃNH CHÚA THÁNH THẦN 
ĐỂ CANH TÂN BỘ MẶT TRÁI 

ĐẤT” của “Vị Tôi Tớ Chúa”, Đức cố Hồng Y 
F.X. Nguyễn Văn Thuận, trong loạt bài giảng 
tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều 
Rôma năm 2000, có những lời “gợi ý mở đầu” 
như sau:

 Cách đây vài năm, trên đài truyền hình Pháp, 
Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám 
Mục Paris, đã được một ký giả phỏng vấn. Ký 
giả này hỏi:

- Kính thưa Đức Hồng Y, ngài có tin nơi sự 
hiện hữu của ma quỷ không?

- Có, tôi tin chứ !
- Nhưng mà trong thời đại này với bao nhiêu 

tiến bộ khoa học và kỷ thuật, làm sao Đức Hồng 
Y lại vẫn tin là có ma quỷ?

- Phải, tôi vẫn luôn luôn tin có ma quỷ.
- Thế ĐHY có bao giờ thấy ma quỷ không?
- Có chứ.
- Đức Hồng Y thấy ở đâu !
- Tôi thấy ở Dachau, ở Auschwitz, ở Birkenau !
 Nghe đến đây, người ký giả kia im bặt, không 

nói năng gì nữa[1].
 Sở dĩ nhắc lại những Lời trên của “Chứng 

Nhân Hy vọng” F.X. Nguyễn Văn Thuận, là muốn 
đề cập đến chuyện nầy: một trong những “sứ điệp 
hàng đầu” của ma quỷ (và của những “đồ đệ, 
sứ giả của nó) đó là “chẳng có ma quỷ gì sốt”; 
hoặc nếu có, thì đó chỉ là sản phẩm của “một 
thứ huyền thoại, một hình tượng, một biểu trưng, 
một hình ảnh hoặc một ý tưởng”[2]. Chính vì thế, 
theo dòng chảy của truyền thống tâm linh trong 
Hội Thánh, việc nhận diện, cảnh giác trước sự 
hiện hữu và hoạt động của ma quỷ luôn cần thiết, 
như giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
trong tông huấn Gaudete et Exsultate: “Do đó, 
chúng ta không nên nghĩ về ma quỷ như một thứ 

huyền thoại, một hình tượng, một biểu trưng, một 
hình ảnh hoặc một ý tưởng. Sai lầm này sẽ dẫn 
chúng ta tới chỗ mất cảnh giác, bất cẩn và rốt 
cuộc càng dễ bị thương tổn hơn. Ma quỷ không 
cần ám chúng ta. Nó đầu độc chúng ta bằng nọc 
độc thù hận, u sầu, ghen tị và đồi bại. Khi chúng 
ta xem thường mất cảnh giác, ma quỷ chụp thời 
cơ để hủy hoại cuộc sống, gia đình và cộng đoàn 
chúng ta. Chúng “như sư tử gầm thét, rảo quanh 
tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8)[3].

 Đức Thánh Cha vừa khẳng định với chúng 
ta: Ma quỷ “đầu độc chúng ta bằng nọc độc thù 
hận, u sầu, ghen tị và đồi bại”. Vâng, đó là “tứ 
độc”, hay “bốn loại virus chết người” mà Ma quỷ 
đã, đang và sẽ không ngừng gieo vào thế giới; 
đặc biệt, đang xâm nhập vào “Thân Mình Mầu 
Nhiệm của Đức Kitô” một cách rầm rộ, quyết liệt 
hơn bao giờ hết, để từng bước triệt tiêu những “tế 
bào kháng thể” hầu có thể đánh gục Giáo Hội 
trong một sớm một chiều !

 Thế nhưng, cùng với bốn loại “nọc độc” trên, 
chúng ta cần lưu ý một thứ “nọc độc” nguy hiểm 
đi trước dọn đường, hay một thứ “virus vô hình”, 
một “kẻ thù giấu mặt” được ma quỷ tận dụng 
như một phương thế cơ bản để dễ dàng tiến 
hành những bước xâm nhập của “4 thứ nọc độc” 
chết người nói trên. Đó chính là “nọc độc lầm 
lạc”, nọc độc “dối trá và đánh lận con đen”, “nọc 

Ma quỷ và chiến lược "ngũ độc“
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độc giả thật bất phân minh”… để làm cho nhiều 
người Kitô hữu mất phương hướng, nhiều bậc 
thức giả lạc đường, nhiều thần học gia, chức sắc 
hiểu cao học rộng quá đà, chệch hướng, nhiều 
tổ chức, hội đoàn thiếu phân định hay phân định 
chủ quan, cảm tính, sai lạc…

 Trong bài khảo luận nhỏ nầy, chúng ta thử 
tìm hiểu “5 loại nọc độc” mà ma quỷ đang gieo 
vào thế giới, đang xâm nhập vào “Thân Thể 
huyền nhiệm của Chúa Kitô”.

1. Nọc độc lầm lạc:
 Việc “che giấu” sự hiện hữu của mình trước 

kẻ thù luôn là một “chiến thuật” vô cùng hữu hiệu 
để chiến thắng. Bởi chưng, một đạo quân mạnh 
mẽ đến đâu, thiện chiến đến cở nào, nhưng trong 
một thời gian dài chẳng tìm đâu được quân thù 
để thao luyện tác chiến, dài ngày chủ quan ngủ 
vùi trong sự mệt mỏi đợi chờ và mất cảnh giác, 
thế nào cũng dẫn tới kết cục bi thảm (như “đạo 
quân bách chiến bách thắng của Napoléon” phải 
tháo chạy khỏi Moscow hoang tàn trống rỗng 
sau những ngày dài “ở không” với đói lạnh)[4]. 
Và “chiến lược” đó được tác giả Robert Greene 
đặt tên là “chiến lược thứ 26: KHÔNG CHO KẺ 
THÙ NHẬN THẤY MỤC TIÊU, cùng với nhận 
xét thâm thuý: “Trong một thế giới ngày càng 
tăng nhịp bước và hành động, chiến lược này có 
một hiệu quả làm suy nhược thần kinh của mọi 
người. Càng ít khả năng tấn công, thất bại của 
họ càng nặng nề”[5].

 Riêng người Trung Quốc, gần như họ đã 
nhuần nhuyễn với chiến thuật nầy hàng bao ngàn 
năm trước mà phần nào được hiện thực hoá trong 
“Tam Thập Lục kế” (Ba mươi sáu kế) với hai 
kế sách cụ thể số 10: “Tiếu lý tàng đao” (Cười 
nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch 
biết), và số 27 “Giả si bất điên” (Giả ngu chứ 
không điên, làm cho quân địch coi thường mình 
mà không đề phòng)[6].

 Không biết có phải là “thuyết âm mưu” 
không ! Nhưng, quả thật, nếu đại dịch Covid-19 
quả là “vũ khí sinh học giấu mặt” của người Tàu 
để mưu đồ khống chế thế giới, thì hoàn toàn có 
thể cắt nghĩa được cái nguyên do nhà nước Trung 
Cọng khăng khăng không để cho các phái bộ 
của WHO hay Quốc tế khác trực diện đến tại 
Vũ Hán điều tra về nguồn gốc của con virus 
Covid-19 đang gây kinh hoàng cho thế giới. Bởi 
nếu “biết rõ ngọn nguồn” thì còn chi phải sợ và 
“vũ khí độc chiêu” sẽ trở thành “gậy ông đập 
lưng ông”[7] !

 Trong chiến lược “đối đầu với Thiên Chúa 
và cám dỗ loài người”, ma quỷ cũng đang vận 
dụng thứ “nọc độc giấu mặt” hay “lầm lạc” nầy 
như một phương thế tiên quyết.

 Trước hết, ma quỷ đã dùng một thứ “võ bọc” 
đánh lừa tinh vi nhất, hấp dẫn nhất đó là sự lầm 
lạc ẩn dưới cái mác “tâm linh”, “mê tín”. Ma quỷ 
biết tỏng nơi sâu thẳm của mỗi con người đều có 
“đức tin”, đều được gọi mời hướng về cõi linh 
thiêng, hướng về Đấng Vô Hình cao cả, hướng 
về những thần lực siêu nhiên… Chính vì thế, ma 
quỷ đã bày ra đủ trò, đủ cách để quyến rũ, để 
phĩnh gạt con người; nhất là những con người 
không có một niềm tin đúng đắn, vững vàng, 
chính chuyên. Nếu lấy “bối cảnh Việt Nam” làm 
thí dụ điển hình, thì cứ nhìn hàng hàng lớp lớp 
đua nhau cướp “Ấn đền Trần”, đua nhau xùm 
xụp khấn vái “thỉnh vong giải oan” ở chùa Ba 
Vàng trong những dịp Tết đến, Xuân về vừa qua 
thì chúng ta sẽ chứng kiến nhản tiền sự “thành 
công gieo lầm lạc” của ma quỷ. Và rồi, bao nhiêu 
trò mang hơi hướng tâm linh như bói toán, đoán 
mệnh, xem ngày, thần tài, ông địa, phong thủy… 
đã trở thành “dịch vụ” đến độ có một số không 
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nhỏ những Kitô hữu cũng buông mình thực hiện 
theo “đám đông” như một quán tính, với cùng 
một lý luận: “Có gì đâu ! khoa học tâm linh đó 
mà !”. Một chiến thuật gieo lầm lạc thật tinh vi !

 Nhưng “đi với thầy chùa thì mặc áo cà sa; 
đi với ma thì mặc áo giấy”; muốn gieo nọc độc 
lầm lạc cho giới trí thức, học thuật, cho môi 
trường triết học, văn hóa, chính trị thuộc bình 
diện “thượng tầng” thì phải nại đến “triết lý”, “ý 
thức hệ”, “luận thuyết xã hội”…; và ma quỷ đã 
rất thành công trong lãnh vực nầy khi gieo những 
lầm lạc tai hại cho cả loài người.

 Thật vậy, Người ta vẫn cho rằng, thế kỷ 19 
chính là thời hoàng kim của “cuộc cách mạng 
thế tục”[8]; và triết thuyết cũng như phong trào 
duy vật vô thần là “di sản lớn nhất mà thế kỷ 
XIX đã để lại cho ta”[9]. Trong hướng nhìn triết 
học, những nhân vật sau đây có thể được coi như 
những “đại ngôn sứ” cho trào lưu “duy vật vô 
thần” từ lý thuyết đến thực hành, từ ý thức hệ 
làm nền tảng, định hướng đến hệ thống chính trị 
xã hội được thiết kế trên đó và theo đó: Hegel, 
Feuerbac, Marx, Engels, Lenin…[10]. Và chúng 
ta đã biết hậu quả kinh khủng như thế nào khi 
những ý thức hệ lầm lạc, những chủ thuyết sai 
quấy được gieo vào thế giới mà những chứng tích 
như “Đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa 
Cọng Sản” ở thủ đô Washington D.C hay “Đài 
tưởng niệm chiến tranh thế giới Mamayev” ở 
Volgograd, Nga… là những minh chứng rõ nét.

 Trên bình diện thế giới nói chung là như thế. 
Riêng trong “môi trường Công Giáo”, chiến thuật 
gieo rắc nọc độc lầm lạc của ma quỷ, có thể nói 
được, càng ngày càng rầm rộ, tinh vi hơn, để lôi 
kéo con cái của Giáo Hội lệch xa chính lộ, uốn 
nắn Tin Mừng theo tinh thần thế tục, bóp méo 
và phủ nhận những Tín điều, quy luật Luân lý 
truyền thống… để chạy theo thị hiếu, phong trào 
và tâm thức thế tục. Ma quỷ vận dụng lòng đạo 
đức bình dân, sự cả tin và sung kính thái quá của 
một số kitô hữu, không loại trừ các Giám mục, 
linh mục và tu sĩ, để vừa sẵn sàng đón nhận và 
thực thi “99 điều tốt lành thuộc đức tin truyền 
thống của Giáo Hội”, nhưng cũng ma lanh lồng 
ghép “1 phần sai lạc chết người”; và chỉ cần ai 

tin và thực thi cái “một phần sai lạc” đó thì “99 
chân lý kia” sẽ hoàn toàn sụp đổ.

 Nào ai chẳng biết, Phong trào Thánh Linh, 
Lòng Chúa Thương xót…, đó là những phong 
trào đạo đức, rất ư là “chính truyền” xuất phát từ 
Mạc khải. Tuy nhiên, ai dám chắc là ma quỷ đã 
không chen chân để gieo vào các sinh hoạt, cử 
hành đó những “biến tướng”, những “lạm dụng” 
để lôi kéo một “bộ phận không nhỏ” chống đối 
Giáo quyền, phủ nhận những quy luật nền tảng 
và phá đổ sự hiệp nhất của Giáo Hội ! Rồi những 
phong trào như “Sứ điệp từ trời”, “Trừ quỷ Bảo 
Lộc”…, tất cả đều oang oang ca tụng Chúa, tôn 
sùng Đức Mẹ, lần hạt Mân Côi… nhưng “điểm 
nhấn” cuối cùng sẽ dẫn tới là một “Thiên Chúa 
không Đức Kitô”, một “Đức Kitô ở ngoài Giáo 
Hội”, một “Giáo Hội không có Đức Giáo Hoàng 
và hàng Giám Mục”, và một “Kitô hữu không 
cần phải hiệp nhất, hiệp thông” với mọi thành 
phần Dân Chúa !”…

 Mà không chỉ “bình dân học vụ” thôi đâu ! 
Trong những ngày này, chắc chắn Mẹ Giáo Hội 
đang “đau đầu” về sự kiện mục vụ mang tầm vóc 
quốc tế đó là “Tiến Trình Công Nghị với hiệu 
lực ràng buộc” (Binding synodal path)[11] của 
Giáo Hội Công Giáo Đức. Chắc chắn có không 
ít người sẽ chặc lưỡi: Toàn thần học gia cộm cán 
hết đó ! Họ phán không lẽ sai ! Chắc Giáo Hội 
rồi sẽ thực hiện những đề xuất cải cách rất hợp lý 
hợp thời của họ thôi !... Nhưng thực hư thế nào 
về “tiến trình Công Nghị” nầy thì nhiều người 
đã biết[12]; và nhiều đấng bậc có thẩm quyền 
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của Giáo Hội đã cho rằng: một viễn cảnh sẽ có 
một “Đức Giáo”[13] hoặc đó là “con đường dẫn 
đến diệt vong”[14].

 Nói chung, chiến thuật gieo lầm lạc của ma 
quỷ thật đáng sợ biết bao !

2. Nọc độc thù hận:
 Không cần phải đọc lại muôn ngàn thí dụ 

điển hình trong Kinh Thánh Cựu ước về “nọc 
độc thù hận” mà ma quỷ đã gieo vào tâm thức 
của con cháu A-đam, E-Va mà “biểu tượng đỉnh 
điểm” chính là cuộc tàn sát đẩm máu giữ anh 
em ruột thịt Ca-in và A-ben. Chính sự thù hận 
đã làm cho máu nhân loại triền miên đổ ra qua 
dọc dài lịch sử với những cuộc chiến tranh liên tu 
bát tận, những cuộc đàn áp ghê rợn, những cuộc 
khủng bố tàn nhẫn, những cuộc thanh toán máu 
lạnh … đã diễn ra trên sân khấu lớn là toàn thế 
giới (thế chiến thứ hai), từng vùng miền (chiến 
tranh sắc tộc ở châu Phi, các nước Á Rập…); từ 
nơi cung đình của các thế lực chính trị, những 
đại gia tài phiệt, đến những xó xỉnh của những 
căn hộ, mái nhà nông thôn làng bản…

 Ma quỷ đã tạo nên những cái “nguyên cớ” 
kiểu “Hêrôđê cha” vì “sự an toàn chính trị cho 
vương triều” sẵn sàng tàn sát các trẻ em ở Bêlem 
không thương tiếc; hay kiểu “Hêrôđê con”, chỉ vì 
“sĩ diện hảo” trước một “cô gái nhảy hay múa 
đẹp” và một “lũ triều thần xu nịnh” mà sẵn sàng 
cắt đầu Gioan tẩy Giả !

 Hơn lúc nào hết, các tay độc tài, các “giáo 
hoàng” của các tôn giáo cuồng tín cực đoan hay 
ý thức hệ hoang tưởng, các “nhóm lợi ích” hay 
“chính khách cánh hẩu” duy vật vô thần…, đang 
tận dụng cái “nọc độc thù hận” nầy để “đổ dầu 
vào lửa” trên những tập thể hay cá nhân sống 
bằng tâm thức “bày đàn”, cảm tính và a dua, 
bằng “sổ lương hưu và chiếc ô dù của đảng”… để 
khích động những đối tượng này tha hồ trù dập, 
tấn công, bài xích, kết án những con người công 
chính, những đối tượng thấp cổ bé miệng là 
những anh em dân tộc chỉ còn mỗi mảnh rừng 
để cắm dùi, những người nông dân chỉ có đám 
ruộng để bán mặt cho đất bán lưng cho trời…

 Nạn nhân của thù hận trên thế giới đến từ 

mọi địa chỉ, mọi miền trên trái đất: từ hý trường 
Côlosêum của bạo chúa Nêrô thời đế quốc La 
Mã hay từ “Công xã Paris” của buổi hoàng hôn 
phong kiến phương Tây; từ quê hương của “Cách 
mạng tháng mười 1917” đến những trại tập trung 
của Quốc xã vào thế chiến thứ hai; từ cuộc thảm 
sát Tin Lành ngày lễ thánh Barthélémy đến cuộc 
tiêu diệt những người Do Thái, hay những người 
dân vô tội Campuchia bị đập đầu chôn sống 
giữa đồng hoang dưới thời Polpốt,…; từ những 
“Maximilien Kolbe” linh mục của trại tập trung 
Auschwitz, “Tito Bransdma” tu sĩ Cát Minh của 
trại Dachau, “Edith Stein” nữ tu tiến sĩ của lò 
hơi ngạt Birkenau…, đến những “nạn nhân bị cắt 
đầu bởi IS”, những “Ngô Đình Kình” lão nông 
tri điền của Đồng Chiêm, hay những “Hồ Duy 
Hải”, tù nhân oan khúc của Tòa Án Nhân Dân 
tối cao…

 Vâng, ma quỷ chẳng tha một cơ cấu nào, một 
tổ chức nào, một cá nhân nào…; tất cả đều có thể 
trở thành nguyên cớ để rắc gieo thù hận nối hận 
thù, để khoét sâu nỗi thương đau oán giận giữa 
người với người, giữa vua quan, lãnh đạo với dân 
thường, giữa các tín đồ tôn giáo, giữa các chủng 
tộc, quốc gia, màu da, tiếng nói… Đã gần nửa 
thế kỷ rồi mà vết thương “nồi da xáo thịt” của 
“Bắc Cộng sản, Nam Cộng hòa” vẫn chưa lành 
da, của Trung Cộng lục địa và Đài Loan dân chủ 
vẫn chưa thống nhất, của Bắc Triều Tiên và Nam 
Hàn Quốc vẫn cư y nguyên… ! Thứ hận thù của 
đứa con trước khi bị hành hình đã lừa cắn vào 
cổ của người mẹ để hét lên trong oán thán thất 
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vọng: “Tôi có cái kết ngày hôm nay cũng vì tại 
chính bà đó !”…

 Nọc độc thù hận gây ra chiến tranh nóng, 
chiến tranh lạnh; và biết đâu, lại gây ra chiến 
tranh hạt nhân, chiến tranh sinh học… ! Ghê gớm 
thay nọc độc “thù hận” của ma quỷ !

3. Nọc độc u sầu:
  Dĩ nhiên, đây không là thứ “u sầu khóc 

lóc” được chúc phúc hay thứ “sầu khổ” của tâm 
hồn ăn năn thống hối, của trái tim “biết khóc 
trước nỗi đau của anh em đồng loại”; loại u 
sầu luôn dẫn đến niềm trông cậy vào lòng xót 
thương và luôn mở ra cánh cửa hy vọng để lên 
trời, để đạt được cõi phúc như lý giải của Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Gaudete et 
Exsultate: “Một người biết nhìn các sự vật đúng 
như sự thật của chúng, biết cảm nhận những đau 
khổ và muộn phiền, thì mới có thể chạm đến 
chiều sâu của đời sống và tìm được hạnh phúc 
chân thực. Người ấy được Chúa Giêsu an ủi chứ 
không phải thế gian. Người như thế không sợ 
chia sẻ đau khổ của người khác và không trốn 
tránh nhũng hoàn cảnh đau thương. Như thế, họ 
khám phá ý nghĩa cuộc sống bằng cách giúp đỡ 
những người đau khố, cảm thông nỗi thống khổ 
của người ta và mang lại sự xoa dịu. Người ấy 
cảm nhận tha nhân là thịt xương của chính mình, 
và không sợ đến gần, thậm chí chạm vào các 
vết thương của họ. Họ cảm thương người khác 
đến nỗi mọi khoảng cách đều không còn. Như 

thế, người ấy có thế đón lời khích lệ của Thánh 
Phaolô: “Hãy khóc với người khóc” (Rm 12,15). 
Biết khóc với người khác: đó là sự thánh thiện” 
(GE 76).

  Ma quỷ đã gieo một thứ u sầu khác. Đó là 
thứ u sầu trống rỗng nội tâm khi thất bại trong 
việc tìm kiếm thú vui hưởng thụ vật chất; thứ u 
sầu thất vọng khi đối diện với những thất bại, 
đắng cay trong cuộc tranh giành quyền lực và 
giàu có thế gian; thứ u sầu ích kỷ của một cái 
tôi cô độc, cách ly khỏi mọi mối tương quan 
cộng đồng, huynh đệ và nhất là với Đấng Toàn 
Năng; thứ u sầu bất mãn, hận thù khi bị kẻ thù 
dìm xuống đất đen và không còn cơ hội để ngoi 
lên chà đạp kẻ khác…

  Đó là thứ u sầu mang đầy bóng tối của 
những bước chân Giuđa khi rời khỏi phòng Tiệc 
Ly ấm cúng để dẫn tới chiếc dây thòng lọng treo 
cổ tự tử[15]; thứ u sầu mà người ta tìm thấy 
nơi bức thư tuyệt mệnh của tài từ điện ảnh nổi 
tiếng Marilyn Monroe: “Niềm tin của tôi đã mất 
dần và tôi không còn muốn nghe bất cứ điều gì 
nữa. Những điều đó đã khiến tôi gần như phát 
điên. Tôi chợt nhận ra chính mình khi đứng trước 
camera và đã cố gắng tìm lại bản thân, thế nhưng 
tất cả đều trở nên vô vọng. Tôi không thể đứng 
vững được nữa trên con đường đời”[16].

  Từ thứ nọc đầu “u sầu” nầy, xã hội sẽ 
dễ dàng du nhập những phương thuốc để “giải 
sầu” hiệu nghiệm như rượu, ma túy, âm nhạc 
thất vọng, điện ảnh khiêu dâm, tự tử, stress, tâm 
thần… và bao thứ đồi trụy khác để dẫn dắt con 
người từng bước rơi vào vực thẳm tối tăm của địa 
ngục. Trong thế giới kỹ thuật số và hệ thống giao 
tiếp “thời truyền thông 4.0”, nọc độc u sầu lại 
được ma quỷ tận dụng hết công suất để làm lan 
tỏa, phủ sóng đến tận hang cùng ngỏ hẻm; và cứ 
thế, con số người tự tử càng ngày càng cao, sự 
nổi loạn, thất vọng, sống buông thả, mất phương 
hướng… càng ngày càng trở nên phổ cập… Ghê 
gớm thay nọc độc u sầu !

4. Nọc độc ghen tị:
 Chúng ta đừng quên, chỉ vì mỗi một câu 

nói “Vua Saun hạ được hàng ngàn, ông Đavít 
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hang vạn” (1 Sm 18,7) mà vua Saun đã để tâm 
ghen tị và thù hằn Đavít đến độ tìm cách loại trừ 
Đavít cho bằng được (x. Sm 18, 8-11)

 Ma quỷ đã gieo thứ nọc độc ghen tị nầy cho 
thế giới Tây Phương giàu có vật chất nhưng trống 
rỗng những giá trị tinh thần để đứng lên nổi loạn, 
quậy phá, hạ bệ những giá trị văn hóa đạo đức 
truyền thống để tôn thờ những thần tượng khoác 
thứ xiêm y sặc sỡ của mị dân, thời thượng (Chủ 
thuyết Hiện sinh, phong trào BLM…); cho thế 
giới Phi Châu, Á Châu, Nam mỹ nghèo khó để 
đứng lên làm cách mạng, cướp của, giết người 
để thỏa mãn cơn khát của một thứ đói nghèo cả 
vật chất lẫn tinh thần (Cọng sản, Cách mạng văn 
hóa, Cải cách ruộng đất…).

 Người ta bảo, đảng Cọng sản Trung Quốc vì 
ghen tị với sự thành công và lớn mạnh của phong 
trào Pháp Luân Công nên đã ra tay tận diệt cho 
bằng được; và trước đó, Hiler vì ghen tương với 
sự thông minh và tài giỏi của chủng tộc Do Thái 
nên sẵn sàng tiêu diệt bằng bất cứ giá nào ! Ma 
quỷ vẫn còn tận dụng thứ nọc độc hiệu quả nầy 
để gieo vào mọi cơ cấu, tổ chức tôn giáo, xã hội, 
chính trị, kinh tế trên toàn thế giới.

 Ai dám bảo rằng: xã hội Mỹ trong thời điểm 
bầu cử cuối năm 2020, với bao nhiêu bạo loạn 
bùng lên ngất trời, hoàn toàn không có bàn tay 
lông lá của sa tan giật dây ? Nọc độc ghen tị 
chắc chắn không chỉ được gieo vào lớp hạ dân 
nghèo đói, da màu, da đen; nhưng cả những đầu 
óc thông minh giàu có, những tay tài phiệt và 

độc tài ngồi ở chóp bu Nhà Trắng, Điện Capitol, 
Điện Cẩm Linh, Tử Cấm Thành… cũng bị nọc 
độc ghen tị tiêm nhiễm “sẵn sàng sát phạt nhau” 
trong những canh bạc một mất một còn ! Kinh 
khủng thay nọc độc ghen tị của ma quỷ !

5. Nọc độc đồi bại:
 Từ lâu lắm trong lịch sử loài người, ma quỷ 

đã gieo nọc độc đồi bại như sách Sáng Thế đã 
tường thuật nơi chương 18 và 19 trong vụ thành 
Sôđôma bị hủy diệt. Đây là chính là điều mà thư 
của thánh Tông đồ Giuđa đã xác nhận: “Còn Xơ-
đôm, Gô-mô-ra và các thành lân cận làm chuyện 
gian dâm như họ và chạy theo những thú vui xác 
thịt trái tự nhiên, thì đã phải chịu lửa đời đời làm 
hình phạt để nêu gương” (Gđ 7). Và theo sách 
ngôn sứ Êdêkiel, sự “đồi bại” hay “kinh tởm” mà 
Sô-đô-ma phạm phải không chỉ là tội “thú vui 
xác thịt trái tự nhiên” (đồng tính luyến ái…) mà 
còn nhiều tội lỗi khác trong tương quan với loài 
người: “Đây là tội của Xơ-đôm,  em gái ngươi: 
kiêu căng, phè phỡn; nó cùng với các con gái 
sống nhởn nhơ, vô tư lự, không ra tay giúp đỡ 
người nghèo khổ bần cùng. Chúng tự cao tự đại 
và làm điều ghê tởm trước mắt Ta nên Ta đã xua 
đuổi chúng đi như ngươi thấy…” (Ed 16,49-50).

 Nếu đó là chuyện của Lời Chúa dạy, là “tội 
kinh tởm” bị Thiên Chúa đoán phạt, thì hôm nay, 
loài người lại cho là “chuyện bình thường”, là thể 
hiện “quyền con người”, là thái độ “nhân bản” 
cần được tôn trọng ! Chắc chắn, đây là kết quả 
của một lập trường, lập luận mà chính ma quỷ 
đã từng áp dụng trong chiến lược lôi kéo A-đam, 
E-Va khỏi vòng tay Thiên Chúa trong buổi đầu 
sáng tạo: Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết 
chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào 
ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và 
ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện 
điều ác.” (St 3,4-5).

 Và ma quỷ đã vận dụng cái sứ điệp “chẳng 
chết chóc gì đâu” trong mọi lãnh vực của cuộc 
sống con người và xã hội:

- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ phá thai thoải 
mái; vì thai nhi chưa phải là người !

- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ li dị thoải mái vì 
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“bền ở bở đi”; ai cũng có quyền tự do cá nhân !
- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ lập hôn nhân 

đồng tính và sống với nhau; vì tự nhiên là vậy mà !
- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ ăn nhậu, trai 

gái thoải mái…; vì đời chỉ sống có một lần mà !
- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ vứt mẹ mấy cái 

luật “Thập điều”, “Luật Hội Thánh”; toàn những 
thứ trói buộc tự do và câu thúc cuộc sống làm 
người đích thực… !

- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ triệt tiêu, hạ 
bệ những thứ mệnh danh là “Truyền Thống” như 
những con “ngáo ộp” làm mất nhuệ khí và óc 
sáng tạo để mở cửa tương lai !

- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ bôi nhọ, lên 
án, thậm chí cáo gian… các chức sắc, các đấng 
“đạo cao đức trọng” để họ không còn là “thầy 
dạy”, là “quân sư” bịt mắt dẫn lối đưa đường !

- “Chẳng chết chóc gì đâu” cứ biến thánh 
đường thành rạp hát, giáo xứ thành câu lạc bộ 
giải trí hay kinh tế làm ăn và Giáo Hội thành 
tổ chức dân sự hay một “tập đoàn xã hội” được 
quản trị tốt và “ăn nên làm ra” !...

 Vâng, ma quỷ đã gieo rắc thứ “nọc độc đồi bại” 
bằng những con đường như thế và với muôn ngàn 
hình thức, phương cách “bắt mắt” và tiện dụng khác !

Kết
Dập tắt mọi tên lửa của ác thần

 Trong chương Tám mang chủ đề “MỤC TIÊU 
XÁC ĐỊNH” của tác phẩm “Chiến thắng con quỷ 
trong bạn”, tác giả NAPOLEN HILL đã đặt trên 
miệng con Quỷ lời thú tội như sau: “Ngay khi 
người đó do dự, chần chừ hay không xác định về 
bất cứ điều gì, anh ta sẽ lập tức rơi vào sự kiểm 
soát của ta” [17].

 Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, 
trong tông huấn kêu gọi nên thánh, cũng đã lặp 
lại những lời mà có thể đã âm vang suốt chiều 
dài lịch sử trên con đường “hoàn thiện Kitô 
giáo”: “Khi chúng ta xem thường mất cảnh giác, 
ma quỷ chụp thời cơ để hủy hoại cuộc sống, 
gia đình và cộng đoàn chúng ta. Chúng “như sư 
tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 
5,8). “Lời Chúa mời gọi chúng ta thật rõ ràng: 
hãy “đứng vững trước những mưu chước của ma 

quỷ” (Ep 6,11) và “dập tắt mọi tên lửa của ác 
thần” (Ep 6,16). Đây không là kiểu nói thi vị, 
bởi vì ngay cả con đường nên thánh của chúng 
ta cũng là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Những ai 
không muốn nhìn nhận điều này sẽ làm mồi cho 
sự thất bại và tầm thường.”[18].

 Quả thật, người Kitô hữu hôm nay, đặc biệt, 
các tín hữu Công Giáo, đang đứng trước quá 
nhiều những “chiêu trò ma mảnh” khôn lanh quỹ 
quyệt của “thế lực bóng tối”, của “con rồng đỏ”, 
được nguỵ trang dưới những lớp áo loè loẹt mang 
tên “nhân bản”, “tiến bộ”, “môi trường xanh”, “tái 
lập vĩ đại”… mà mục đích là “loại trừ đức tin vào 
Thiên Chúa”, làm “tục hoá Giáo Hội”, dùng áp lực 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật để biến thế giới thành 
một “mái nhà chung” một công trường chung” mà 
người cầm chịch chính là một “nhóm lợi ích” tay 
sai của ma quỷ đầy quyền lực[19].

 Không chỉ với “ngũ độc” như vừa giới thiệu 
và phân tích mà ma quỷ có trăm phương ngàn 
kế để cám dỗ, lung lạc đức tin của người Kitô 
hữu, để nô lệ hóa và lôi kéo toàn thể nhân loại 
đi vào mê lộ. Cùng với khí cụ truyền thông hiện 
đại của thế giới hôm nay như một “trợ thủ đắc 
lực”, ma quỷ xem ra đang thành công trong mặt 
trận chống phá Giáo Hội của Chúa Kitô, đang 
thao túng thế giới theo một quỷ đạo mà Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là nền 
“văn minh sự chết”.

 Tuy nhiên, là những Kitô hữu, những môn 
sinh của Đức Kitô, chúng ta luôn xác tín vào 
chính những lời của Ngài, những lời được phán 
ra khi ma quỷ đinh ninh đang trên đường thành 
công trong việc triệt hạ Ngài bằng bản án “đóng 
đinh khổ giá”: “Trong thế gian, anh em sẽ phải 
gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy 
đã thắng thế gian” Ga 16,33).

 Cùng với niềm xác tín đó, không chủ quan 
nhưng luôn tỉnh thức với một thứ vũ khí được 
chính Đức Kitô đề nghị: ăn chay cầu nguyện. 
Vâng, như chính Ngài đã từng xác nhận: “Loại 
đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và 
ăn chay” (Mc 9,29).

Trương Đình Hiền (11.2.2022)
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8 Câu Kinh Thánh mang lại
hứng khởi khi bạn gặp trắc trở 
về nghề nghiệp

Rất nhiều người đang phải trải qua những thay đổi về nghề nghiệp vào thời 
điểm này. Trong khi một số người đã chủ động đánh giá lại cuộc sống và 
nhu cầu của mình vì các quy định hạn chế thời COVID khiến họ phải dành 
nhiều thời gian hơn ở nhà, thì những người khác lại mất đi công việc và đầy 
lo lắng về những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Cũng như mọi lúc gặp phải những xáo trộn và lo lắng, bạn có thể nhận 
được nhiều sự an tâm và niềm hứng khởi khi cậy dựa vào Lời Chúa. 8 câu 
trích dẫn trong Kinh Thánh sau đây sẽ giúp bạn nhìn về tương lai với niềm 
hy vọng và bình an trong tâm hồn.
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Nguồn: 8 Câu Kinh Thánh mang lại hứng khởi khi bạn gặp trắc trở về nghề nghiệp 
(tintucconggiao.net)
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RU-486: CÓ THỰC SỰ CHỈ LÀ THUỐC VIÊN NGỪA THAI? 
Lm. Trần Mạnh Hùng, STD. 

Trong thời gian vừa qua, báo chí Công Giáo tại một số quốc gia, trong đó có cả 
Úc Châu, đã cho đăng các bài viết nhằm chỉ trích chính phủ tại các nước này đã 
đồng ý cho các công ty dược phẩm quảng bá và cho bán thuốc viên ngừa thai 
RU.486.1  

Lẽ đó, tôi muốn tìm hiểu cho thấu 
đáo, đây thực sự có phải là loại 
thuốc đơn thuần chỉ nhằm mục 
đích tránh thai hay không? Hay 
nó có thể được coi là thuốc phá 
thai trong thực chất.2 Cho nên, tôi 
đã tìm tòi tài liệu và rất may mắn 
là tôi đọc được một số bài viết 
trong tuần báo NEWSWEEK, 
phát hành ngày 2 tháng 10, năm 
2000, tr. 51. Tựa đề là: “The 
Long, Winding Road of  RU-
486,” do Erika Check. Trong bài 
viết này, tác giả đã đưa ra nhận 

                                                           
1 . Ví dụ: Trade in abortion drugs exposed. By Jamie Walker | August 04, 2009 - 
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25877627-601,00.html; Catholic Health 
to address abortion pill inquiry - Francis Sullivan: Opening Remarks: Senate Community 
Affairs Committee (Catholic Health Australia 15/12/2005). 

2 . The Abortion Pill, also known as the French abortion pill or RU-486, as an alternative 
to the surgical abortion procedure. The abortion pill method use to be available up to 9 weeks 
from the first day of your last normal menstrual period. RU-486 là viên thuốc phá thai thực 
chất. Thông tin này đã được Affiliated Medical Services (“AMS”) cung cấp trên trang web 
của họ. “Abortion Pill: RU486, Medical Abortion.” 
http://www.affiliatedmedicalservices.com/en/abortion-pill/general-information  (Truy cập, 
ngày 11.06.2015). Và chính quyền tại tiểu bang Victoria, Úc cũng đã xác nhận như vậy. 
Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bài viết sau đây: Abortion pill - RU486 
(mifepristone).  
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcpdf.nsf/ByPDF/Abortion_pill_RU486_%28mife
pristone%29/$File/Abortion_pill_RU486_%28mifepristone%29.pdf  (Truy cập ngày 11.06. 
2015). 
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định rằng: Theo như những cuộc thử nghiệm thì người ta cho thấy rằng, thuốc 
viên ngừa thai RU-486 còn đựợc biết dưới một danh hiệu khác nữa, đó là 
'Mifepristone',3 hoặc các tên Mifegyne hay Mifeprex như đã được bán ngoài thị 
trường. Viên thuốc này có khả năng chấm dứt việc “mang thai” một cách an 
toàn trong vòng bảy tuần lễ đầu tiên, khi phát hiện có thai. Tuy nói như vậy, 
nhưng tác giả cũng còn cho biết thêm rằng, khi sử dụng thuốc viên RU-486, 
không phải là nó không có những hiệu quả phụ, tỷ dụ như việc xuất huyết từ 
trong tử cung, khi thuốc này đã thành công trục xuất bào thai ra khỏi vách tử 
cung, và đồng thời nó cũng có thể gây nên tử vong cho người sử dụng thuốc 
này.4  

                                                           
3 . Mifepristone is also known as RU486 or the ‘abortion pill’ nghĩa là viên thuốc phá 
thai. Xin vui lòng xem bài viết sau đây: Abortion pill - RU486 (mifepristone).  
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcpdf.nsf/ByPDF/Abortion_pill_RU486_%28mife
pristone%29/$File/Abortion_pill_RU486_%28mifepristone%29.pdf  (Truy cập ngày 11.06. 
2015). 

4 . Vào tháng 2 năm 2006, nữ bác sĩ Donna Harrison, chuyên viên nghiên cứu sản khoa của 
trung tâm Berrien Center tại Michigan, Hoa Kỳ, đã cho công bố bản tường trình kết qủa 
nghiên cứu 637 trường hợp phản ứng phụ, hậu qủa do thuốc phá thai RU 486 gây ra. Bản 
tường trình này đã được công bố trên nguyệt san “Sử biên việc trị liệu bằng thuốc” (Annals of 
the Pharmacotherapy). Bản tường trình chứng minh cho thấy giới chức trách nhiệm y tế tại 
Hoa Kỳ đã hoàn toàn thiếu sót trong việc duyệt xét các phản ứng phụ của thuốc phá thai RU 
486, khiến cho ít nhất là 5 phụ nữ đã thiệt mạng, kể từ khi loại thuốc này được bán tại Hoa Kỳ 
từ năm 2000 cho tới nay (2006). Bác sĩ Donna Harrison cho biết đây là bảng phân tích đầy đủ 
đầu tiên về các hậu qủa phụ của thuốc phá thai RU 486, được đệ trình lên tổ chức “Food and 
Drug Administration” là cơ quan kiểm soát và cho phép bán các loại thuốc trên thị trường. Từ 
trước tới nay cơ quan này đã yêu cầu hãng chế tạo thuốc RU 486 cung cấp các dữ kiện đầy 
đủ, nhưng hãng bào chế đã không vâng lệnh. Trên thị trường thuốc RU 486 có tên gọi là 
“Mifeprex”. Thuốc này có chất “mifepristone” ngăn chặn hiệu qủa của chất ”progesterone” 
giúp phôi thai bám vào thành tử cung. Người ta dùng nó với thuốc ”prostaglandine” khiến cho 
tử cung co thắt và đẩy phôi thai ra ngoài. Ngay từ năm 2003 bác sĩ Harrison đã tố cáo sự nguy 
hại của loại thuốc này với cơ quan nói trên, nhưng vì các áp lực chính trị, cơ quan này đã làm 
lơ. Do Linh Tiến Khải,  http://www.vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=34520   (Truy cập, 
11.06.2015). 
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(File photo of unborn baby at 10 weeks – Hình thai nhi khoảng 10 tuần lễ bị trục xuất, sau khi 
người mẹ đã sử dụng thuốc viên phá thai RU-486). A medical (by pill) abortion after nine 
weeks or so can result in the expelling of a baby with human parts, arms, legs, etc. These parts 
developed by about seven weeks after conception.5   

Hiện nay, vấn đề chế tạo và sử dụng loại thuốc này đang gây nhiều tranh luận tại 
Mỹ, cũng như nhiều nơi trên thế giới, trong suốt 18 năm vừa qua (1982-2000) và 
cho đến nay.6  Sự kiện được bắt đầu sau khi Dr. Etienne-Emile Baulieu đã thành 
công bào chế thứ thuốc viên (“ngừa thai!”) RU-486, tại một phòng thí nghiệm ở 
Pháp vào năm 1980. 
Theo báo chí cho biết thì có lẽ trong tương lai gần đây, chính phủ Mỹ sẽ phải 
quyết định là có nên cho phép thuốc ngừa thai RU-486 được điều chế tại Mỹ hay 
không.  Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị xem tiếp bài viết của Anna 

                                                           
5 . See Sarah Terzo, National 16 February 2015. 
http://www.lifenews.com/2015/02/16/woman-shocked-seeing-her-aborted-baby-after-
taking-ru-486-abortion-pill/   (Accessed 11 June 2015). 

