
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày nầy, tình hình dịch do virus Corona hay tên chính thức là 

COVID-19 đã đến lúc báo động cao. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh 

truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 14/2, trên thế giới đã có 64.461 trường hợp 

mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.384. Tại Việt 

Nam, con số chính thức cho biết có 16 người mắc bệnh trong đó có 13 người Việt 

Nam, 2 người Trung quốc và 1 người Mỹ gốc Việt. Điều đáng ngại là những con số 

nầy không dừng lại nhưng có chiều hướng tăng lên từng ngày. 

Người ta đi tìm nguyên nhân : tìm con virus hiện diện từ lúc nào, tác động trên 

con người ra sao, virus có từ thiên nhiên hay do con người chế tạo ? Tất cả những 

điều đó tuy quan trọng với những nhà chuyên môn nhưng đối với chúng ta, điều 

quan trọng là tác hại của con virus như thế nào và làm thế nào để phòng tránh khỏi 

bị con virus lây nhiễm ? 

Trong chiều hướng đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra văn bản ngày 2/2 

để hướng dẫn những đường nét lớn về tham gia việc tránh lây nhiễm trong cộng 

đoàn người Công giáo. Các Giám Mục địa phận cũng đã lên tiếng. Tại Tổng Giáo 

Phận Saigon, Đức Tổng Giuse đã mời gọi cả Tổng Giáo Phận dùng 9 ngày cầu 

nguyện đặc biệt cho việc khám phá cách chữa trị cơn dịch nầy. Giới y tế Công giáo 

đã ra “Khuyến cáo về Phòng chống bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp do chủng mới 

Corona Virus (2019-nCoV) tại các cơ sở tôn giáo” trong đó có nhiều hướng dẫn cụ 

thể về cách tránh lây nhiễm trong cộng đoàn khi tham dự thánh lễ. Tuy vậy nếu các 

biện pháp nầy không hiệu quả thì biện pháp mạnh nhất là ngưng tập trung đông 

người kể cả thánh lễ ngày Chúa Nhật như Giáo phận bên Hồng Công đã làm. Dĩ 

nhiên người Công giáo chúng ta không mong điều nầy xảy ra. 
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LUẬT TRỌN HẢO  

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người 

Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20) 

Suy niệm: Với não trạng thực dụng, người ta dễ an tâm với lối sống miễn 

sao không vi phạm lề luật, chỉ cần công chính như các kinh sư và người 

Pha-ri-sêu là quá đủ rồi. Thế nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu 

thì không bao giờ bằng lòng ở mức chung chung. Đã yêu thương thì phải 

yêu ở mức cao nhất, yêu đến cùng. Vì thế não trạng thực dụng không bao 

giờ tương hợp với tính triệt để của Tin Mừng mà Chúa Giê-su mời gọi 

chúng ta thực thi: Phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-

sêu thì mới được vào Nước Trời. Vì thế, chỉ giữ luật về hình thức bề ngoài 

mà thôi thì chưa đủ, mà phải đi vào chiều sâu nội tâm nữa. 

Mời Bạn: Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta chống 

lại cơn cám dỗ chạy theo trào lưu thực dụng của xã hội hiện đại: Chớ giết 

người mà thôi thì chưa đủ, mà còn không được giận ghét anh em. Không 

ngoại tình mà thôi thì chưa đủ mà còn phải trong sạch từ trong tư tưởng nữa. 

Không phạm tội mà thôi thì chưa đủ mà còn phải triệt tiêu cả những dịp tội 

nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn thiện, không như các 

kinh sư và người Pha-ri-sêu, mà như Cha trên trời là Đấng Công Chính và 

Toàn Thiện. 

Sống Lời Chúa: Thờ phượng Chúa cách kính cẩn, phục vụ tha nhân cách 

tận tâm, để chỉ mình Chúa thấu suốt, dù người khác có nhận biết hay không. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mặc lấy sự hiền lành và 

khiêm nhường của Chúa để con luôn thực thi giới răn Chúa truyền dạy với 

tất cả tấm lòng yêu mến. 
  

  

   

 Tòa Thánh ủng hộ tất cả các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân 

Bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về 

các quan hệ đa phương, phát biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về An 

toàn hạt nhân: Tòa Thánh luôn ủng hộ tất cả các dự án không phổ biến vũ 

khí hạt nhân. 



Tại Hội nghị do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức, 

bà Francesca bày tỏ ý muốn của Tòa Thánh về một cam kết tập thể để cải 

thiện an toàn hạt nhân trên toàn cầu, giám sát các mối đe dọa và đưa ra các 

biện pháp cụ thể để bảo vệ chống lại các hành vi nguy hiểm liên quan đến 

hạt nhân hoặc chất phóng xạ nguy hiểm. 

Bà Francesca giải thích: những nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân đã được cải 

thiện đáng kể nhờ các chiến lược của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc 

tế. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục thực hiện, vì việc thúc đẩy an toàn hạt nhân 

luôn phải đối diện với những thách đố quan trọng. Mục tiêu rộng lớn hơn 

của việc giải trừ hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân phụ thuộc vào 

thành công của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc thực 

hiện trách nhiệm của mình, và phụ thuộc vào cam kết của các Quốc gia 

thành viên, tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức”. 