6 . A medical (by pill) abortion after nine weeks or so can result in the expelling of a baby 
with human parts, arms, legs, etc. These parts developed by about seven weeks after 
conception. Seeing a recognizable body of an aborted baby is one reason why abortions by 
pill can be so incredibly traumatic to women. It is also not recommended by the FDA that 
they be given beyond seven weeks, but many clinics do. Xem Woman Shocked Seeing Her 
Aborted Baby After Taking RU 486 Abortion Pill. By Sarah Terzo, National 16 February 
2015. http://www.lifenews.com/2015/02/16/woman-shocked-seeing-her-aborted-baby-
after-taking-ru-486-abortion-pill/   (Accessed 11 June 2015). 
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Quindlen, cũng do tuần báo NEWSWEEK, ngày 9 tháng 10, năm 2000  đăng 
tải: tựa đề là: “RU-486 And The Right to Choose” (Tạm dịch là - RU-486 Và 
Quyền Lựa Chọn, tr. 4).   Quan trọng hơn nữa là bài, “The Abortion Pill - Thuốc 
Viên Phá Thai,” tr. 60-64, do Pat Wingert và Heather Won Tesoriero, cũng được 
đăng ở số báo trên. Cũng như bài viết của Renata Maderna, tựa đề: “Non è solo 
una pillola,” (Tạm dịch: "Không chỉ đơn giản là thuốc viên) trong nguyệt san 
Famiglia Cristiana, số 45, phát hành ngày 12 tháng 11, năm 2000, trang 48-49. 
Cho nên, trong bài viết này, tôi muốn đề cập đến vai trò của thuốc viên “ngừa 
thai”, điển hình là những chức năng cụ thể và hậu quả của những loại thuốc này, 
cũng như một cách hết sức khiêm tốn, tôi xin được đơn cử và đưa ra một vài 
nhận định về mặt nguyên tắc luân lý khi chúng ta (nếu phải) chọn lựa và sử dụng 
các loại thuốc ngừa thai này. 
Thuốc ngừa thai có nhiều loại và sử dụng theo nhiều kiểu cách khác nhau, 
không đơn thuần chỉ để uống.7 Trong ấn bản mới về trình dược thư (Physician's 
Deck Reference) liệt kê ra bốn loại thuốc căn bản.  
 

Loại thứ nhất gồm những viên có liều lượng cao, chứa đựng những thể tổng 
hợp về estrogen và progestogen (nghĩa là hợp nội tiết tố), những viên thuốc này 
uống nhằm mục đích để ức chế rụng trứng hay ngăn chận chủ yếu tiến trình 
phóng noãn bình thường và do vậy, theo chức năng, chúng được xem như những 
nhân tố ngăn chận trứng kết tổ, là hình thức triệt sản tạm thời. Nhưng do có liều 
lượng cao, chúng có thể kéo theo hai hậu quả:  

1. Là làm dầy niêm mạc cổ tử cung, ngăn chận không cho tinh trùng 
thâm nhập vào tử cung;  

2. Là tác động lên nội mạc tử cung sao cho trứng không thể kết ổ hòng có  
thể thụ thai nếu đã tiếp xúc với tinh trùng. Cần ghi nhận là loại thuốc 
với liều lựơng cao như thế, ngày nay người ta ít còn sử dụng bởi 
những hiệu quả phụ và rủi ro quá lớn. 

Loại thuốc thứ hai và thứ ba, gồm những viên thuốc với liều lượng thấp và 
những viên thuốc liều lượng trung bình; theo tên gọi, cả hai loại chứa đựng liều 
lượng của estrogen và progestogen ở mức độ thấp. Những viên thuốc này hoạt 
động giống như những viên thuốc với liều lượng cao, như đã được mô tả ở trên, 
trừ sự khác biệt là chúng cho phép sự rụng trứng (phóng noãn) xảy ra đều đặn. 
                                                           
7 . Muốn biết thêm chi tiết xin quí vị tham khảo bài viết của Kristine M. Severyn, R.Ph., Ph.D. 
"Abortifacient Drugs and Devices: Medical and Moral Dilemmas," Linacre Quarterly 
57(August 1990): 50-67. 
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Sau đó, sự thụ thai được ngăn chặn, phần lớn nhờ bờ thành dầy niêm mạc cổ tử 
cung bịt kín lối vào tử cung, cũng như  nhờ việc trứng bị động không thể kết ổ 
trong tử cung để hy vọng được đậu thai. 
Loại thuốc thứ tư gồm những viên nhỏ xíu chỉ chứa chất progestogen tác động 
lên nội mạc tử cung làm cho trứng dầu đã thụ tinh cũng không thể kết tổ. 
 
Mục tiêu của chúng ta, trong bài này, là xem xét đến những tác dụng khác nhau 
của những viên thuốc này trong việc ngừa thai; ví dụ những thuốc viên thật sự 
ngăn chận sự rụng trứng được xem như những tác nhân gây nên sự triệt sản tạm 
thời, vì chúng can thiệp vào khả năng truyền sinh tổng quát của người nữ, chứ 
không ngăn cản trực tiếp đến chính hành vi vợ chồng. Lẽ đó, những viên thuốc 
ngăn chận tạm thời tiến trình phóng noãn, chứ không phải trường kỳ, việc sử 
dụng nó (thuốc ngừa thai) cần đòi hỏi sự lý giải về mặt luân lý, như vẫn cần cho 
việc sử dụng bất cứ hình thức ngừa thai nào khác.8 Tuy nhiên, nhiều loại thuốc, 
đặc biệt những viên bé xíu dầu “được xem là thuốc ngừa thai”, nhưng thực chất 
thay vì ngăn chặn tiến trình thụ thai xảy ra, nó lại trực tiếp phá hủy trứng đã thụ 
tinh bằng cách không cho nó định vị vững chãi nơi vách tử cung; do vậy, những 
viên thuốc này phải được xem như thuốc phá thai hay là những nhân tố gây nên 
sự phá thai.9 Nói cho chính xác, chỉ có những viên thuốc được gọi là ngừa thai, 
khi chức năng thật sự của chúng là vẫn cho sự rụng trứng xảy ra, rồi can thiệp 
vào sự thụ thai bằng cách làm dày phần mô mềm của cửa tử cung làm cho tinh 
trùng không thể xâm nhập vào bên trong tử cung để gặp trứng. 
 
Người ta vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào những cuộc nghiên cứu nhằm tìm ra những 
phương pháp ngừa thai mới. Ở Pháp, một loại thuốc ngừa thai mới đang trên đà 
phát triển và đã được thử nghiệm tại dăm bảy quốc gia khác kể cả Hoa Kỳ. Dưới 
                                                           
8 . Điều này, tôi đã trình bày trong bài viết về các phương pháp tự nhiên và nhân tạo. 
Đăng tại trang web của giáo phận Quy Nhơn. Thứ ba, ngày 19.05.2015.  
http://gpquinhon.org/qn/news/Gia-dinh/Nhung-phuong-phap-ngua-thai-tu-nhien-va-nhan-tao-
3746/#.VVsSnkbKygQ 
 
9 . Điều này cũng đã được ĐTC Gioan Phaolô II lên tiếng cảnh báo trong thông điệp 
Evangelium Vitae, số 13. Pope John Paul II stressed the abortifacient consequences of many 
contraceptives: “The close connection which exists, in mentality, between the practice of 
contraception and that of abortion [...] is being demonstrated in an alarming way by the 
development of chemical products, intrauterine devices and vaccines which, distributed with 
the same ease as contraceptives, really act as abortifacients in the very early stages of the 
development of the life of the new human being. (Evangelium vitae, 13). 
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tên gọi RU-486, viên thuốc này không nhắm mục tiêu ngăn cản sự phóng noãn, 
nhưng đúng hơn nó được xếp vào loại “chống hóc-môn sinh dục” (anti-
progesterone), tức là thứ thuốc gây cản trở cho hóc-môn (= nội tiết tố) có nhiệm 
vụ lót tử cung để chuẩn bị đón nhận trứng đã được thụ tinh và giữ trứng đó lại, 
trong những giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai. Nó ngăn ngừa việc sản xuất và 
hoạt động của hóc-môn sinh dục, như thế ngăn cản không cho trứng đã được thụ 
tinh bám vào thành tử cung, hoặc đẩy hợp tử đã bám vào thành tử cung ra khỏi 
đó. RU-486 đang được coi như phát minh mới của ngành y học. Từ nay, người 
phụ nữ chỉ cần uống thuốc ấy bốn ngày trong tháng thôi thì có thể đảm bảo cho 
việc ngừa thai, bất kể là trứng đã được thụ tinh hay chưa. Trong khi những loại 
thuốc viên ngừa thai thông thường khác, cần phải được uống liên tiếp từ 21 hay 
28 ngày mỗi tháng. Ngược lại, người phụ nữ có thể dùng thuốc viên ngừa thai 
“RU-486” chỉ khi nào nghi ngờ và nghĩ rằng mình có thai.10 
 
Công việc miêu tả cách thức hoạt động của thuốc viên RU-486 cho thấy rõ rằng, 
viên thuốc này không phải là thuốc ngừa thai thực thụ, cũng chẳng phải là 
một hình thức triệt sản tạm thời; viên thuốc này không ngăn cản việc trứng thụ 
tinh, đúng hơn, nó ngăn chận không cho trứng đã thụ tinh bám vào thành của tử 
cung để thực hiện việc làm tổ. 
Như thế, RU-486, có thể coi như thuốc phá thai tự bản chất.11 Về mặt luân 
lý, phải đánh giá các loại thuốc như thế cho thích hợp. 
 
Sau cùng, còn phải đề cập đến sự kiện nhiều quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ 
đang thử nghiệm loại thuốc tiêm ngừa thai, được gọi dưới cái tên Norplant (nội 
tiết tố đặt dưới da), vốn khởi phát từ Phần Lan. Norplant gồm 6 ống cao su hàm 
chứa 6 liều hợp chất progestin; những ống này được cấy vào cánh tay của phụ 
nữ sao cho chất progestin dần dà và tuần tự được tiết ra trong khoảng thời gian 
năm năm. Việc làm này có hai hiệu qủa: 
 1. Ngăn chận sự phóng noãn; 

                                                           
10 . Vấn đề này được tường trình trong tuần báo NEWSWEEK, ngày 3 tháng 5, 1982, trang 
85, và  ngày 11 tháng 3, 1985, trang 70. Đầu tiên thuốc RU-486 đã được thử nghiệm trên 11 
phụ nữ đã thụ thai được từ 6 đến 8 tuần. Chín người đã trục được trứng đã thụ thai chỉ sau bốn 
ngày ống thuốc; hai người còn lại phải phá thai bằng những cách thông thường khác, có thể 
do họ đã không uống đúng liều lượng chỉ định. 
 

11 . Xem Erika Check, "The Long, Winding Road of  RU-486." Trong tuần báo: 
NEWSWEEK, phát hành ngày 2 tháng 10, năm 2000, tr. 51. 
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2. Làm dày phần mô mềm cổ tử cung, do vậy ngăn chận tinh trùng không   
cho vào tử cung.  
 

Người ta phỏng đoán Norplant sẽ được chấp thuận cho dùng cách rộng rãi với 
chi phí phỏng chừng 60 đô la mỹ mỗi năm, như vậy xét về mặt kinh tế thì người 
ta chỉ phải chi phí rất ít cho phương pháp ngừa thai này, nếu đem so sánh thì ước 
lượng tổn phí trong vòng 5 năm, vỏn vẹn chỉ bằng số tiền trong vòng 6 tháng, 
nếu sử dụng những loại thuốc uống ngừa thai đang có trên thị trường hiện nay.  
Do sự đa dạng của nhiều loại thuốc ngừa thai và do tính chất thiếu khẳng định 
một cách chắc chắn về tác dụng chính xác của chúng,12 cho nên người ta cảm 
thấy khó lòng nhất trí đánh giá về mặt luân lý cho phù hợp. Tuy nhiên, nhờ vào 
sự khảo-sát cách thận trọng, các bác sỹ chuyên khoa có thể thẩm định được, viên 
thuốc loại nào là “thuốc viên ngừa thai”, nếu quả thực chức năng của nó rõ rệt 
chỉ là chống lại sự phóng noãn và ngừa thai thuần túy mà thôi. Do đó, việc sử 
dụng thuốc viên ngừa thai, xét về mặt luân lý, không đơn giản, vì như tôi đã dẫn 
chứng ở trên là trong số các thuốc viên ngừa thai, có loại trong đó các chức năng 
phần lớn của nó vốn là nhằm phá thai, thì theo nhận định của tôi, là việc không 
thể chấp nhận về mặt luân lý. Điều mà ta cần phải lưu ý là hầu hết trong các loại 
thuốc ngừa thai, đều có tiềm năng phá thai ít hoặc nhiều, ẩn chứa trong các loại 
thuốc đó. Tỷ dụ, gần đây các thành viên thuộc Hội ĐồngY Khoa Hoa Kỳ 
(American Medical Association = AMA), phần đông đã bác bỏ đề nghị về việc 
thông báo cho giới phụ nữ biết rằng thuốc viên “ngừa thai” RU-486, thực sự có 
tiềm năng hủy diệt trứng đã thụ tinh (= hợp tử) bằng cách ngăn cản nó không 
cho làm tổ nơi vách tử cung, và vì thế trứng mặc dầu đã thụ tinh nhưng vẫn bị 
trục xuất ra ngoài. Thuốc viên RU-486, đầu tiên được nghiên cứu chế tạo tại 
Pháp, vào năm 1980 do hãng “Groupe Ruossel Uclaf”, và đến năm 1992 thì loại 
thuốc này đã được tung ra ở các thị trường của một số quốc gia, tỷ dụ như: Pháp, 
Anh, Pháp, Mỹ và Thụy Điển.13 
                                                           
12 . Theo nguồn tin của Vietcatholic News,  trích dẫn từ CWNews.com, loan báo hôm thứ 
năm, ngày 13 tháng 12, 2001, thì một số thành viên của Hội Đồng Y Khoa Mỹ (American 
Medical Association = AMA) đã đưa ra lập luận nhằm biện minh cho hành động chống lại 
việc thông báo cho các phụ nữ biết là thuốc “ngừa thai” (RU-486) có tác dụng phá thai, viện 
lẽ như sau: là hiện nay không có đủ bằng cớ chứng minh khoa học để cho rằng thuốc ngừa 
thai có khả năng thực sự, hũy hoại các phôi.  
 

13 . Xem NEWSWEEK, phát hành ngày 2 tháng 10, năm 2000, tr. 51. Tựa đề là: “The Long, 
Winding Road of  RU-486.” Do Erika Check. 
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Đứng trước sự kiện này, Ủy Ban Nghiên Cứu về Gia Đình đã chỉ trích Hội Đồng 
Y Khoa Hoa Kỳ về hành động thiếu trung-thực và có ý che dấu sự thật về tiềm 
năng của loại thuốc viên “ngừa (phá) thai” RU-486. Bác sĩ John Diggs, một 
trong những cố vấn của Uy Ban Nghiên Cứu về Gia Đình đã lên tiếng cảnh báo, 
và đã đưa ra những lời lẽ như sau: Hội Đồng Y Khoa Hoa Kỳ đã xúc phạm đến 
phẩm giá của người phụ nữ, khi họ không thành-tâm chỉ dẫn cách sử dụng và 
phân tích rõ ràng về hiệu quả của các loại thuốc viên ngừa thai. Làm như thế, xét 
về mặt luân lý, thì họ đã vi phạm lương tâm nghề nghiệp.14 Riêng quí vị nào 
muốn biết thêm chi tiết liên quan đến những vấn đề này, tôi đề nghị quí vị nên 
tham khảo các tin tức mới nhất được đăng tải trên vietcatholic.net.15 
Vì thế, tôi thiết nghĩ, ta nên khuyến khích các cặp vợ chồng cố gắng đi tìm 
những phương pháp kế hoạch hóa gia đình khác, hơn là việc sử dụng thuốc 
“ngừa thai”, nếu như họ xét thấy (với những lý do chính đáng và tương xứng, 
đồng thời với một lương tâm hết sức ngay thẳng), và sau khi hai vợ chồng đã 
bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, họ đi đến quyết định rằng, trong hoàn cảnh hiện tại 
họ cần phải giới hạn việc sinh sản.  
 
Nói tóm lại, tôi cho rằng mọi phương-thức hoặc kỹ-thuật phá thai phải tránh 
dùng như là những phương-pháp thông dụng để kế hoạch hóa gia đình, mặc dầu, 
như ta sẽ thấy trong phần trình bày về việc phá thai (mà tôi hy vọng sẽ bàn đến 
sau này), có những lý lẽ và chứng cứ y khoa cho thấy trong vài ngày hoặc trong 
2 tuần lễ đầu tiên, sau khi thụ thai, hợp tử (trứng đã thụ tinh) đang phát triển 
chưa thể hoàn toàn trở thành một nhân vị cá thể. Còn giờ đây, chúng ta hãy xác 
định với nhau là chính qua thời khắc thụ tinh, lập tức hợp tử đã có tiềm năng trở 

                                                           
14 . Xem "Hội Y Sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu chống việc cho phụ nữ biết thuốc ngừa thai có tác dụng 
phá thai." Trang thông tin của Vietcatholic News - Thứ năm ngày 13 tháng 12, 2001. 
http://vietcatholic.net/news/displaynews.asp?ID=10334. 
 

15 . Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ chỉ trích việc chuẩn y cho bán thuốc phá thai - 
http://vietcatholic.net/news/displaynews.asp; Các Giám Mục Gia nã Đại mô tả thuốc phá thai 
là thuốc giết người - http://vietcatholic.net/news/displaynews.asp 
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thành một nhân vị, và do vậy về mặt luân lý ta không thể coi thường hoặc xem 
nhẹ tiềm thể đó (xem Thông điệp Evangelium vitae, số 60), như chúng ta đã 
từng khẳng định khi nói về noãn (trứng), một khi đã được thụ tinh, thì người ta 
không được phép ngăn cản không cho nó kết tổ, mà bất hạnh thay điều ấy lại là 
mục tiêu nhắm đến của nhiều phương pháp ngừa thai. 
Cần ghi nhận thêm ngoài những mối phức tạp và mơ hồ liên hệ đến việc sử dụng 
thuốc viên ngừa thai, xét về phương diện luân lý. Vợ chồng cần tìm ra những lý 
do đủ để thuyết phục, hầu chọn cho mình một phương thức điều hòa sinh sản 
thật hiệu nghiệm. Tranh luận xoay quanh vấn đề an toàn của thuốc viên ngừa 
thai thì chưa cấm dứt, dầu vậy, dường như người ta đã nhất trí cho rằng những 
phụ nữ trẻ và khỏe mạnh có thể dùng thuốc mà không gặp trở ngại nào. Dầu 
vậy, thuốc viên vẫn kéo theo những hậu quả khó lường, như đôi khi tạo nên 
đông huyết cục, đau tim, nghẹt thở, và bác sĩ đã khẳng định mạnh mẽ rằng, phụ 
nữ hút thuốc và trên 35 tuổi nên dùng các phương pháp khác để hạn chế sinh 
sản. Hiển nhiên là các bác sĩ không thể chỉ định, hoặc cho phép dùng bất cứ loại 
thuốc viên ngừa thai nào, nếu chưa biết rõ trước đây - những thân chủ của mình 
- họ đã sử dụng những loại thuốc nào, cũng như, nếu chưa khám và theo dõi ít 
lâu bệnh nhân của mình. Sau cùng, đôi khi loại thuốc nào đó, được chỉ định để 
sử dụng chỉ trên cơ sở ngắn hạn để tránh thai mà thôi, ví dụ để điều hòa chu kỳ 
kinh nguyệt, hoặc như là phương thế tạo ra một "kinh kỳ nhẹ nhàng" hoặc để 
giảm thiểu chứng co thắt. Những cách dùng thuốc viên trong những trường hợp 
nêu trên, không gây ra bất cứ rắc rối luân lý nào nơi những người phụ nữ vốn 
không có quan hệ tình dục nào; ngược lại, họ chỉ cần quan tâm là những viên 
thuốc ấy chắc chắn không phải là nhằm phá thai. 
 

Lm. Trần Mạnh Hùng, STD. 
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Tìm hiểu về Mùa Chay
1. Mùa Chay là gì ?
Mùa Chay là mùa sám hối để chuẩn bị lễ Vượt 

Qua của Đức Kitô.

 2. Mùa Chay dài bao nhiêu ngày ? Khởi đầu 
và kết thúc khi nào ?

Mùa Chay kéo dài 40 ngày, gồm 6 Chúa Nhật, 
khởi đầu từ Thứ tư Lễ Tro và kết thúc trước 
thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ năm Tuần Thánh.

 3. Việc xức tro ý nghĩa gì ? Khi xức tro thừa 
tác viên đọc lời gì ?

Việc xức tro nhắc nhở người Kitô hữu ý thức 
về thân phận thụ tạo mỏng dòn yếu đuối chóng 
qua, vì thế phải sống với thái độ khiêm tốn trước 
mặt Chúa để nhận ra và sám hối về những lầm 
lỗi thiếu sót của mình. Khi xức tro thừa tác viên 
đọc “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”

 4. Thế nào là ăn chay ?
 Chỉ ăn một bữa no, và có thể ăn nhẹ, lót 

dạ vào bữa sáng và bữa tối: Không ăn vặt (kẹo, 
bánh, trái cây, chè) và không uống bia, rượu.

 5. Người ăn chay phải có tinh thần gì ?
Tinh thần bác ái, chia sẻ, giúp đỡ những kẻ 

túng thiếu, nghèo đói.

 6. Theo luật Giáo hội, tuổi nào buộc giữ chay 
và kiêng thịt ?

Từ tuổi trưởng thành, tức là 14 tuổi trọn cho 
đến khi bắt đầu 60 tuổi thì buộc giữ chay. Còn 
luật kiêng thịt thì từ 14 tuổi trọn trở lên.

 7. Thế nào là kiêng thịt (heo, bò,gà… ) được 
phép ăn tôm, cá, trứng..?

Ý nghĩa của việc kiêng thịt là nhắc nhở người 
tín hữu phải chế ngự và làm chủ các ham muốn 
bản thân.

 8. Bốn phương thế Giáo hội thường dùng trong 
Mùa Chay là gì ?

Là SÁM HỐI, ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN, 
VIỆC LÀM BÁC ÁI.

 9. Mùa Chay mang những ý nghĩa gì ?
Mùa Chay là thời gian luyện tập đức tin của 

các tín hữu được thêm vững mạnh.

10. Thế nào là sám hối ?
Sám hối là can đảm và khiêm tốn nhìn nhận 

những lỗi lầm mình đã phạm.

 11. Tuần lễ nào là cao điểm của Mùa Chay 
và cả năm Phụng vụ ?

Tuần lễ thánh bắt đầu bằng Chúa Nhật lễ Lá.

 12. Trong Mùa Chay, Hội Thánh buộc người 
tín hữu giữ chay và kiêng thịt vào những ngày 
nào ?

Trong Mùa Chay, Hội Thánh bộc người tín 
hữu giữ chay và kiêng thịt trong hai ngày là Thứ 
tư lễ Tro và Thứ sáu tuần thánh.

  13. Cử hành thánh lễ trong Mùa Chay và 
Mùa Phục sinh khác nhau thế nào ?

Mùa Chay
- Không đọc kinh Vinh Danh
- Không đệm đàn khi không có tiếng hát.
- Không đọc hoặc hát Allêluia
- Không trưng bông trên bàn thờ.
- Chủ tế mặc áo tím.

Mùa Phục Sinh
- Đọc kinh Vinh Danh
- Được đệm đàn khi không có tiếng  hát.
- Đọc hoặc hát Allêluia
- Được trưng bông trên bàn thờ.
- Chủ tế mặc áo trắng.
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MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE CÙNG HIỆP HÀNH

Trang La Vang

Trang La Vang tháng 01. 2022 có bài 
viết chấm phá về Mẹ Maria và con 
đường Hiệp Hành trong con đường 

của Mẹ trong Hội Thánh sơ khai. Trong bài viết 
sau đây xin được mạo muội đưa ra ý kiến về 
Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là mẫu gương của 
con đường Hiệp Hành trong việc lắng nghe, phân 
định và thi hành ý Chúa trong hành trình ơn gọi 
và đời sống của các ngài. 

1. Mẹ Maria và Giuse trong 
chương trình và đường lối của 
Thiên Chúa.

Maria: Cô thiếu nữ Maria
trước ý định của Thiên Chúa. 
Thiên Chúa đã muốn chọn Maria trong kế 

hoạch cứu độ của Người. Sự gặp gỡ trao đổi với 
cô Maria qua Tổng lãnh thiên thần Gáp-ri-en, 
Thiên Chúa chọn Maria làm Mẹ Ngôi Hai xuống 
thế làm người - qua đối thoại - Maria đã lắng 
nghe cầu nguyện và phân định để biết ý Thiên 
Chúa và đưa ra quyết định. “Vâng, tôi đây là nữ 
tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 
thần nói” (Lc 1,38) Và cuộc đời Maria đã bắt đầu 
từ đó qua hành trình dương thế âm thầm, khiêm 
hạ, trung tín, khổ đau tận cùng, Mẹ đáp trả trong 
yêu mến thẳm sâu cho đến khi được mời gọi về 
Thiên Đàng.

Giuse: Chàng trai Nazaret - 
con người đức độ, công chính.
Thiên Chúa đã muốn chọn người làm bạn 

đường với nữ trinh Maria. Một hôn ước thánh 
thiện được vị Thượng Tế chứng giám và chúc 
lành. Chàng trai Giuse và Maria yêu mến nhau, 
buồn vui chia sẻ cuộc sống đầy màu sắc hạnh 
phúc, đầy hương vị tình yêu và ân sủng chan hòa 
trong sự chúc phúc của Thiên Chúa. 

Cả hai Đấng là ân huệ Thiên Chúa ban tặng 
cho nhân loại. Giuse và Maria đã luôn khiêm 
nhường, sống thánh ý Chúa, đời sống của hai 

Đấng luôn đi trước Thiên Nhan trong khiêm hạ, 
lắng nghe, cầu nguyện và phân định như việc 
Giuse định tâm bỏ Maria mà đi khi thấy bào thai 
nơi Maria không phải là của mình, đang trăn trở 
phân định thì thiên thần hiện đến nói cho biết: 
cái thai nơi Maria là do quyền năng của Chúa 
Thánh Thần, thì Giuse đã bình yên tuân phục. 
Hôm sau, Giuse đã đón Maria về nhà mình. 

2. Hai Đấng Maria - Giuse là 
gương mẫu của sự tham dự hiệp 
thông sứ vụ.

Như đã nói trên, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 
đã gặp gỡ nhau, cầu nguyện, lắng nghe và phân 
định để biết ý muốn của Thiên Chúa. Khi về 
với nhau hai vị đã yên mến nhau, hiệp thông 
với nhau để thi hành ý Chúa. Gia đình Nazaret 
không phải là không có thử thách, gian nan nhưng 
niềm hạnh phúc vì tình yêu tròn đầy, quảng đại, 
sẳn sàng, hai Đấng dành cho chương trình của 
Thiên Chúa được hai vị nếm cảm trong đức tin 
cách sâu xa chia sẻ với nhau, bên nhau, khích lệ 
nhau, tuyệt đối trung thành với nhau, đời sống 
hôn nhân giữa đời, nhưng sâu xa hơn là làm trọn 
ý định Thiên Chúa dành cho hai Đấng, khi có 
Chúa Giêsu trong cuộc đời - Hai Vị đã lấy Chúa 
Giêsu làm trung tâm - cùng làm, cùng hợp tác, 
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cùng chia sẻ trong ơn gọi của mỗi người, giữ gìn, 
nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế, đời sống Hai Đấng 
vươn lên cách sung mãn để Chúa Giêsu lớn lên 
giữa gia đình nhân loại và đi đến việc làm hoàn 
thành của chương trình cứu độ trong dòng chảy 
lịch sử tiếp diễn cho đến hồi viên mãn.

Do đâu, Đức Mẹ và Thánh Giuse 
đã sống tuyệt vời đến thế! 
Câu trả lời có lẽ đơn giản hơn cả là các ngài 

đã khiêm hạ, khiêm nhường thẳm sâu, đã lắng 
nghe, đã cầu nguyện và tìm biết thánh ý qua 
phân định để nhận ra ý Chúa và ngày càng khám 
phá ra chương trình của Ngài.

- Mẹ khiêm hạ thưa tiếng xin vâng lúc truyền 
tin và can đảm thi hành cho đến khi đứng dưới 
chân Thánh Giá, đớn đau nhìn Con yêu chịu 
Đóng Đinh, chết trên đồi Canvê.

- Thánh Giuse vâng lời mau mắn đón Maria 
về nhà mình, mặc dầu chưa thể hiểu hết lời báo 
mộng trong đêm, nhưng khi rước Maria về nhà 
mình Giuse trở nên người bảo toàn gia đình, phục 
vụ cho người mẹ trẻ và cho Người Con mà sứ 
thần nói đó là Đứa Con được đầu thai bởi Chúa 
Thánh Thần. 

 Thế rồi, con đường cứu chuộc được mở ra 
trong mái nhà Nazarét, cả hai Đấng cùng Đồng 
Hành và Hiệp Hành với nhau để cho Con mình 
làm tròn sứ mệnh Thiên Chúa Cha trao (nơi 
Người Con). Các Ngài phải thật khiêm nhường 
để tìm biết Thánh Ý Chúa mỗi ngày trong cầu 

nguyện, lắng nghe Thần Khí trong chương trình 
mầu nhiệm ân sủng ẩn dấu trong Người Con, 
cũng như trong đời sống hai Đấng - Chúa Giêsu 
trở nên trung tâm cho hoạt động của các Ngài, hai 
Đấng luôn khiêm hạ, như sau này Thánh Gioan 
Tẩy Giả nói “Chúa Giê-su phải nổi bật lên, còn tôi 
phải lu mờ đi” (Ga 3, 30). Sự khiêm hạ của Thánh 
Gia đã làm nổi bật sự cao cả của tình thương 
Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa mà 
Mẹ Maria đã ca ngợi trong bài ca Magnificat. Thế 
nên, mỗi gia đình - là tế bào của xã hội và giáo 
hội - cần phải cầu nguyện, tập lắng nghe và cùng 
nhau phân định trước mọi biến cố lớn nhỏ trong 
cuộc sống hầu xây dựng một gia đình thánh hảo, 
chung lòng chung sức cùng nhau làm phát triển 
và thăng tiến niềm hạnh phúc gia đình. Có như 
thế thì niềm vui và sự Hiệp thông sẽ lan tỏa trong 
lời mời gọi của Hội Thánh Hiệp Hành và sứ vụ.

Khiêm hạ - cầu nguyện - lắng nghe - phân định 
là từ khóa của hai Đấng trong chương trình của 
các ngài với việc thực thi đường lối và chương 
trình cứu độ đã ẩn dấu từ bao đời, mà hôm nay 
đã tỏ hiện, đã mặc khải cho những người khiêm 
tốn Giuse - Maria trong một gia đình nghèo khó, 
thánh thiện tại Nazarét.

3. Tháng kính Thánh Cả Giuse 
đang đến chúng ta kính nhớ Ngài 
cách đặc biệt, sau khi Giáo Hội 
đã có một năm kính nhớ Thánh 
Cả. Thánh Giuse cũng là quan 
thầy của Hội Thánh, ngài đã 
dưỡng nuôi, bảo hộ, che chở 
Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người.

Trước tình trạng có nhiều tiêu cực trong lòng 
Hội Thánh hiện nay: như việc Giáo Hội đang bị 
bắt bớ khắp nơi. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân 
bị giết vô tội vạ … Giáo Hội Đức đang trên đà 
bội tín với Mẹ Hội Thánh: Như các quyết định 
rời xa các Huấn giáo của Chúa Giêsu và truyền 
thống tốt đẹp của Hội Thánh Công Giáo do Chúa 
Giêsu thiết lập và đức tin Kitô Giáo do các Tông 
đồ truyền lại… Một nỗi đau sâu xa do vết thương 
đâm thâu trái tim Chúa và làm rạn nứt tình liên 
kết trong gia đình Hội Thánh.
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Nguyện cầu Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria 
luôn chở che bênh vực Giáo Hội cách tuyệt đối 
- xin các ngài chuyển cầu, mang lại cho Hội 
Thánh, cho Đức Thánh Cha một lòng tin vững 
mạnh, lòng cậy vững bền là lòng yêu mến sắt 
son, để Hội Thánh và Dân Chúa tiếp tục hành 
trình dương thế như con đường Thập Giá vị Mục 
Tử đã đi (Đấng sáng lập Hội Thánh đã đi), đã 
hiến thân để mang cho đoàn dân Chúa sự sống, 
ánh sáng Phục sinh của chân lý vẹn toàn, Đức 
Tin chân thật và sự tín trung cho đến ngày Chúa 
trở lại.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh - lạy Thánh Cả 
Giuse, quan thầy Hội Thánh - xin cầu cho chúng 
con bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen

Maria Tuyệt

Đôi dòng cảm nhận viết về Đức 
Mẹ, nhân ngày Lễ Minh Niên - 
mồng 4 tết Nhâm Dần-2022. Mời 
quý độc giả cùng đọc và dâng 
lên Mẹ lời nguyện xin

Mẹ ơi!
Lúc bồng ẵm
Lúc đong đưa
Cậy tin lời Chúa 
Ơi à, Mẹ ru

Bé con chúm chím môi cười
Đem tin: Xuân đến 
Cho người trần ai

Bàn tay Mẹ
Nhẹ vỗ về
Mẹ chăm, Mẹ bẳm 
Con nên…
Trọn Ý Cha mọi ngày

Mùa đông còn mô đây? Răng mang cả cái 
lạnh vào phút giao thừa? Gió thổi mạnh vào 
khung trời Miền Trung, mang cả mùa xuân đến. 
Thấy mùa xuân đến ai ai cũng nao nức, nhịp 
chân bên đòn bánh tét, báng chưng xuân. Người 
già người trẻ đua nhau dọn nhà, sắm bánh kẹo 
tết. Cả bé thơ cũng bận vui đùa cùng đám bạn 
trong sân nhà thờ xứ, nhưng rồi cũng “hít hà” 
bên hơi ấm mẹ cha. 

Mùa xuân là dịp đặc biệt đối với mỗi người, 
mỗi giáo xứ, mỗi giáo phận, và cả thế giới. Với 
thời điểm hiện tại, khi mọi sự đều bế tắc, mùa 
xuân lại là mùa đem lại niềm tin mãnh liệt cho 
con người.

Khi dịch bệnh Covid 19 đem lại sự trì trệ trong 
mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả tính mạng con 
người cũng được xem: mỏng manh như sợi chỉ…

Khi những Mục tử lặng buồn trước những 
thách đố của sự giãn cách làm cho giáo dân dần 
lu mờ một niềm tin dành cho Thiên Chúa…

Khi ông bà lặng nhìn đám con trẻ của mình 
sớm tối dán tầm nhìn của đất nước vào màn hình 
điện thoại, máy tính, tivi…

Khi đám thanh nữ ngẩn người trước những dán 
đoạn của tương lai đất nước…

Và cả khi tôi - người nữ tu Mến Thánh Giá, 
trầm mình trước những người nghèo khổ, đau 
yếu, bệnh tật. Vốn dĩ tôi đã nghèo về của cải 
vật chất, và bây giờ tôi còn chẳng còn có thể 
hiện diện được với người nghèo mà sẻ chia câu 
chuyện vặt vẫn. Không được còn ở cùng để trao 
ban nụ cười…

Còn biết bao cái “khi” mà mỗi người phải dấu 
vào trong cõi thanh vắng của tâm hồn …

Thì khi ấy … Mùa xuân đến. Như xé tan 
khung trời, Chúa đến với nhân loại, chồi non lại 
đâm hoa kết quả. Mùa xuân nên thơ, nên tình và 
nên hy vọng trong lòng tôi.
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Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, 
cứ mỗi năm sẽ có hai dịp Hành hương trọng thể 
(không kể mỗi Thánh lễ thứ 7 đầu tháng hằng 
tháng) là vào ngày 13 - 15.08 - nhằm ngày lễ 
kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đây cũng là dịp 
kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và vào dịp 
lễ Minh Niên - mồng 4 Tết đầu năm.

Như cứ đến hẹn lại đi, tôi thấy mọi người thay 
nhau bình luận trong một trang nhóm Facebook 
(xin dấu tên), họ hối hả dục nhau xem ngó thông 
báo của Đức Tổng Giám Mục - Tổng Giáo Phận 
Huế, xem Thánh lễ sẽ được tổ chức ngày giờ nào. 
Không chỉ giáo dân trong Giáo phận mà khắp 
mọi nơi trên thế giới cũng quan tâm về chủ đề 
này. Và thực tế là: Mẹ ơi! Giáo dân muôn nơi 
vẫn chưa tắt ngọn lửa yêu mến Mẹ. Chiều tối 
mồng 3 tết, con đã thấy đoàn người kéo nhau 
về bên Mẹ. Một niềm vui rất lạ đến trong cõi 
lòng. Vì, đã gần 2 năm, việc giãn cách xã hội 
đã không cho phép giáo dân quy tụ chung bên 
Mẹ. Nhưng hôm nay, nhờ có vaccine và những 
cố gắng của y khoa, mọi người có thể về chung 
một điểm, quỳ chung hàng giờ để dâng lên Mẹ 
tâm tình. Thực ra trong thời gian giản cách, từng 
nhóm lẻ tẻ vẫn đi viếng Mẹ, nhưng từng nhóm 
chỉ tầm vài người, rải rác, lác đác.

Ê a con dâng Kinh Kính Mừng
Mẹ La Vang Thánh Mẫu tình thương
Ngôi sao dẫn lối bước đường con đi

Maria,

Con mến yêu Mẹ thiết tha
Mẹ ơi, con hát bài ca Mẹ lành
Mùa Xuân con lại khởi hành
Bước vào năm mới Nhâm Dần: kiên trung
Mặc cho trần thế lao lung
Bình an bên Mẹ hết lòng cậy trông

Mẹ Maria La Vang
Mẹ ban sự bình an cho chúng con

Triệu tấm lòng, ngàn ý nguyện, bao la hy 
vọng… đoàn con đến bên Mẹ như phó trót tất 
cả vào vòng tay của Mẹ. Mẹ ơi! Xưa Mẹ bồng 
Chúa với trọn niềm tin kính, nay con ôm trọn 
niềm kính tin đặt trên đôi tay dịu hiền của Mẹ, 
xin Mẹ thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng 
con, Mẹ nhé!

Thánh Lễ năm nay được diễn ra thật sốt sắng, 
thật đậm tấm lòng chân thành. Trong cái buốt 
của thời tiết, con dân như được đâm chồi khỏi 
vỏ bọc của một xã hội mang tên “covid”. Trẻ 
bé thơ vui nhận lộc xuân, kẻ buôn bán cũng lấy 
ngày mồng 4 làm hên, mở hàng “may xưa” đầu 
năm. Người phương xa lấy dịp này du xuân về 
bên Mẹ vang câu hát nỉ non. Đám con em trong 
giáo xứ lấy đạo đức và niềm tin mà dâng lên Mẹ 
tiếng ca nguyện cầu. 

A, Chúa Xuân đến, kéo con về bên Mẹ La 
Vang yêu dấu. Nhưng Mẹ ơi, thời cuộc xã hội đã 
làm con người vơi bớt lòng tin. 

Đây đó trong gia đình … người ta “lục đục” 
nhau. 

Đây đó đám trẻ thơ không được đến lớp giáo 
lý, bị hỏng cảm nhận về một Thiên Chúa đầy 
tình yêu mến.

Đây đó trên khắp thế giới một nền luân lí Kitô 
giáo bị phai màu, nhạt hẳn.

Mẹ ơi, năm xưa Mẹ hiện ra tại vùng đất 
cằn cỗi này để hộ phù cha ông tổ tiên chúng 
con, cũng cố đức tin - cậy - mến, thì nay con 
nguyện xin Mẹ cũng tiếp tục hộ phù giáo xứ 
con, giáo phận con, đất nước con và thế giới 
con… Mẹ nhé!

Con yêu Mẹ nhiều, mong Mẹ chở che! 

Một người con trong Giáo xứ La Vang
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Địa mạo 
1. Dẫn nhập 
Từ Bắc vào Nam, dọc theo con đường cái 

quan với cô thôn nữ bên đường, ta nghe :
Hỡi anh đi đường cái quan, Dừng chân đứng 

lại cho em than đôi lời, Đi đâu vội lắm anh ơi, 
Công việc đã có chị tôi ở nhà !

và cũng gặp nào là đèo như đèo Ngang, đèo 
Hải Vân, đèo Cả, nào là vịnh như vịnh Cam 
Ranh, nào là vũng như vũng Rô v.v… Đèo, Núi, 
Trũng, Vịnh là các địa mạo (land form) thường 
gặp ở Việt Nam.

2. Địa mạo khác nhau theo vùng 
Khí hậu tác động lên các địa mạo trên Trái 

Đất : tại vùng ôn đới, có nhiều địa mạo do băng 
hà như Bắc Canada tác động lên các cảnh quan, 
vùng nhiệt đới như Viet Nam, Đông Nam Á, 
ta gặp nhiều vùng đất đỏ với nhiều oxyd sắt, 
vùng xích đới như Guinée, Zaire ở Phi Châu 
mưa quanh năm, vùng sa mạc với khí hâu khô 
khan (Mali, Niger ...) it cây cối nên dễ bị xói 
mòn do gió sa mạc và làm giảm khả năng sản 
xuất nông nghiệp.

Môn học tìm hiểu nguyên nhân thành tạo 
cũng như trình bày giới thiệu các cảnh quan 
khác nhau trên Trái Đất có tên Địa Mạo học 
(Geomorphology). Đó là giao điểm giữa nhiều 
môn học khác nhau như địa chất học, thủy văn, 
khí hậu, sinh học, vì địa mạo học bao gồm mọi 
thứ liên quan đến bề mặt Trái Đất và sự biến đổi 
của nó: khí hậu học với nước, gió, băng, cháy 
rừng, sinh vật học với các sinh vật sống trên bề 
mặt Trái Đất, hoá học đất, địa hình học v.v…

Địa Mạo bao gồm đồi, núi, cao nguyên, lũng 
sâu (canyon), thung lũng cũng như các đặc điểm 
của bờ biển như vịnh, bán đảo, các giãy núi 
ngầm dưới biển, núi lửa và các mảng sâu dưới đại 
dương. Địa mạo trên Trái Đất là do tác động của 
nhiều yếu tố tự nhiên như gió, nước, xói mòn và 
chuyển động của các mảng kiến tạo ngầm dưới 
đáy biển. Ta gặp các lục địa (Mỹ châu, Úc châu, 
Phi châu v.v…) cấp vĩ mô và các đồi, núi, thung 
lũng, vịnh cấp vi mô trên Trái Đất .

Do đó, trong địa mạo học có các chuyên 
ngành khác nhau như: 

địa mạo nhiệt đới với những thành tạo laterit, 
do sự phong hoá các loại đá, 

địa mạo sa mạc với các đồi cát và sỏi đá, như 
tại sa mạc Sahara 

địa mạo miền núi v.v… rất đa dạng vì khác 
nhau theo độ dốc, theo cao độ, thực vật v.v cũng 
như sự bóc mòn cùng các trầm tích được vận 
chuyển và lắng đọng ở những nơi khác. 

3. Địa mạo các vùng hàn đới
và ôn đới 
Những xứ có khí hậu hàn đới (Bắc Canada) 

và ôn đới (Âu Châu...) có nhiều địa mạo không 
giống như các địa mạo vùng nhiệt đới. Ta gặp 
các tảng băng, các sông băng, esker, các moraine, 
glacial till. Esker ở tiểu bang Maine Bắc Hoa Kỳ 
dài cả trăm km. Và có trên 1000 esker ở tiểu bang 
Michigan ! Và Esker dài nhất ở Michigan gọi là 
Mason Esker từ DeWitt đến gần Mason, xuyên 
qua Lansing và Holt, dài trên 22 mile ! Khi một 
tảng băng di chuyển, nhiều vật liệu trên sông băng 
bị tan chảy và bị bẻ gãy ( gọi bằng chữ till hay 
moraine), tạo thành những đống đá nhỏ, gọi là 
erratics, bị xói mòn và bị chuyển vận đi.
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4. Vài địa mạo nước Việt 
Ta gặp chỗ này là ngọn đèo, chỗ kia là ngọn 

suối, đây là bãi triều, nọ là ruộng muối :
4.1. Nhiều đèo như đèo Ngang, đèo Lao Bảo, 

đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Ngoạn Mục, đèo Blao 
trên nước Việt nên thi văn Việt cũng khá phong 
phú về các đèo:

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
(Bà Huyện Thanh Quan )
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
(Hồ Xuân Hương)
4.2. nhiều dòng sông suối với bên lồi, bên 

lõm, các cồn trên sông, cắt thành đá gốc, phản 
ứng với những thay đổi của nước ngọt, nước phèn, 
nước lợ, nước mặn và tương tác với con người. 

- Bước lần theo ngọn tiểu khê
 - Nao nao dòng nước uốn quanh
- Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
 Đường bên cầu cỏ mọc còn non
 (Truyện Kiều)
4.3.nhiều thung lũng: tại miền Trường Sơn 

nước Việt, trong phương ngữ Bình Trị Thiên, có 
tên là ‘trọt’, với các nhà sàn cheo leo của các 
tộc thiểu số với trên là nhà ở, dưới là chuồng 
gia súc. Miền Bắc nước Việt giáp ranh với Trung 
Quốc có nhiều vùng đá vôi lởm chởm với các 
lũng ở giữa:

Hẹn cùng ta lũng tây năm ấy
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu
4.4. những ngọn suối miền núi. Hãy đọc thơ 

Nguyễn Bính về Chùa Hương: 
Thuyền đi. Bến Đục qua.
 Mỗi lúc gặp người ra, 
Thẹn thùng em không nói:
"Nam vô A-di-đà!" 
Réo rắt suối đưa quanh, 
Ven bờ, ngọn núi xanh, 
Nhịp cầu xa nho nhỏ:
Cảnh đẹp gần như tranh. 

… Rồi ngắm giời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng. 
Dòng sông nước đục lờ. 
v.v…
Đường mây đá cheo veo, 
Hoa đỏ, tím, vàng leo.
 Ô! Chùa trong đây rồi! 
Động thẳm bóng xanh ngời. 
Gấm thêu trần thạch nhũ
4.5. Cửa biển, có thủy triều vì triều tác động 

lên bờ biển với triều lên, triều xuống mỗi ngày :
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xưa
Ta gặp Cửa Tùng, Cửa Việt, Cửa Lò v.v…
4.6. Bãi biển cát trắng như Đồ Sơn gần Hải 

Phòng, Sầm Sơn ở Thanh Hoá, Thuận An ở gần 
Huế, các đất mặn ven biển với rừng tràm, rừng 
đước v.v...

4.7. Vịnh biển (bay, baie) là một phần của 
biển lõm sâu vào lục địa, có cửa mở rộng ra 
phía khơi với chiều rộng đáng kể. Ví dụ: vịnh 
Xuân Đài ở Phú Yên, vịnh Cam Ranh, vịnh Hạ 
Long v.v…

4.8. Ao tại các đồng băng châu thổ
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
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Một chiếc thuyền câu bé tỉ teo
 (Nguyễn Khuyến) 
Tại đồng bằng châu thổ Cửu Long, cũng có nhiều 

ao: Trà Vinh có ao Bà Om với  nhiều du khách.
4.9. Ruộng muối. 
Vài vùng phía Nam Phan Rang như ở Cà Ná, 

ta gặp ruộng muối. Muối Cà Ná được xem là chất 
lượng nhất nước, được ưa chuộng nhờ hương vị 
đậm đà, và là nguyên liệu chính yếu làm nên một 
đặc sản trứ danh khác của đất Ninh Thuận - nước 
mắm Cà Ná. 

 4.10. Cồn cát duyên hải. 
Dọc theo bãi biển miền Trung, ta gặp nhiều 

đồi cát ở mọi tỉnh: cát trắng như Cam Ranh, cát 
đỏ như vài chỗ Phan Thiết. Trồng cây phi lao 
Casuarina giúp ổn định được đồi cát, ngăn cản 
được cát bay vào ruộng.

5. Tác động của biến đổi khí hậu 
lên địa mạo.
Biến đổi khí hậu với bão lụt, hạn hán, xâm 

nhập mặn, xói lở bờ sông, nước biển dâng hiện 
nay khá thường xuyên ở nhiều nước, trong đó có 
Việt Nam. Riêng bờ biển vùng duyên hải miền 
Trung dài 1200 km và gồm những tỉnh từ Thanh 
Hoá đến Bình Thuận. Dãy Trường Sơn chạy suốt 
theo bờ biển và gần bờ nên đất trồng trọt được 
cứ nhỏ dần và lưu vực sông bị thoái hoá do phá 
rừng, do xói mò . Sông, suối nhiều nhưng chiều 
dài những sông hầu hết ngắn và có độ dốc lớn. 
Lưu vực những sông thường là đồi núi nên nước 
mưa đổ xuống rất nhanh. Các cửa sông lại hay 
bị bồi lấp làm cản trở việc thoát lũ cho vùng 
đồng bằng.

Với các hiện tượng khí hậu như El Nino và 
La Nina, những trận bão và mưa lớn xẩy ra càng 
quyết liệt hơn. Vùng duyên hải miền Trung là 
một nạn nhân chính yếu vì vùng này gần giãy núi 
Trường sơn nên sông ngòi thường ngắn. Tại đây, 
mùa mưa và bão thường kéo dãn từ thời điểm 
tháng 8 đến tháng 11, và trung bình thường niên 
có 4 cơn lốc. Mưa lớn điển hình là vào năm 1999 
với những trận mưa liên tục từ ngày 18 tháng 
10 đến ngày thứ 6 tháng 11 đã nâng mực nước 
những sông lớn ở miền Trung đến độ cao trước 

đó chưa từng thấy. Với lượng mưa 1384 mm tại 
Huế trong vòng 24 giờ (từ 7 giờ sáng ngày 2 
đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 11), làm mực nước 
Sông Hương lên rất cao gần 6 m, cao hơn mực 
nước trận lụt năm 1953 đến 0.46 m. Lượng mưa 
vào trong ngày 2 tháng 11 tại Huế là lượng nước 
mưa lớn thứ nhì trên toàn thế giới, sau kỷ lục 
1870 mm đo được tại Cilaos, hòn đảo Réunion 
vào trong ngày 16 tháng 3 năm 1952. Tiếp đến là 
những trận mưa lớn đã xãy ra từ thời điểm ngày 
thứ nhất đến ngày thứ 7 tháng 12, nhất là ở hai 
tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Ngãi. Lượng 
nước mưa lên đến mức 2192 mm ở thượng lưu 
Sông Tam Kỳ và 2011 mm ở gần Ba Tơ. Đặc 
điễm của trận lụt năm 1999 là nước lũ dâng cao 
rất nhanh nhưng xuống chậm, làm nhiều nơi bị 
ngập lụt đến 3-4 ngày.

Sóng biển cũng gây xâm thực các địa mạo ven 
bờ. Do đó cần trồng cây trên đồi cát như cây phi 
lao để ổn định các đồi cát duyên hải, trồng cây 
tăng trưởng nhanh trên các đồi trọc và các thềm 
duyên hải để vừa có củi dốt, vừa cải tạo đất. 
Đầu tư củng cố, bảo vệ và tăng cấp đê biển, đê 
sông. Việc quy hoạch, xây dựng những dự án ở 
những vùng ven biển, cửa sông đều phải tính tới 
yếu tố ổn định địa mạo và yếu tố biển dâng một 
cách rõ ràng.

6. Kết luận 
Việt Nam cũng như những nước trên toàn thế 

giới, thiên tai khí hậu là yếu tố khó dự báo một 
cách đúng chuẩn. Tuy nhiên việc phòng chống, 
đối phó với tác động của yếu tố biến hóa khí hậu 
là yếu tố rất là cấp thiết. Vì vậy có hai yếu tố 
cần nêu lên, thứ nhất là làm giảm tác động biến 
hóa khí hậu và thứ hai là thích ứng với biến hóa 
khí hậu. Vừa attenuation, vừa adaptation. Muốn 
vậy, cần khảo sát đo đạc để xây dựng bản đồ địa 
hình của các vùng ven biển, vùng đồng bằng để 
xác lập bản đồ ngập lụt theo từng cấp dự báo để 
sở hữu phương án bảo vệ thích hợp. Thêm nữa là 
đẩy mạnh việc thực hiện chương trình bảo vệ và 
trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển.

 Thái Công Tụng
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Gió Lạnh Chiều Đông
Gió lạnh chiều đông nhớ tuổi thơ
Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ
Mênh mông nước bạc đồng sau gặt
Một nỗi buồn xa như sóng xô.

Chim ở đâu về sà chớp mắt
Chim vương nhựa chết hết bay rồi
Bắt chim nghe lạnh hai đầu cánh
Tưởng mặt trời se rụng đến nơi.

Tuổi nhỏ hắt hiu giữa cánh đồng
Nửa tràn sương núi, nửa hơi sông
Có gì ẩm ướt trong hồi tưởng
Như áo ngày mưa bặn bếp hong.

Gió lạnh chiều đông xui nhớ thuở
Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ
Hôm ta nấp, thơ giăng lưới
Bẫy tháng năm về, bắt tuổi thơ

Huy Cận

GẶT LÚA
Sáng sớm ra đồng ruộng lúa vàng
Mùa hè nóng rực nắng chang chang
Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo
Cổ họng khô khan dưới nón bàng
Kẻ gặt qua mê bồ đập giũ
Người sàng hạt thóc đổ đem sang
Nàng Hương gạo mới thơm vừa dịu
Gặt lúa ngày vui… khắp xóm làng.

Hoàng Huy

SÔNG QUÊ
Đường làng khắp chỗ.. nước mênh mông
Sóng vỗ từng cơn.. lá bập bồng
Đủ loại cây trồng.. vùng đất tốt
Vài bình bát mọc.. ở ven sông
Cô nàng vận chuyển.. bằng thuyền, oải
Chuối, ổi chồng nhau.. quẩy gánh, gồng

Nhịp điệu tay chèo.. thuyền lướt nhẹ
Phù sa nước đục… buổi chiều đông.

Hoàng Huy

Dòng suối thiên nhiên
Dòng suối chảy ngày đêm
Qua khe núi lặng im
Nước trong qua mùa đó
Ngó thấy đẹp thiên nhiên

Dòng suối đứng ngàn năm
Theo chân núi tươi xanh
Chìm trong rừng sâu ấy
Không biết có ai thăm

Dòng suối vẫn lặng im
Theo đời sống thiên nhiên
Quanh co từng trạm ấy
Vẫn trôi chảy lặng im

Dòng suối mùa mưa sang
Thác lũ dâng phũ phàng
Giận hờn từng cơn ấy
Vẫn chờ bước ai sang

Thiên nhiên giản dị
Ai đưa từng áng mây
trôi qua bầu trời đêm
đổi thay hình dáng đó
giản dị cảnh thiên nhiên

Ai treo vầng trăng đêm
thơ thẩn trôi qua rèm
từng tuần trăng trôi đến
giản dị bước thiên nhiên

Em xa anh nhớ em
đêm xa về cuối đêm
ngóng em bên trời đó
giản dị lòng yêu thương

Dù xa anh yêu em
từng đêm trước khi nằm
gọi thầm tên em đó
giản dị anh ngóng mong

Sưu tầm
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ĂN CHAY

Từ Chay của ta bắt nguồn từ 
chữ “Trai” trong tiếng Hán, có nghĩa 
là giữ cho lòng dạ thanh tịnh để đạt 

đến một trạng thái tinh thần nào đó. Thường thì 
khi người có tâm nguyện gì lớn lao, hay muốn 
tập trung tinh thần vào một việc gì, người xưa 
thường luôn bắt đầu bằng cách “giữ gìn trai giới”.

Mỗi tôn giáo có thể hiểu về ăn chay theo 
cách hơi khác nhau. Chẳng hạn ăn chay theo 
Hồi giáo (như trong tháng Ramadan) khác 
với ăn chay theo Thiên Chúa giáo và cũng không 
giống với ăn chay theo Phật giáo.

Khái niệm ăn chay đề cập tới trong chương 
sách này được hiểu là “không ăn thịt, cá hoặc 
bất cứ thức ăn nào có nguồn gốc động vật”. Như 
vậy người ăn chay chỉ ăn rau, trái, các loại hạt, 
củ... được thu hái từ thực vật. Tuy nhiên cũng có 
người ăn chay chấp nhận dùng thêm trứng, sữa 
và các thực phẩm chế biến từ sữa.

Ăn chay đã được thực hiện từ nhiều ngàn năm. 
Những năm gần đây phong trào không ăn thịt, 
chỉ ăn rau trái được nhiều người quan tâm, ngay 
cả các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học. 
Và do có nhiều kết quả tích cực mang lại sức 
khỏe đã được chứng minh, nên việc ăn chay hiện 
đang được rất nhiều người áp dụng.

Một nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng ở 
Trung Hoa thấy rằng đa số dân chúng ở nông 
thôn ăn nhiều rau trái, ít thịt động vật, nhiều bột, 
nhiều chất xơ. Mức độ cholesterol trong máu của 
họ rất thấp, họ ít bị các bệnh tim, béo phì, tiểu 
đường, loãng xương...

Từ nhận xét đó, một nhà nghiên cứu về dinh 
dưỡng và sức khỏe, bác sĩ Collin Campbell của 
trường Đại học Cornell đã kết luận: “Nói về 
nguồn gốc, con người thuộc loại ăn rau trái. Do 
đó ta nên ăn nhiều loại thực phẩm rau trái, thực 
vật và giới hạn thực phẩm từ động vật để có sức 
khỏe tốt”.

Họ thấy rõ tác hại của việc ăn nhiều thịt động 
vật giầu chất béo, cùng với những chất phụ gia 
luôn dễ dàng gây bệnh cho cơ thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, ung thư, bệnh 
động mạch tim, tiểu đường.

Người ăn chay có thể do nhiều động lực, lý 
do khác nhau. Nói chung, có thể kể ra những lý 
do phổ biến nhất như sau đây:

1 - Ăn Chay Vì Quan Tâm Tới 
Môi Trường.

Quan điểm của những người ăn chay vì quan 
tâm đến môi trường có thể tóm tắt ở mịt số vấn 
đề chính là:

Việc nuôi súc vật để lấy thịt sẽ làm ô nhiễm 
môi trường vì các chất phế thải của chúng;

Thủy sản bị đánh bắt nhiều đến nỗi các loài 
tôm cá đang rơi vào tình trạng diệt chủng;

Không nên phí phạm quá nhiều thực phẩm để 
nuôi súc vật trong khi còn có nhiều người đói vì 
thiếu lúa gạo.

2 -  Ăn Chay Vì Lòng Nhân Từ
Những người ăn ăn chay vì lòng nhân từ chủ 

trương làm giảm sự đau khổ của súc vật cũng 
như không giết chúng để làm thức ăn cho con 
người.

Đối với những người này, súc vật cũng có cảm 
xúc như con người: sợ hãi khi thấy sinh mạng bị 
đe dọa; mừng vui khi được nuôi ăn; đau đớn khi 
bệnh tật; quyến luyến chủ nuôi thân thương... Đôi 
khi chúng cũng tỏ ra rất thông minh và hữu dụng 
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cho đời sống  con người.
Họ cũng bất mãn khi thấy động vật bị nhốt 

trong những chuồng chật hẹp, gò bó, nuôi bằng 
thực phẩm nhiều hóa chất, cho mau béo lớn rồi 
đưa tới lò giết không nương tay.

Vì thế, họ cho rằng giết súc vật để ăn thịt là 
hành động tàn ác và không cần thiết. Còn ăn rau 
trái là giúp nuôi dưỡng lòng nhân từ, mang lại sự 
bình an và hạnh phúc cho đời sống muôn loài. 
Hơn nữa, khi chúng ta săn bắt động vật để giết 
thịt, chúng ta dồn loài vật đến chỗ diệt chủng. 
Còn khi chúng ta chọn các loại rau trái làm thực 
phẩm, ta vẫn có thể gieo trồng, chăm sóc làm 
cho chung lan ttàn khắp nơi và ngày càng xanh 
tốt, phong phú hơn.

3 - Ăn Chay Vì Lý Do Tôn Giáo
Một số tôn giáo dạy tín đồ ăn chay như một 

trong các phương thức tu tập. Các vị tu sĩ giảng 
rằng  sinh vật nào cũng có sự sống, cũng đáng 
quý như nhau, nên giết một loại này để nuôi một 
loại khác là trái với đạo lý. Người ăn chay trường 
chỉ ăn rau, củ, trái cây và uống nước thiên nhiên. 
Cuộc sống đơn giản như thế giúp họ nuôi dưỡng 
các điều lành và phát triển tình thương bao la tới 
mọi sinh vật.

Tín đồ đạo Phật, đạo Hồi còn tin ở sự luân 
hồi. Sau khi chết thì linh hồn sinh vật đó sẽ nhập 
vào sinh vật khác. Khi súc vật bị giết thịt nhiều 
thì những linh hồn sẽ không có nơi nương tựa. 
Cấm sát sinh là để giảm thiểu những linh hồn 
bơ vơ này.

4 - Ăn Chay Vì Sở Thích
Những người có sở thích ăn chay muốn  tận 

hưởng hương vị đặc biệt nhẹ nhàng và dễ tiêu 
của rau trái cũng như tránh được các bệnh nhiễm 
độc do thịt, cá gây ra. Chẳng hạn, họ biết rằng  
không ăn thịt bò thì chẳng bao giờ lây bệnh bò 
điên, bệnh lở móng, lở miệng... hoặc không ăn thịt 
heo thì sẽ không có nguy cơ bị lây nhiễm sán lải 
từ thịt heo... Cũng có người ăn chay vì thói quen 
gia đình hoặc ảnh hưởng của bạn bè.

5 - Ăn Chay Vì Lý Do Kinh Tế.
Một số người ăn chay đơn giản chỉ vì rau 

trái tương đối rẻ tiền hơn hoặc không có điều 
kiện nuôi súc vật để lấy thịt ăn. Một bữa trưa ở 
tiệm chay bao giờ cũng rẻ hơn là một mâm cơm 
thịnh soạn trong nhà hàng đắt tiền.

6 - Ăn Chay Vì Ý Ích Lợi Cho Sức Khỏe.
Ảnh hưởng tích cực của việc ăn chay đến sức 

khỏe con người gần đây đã được nghiên cứu khá 
kỹ lưỡng, và những kết quả đã được công bố 
luôn luôn khích lệ người ăn chay. Vì thế, rất 
nhiều người ở phương Tây hiện áp dụng chế 
độ ăn chay chỉ vì muốn tốt cho  sức khỏe, tránh 
được nhiều được nhiều bệnh ngặt nghèo đang 
phát triển tràn lan trong các đường tiêu hoá, sâu 
răng, bệnh chi nang đại tràng...

Các Hình Thức Ăn Chay.
Có nhiều cách ăn chay khác nhau nhưng 

món ăn căn bản vẫn là từ thực vật.

1 - Ăn Rau Trái Thuần Túy.
 Những người ăn chay thuần túy chỉ ăn các 

sản phẩm của thực vật như rau, trái cây, hoa, 
củ, hạt. Họ không dùng bất cứ thứ gì từ động 
vật như các loại thịt, cá, trứng và các thực phẩm 
chế biến từ  trứng như bơ, sữa, pho mát... Một số 
người không dùng  cả mật ong vì cho rằng đây 
là chất do sinh vật tạo ra. Họ cũng không tiêu 
thụ món ăn nấu nướng với chất béo động vật như 
chiên xào với mỡ. 

2 - Ăn Hỗn Hợp Rau-Trái-Trứng-Sữa.
Những người ăn chay thuộc nhóm này 

cũng ăn uống giống như người ăn chay thuần túy 
, chỉ khác là họ chấp nhận bổ sung vào thực đơn 
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của mình hai món trứng và sữa (dĩ nhiên là kèm 
theo các sản phẩm chế biến từ sữa). Những người 
chủ trương không giết súc vật đều thuộc nhóm 
này, vì họ cho rằng việc ăn trứng không làm hại 
đến con vật đẻ trứng, cũng như dùng sữa không 
làm hại tới con vật cho sữa, bởi vì chúng vẫn có 
thể duy trì được cuộc sống tự nhiên

Nhóm ăn chay loại này thường tiêu thụ khoảng 
35% năng lượng từ chất béo so với nhóm ăn thịt 
thì tới 40%.

Trong nhóm này lại có một số người không 
chấp nhận ăn trứng , vì họ cho rằng trứng là hình 
thức khởi đầu của sụ sống.

Ngoài ra còn một số người không ăn thịt đỏ 
nhưng ăn một ít thịt gà, cá cùng với rau trái các 
loại, ăn rau trái còn sống, chỉ ăn trái cây, hạt, 
dầu olive, mật ong hoặc  chỉ ăn thực phẩm nuôi 
trồng tự nhiên mà không dùng phân bón, thuốc 
sát trùng hóa học...

Lợi Ích Của Việc Ăn Chay.
Con số người ăn chay trên thế giới hiện nay 

lên rất cao. Nếu một chế độ ăn chay mà cân bằng 
với đủ các chất dinh dưỡng thì cũng tốt, nhưng 
cho tới nay chưa có bằng chứng là ăn chay làm 
con người khỏe hơn hoặc làm tăng tuổi thọ.

Về những tác dụng tích cực của chế 
độ ăn chay đối với sức khỏe, chuyên gia dinh 
dưỡng Johana Dwyer của Đại học Y khoa Tufts 
ở Boston tóm tắt như sau: “Có nhiều dữ kiện cho 
thấy ăn rau trái rất tốt để làm giảm nguy cơ mập 
phì, táo bón, ung thư phổi và ghiền rượu. Cũng 

có bằng chứng là nguy cơ về cao huyết áp, bệnh 
động mạch vành, tiểu đường loại II, sạn túi mật 
cũng giảm thiểu. Một số bằng chứng khác cũng 
cho là rau trái có thể giảm nguy cơ ung thư vú, 
bệnh nang chi ruột, ung thư ruột già, sạn thận, 
loãng xương, hư răng”.

Số người ăn chay trên thế giới hiện nay 
đã chiếm một tỷ lệ rất cao. Mặc dù chưa có 
bằng chứng rõ ràng là ăn chay có thể giúp 
con người tăng thêm tuổi thọ, nhưng nếu chế 
độ ăn chay được cân bằng với đủ các chất dinh 
dưỡng thì cũng tốt cho sức khỏe và không có 
nguy cơ suy dinh dưỡng như nhiều người vẫn lầm 
tưởng. Một số lợi ích cụ thể của việc ăn chay có 
thể được kể ra như sau:

1 - Giảm Nguy Cơ Mắc Bệnh Tim.
Hầu hết các loại thực vật đều không có 

cholesterol và chất béo bão hòa. Các chất béo 
này chỉ có nhiều trong thịt động vật. Vì vậy, 
người ăn chay ít bị cao cholesterol, một chất dinh 
dưỡng mà nếu có tỷ lệ quá cao trong máu, đã 
được chứng minh là nguyên nhân gây ra bệnh 
tim mạch, vữa xơ động mạch, nhồi máu cơ tim. 
Nhiều nghiên cứu cho hay, nếu giảm cholesterol 
trong máu xuống 10% thì nguy cơ bệnh động 
mạch vành sẽ giảm đến 30%.

Bác sĩ Dean Ornish ở California thấy rằng một 
chế độ ăn uống ít chất béo với rau trái đồng thời 
lại vận động cơ thể, sống tích cực có thể đảo 
ngược diễn biến của một số bệnh tim. Lý do là 
khi cholesterol giảm sẽ đưa tới giảm các mảnh 
xơ vữa bám vào thành động mạch.

Kết quả một nghiên cứu mang tên Oxford 
Vegetarian Study ở Anh quốc được công bố 
năm 1994, thực hiện trong 12 năm với đối tượng 
nghiên cứu là 6,000 người ăn chay và 5,000 
người ăn thịt, cho thấy bệnh động mạch vành ở 
nhóm ăn chay thấp hơn nhóm kia tới 28%.

Các nhà nghiên cứu M. Burr và B. Butland 
đã nhận thấy rằng tỷ lệ người ăn chay chết vì 
nhồi máu cơ tim thấp hơn so với những người 
không ăn chay tới 57%.

Nhà nghiên cứu Claude Chang đã quan sát 
1,900 người Đức ăn chay và nhận thấy tỷ lệ chết 
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vì bệnh tim mạch của đàn ông thấp hơn 60% 
và đàn bà thấp hơn 44%, so với những người 
không ăn chay.

2 - Giảm Nguy Cơ Béo Phì.
Nghiên cứu của Hiệp Hội Y Khoa Anh 

Quốc (British Medical Association) cho hay 
người ăn chay thường có trọng lượng cơ thể vừa 
phải hơn so với những người ăn nhiều thịt, cá.

Một thành viên tham gia trong cuộc nghiên 
cứu mang tên Oxford Vegetarian Study là  P. 
Appleby cho hay người không ăn thịt thường có 
vóc dáng mảnh mai hơn người ăn thịt.

Có nhiều lý do dẫn đến thực tế này:
Thức ăn thực vật thường có rất ít chất béo. 

Chất béo cung cấp một lượng calori nhiều hơn 
các chất dinh dưỡng khác như tinh bột, đạm. 
Năng lượng do rau trái cung cấp chỉ đủ dùng 
cho cơ thể mà không có dư thừa để tích trữ dưới 
dạng mỡ béo.

 Rau trái có nhiều chất xơ với rất ít calori, làm 
cho người ăn mau no nên không ăn quá nhiều.

Tuy nhiên, nếu không ăn thịt mà lại ăn nhiều 
sữa, bơ, phó mát thì  cũng khó mà giữ cho cơ 
thể được mảnh mai.

3 - Ít Bị Rối Loạn Tiêu Hóa.
Ăn rau trái đã được chứng minh là rất tốt 

để không bị táo bón và bị bệnh chi nang ruột 
(diverticulosis) với các túi nhỏ lồi ra ở niêm mạc 
ruột. Nhà nghiên cứu J. S. Gear nhận thấy chỉ có 
12% người ăn chay bị bệnh này trong khi tỷ lệ 
mắc bệnh này ở người không ăn chay là 33%. Lý 
do là chất xơ trong rau trái hút nhiều nước, giúp 
cho phân lớn, mềm, dễ dàng cho việc đại tiện,  
đồng thời lại kéo theo chất cặn bã độc trong ruột 
già để thải ra ngoài.

Nhưng cũng xin lưu ý là nếu đột nhiên tăng 
lượng chất xơ lên quá nhiều trong chế độ ăn sẽ 
có thể đưa tới tắc ruột.

4 - Giảm Nguy Cơ Bị Cao Huyết Áp.
Huyết áp cao có thể đưa tới bệnh tim, tai biến 

động mạch não, suy thận.
Các chuyên gia dinh dưỡng F.M. Sacks và B. 

Armstrong nhận thấy người ăn chay có huyết áp 

thấp hơn người không ăn chay.
Một chuyên gia dinh dưỡng khác 

thấy ăn chay cũng có thể làm giảm huyết áp ở 
người đang bị bệnh cao huyết áp. Hiện tượng này 
được giải thích là có thể do ăn chay người ta ít 
mập béo hoặc do ăn rau trái có ít muối, hoặc 
cũng có thể do người ăn chay thường có nếp sống 
điều độ, lành mạnh hơn. 

5 - Sỏi Túi Mật.
Thành phần hóa học của sạn túi mật là 

cholesterol, mật và muối calci .Các sạn này được 
tạo ra trong túi mật và gây đau cho người bệnh.

Nghiên cứu ở một nhóm 750 phụ nữ, người 
ta thấy nhóm ăn chay chỉ có 12% bị sỏi túi mật, 
trong khi đó nhóm không ăn chay tỷ lệ lên tới 
25%.

Các nhà nghiên cứu giải thích là 
người ăn chay tương đối ít béo mỡ hơn, thực 
phẩm của họ ít cholesterol và nhiều chất xơ, tất 
cả đều giúp giảm nguy cơ sỏi túi  mật.

6 - Giảm Nguy Cơ Loãng Xương.
Loãng xương gây ra do mất khoáng calci trong 

xương, làm cho xương trở nên giòn, dễ gẫy. Bệnh 
thường thấy ở nữ giới vào thời kỳ mãn kinh.

Kết quả nghiên cứu của A.G. Marsh công bố năm 
1988 cho biết là sự mất calci ở người ăn chay ít 
xẩy ra hơn ở người không ăn chay. Theo Marsh, 
chất đạm động vật có nhiều sulphur, chất này 
làm tăng độ acid trong máu, đưa đến tăng lượng 
calci thải ra trong nước tiểu, do đó làm giảm 
calci trong xương.
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Khoa học gia B.J. Abelow nhận thấy hiện 
tượng  gẫy xương hông do loãng xương thường 
xẩy ra ở dân chúng thuộc các quốc gia ăn nhiều 
thịt động vật.

7 - Giảm Nguy Cơ Mắc Bệnh Ung Thư.
Đã có nhiều chứng minh là chế độ ăn uống 

có nhiều liên hệ nhân quả với các loại ung thư 
. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người ăn  thịt động 
vật cao hơn so với ở những người ăn nhiều rau 
trái hoặc ăn chay. Tỷ lệ tử vong vì ung thư cũng 
cao hơn ở người ăn nhiều thịt đỏ. (1)

(1)Thịt đỏ là các loại thịt heo, bò, cừu ... có 
màu đỏ, khác với thịt trắng là các loại thịt gà, 
vịt...

Giáo sư Tim Byers thuộc trường Đại học 
Colorado ở Denver cho biết: “Nhiều luận cứ khoa 
học cho rằng trái cây và rau là những thành phần 
có khả năng bảo vệ cơ thể đối với tất cả bệnh 
ung thư tiêu hóa và các ung thư do hút thuốc lá 
gây ra”.

Một nghiên cứu của P. Willet năm được công 
bố 1990 với đối tượng nghiên cứu là trên 88,000 
phụ nữ tuổi từ 34 tới 59 cho thấy là nhóm phụ 
nữ ăn nhiều thịt đỏ bị ung thư ruột già gấp đôi 
so với nhóm người chỉ ăn thịt đỏ một lần trong 
tháng và tỷ lệ này càng thấp hơn nữa ở những 
người ăn chay. Lý do có thể vì thức ăn chay có 
nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa. Một lý do 
nữa có thể là người ăn chay có lượng acid mật  
thấp hơn ở người ăn nhiều thịt và acid này là đã 
bị coi như một trong nhiều chất có thể đưa tới 
nguy cơ bị ung thư.

Bệnh ung thư vú cũng ít hơn ở những phụ 
nữ ăn chay. Lý do là rau trái làm thay đổi lượng 
kích thích tố nữ estrogen trong máu và làm thiếu 
nữ chậm có kinh lần đầu, và sự trễ kinh lần đầu 
này đã được coi như là có thể làm giảm nguy 
cơ ung thư vú.

Nhà nghiên cứu P. K. Mills cũng nhận thấy là 
ung thư nhiếp tuyến và tụy tạng ít hơn ở nhóm 
người ăn rau, trái cây.

Những Điều Người Ăn Chay
Cần Lưu Ý.

Một người khỏe mạnh bình thường 

và ăn chay với một chế độ dinh dưỡng cân bằng 
thì sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng đối 
với những người ăn chay thuần túy, nếu không có 
sự quan tâm đúng mức đến thực đơn hàng ngày, 
sẽ có nguy cơ thiếu sót một vài chất dinh dưỡng.

Người ăn chay có dùng thêm trứng, sữa và các 
sản phẩm chế biến từ sữa có thể dễ cung cấp đầy 
đủ chất dinh dưỡng hơn là ăn chay thuần túy. 
Vì thế chế độ ăn chay này thích hợp với các đối 
tượng như trẻ em đang thời kỳ tăng trưởng, phụ 
nữ có thai hoặc đang cho con bú sữa mẹ, hoặc 
người bệnh mới phục hồi. Người ăn chay thuần 
túy có thể có nguy cơ thiếu một số amino acid 
thiết yếu mà rau trái không có cũng như  một 
số sinh tố, khoáng chất như sinh tố B2, B12, D, 
Calcium, sắt và kẽm.

Cần lưu ý là nhu cầu của cơ thể về chất đạm 
khá phức tạp, không phải chỉ là thịt với cá, mà 
còn ở hơn hai chục amino acid trong đó có 11 
thứ được coi như cần thiết vì cơ thể không thể 
tổng hợp được, phải được cung cấp trực tiếp từ 
thức ăn. Thực phẩm động vật có đủ các amino 
acid, trong khi đó rau trái các loại lại không có đủ, 
ngoại trừ đậu nành. Thành ra người ăn chay cần 
lưu ý tới tính chất quý giá này của đậu nành nói 
riêng, và tất cả các loại đậu, hạt có nhiều chất 
đạm nói chung, vì chúng đều có thể dùng thay 
thế cho thịt, cá.

Người ăn chay có thể cung cấp đầy đủ dinh 
dưỡng cho cơ thể bằng cách pha trộn các loại rau, 
trái, hạt, củ với nhau trong bữa ăn hằng ngày. 
Thí dụ, hạt ngũ cốc thiếu lysine nhưng nhiều 
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methionine thì ta có thể ăn thêm các loại đậu có 
nhiều lysine, ít methionine.

Một điều khác cần lưu ý là chất đạm thực vật 
thường có tỷ lệ hấp thụ thấp hơn chất đạm động 
vật, cho nên người ăn chay cần tiêu thụ một số 
lượng nhiều hơn. Thí dụ, một người nặng 70 kí 
cần 54 g chất đạm mỗi ngày, để đáp ứng nhu cầu 
này, người ăn chay cần ăn vào nhiều hơn 25%, 
tức là khoảng 68 g chất đạm. Trẻ em đang tăng 
trưởng, phụ nữ có thai hoặc cho con bú sữa cần 
nhiều hơn nữa.

Calci cần thiết cho sự tăng trưởng xương và 
răng, cho sự đông máu, truyền tín hiệu thần 
kinh và sự co duỗi của bắp thịt. Calci có nhiều 
trong sữa, bơ, pho mát, cá trích, cá hồi khi ăn cả 
xương. Người ăn chay thuần túy cần ăn nhiều loại 
rau có lá mầu xanh đậm và các loại thực phẩm 
có bổ sung calci.

Sinh tố D giúp cơ thể hấp thụ calci. Sinh tố 
này có nhiều trong lòng đỏ trứng, dầu cá, hoặc 
được cơ thể tạo ra khi da tiếp xúc với ánh nắng. 
Người ăn chay cần ăn thực phẩm có pha thêm 
sinh tố D hoặc tiếp xúc với nắng nhiều hơn một 
chút.

Sinh tố B12 cần thiết cho sự cấu tạo hồng cầu 
và cho việc hoàn tất các chức năng của hệ thần 
kinh. Sinh tố này có nhiều trong thịt động vật, 
sữa, bơ, pho mát, trứng, thủy sản. Thực vật không 
có sinh tố B 12, nên người ăn chay cần ăn thực 
phẩm có bổ sung sinh tố này hoặc dùng thêm 
thuốc có B 12, dạng ống tiêm hay viên uống 
cũng được.

Sinh tố B2 có nhiều trong sữa, bơ, trứng, 
pho mát, tim, gan, thịt động vật, hạt ngũ 
cốc, rau có lá màu xanh đậm và các loại rau 
đậu... Người ăn chay cần có sinh tố này bằng 
cách ăn rau có lá đậm, các loại đậu, hạt hoặc 
thực phẩm có pha thêm sinh tố B2.

Sắt là một thành phần của huyết cầu tố và các 
men cần cho sự chuyển hóa thực phẩm.  Sắt có 
nhiều trong gan động vật, thịt bò, thịt gà, tôm 
cá. Thực phẩm thực vật có nhiều sắt là đậu phụ, 
các loại hạt, lá rau có mầu xanh đậm, nước trái 
mận khô (prune), vỏ khoai tây...

Kẽm cần thiết trong các men để chuyển hóa 

chất đạm, cho cơ quan sinh dục, cho sự miễn 
dịch. Kẽm có nhiều trong tôm, gan, thịt bò, thịt 
gà, lòng đỏ trứng, rau trái như các loại hạt...

Trường Hợp Đặc Biệt.
Có hai trường hợp mà người ăn chay cần phải 

lưu ý. Đó là phụ nữ đang thai hoặc đang cho con 
bú sữa mẹ và trẻ em đang thời kỳ tăng trưởng.

1 - Phụ Nữ Mang Thai Hoặc Đang 
Cho Con Bú Sữa Mẹ.

Ăn chay thuần túy thường phải đặc biệt lưu 
ý cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho  những 
người mẹ này. Mỗi ngày, phụ nữ mang thai cần 
nhiều hơn mức bình thường 300 calori, và nếu 
đang cho con bú thì cần nhiều hơn mức bình 
thường 500 calori. Nhu cầu về chất đạm cũng 
tăng thêm khoảng 10 đến 15 g mỗi ngày. Như 
vậy, nếu  dùng thêm sữa thì có đủ số chất đạm, 
còn nếu ăn chay thuần túy rau trái thì nên chú 
ý dùng thêm các thực phẩm từ đậu nành, vì loại 
đậu này có đủ các chất đạm như thịt động vật. 
Ngoài ra, phụ nữ mang thai  cũng cần uống thêm 
Sắt, Calci, kẽm, các sinh tố D và B12.

2 - Trẻ Em Đang Thời Kỳ 
Tăng Trưởng.

Trẻ em đang tuổi tăng trưởng cần được cung 
cấp đủ số năng lượng. Vì thế, nếu ăn chay thuần 
túy thì phải lưu ý cung cấp đủ số năng lượng 
cũng như các chất dinh dưỡng.