Thứ trưởng Ngoại giao đã nói về cam kết không ngừng của Tòa Thánh trong 

việc ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình 

và an ninh, nhằm cổ võ bầu khí tin cậy. Theo bà Francesca, một nguyên 

nhân tương tự gây lo ngại như ĐTC Phanxicô đã viết trong thông điệp năm 

2017 gửi tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân, đó là sự 

lãng phí tài nguyên cho các vấn đề hạt nhân nhằm mục đích quân sự. Đức 

Thánh Cha cho rằng thay vì sử dụng cho mục đích quân sự, các tài nguyên 

có thể được sử dụng cho các ưu tiên xứng đáng như thúc đẩy hòa bình và 

phát triển con người toàn diện, cũng như cuộc chiến chống đói nghèo và 

thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững. 

Để bày tỏ lòng biết ơn của Tòa thánh đối với Cơ quan Năng lượng Nguyên 

tử Quốc tế, Bà Francesca Di Giovanni kết luận: “Tòa Thánh luôn ủng hộ đối 

với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như sự phát triển hòa bình và 

hoạt động của các công nghệ hạt nhân”. 

 Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2022 tại Lisbon, một cơ hội cho các tù 

nhân trẻ 

Trong những ngày qua, tại Hội nghị Quốc gia về mục vụ nhà tù lần XV, 

Đức cha Joaquim Mendes, người giữ nhiệm vụ điều phối công việc chuẩn bị 

Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon, kêu gọi các thành viên và tình nguyện 

viên chăm sóc mục vụ nhà tù thực hiện một lộ trình nhằm chuẩn bị cho các 

tù nhân trẻ có cơ hội tham gia Ngày Quốc tế Giới trẻ. 

Theo Đức cha Mendes sự kiện quan trọng này “không muốn loại trừ bất kỳ 

ai”. Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể đồng hành với các tù nhân trẻ, 

giúp họ có thể tìm ra cách tốt nhất cho việc hòa nhập và trở thành nhân vật 

chính của lễ hội này. Những ngày này sẽ mang đến một khoảnh khắc canh 

tân, hy vọng và gặp gỡ với Chúa Kitô, “qua việc mở ra những chân trời và 

con đường hy vọng, và bằng cách cảm nhận sự liên đới với người khác”. 



Nhân Hội nghị Quốc gia về mục vụ nhà tù lần XV, Đức cha cũng đề cập đến 

các cuộc gặp gỡ quốc tế của ĐTC Phanxicô với những người chịu trách 

nhiệm mục vụ nhà tù. ĐTC luôn yêu cầu những ai đang thực hiện các hoạt 

động mục vụ này có “những hành động cụ thể” và là “cầu nối giữa nhà tù, 

gia đình và xã hội”, để họ là “những người giám hộ, người chăm sóc với 

tình yêu và lòng trắc ẩn” 

 Nếu bạn mất đi niềm khao khát cầu nguyện, hãy đọc bài viết này 

Vui tươi là một đặc tính của Kitô hữu, bởi vì cùng với sự thanh thản, vui 

tươi là hoa trái của đức ái. Người ta sẽ luôn vui tươi hân hoan khi sống nhờ 

Chúa và với Chúa, được Thánh Thể và ơn tha thứ nuôi dưỡng, và yêu 

thương người khác như Chúa Giêsu yêu thương.  

Có thể là trong quá khứ, lời cầu nguyện đến với chúng ta thật dễ dàng, nâng 

chúng ta lên và trợ giúp chúng ta. Nhưng bây giờ việc cầu nguyện đã trở nên 

khó khăn và dường như không còn đem đến cho chúng ta bất cứ điều gì nữa. 

Nếu chúng ta cho rằng mình đã mất niềm vui làm Kitô hữu, chúng ta đã sai. 

Chúng ta chỉ đơn giản là đã nhầm lẫn sự vui thích thể lý với niềm vui tinh 

thần. Nếu chúng ta ngừng cầu nguyện cho đến khi cảm thấy vui thích trở lại, 

điều đó sẽ như thế nào?  

Chúng ta có thể nhận thấy điều này nơi những người coi trọng đời sống cầu 

nguyện, và cả nơi những người thề sẽ không cầu nguyện khi họ không thích. 

Đằng sau sự biện minh thường xuyên, “Thế hệ này là vậy, chúng ta yếu 

đuối”, đó là cơn cám dỗ lười biếng thiêng liêng, tồn tại ở mọi lứa tuổi. Sự 

lười biếng thiêng liêng là một trạng thái thờ ơ tự nguyện. Nó được đương sự 

nuôi dưỡng và do đó nó là một tội. Nó hướng tới việc chống lại nhu cầu cầu 

nguyện. Sự lười biếng thiêng liêng là một cám dỗ cho những người sống đời 

sống tâm linh.  

Cầu nguyện là khoảnh khắc linh hồn gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng luôn hiện 

diện với ta. Chả lẽ chúng ta chỉ nên gặp gỡ Ngài khi chúng ta muốn hay 

sao? Không chỉ là cực kỳ bất lịch sự, mà quan trọng hơn, điều đó thật là sai 

trái: Một mình Thiên Chúa có thể tạo ra niềm vui cho chúng ta, tại thời điểm 

chúng ta cần nó nhất. 
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