Một điểm đáng lưu ý nữa là các em có bao tử 
chưa phát triển hoàn chỉnh, nên bữa ăn no của 
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các em thường vẫn chưa cung cấp đủ nhu cầu 
năng lượng và dinh dưỡng. Chẳng hạn như, một 
bát đậu làm các em đầy bụng chỉ cung cấp được 
chừng 240 calori. Do đó, trẻ em ăn chay nên uống 
thêm sữa - một ly sữa cung cấp thêm cho các em 
khoảng 150 calori. các thực phẩm nhiều đạm và 
chất béo như đậu nành, đậu xanh, đậu phọng...
cũng cần được lưu ý bổ sung thường xuyên vào 
thực đơn của các em. Cuối cùng, các bậc cha 
mẹ muốn con ăn chay nên tham khảo ý kiến các 
chuyên viên dinh dưỡng để có thể cung cấp một 
chế độ ăn uống đấy đủ  và hợp lý cho trẻ.

Kết Luận.
Như đã nói, ăn chay hiện bây giờ là một 

khuynh hướng phổ biến, được rất nhiều người 
ủng hộ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, một 
chế độ ăn chay cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho 
cơ thể là một bài toán không dễ giải quyết, mà 
cần có sự quan tâm thích hợp cũng như những 
hiểu biết đầy đủ. Do đó, việc tham khảo các 
chuyên viên dinh dưỡng khi có nghi ngờ là điều 
cần thiết.

Theo ông John Vanderveen, Giám Đốc Cơ 
quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ thì:

 Việc giới hạn chế độ ăn uống sẽ làm khó 
khăn hơn cho việc cung cấp đủ chất dinh 
dưỡng cần thiết. Do đó, để được khỏe mạnh, 
người ăn chay cần phải có kế hoạch quy mô, 
chính xác để cung cấp các chất dinh dưỡng cần 
thiết cho cơ thể .

Tổ chức American Dietetic Association khuyên 
người  ăn chay nên làm các điều sau đây:

Tham khảo các chuyên gia dinh dưỡng về vấn 
đề ăn uống trong các trường hợp đặc biệt, nhất 
là khi có thai, nuôi con sữa mẹ, hồi phục sau 
cơn bệnh hoặc trẻ em đang  thời kỳ tăng trưởng.

Giảm thiểu tiêu thụ các thức ăn cung cấp 
nhiều năng lượng nhưng ít bổ dưỡng.

Ăn nhiều loại hạt, đậu, trái cây, rau khác nhau.
Nếu dùng thêm trứng, sữa thì nên lựa loại sữa 

ít chất béo.
Phụ nữ có thai nên dùng thêm sắt và folate
Trẻ em cần tăng cường thêm chất đạm, sinh 

tố D, calci, sắt, kẽm...
Cho con bú sữa mẹ cân bổ sung nhiều chất 

đạm, sinh tố D và calci.
Nếu thực hiện được các hướng dẫn trên đây thì 

người ăn chay có thể loại bỏ  được những quan 
điểm sai lầm từ trước vẫn cho rằng ăn chay sẽ 
thiếu dinh dưỡng, chẳng hạn  như ăn chay sẽ 
thiếu chất đạm, thiếu sinh tố D, B 12, thiếu 
calci, sắt, kẽm...Thực tế đã chứng tỏ rằng những 
người ăn chay biết cân bằng dinh dưỡng còn khỏe 
mạnh và ít bệnh tật hơn cả những người ăn nhiều 
thịt, cá.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Nguồn; Những Điều Người Ăn Chay Cần 
Lưu Ý (bài viết của Bác Sĩ Nguyễn Ý 

Đức) - Ăn Chay - Trang Nhà Quảng Đức 
(quangduc.com)
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Ứng dụng RVA phục vụ các bài suy niệm Lời 
Chúa, các câu trích dẫn truyền cảm hứng sống 
tích cực, các đề tài chuyên sâu về Kinh thánh, 
các câu chuyện đẹp từ cuộc sống thường ngày 

của “Phút Cầu Nguyện”, thánh lễ và các hình 
thức đạo đức bình dân.

ỨNG DỤNG RVA MOBILE
Đài Chân Lý Á Châu, một phương tiện truyền 

thông xã hội của Giáo hội Công giáo, do các 
Giám mục Á châu thành lập năm 1969.

Đài Chân Lý Á Châu đồng hành cùng Liên 

Hội đồng Giám mục Á châu trong sứ mạng loan 
báo Tin mừng cho mọi dân tộc tại Á châu, liên đới 
và không ngừng dấn thân đối thoại với mọi người, 
mọi tôn giáo, mọi nền văn hóa và người nghèo.

Khi viếng thăm Đài Chân Lý Á Châu, vào 
năm 1995, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 
II đã nói: “Việc Tin mừng được lắng nghe qua 
nhiều ngôn ngữ của đại lục này thật sự đã làm 
cho Đài Chân Lý Á Châu trở thành tiếng nói của 
Kitô giáo Á châu”.

Hiện nay, Đài Chân Lý Á Châu loan báo Chúa 

Kitô cho người Á châu trên khắp thế giới bằng 
tiếng Anh và 21 ngôn ngữ của Á châu.

Ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á 
Châu cung cấp tin tức về Giáo hội, Đức Giáo 
hoàng, các bài tường thuật, phóng sự và xã luận.

Ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á 
Châu phát trực tuyến thánh lễ hằng ngày bằng 
tiếng Anh và thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Việt, 
các bài suy niệm Lời Chúa, các bài giảng gợi ý, 
các chuyên đề Kinh thánh, thần học, những câu 
chuyện gợi hướng sống đẹp và tích cực từ “Phút 
Cầu Nguyện”, các hình thức đạo đức bình dân 
cũng như các câu chuyện về Mục vụ, Đối thoại 
và Môi trường.

Hãy tải Ứng dụng điện thoại di động Đài Chân 
Lý Á châu và cùng chúng tôi lan tỏa “tiếng nói 
của Kitô giáo Á châu”.

Hãy cùng cảm nghiệm  chia sẻ  và sống đức tin!

Ban Việt Ngữ - Đài Chân Lý Á Châu    

Ứng dụng điện thoại di động mới 
của Đài Chân Lý Á Châu
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Nam Điền tổng hợp

Nga đã tiến hành cuộc xâm lược Ukraine 
vào khoảng 12g trưa theo giờ Việt Nam 
ngày 24.2.2022. Tiếng nổ đầu tiên và 

tiếng còi báo động không kích được nghe thấy ở 
Ukraine sau khi Nga tuyên bố ‘hành động quân 
sự’ . Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào 
miền đông Ukraine chỉ vài giờ sau khi Tổng thống 
Vladimir Putin tuyên bố “một chiến dịch quân sự”. 
Các vụ nổ lớn đã được nghe thấy trước bình minh 
ở Kiev, Kharkiv và Odesa khi các nhà lãnh đạo 
thế giới chỉ trích sự khởi đầu của một cuộc xâm 
lược của Nga có thể gây ra thương vong lớn và lật 
đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã 
ban hành lệnh thiết quân luật trên cả nước. Trong 
một diễn văn video được đăng trên Facebook 
của mình, ông Zelenskyy kêu gọi mọi người 

bình tĩnh: “Nga đã tiến hành các cuộc không 
kích vào cơ sở hạ tầng quân sự và lực lượng 
biên phòng của chúng ta. Chúng tôi đang đưa 
ra lệnh thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ của 
đất nước chúng ta. Hãy ở nhà nếu bạn có thể. 
Chúng tôi đang làm việc. Quân đội đang làm 
việc. Toàn ngành quốc phòng an ninh đang làm 
việc. Đừng hoảng loạn. Chúng ta rất mạnh. Chúng 
ta đã sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng ta sẽ chiến 
thắng tất cả mọi người vì chúng ta là Ukraine.” 
Ông Zelenskyy bác bỏ tuyên bố của Mạc Tư 
Khoa rằng đất nước của ông là mối đe dọa đối 
với Nga và than thở rằng một cuộc xâm lược của 
Nga sẽ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. 
Ông Zelenskyy cho biết “gần 200,000 binh sĩ” 
đã đóng quân ở biên giới Ukraine, cùng với 
“hàng nghìn phương tiện chiến đấu  Người 
dân Ukraine và chính phủ Ukraine muốn hòa 
bình,” ông nói bằng tiếng Nga, vài giờ sau 

Biến cố trong tháng
Sô viết xâm lược Ukraine

Ngày mùng 2 tháng Ba, Thứ Tư Lễ Tro, sẽ là một “ngày
ăn chay cầu cho hòa bình.”
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khi ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. 
Hình ảnh vệ tinh này do Maxar Technologies 
cung cấp cho thấy các bộ phận của một đoàn xe 
quân sự đang di chuyển về phía nam trong và 
xung quanh Golovchino của Nga, cách biên giới 
với Ukraine 16 km về phía bắc.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 24.2, 
ông Putin cho biết cuộc xâm lược diễn ra nhằm 
đáp trả các mối đe dọa đến từ Ukraine Ông cảnh 
báo các quốc gia khác rằng bất kỳ nỗ lực nào can 
thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến “hậu 
quả mà họ chưa từng thấy”. Ông Putin nói rằng 
Nga không có mục tiêu chiếm Ukraine, và trách 
nhiệm đổ máu thuộc về “chế độ” Ukraine. Ông 
cáo buộc Mỹ và các đồng minh phớt lờ yêu cầu 
của Nga trong việc ngăn chặn Ukraine gia nhập 
NATO và đưa ra những bảo đảm an ninh cho Mạc 
Tư Khoa. Ông cho biết hoạt động quân sự của 
Nga nhằm đảm bảo “phi quân sự hóa” Ukraine 
Ông Putin nói rằng tất cả các quân nhân Ukraine 
đã hạ vũ khí sẽ có thể rời khỏi khu vực chiến 
đấu một cách an toàn. Chỉ vài giờ trước, ông 
Putin đã ban hành lệnh cấm vận tải hàng không 
dân dụng trong không phận miền đông Ukraine. 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp khẩn 
lần thứ hai về tình hình đang diễn ra ở Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên án “một 
cuộc tấn công vô cớ và phi lý của lực lượng 
quân sự Nga” Liên minh Âu Châu (EU) đã lên 
án cuộc tấn công của Nga và kêu gọi nước này 
“chấm dứt ngay các hành động thù địch”. Chủ 
tịch Charles Michel của Hội đồng Âu Châu và 
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen 
của Ủy ban Âu Châu cho biết trong một tuyên 
bố chung: “Chúng tôi lên án bằng những từ ngữ 
mạnh mẽ nhất có thể. Bằng các hành động quân 
sự vô cớ và phi lý của mình, Nga đang vi phạm 
nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phá hoại 
sự ổn định và an ninh của Âu Châu cũng như 
toàn cầu. Chúng tôi rất tiếc cho sự mất mát của 
sinh mạng và những đau khổ của con người.” 
Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ gặp nhau vào 
đêm nay để thảo luận về “các biện pháp trừng 
phạt mạnh hơn nữa”. ‘Một mình Nga phải chịu 
trách nhiệm về những cái chết và sự hủy diệt’ 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên án 
một “cuộc tấn công vô cớ và phi lý của 
lực lượng quân sự Nga” trong một tuyên 
bố vào tối thứ Tư sau các vụ nổ ở Ukraine. 
Ông Biden nói: “Tổng thống Putin đã chọn một 
cuộc chiến được tính toán trước sẽ mang lại thiệt 
hại thảm khốc về người và của. Một mình Nga 
phải chịu trách nhiệm về cái chết và sự tàn phá 
mà cuộc tấn công này sẽ mang lại, và Hoa Kỳ 
cùng các Đồng minh và các đối tác của họ sẽ 
đáp trả một cách thống nhất và dứt khoát. Thế 
giới sẽ yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm.” 
(VietCatholic Media)

Ukraine: Đức Giáo hoàng đau 
lòng trước những viễn cảnh chiến 
tranh kinh hoàng

Vào cuối buổi tiếp kiến   chung của Thứ Tư 
này, ngày 23 tháng Hai, ĐTC Phanxicô đã lên 
tiếng kêu gọi hòa bình ở Ukraine, và đặc biệt kêu 
mời các nhà lãnh đạo chính trị hãy  “nghiêm túc 
tự vấn lương tâm”. Đức Phanxicô cũng tuyên bố 
rằng ngày mùng 2 tháng Ba, Thứ Tư Lễ Tro, sẽ 
là một "ngày ăn chay cầu cho hòa bình.”

Trước cuộc khủng hoảng ngày càng thêm trầm 
trọng ở Ukraine, ĐTC Phanxicô đã tỏ ra rất lo âu 
và “ đau lòng” về cuộc khủng hoảng này trong 
buổi tiếp kiến   chung hôm thứ Tư. Ngài nhấn 
mạnh: “Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong 
những tuần gần đây, ngày càng có nhiều kịch bản 
đáng báo động hơn có thể xẩy ra.

Từ đại thính đường Phaolô VI, ĐTC đã tuyên 
bố :“Một lần nữa, hòa bình của tất cả mọi người 
lại bị đe dọa bởi các lợi ích phe  phái. Tôi muốn 
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kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị 
phải nghiêm túc xét lại lương tâm của mình trước 
mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của hòa 
bình chứ không phải của chiến tranh, là Cha của 
tất cả chứ không phải của một thiểu số nào đó, 
Đấng muốn chúng ta trở thành anh em của nhau. 
Chứ không phải là kẻ thù của nhau”

Người kế vị thánh Phêro lên tiếng kêu gọi “tất 
cả các bên liên quan phải kiềm chế, tránh bất 
kỳ hành động nào có thể gây thêm đau khổ cho 
người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa 
các quốc gia và khiến cho luật pháp quốc tế trở 
thành vô hiệu”.

Ngày ăn chay mùng  2 tháng 3
ĐTC cũng kêu mời tất cả, "những người tin 

và không tin": “Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng 
trước sự vô nghĩa và phi lý của bạo lực tăm tối,  
chúng ta đáp trả bằng vũ khí của Thiên Chúa: 
bằng sự cầu nguyện và ăn chay.” Do đó, ĐTC 
đã công bố rằng ngày mùng 2 tháng Ba tới, Thứ 
Tư Lễ Tro, sẽ là một ngày ăn chay vì hòa bình.

Ngài kết luận: “Tôi đặc biệt khuyến khích các 
tín đồ tận tâm tận lực cầu nguyện và ăn chay vào 
ngày này. Nguyện cầu Nữ hoàng Hòa bình cứu 
thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh. ”

ĐTC Phanxicô đã bày tỏ mối quan tâm của 
Ngài về Ukraine trong buổi độc Kinh Truyền Tin  
vào trưa ngày 13 tháng Hai.

Cuối buổi nguyện Kinh Truyền Tin, Chủ nhật 
ngày 13 tháng 2, ĐTC Phanxicô mời  gọi chúng 
ta cầu nguyện trong im lặng cho cuộc khủng 
hoảng ở Ukraine, một quốc gia ở Đông Âu mà 
từ đó “tin chiến sự ...

Lo sợ về một cuộc leo thang quân sự
Trong suốt đêm từ thứ Hai đến thứ Ba, bất 

chấp những nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Nga 
Putin đã công nhận nền độc lập của hai nước 
cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk, ở miền 
đông Ukraine. Ông cũng quyết định cử một lực 
lượng “gìn giữ hòa bình” tới hiện trường để hỗ 
trợ phe ly khai, một giải pháp đã được Thượng 
viện Nga phê duyệt.

Nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh 
Châu Âu và Vương quốc Anh, đã công bố các 
biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Về phần 
mình, Vladimir Putin đảm bảo rằng ông đã sẵn 
sàng tìm "giải pháp ngoại giao“ cho cuộc khủng 
hoảng, đồng thời nhấn mạnh tính chất "không 
thể thương lượng“ của lợi ích và an ninh của đất 
nước ông.

Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Tư 
đã công bố kế hoạch điều động quân dự bị vào 
hôm nay, trong bối cảnh Moscow lo ngại về một 
cuộc leo thang quân sự. Bộ Ngoại giao Ukraine 
đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Nga càng 
sớm càng tốt. (Lm. Stephano Bùi ThượngLưu)

ĐHY Parolin: Những ai nắm vận 
mệnh của thế giới, hãy cứu chúng ta 
khỏi sự kinh hoàng của chiến tranh

Vatican News (24.02.2022) - Trong tuyên bố 
đưa ra ngày 24.02.2022, sau khi Nga tấn công 
Ucraina, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh 
Pietro Parolin, kêu gọi “những ai nắm vận mệnh 
của thế giới hãy cứu chúng ta khỏi sự khủng 
khiếp của chiến tranh.” Ngài nói rằng, vẫn còn 
thời gian cho thiện chí và để điều đình.

Vào ngày cuộc khủng hoảng ở Ucraina leo 
thang thành xung đột, Đức Hồng y Pietro Parolin 
đã đưa ra tuyên bố sau với Truyền thông Vatican:

Đối mặt với những diễn biến xảy ra hôm nay 
trong cuộc khủng hoảng ở Ucraina, những lời mà 
ĐTC Phanxicô đã phát biểu ngày hôm qua khi 
kết thúc buổi tiếp kiến chung càng trở nên rõ 
ràng và chân thành hơn. Đức Giáo hoàng đã đề 
cập đến "nỗi đau to lớn", "đau khổ và lo lắng". 
Ngài cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan “kiềm 
chế, không có bất kỳ hành động nào gây ra đau 
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khổ hơn nữa cho người dân”, “gây bất ổn cho 
sự chung sống hòa bình" và "làm mất giá trị của 
luật pháp quốc tế”.

Lời kêu gọi này có tính cấp thiết đáng kể 
sau khi Nga bắt đầu các hoạt động quân sự trên 
lãnh thổ Ucraina. Những viễn cảnh bi thảm mà ai 
cũng lo sợ đang trở thành hiện thực. Tuy nhiên, 
vẫn còn thời gian cho sự thiện chí, vẫn còn chỗ 
cho thương lượng, vẫn còn chỗ để thực hiện một 
sự khôn ngoan ngăn chặn sự lấn át của các lợi 
ích đảng phái, bảo vệ nguyện vọng chính đáng 
của mọi người và cứu thế giới khỏi sự điên cuồng 
và khủng khiếp của chiến tranh.

Là những người có niềm tin, chúng ta không 
mất hy vọng vào một tia sáng lương tâm của những 
người nắm vận mệnh của thế giới. Và chúng ta 
tiếp tục cầu nguyện và ăn chay - chúng ta sẽ làm 
điều đó vào Thứ Tư Lễ Tro tới - vì hòa bình ở 
Ucraina và trên toàn thế giới. (CSR_682_2022) 
(Hồng Thủy - Vatican News)

ĐTC Phanxicô điện đàm với 
Tổng thống Ucraina Volodymyr 
Zelensky

Tổng thống Ucraina cảm ơn ĐTC Phanxicô đã 
cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, và nói rằng 
người dân Ucraina cảm nhận “sự nâng đỡ tinh 
thần” của ngài.

Hôm nay (26.2), ĐTC đã có cuộc điện đàm với 
Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Thông 
tin đã được xác nhận bởi ông Matteo Bruni, giám 
đốc phòng báo chí Toà Thánh. Cuộc điện đàm 
diễn ra trong lúc tin tức bi thảm liên tục được 

đưa từ tuyến đầu của cuộc chiến và cuộc giao 
tranh trên đường phố Kiev.

Đại sứ Ucraina cạnh Toà Thánh đăng trên 
twitter rằng: ĐTC Phanxicô bày tỏ “nỗi buồn sâu 
sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm 
đang diễn ra ở đất nước chúng ta”.

Một tweet khác được đăng bởi chính Tổng 
thống Zelensky: “Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina 
và một hiệp định đình chiến. Người dân Ucraina 
cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài”.

Hôm nay, ngày thứ hai liên tiếp, ĐTC đã 
sử dụng tiếng Ucraina và tiếng Nga đăng 
tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex để 
mạnh mẽ nói không với chiến tranh rằng: 
“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn 
ác của bạo lực được giải đáp bằng khí giới của 
Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Xin 
Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên 
cuồng của chiến tranh.”

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23.2 
ĐTC , ĐTC mời gọi mọi người “vào ngày 2.3 tới, 
Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình.” 
Ngài nói rằng: “Tôi đặc biệt khuyến khích các 
tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và 
ăn chay vào ngày đó.”

Sáng hôm qua (25.2), ĐTC đã bày tỏ mối 
quan tâm của mình về cuộc xung đột bằng cách 
đích thân đến Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh 
Tòa thánh và đối thoại trong khoảng 30 phút.

Hôm qua, câu tweet được đăng bằng tiếng 
Ucraina và tiếng Nga trên tài khoản Twitter @
Pontifex được trích từ thông điệp Fratelli tutti: 
“Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta trở 
nên tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của 
chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu 
hổ, một thất bại nhức nhối trước các thế lực của cái ác”.

Cũng trong ngày hôm qua, ĐTC đã điện thoại 
cho Đức TGM Sviatoslav Shevchuk, TGM trưởng 
của Kiev-Halyč của Giáo hội Công giáo Đông 
phương Ucraina, để biết thông tin về tình hình ở 
Kiev và Ucraina, và bày tỏ sự sẵn sàng làm mọi 
điều ngài có thể để giúp chấm dứt xung đột tại 
Ucraina. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Đông 
phương Ucraina vì sự gần gũi của họ với người dân 
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Ucraina, và cung cấp tầng hầm của Nhà thờ Chúa 
Phục sinh ở Kiev để làm nơi trú ẩn cho mọi người.

Cuối cùng, ĐTC bảo đảm với Đức tổng giám 
mục Shevchuk sự gần gũi, hỗ trợ và lời cầu 
nguyện của ngài cho Ucraina. 

ĐTC nói với lãnh đạo Công giáo 
Ucraina: “Tôi sẽ làm mọi thứ tôi 
có thể để giúp chấm dứt xung đột”

Chiều ngày 25.2.2022, ĐTC đã gọi điện cho 
Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, 
lãnh đạo Công giáo Đông phương Ucraina, và 
nói rằng ngài sẽ làm mọi thứ ngài có thể để giúp 
chấm dứt xung đột tại Ucraina.

Theo văn phòng thư ký của Tổng giám mục 
trưởng ở Roma, “Trong cuộc điện thoại, ĐTC 
Phanxicô quan tâm đến tình hình ở thành phố 
Kiev và tình hình nói chung trên toàn lãnh thổ 
Ucraina. ĐTC Phanxicô nói với Đức tổng giám 
mục: ‘Tôi sẽ làm tất cả mọi điều tôi có thể.’”

Đức tổng giám mục Shevchuk lẽ ra đã đến 
Firenze để tham dự cuộc gặp gỡ với các giám 
mục ở các quốc gia xung quanh Địa Trung hải, 
nhưng ngài đã hủy chuyến đi để ở lại với đàn 
chiên của ngài sau khi tổng thống Vladimir Putin 
ra lệnh tấn công Ucraina vào sáng sớm ngày 
24.2.2022.

Gần gũi với đàn chiên
Trong cuộc điện đàm, ĐTC đã hỏi thăm về 

các linh mục và giám mục ở những khu vực đang 
có giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Ucraina 
và Nga. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Đông 
phương Ucraina, Giáo hội lớn nhất trong số 23 

Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn 
vẹn với Roma, vì sự gần gũi của họ với người 
dân Ucraina.

Theo thông cáo của văn phòng thư ký của 
Tổng giám mục trưởng, “ĐTC đặc biệt khen ngợi 
quyết định của Đức Tổng giám mục, ở lại giữa 
người dân và phục vụ những người khó khăn 
nhất, thậm chí còn cung cấp tầng hầm của Nhà 
thờ Chúa Phục sinh ở Kiev để làm nơi trú ẩn 
cho mọi người.”

ĐTC bảo đảm với Đức tổng giám mục 
Shevchuk sự gần gũi, hỗ trợ và lời cầu nguyện 
của ngài cho Ucraina. Ngài cũng ban phép lành 
của ngài cho dân tộc Ucraina đang đau khổ. 
(CNA 25.02.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

Đức Tổng giám mục trưởng Công 
giáo Ucraina Đông phương dưới 
hầm trú ẩn ở Kiev

Thông cáo của Văn phòng thư ký ở Roma 
của Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav 
Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ 
Đông phương, cho biết Đức Tổng giám mục đang 
phải trú ẩn trong một hầm tránh bom đạn, dưới 
Nhà thờ Chính tòa Chúa Phục Sinh ở thủ đô Kiev 
của Ucraina, cùng với nhiều người khác.

Thành Kiev đã bị quân đội Nga pháo kích và 
Đức Tổng giám mục Trưởng không thể đưa ra 
tuyên ngôn nào.

Sát cánh với dân tộc của mình, Đức Tổng 
giám mục Shevchuk mời gọi mọi người hiệp 
với ngài và nhân dân Ucraina, cầu nguyện để 
Ucraina được gìn giữ chống lại cuộc gây hấn bất 
công. Các chi tiết về tình hình sẽ được phổ biến 
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sau. Đối với Giáo hội Công giáo Ucraina Đông 
phương, ưu tiên lúc này là gần gũi với dân chúng 
bị thương tổn.

Về phần Đức Tổng giám mục Epifaniy của 
Tổng giáo phận Kiev, Thủ lãnh Giáo hội Chính 
thống Ucraina độc lập, đã phổ biến một sứ điệp 
sáng ngày 24 tháng Hai cho các tín hữu, sau khi 
quân đội Nga tấn công nước này.

Đức Tổng giám mục gọi đây là một tấn công 
không do sự khiêu khích gây ra, có tính chất 
ma quái và bất chấp mọi sự, do Nga và Belarus 
chống lại Ucraina. Ngài kêu gọi dân chúng đừng 
hốt hoảng, và đồng thời ngài bày tỏ tin tưởng nơi 
quân đội Ucraina, kêu gọi những chiến sĩ ở tiền 
tuyến hãy cầu nguyện với thánh cả Akathistos, xin 
sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Đức Tổng giám 
mục Giáo chủ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế 
hãy hỗ trợ mọi vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới.

Đức Tổng giám mục Epifaniy nhấn mạnh rằng 
những kẻ khởi sự và thi hành cuộc chiến chống 
Ucraina, hãy biết rõ theo luật của Thiên Chúa và 
của con người, họ chính là những kẻ sát nhân và 
đại hình. Họ sẽ phải trả lẽ trước Thiên Chúa và 
nhân loại các tội ác của họ, và sẽ không tránh 
được sự lên án và hình phạt. (G. Trần Đức Anh, 
O.P. | RVA)

Phản ứng của Đức Giáo chủ 
Chính thống Nga về chiến tranh 
tại Ucraina

Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống 
Nga, đã bày tỏ lo âu vì chiến tranh của Nga 
tại Ucraina, và tuyên bố rằng: “Trong tư cách 
là thượng phụ và giáo chủ của toàn Giáo hội tại 

Nga, với các đoàn chiên tại Nga, Ucraina và các 
nước khác, tôi cảm thương sâu xa đối với những 
người bị thương tổn vì bất hạnh này”.

Đức Thượng phụ Kirill cũng kêu gọi các phe 
lâm chiến “hãy làm mọi sự để tránh tạo nên 
những nạn nhân nơi các thường dân. Tất cả các 
giáo sĩ và giáo dân hãy giúp đỡ những người bị 
thương tổn, trong đó có những người tị nạn, vô 
gia cư, những người không có kinh kế”.

Đức Thượng phụ cũng nhắc lại rằng dân tộc 
Nga và dân tộc Ucraina liên kết với nhau qua lịch 
sử bao thế kỷ, bắt đầu với biến cố Nga chịu phép 
rửa qua Thánh vương Vladimir thành Kiev (cách 
đây hơn mười thế kỷ). Ngài cũng hy vọng sự hiệp 
thông đó, do Chúa ban, sẽ góp phần giúp vượt 
thắng những căng thẳng và xung khắc, đã đưa tới 
cuộc xung đột hiện nay. Toàn thể Giáo hội Chính 
thống Nga phải kiên trì cầu nguyện, xin cho hòa 
bình sớm được tái lập. Xin Chúa bảo vệ “dân tộc 
Nga, dân tộc Ucraina và các dân tộc khác được 
liên kết trong tinh thần qua Giáo hội chúng ta”.

Cho đến nay, các vị lãnh đạo Giáo hội Chính 
thống Nga giữ im lặng trước tình trạng leo thang 
trong cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Hôm 
thứ Tư, ngày 23 tháng Hai vừa qua, Đức Thượng 
phụ Kirill đã nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống 
Vladimir Putin, nhân ngày “Các chiến binh bảo 
vệ tổ quốc”, nhưng không nhắc gì đến Ucraina, 
và đồng thời nồng nhiệt ca ngợi những người 
đang thi hành trách nhiệm quân sự, canh chừng 
biên giới của tổ quốc và quan tâm tăng cường khả 
năng bảo vệ và an ninh của đất nước”. Những lời 
tuyên bố này của Đức Thượng phụ Kirill đã làm 
cho nhiều người khó chịu. (G. Trần Đức Anh, 
O.P. | RVA)

Các giám mục Công giáo Nga 
kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại 
Ucraina

Trong tuyên ngôn chung, công bố hôm 24 
tháng Hai vừa qua, ngày chiến tranh bùng nổ với 
các cuộc tấn công của quân đội Nga tại Ucraina, 
bốn giám mục thuộc bốn giáo phận Công giáo 
toàn nước Nga khẳng định rằng: “Chúng tôi kêu 
gọi tất cả các nhà chính trị có quyền quyết định 
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hãy chấm dứt cuộc xung đột này”.
“Cũng như tất cả anh chị em, chúng tôi bị 

sốc lớn vì cuộc xung đột chính trị giữa Nga và 
Ucraina biến thành một cuộc xung đột võ trang. 
Cuộc đụng độ này mang lại chết chóc và tàn 
phá, cũng như đe dọa an ninh của toàn thế giới”.

Các giám mục Công giáo tại Nga cũng nhấn 
mạnh rằng dân tộc Nga và Ucraina không những 
có cùng lịch sử, nhưng trong quá khứ đã từng 
chịu đau khổ kinh khủng vì sự điên rồ của chiến 
tranh. Theo các giám mục, những ai thi hành các 
hoạt động quân sự thì phải trả lời về những hành 
động này, vì diễn tiến của những thế kỷ tới đây 
tùy thuộc những quyết định của họ. Các giám 
mục cũng mời gọi cầu nguyện và cử hành các 
thánh lễ cho hòa bình.

Đức cha Clemens Pickel, Giám mục giáo phận 
Saratov ở miền Tây Nam Nga, viết trên sổ tay 
của ngài rằng: “Hôm nay, từ sáng tới chiều, chúng 
tôi đã cầu nguyện. Không có gì quan trọng hơn”.

Tại Nga, chỉ có 1% dân số là tín hữu Công 
giáo và bốn giám mục coi sóc bốn giáo phận tại 
nước này đều là người gốc nước ngoài. Thông 
cáo của các giám mục không nêu đích danh Tổng 
thống Vladimir Putin và Nga trong cuộc tấn công 
quân sự tại Ucraina.

Cả Đức cha Aleh Butkewitsch, Chủ tịch Hội 
đồng Giám mục Belarus, quốc gia đồng minh 
của Nga, cũng ra thông cáo kêu gọi chấm dứt 
chiến tranh, nhưng không nói rằng Nga đang tấn 
công Ucraina. Tại Belarus, các tín hữu Công giáo 
chiếm 10% dân số và là cộng đoàn tôn giáo lớn 
thứ hai tại đây, sau Chính thống Nga. (G. Trần 
Đức Anh, O.P. | RVA)

Tôn giáo trong chiến cuộc tại 
Ucraina

Trong số những lý do Tổng thống Vladimir 
Putin viện dẫn, qua diễn văn dài trên đài truyền 
hình Nga chiều tối ngày 21.2 để chuẩn bị và biện 
minh cho cuộc tấn công vào Ucraina từ ngày 
24.2 vừa qua, ngoài những lý do chính trị và 
quân sự, còn có lý do tôn giáo, gọi là để “bênh 
vực Giáo Hội Chính Thống Nga tại Ucraina bị 
chế độ của tổng thống Zelenskyy áp bức”. Thực 
tế như thế nào?

Tôn giáo tại Ucraina
Trong số 41 triệu dân tại Ucraina hiện nay có 

khoảng 60% là tín hữu Chính Thống. Trước đây 
phần lớn các tín hữu này là Chính Thống Nga 
và thuộc quyền tọa Thượng Phụ Mascơva, nhưng 
sau khi Liên xô tan rã và Ucraina độc lập từ năm 
1991, Đức TGM Filaret ở Kiev đã cổ võ thành 
lập Chính Thống Ucraina độc lập, tuyên bố tách 
rời khỏi tòa Thượng Phụ Mascơva từ năm 1992, 
và vì thế bị Tòa Thượng Phụ phạt vạ tuyệt thông.

Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ 
Chính Thống Constantinople, là vị đứng đầu các 
Thượng Phụ Chính Thống giáo, trong nhiều năm 
trời, đã tìm cách đưa 3 cộng đoàn Chính Thống 
tại Ucraina hiệp nhất với nhau nhưng không 
thành công. Tổng thống Petro Peroshenko tìm 
cách đẩy mạnh việc nâng Giáo Hội Chính Thống 
Ucraina thành một Giáo Hội độc lập giống như 14 
Giáo Hội Chính Thống khác trên thế giới. Năm 
2018, ông đích thân đến Istanbul để thỉnh cầu Đức 
Thượng Phụ Bartolomaios nhìn nhận sự độc lập 
của Chính Thống Ucraina mặc dù có sự chống 
đối mạnh mẽ của tòa Thượng Phụ Chính Thống 
Mascơva, vì Giáo Hội này vẫn coi Ucraina là lãnh 
thổ của mình theo giáo luật. Đức Thượng Phụ đã 
đáp ứng yêu cầu này và ngày 6.1.2019 đã trao sắc 
lệnh (Tomos) cho các vị lãnh đạo Chính Thống 
Ucraina nhìn nhận sự độc lập (autocephalia). 
Chính Thống Nga coi việc làm của Đức Thượng 
Phụ Bartolomaios là trái với giáo luật Chính 
Thống và cắt đứt sự hiệp thông với Chính Thống 
Constantinople và coi là “ly giáo”.

Ngoài Chính Thống giáo, tại Ucraina còn 
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có Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông 
phương. Giáo Hội này tách rời khỏi Chính Thống 
Nga năm 1595, hiệp nhất với Tòa Thánh và vẫn 
giữ nguyên phụng vụ và truyền thống Bizantine. 
Cộng đoàn này hiện có khoảng 5 triệu tín hữu 
trên thế giới. Thêm vào đó có khoảng 800 ngàn 
tín hữu Công Giáo Latinh gồm 6 giáo phận, đa 
số là người gốc Ba Lan.

“Chính Thống Nga ở Ucraina bị 
bách hại”

Trong diễn văn truyền hình ngày 21.2 vừa 
qua, Tổng thống Putin nói rằng: “Tại thủ đô 
Kiev, họ (chính quyền Ucraina) đang chuẩn bị 
những hành động bạo lực chống Giáo Hội Chính 
Thống Ucraina thuộc tòa Thượng Phụ Mascơva” 
và nhà cầm quyền Ucraina đang biến thảm trạng 
chia rẽ của Giáo Hội thành một công cụ phục 
vụ cho chính sách của Nhà Nước. Có những dự 
luật nhắm vào hàng giáo sĩ và hàng triệu tín 
hữu thuộc tòa Thượng Phụ Mascơva đã được đệ 
trình quốc hội ở thủ đô Kiev. Kiev không đáp 
lại những lời kêu gọi loại bỏ những luật vi phạm 
quyền của các tín hữu.”

Những lập trường khác nhau
Trong những tuần lễ căng thẳng trước khi xảy 

ra cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ucraina, 
người ta thấy những lập trường khác nhau của 
các vị lãnh đạo tôn giáo:

Chính Thống Mascơva dĩ nhiên ủng hộ lập 
trường của Tổng thống Putin, Giáo Hội Chính 
Thống Ucraina độc lập ủng hộ lập trường của 
tổng thống Zelenskyy, cũng như Giáo Hội Công 
Giáo Ucraina nghi lễ đông phương. Còn Giáo 

Hội Chính Thống Nga tại Ucraina ban đầu im 
lặng, và chỉ sau khi chiến tranh bùng nổ ngày 
24.2 mới mạnh mẽ lên án chiến tranh. Giáo Hội 
Công Giáo Latinh, một thiểu số bé nhỏ thì cũng 
lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.

Tòa Thượng Phụ Chính Thống 
Mascơva

Khi chiến tranh bùng nổ, Đức Thượng Phụ 
Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Nga, cũng bày 
tỏ lo âu vì chiến tranh của Nga tại Ucraina, và 
tuyên bố rằng:

“Trong tư cách là thượng phụ và giáo chủ của 
toàn Giáo Hội tại Nga, với các đoàn chiên tại 
Nga, Ucraina và các nước khác, tôi cảm thương 
sâu xa đối với những người bị thương tổn vì bất 
hạnh này”.

Đức Thượng Phụ Kirill cũng kêu gọi các phe 
lâm chiến “hãy làm mọi sự để tránh tạo nên những 
nạn nhân nơi các thường dân. Tất cả các giáo sĩ 
và giáo dân hãy giúp đỡ những người bị thương 
tổn, trong đó có những người tị nạn, vô gia cư, 
những người không có kinh kế”. Ngài cũng nhắc 
lại rằng dân tộc Nga và dân tộc Ucraina liên kết 
với nhau qua lịch sử bao thế kỷ, bắt đầu từ biến 
cố nước Nga chịu phép rửa qua Thánh Đại Quận 
công thành Kiev (cách đây hơn 10 thế kỷ) Đức 
Thượng Phụ Kirill hy vọng sự hiệp thông đó, do 
Chúa ban, sẽ giúp vượt thắng những căng thẳng 
và xung khắc đã đưa tới cuộc xung đột hiện nay”.

Trước đó, các vị lãnh đạo Giáo Hội Chính 
Thống Nga giữ im lặng trước tình trạng leo thang 
trong cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Hôm 
thứ tư 23.2, Đức Thượng Phụ Kirill đã nhiệt liệt 
chúc mừng tổng thống Vladimir Putin nhân ngày 
“Các chiến binh bảo vệ tổ quốc”, nhưng không 
nhắc gì đến Ucraina, và đồng thời nồng nhiệt ca 
ngợi những người đang thi hành trách nhiệm quân 
sự, canh chừng biên giới của tổ quốc và quan 
tâm tăng cường khả năng bảo vệ và an ninh của 
đất nước”.

Chính thống Ucraina độc lập
Về phần Đức TGM Epifaniy của tổng giáo 

phận Kiev, Thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống 
Ucraina độc lập, đã phổ biến một sứ điệp sáng 
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ngày 24.2 cho các tín hữu sau khi quân đội Nga 
xâm chiếm nước này.

Ngài gọi đây là một tấn công vô cớ gây ra, có 
tính chất “ma quái” và bất chấp mọi sự, do Nga và 
Belarus chống lại Ucraina, đồng thời kêu gọi dân 
chúng đừng hốt hoảng. Đức TGM bày tỏ tin tưởng 
nơi quân đội Ucraina, kêu gọi những chiến sĩ ở tiền 
tuyến hãy cầu nguyện với thánh ca “Akathistos” xin 
sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria.

Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông 
phương

Về phần Đức TGM Trưởng Sviatoslav 
Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ 
đông phương, ngài bày tỏ sự sát cánh của Giáo 
Hội Công Giáo Ucraina với dân tộc của mình 
và mời gọi mọi người hiệp với ngài và toàn dân 
Ucraina cầu nguyện để Ucraina được gìn giữ 
chống lại cuộc gây hấn bất công.

Trước đó, sau khi Tổng thống Putin tuyên 
bố công nhận nền độc lập của hai cộng hòa tự 
xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Nga, Đức 
TGM trưởng Shevchuk đã công bố tuyên ngôn 
nói rằng “việc nhìn nhận này là một thách đố 
nghiêm trọng và là một đe dọa cho toàn thể cộng 
đồng quốc tế cũng như cho công pháp quốc tế. 
Và vì thế, nay là lúc liên kết toàn thể nỗ lực của 
chúng ta để bảo vệ nền độc lập, sự toàn vẹn lãnh 
thổ và chủ quyền quốc gia Ucraina. Nghĩa vụ và 
trách nhiệm của toàn thể nhân loại là ngày hôm 
nay phải dấn thân để phòng ngừa chiến tranh và 
bảo vệ hòa bình công chính... Chúng ta sẵn sàng 
bảo vệ và chiến đấu trung thành cho hòa bình”.

Lập trường của Tòa Thánh
Giữ thái độ đứng giữa các phe, Tòa Thánh có 

một lập trường bao quát và trung dung hơn. Lên 
tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 
23.2. ĐTC bày tỏ đau buồn và nói: “Mặc dù có 
những cố gắng ngoại giao trong những tuần lễ 
gần đây, nhưng hiện nay đang mở ra những cảnh 
tượng ngày càng đáng báo động hơn. Cũng như 
tôi, bao nhiêu người trên toàn thế giới, đang cảm 
thấy âu lo. Một lần nữa hòa bình của tất cả mọi 
người lại bị đe dọa vì những lợi lộc phe phái. 
Tôi muốn kêu gọi tất cả những người có trách 

nhiệm chính trị, hãy nghiêm túc xét mình trước 
mặt Chúa, là Thiên Chúa của hòa bình chứ không 
phải của chiến tranh; là Cha của tất cả mọi người, 
chứ không phải của riêng người nào, Chúa muốn 
chúng ta là anh chị em của nhau, chứ không phải 
là kẻ thù...”

Rồi ĐTC mời gọi tất cả mọi người hãy cử 
hành Ngày ăn chay cho hòa bình vào 2.3 thứ 
Tư lễ tro.

Khi chiến tranh bùng nổ sáng ngày 24.2, ĐHY 
Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu 
gọi những ai đang nắm giữ vận mệnh thế giới 
giúp tránh những kinh hoàng của chíến tranh. 
Thông cáo nhắc lại một số điểm trong lời kêu 
gọi của ĐTC, không nêu đích danh Nga và nhận 
xét rằng: “Những cảnh tượng thê thảm mà tất cả 
chúng ta đều e sợ rất tiếc là nay đang trở thành 
sự thực. Nhưng vẫn còn thời giờ cho thiện chí, 
còn chỗ cho việc thương thuyết, vẫn còn chỗ để 
thực thi khôn ngoan ngăn cản sự lấn át của những 
lợi lộc phe phái, bảo vệ những khát vọng hợp 
pháp của mỗi người và tránh cho thế giới khỏi 
sự điên rồ và khủng khiếp của chiến tranh. Các 
tín hữu chúng ta không mất hy vọng về một tia 
sáng lương tâm của những người đang nắm giữ 
vận mệnh của thế giới”.

Hai thông cáo trên đây cho thấy Tòa Thánh 
ngầm trách cứ cả phía Nga lẫn Mỹ và các đồng 
minh Nato đều theo đuổi lợi lộc riêng của phe 
mình: Nga lo sợ cho an ninh trước sự “bành 
trướng” của khối Nato bao vây Nga, trong khi 
Mỹ và các đồng minh muốn kiếm thêm “đồng 
minh” mới như Ucraina để bành trướng thế lực. 
(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)
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Lắng nghe bằng trái tim
Anh chị em thân mến,
Năm ngoái, chúng ta đã suy tư về nhu cầu 

“Hãy đến mà xem” để khám phá thực tế và có 
thể kể lại, bắt đầu bằng cách trải nghiệm các sự 
kiện và gặp gỡ mọi người. Tiếp tục dòng suy tư 
này, bây giờ tôi muốn mọi người chú ý đến một 
từ khác, “lắng nghe”, từ này mang tính quyết 
định trong ngữ pháp giao tiếp và là điều kiện để 
đối thoại cách chân thực.

Trên thực tế, chúng ta đang mất khả năng lắng 
nghe những người trước mặt, cả trong các mối 
tương quan bình thường hằng ngày cũng như khi 
tranh luận về các vấn đề quan trọng nhất của 
đời sống dân sự. Đang khi ấy, việc lắng nghe 
lại đang có một bước phát triển quan trọng mới 
trong lĩnh vực truyền thông và thông tin, với sự 
xuất hiện của nhiều podcast và audio chat, nhằm 
khẳng định rằng: lắng nghe vẫn là điều cần thiết 
trong giao tiếp của con người.

Một bác sĩ đáng kính, quen chữa trị những vết 
thương tâm hồn, một lần nọ được hỏi về nhu cầu 
lớn nhất của con người là gì. Ông trả lời: “Đó là, 
vô cùng mong muốn được lắng nghe”. Một niềm 
mong muốn thường bị che giấu, nhưng lại thách 
thức bất cứ những ai được kêu gọi trở thành nhà 
giáo dục hoặc nhà đào tạo, hoặc là người có vai 
trò truyền thông: cha mẹ và giáo viên, cha sở và 
nhân viên mục vụ, chuyên viên truyền thông và 
những người phục vụ trong lãnh vực xã hội hay 
chính trị.

Lắng nghe bằng trái tim 
Từ các trang Kinh thánh, chúng ta biết rằng 

lắng nghe không chỉ có nghĩa là nhận thức âm 
thanh, mà về cơ bản được liên kết với mối tương 
quan đối thoại giữa Thiên Chúa và loài người. 
“Shema Israel - Nghe đây, hỡi Israel” (Đnl 6,4), 

lời mở đầu của điều răn thứ nhất trong kinh 
Torah, liên tục được nhắc lại trong Kinh thánh, 
đến mức thánh Phaolô khẳng định rằng “Đức 
tin có được là nhờ lắng nghe” (xem Rm 10,17). 
Quả thực, sáng kiến   là của Thiên Chúa, Đấng 
nói chuyện với chúng ta, và chúng ta đáp lại 
bằng cách lắng nghe Ngài. Cuối cùng, ngay cả 
sự lắng nghe này cũng xuất phát từ ân sủng của 
Chúa, như trường hợp của đứa trẻ sơ sinh đáp 
lại ánh mắt và giọng nói của mẹ hoặc cha mình. 
Trong số 5 giác quan, giác quan được Chúa ưu ái 
dường như là thính giác, có lẽ vì nó ít xâm lấn 
hơn, kín đáo hơn thị giác, và do đó, con người 
được tự do hơn.

Lắng nghe tương ứng với phong cách khiêm 
tốn của Thiên Chúa. Đó là hành động cho phép 
Thiên Chúa bày tỏ Ngài là Đấng dùng lời để 
tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, và 
dùng cách lắng nghe để nhìn nhận họ là đối tác 
trong cuộc đối thoại. Thiên Chúa yêu thương loài 
người: đó là lý do tại sao Ngài ngỏ lời với họ, 
và tại sao Ngài “ghé tai” lắng nghe họ.

Ngược lại, con người có xu hướng trốn tránh 
các mối tương quan, quay lưng lại và “bịt tai” 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô 
cho Ngày Thế giới Truyền thông
xã hội năm 2022
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để khỏi phải phải lắng nghe. Việc từ chối lắng 
nghe thường dẫn đến gây hấn với người khác, 
như đã xảy ra với những người đang nghe phó 
tế Têphanô, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 
(xem Cv 7,57).

Thế nên, một mặt, Thiên Chúa luôn mặc khải 
chính mình khi tự ý thông truyền; và mặt khác, 
con người được yêu cầu đón nhận và sẵn sàng 
lắng nghe. Chúa gọi con người cách rõ ràng vào 
giao ước yêu thương, để họ có thể trọn vẹn trở 
nên chính mình: giống hình ảnh Thiên Chúa trong 
khả năng lắng nghe, đón nhận và dành không 
gian cho người khác. Về cơ bản, lắng nghe là 
một chiều kích của tình yêu.

Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu kêu gọi các 
môn đồ xét lại xem họ đã lắng nghe như thế nào. 
“Hãy để ý tới cách thức anh em nghe” (Lc 8,18): 
đây là điều Ngài khuyên họ làm sau khi kể lại 
dụ ngôn người gieo giống, giúp cho người ta hiểu 
rằng chỉ nghe thôi là chưa đủ, mà cần phải biết 
chăm chú lắng nghe. Chỉ những ai đón nhận lời 
với tấm lòng “lương thiện” và trung thành tuân 
giữ thì mới sinh hoa kết quả là sự sống và ơn 
cứu độ (x. Lc 8,15). Chỉ khi nào chúng ta chú ý 
đến người mà chúng ta lắng nghe, đến điều chúng 
ta lắng nghe và cách chúng ta lắng nghe, chúng 
ta mới có thể phát triển trong nghệ thuật giao 
tiếp - trọng tâm của nghệ thuật ấy không phải 
là lý thuyết hay kỹ thuật, mà là “con tim rộng 
mở, làm cho người ta có thể gần gũi nhau” (xem 
Tông huấn Evangelii Gaudium, 171).

Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng nhiều 
khi ngay cả những người có thính giác hoàn hảo 
cũng không thể nghe thấy người khác. Trên thực 
tế, có một chứng điếc nội tâm còn tồi tệ hơn điếc 
thể chất. Thật vậy, việc lắng nghe liên quan đến 
toàn bộ con người, chứ không chỉ là thính giác. 
Cơ quan thực sự của lắng nghe là trái tim. Dù 
còn rất trẻ, Vua Salômôn đã tỏ ra mình khôn 
ngoan vì ông đã xin Chúa ban cho ông một 
“trái tim biết lắng nghe” (xem 1 V 3,9). Thánh 
Augustinô từng khuyến khích chúng ta lắng nghe 
bằng trái tim (corde audire), đón nhận những lời 
nói không phải để lọt ra ngoài qua lỗ tai, nhưng 
đi vào tim ta cách linh thiêng: “Chớ để trái tim 
ở lỗ tai, mà hãy để lỗ tai trong tim mình.” [1] 
Thánh Phanxicô Assisi đã khuyến khích các anh 
em của mình “hãy nghiêng lỗ tai của con tim mà 
lắng nghe”. [2]

Do đó, khi tìm cách giao tiếp thực sự, kiểu 
lắng nghe đầu tiên cần được tái khám phá là lắng 
nghe bản thân mình, lắng nghe những nhu cầu 
chân thật nhất của mình, những nhu cầu được 
khắc ghi trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Và 
chúng ta chỉ có thể bắt đầu bằng cách lắng nghe 
điều khiến chúng ta trở nên độc đáo khi được tạo 
dựng: mong muốn được ở trong mối tương giao 
với người khác và với một Đấng khác. Chúng ta 
không được tạo dựng để sống như các nguyên tử, 
nhưng để sống với nhau.

Lắng nghe như một điều kiện của giao tiếp tốt
Có một kiểu nghe không thực sự là nghe mà 

ngược lại: đó là nghe lén. Trên thực tế, việc nghe 
lén và theo dõi, khai thác người khác để trục lợi 
là một cám dỗ thường xuyên mà ngày nay dường 
như đã trở nên quyết liệt hơn trong thời đại của 
mạng xã hội. Trái lại, điều đặc biệt làm cho giao 
tiếp trở nên tốt đẹp và đầy tính nhân văn chính 
là lắng nghe người ở trước mặt chúng ta, đối diện 
trực tiếp, lắng nghe người mà chúng ta giao tiếp 
với sự cởi mở công bằng, tin tưởng và trung thực.

Thật không may, việc thiếu lắng nghe mà 
chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày 
cũng thể hiện rõ trong cuộc sống công cộng, nơi 
mà thay vì lắng nghe nhau, những câu chuyện lại 
thường chỉ là “ông nói gà bà nói vịt”. Đây là một 
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triệu chứng cho thấy, thay vì tìm kiếm chân lý và 
thiện hảo, người ta lại tìm kiếm sự đồng thuận; 
thay vì lắng nghe, người ta lại chú ý đến cử tọa. 
Trái lại, giao tiếp tốt sẽ không cố gây ấn tượng 
với công chúng bằng một câu nói nào đó nhằm 
chế giễu người khác, mà là chú ý đến nguyên 
do của họ và cố gắng nắm bắt tính phức tạp của 
thực tế. Thật đáng buồn khi, ngay cả trong Giáo 
hội cũng hình thành những cấu kết về ý thức hệ, 
chẳng còn biết lắng nghe, để lại hậu quả là sự 
chống đối vô bổ.

Trên thực tế, trong nhiều cuộc đối thoại, chúng 
ta chẳng giao tiếp gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là 
đợi người kia nói xong rồi áp đặt quan điểm của 
mình. Trong những tình huống này, như nhà triết 
học Abraham Kaplan lưu ý, [3] đối thoại chỉ là 
một cuộc song thoại: một cuộc độc thoại với hai 
giọng nói. Trái lại, trong giao tiếp thực sự, “tôi” 
và “bạn” đều “đi ra”, hướng về nhau.

Vì vậy, lắng nghe là thành phần đầu tiên 
không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp tốt. 
Không có lắng nghe thì không có giao tiếp, và 
sẽ không thể có một nền báo chí lành mạnh nếu 
không có khả năng lắng nghe. Để cung cấp thông 
tin chắc chắn, quân bình và đầy đủ, cần phải lắng 
nghe trong một thời gian dài. Để kể lại một sự 
kiện hoặc mô tả trải nghiệm khi tường thuật tin 
tức, điều cần thiết là phải biết cách lắng nghe, 
sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của mình, để sửa đổi 
các giả định ban đầu của mình.

Chỉ khi gạt bỏ những độc thoại sang một bên 
thì các tiếng nói mới hài hòa được với nhau, hầu 
có thể bảo đảm đạt được sự giao tiếp đích thực. 
Phải lắng nghe một số nguồn, “đừng dừng lại ở 
quán rượu đầu tiên” - như các chuyên gia trong 
lĩnh vực này dạy chúng ta - mới bảo đảm được 
độ tin cậy và nghiêm túc của thông tin chúng ta 
truyền tải. Lắng nghe nhiều tiếng nói, lắng nghe 
lẫn nhau, ngay cả trong Giáo hội, giữa các anh 
chị em, sẽ cho phép chúng ta thực hiện nghệ 
thuật phân định, vốn luôn chứng tỏ là khả năng 
định hướng bản thân trong một bản giao hưởng 
nhiều giọng.

Nhưng tại sao lại phải đối mặt với việc cố 
gắng lắng nghe? Một nhà ngoại giao vĩ đại của 

Tòa thánh, Hồng y Agostino Casaroli, đã thường 
nói về “thái độ kiên nhẫn tử đạo” cần có khi lắng 
nghe và được lắng nghe trong các cuộc đàm phán 
với các bên khó tính nhất, để đạt được lợi ích lớn 
nhất có thể trong điều kiện tự do hạn chế. Nhưng 
ngay cả trong những tình huống ít khó khăn hơn, 
việc lắng nghe cũng luôn đòi hỏi đức tính kiên 
nhẫn, cùng với khả năng để cho mình ngạc nhiên 
trước sự thật, dù chỉ là một mảnh nhỏ của sự thật, 
nơi người mà chúng ta đang lắng nghe. Chỉ có 
sự ngạc nhiên mới mang lại kiến   thức. Tôi nghĩ 
đến sự tò mò vô hạn của đứa trẻ luôn mở to mắt 
nhìn thế giới xung quanh. Lắng nghe trong trạng 
thái tâm trí này - sự ngạc nhiên của trẻ thơ trong 
nhận thức của người lớn - thì luôn luôn phong 
phú bởi vì tôi luôn có thể học được một điều gì 
đó, dù nhỏ, từ người khác và đơm hoa kết trái 
trong cuộc sống của chính tôi.

Khả năng lắng nghe tiếng nói của xã hội có 
giá trị hơn bao giờ hết trong thời điểm đang bị 
tổn thương bởi đại dịch kéo dài này. Quá nhiều 
sự ngờ vực tích lũy trước đây đối với “thông tin 
chính thức” cũng đã gây ra một “dịch bệnh thông 
tin”, trong đó giới truyền thông không ngừng 
phấn đấu để trở nên đáng tin cậy và minh bạch 
hơn. Chúng ta cần ghé tai lắng nghe một cách 
sâu sắc, đặc biệt đối với những bất an xã hội 
tăng cao do nhiều hoạt động kinh tế suy thoái 
hay ngưng trệ.

Thực tế của việc cưỡng bức di cư cũng là một 
vấn đề phức tạp và không ai có sẵn một giải 
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pháp cho vấn đề này. Tôi xin nhắc lại rằng, để 
vượt qua những định kiến   về người di cư và làm 
tan chảy sự chai sạn của trái tim chúng ta, ta 
phải cố gắng lắng nghe câu chuyện của họ. Hãy 
cho từng di dân một cái tên và một câu chuyện. 
Nhiều nhà báo giỏi đã làm điều này rồi. Nhiều 
người khác cũng muốn làm như thế, và ước chi 
họ có thể làm được. Chúng ta hãy động viên họ! 
Hãy lắng nghe những câu chuyện ấy! Rồi thì 
mọi người sẽ tự nguyện ủng hộ các chính sách 
di cư mà họ cho là phù hợp nhất đối với đất 
nước của họ. Nhưng bất luận thế nào, trước mắt 
chúng ta không phải là những con số, không phải 
là những kẻ xâm lược nguy hiểm, mà là những 
khuôn mặt và những câu chuyện, những ánh mắt, 
những mong đợi và những khổ đau của những 
con người thực sự đang cần được lắng nghe.

Lắng nghe nhau trong Giáo hội
Trong Giáo hội cũng vậy, rất cần lắng nghe 

và nghe được lời của nhau. Đó là món quà trao 
tặng sự sống quý giá nhất mà chúng ta có thể 
dành cho nhau. “Các Kitô hữu đã quên rằng sứ 
vụ lắng nghe đã được Đấng lắng nghe vĩ đại uỷ 
thác cho họ và họ phải chia sẻ công việc ấy của 
Người. Chúng ta cần lắng nghe bằng đôi tai của 
Chúa để có thể nói lời của Chúa.”[4] Thế nên 
nhà thần học Tin lành Dietrich Bonhoeffer mới 
nhắc nhở chúng ta rằng: công việc phục vụ đầu 
tiên ta phải dành cho người khác trong tình hiệp 
thông là lắng nghe họ. Ai không biết lắng nghe 
anh chị em mình thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ 
không còn khả năng lắng nghe Thiên Chúa. [5]

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động 
mục vụ chính là việc “tông đồ lắng nghe” - lắng 
nghe trước khi nói, như Thánh tông đồ Giacôbê 
khuyên nhủ: “Mọi người hãy mau nghe, và hãy 
chậm nói” (1,19). Tự nguyện dành một chút thời 
gian của riêng mình để lắng nghe mọi người là 
hành vi bác ái đầu tiên.

Một tiến trình Thượng hội đồng vừa được khởi 
động. Chúng ta hãy cầu xin cho đây sẽ là cơ hội 
tuyệt vời để lắng nghe nhau. Thực ra, sự hiệp 
thông không phải là kết quả của các chiến lược 
và chương trình, nhưng được xây dựng trên sự 
lắng nghe nhau giữa các anh chị em. Như trong 

một dàn hợp xướng, sự thống nhất không đòi hỏi 
sự đồng đều, đơn điệu mà là sự đa dạng và nhiều 
giọng, đa âm. Đồng thời, trong dàn hợp xướng 
mỗi giọng hát vừa hát vừa lắng nghe các giọng 
khác và để ý đến sự hòa hợp của tổng thể. Sự 
hòa hợp này là do nhà soạn nhạc tạo ra, nhưng 
thể hiện sự hoà hợp này lại do tất cả và từng 
giọng hát hoà âm với nhau.

Khi ý thức rằng chúng ta tham gia vào một 
sự hiệp thông đã có trước và bao gồm cả chúng 
ta, chúng ta có thể tái khám phá một Giáo hội 
giao hưởng, trong đó mỗi người có thể hát bằng 
chính giọng hát của mình, đón nhận giọng hát 
của người khác như một món quà để thể hiện hoà 
âm của toàn bộ bản giao hưởng do Chúa Thánh 
Thần soạn thảo.

Roma, Đền thờ Gioan Latêranô, ngày 24 
tháng 1 năm 2022, lễ Thánh Phanxicô 

Salêsiô, 

Phanxicô
Vi Hữu & Minh Đức (WHĐ) chuyển ngữ

[1] “Nolite habere cor in auribus, sed aures 
in corde” (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca 
Agostiniana 34, 568).

[2] “Lettera a tutto l’Ordine”: Fonti 
Francescane, 216.

[3] Xem “Cuộc đời đối thoại”, trong J.D. 
Roslansky, ed., Communication. Một cuộc thảo 
luận tại Hội nghị Nobel, Công ty xuất bản North-
Holland, Amsterdam, 1969, trang 89-198.

[4] D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, 
Brescia 2017, 76.

[5] Xem sđd., 75. 
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Á CHÂU
Tìm thấy nơi tử đạo của thánh 
Gioan Tẩy Giả: dinh thự của Vua 
Hêrôđê Antipa

 Vatican News (05.02.2022) . Dự án kéo dài 
20 năm được hướng dẫn bởi nhà khảo cổ Győző 
Vörös đã xác định và tái dựng lại nơi từng giam 
giữ cũng như nơi tử đạo của thánh Gioan Tẩy 
Giả. Đó cũng là dinh thự cổ thành của Vua 
Hêrôđê Antipas, nằm trên đồi Macheron ở phía 
đông Biển Chết của Jordan ngày nay.

Đối với giáo sư Vörös, việc phát hiện ra địa 
điểm Macheron, một chứng tích được gói gọn 
trong một thời đại lịch sử mà cho đến nay các 
dấu vết khác đã bị mất thật là kỳ tích không thể 
tin được. Macheron là món quà Thiên Chúa ban 
cho thế kỷ 21.

Trên thực tế, vị trí của cung điện đã biến mất 
sau cuộc tàn phá của đế quốc Roma vào cuối 
cuộc nổi dậy lần thứ nhất của người Do Thái vào 
năm 71-72 sau Công nguyên. Năm 1968, Học giả 
người Đức August Strobel phát hiện ra tàn tích 
của một bức tường do quân Roma dựng lên và từ 
đó đưa ra giả thuyết rằng: thành phố cổ của vua 
Hêrôđê tương ứng với những gì được tìm thấy.

Từ đó, các nghiên cứu quan trọng đã được bắt 
đầu. Các nghiên cứu của các nhà khảo cổ dòng 
Phanxicô là Virginio Canio Corbo và Michele 
Piccirillo đã không công bố bất cứ điều gì. Theo 
mong muốn được thể hiện trong chuyến tông du 
đến Jordan của Đức Biển Đức XVI, vào năm 
2009, Bộ Cổ vật Hoàng gia Amman đã ủy thác 
cho Győző Vörös nghiên cứu 20 năm về địa 
điểm khảo cổ. Dự án được thực hiện với sự hợp 
tác khoa học chặt chẽ với Học viện Kinh Thánh 
dòng Phanxicô, Trường Kinh Thánh và Khảo cổ 
của dòng Đaminh ở Giêrusalem, và Viện Khảo 
cổ học Cobb của Đại học Mississippi.

Hơn 100.000 ngàn yếu tố kiến trúc được lắp 
ráp lại như trong một bức tranh khảm cho phép 
nhà khảo cổ khôi phục lại cho nhân loại bản tái 

tạo đồ họa của một địa điểm giàu ý nghĩa và hấp 
dẫn đối với lịch sử và đức tin.

Nhà khảo cổ Vörös cho biết: họ đã có thể tái 
tạo lại về mặt kiến trúc bên trong cung điện của 
Vua Hêrôđê, như được mô tả trong Phúc âm. Ông 
nói: “Ngày nay, chúng ta có thể cung cấp cho các 
thế hệ mới một hình ảnh trung thực về những gì 
các văn bản thánh nói với chúng ta: không phải 
là một minh họa Kinh Thánh, dựa trên trí tưởng 
tượng hay sự phóng tác, mà là một tài liệu lịch 
sử. Đây là trọng tâm và ý nghĩa của sứ mạng của 
ngành khảo cổ học.”

Sự kiện tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả được 
các thánh sử Máccô và Mátthêu thuật lại. Nó là 
một sự kiện lịch sử đã được xác nhận vào thế 
kỷ I trong tác phẩm Antiquitates Judaicae của 
nhà sử học Do Thái Josephus và 250 năm sau, 
trong cuốn Lịch sử Giáo hội của sử gia Eusebius 
Caesarea. (Hồng Thủy - Vatican News)

Các sáng kiến của Giáo hội Ấn Độ 
nhân lễ phong thánh cho vị thánh 
giáo dân đầu tiên của Ấn Độ

HĐGM theo nghi lễ Latinh của Ấn Độ đang 
có kế hoạch tổ chức một loạt các chương trình để 
mừng việc phong thánh cho Chân phước Lazarus, 
thường được gọi là Devasahayam Pillai, giáo dân 
đầu tiên sẽ được phong thánh ở nước này.

Devasahayam Pillai tên thật là Neelakanda 
Pillai, sinh ngày 23.4.1712. Ngài là một tín đồ 
Ấn giáo thuộc tầng lớp thượng lưu, là thành viên 

Tin Giáo Hội
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của hoàng gia và thân cận với Vua Marthanda 
Varma, người cai trị bang Travancore lúc bấy 
giờ. Chịu ảnh hưởng của Lannoy, tổng chỉ huy 
quân đội Travancore, vào năm 1745, ngài theo 
Công giáo và được rửa tội với tên Lazarus, nhưng 
thường được biết với tên Devasahayam, có nghĩa 
là sự giúp đỡ của Chúa.

Nhà vua ra lệnh bắt giữ Pillai vào năm 1749, 
buộc ngài tội phản quốc và gián điệp. Pillai bị 
giam cầm, tra tấn và cuối cùng bị đày đến khu 
rừng Aralvaimozhy, một vùng biên giới hẻo lánh 
của bang Travancore. Theo các tài liệu của Giáo 
hội, trên đường vào rừng, Pillai bị đánh đập hàng 
ngày, bị xát hạt tiêu vào vết thương và lỗ mũi, 
rồi phơi nắng và chỉ cho uống nước ao tù. 7 năm 
sau khi theo đạo Công giáo, ngài bị binh lính bắn 
chết vào năm 1752.

Chân phước sẽ được ĐTC phong thánh cùng 
6 vị khác tại Vatican vào ngày 15.5 tới đây. Sau 
lễ phong thánh, một lễ tạ ơn quốc gia sẽ được 
tổ chức vào ngày 5.6.2022, Chúa Nhật Lễ Chúa 
Thánh Thần Hiện xuống, tại Aralvaimozhi, một 
thị trấn nhỏ ở bang Tamil Nadu, nơi Devasahayam 
đã tử đạo.

Các giám mục Ấn Độ thông báo rằng một giờ 
cầu nguyện sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 
24.6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mời gọi các 
tín hữu từ khắp nơi trong nước cũng như từ nước 
ngoài liên kết với họ như một gia đình và “cầu 
xin sự chuyển cầu của thánh tử đạo Devasahayam 
cho đất nước của chúng ta.”

Đức cha Filipe Neri Ferrao của giáo phận Goa 
và Daman, nói rằng Devasahayam là người Ấn 

Độ đầu tiên sống đời hôn nhân được tuyên thánh. 
Do đó, lễ phong thánh này có ý nghĩa đặc biệt 
đối với Giáo hội Ấn Độ. 

Đồng thời, để mừng việc phong thánh cho Chân 
phước Devasahayam, các giám mục đã công bố 
một kinh cầu nguyện với ngài và một phác thảo 
ngắn gọn về cuộc đời của ngài, tập trung vào 
những phẩm chất nổi bật của ngài. Các giám mục 
cũng sẽ tổ chức một cuộc thi đố vui và thi viết 
trên toàn quốc về cuộc đời của ngài. (Ucanews 
18.02.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

Chính phủ Ấn Độ phá huỷ tượng 
Chúa Giê-su cao 6 mét ở một 
làng Kitô giáo

Các quan chức ở làng Gokunte thuộc bang 
Karnataka, phía tây nam Ấn Độ, đã phá huỷ một 
bức tượng Chúa Giê-su cao 6 mét đã được dựng 
lên từ 18 năm. Chính quyền địa phương nói rằng 
pho tượng được xây dựng trên khu đất được dành 
làm đồng cỏ chăn nuôi và tuyên bố rằng Tòa án 
Tối cao đã ra lệnh phá dỡ tượng. Tuy nhiên, các 
nhà lãnh đạo Kitô giáo trong khu vực nói rằng 
vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Cha Theres Babu, cũng là một luật sư, nói 
rằng các Kitô hữu không hề được xem bức thư 
ra lệnh phá dỡ tượng. “Chính quyền đã nhiều 
lần nói rằng công văn phá dỡ đã được ban hành. 
Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền xuất trình lệnh 
phá dỡ. Không rõ đó có phải là một phán quyết 
hay không. Nhưng [quan chức chính phủ] không 
bao giờ cho chúng tôi xem lệnh.”

Pho tượng Chúa Giêsu được xây dựng bên 
cạnh nhà thờ thánh Phanxicô của làng Gokunte 
vào năm 2004. Theo dân làng, một vài thành 
viên của tổ chức ủng hộ Ấn giáo muốn gây căng 
thẳng trong khu vực và đã đệ đơn lên Tòa án 
tối cao.

Làng có khoảng 600 người, và tất cả đều là 
Công giáo, trừ bốn gia đình. Một giáo dân nói 
với nói với đài truyền hình địa phương rằng 400 
đến 500 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch này. 
“Chúng tôi đã cầu nguyện tại tượng này từ năm 
2004. Họ thậm chí không nghe chúng tôi và chỉ 
loại bỏ mọi thứ bằng cách sử dụng máy xúc đất.”
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Người này nói thêm: “Mặc dù chúng tôi đã 
yêu cầu chính quyền [địa phương] dỡ bỏ pho 
tượng một cách an toàn và giao cho chúng tôi, 
nhưng tượng đã bị phá bỏ và mang đi bằng một 
chiếc máy kéo. Có khoảng 14 công trình kiến 
trúc nhỏ và một vòm cũng đã bị phá bỏ. Chúng 
tôi đã góp vốn và làm việc chăm chỉ để xây 
dựng tượng.”

Cha Ivel Mendanha, Bề trên giám tỉnh Dòng 
Chúa Cứu Thế ở Mumbai, cho biết: “Đó thực sự 
là một khoảnh khắc đau đớn khi một bức tượng 
của Chúa Giêsu bị chính quyền địa phương dỡ 
bỏ khỏi mặt đất. Đây không chỉ là một bức tượng 
bất kỳ mà là một tượng của Chúa Giêsu. Các 
nhà chức trách có thể thể hiện sự hiểu biết, tôn 
trọng, tôn kính hơn bằng việc gặp các nhà lãnh 
đạo tôn giáo và yêu cầu thực hiện các việc cần 
thiết để di dời bức tượng khỏi khu đất nếu nó 
đúng lệnh của tòa án.” (Crux 19.02.2022) (Hồng 
Thủy - Vatican News)

Giáo hội Chính Thống Copte khen 
ngợi chính sách xây nhà thờ tại 
các khu đô thị mới của Ai Cập

Trong bài giảng Thánh lễ khánh thành một nhà 
thờ mới được xây dựng ở thành phố El Salam, 
một khu dân cư và công nghiệp mới được xây 
dựng trong những năm gần đây ở khu vực của 
Cairo, Đức Thượng phụ Tawadros II của Chính 
thống Copte đã cảm ơn và khen ngợi chính sách 
của Ai Cập cho phép xây nhà thờ và đền thờ Hồi 
giáo tại mỗi khu dân cư đô thị mới.

Trong chương trình phát triển đô thị cường 
độ cao được khởi động ở Ai Cập, mỗi khu đô 

thị mới được xây dựng tuân thủ các hướng dẫn 
do chính quyền dân sự thành lập cũng sẽ có nhà 
thờ riêng, phù hợp với quy hoạch của pháp luật.

Các nhà phân tích chính trị Ai Cập báo cáo 
rằng mục đích tuyên bố của các điều khoản của 
tổng thống là đảm bảo cho tất cả công dân, người 
Hồi giáo và Ki-tô hữu, cơ hội tham dự các cử 
hành, nghi lễ và các hoạt động của cộng đồng 
tín ngưỡng của riêng họ.

Đức Thượng phụ Tawadros cảm ơn Tổng 
thống Abdel Fattah al Sisi, lực lượng cảnh sát 
và tất cả các tổ chức đã giúp xây dựng nơi thờ 
phượng mới. Ngài nhận xét: “Thật tuyệt vời khi 
giới lãnh đạo chính trị cam kết đảm bảo sự hiện 
diện của ít nhất một đền thờ Hồi giáo và một nhà 
thờ trong mọi khu dân cư đô thị mới”.

Chỉ thị của Tổng thống Ai Cập rất quan trọng 
khi mà trong quá khứ, việc xây các nhà thờ gặp 
nhiều khó khăn và xung đột. Cho đến năm 2016, 
“10 quy tắc” được thêm vào luật Ottoman đã cản 
trở việc xây nhà thờ, đặc biệt tại các nơi có Ki-tô 
hữu, vì trong đó cấm xây dựng nhà thờ mới gần 
trường học, kênh đào, tòa nhà chính phủ, đường 
sắt và khu dân cư. Do đó nhiều nhà thờ được 
xây dựng tại Ai Cập một cách tự phát và không 
có giấy phép hợp pháp. Ngày nay những nơi này 
vẫn bị các nhóm quá khích sử dụng làm cớ để 
kích động bạo lực giáo phái.

Luật mới về địa điểm thờ tự, được Quốc hội 
Ai Cập phê chuẩn vào tháng 8.2016, giúp bắt đầu 
quá trình nhằm “hợp pháp hóa” các cơ sở thờ tự 
của Ki-tô giáo được xây dựng trong quá khứ mà 
không có giấy phép. (Fides 07.02.2022) (Hồng 
Thủy - Vatican News)

Ấn Độ có Nhà nguyện Studio đầu 
tiên trên thế giới

Ngày 28.01.2022, Đức cha John Rodrigues, 
Giám mục Phụ tá của Bombay, Ấn Độ đã làm 
phép Nhà nguyện Studio đầu tiên trên thế giới.

Hưởng ứng những lời của ĐTC, “Về mặt nào 
đó đại dịch Covid.19 đã cho chúng ta cơ hội phát 
triển những cách sống mới”, các linh mục dòng 
Phaolô ở Mumbai, cha Johny và cha Renold đã 
tìm kiếm một cách mới để đến với Dân Chúa 
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trong Đại dịch. Như thế, ý tưởng Nhà nguyện 
Studio đã ra đời. Đây là một Nhà nguyện chỉ 
dành riêng cho việc chầu Thánh Thể, được thiết 
kế với một hệ thống studio chuyên nghiệp.

Được xây dựng hoàn toàn với sự đóng góp 
của những người hành hương kỹ thuật số trên 
toàn thế giới, với chi phí hơn 27.000 đô la, Nhà 
nguyện sẽ là một chiếc la bàn chỉ Chúa Giêsu, 
Vị Thầy Chí Thánh của thế giới, và là trung tâm 
nạp năng lượng cho những linh hồn đang yếu 
đuối cần được nâng đỡ. Mỗi ngày, một buổi Chầu 
Thánh Thể Trực tiếp kéo dài 30 phút, được gọi là 
“30 Phút Thánh” được phát trên kênh YouTube 
của “St Pauls Multimedia”.

Trong khi cử hành nghi thức làm phép Nhà 
nguyện, Đức cha John nói: “Từ nhà nguyện này, 
ước mong Tin Mừng đi đến tận cùng trái đất. 
Chắc chắn, Chúa đã truyền cảm hứng cho cộng 
đoàn Phaolô sử dụng công nghệ để công bố Lời 
Chúa và để mọi người cảm nghiệm được sức 
mạnh, sự an ủi và lòng can đảm của Chúa”. Đức 
cha nói thêm rằng Nhà nguyện này là một dấu 
hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa, Chúa hiện 
diện khắp nơi và Nhà nguyện cũng chỉ ra sự hiện 
diện của Chúa trong chúng ta.

Cha Varghese Gnalian, Giám tỉnh dòng Phaolô 
ghi nhận tất cả những người đã quảng đại hy sinh 
đóng góp phần nhỏ bé của mình để hoàn thành dự 
án này của Thiên Chúa. Ngài nói: “Chúng tôi dâng 
hiến Nhà nguyện xinh đẹp đầu tiên này vì lợi ích 
của mỗi người trong anh chị em. Đó là Nhà nguyện 
của anh chị em, nơi trợ giúp thiêng liêng trực tuyến”.

Cha Johnson, tổng biên tập dự án giải thích: 
“Nhà nguyện Studio là một sự đáp lại lời kêu 

gọi của ĐTC, nhằm đưa mọi người đến với Chúa 
trong lời cầu nguyện; để trút virus cho Chúa 
Giêsu, Đấng tiêu diệt virus đời đời của chúng 
ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng khỏi mọi điều ác, mang 
lại hòa bình, niềm vui và sự chữa lành”. (Ngọc 
Yến - Vatican News)

Tòa Thánh khánh thành Tòa Sứ 
thần ở Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống nhất

Hôm 2.2.2022, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa 
Thánh, Đức TGM Edgar Peña Parra, đã cử hành 
Thánh lễ tại nhà thờ thánh Giuse ở Abu Dhabi 
để khánh thành một Tòa Sứ thần mới tại Abu 
Dhabi, đánh dấu một giai đoạn mới trong quan 
hệ giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 
và Vatican. Tòa Sứ thần mới bắt đầu mở cửa vào 
ngày 4.2.2022.

Hiện diện trong Thánh lễ còn có Đức cha Paul 
Hinder, Giám quản Tông Tòa Nam Á, và Đức 
ông Kryspin Dubiel, Tham tán của Tòa Sứ thần.

Trong bài giảng, Đức TGM Peña Parra đã 
chuyển lời chào nồng nhiệt và sự gần gũi thiêng 
liêng của ĐTC đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 
Thống nhất. Ngài nói: “Sự hiện diện của một 
Tòa Sứ thần thực sự là một dấu hiệu cho thấy 
sự quan tâm mục vụ của ĐTC đối với người dân 
đất nước này, đặc biệt là cộng đồng Công giáo, 
vì nó được gọi cách chính xác là ‘Ngôi nhà của 
Giáo hoàng.’”

Trong ngày Giáo hội kỷ niệm Ngày Thế giới 
về Đời sống Thánh hiến, Phụ tá Quốc vụ khanh 
Tòa Thánh nói rằng Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống nhất đã được chúc lành bởi sự phục 
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vụ của nhiều nam nữ tu sĩ trong những năm qua, 
nhiều người trong số họ đã đến với tư cách là 
nhà truyền giáo.

Ngài nói thêm, đời sống thánh hiến nhắc nhở 
Giáo hội về “lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên 
Chúa là Cha,” Đấng ban cho những người nam và 
người nữ những đặc sủng khác nhau và kêu gọi 
họ phục vụ con cái của Người.

Ơn gọi của các tu sĩ không phải không gặp 
những thách đố. Đức tổng Peña Parra nhắc lại rằng 
lời cầu nguyện có thể giúp lấp đầy khoảng trống 
khi các thừa tác viên của Giáo hội có nguy cơ 
mất hy vọng. Ngài nói rằng Chúa đã nêu gương 
tốt nhất về cách kiên nhẫn chịu đựng sự nản lòng 
và đã giành được “triều thiên chiến thắng”. 

Ngài cũng nhắc lại chuyến thăm của ĐTC tại 
Abu Dhabi vào năm 2019 và lời ngài mời gọi 
người Công giáo nắm lấy vai trò quan trọng của 
họ trong việc đưa Tin Mừng vào thực tiễn.

Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh kết thúc bài 
giảng với lời thúc giục Giáo hội địa phương tiếp 
tục biết ơn về nhiều phúc lành của Thiên Chúa 
và nhìn vào ánh sáng của Đức Ki-tô như người 
hướng dẫn họ. (Hồng Thủy - Vatican News)

ĐHY Charles Bo kêu gọi giúp xây 
dựng hòa bình

ĐHY Charles Bo, TGM giáo phận Yangon, 
Chủ tịch HĐGM Myanmar, kiêm Chủ tịch Liên 
HĐGM Á châu, kêu gọi nhà cầm quyền quân 
đội và cộng đồng quốc tế giúp tái lập hòa bình 
tại nước này và đừng gửi thêm võ khí đến đây.

ĐHY đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong cuộc 
phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nhân dịp kỷ 
niệm một năm cuộc đảo chánh của giới quân 
phiệt đưa đất nước Myanmar vào tình trạng máu 
lửa và chết chóc.

Ngày 01 tháng Hai năm 2021, quân đội Myanmar, 
dưới sự lãnh đạo của tướng Min Aung Hlaing, đã 
lật đổ chính quyền Liên minh quốc gia vì dân chủ 
của bà Aung San Suu Kyi, tạo nên làn sóng phản 
đối trên toàn quốc và quốc tế. Cho đến nay, các lực 
lượng an ninh đã giết hại 1.500 người biểu tình và 
bắt giam 11.700 người chống đảo chánh, chấm dứt 
10 năm cải tổ sau 50 năm dưới chế độ quân phiệt.

Theo văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các 
hoạt động nhân đạo, gọi tắt là OCHA, tình trạng 
mới hiện nay tại Myanmar làm cho gần một nửa 
trong số 54 triệu dân nước này lâm vào tình trạng 
nghèo đói, sau nhiều năm đạt được những cải tiến 
từ năm 2005. Người ta ước lượng mười bốn trong 
số mười lăm bang và miền ở Myanmar, có tình 
trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, 25 triệu người 
sống trong cảnh nghèo và 14 triệu 400.000 người 
cần được trợ giúp nhân đạo, trong số này có 7,5 
triệu phụ nữ và 5 triệu trẻ em.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Bo, dòng Don 
Bosco, mô tả tình trạng hiện nay là “hỗn độn, 
hoang mang, xung đột, và là một sự hấp hối với 
tốc độ ‘chóng mặt’. Dân chúng sống trong bầu 
không khí sợ hãi, lo âu, và đói khổ. Toàn thể 
Myanmar là một vùng chiến tranh”.

ĐHY cũng cho biết trong bối cảnh này, các 
giám mục Myanmar tiếp tục đồng hành với dân, 
hỗ trợ việc cứu trợ nhân đạo, và kêu gọi mọi phe 
liên hệ chấp nhận tiến vào con đường hòa bình 
và hòa giải. ĐHY Bo cũng cho biết việc chính 
quyền Myanmar tấn công những người biểu tình, 
tái khơi dậy những xung đột cũ giữa các nhóm 
phiến quân ở nhiều vùng trong nước, đặc biệt tại 
những bang có những nhóm đa số theo Kitô giáo, 
với các sắc dân Kachin, Chin, Karen và Kayah. 
Ngoài ra đã nảy sinh nhiều nhóm kháng chiến 
dân sự độc lập, chống lại những hành vi tàn ác 
của giới quân phiệt.

ĐHY Charles Bo kêu gọi cộng đồng quốc tế 
đừng quên Myanmar. Ngài nhận xét rằng sau thời 
kỳ quan tâm sau cuộc đảo chánh, nay dư luận 
quốc tế đang quên nước này. ĐHY kêu gọi quốc 
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tế trợ giúp Myanmar trong cuộc tranh đấu để vãn 
hồi hòa bình, bằng cách loại bỏ việc cung cấp 
khí giới và bảo đảm con đường cứu trợ nhân đạo 
cho những người đang gặp khó khăn. (G. Trần 
Đức Anh, O.P. | RVA)

Bất chấp đại dịch, tín hữu Công 
giáo Hàn Quốc quyên góp nhiều 
hơn cho người nghèo

Caritas Hàn Quốc đã quyên góp được 3,5 triệu 
đô la từ sự đóng góp của các tín hữu Công giáo 
nước này và các nhà tài trợ để cung cấp viện trợ 
nước ngoài cho 35 quốc gia vào năm ngoái, bất 
chấp những khó khăn do đại dịch Covid.19.

Năm 2021, Caritas Quốc tế chi nhánh Hàn 
Quốc, cơ quan hợp tác phát triển ở nước ngoài 
của Giáo hội Hàn Quốc, đã quyên góp được 
khoảng 4,07 tỷ won, tương đương 3,5 triệu đô la 
Mỹ cho các dự án viện trợ ở nước ngoài từ số 
tiền quyên góp của các tín hữu và các nhà tài trợ. 
Đây là con số viện trợ cao nhất trong vòng 5 năm 
và tăng 1,4 tỷ won so với năm trước.

Các số liệu viện trợ đã được Caritas Hàn Quốc 
công bố trước Chúa Nhật Viện trợ Nước ngoài 
vào ngày 30.1. Một phần đáng kể trong số các 
khoản quyên góp là của tín hữu Công giáo tại 
1.750 giáo xứ Công giáo của Hàn Quốc quyên góp 
trong Tuần lễ Viện trợ Nước ngoài vào tháng 1.

Các khoản quyên góp đã được chuyển cho 72 
dự án viện trợ ở 35 quốc gia trên thế giới với 
40% cho các dự án cứu trợ khẩn cấp và 52% 
cho các dự án hợp tác phát triển. 46% tiền tài 
trợ được cung cấp cho 35 dự án ở châu Á, 30% 
cho 14 dự án ở Trung Đông, 14% cho 13 dự án 
ở châu Phi, 5% cho 6 dự án ở Mỹ Latinh và 5% 
cho 4 dự án ở châu Âu.

Trong thư mục vụ nhân Chúa Nhật Viện trợ 
Nước ngoài, Đức cha Gioan Baotixita Jung Shin.
chul của giáo phận Incheon, chủ tịch Caritas Hàn 
Quốc, nhấn mạnh về tình yêu và tình huynh đệ 
đối với cộng đồng toàn cầu: “Khi nhìn nhận rằng 
chúng ta là một cộng đồng toàn cầu đang chèo 
thuyền trên cùng một con thuyền, nhân loại là 
một gia đình, tất cả chúng ta là anh em. Chúng 
ta phải cùng nhau bước đi với hy vọng và tình 

yêu.” Ngài nói thêm: “Chúng ta cần nhìn lại xem 
mình đã lắng nghe tiếng than khóc của họ và cố 
gắng đáp trả hay chưa”. (Ucanews 01.02.2022) 
(Hồng Thủy - Vatican News)

Pakistan có vị “Tôi tớ Chúa” đầu 
tiên: Akash Bashir

Giáo hội Pakistan giờ đây đã có vị “Tôi tớ 
Chúa” đầu tiên, đó là Akash Bashir, một giáo 
dân và là cựu học sinh của Học viện Kỹ thuật 
Don Bosco ở Lahore. Ngài đã tử đạo khi cố gắng 
ngăn cản một kẻ đánh bom liều chết vào nhà thờ 
vào năm 2015 để gây thương vong cho các tín 
hữu đang tham dự Thánh lễ.

Hôm 31.1, cử hành lễ thánh Gioan Bosco, 
Đức cha Sebastian Shaw của Lahore đã thông 
báo rằng Vatican đã chấp nhận Akash Bashir là 
Tôi Tớ Chúa.

Akash sinh ngày 22.6.1994 tại Risalpur, 
Nowshera, tỉnh Khyber.Pakhtunkhwa, tử đạo khi 
mới 20 tuổi.

Cha Francis Gulzar, Tổng đại diện của tổng 
giáo phận Lahore nói: “Đây là một ngày tuyệt 
vời đối với GHCG ở Pakistan. Anh ấy đã hy 
sinh mạng sống của mình để cứu mạng sống của 
cộng đồng Ki-tô giáo tại Nhà thờ thánh Gioan, 
ở Youhanabad, Lahore. Anh ấy là Ki-tô hữu 
Pakistan đầu tiên được nâng lên hàng Dân Thánh 
Thiện của Thiên Chúa”.

Người Công giáo Pakistan đã bắt đầu cầu nguyện 
xin vị Tôi tớ Chúa đầu tiên và vị tử đạo của quốc 
gia Hồi giáo đông đảo này cầu nguyện cho họ.

Vào ngày 15.3.2015, hai kẻ đánh bom liều chết 
đã cho nổ quả bom mang theo trong mình gần nhà 
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thờ thánh Gioan và nhà thờ Chúa Kitô gần đó, ở 
khu phố Youhanabad của thành phố Lahore có đa 
số dân theo Ki-tô giáo, khi các tín hữu đang tập 
trung bên trong các nhà thờ để tham dự cử hành 
vào Chúa Nhật trong Mùa Chay.

Nhóm khủng bố có tên Tehreek.e.Taliban 
Pakistan Jamaatul Ahrar (TTP.JA) tuyên bố là 
tác giả của các cuộc tấn công đã khiến 17 người 
thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Akash, một cựu sinh viên của Học viện Kỹ 
thuật Don Bosco, người từng là nhân viên bảo 
vệ tình nguyện, đã ngăn chặn một kẻ đánh bom 
liều chết vào nhà thờ thánh Gioan.

“Tôi sẽ chết nhưng tôi sẽ không để các anh 
vào,” đó là lời của Akash khi đối mặt với tên 
khủng bố đeo chất nổ. Kẻ tấn công đã kích nổ 
quả bom, ngay lập tức tự sát, và sát hại Akash 
và 2 người khác bên ngoài nhà thờ, trong khi hơn 
1.000 tín hữu đang quy tụ bên trong, do đó ngăn 
chặn được một cuộc tàn sát quy mô lớn.

Ông Bashir Emmanuel, cha của Akash, nói: 
“Akash tượng trưng cho sức mạnh của đức tin 
Ki-tô giáo ở đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện 
cho các bước của tiến trình phong chân phước 
được thuận lợi.”

Đức cha Lawrence Saldanha, nguyên TGM 
của Lahore đã chúc mừng cộng đoàn. Ngài viết 
trên Facebook, “Khi có nhiều tin buồn thì tin này 
vui lắm. Akash vẫn là một hình mẫu tuyệt vời 
của một người tử vì đạo hiện đại. Chớ gì anh ấy 
truyền cảm hứng và khuyến khích tất cả những 
người trẻ tuổi.” (Ucanews 01.02.2022) (Hồng 
Thủy - Vatican News)

ÂU CHÂU
ĐTC gặp đại sứ Nga cạnh Toà 
Thánh để bày tỏ lo ngại về chiến 
tranh ở Ucraina

Trưa ngày 25.2.2022 ĐTC đã đến đại sứ quán 
Nga cạnh Toà Thánh để bày tỏ những lo ngại về 
chiến tranh đang xảy ra tại Ucraina.

Theo giám đốc phòng Báo chí Toà Thánh 
Matteo Bruni, ĐTC đã lưu lại tại trụ sở cơ quan 
ngoại giao của Nga cạnh Toà Thánh trên đại lộ 
Hoà giải gần Vatican trong hơn nửa giờ. ĐTC 

đang quan tâm theo dõi diễn biến tình hình của 
Ucraina, nơi bị Nga tấn công từ sáng sớm ngày 
24.2.2022 và đã có nhiều người chết và bị thương.

Trước đó, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ 
Tư 23.2.2022, ĐTC đã kêu gọi “những người có 
trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương 
tâm trước mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa 
của hòa bình chứ không của chiến tranh". Và 
ĐTC đã mời gọi những người có đức tin cũng 
như những người không tín ngưỡng hiệp nhau 
cầu nguyện cho hoà bình. Ngài nói: "Chúa Giêsu 
dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực 
được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng 
cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào 
ngày 2.3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay 
vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín 
hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn 
chay vào ngày đó. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo 
vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.“

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh
Hôm 24.2.2022, Đức Hồng y Pietro Parolin, 

Quốc vụ khanh Toà Thánh, cũng đã đưa ra tuyên 
bố giữa giờ phút đen tối của Ucraina. Đức Hồng y 
nhấn mạnh rằng điều mọi người lo sợ thật không 
may đang trở thành sự thật. Tuy nhiên, theo ngài, 
"vẫn còn thời gian cho sự thiện chí, vẫn còn chỗ 
cho thương lượng, vẫn còn chỗ để thực hiện một 
sự khôn ngoan ngăn chặn sự lấn át của các lợi ích 
đảng phái, bảo vệ nguyện vọng chính đáng của mọi 
người và tránh cho thế giới khỏi sự điên cuồng và 
khủng khiếp của chiến tranh.“ Đức Hồng y hy vọng 
vào tia sáng lương tâm của những người đang nắm 
vận mạng thế giới. (Hồng Thủy - Vatican News)
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Giáo hội khắp nơi chia sẻ
và cầu nguyện cho dân tộc Ucraina
Giáo hội khắp nơi bày tỏ sự gần gũi, lời cầu 

nguyện và đưa ra những trợ giúp cho dân tộc 
Ucraina trong thời điểm bi thương tích do chiến 
tranh. Các giám mục Địa Trung Hải đưa ra lời 
kêu gọi để chấm dứt tiếng bom đạn. Hội đồng 
giám mục châu Âu lên tiếng: Nhân danh Thiên 
Chúa, xin quý vị hãy dừng lại...

Theo Caritas Ucraina, lúc 5 giờ sáng 24.2/2022, 
các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bắt đầu 
ném bom dữ dội, tiến hành các cuộc tấn công bằng 
tên lửa và bom vào các sân bay Boryspil, Ozerne, 
Kulbakino, Chuhuiv, Kramatorsk, Chornobaivka”.

Đức tổng giám mục trưởng Sviatoslav 
Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương 
Ucraina viết trong thư gửi người dân Ucraina: 
“Đất nước chúng ta một lần nữa gặp nguy hiểm.” 
Trong giờ phút bi thương này, ngài viết, niềm hy 
vọng là câu trả lời nơi Chúa.

Các tổ chức Caritas
Giáo hội và các tổ chức Caritas khắp nơi gửi 

đến Ucraina những thông điệp chứa đựng sự liên 
đới và lời cầu nguyện. Caritas Việt Nam viết: 
“Chúng tôi đang cầu nguyện cho anh chị em.” 
Caritas Thuỵ Sĩ thông báo việc trợ giúp khẩn cấp 
200 ngàn quan Thuỵ Sĩ cho Ucraina. Caritas Áo 
kêu gọi giúp đỡ dân tộc Ucraina và đừng để họ 
đơn độc. Caritas Đức viết: “Nhân loại đã thua 
cuộc. Người dân phải được bảo vệ, phải được 
bảo đảm viện trợ nhân đạo và chiến tranh phải 
kết thúc.”

Các giám mục vùng Địa Trung Hải
Từ Firenze, các giám mục vùng Địa Trung Hải 

bày tỏ lo âu và đau buồn vì thảm cảnh ở Ucraina 
và tái bày tỏ sự gần gũi của các ngài với cộng 
đoàn Kitô hữu ở đó. Các ngài kêu gọi lương tâm 
của những vị lãnh đạo chính trị để cho tiếng súng 
thôi vang dội.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Âu
Đức cha Gintaras Grušas, tổng giám mục của 

Vilnius và chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu 
Âu, lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga. 
Ngài nói: “Chúng ta phải cùng nhau hành động 
và quyết tâm chấm dứt ngay lập tức hành động 
xâm lược của Nga và làm mọi thứ có thể để bảo 
vệ phụ nữ, đàn ông và trẻ em vô tội: nhân danh 
Chúa, hãy dừng lại ngay bây giờ”. Ngài nói rằng 
cộng đồng Kitô giáo cầu nguyện cho các nạn 
nhân của cuộc xung đột này và cho gia đình của 
họ, gần gũi với những người bị tổn thương vì 
các hành vi bạo lực này, liên kết với nhau theo 
lời ĐTC mời gọi cầu nguyện và ăn chay vì hòa 
bình. Ngài xin Nữ vương Hòa bình gìn giữ thế 
giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.

Ba Lan
Từ Ba Lan, bên cạnh lời kêu gọi cầu nguyện 

cho hoà bình ở Ucraina, Caritas Ba Lan phát động 
chiến dịch “Giúp đỡ cho Ucraina” để bảo đảm 
các nhu cầu thiết yếu cho người dân Ucraina. 
(Hồng Thủy - Vatican News)

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội 
Đau khổ giúp 1 triệu euro cho 
Giáo hội Ucraina

Hôm 24.2.2022, tổ chức bác ái Trợ giúp các 
Giáo hội Đau khổ đã cam kết giúp 1 triệu euro 
để hỗ trợ công việc của Giáo hội ở Ucraina và 
đang bắt đầu giúp gây quỹ để hỗ trợ Giáo hội 
tại nước này.

Theo thông cáo của tổ chức, sự hỗ trợ này sẽ 
giúp đỡ 4.879 linh mục và nam tu sĩ và 1.350 nữ 
tu ở Ucraina. Tổ chức cũng sẽ cung cấp viện trợ 
cho bốn giáo phận Công giáo Hy Lạp và hai giáo 
phận Công giáo Latinh ở miền Đông Ucraina.

Một phần của số tiền hỗ trợ đó sẽ dành cho 
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57 linh mục và 54 nam nữ tu sĩ trong giáo phận 
Kharkiv. Số tiền này sẽ giúp họ mua khí đốt, 
điện, nước, nhiên liệu và thực phẩm để giúp đỡ 
những người khác gặp khó khăn.

Đức cha Pavlo Honcharuk của giáo phận 
Kharkiv cho biết: “Giá cả đang tăng lên, đặc biệt 
là đối với các mặt hàng thiết yếu. Tình hình trong 
giáo phận rất khó khăn. Số tín hữu đã giảm đi, 
và thật không may, những người còn lại không 
thể giúp duy trì các giáo xứ hoặc hỗ trợ các linh 
mục. Chính họ đến và nhờ các linh mục và các 
sơ giúp đỡ”.

Ông Thomas Heine.Geldern, chủ tịch điều 
hành của tổ chức bác ái, chia sẻ: “Điều mà tất 
cả chúng tôi muốn tránh đã xảy ra: Ucraina đang 
trong tình trạng chiến tranh. Tổ chức đã hỗ trợ 
Giáo hội ở Ucraina trong quá khứ và sẽ không 
bỏ rơi nó vào thời điểm rất quan trọng và khó 
khăn này.” (Hồng Thủy - Vatican News)

Các tín hữu Chính thống Nga tại 
Ucraina chống lại sự xâm lăng 
của Tổng thống Vladimir Putin

Một cuộc thăm dò dư luận do trung tâm 
“Razumkov” thực hiện, về lập trường của các tín 
hữu Chính thống tại Cộng hòa Ucraina, đối với 
cuộc xung đột với Nga, cho thấy sự gây hấn của 
Nga không được phần lớn các tín hữu thuộc Tòa 
Thượng phụ Chính thống Mascơva chấp nhận. 
65% những người được hỏi ý kiến ủng hộ lập 
trường của Giáo hội Chính thống Ucraina độc 
lập, hỗ trợ lập trường của chính phủ ở Kiev.

Mặc dù những lời tuyên bố của Tổng thống 
Putin nói rằng trong lịch sử Đại Nga, bao gồm 
cả Ucraina và Belarus, nhưng Giáo hội Chính 
thống dường như không chấp nhận điều đó. Tuy 
nhiên, các tín hữu Chính thống Nga ở Ucraina 
than phiền vì chính phủ nước này ở Kiev ưu đãi 
Giáo hội Chính thống độc lập từ ba năm nay 
(2019).

Cuộc thăm dò giải thích rằng phần lớn người 
dân Ucraina liên kết sự xâm lăng quân sự và 
chính trị của Nga với những chiều kích tôn giáo. 
Tuy trước đây dân nước này không quan tâm 
nhiều đến những sự khác biệt về thẩm quyền 

Giáo hội, như Chính thống thuộc Nga, Chính 
thống độc lập, Công giáo nghi lễ Đông phương, 
và các Giáo hội nhỏ khác, vì tất cả đều có cùng 
truyền thống phụng vụ và đạo lý trong các gia 
đình hỗn hợp, nhưng nay ảnh hưởng của Giáo 
hội Chính thống Nga tại Ucraina đang suy sụp 
mau lẹ, mặc dù Giáo hội này tuyên bố ủng hộ 
nhà nước Ucraina.

Số tín hữu Chính thống thuộc Tòa Thượng phụ 
Chính thống Mascơva được ước lượng vào khoảng 
30% toàn thể Chính thống tại Ucraina. Vị thủ lãnh 
cộng đoàn Chính thống thuộc Nga ở Ucraina, là 
Đức TGM Onufryj (Berezovskij), vì luôn giữ lập 
trường rất quân bình, kể cả đối với sự công nhận 
của độc lập của cộng đoàn Chính thống Ucraina, 
do Đức Thượng phụ Bartolomaios ở Constantinople, 
hồi năm 2019. Giáo hội này vẫn giữ danh hiệu là 
thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva và 
chính phủ ở Kiev muốn tước bỏ.

Cả Đức TGM Ilarion ở miền Donbass, thuộc 
Chính thống Nga, nhưng vẫn luôn giữ một lập 
trường cởi mở đối với mọi tín hữu Chính thống 
và các công dân khác trong vùng, đề cao đức tin 
của họ nhưng không dùng niềm tin này như một 
lý luận phe phái trong cuộc xung đột chiến tranh 
và chính trị. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Đức cha Stanislaw, Giám mục 
Odessa, Ucraina: Giám mục và 
linh mục ở lại với dân

Đức giám mục Công giáo Latinh của giáo 
phận Odessa cho biết ngài và các linh mục tiếp 
tục ở lại với dân, dù có nhiều cuộc tấn công của 
Nga tại các thành phố ở Ucraina.
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Đức cha Stanislaw Szyrokoradiuk, Giám mục 
giáo phận Odessa.Simferopol, cho biết sáng sớm 
thứ Năm, 24 tháng Hai vừa qua, nhiều người dân 
ở Ucraina đang rời bỏ các thành thị, vì sợ các 
cuộc tấn công của Nga. 20 thành phố bị tấn công 
đồng loạt kể cả tại Odessa, nơi doanh trại gần 
đó, trong khi ở trong thành phố này thì không 
bị. Tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv miền 
Donbass, tình thế căng thẳng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành 
cho hãng tin Công giáo Kathpress của Áo, Đức 
cha Stanislas cho biết tuy tình thế như vậy, ngài 
đã cử hành thánh lễ ban sáng thứ Năm vừa qua 
với nhiều tín hữu tại chỗ. “Tất cả các linh mục 
cũng ở lại. Việc mục vụ là điều quan trọng đứng 
trước những đe dọa. Đức cha nói: Tất cả những gì 
chúng tôi có thể làm là cầu nguyện cho hòa bình 
và chúng tôi cũng xin các tín hữu ở các nơi trên 
thế giới cũng làm như vậy, vì hòa bình là điều 
chính yếu nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn còn hy 
vọng. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Toà Thánh công bố chủ đề Ngày Thế 
giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

 “Xây dựng tương lai với người di cư và người 
tị nạn” là chủ đề được ĐTC chọn cho Ngày Thế 
giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử 
hành vào Chúa nhật 25.9 năm nay.

Người di cư
Cùng với việc công bố chủ đề, trong thông 

cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Ba 22.02,  Bộ 
Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết 
mục tiêu của Ngày này nhằm “Nhấn mạnh sự 

dấn thân của tất cả chúng ta, những người được 
kêu gọi để xây dựng một tương lai theo kế hoạch 
của Thiên Chúa, trong đó không ai bị loại trừ”.

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện 
giải thích rằng, “Xây dựng với” có nghĩa trước 
hết là “ghi nhận và thúc đẩy sự đóng góp của 
người di cư và tị nạn trong việc xây dựng tương 
lai. Bởi vì chỉ bằng cách này chúng ta mới có 
thể xây dựng một thế giới đảm bảo các điều kiện 
cho sự phát triển con người toàn diện”.

Thông cáo cho biết thêm, sứ điệp của ĐTC 
cho ngày này sẽ được chia thành sáu chủ đề phụ 
nhằm “đào sâu những đóng góp thiết yếu của 
người di cư và tị nạn . thực tế và tiềm năng .  đối 
với sự phát triển xã hội, kinh tế, văn hoá và tinh 
thần của các xã hội và cộng đoàn Giáo hội”.

Để hỗ trợ việc chuẩn bị cho việc cử hành 
Ngày này, bắt đầu từ cuối tháng Ba, Phân bộ 
Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con 
người Toàn diện sẽ khởi động một chiến dịch 
truyền thông, nhằm khuyến khích một sự hiểu 
biết sâu sắc hơn chủ đề Sứ điệp của ĐTC qua các 
phương tiện truyền thông, tài liệu thông tin và 
các suy tư thần học. (Ngọc Yến - Vatican News)

“Phanxicô thân mến”, trẻ em 
viết thư cho giáo hoàng

“Phanxicô thân mến… Trẻ em viết thư cho 
giáo hoàng”, đó là tựa đề quyển album dài 368 
trang thu thập những bức vẽ, bức thư, suy nghĩ 
và lời cầu nguyện của học sinh các trường tiểu 
học công giáo và các lớp giáo lý ở tỉnh Florence 
mong muốn làm. Sáng kiến do Toscana Oggi 
phối hợp với các Văn phòng Trường học, Văn 
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phòng Giáo lý, Văn phòng Truyền thông Xã hội 
của Giáo phận Florence và Đài Toscana đưa ra 
để nồng nhiệt chào đón giáo hoàng trở lại thủ 
đô Tuscan, cùng lúc làm cho các nhân vật chính 
thành những người nhỏ bé sẵn sàng đón Đức 
Phanxicô với những vòng ôm và nụ cười của họ.

Ông Domenico Mugnaini, giám đốc Toscana 
Oggi cho biết: “Khi chúng tôi nghĩ đến dự án 
này, chúng tôi làm trong mục đích để các em 
tham dự vào những vấn đề sẽ ảnh hưởng chặt chẽ 
đến các em trong vài năm tới, đến tương lai các 
em, nhưng trên thực tế, chúng tôi nghĩ đó đã là 
vấn đề của hiện tại”.

Vì thế, được sự giúp đỡ của các thầy cô và 
giáo lý viên, các em tập trung vào ba chủ đề: 
khí hậu, môi trường và hòa bình. Đề tài này sẽ 
được thảo luận trong Hội nghị “Biên giới hòa 
bình Địa Trung Hải”, do HĐGM Ý tổ chức từ 
ngày 23 đến ngày 27 tháng 2, tất cả các giám 
mục của các quốc gia giáp với Biển Địa Trung 
Hải và các thị trưởng sẽ nhóm họp tại thành phố 
Dante và Brunelleschi,  do thị trưởng Florence 
Dario Nardella mời.

Dù có nhiều khó khăn do các ca nhiễm Covid 
gia tăng vào tháng 1 vừa qua, buộc các học sinh 
phải học trực tuyến và các lớp giáo lý phải 
ngưng, các em đã nhiệt tình tham gia chương 
trình với màu sắc tươi sáng và nét chữ đẹp, các 
em mô tả thế giới dưới mắt các em và những gì 
các em mơ ước.

Trong các trang của tập sách này, các em cho 
thấy các em có thể đối diện, với trí tưởng tượng 
và sự đơn giản, những vấn đề phức tạp mà Đức 
Phanxicô đã nói trong thông điệp “Tất cả là anh 
em”, vấn đề này đòi hỏi những câu trả lời cấp 
bách hơn bao giờ hết. Đồi xanh và biển xanh 
đầy cá, một thế giới mỉm cười vì không còn sức 
nặng của nhựa dẽo, nơi mọi người yêu thương 
nhau dù khác màu da, mọi người được ôm nhau 
vì đại dịch đã qua, sẵn sàng dang rộng tay để 
chào đón và giúp đỡ những người gặp khó khăn, 
hoạn nạn. Các bức vẽ và thư của các em nói lên 
những câu chuyện này.

Ông Domenico Mugnaini giải thích: “Chúng 
tôi chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc thi, chúng 

tôi không muốn các em cạnh tranh nhau.  Chúng 
tôi thu thập tất cả thư được gởi đến và chúng tôi 
đã làm một album lớn để gởi đến Đức Phanxicô 
và cho tất cả các giám mục và thị trưởng sẽ đến 
Florence”. (Marta An Nguyễn dịch) - Nguồn: 
phanxico-vn

Đền thánh Lộ Đức cử hành 160 
năm các lần hiện ra của Đức Mẹ 
được công nhận

Kỷ niệm 160 năm được chính thức công nhận 
là nơi Đức Mẹ hiện ra, Đền thánh Đức Mẹ Lộ 
Đức tổ chức các sáng kiến nhằm khôi phục lòng 
đạo đức và các cuộc hành hương của các tín hữu.

Năm 1862, sau những cuộc điều tra theo 
Giáo luật về sự kiện lạ lùng xảy ra, Giáo hội 
chính thức nhìn nhận việc Đức Mẹ hiện ra với 
Bernadette tại Lộ Đức. Cùng năm đó, Giáo hội 
bắt đầu xây ngôi Thánh đường mới . Vương cung 
Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Một sự kiện 
khác làm cho cử hành này thêm ý nghĩa: cách 
đây 30, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết 
lập Ngày Thế giới Bệnh nhân.

Trong bối cảnh này, bắt đầu từ thứ Năm 10.02, 
sáng kiến “Những ngày Lộ Đức” trở lại, một sự 
kiện được hơn 900 nhà điều hành trong lĩnh vực 
này chờ đợi hàng năm, bao gồm những người 
đảm trách về hành hương, bác sĩ, y tá và tình 
nguyện viên.

Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 12.02 và có thể 
tham gia trực tuyến. Chương trình bao gồm các 
buổi cử hành Thánh Thể, đọc kinh Mân Côi, rước 
nến, hòa nhạc, cũng như các hội thảo về các chủ 
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đề: “Lộ Đức trong ký ức tập thể”, “Bernadette 
nói gì với những người trẻ ngày nay”, “Chúng 
tôi có một thông điệp muốn truyền tải cho các 
bạn . Bàn tròn với người trẻ hành hương”, “Thế 
giới bị bệnh, Lộ Đức cứu thế giới”.

Các nhà tổ chức giải thích, mục đích của các 
sáng kiến này là nhằm chuẩn bị tốt hơn cho mùa 
hành hương 2022, sẽ được đánh dấu, chính xác 
vào ngày 11.02, bằng việc mở cửa trở lại Hang 
đá Đức Mẹ Massabielle cho mọi người, sau hai 
năm đóng cửa vì đại dịch.

Đức ông Olivier Ribadeau Dumas, Giám đốc 
điều hành đền thánh vui mừng cho biết, đây là một 
sự kiện rất quan trọng, các tín hữu hành hương 
sẽ được tiếp tục chạm vào Hang đá Đức Mẹ, cử 
chỉ thể hiện lòng mộ mến phổ biến. Ngoài ra, 
khách hành hương sẽ luôn được đề nghị thực hiện 
“cử chỉ của ánh sáng”, thắp sáng một ngọn nến, 
một thực hành ngày càng phát triển trong những 
tháng gần đây nhờ việc tạo ra các địa điểm cầu 
nguyện mới. Chính những sáng kiến này đã giúp 
cho các tín hữu và những người không phải tín 
hữu đến hành hương tại Lộ Đức có một sự canh 
tân, đánh dấu bởi một chiều kích loan báo Tin 
Mừng ngày càng tăng của Đền thánh.

Giám đốc Đền thánh nhấn mạnh: “Cử chỉ 
chạm vào đá đơn giản này tượng trưng cho lòng 
tin tưởng vào Chúa Kitô và Mẹ Người như tảng 
đá để nương tựa. Hơn nữa, năm nay, theo chương 
trình Ba Ngày Lộ Đức, sẽ đặc biệt dành riêng cho 
tương quan giữa những người trẻ và khuôn mặt 
của Bernadette, mẫu gương sống, đồng thời được 
đánh dấu bởi một sự tự do lớn và hoàn toàn vâng 
phục thánh ý Chúa”. (Ngọc Yến - Vatican News)

ĐTC khai mạc hội nghị về linh mục
Vatican News (07.02.2022) . Từ ngày 17 đến 

19.02.2022, tại Đại thính đường Phaolô VI, ĐTC 
sẽ khai mạc hội nghị chuyên đề “Vì một nền thần 
học nền tảng về linh mục”.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Phòng Báo chí Tòa 
Thánh cho biết: hội nghị chuyên đề được tổ chức 
bởi ĐHY Marc Ouellet, Tổng Trưởng Bộ Giám 
mục, và Trung tâm Nghiên cứu và Nhân học về 
Ơn gọi.

Trong ba ngày, các diễn giả uy tín sẽ luân 
phiên trình bày và giúp các tham dự viên suy 
tư và đối thoại về các chủ đề: “Truyền thống 
và những chân trời mới”, “Ba Ngôi, sứ vụ và bí 
tích”, “Độc thân, đặc sủng, linh đạo”.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh viết: 
“Thế giới, và Giáo hội đang phải đối diện với các 
hiện tượng căng thẳng, chia rẽ, phân mảnh đe dọa 
hòa bình và tình huynh đệ phổ quát. Trong bối 
cảnh này, ĐTC đã khởi động một tiến trình hiệp 
hành nhằm làm gia tăng sự tham gia, hiệp thông 
và sứ vụ trong Dân Chúa”.

ĐHY Marc Ouellet mời gọi các giám mục, 
linh mục, giáo dân, tu sĩ cùng quy tụ để suy tư 
về các tương quan giữa các thừa tác vụ linh mục, 
giáo dân và tu sĩ làm hòa hợp sự đóng góp của 
họ, một cách rõ ràng và đồng thuận theo lời mời 
gọi nên thánh của mỗi người. Vì vậy, sứ mạng 
của hội nghị là “đào sâu thần học về linh mục, 
nhằm tái khẳng định những đặc tính thiết yếu của 
truyền thống Công giáo về căn tính linh mục, và 
nhìn ơn gọi linh mục trong bối cảnh toàn cầu 
của Giáo hội”.

ĐHY Tổng Trưởng nói thêm: “Sáng kiến này 
cũng nhằm đánh thức lòng nhiệt thành đức tin 
của chúng ta đối với hồng ân Chúa và tạo động 
lực mới cho việc cổ võ ơn gọi”.(Ngọc Yến - 
Vatican News)

Ban lãnh đạo mới của Liên hiệp 
Luther thế giới gặp gỡ Tòa Thánh

Hôm ngày 01 tháng Hai vừa qua, đã diễn ra 
cuộc gặp gỡ giữa ban lãnh đạo mới của Liên 
hiệp Tin lành Luther thế giới với Hội đồng Tòa 
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Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô tại trụ sở của 
Hội đồng ở Roma.

Tham dự cuộc gặp gỡ với ĐHY Kurt Kock, 
người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh 
và Đức cha Tổng thư ký Brian Farrell, người 
Ai Len, và cha Augustinus Sander, dòng Biển 
Đức, đặc trách về quan hệ giữa Công giáo và 
Tin lành Luther; có nữ mục sư Anne Burghardt 
người Estonia, tân Tổng thư ký Liên hiệp Tin 
lành Luther thế giới, một tổ chức qui tụ khoảng 
70 triệu tín hữu trên thế giới, và mục sư Dirk 
Lange, Tổng thư ký của Liên hiệp đặc trách các 
vấn đề đại kết Kitô. Mục sư Burghard là phụ 
nữ đầu tiên làm Tổng thư ký Liên hiệp Tin lành 
thế giới, được bầu lên hồi tháng Mười Một năm 
ngoái (2021), với nhiệm kỳ bảy năm.

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất 
các tín hữu Kitô cho biết trong cuộc gặp gỡ, hai 
bên đã thảo luận về việc chuẩn bị Đại hội của 
Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Luther thế giới, 
sẽ diễn ra tại Cracovia, bên Ba Lan vào năm 
2023, cũng như các dự án khác liên quan đến kỷ 
niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin ở thành 
phố Augsburg bên Đức vào năm 2030 tới đây. 
Đây là văn bản chính thức đầu tiên trình bày 
các nguyên tắc của Tin lành, và sau đó được gọi 
là của Tin lành Luther, do nhà thần học Philip 
Melaton soạn vào năm 1530, được trình bày cho 
quốc hội tại thành Augsburg, bấy giờ là thủ đô 
của Thánh Đế quốc Roma, trước sự hiện diện của 
hoàng đế Carlo V. Bản tuyên xưng này gồm 28 
điều khoản, được coi là căn bản của các Giáo hội 
Tin lành trên toàn thế giới. (G. Trần Đức Anh, 

Tượng thánh Josephine Bakhita sẽ 
được đặt tại quảng trường thánh Phêrô

Pho tượng thánh Josephine Bakhita bằng đồng, 
một tác phẩm của nghệ sĩ Công giáo người 
Canada Timothy P. Schmalz, dành cho các nạn 
nhân buôn người và tất cả phụ nữ, đặc biệt là 
các nữ tu, những người làm việc để giải phóng 
phụ nữ khỏi chế độ nô lệ thời hiện đại, sẽ được 
đặt tại quảng trường thánh Phêrô ở Vatican trước 
buổi đọc kinh Truyền Tin của ĐTC vào Chúa 
Nhật 6.2.2022.

Tác phẩm nghệ thuật, mô tả vị thánh từng là nô 
lệ và đã giải phóng rất nhiều người, sẽ đến Vatican 
trước Ngày quốc tế cầu nguyện và nâng cao nhận 
thức chống nạn buôn bán người vào ngày 8.2.

Ngày 8.2 hàng năm được chọn làm ngày cầu 
nguyện vì đây là ngày lễ thánh Josephine Bakhita, 
người sinh ra ở Sudan vào năm 1869. Bakhita bị bắt 
cóc khi mới 7 tuổi và bị bán làm nô lệ bởi những 
kẻ buôn bán nô lệ Ả Rập. Trong thời gian làm nô 
lệ, cô đã bị đánh đập, tra tấn và mang thương tích.

Bakhita bị bán cho Phó Lãnh sự Ý, Callisto 
Legani, vào năm 1883. Ông đưa cô trở về Ý, nơi 
cô được giao cho một gia đình để làm bảo mẫu.

Sau đó, gia đình này để Bakhita ở lại với các 
nữ tu dòng thánh Canossa, một dòng tu ở Venezia, 
trong khi họ đến Sudan để kinh doanh. Bakhita 
được các nữ tu chăm sóc trong cuộc chiến pháp 
lý diễn ra sau đó để cô được tự do khỏi chế độ 
nô lệ. Cuối cùng, một tòa án Ý đã ra phán quyết 
rằng vì chế độ nô lệ đã bị đặt ngoài vòng pháp 
luật ở Sudan trước khi cô sinh ra, nên cô không 
phải là nô lệ hợp pháp.

Với sự tự do mới được tìm thấy, Bakhita đã 
chọn lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức 
và rước lễ lần đầu vào năm 1890. Ba năm sau, 
cô trở thành tập sinh của Dòng Nữ Tử Bác Ái 
thánh Canossa, lấy tên là Josephine Margaret 
“Fortunata” . tên tiếng Latinh dịch từ tên tiếng 
Ả Rập của cô; Bakhita, có nghĩa là “may mắn.”

Bakhita được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 
II phong chân phước vào năm 1992 và phong thánh 
vào năm 2000. Ngài là vị thánh đầu tiên được phong 
thánh của Sudan và là vị thánh bảo trợ của đất nước.
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Ông Schmalz đã sáng tác tác phẩm điêu khắc 
thánh Bakhita vào năm 2019 và đặt tên cho tác 
phẩm là: “Hãy để những người bị áp bức được 
tự do”.

Nghệ sĩ người Canada cũng là người tạo ra 
một tác phẩm điêu khắc khác được đặt ở quảng 
trường thánh Phêrô, “Angels Unawares”, mô tả 
những người di cư trong suốt lịch sử bị nhét 
trên một con tàu cùng với thánh gia Chúa Giêsu, 
Mẹ Maria và Thánh Giuse. Pho tượng đồng này 
dài hơn 6 mét đã được ĐTC Phanxicô đưa đến 
Vatican vào năm 2019.

Nghệ sĩ Schmalz cũng được biết đến với các 
tác phẩm điêu khắc “Chúa Giêsu vô gia cư”, một 
trong số đó được sáng tác cho Thành phố Vatican 
vào năm 2016. (CNA 03.02.2022) (Hồng Thủy - 
Vatican News)

Một sáng kiến xin các giám mục 
thế giới ngăn chặn ly giáo tại Đức

Một hiệp hội học giả tại Đức xin các giám 
mục trên thế giới giúp ngăn chặn cuộc ly giáo 
đang manh nha tại Đức.

Hiệp hội này gồm các nhà thần học, triết học 
và nhân loại học đề ra sáng kiến gửi đến các 
giám mục Công giáo trên thế giới một khảo luận 
tựa đề: “Bảy câu hỏi về GHCG tại Đức về tự do 
và tự quyết”, trong đó họ bày tỏ quan tâm về 
“Con đường Công nghị” đang nhóm khóa họp 
toàn thể thứ ba và cũng là khóa cuối cùng, từ 
ngày 03 đến ngày 05 tháng Hai này, với mục 
đích công bố một mô hình mới về sự tự quyết 
tuyệt đối, hoàn toàn, có thể dẫn GHCG tại Đức 
đến chỗ ly giáo”.

Khảo luận này nhận xét rằng: “Con đường 
Công nghị” tại Đức không còn qui trọng tâm vào 
Chúa, vào lời và thánh ý của Chúa, nhưng về con 
người, với ý chí, sở thích, căn tính, mong ước, tự 
do để quyết định cái gì là quan trọng trong Giáo 
hội, những gì còn đáng chấp nhận trước tòa án 
thời đại ngày nay ... điều gì có thể và không thể 
giảng dạy và sống”.

Những người đề ra sáng kiến này xin các 
giám mục Công giáo thế giới dùng ảnh hưởng 
của mình để phòng ngừa ly giáo. Khảo luận đoạn 
viết: “ĐGH Lêô X đã từng bác bỏ các luận đề 
của Martin Luther, như một cuộc tranh luận 
chẳng có gì quan trọng của một đan sĩ, và thái 
độ này có lẽ là sự sai lầm lớn nhất trong lịch sử 
Giáo hội. Nay đúng 500 năm sau, GHCG, một 
lần nữa, lại coi nhẹ cuộc tranh luận thần học tại 
một nước không quá xá, cố tình không biết đến 
điều đó và chỉ coi là một vấn đề của Đức. Cuộc 
ly giáo sắp tới trong Kitô giáo là điều gần kề và 
một lần nữa lại xuất phát từ Đức”.

Những người đề xướng sáng kiến này cho biết, 
ngoài 67 giám mục tại Đức, cho đến nay đã có 
khoảng 2.000 giám mục trên thế giới, cùng với 
500 dòng tu, tổ chức, phong trào của Giáo hội 
nhận được văn bản giải thích với tựa đề: “Đây 
không phải là Tin mừng” và một lời mời gọi thần 
học tham gia một cuộc thảo luận khoa học: “Bảy 
câu hỏi về GHCG tại Đức về tự do và tự quyết”.

Hồi tháng Giêng năm nay, những người khởi 
xướng sáng kiến này cũng trao một hiến chương cho 
ĐGH Phanxicô với chữ ký của 6.000 tín hữu Công 
giáo, trong đó họ khẳng định rằng: “Con đường Công 
nghị” ở Đức lợi dụng những vụ lạm dụng những xì 
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căng đan lạm dụng tính dục trong Giáo hội để thay 
đổi Giáo hội theo kế hoạch của họ.

Hiệp hội đề ra hai sáng kiến trên đây có gửi 
kèm theo hai khảo luận vừa nói, một tuyển tập 
những trưng dẫn và tuyên bố của các nhà thần 
học và các giám mục trong tiến trình Con đường 
Công nghị ở Đức, những tuyên ngôn tiêu biểu 
cho thấy “chương trình hành động của họ không 
thể dung hợp với giáo huấn liên tục của Giáo 
Hội hoàn vũ”. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Toà Thánh phát động cuộc thi vẽ 
logo Năm Thánh 2025

Hội đồng Tòa Thánh về tái Truyền giảng Tin 
Mừng phát động cuộc thi vẽ logo cho Năm Thánh 
2025, dành cho tất cả mọi người. Thời gian bắt 
đầu từ ngày 22.02 đến 20.5.2022.

Sau khi công bố khẩu hiệu đã được ĐTC phê 
chuẩn “Những người hành hương của hy vọng”, 
hôm thứ Ba 22.02, Hội đồng Tòa Thánh về tái 
Truyền giảng Tin Mừng . cơ quan chịu trách 
nhiệm tổ chức Năm Thánh . đã phát động một 
cuộc thi thiết kế logo chính thức của Năm Thánh. 
Cuộc thi “mở cho tất cả mọi người”. cá nhân 
hoặc nhóm . bắt đầu từ thứ Ba ngày 22.02 và 
kết thúc vào ngày 20.5.2022.

Trong thông báo, Đức TGM Rino Fisichella 
cho biết, logo có thể được thực hiện trên các chất 
liệu như giấy, nhựa, vải… và các thiết bị có kích 
thước nhỏ và lớn. Là một trong những hoạt động 
đầu tiên được thực hiện như một phần của việc 
chuẩn bị Năm Thánh, đây là một nhiệm vụ quan 
trọng, vì logo thể hiện bản sắc và chủ đề thiêng 
liêng cụ thể của mỗi Năm Thánh, bao hàm cả ý 
nghĩa thần học liên quan đến việc phát triển và 
thực hiện sự kiện lịch sử này .

Trong các quy chế được phổ biến cùng với 
thông báo, Hội đồng Toà Thánh yêu cầu logo, 
khẩu hiệu và các yếu tố khác phải đáp ứng các 
yêu cầu nhất định, nghĩa là phải “đơn giản và trực 
quan; độc đáo, nguyên bản và hoàn toàn mới”; 
thích hợp với các kích thước để in và định dạng 
kỹ thuật số của nhiều trang web và mạng xã hội.

Đức TGM Rino Fisichella nhấn mạnh thêm 
rằng yêu cầu trước hết của logo là: các yếu tố 

của logo phải “phù hợp” với sứ điệp thần học 
của Năm Thánh này, nghĩa là phù hợp với chủ 
đề là “Những người hành hương của hy vọng”. 
Ngài hy vọng đây sẽ  là dấu hiệu đặc thù, từ đó 
những người tham gia sẽ được truyền cảm hứng.

Theo Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh, Logo 
Năm Thánh chuyển tải tức thời và thích hợp nội 
dung sứ điệp một cách biểu tượng, đồng thời vừa 
thể hiện tính phổ quát của sứ điệp vừa đáp ứng 
nhu cầu thiêng liêng cụ thể của người đương thời, 
những người cảm thấy được khích lệ từ chính chủ 
đề hy vọng này.

Đến tháng 5, một hội đồng tuyển chọn sẽ 
đánh giá tất cả các tác phẩm đã gửi đến, và trong 
thời gian ngắn có thể tải ở dạng kỹ thuật số tại 
trang web chính thức của Năm Thánh (www.
iubilaeum2025.va)

Trong cuộc thi logo cho Năm Thánh 2000, người 
chiến thắng là một nữ sinh viên 22 tuổi đến từ một 
trường nghệ thuật. (Ngọc Yến - Vatican News)

Tài liệu chung của GHCG và 
Chính Thống giáo Đông phương 
về bí tích sắp hoàn tất

Văn kiện chung thứ ba của GHCG và các 
Giáo hội Chính thống giáo Đông phương - tài 
liệu về các bí tích - sẽ được hoàn tất trong những 
tháng tới, và sau đó sẽ được thảo luận tại cuộc 
họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế, dự 
kiến diễn ra vào ngày 20.24.6 năm nay (2022).

Ủy ban Quốc tế chung về Đối thoại Thần học 
giữa GHCG và các Giáo hội Chính thống Đông 
phương đã họp trực tuyến từ ngày 26-28.1.2022, 
dưới quyền đồng chủ tịch của ĐHY Kurt Koch, 
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chủ tịch Hội đồng Toà thánh cổ võ Hiệp nhất 
Kitô hữu, và của Đức cha Kyrillos, Giám mục 
phụ tá của giáo phận Chính thống Copte của Los 
Angeles, Hoa Kỳ. Cuộc họp tập trung chính xác 
vào việc thảo luận bản thảo văn kiện về các bí 
tích trong đời sống Giáo hội, ở phần cuối của 
giai đoạn đối thoại thứ ba.

Trong cuộc họp trực tiếp lần cuối cùng của Ủy 
ban bắt đầu vào cuối tháng 1.2020, khi thảo luận 
về các bí tích, Uỷ ban cũng xác định các hướng 
dẫn của tài liệu chung thứ ba của Ủy ban. Chủ đề 
các bí tích là trọng tâm của cuộc đối thoại Công 
giáo . Chính thống, là một trong những cuộc đối 
thoại đại kết hứa hẹn nhất.

1500 năm sau Công đồng Canxêđônia
Các Giáo hội Chính Thống Đông phương tách 

khỏi Công giáo khi Công đồng Canxêđônia, vào 
thế kỷ thứ năm, xác định rằng Chúa Giêsu, Thiên 
Chúa thật và người thật, có hai bản tính, “không 
lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia và 
không tách rời”. Nhưng các Giáo hội Chính thống 
Đông phương đã không hiểu công thức “hai bản 
tính” này như Công giáo và họ nghĩ rằng Công 
đồng trình bày một học thuyết sai lạc, và vì lý 
do này mà họ tách rời GHCG.

Tuy nhiên Đức Phaolô VI đã nối lại cuộc 
đối thoại qua một loạt các cuộc gặp gỡ. Trước 
tiên, ngài gặp Đức Yacob III, Thượng phụ Chính 
thống Syria của Antiokia, vào năm 1971. Cũng 
trong năm 1971, ngài đã ký một tuyên bố chung 
với giáo chủ Chính thống Copte Shenouda III. 
Trong khi đó, Đức Gioan Phaolô II đã ký một 
tuyên bố tương tự với Đức Karekin I của Chính 

Thống Armeni vào năm 1996, và với Đức Aram 
I của Cilicia vào năm 1997. Do đó, 1500 sau 
Công đồng Canxêđônia, những tuyên bố chung 
này đã giúp giải quyết những khác biệt về Kitô 
học giữa các GHCG và Giáo hội Chính thống 
Đông phương.

Từ đó, ủy ban hỗn hợp quốc tế đã được thành 
lập vào năm 2003. Ủy ban bao gồm các đại diện 
của GHCG, Giáo hội Chính thống Copte, Giáo hội 
Chính thống Syria của Antiokia, Giáo hội Armeni 
Tông truyền, Giáo hội Chính Thống Ethiopia và 
Giáo hội Chính thống Syria Malankara. (ACI 
15.02.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

MỸ CHÂU
Costa Rica trao “Quyền công dân 
danh dự” cho Đức Gioan Phaolô II

Ngày 10.2.2022, trong một hoạt động chính 
thức, Hội đồng Lập pháp Costa Rica đã trưng 
bày bức chân dung của thánh Gioan Phaolô II 
trong nghi lễ trao quyền công dân danh dự cho 
ngài. Thực tế, hôm 11.8.2021, dự luật “Tuyên 
bố về quyền công dân danh dự cho Giáo hoàng 
Gioan Phaolô II, Karol Wojtyla” đã được thông 
qua. Dự luật được đề xuất bởi ông Otto Roberto 
Vargas Víquez, đại biểu và người đứng đầu của 
Đảng Cộng hòa Kitô giáo xã hội.

ĐGH Gioan Phaolô II đã thăm Costa Rica vào 
ngày 2 và 3.3.1983, và định nghĩa nước này là 
“một vùng đất của lịch sử phong phú và yêu 
chuộng hòa bình”. Cuộc viếng thăm của ngài 
đã có tác động tích cực đến toàn thể người dân 
Costa Rica. Hơn nữa, phép lạ cần thiết cho việc 
phong thánh cho ngài đã được ban cho một người 
Costa Rica là bà Floribeth Mora; bà đã hồi phục 
sau khi bị chứng phình động mạch nặng.

Tham dự nghi lễ tôn vinh Đức Gioan Phaolô 
II, Đức cha José Manuel Garita, chủ tịch HĐGM 
Costa Rica, nhắc rằng thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II là “người duy nhất trong toàn bộ lịch 
sử Giáo hội, đã đến thăm đất nước chúng ta, để 
lại một dấu chỉ thiêng liêng sâu sắc, đầy những 
nghĩa cử sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng 
người dân chúng ta. Chuyến thăm của ngài là một 
dấu hiệu rõ ràng cho thấy Costa Rica nổi bật như 
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một quốc gia tôn trọng hòa bình, dân chủ và của 
các giá trị cao nhất, những điều tôn trọng phẩm 
giá con người”.

Nhận định rằng “Quyền công dân danh dự 
nhìn nhận sự phục vụ cao quý của người được 
nhận”, Đức cha Garita nói tiếp: “Không nghi ngờ 
gì nữa, công việc của thánh Gioan Phaolô II đã 
được người Công giáo, các tín hữu nói chung và 
những người thiện chí công nhận. Sẽ là vô tận 
khi nói về công việc của thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II... Việc trao quyền công dân danh dự 
này làm sống lại con người nổi bật của thánh 
nhân, khích lệ chúng ta trong thời điểm lịch sử 
này và cũng thúc đẩy chúng ta dấn thân, tiếp tục 
là một đất nước yêu chuộng hòa bình, các giá 
trị, hoạt động liên đới, vì lợi ích chung và công 
bằng xã hội”.

Kết thúc bài phát biểu, Đức cha nhắc lại dấn 
thân của thánh Giáo hoàng đối với sự sống và 
bảo vệ sự sống, và khẳng định rằng Quyền công 
dân danh dự này “giúp chúng ta đánh giá sự sống 
như là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có trong 
tay, mà chúng ta có thể bảo vệ và thăng tiến nó, 
tôn trọng và yêu mến nó, như thánh Gioan Phaolô 
II đã luôn mời gọi chúng ta”. (Fides 15.02.2022) 
(Hồng Thủy - Vatican News)

Nữ tu người Peru bị nhóm khủng 
bố cộng sản sát hại sắp được 
phong chân phước

Theo thông cáo của dòng Đức Mẹ Bác ái Mục 
tử Nhân lành, nữ tu María Agustina Rivas López, 
được gọi là “Aguchita”, bị nhóm khủng bố cộng 
sản Sendero Luminoso sát hại vào năm 1990 vì 

căm thù đức tin, sẽ được phong chân phước vào 
ngày 7.5.2022.

Thánh lễ tuyên phong chân phước sẽ được một 
đại diện của ĐTC cử hành một năm sau khi ĐTC 
phê chuẩn sắc lệnh công nhận sự tử đạo của Nữ 
tu “Aguchita”.

Tiểu sử sơ Aguchita
Sơ Aguchita sinh ngày 13.6.1920 tại Coracora, 

vùng Ayacucho, vùng cao nguyên phía nam Peru. 
Sơ khấn dòng năm 25 tuổi và đã truyền giáo tại 
khu vực Barrios Altos, trung tâm của Lima, trong 
nhiều năm. Trong những giờ cầu nguyện, sơ luôn 
cầu nguyện cho các linh mục để các ngài luôn 
trung thành.

Năm 1987 sơ được sai đến thị trấn La Florida. 
Đó là thời gian Đảng Cộng sản Peru.Sendero 
Luminoso . Con đường ánh sáng . bắt đầu làn 
sóng bạo lực và gây ra cái chết cho hàng chục 
ngàn người trên khắp Peru.

Vào năm 1992, Abimael Guzmán, kẻ tự xưng 
là “Chủ tịch Gonzalo”, đã bị bắt. Kể từ đó, nhóm 
khủng bố đã mất phần lớn lực lượng quân sự và 
rút về khu vực thung lũng các sông Apurímac, Ene 
và Marañón (VRAEM), ở miền nam Peru.

Các thành viên của nhóm khủng bố thường 
xuyên vào các làng và tổ chức các phiên tòa xét 
xử và quyết định dân làng nào nên bị giết. Ngày 
27.9.1990, họ đến La Florida và sát hại một số 
người. Không tìm thấy một người trong danh 
sách tên sáu người đã chọn, nhóm khủng bố đã 
chọn sơ Aguchita thế chỗ. Họ buộc sơ tội giúp 
đỡ người nghèo và liên lạc với một nhóm chống 
tổ chức khủng bố.
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Đất sét trong tay Chúa
Một năm trước đó, trong một cuộc tĩnh tâm, 

sơ Aguchita đã viết cho Bề trên giám tỉnh những 
lời tiên báo: “Về mặt thiêng liêng, em sắp có 
những bước tiến lớn. Có vẻ như đây sẽ là những 
ngày cuối cùng của cuộc đời em”. “Năm tháng đã 
trôi qua và em tự nhủ rằng Chúa đã đưa em đến 
đây để làm em được vui trong tuổi già, trước khi 
chết. Nói tóm lại, em là đất sét trong tay Chúa.”

Hôm 22.2 vừa qua, sơ Marlene Acosta, giám 
tỉnh của Dòng ở Peru cho biết Thánh lễ phong 
chân phước “sẽ được cử hành tại La Florida, trong 
Giáo phận Đại diện Tông tòa San Ramón,” một thị 
trấn nằm trong vùng Junín, miền trung của Peru. 
Còn sơ Norma Condori, cùng dòng với tân chân 
phước, nói với hãng tin ACI Prensa rằng vào thứ 
Sáu, 6.5, sẽ có một buổi cầu nguyện được tổ chức 
tại Nhà thờ chính toà của Giáo phận. (ACIPrensa 
23.02.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức Tuần lễ 
Quốc gia về Hôn nhân

GHCG ở Hoa Kỳ đang tổ chức Tuần lễ Quốc gia 
về Hôn nhân, sự kiện diễn ra từ 7-14.2 hàng năm 
nhân dịp ngày Valentine - ngày lễ tình yêu, 14.2. 
Sự kiện tạo cơ hội để cử hành ơn gọi hôn nhân và 
tập trung vào tầm quan trọng của đời sống gia đình.

“Được kêu gọi đến với Niềm vui 
của Tình yêu”

Tuần lễ này năm nay có chủ đề: “Được kêu gọi 
đến với Niềm vui của Tình yêu”, đề cập đến Thông 
điệp Amoris Laetitia về gia đình, được ĐTC ban 
hành năm 2016. Thông điệp cũng là nguồn cảm 

hứng cho tiêu đề của Hướng dẫn Mục vụ Toàn 
quốc mới của Uỷ ban về Đời sống Hôn nhân và 
Gia đình, được phê chuẩn bởi các giám mục Hoa 
Kỳ trong Hội đồng toàn thể vào tháng 6.2021.

Chủ đề được chọn để làm nổi bật nhiều cách 
mà các đôi vợ chồng và gia đình được Giáo hội 
đồng hành để sống theo tiếng gọi của tình yêu.

Củng cố hôn nhân
Tuần lễ Quốc gia về Hôn nhân được HĐGM 

Hoa Kỳ phát động lần đầu tiên vào năm 2010 
như một phần của chiến dịch quốc tế nhằm tìm 
cách quy tụ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
để củng cố hôn nhân và để gây ảnh hưởng đến 
văn hóa hiện đại.

Tuần lễ bao gồm Ngày Thế giới về Hôn nhân, 
được tổ chức vào Chúa Nhật thứ hai của tháng 
2, tức là vào ngày 13.2 năm nay và kết thúc vào 
Ngày Lễ tình yêu.

Tài liệu
Tuần lễ mang đến cơ hội để suy tư về tầm quan 

trọng của đời sống vợ chồng như một món quà 
của Thiên Chúa không chỉ đối với đôi vợ chồng, 
mà còn đối với toàn thể Giáo hội và thế giới.

Các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng các 
tài liệu được chuẩn bị cho từng ngày trong Tuần lễ, 
được đăng trên các kênh truyền thông xã hội Twitter, 
Facebook và Instagram của HĐGM Hoa Kỳ.

Sự kiện sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên 
các kênh truyền thông xã hội, bao gồm giờ kinh 
Mân Côi cầu nguyện cho các đôi đã kết hôn và 
đính hôn và trò chuyện về việc chăm sóc người 
phối ngẫu đau ốm.

HĐGM Hoa Kỳ cũng cung cấp các tài liệu 
cho các tín hữu, tại các trang chuyên biệt, để 
cổ võ hôn nhân như sự kết hợp trọn đời của 
một người nam và một người nữ. (Hồng Thủy - 
Vatican News)

Liên HĐGM Mỹ châu Latinh có 
logo mới

Từ thứ Ba 15.02.2022, Liên HĐGM Mỹ châu 
Latinh (CELAM) có logo mới. Mục đích làm nổi 
bật sự năng động, cởi mở và hiệp thông trong 
Giáo hội.
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Với Logo mới này, các Giám mục của khu 
vực muốn bảo tồn bản chất và di sản của hơn sáu 
thập kỷ loan báo Tin Mừng ở châu Mỹ Latinh và 
Caribe, một điểm tham chiếu cho tinh thần truyền 
giáo của tổ chức quy tụ các Giám mục châu Mỹ 
Latinh và Caribe. Logo được đề xuất phù hợp với 
tiến trình canh tân và tái cơ cấu mà các Giám 
mục đang thực hiện.

Ý tưởng đổi mới hình ảnh nhận biết các 
Giám mục Mỹ Latinh và Caribe đến từ Trung 
tâm Truyền thông của Liên HĐGM Mỹ châu 
Latinh, và được trình bày vào ngày 23.11 năm 
ngoái, trong cuộc họp của HĐGM.

Logo mới sẽ được sử dụng cho tài liệu in ấn, 
kỹ thuật số, phương tiện truyền thông, và được 
đặt nền tảng trên các yếu tố đại diện cho bản 
chất của Liên HĐGM Mỹ châu Latinh.

Về ý nghĩa của logo: Gậy và Thánh giá kết 
hợp với nhau như một yếu tố duy nhất, thể hiện 
một lãnh thổ, kết hợp một cách rõ ràng, năng 
động và linh hoạt. Theo cách này, các Giám mục 
muốn nhấn mạnh sự hướng dẫn của các mục tử 
trong GHCG được thể hiện theo các tiến trình 
và hoạt động mục vụ, nhằm tạo ra khả năng hội 
nhập văn hóa của Tin Mừng trong “lục địa hy 
vọng” và trong viễn tượng hiệp hành.

Thánh giá, tượng trưng cho Kitô giáo và công 
cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội; Thánh 
giá cũng chỉ ra bốn điểm chính, đó là sự kết hợp 
của trời và đất, cân bằng giữa hoạt động và tĩnh 
lặng. Gậy đại diện cho hàng Giám mục, biểu 
tượng quyền bính, trong ý nghĩa phục vụ công 
bằng và hoán cải. Cuối cùng, bản đồ châu Mỹ 
Latinh và Caribe, chỉ không gian truyền giáo của 

Liên HĐGM Mỹ châu Latinh; và các đường viền 
cách điệu thể hiện sự năng động, cởi mở và hiệp 
thông của Giáo hội. (Ngọc Yến - Vatican News)

Các tu sĩ Hoa Kỳ khấn trọn trong 
năm 2021 có học vấn cao

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung 
tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông 
đồ cho thấy rằng hầu hết các tu sĩ nam nữ khấn 
trọn tại Hoa Kỳ vào năm 2021 đều có trình độ 
học vấn cao và lần đầu tiên suy nghĩ về ơn gọi 
ở độ tuổi tương đối trẻ.

Cuộc khảo sát được được Ủy ban Giám mục 
Hoa Kỳ về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn 
gọi (CCLV) ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu 
Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ của Đại học 
Georgetown, ở Washington DC thực hiện. Kết 
quả của khảo sát được công bố tuần trước, trước 
Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Đời sống Thánh 
hiến, 2.2 hàng năm.

Trung tâm nói trên đã nhận được phản hồi từ 
547 trong số 742 bề trên cấp cao với tỷ lệ phản hồi 
tổng thể là 74% trong số các dòng tu. Trong số 182 
nam nữ tu sĩ khấn trọn vào năm 2021, có 62 nữ 
tu và đan sĩ và 60 tu huynh và linh mục đã trả lời 
cuộc khảo sát, với tỷ lệ phản hồi tổng thể là 67%.

Nghĩ đến ơn gọi sớm
Độ tuổi trung bình của những người được hỏi 

là 37. Một nửa trong số họ từ 34 tuổi trở xuống, 
người trẻ nhất 24 tuổi và người già nhất 70 tuổi. 
Khảo sát cho thấy độ tuổi trung bình lần đầu tiên 
lớp tu sĩ khấn năm 2021 nghĩ đến ơn gọi tu trì 
là khi 19 tuổi.
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Gần 90% người phản hồi nói rằng họ đã được 
ai đó khuyến khích. Cụ thể, các nam tu sĩ thường 
được cha xứ, bạn bè, mẹ hoặc giáo dân khuyến 
khích nhiều hơn các nữ tu. Bốn phần năm đã 
tham gia một hoặc nhiều chương trình hoặc hoạt 
động tôn giáo trước khi vào dòng tu, bao gồm 
cả Ngày Giới trẻ Thế giới (18%).

Cuộc khảo sát tiếp theo nhấn mạnh rằng nhóm 
tu sĩ khấn trọn năm 2021 có trình độ học vấn 
cao. 70% vào dòng với ít nhất bằng cử nhân. Cứ 
mười người thì có hai người lấy bằng tốt nghiệp 
trước khi gia nhập dòng.

Ba phần tư các tu sĩ này được sinh ở Hoa Kỳ. 
Trong số những người sinh ra ở nước ngoài, đông 
nhất là Việt Nam và Philippines.

7.10 các tu sĩ trả lời khảo sát cho biết họ 
thuộc sắc dân Caucasian, 13% thuộc Á châu. 
Quần đảo Thái Bình dương. Người Hawaii bản 
địa, 1.10 là người gốc Tây Ban Nha, 4% là người 
Mỹ gốc Phi và chỉ có hai người là chủng tộc hỗn 
hợp. (Hồng Thủy - Vatican News)

PHI CHÂU 
Các nhà truyền giáo Mozambique 
tố cáo các vụ bắt cóc có hệ thống 
ở Cabo Delgado

Tình hình ở khu vực Mozambique tiếp tục 
đáng lo ngại do bạo lực vũ trang của các nhóm 
Hồi giáo cực đoan hoạt động trong khu vực. Tổ 
chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACS) ở Bồ 
Đào Nha cho biết, các cuộc tấn công vũ trang 
và bắt cóc người dân vẫn tiếp diễn ở thành phố 
Macomia.

Một nữ tu đang truyền giáo ở Cabo Delgado, 
yêu cầu được giấu tên vì lý do an ninh, nói với 
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ: “Trong 
các ngôi làng và cánh đồng, đang diễn ra nhiều 
vụ bắt cóc có hệ thống người dân, đặc biệt là 
phụ nữ và các bà mẹ có con nhỏ”. Theo nữ tu, 
tại thành phố Macomia, thủ phủ của tỉnh Cabo 
Delgado, tình hình rất căng thẳng, và nhiều ngôi 
làng ở các khu vực xung quanh đã bị tấn công. 
Các nhóm vũ trang đốt nhà, bắt cóc và giết người 
và tình trạng mất an ninh đang thống trị ở nơi có 
rất đông người dân.

Nữ tu giải thích tại sao những cuộc tấn công 
ở miền bắc đất nước, bắt đầu từ tháng 10.2017, 
ngày càng trở nên bạo lực: “Vấn đề giờ trở nên 
nghiêm trọng hơn bởi vì khi bắt đầu cuộc xung 
đột vô lý này, mọi người có thể ra đi và tìm trú 
ẩn trong những ngôi nhà nông thôn hoặc ở những 
nơi được chọn là an toàn. Ngược lại, bây giờ 
quân nổi dậy truy đuổi mọi người ngay cả trong 
các trang trại của họ, cướp thực phẩm và đôi khi 
giết dân chúng một cách tàn nhẫn.”

Cha Eduardo Paixão, nhà truyền giáo Thánh 
Tâm, hiện đang đảm trách vùng truyền giáo 
Meluco, thuộc Giáo phận Pemba, nói về tình 
trạng bạo lực bùng phát trở lại sau một thời gian 
tương đối bình lặng trong những ngày cuối năm: 
“Vào ngày 30 và 31.12.2021, các cuộc tấn công 
bắt đầu nhắm vào làng Nangololo, ở Imbada, và 
sau đó trong tuần đầu tiên của năm 2022 lan 
rộng ở các làng Mariri, gần Muària”. Cha cho 
biết thêm: tình hình căng thẳng đã làm cho số 
gia đình bỏ trốn cũng gia tăng. Chỉ trong tuần 
qua, tại Chiure, trong một trại dành cho người 
di dời, đã có hơn 290 gia đình đến đây. (Ngọc 
Yến - Vatican News)

ĐTC lên án vụ tấn công “dã 
man” vào trại tị nạn ở Congo

ĐTC lên án vụ tấn công “dã man” vào trại tị 
nạn ở Ituri, ở đông bắc của Cộng hòa dân chủ 
Congo, đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân 
và người thân của họ.

Ngày 01.02 vừa qua, lực lượng dân quân đã 
tấn công một trại tị nạn ở phía đông tỉnh Ituri 
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của Cộng hòa dân chủ Congo, làm cho ít nhất 60 
người, trong đó có hơn chục trẻ em thiệt mạng, 
và hơn 40 người bị thương.

Khi hay tin, ĐTC gửi điện thư chia buồn đến 
tổng thống Félix Tshisekedi của Cộng hòa dân 
chủ Congo và người thân của các nạn nhân.

Trong điện thư được ký bởi ĐHY Pietro 
Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, ĐTC “cầu 
xin Thiên Chúa nhân hậu đón nhận các nạn nhân 
trong bình an và ánh sáng của Người, đồng thời 
ban niềm an ủi cho những người thương tiếc sự 
mất mát của người thân”.

ĐTC cầu xin Chúa ban ơn can đảm và sức 
mạnh cho các gia đình đang đau buồn, và cho 
những ai đang giúp giải cứu các nạn nhân. Ngài 
lên án mạnh mẽ “hành động tàn ác và dã man 
này, gây nên đau khổ và điêu tàn cho đất nước”. 
Cuối cùng, ĐTC cầu xin ân sủng bình an và tình 
huynh đệ cho khu vực đang phải chịu nhiều đau 
khổ và xin Chúa che chở cho tất cả mọi người.

Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các đối 
tác làm việc tại nước này cũng đã lên án vụ tấn 
công. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) 
và Caritas Công giáo đang trợ giúp cho hơn 20 
nghìn người trong đó có hơn 13 nghìn trẻ em. 
Nhiều người trong số những người phải di dời 
đã phải chạy trốn đi nơi khác.

Cuộc tấn công, được cho là do một nhóm vũ 
trang phi nhà nước thực hiện, xảy ra chưa đầy ba 
tháng sau cuộc tấn công gần đây nhất vào các 
địa điểm di dời của Drodro và Tche trong cùng 
khu vực của lãnh thổ Djugu. Khoảng 44 người 
đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó, và hàng 
chục nghìn người phải chạy trốn.

Hiện có khoảng 230 nghìn người sống tại hơn 
60 địa điểm di dời trên toàn tỉnh do Cao ủy Tị 
nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và Tổ chức Di cư 
Quốc tế (IOM) quản lý. Cả hai cơ quan đều hỗ 
trợ chính phủ quản lý tổng thể các địa điểm này 
và phối hợp hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo.

Cộng hòa dân chủ Congo tiếp nhận 5,6 triệu 
người phải di dời, phần lớn cư trú ở miền đông 
đất nước, ở các tỉnh Bắc và Nam Kivu, Ituri và 
Tanganyika. (Ngọc Yến - Vatican News)

Hơn 150 linh mục Chính thống 
tại Phi châu ngả theo Chính 
thống Nga

Đức Thượng phụ Theodoros, Giáo chủ Chính 
thống Alessandria, bên Phi châu kêu gọi các linh 
mục thuộc Giáo hội này đã ngả theo Chính thống 
Nga, hãy hồi lại hành động của mình ngay, để 
khỏi phải chịu những hình phạt theo giáo luật.

Đức Thượng phụ Theodoros có trụ sở ở 
Alessandria đưa ra lời kêu gọi và cảnh giác trên 
đây, hôm 12 tháng Hai vừa qua tại Cairo, thủ đô 
Ai Cập, trong lễ tấn phong một giám mục Chính 
thống mới cho cộng đoàn Giáo hội tại Uganda.

Giáo hội Chính thống Alessandria có lãnh thổ 
bao trùm toàn thể Phi châu. Nhưng cho đến nay 
đã có hơn 150 linh mục Chính thống thuộc Giáo 
hội này ngả theo Giáo hội Chính thống Nga, bắt 
đầu từ cuối tháng Mười Hai vừa qua, sau khi 
Đức Thượng phụ Theodoros công nhận nền độc 
lập của Giáo hội Chính thống Ucraina, tách rời 
khỏi Chính thống Nga. Trong số các linh mục 
vừa nói, có gần 100 vị tại Kenya.

Giáo hội Chính thống Nga coi sự kiện Giáo hội 
Chính thống Ucraina độc lập là một sự ly giáo, 
và việc làm của Đức Thượng phụ Alessandria 
cũng là ly giáo, nên nói rằng không còn sự hiệp 
thông giữa hai Giáo hội và vì thế, không phải tôn 
trọng lãnh thổ giáo luật của Giáo hội này nữa. Sự 
thiết lập Giáo hội Chính thống Nga tại Phi châu 
có nguy cơ tạo nên sự cạnh tranh. Trang mạng 
Chính thống “orthochristian.com“, trích thuật lời 
một giáo sĩ Chính thống Nga làm việc từ lâu 
năm ở Phi châu nói rằng: “Những hình phạt của 
Đức Thượng phụ Chính thống Alessandria cùng 
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hậu quả giáo luật, cũng giống như thể hình phạt 
do Đức giám mục Luther ở Stockholm đưa ra!”

Trong khi đó, một giám mục Chính thống 
Hy Lạp Agathonikos Nikolaidais, hoạt động tại 
Arusha bên Tanzania, trưng dẫn một lá thư, theo 
đó Chính thống Nga hứa cho những linh mục 
Chính thống Phi châu nào chuyển sang Giáo 
hội Chính thống Nga lương bổng cao hơn, các 
phương tiện di chuyển và những tiện nghi khác, 
bảo hiểm sức khỏe, con cái được du học tại các 
đại học ở Nga, và cả các chức vụ lãnh đạo trong 
Giáo hội”. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Toà Thánh và Nhật Bản cộng tác 
hỗ trợ Nam Phi

Kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
giữa Toà Thánh và Nhật Bản, Hội nghị “Trao 
quyền cho phụ nữ trong các khu vực xung đột” 
sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng 
vào thứ Sáu 04.3.2022, với mục đích làm cho 
mọi người biết đến dự án dành cho phụ nữ Nam 
Phi do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp 

Quốc (Unido) và Dòng Salêdiêng Bosco cộng tác 
đã được kích hoạt.

Toà Thánh và Nhật Bản có quan hệ ngoại giao 
từ năm 1942, với ý hướng “Liên đới và cộng tác 
để giải phóng các dân tộc”. Năm nay, kỷ niệm 
80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đều 
muốn nhắc lại và củng cố các điều đã được đưa 
ra từ khi thiết lập quan hệ. Vì thế sáng kiến Hội 
nghị “Trao quyền cho phụ nữ trong các khu vực 
xung đột” đã nảy sinh.

Sáng kiến đặc biệt này dành riêng cho phụ 
nữ ở Nam Sudan. Ngoài việc trình bày một dự 
án phù hợp cho quốc gia, buổi gặp gỡ sẽ mang 
đến cơ hội để suy tư về các mục tiêu có thể đạt 
được qua sự cộng tác của các thực thể đa dạng 
như các tổ chức quốc tế, các đại diện ngoại giao 
và hội dòng, đang thực hiện viện trợ nhân đạo, 
nhưng cùng làm việc cho những người đang gặp 
khó khăn.

Sự kiện được tổ chức bởi chính phủ Nhật Bản, 
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc 
và Dòng Các Nữ tử Đức Maria Hằng Cứu Giúp, 
đang hiện diện tại Nam Phi để hỗ trợ các phụ nữ 
của quốc gia châu Phi này.

Trong ngày khai mạc, cha Andrea Bozzolo, 
Hiệu trưởng Đại học sẽ có bài diễn văn chào 
mừng. Theo sau đó là bài phát biểu của sơ 
Alessandra Smerilli, Tổng thư ký tạm thời của 
Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.

(Ngọc Yến - Vatican News)

ÚC CHÂU
Hơn ba mươi vị lãnh đạo tôn giáo 
Australia kêu gọi chính phủ trả tự 
do cho người xin tị nạn

Hơn ba mươi vị lãnh đạo các tôn giáo tại 
Australia kêu gọi Thủ tướng Scott Morrion và 
lãnh tụ phe đối lập Anthony Albanese hãy cộng 
tác với nhau để trả tự do cho những người xin tị 
nạn đang bị giam cầm.

Trong một gặp gỡ tại Nhà thờ chính tòa Anh 
giáo ở thành phố Melbourne, hôm 31 tháng Giêng 
vừa qua, ông Tim Costello, nhà thần học Tin lành 
Baptist và bênh vực nhân quyền, nói rằng: “Từ 
nhiều năm nay, những người tị nạn là nạn nhân 
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của chính sách kiểm soát biên giới và di trú của 
Australia”.

Nữ tu Brigid Arthur, Phát ngôn viên của dòng 
thánh Brigitta, nói rằng thủ tướng và lãnh tụ phe 
đối lập có quyền trả tự do cho những người tị 
nạn. “Vấn đề ở đậy không phải là làm vì, nhưng 
là con tim của quí vị có cởi mở và hành động 
hay không”.

Theo qui luật hiện hành từ nhiều năm nay ở 
Australia, những người xin tị nạn bị giam cầm 

vô thời hạn. Hiện nay, ủy ban di dân của quốc 
hội đang thảo luận về dự luật chấm dứt sự giam 
cầm, vì đây là điều mà những người tranh đấu 
cho nhân quyền gọi là “điều vô tận và độc đoán”.

Gần đây, có những tranh luận về nhà quần vợt 
nổi tiếng Novak Djokovic, người Serbia bị chính 
quyền giam cầm tại khách sạn Park ở Melbourne, 
nơi nhốt những người xin tị nạn ở Australia. Vụ 
này cho dư luận thế giới thấy tình trạng khó khăn 
về nhân đạo của những người xin tị nạn.

Theo con số của các tổ chức bênh vực người 
tị nạn, hiện thời tại Australia có hơn 1.500 người 
bị nhốt trong các trung tâm cầm giữ người nhập 
cư và xin tị nạn. Trung bình thời gian bị giam 
là 689 ngày. Tại Mỹ, trung bình người xin tị 
nạn chỉ ở trong các trại như vậy 55 ngày và tại 
Canada chỉ có 14 ngày.

(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)
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Văn phòng Tòa TGM Hà Nội: Thông báo về việc hai cán bộ phá 
rối Thánh Lễ tại Nhà thờ Vụ Bản

THÔNG BÁO
V.v Hai cán bộ phá rối và xúc phạm 

Thánh Lễ tại Nhà thờ Vụ Bản, tỉnh 
Hoà Bình

Văn phòng Toà TGM Hà Nội trân trọng thông báo 
tới Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân.

Theo chương trình mục vụ của năm Truyền 
giáo, hồi 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 20.02.2022, 
Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng lễ tại 
Nhà thờ giáo xứ Vụ Bản, thuộc thị trấn Vụ Bản, 
huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Thánh lễ tới phần 
rước Mình Thánh Chúa thì hai người trong trang 
phục bất xứng (một người mặc áo mưa và đội 
mũ bảo hiểm) xông thẳng lên cung thánh. Họ 
ngang nhiên đoạt micro ở giảng đài, yêu cầu giáo 
dân phải giải tán, bất chấp sự can ngăn của một 
số giáo dân và linh mục đồng tế. Được biết hai 
người này là Phạm Hồng Đức, Bí thư thị trấn Vụ 
Bản và Phạm Văn Chiến, phó Chủ tịch UBND 
thị trấn Vụ Bản.

Đây là hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, 
lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng 
quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo 
của Giám mục, Linh mục và giáo dân, cũng như 
xúc phạm đến nghi lễ thánh thiêng nhất và niềm 
tin của các tín hữu Công Giáo. Hành động này 
không thể chấp nhận trong một đất nước có pháp 
quyền, gây bức xúc và đau buồn cho các tín hữu 

có mặt cũng như mọi người xem hình ảnh lưu 
truyền trên các trang mạng.

Ngay hôm sau, ngày 21.02.2022, Tòa TGM 
Hà Nội đã gửi văn thư khiếu nại khẩn cấp đến 
các cấp chính quyền về vụ việc rất đáng lên án 
này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tôn 
trọng tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của 
các tín hữu Công Giáo trong tỉnh. Tỉnh Hoà Bình 
là một địa bàn thường xuyên bị chính quyền địa 
phương gây khó dễ trong các hoạt động tôn giáo, 
mặc dù Toà TGM đã nhiều lần kiến nghị với các 
cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương.

Xin thông báo tới Quý Cha và Anh Chị Em 
trong Tổng Giáo phận. Chúng ta cùng cầu nguyện 
để những khó khăn về thực hành đức tin của các 
Linh mục và giáo dân trong tỉnh Hòa Bình mau 
chóng được giải quyết.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022
T.M Tòa TGM Hà Nội
Linh mục Anphongsô Phạm Hùng
Chánh Văn phòng Toà TGM, Chưởng Ấn
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org (24.02.2022)

Đại diện Tòa Thánh gặp gỡ các 
tình nguyện viên tu sĩ tại Sài Gòn

“Giáo hội Việt Nam Nam đã đọc được dấu 
chỉ thời đại và mau mắn hiện diện khi cần thiết”.

Đức TGM (ĐTGM) Marek Zalewski - Đại 
diện Tòa Thánh tại Việt Nam - đã nhận định 
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như thế tại cuộc gặp gỡ các tình nguyện viên 
tu sĩ và linh mục (TNV) phục vụ nơi tuyến đầu 
trong đợt bùng nổ đại dịch vừa qua.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra vào chiều ngày 
20.2.2022 tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng 
Giáo Phận Sài Gòn (TGP). Hiện diện trong 
buổi gặp gỡ cùng với ĐTGM Marek Zalewski 
có ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, linh mục (Lm) 
Giuse Trần Hoà Hưng - đại diện giám mục đặc 
trách Tu sĩ, Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - đại diện 
giám mục đặc trách các TNV, và 417 TNV.

Vào lúc 14g30, các TNV đã có mặt tại khuôn 
viên TTMV, tay bắt mặt mừng. Lúc 15g, các 
TNV ổn định chỗ ngồi trong hội trường lớn 
của TTMV, cùng nhau sinh hoạt đầu giờ, rồi 
hân hoan chào đón ĐTGM Marek Zalewski và 
ĐTGM Giuse Nguyễn Năng.

Sau bài phát biểu của Lm Giuse Trần Hòa 
Hưng - nói lên ý nghĩa của buổi họp mặt, các 
TNV đã diễn tả tâm tình của mình qua bài hát 
“Người Tu Sĩ Thiện Nguyện”, rồi hết sức cảm 
động khi cùng ngồi xem video clip ghi lại các 
hoạt động và nỗi niềm của họ, khi họ phục vụ 
các bệnh nhân Covid tại các bệnh viện dã chiến 
trong hơn 200 ngày bùng phát đại dịch Covid 
tại Sài Gòn.

Sau đó, vào lúc 16g, ĐTGM Giuse Nguyễn 
Năng đã diễn tả niềm vui và nỗi xúc động khi 
xem video clip này. Ngài kể lại những nguyên 
nhân cũng như sự hồi hộp của ngài khi mời gọi 
các tu sĩ tham gia TNV. Ngài mô tả những mong 
ngóng của mình khi theo dõi hoạt động của các 
TNV, rất vui mừng vì những hoa trái trổ sinh, 
và bây giờ ngài chính thức nói lên lời cám ơn 
các TNV.

Tiếp theo, lúc 16g15, vị đại diện Toà Thánh 
đã chia sẻ tâm tình của mình. Ngài trân trọng 
những hy sinh của các TNV - đã phục vụ các bệnh 
nhân như phục vụ chính Chúa Kitô. Ngài muốn 
gửi video clip vừa xem về cho Tòa Thánh và cho 
Đức Giáo hoàng, vì nó cho thấy rằng Giáo hội 
Việt Nam đã đọc được dấu chỉ thời đại và mau 
mắn hiện diện ở những nơi cần đến Giáo hội. Ngài 
mong được thăm viếng nhiều nơi tại Việt Nam và 
cám ơn vì được gặp các TNV tại đây. Kế tiếp, hai 

vị TGM đã trả lời câu hỏi của một số TNV.
Lúc 16g45, các TNV đã hát tặng hai Đức Tổng 

bài hát “Ngày Xuân Xin Dâng”, và sau đó được 
hai Đức Tổng lì xì với những phong bao đỏ thắm.

Buổi gặp gỡ đã kết thúc lúc 17g với tấm hình 
hai Đức Tổng chụp chung với các TNV và bữa 
ăn nhẹ tại căn tin của TTMV. (Phạm Thủy & 
Biên Tú  Đức Hoàng & Vĩnh Thân)

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng 
nhận dây Pallium

Sáng ngày 19.2.2022, trong Thánh lễ được cử 
hành tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Đức TGM 
Marek Jalewski, Đại diện không thường trú của 
Tòa Thánh tại Việt Nam, đã trao dây Pallium cho 
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn.

Dây Pallium là một dải len màu trắng được 
làm từ lông chiên, được Đức Thánh Cha trao cho 
các TGM mới được bổ nhiệm đứng đầu các Tổng 
giáo phận. Từ năm 2015, các tân TGM về Roma 
tham dự Thánh lễ làm phép dây Pallium vào lễ 
hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và nhận dây 
này, và sau đó các ngài sẽ được đeo dây này 
trong một Thánh lễ tại giáo phận của mình.

Việc trao dây Pallium từ tay Đức giáo hoàng 
cho các vị tân TGM gắn liền với lời tuyên thệ 
trung thành với Đức Giáo hoàng đương nhiệm và 
những vị kế nhiệm ngài. Các vị TGM chỉ được 
đeo dây Pallium khi dâng thánh lễ trong Tổng 
giáo phận của ngài, và trong những Giáo phận 
thuộc giáo tỉnh của ngài.

Nghi lễ trao dây Pallium
Ngày 19.10.2019, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 

Đức cha Giuse Nguyễn Năng làm TGM Sài Gòn. 
Ngày 29.6.2020 Đức Thánh Cha đã làm phép 
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nhiệm trong vòng một năm trước đó, trong đó 
có Đức cha Giuse Nguyễn Năng. Nhưng vì đại 
dịch, Đức cha Giuse đã không thể về Roma để 
tham dự Thánh lễ cũng như nhận dây Pallium. 
Sau gần hai năm, giờ đây Đức TGM Marek mới 
có thể đến Việt Nam và cử hành nghi thức trao 
dây Pallium cho Đức tổng Giuse.

Trước khi cử hành nghi thức, Đại diện của Tòa 
Thánh nói sơ lược về ý nghĩa của dây Pallium, 
diễn tả sứ vụ của mục tử sống cho đàn chiên 
của mình, vì đàn chiên của mình và diễn tả sự 
hiệp thông với Đức Thánh Cha, đấng kế vị thánh 
Phê-rô. Ngài cũng chúc mừng và nhân danh Tòa 
Thánh chúc mừng Đức tổng Giuse Nguyễn Năng.

Sau khi Đức tổng Giuse Nguyễn Năng tuyên 
xưng đức tin, Đức TGM Marek đeo dây Pallium 
trên vai Đức tổng Giuse và đọc công thức trao 
dây Pallium.

Dùng tình yêu tưới mát sa mạc
Trong bài giảng Thánh lễ, sau khi giải thích 

về hình thức và lịch sử của dây Pallium, cũng 
như nói đến sự hiệp thông của các TGM với 
các đấng kế vị thánh Phê-rô, Đức TGM Giuse 
Nguyễn Chí Linh của tổng giáo phận Huế, Chủ 
tịch Hội đồng giám mục Việt Nam nhấn mạnh 
đến ý nghĩa gánh vác của người mục tử. Đức 
cha giải thích rằng được làm từ lông chiên, dây 
Pallium có ý nghĩa rằng vị mục tử mang lấy gánh 
nặng của Đức Ki-tô để mang đàn chiên về nguồn 
nước sống.

Sài Gòn là đất hứa kinh tế nhưng cũng là sa 
mạc về luân lý đạo đức. Theo Đức TGM Huế, 
“bí quyết duy nhất làm tươi mát sa mạc là dòng 
nước yêu thương.” Và lan tỏa yêu thương đã là 
tiêu điểm của giáo phận Sài Gòn trong những năm 
qua, đặc biệt là trong thời gian đại dịch bùng phát.

Tình yêu và trách nhiệm
Nhắc lại các bài sách Thánh trong Thánh lễ, 

Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam 
nhấn mạnh: “Mục tử không có quyền thờ ơ trước 
nỗi khốn cùng của đoàn chiên trước sa mạc đói 
nghèo, dịch bệnh, cô đơn và thất vọng. Chúa trao 
quyền thủ lĩnh cho Phê-rô, quyền ấy phải đi đôi 
với tình yêu. Tình yêu phải bao trùm trách nhiệm. 
Đó là nét biệt loại của quyền bính trong Giáo hội 
theo giáo huấn của Thánh Kinh và Tin Mừng.”

Nhắc lại lời Đức Biển Đức XVI trong ngày 
khai mạc sứ vụ Phê-rô: “Anh chị em hãy cầu 
nguyện cho tôi để tôi biết yêu đoàn chiên của 
Chúa ngày càng nhiều hơn. Và hãy cầu xin Thiên 
Chúa gánh vác chúng ta và để chúng ta học cách 
biết gánh vác nhau”, Đức TGM Huế mời gọi cầu 
nguyện cho Đức tổng Sài Gòn theo gợi ý của 
Đức Biển Đức.

Bảo tồn công trình tạo dựng
Đức tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cũng nói 

đến trách nhiệm của vị mục tử trong việc canh 
giữ bảo tồn vẻ đẹp của thiên nhiên và công trình 
tạo dựng. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha: “Khi 
chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và 
anh chị em chúng ta thì sẽ xảy ra sự tàn phá và 
con tim của chúng ta sẽ trở nên chai đá.”

Sứ vụ gánh vác
Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng ý nghĩa sâu xa 

nhất của chiếc dây Pallium là gánh vác. Mang 
dây Pallium có nghĩa là gánh vác. Theo gương 
Đức Ki-tô, mọi chủ chăn trong lịch sử đều gánh 
vác và mọi mục tử trong tương lai đều gánh vác. 
Mỗi người, ở bậc sống nào, đều gánh vác: bản 
thân, Giáo hội và xã hội.

Bí quyết làm nhẹ gánh nặng: Hãy 
đến với Chúa Giêsu

Chúa Giê-su cũng đã từng gánh vác và hơn ai 
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hết Người đã cảm nghiệm gánh nặng của Người 
và của chúng ta. Và Người đã tìm ra bí quyết 
làm nhẹ mọi gánh nặng: “Tất cả hãy đến với 
Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng. 
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang 
lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu 
hiền và khiêm nhường trong lòng và tâm hồn các 
ngươi sẽ được bình yên, vì ách của Ta thì êm ái 
và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục kết thúc 
bài giảng với lời cầu chúc cho nhau cũng tìm 
được sự yên nghỉ yên hàn trong suốt chặng đường 
chúng ta gánh vác. (Hồng Thủy - Vatican News)

Thánh lễ truyền chức Đức cha 
Đaminh Hoàng Minh Tiến, Tân 
Giám mục Chính tòa Giáo phận 
Hưng Hóa

Sau gần hai tháng từ khi Tòa Thánh công bố 
thông tin ĐTC Phanxicô bổ nhiệm cha Đaminh 
Hoàng Minh Tiến làm Giám mục chính tòa Giáo 
phận Hưng Hóa, vào lúc 09g00 sáng thứ Hai, 
ngày 14.02.2022, Thánh lễ truyền chức Tân Giám 
mục đã được cử hành tại ngôi nhà thờ Chính tòa 
Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa.

Hiện diện trong Thánh lễ truyền chức Giám 
mục có Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện 
ĐTC tại Việt Nam; Đức TGM Giuse Nguyễn 
Chí Linh, TGM Tổng giáo phận Huế và là Chủ 
tịch HĐGMVN; Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, 
TGM Tổng giáo phận Hà Nội; Đức TGM Giuse 
Nguyễn Năng, TGM Tổng giáo phận Sài Gòn; 
Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và quý 
Đức Giám mục của các giáo phận. Ngoài ra còn 
có sự hiện diện của Đức Viện Phụ - Đan viện 
Châu Sơn, Đơn Dương, quý cha Tổng đại diện, 
quý cha Giám đốc, quý cha giáo các đại chủng 
viện, quý cha thư ký HĐGMVN, quý bề trên 
các Dòng, quý cha trong và ngoài giáo phận, 
quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, các đại biểu Hội 
đồng Mục vụ, đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo 
phận Hưng Hóa, ông bà cố và quý thân nhân Đức 
Giám mục tân cử.

Vị chủ tế Thánh lễ và cũng là chủ phong trong 
Nghi lễ tấn phong Giám mục là Đức cha Antôn 

Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận 
Đà Lạt. Hai Giám mục phụ phong là Đức cha 
Gioan Maria Vũ Tất, nguyên Giám mục Giáo 
phận Hưng Hoá và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 
Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa. 
Đúng 08g45, đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ với 
niềm hân hoan trong tiếng kèn và những hồi 
trống vang dội tưng bừng.

Trước khi bước vào Thánh lễ Truyền chức 
Giám mục, Đức cha Phêrô, Giám quản Tông tòa 
Giáo phận Hưng Hóa, ngỏ lời chào mừng và giới 
thiệu quý Đức cha và quý khách. 

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy 
Chương mời gọi cộng đoàn hiệp dâng  Thánh lễ 
để  cầu nguyện cách riêng cho Đức cha Đaminh 
cũng như cho giáo phận Hưng Hóa. Một giáo 
phận có lịch sử 127 năm kể từ khi thiết lập nằm 
trên địa bàn có diện tích rộng lớn nhất Việt Nam, 
trong đó có đông đảo đồng bào chưa biết Chúa. 
Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu 
nguyện cho Hội Thánh hoàn vũ; cho Đức Thánh 
Cha Phanxicô; cho vị đại diện của ngài tại Việt 
Nam; cho Hội Thánh tại Việt Nam và Hội đồng 
Giám mục Việt Nam; cho thân nhân, ân nhân của 
Đức Tân Giám mục và cho dân Chúa trong Giáo 
phận Hưng Hóa. 

Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ tinh thần 
“hiệp nhất” và “yêu thương” trong trình thuật 
Tin Mừng theo thánh Gioan 15, 1 - 10, Đức cha 
Anphong Nguyễn Hữu Long đã phân tích cho 
cộng đoàn thấy sự “hiệp nhất” chỉ mối tương 
giao, gắn kết giữa hai hay nhiều chủ thể khác 
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thì càng chặt chẽ, càng vững bền. Sự hiệp nhất 
trong Kitô giáo, sâu sắc hơn tất cả các sự hiệp 
nhất ở trần thế này, vì nó bắt nguồn từ sự hợp 
nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, rồi đến sự hiệp 
nhất của Chúa Ba Ngôi với con người, và cuối 
cùng là kết nối Kitô hiệp nhất trong Giáo hội 
Công giáo. Còn “tình yêu”, tình yêu là then chốt 
trong đời sống cá nhân cũng như đời sống của 
cộng đoàn. Trong Kitô giáo, tình yêu có một giá 
trị vô song. Bởi vì tình yêu chính là bản chất của 
Thiên Chúa. Đạo Công giáo là đạo yêu thương. 
Tin Mừng của Chúa Kitô là Tin mừng của tình 
yêu và dạy chúng ta phải yêu Chúa, yêu tha nhân 
và thậm chí là yêu cả kẻ ghét mình. Hiệp nhất và 
Yêu thương là hai yếu tố then chốt để cuộc sống 
được hài hòa và thăng hoa. Hai yếu tố này luôn 
song song với nhau và không tách rời. Muốn hiệp 
nhất phải có yêu thương và ngược lại.

“Hiệp nhất” và “yêu thương” cũng chính là 
châm ngôn sống cho đời Giám mục của Đức cha 
Đaminh. Vì vậy, Đức cha Anphong mời gọi cộng 
đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tân 
Giám mục Đaminh luôn được Chúa yêu thương 
và được ở mãi trong tình yêu của Chúa. Đặc biệt, 
xin Chúa cho mỗi người biết “hiệp nhất” và “yêu 
thương” với Đức Tân Giám mục, qua đó “hiệp 
nhất” và “yêu thương” với Chúa, để Giáo phận 
ngày một thăng tiến hơn.

Sau bài giảng là Nghi thức truyền chức Giám 
mục. Trước hết cộng đoàn phụng vụ cùng cầu 
xin ơn Chúa Thánh Thần là linh hồn và là Đấng 

hướng dẫn Giáo hội của Chúa Kitô.
Tiếp đến là lời thỉnh cầu của cha Niên trưởng 

Giuse Nguyễn Trung Thoại, xin Đức cha chủ 
phong truyền chức Giám mục cho cha Đaminh 
Hoàng Minh Tiến. Khi được hỏi về Tông sắc 
của Đức Thánh Cha, cha Giuse đã trình cho Đức 
cha chủ phong Tông sắc bổ nhiệm cha Đaminh 
Hoàng Minh Tiến làm Giám mục Chính toà Hưng 
Hóa và sau đó long trọng công bố Tông sắc này.

Sau khi công bố Tông sắc Bổ nhiệm của Đức 
Thánh Cha Phanxicô, vị tiến chức long trọng 
tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục chủ phong 
về việc, chu toàn nhiệm vụ được trao phó, nắm 
giữ và bảo vệ kho tàng đức tin, hiệp nhất với các 
giám mục và Đấng kế vị thánh Phêrô tông đồ, 
mối tương quan với các linh mục và những người 
cộng tác, trở thành mục tử nhân lành và luôn gắn 
bó với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện.

Trước một nhiệm vụ cao cả và đầy cam go 
mà tiến chức sắp phải thi hành, ý thức thân phận 
mỏng giòn của con người, cộng đoàn cùng cầu 
xin các thánh chuyển cầu lên Thiên Chúa ban 
cho tiến chức các ơn lành để thi hành nhiệm 
vụ sắp được trao ban. Kết thúc Kinh Cầu Các 
Thánh, Đức Giám mục chủ phong cầu xin Chúa 
mở rộng nguồn hồng ân tư tế và tuôn tràn phúc 
lành linh nghiệm trên tôi tớ Chúa.

Đến phần quan trọng nhất của nghi thức truyền 
chức thánh, các Đức Giám mục thinh lặng đến 
đặt tay trên đầu vị tiến chức. Gắn liền với việc 
đặt tay là lời nguyện truyền chức. Lời nguyện này 
xác định ý nghĩa của việc đặt tay. Đức Giám mục 
chủ phong đọc lời nguyện mở đầu trong khi Sách 
Phúc Âm được đặt trên đầu vị tiến chức để nói 
lên nhiệm vụ chính của Giám mục là rao giảng 
Lời Chúa. Sau đó, hai Đức Giám mục phụ phong 
cùng đọc lời nguyện truyền chức với Đức Giám 
mục chủ phong.

Nghi thức truyền chức Giám mục được diễn 
nghĩa bằng việc Đức Giám mục chủ phong xức 
dầu thánh trên đầu vị Tân Giám mục, trao sách 
Phúc Âm, trao nhẫn Giám mục, đội mũ mitra, 
trao gậy mục tử, và cuối cùng là trao ngai tòa 
Giám mục Hưng Hóa cho Đức Tân Giám mục.

Kết thúc nghi thức truyền chức, các Đức Giám 
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mục hiện diện trao hôn bình an cho Đức Tân 
Giám mục Đaminh, như một cử chỉ đón nhận vị 
Tân chức vào Giám mục đoàn.

Thánh lễ tiếp tục phần Phụng vụ Thánh Thể 
với vị chủ tế là Đức Tân Giám mục.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tân Giám mục 
Đaminh cùng với hai Đức Giám mục phụ phong 
rời cung thánh đi xuống giữa lòng nhà thờ để ban 
phép lành đầu tay cho cộng đoàn.

Trước khi Đức cha chủ phong ban phép lành 
kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí 
Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam có 
lời chúc mừng các đấng chủ chăn tiền nhiệm vì 
“cơ đồ giáo phận” đã có người gánh vác. Đồng 
thời, Đức TGM Giuse chia sẻ thú vị, hài hước 
rằng: Đức cha Đaminh là Giám mục trẻ nhất 
nhưng lại quản lý địa bàn rộng lớn với miền 
“thập tỉnh Tây Bắc”. Hưng Hóa không chỉ lớn 
về lãnh thổ mà còn phong phú về văn hóa, đầy 
dấu tích lịch sử và có nhiều địa danh nổi tiếng, 
cũng như là một vùng miền đa sắc tộc, đa ngôn 
ngữ. Chính vì vậy mà Chúa đã chuẩn bị cho Giáo 
phận Hưng Hóa một vị mục tử rất từng trải cũng 
như kiêm nhiệm đủ mọi chức vụ, để đồng hành 
với một giáo phận đa sắc tộc, đa ngôn ngữ  này. 
Đức Tổng Giuse cầu chúc cho Giáo phận Hưng 
Hóa bắt đầu một kỷ nguyên “hiệp nhất và yêu 
thương” xây dựng và mở mang nước Chúa.

Tiếp nối tâm tình của Đức TGM Giuse, Đức 
TGM Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha, 
cầu chúc cho quý Đức Tổng, Đức Hồng Y, quý 
Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng 

đoàn luôn tràn đầy tình yêu, ân sủng của Đức 
Giêsu Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh 
Thần. Bên cạnh đó, Đức TGM Marek Zalewski 
cũng gửi lời cảm ơn tới các Đức Giám mục tiền 
nhiệm đã dày công vun đắp, xây dựng tại giáo 
phận này, cũng như mọi thành phần dân Chúa đã 
chuẩn bị ngày đại lễ hôm nay để chào đón tân 
mục tử của Giáo phận Hưng Hóa. Cách riêng, 
ngài cầu chúc cho Đức Tân Giám mục Đaminh 
bắt đầu sứ vụ mục tử theo gương thầy Giêsu 
đến để yêu thương, dẫn dắt dân của Ngài như 
đoạn Kinh Thánh đã nói: “Thần khí Chúa đã ngự 
xuống trên tôi, Ngài xức dầu, sai tôi đi loan báo 
Tin Mừng cho người nghèo khó, phục hồi thị lực 
cho những ai bị mù lòa, giải thoát cho những ai 
đang bị cầm tù”. Đồng thời, ngài cũng cầu chúc 
và mời gọi quý thân nhân, ân nhân của Đức cha 
Đaminh cùng mọi thành phần dân Chúa trong 
Giáo phận Hưng Hóa hãy luôn tin tưởng và yêu 
mến Đức Giám mục của mình. Vì khi yêu mến 
Đức Giám mục là yêu mến Hội Thánh, và yêu 
mến Hội Thánh là yêu mến Đức Giêsu Kitô là 
mục tử của Hội Thánh.

Kế đến, cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Tổng 
thư ký Hội đồng linh mục cùng quý vị đại diện 
mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Hưng Hóa 
tiến lên chúc mừng và bày tỏ tâm tình tri ân Đức 
cha Đaminh đã “đánh liều” cuộc đời để đón nhận 
và lặn lội nơi giáo phận này, cũng như hứa sẽ 
cùng với Đức cha đi vào những “chỗ nước sâu” 
và ngụp lặn trong những cái “mênh mông” của 
miền Thập tỉnh Tây Bắc Việt Nam; của những 
núi đồi trùng điệp và hiểm trở; đa sắc tộc, tôn 
giáo và văn hóa… Cha cũng xin quý đấng bậc và 
mọi người tiếp tục cảm thông, nâng đỡ và chia 
sẻ với Giáo phận Hưng Hóa.

Tiếp nhận sứ vụ mới, Đức cha Đaminh Hoàng 
Minh Tiến dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn 
Đức TGM Marek Zalewski - Đại Diện Toà Thánh 
tại Việt Nam, Đức TGM Giuse - Chủ tịch Hội 
đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô, 
quý Đức Tổng, quý Đức cha, Đức Viện Phụ, quý 
cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý 
ân nhân, thân nhân và các bạn hữu cùng toàn thể 
cộng đoàn đang hiện diện trong Thánh lễ, cũng 
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trong lời tâm tình với gia đình Giáo phận Hưng 
Hóa, Đức cha Đaminh mời gọi mỗi người cùng 
chèo chống con thuyền của giáo phận, cũng như 
hãy yên tâm vì có Chúa luôn yêu thương dìu 
dắt và ban Thánh Thần để hướng dẫn mỗi người 
bước đi trong bình an. Hơn nữa, ngài cũng bày 
tỏ ước mong xây dựng sự yêu thương và hiệp 
nhất giữa mọi thành phần dân Chúa trong giáo 
phận, để mỗi người luôn sống đúng với lời mời 
gọi tha thiết của Chúa Giêsu là “hiệp nhất” và 
“yêu thương”. Nhờ đó, khơi dậy nơi mỗi người 
nghĩa vụ sống một đời chứng tá đức tin, loan 
báo Tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người 
xung quanh.

Thánh lễ Truyền chức Giám mục khép lại 
trong niềm vui cùng với tâm tình tạ ơn, đồng 
thời mở ra một hành trình mới “Hiệp nhất và yêu 
thương” của Đức Tân Giám mục Chính tòa Giáo 
phận Hưng Hóa - Đaminh Hoàng Minh Tiến. 
Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng 
trên Đức cha Đaminh trong sứ vụ mới, cũng như 
cho mọi thành phần dân Chúa trên miền “thập 
tỉnh” tây bắc này luôn biết đồng lòng, chung tay 
với ngài, xây dựng sự hiệp nhất và thực thi tình 
bác ái yêu thương, để loan báo Tin Mừng, dấn 
thân phục vụ Giáo hội và xã hội giữa lòng thế 
giới hôm nay.

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 
Giáo Phận Huế Dâng Lễ Minh 
Niên Cầu Bình An

Sáng mồng Một Tết Nhâm Dần năm 2022, tại 
Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, Đức TGM Giuse 
Nguyễn Chí Linh-Chủ tịch HĐGM Việt Nam-
TGM Tổng Giáo phận Huế dâng Thánh lễ Minh 
niên cầu bình an cho Tổ quốc và toàn thế giới. 
Trước Thánh lễ, ông Pheerro Đặng Văn Hoàng-
Chủ tịch HĐGX thay mặt toàn thể Cộng đoàn 
chúc mừng Năm mới vị chủ chăn của Giáo 
phận. Đồng thời cũng chúc Tết Linh mục Quản 
xứ Anton Nguyễn Văn Tuyến, cầu nguyện cho 
Ngài tiếp tục công việc Đại trùng tu ngôi Nhà 
thờ Chính tòa và gửi lời chúc Tết và tri ân Linh 
mục Patrick đã giúp đỡ cho giáo xứ trong việc 

đại trùng tu nhà thờ. Giáo xứ dâng tặng Đức 
TGM, linh mục Quản xứ và quý linh mục đồng 
tế bó hoa tươi thắm mừng Năm mới Nhâm Dần. 
Đức TGM nói lời chào và chúc mừng Năm mới 
quý linh mục đồng tế, toàn thể cộng đoàn giáo 
xứ và những người xa quê không thể về với 
gia đình trong dịp Tết nguyên đán này, những 
người khách từ phương xa và hải ngoại về Huế 
đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này. Trong 
Thánh lễ sáng mai nay, chúng ta dành những 
giây phút của ngày đầu Năm mới này để cùng 
nhau hiệp dâng lời cầu xin Chúa ban bình an 
cho mỗi một người chúng ta, cho quê hương 
đất nước chúng ta và cho cả toàn thế giới. 
Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã dâng Lời 
Nguyện và làm phép Lộc Thánh đầu Năm mới 
để mỗi người tham dự được lãnh nhận. Các em 
thanh thiếu niên trình bày vũ khúc mừng Năm 
mới giúp vui trong ngày đầu năm Nhâm Dần. Kết 
thúc Thánh lễ, Đức TGM ban Phép lành cho toàn 
thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ. (Trương Trí)

Fides: Một linh mục dòng Đa 
Minh Việt Nam bị giết trong tòa 
giải tội

Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng 
Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, trong bản 
tin hôm 31 tháng Giêng cho biết như sau: 
Một linh mục dòng Đa Minh Việt Nam, là Cha 
Giuse Trần Ngọc Thanh, đã bị giết khi đang giải 
tội và cử hành Bí tích Hòa giải tại giáo phận Kon 
Tum. Cha Thanh năm nay 41 tuổi. Vụ tấn công 
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xảy ra vào ngày 29 tháng Giêng, ngay trước khi 
cử hành Thánh lễ Kinh chiều vào tối thứ Bảy. 
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đang ngồi trong 
tòa giải tội thì bị một người tâm thần không ổn 
định dùng dao tấn công. Một thầy Dòng Đa Minh 
khác, chạy đến hiện trường, cũng bị hung thủ 
chém gây thương tích khi cố gắng ngăn chặn 
kẻ tấn công. Những người trong nhà thờ đã hết 
sức kinh hoàng khi chứng kiến vụ tấn công. Cha 
Giuse Thanh đã được điều trị ban đầu nhưng 
không thể hồi phục và qua đời vào lúc 11 giờ 
30 trưa theo giờ địa phương cùng ngày, như nhà 
báo Công Giáo địa phương Thế Trần đưa tin. 
Cảnh sát địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công, 
được coi là một người “bị bệnh tâm thần”. Cộng 
đồng địa phương vô cùng bàng hoàng trước cái 
chết bất ngờ của linh mục, ngay khi họ đang 
chuẩn bị cho Tết Nguyên đán được tổ chức tại 
Việt Nam vào ngày 1 tháng 2. Những thông điệp 
thương tiếc và đau buồn đã được đưa ra bởi Tỉnh 
Dòng Đa Minh Việt Nam và cộng đoàn giáo xứ 
Đăk Mót, 40 km về phía bắc Kon Tum, nơi vị 
linh mục sống và làm việc. Vị linh mục quá cố 
gần đây đã nhận nhiệm vụ của mình với tư cách 
là một linh mục phụ trách việc chăm sóc mục 
vụ của một “đàn chiên nhỏ” người Công Giáo. 
Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục 
Giáo phận Kon Tum, đã cử hành thánh lễ an 
táng vào hôm Chúa nhật 30 tháng Giêng, và 
chia buồn cùng cộng đoàn giáo xứ Đăk Mót và 
Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Đức Cha nói: 
“Hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ tiễn biệt 
một người anh em linh mục đã ra đi rất là đột 
ngột. Sáng nay tôi biết tin thật là bàng hoàng. 
Không ngờ lại có một chuyện đã xảy ra như thế. 
Chúng ta biết rằng thánh ý Chúa nhiệm mầu, 
chúng ta không thể hiểu biết được hết đường 
lối của Chúa. Chúng ta chỉ biết dâng người anh 
em của chúng ta cho Chúa. Và khi Cha Giuse 
Trần Ngọc Thanh được về hưởng nhan thánh 
Chúa, chắc chắn ngài sẽ không quên chúng ta”. 
Đức Cha nhấn mạnh rằng: “Qua cái chết của Cha 
Giuse, tôi liên tưởng đến một bài hát nói về linh 
mục: ‘Xin cho con làm linh mục và được chết 
ở chân bàn thờ’. Khi đặt để linh mục ở trong 

cương vị của Chúa Kitô, chết vào lúc đó thì 
chắc là hạnh phúc lắm! Cha Giuse của chúng 
ta mặc dù không phải là đang làm lễ, nhưng mà 
ngài đang giải tội, thì cũng là trên cương vị của 
Chúa Kitô (in persona Christi). Trong đau thương 
này chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp, nét cao 
quý của người linh mục. Và đứng trước một sự 
ra đi đột ngột như thế, chúng ta nhận ra mình 
không có lời nào để diễn tả được những điều 
đã xảy đến cho Cha Giuse. Chúng ta chỉ có thể 
nhớ lại các câu lời Chúa qua các Thánh vịnh, 
Chúa cho chúng ta thấy thân phận của con người 
chúng ta tựa như hoa cỏ, sáng nở chiều tàn”. 
Thi hài Cha Giuse Thanh được đưa về nhà nguyện 
Thánh Martinô ở thị xã Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
để làm nghi thức tiễn biệt, diễn ra hôm 31 tháng 
Giêng và an táng. Thi hài của linh mục được an 
táng cùng với các anh em dòng Đa Minh khác tại 
nghĩa trang tỉnh, ở Biên Hòa. Cha Giuse Thanh 
sinh ngày 10 tháng 8 năm 1981 tại Sài Gòn và 
khấn Dòng ngày 13 tháng 8 năm 2010. Ngài 
được thụ phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 
2018. Kon Tum, thủ phủ tỉnh Kon Tum, nằm 
trong nội địa của khu vực Tây Nguyên Việt Nam, 
gần biên giới của Lào và Campuchia. (Agenzia 
Fides, 31.1.2022) (Đặng Tự Do - VietCatholic

Source:Fides ASIA.VIETNAM - A 
Dominican priest killed in the confessional

Kon Tum: Khởi tố bắt giam 
nghi phạm giết Linh mục Trần 
Ngọc Thanh
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0 Chụp lại hình ảnh, Nơi xảy ra vụ sát hại.

Báo điện tử Công an Kon Tum đưa tin Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum 
ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra 
lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên (sinh 
năm 1989) về tội "Giết người“ trong cái chết của 
Linh mục Trần Ngọc Thanh.

Hiện chưa rõ vì sao lệnh khởi tố được ban 
hành ngày 31.01.2022 nhưng bản tin về vụ án 
chỉ mới được đăng vào ngày 2.2.

Vụ việc xảy ra vào 19h ngày 29.01.2022 và 
nghi phạm được cho là bị người dân có mặt tại 
hiện trường khống chế, bắt giữ và giao cho công 
an địa phương ngay tối hôm đó.

Bản tin của báo Công an Kon Tum mô tả "đối 
tượng“ Nguyễn Văn Kiên khai nhận là thành viên 
của gia đình giáo dân công giáo và thường đi lễ, 
đọc kinh tại Nhà thờ thuộc xã Saloong, huyện 
Ngọc Hồi.

- Khoảng 19h ngày 29.01.2022, biết tại nhà 
bà Y Mới (thuộc thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, 
huyện Ngọc Hồi (một điểm sinh hoạt các nghi 
thức tôn giáo của giáo dân) đang diễn ra nghi lễ 
do ông Trần Ngọc Thanh (Linh mục giáo xứ Nhà 
thờ Đăk Mốt, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi) chủ 
trì, nên Kiên lấy 1 dao dài khoảng 40cm của gia 
đình đi đến nhà bà Y Mới, do thấy đông người 
nên Kiên đứng ngoài đợi.

- Khoảng 30 phút sau khi mọi người ra về, 
trong phòng chỉ còn khoảng 20 người, thì Kiên 
đi vào và dùng dao sát hại ông Thanh, sau đó 
Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ 
đàn Piano ở gần bàn thờ Chúa nên chạy đến dùng 
dao chém, tuy nhiên người này đã kịp dùng ghế 
gỗ tránh đỡ và chạy thoát.

- Người dân có mặt tại hiện trường đã khống 
chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời 
nhanh chóng đưa ông Trần Ngọc Thanh đi cấp 
cứu, nhưng ông đã tử vong.

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối 
hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ 
thuật hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi khởi tố 
bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn 
Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích 
giết người và xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật“, bản tin viết.Báo điện tử Công an Kon 
Tum đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn 
Văn Kiên (sinh năm 1989) về tội "Giết người“ 
trong cái chết của Linh mục Trần Ngọc Thanh.

Vụ việc cũng được loan tải trên mạng xã hội 
là xảy ra trong lúc Linh mục Thanh đang làm lễ 
giải tội ở Giáo xứ Đăk Mót ở Kon Tum. Thông 
tin đăng tải trên website của Giáo phận Kon 
Tum, vụ việc xảy ra vào ngày 29.1 tại nhà thờ 
thuộc Giáo xứ Đăk Mót.

Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh sinh năm 
1981 tại Sài Gòn.

Ông được thụ phong linh mục vào tháng 
8.2018. Trước khi qua đời, Linh mục Trần Ngọc 
Thanh phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ 
Đăk Mót, thuộc Giáo phận Kon Tum.

Nguồn tin của Giáo hội, đăng trên các trang 
giáo phận khác nhau, cho biết cha Giuse Trần 
Ngọc Thanh, dòng Đa Minh (Dominican) là phó 
xứ của Đăk Mót.

Thánh lễ đưa chân được tổ chức vào chiều 
30.1 tại Tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại 
tu viện Đa Minh ở Đồng Nai.

Giáo phận Kon Tum làm Thánh lễ 
"đưa chân Cha Giuse Trần Ngọc 
Thanh“ hôm 30.01

Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân, 
tại Hà Nội bình luận "cái chết đau đớn của linh 
mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn 
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trong lòng các xứ đạo nói riêng và dân chúng tại 
khu vực Kon Tum nói chung...“.

"Tôi có nói chuyện với một Linh mục trong 
khu vực và với một người là bà con của Cha 
Thanh và sự việc đã được xác định. Cha bị chém 
hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người 
thầy khác đang lau bàn thờ quay lại can cũng bị 
chém sượt đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy 
ghế,“ LS Lê Quốc Quân nói với BBC từ Hà Nội.

Đức cha Aloisiô (Giám mục Giáo phận Kon 
Tum) chia sẻ rằng ông "bàng hoàng" khi biết 
tin. "Không ngờ lại có một chuyện đã xảy ra 
như thế", Giáo phận Kon Tum trích lời Đức cha 
ngày 30.1.

Giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết 
nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, 
trên một số diễn đàn của người Công giáo, một 
số giáo dân chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào 
đầu cha Thanh.

Tính đến chiều 31.1, chưa có tờ báo chí chính 
thống nào ở Việt Nam đưa tin về vụ sát hại này.

Website chính thức của Dòng Đa Minh và 
Giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức 
về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum 
và báo Kon Tum (của chính quyền địa phương) 
chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt 
giữ nghi phạm, theo tìm hiểu của BBC tính đến 
21 giờ ngày 31.01, theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, một số trang tin công giáo tiếng 
Anh như Catholic News Agency và National 
Catholic Register đã đưa tin về vụ sát hại.

Trang tin VietCatholic.net dẫn lại lời linh mục 
Nguyễn Minh Nhật (Sài Gòn) rằng linh mục Trần 
Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và 
không có động thái né tránh vì bất ngờ. Tuy 
nhiên, một số thành viên trên diễn đàn Thắc mắc 
Công giáo cho rằng "nghi phạm không phải là 
người bị tâm thần“.

Kon Tum: Khởi tố bắt giam nghi phạm 
giết Linh mục Trần Ngọc Thanh - BBC 

News Tiếng Việt
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124 Tin Cộng Đoàn

Thông báo số 2-2022
Danh sách các ân nhân số 2 góp 

những viên gạch vàng xây dựng Nhà 
Mẹ Lavang-Fatima

Fatima - Sau hơn hai tháng trình làng dự án 
Nhà Mẹ Lavang-Fatima, hội thiện đã nhận được 
nhiều phản ứng tích cực từ nhiều tổ chức, từ các 
linh mục tu sĩ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ 
Úc Châu qua điện thư của linh mục Paul Chu 
Văn Chi, giám đốc Vietcatholic. Từ các linh 
mục tuyên úy Nauy, Anh quốc, và nhất là từ 
Đức quốc từ cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, quản 
nhiệm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Từ Cha Franz 
Thủy SAC, tuyên úy liên cộng đoàn Paderbonn-
Essen…

Về dự án đại trùng tu, hội thiện đã nhận được 
các họa đồ chi tiết (hoàn toàn vô vị lợi) của Hội 
Kiến Trúc Sư chuyên nghiệp người Bồ (CMAA 
Arquitectos Associados) ở thành phố Porto. Từ 
Quê Hương Việt Nam, một nhóm kiến trúc sư 
ở Sài Gòn cũng sẵn sàng góp ý về trùng tu nội 
thất và một thương gia, đã hỗ trợ mến tặng tượng 
ảnh Mẹ Lavang bằng đá cẩm thạch cho đài Đức 
Mẹ Lavang sẽ được xây dựng trong tương lại tại 
khuôn viên của Nhà Mẹ Lavang-Fatima. Xin hết 
lòng ghi ơn..

Về phương diện tài chính, Hội thiện Lavang-
Fatima cũng tiếp tục nhận được những viên gạch 
vàng góp xây dựng trùng tu nhà Mẹ Lavang-
Fatima. Sau đây là danh sách các ân nhân số 
2 góp các viên gạch vàng cho dự án Nhà Mẹ 
Lavang-Fatima. Danh sách mới này sẽ được đặt 
dưới chân Mẹ Fatima vào thánh lễ ngày 13.03 
trùng với đoàn hành hương Việt Nam từ cộng 
đoàn Frankfurt-Mainz do cha Trần Mạnh Nam 
SĐB hướng dẫn. Cúi xin Mẹ Fatima cầu bầu che 

chở và chúc phúc cho những tấm lòng hảo tâm, 
đang ra công góp sức cho công cuộc chung, cho 
căn nhà Mẹ Lavang, đang hình thành tại Trung 
Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đầo Nha,.. 

Sau đây là danh sách quý ân nhân số 2:
Bà Karin Rieger (Aalen - Đức): 500,- €
Gia đình anh chị Phong Trâm
 (Porto- Bồ Đào Nha): 400,-€
Gia đình ẩn danh (Eislingen- Đức): 500,-€ 
Catia Seomara Carrilho Lourenco
 (Bồ Đào Nha): 500,-€
Gia đình chị Vũ Ngọc Loan (Đức): 100,- €
Ân nhân ẩn danh (Đức): 20.000,-€
Ca đoàn Têresa Hài Đồng
 (Stuttgart- Đức): 640,- €
Gia đình anh chị Nguyễn Văn Đức -Mai  

 (Stuttgart- Đức): 2000,- €
Chị Hồ Thị Kim Cương (Na-uy) 500,- €
Gia đình Nguyễn Duy (Đức): 500,- €
Ông Tạ Văn Truyền (Đức): 1000,- €
Ân nhân ẩn danh (Đức) : 500 ,- €
Ân nhân ẩn danh (Đức): 500,- €
Bà Phạm Văn Chí (Langen, Đức): 1000,- €
 Anh chị Phụng Hằng (Đức): 200,- €
 Anh chị Thiện Thủy (Đức) : 200,- €
 Gia đình anh chị Bùi Quốc Việt
 (Reutlingen, Đức) : 100,- €
 Ông Bà Vũ Văn Bắc
 (CĐ Nữ Vương – Minden  Đức): 200,- €
 Ca Đoàn Vincentê  (Bielefeld-Đức): 100,- €
 Cộng Đoàn Vincentê (Bielefeld-Đức): 900 - €
 Chị Lê Kim Hạnh (Bỉ) : 150 - €
 Bà Teresa  Phước (CĐ Mẹ Mông Triệu –  

 Dortmund, Đức): 100 - €
 Ân nhân ẩn danh (Dotrmund- Đức): 50 - €
 GD Bà Nguyễn Kim Ái 
 (Bergkamen-Đức): 50 - €
 GĐ Bà Phương/Bán Thực Phẩm Á Châu 
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(Bergkamen-Đức): 100 ,- €
 ÔB Cố Nguyễn Văn Thanh
 (Bergkamen, Đức): 500 ,- €
 Ông Bà Đỗ Mạnh Hoàng – Dung 
 Offenbach, Đức): 1.500 ,- €
Anh Thống (Sài gòn) : 500 ,- €

Tổng cộng danh sách đợt 2: 33.290,-€
Tổng cộng danh sách đợt 1:
 14.595 € và 500 USD
Tổng cộng 2 đợt: 47.885,-€ + 500 USD

Xin hết lòng ghi ân tất cả các tấm lòng hảo 
tâm, đã quảng đại đóng góp các viên gạch vàng 
cho Nhà Mẹ Lavang - Fatima...

Kính mong được tất cả quý vị tiếp tục quan 
tâm nâng đỡ và tiếp sức cho công cuộc trùng tu 

Nhà Mẹ Lavang được hoàn thành mỹ mãn theo 
đúng thánh ý Chúa.

Vì là Hội Thiện, nên văn phòng của Hiệp hội 
Lavang-Fatima có thể gửi giấy chứng nhận số 
tiền quý ân nhân đã đóng góp qua trương mục 
ngân hàng của Hội để quý vị có thể khai báo lại 
với sở thuế khóa tại các nước (tùy theo luật lệ 
thuế khóa của mỗi địa phương). Nếu quý vị ân 
nhân nào muốn có giấy chứng nhận, xin gửi địa 
chỉ đầy đủ gồm tên người gửi tiền (đúng với tên 
muốn khai thuế) + với mã số khai thuế cá nhân 
của đương sự chuyển tiền và địa chỉ về Email: 
pmaj.fatima@gmail.com

Bản tin số 2 Lavang-Fatima (Văn phòng kế 
toàn của Hiệp Hội Lavang-Fatima) 


