
 

 

                                                                     ễ ă ưở

hế giới đang sống trong cảnh chật vật đối phó với đợt dịch, cả thế giới 

phải chịu khốn đốn vì phải chữa trị cho số rất đông người nhiễm virus. 

Tình hình đang hy vọng sáng sủa hơn vì đã có vacxin, tuy không hiệu 

quả 100% nhưng méo mó có hơn không. Dĩ nhiên cũng còn cần một thời 

gian để có thể cung cấp cho mọi người và chúng ta hy vọng vacxin này cũng 

hiệu quả với những chủng virus biến đổi mới đây. Nếu không thì tình hình 

lại tiếp tục tồi tệ, mọi người lại phải phập phồng lo âu không biết sẽ bị lây 

nhiễm lúc nào, dễ hay khó lây nhiễm và có dễ gây tử vong không ? 

Dù sao trong cơn dịch chúng ta thấy những điều tích cực. Trước tiên là 

tính liên đới khi người ta biết phòng ngừa chung với nhau. Người ta biết giữ 

gìn để tránh lây lan, người khác lây cho mình và mình không lây cho người 

khác. Những trường hợp bị phê bình gắt gao trên cộng đồng mạng chỉ là khi 

người ấy trốn cách ly hay không chịu đi cách ly. Xem ra mọi người có vẻ 

bình đẳng trước con virus. Người có chức có quyền cũng như người bình 

dân, ai cũng có thể bị lây nhiễm. Những người tụ tập ăn nhậu hay ăn chơi sa 

đọa càng là những người dễ bị lây nhiễm. Hình như đời sống trong cơn dịch 

có vẻ gắn bó với gia đình hơn, giảm bớt tình trạng ăn chơi bỏ mặc gia đình.     

Tính liên đới cũng phát triển cao khi người ta cố gắng giúp nhau sống khi 

bị thất nghiệp, khi không có thu nhập để trang trải cho cuộc sống với những 

gói quà, những bao gạo, và những thứ khác có thể làm cho cuộc sống người 

gặp khó khăn bớt khổ. Và cảnh nầy cũng xảy ra khắp nơi thí dụ tại nước Mỹ 

người ta sắp hàng dài để nhận quà cứu trợ. Phải chăng không có khó khăn 

nào có thể ngăn cản người ta diễn tả lòng yêu người ?   
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PHỤC HỒI SỰ LINH THÁNH  

Đức Giêsu liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên 

bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra 

và lật nhào bàn ghế của họ. (Ga 2,15) 

Suy niệm: Gio-an dùng những hình ảnh thật mạnh mẽ để mô tả cảnh Đức 

Giê-su phẫn nộ đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Lạ một điều 

là không ai trong bọn họ dám „hó hé‟ phản đối. Giả như Đức Giê-su lật đổ 

bàn thờ dâng hương trong Nơi Thánh của Đền Thờ ắt họ đã chẳng để yên 

cho Ngài đâu. Đến như các thượng tế và kinh sư, mà thánh Gio-an gọi 

chung là “người Do Thái” cũng không dám manh động mà chỉ chất 

vấn: “Ông lấy quyền gì để làm như thế?” Phải chăng họ cũng thấy việc sử 

dụng sân đền thờ làm nơi buôn bán là một sự lạm dụng, xúc phạm đến chính 

Thiên Chúa là Đấng ba lần Thánh? Phục hồi ý thức về tính cách linh thánh, 

đó là điều ai cũng công nhận và là điều Đức Giê-su sẽ thực hiện bằng cái 

chết và sự phục sinh của Ngài. 

Mời Bạn: “Đền thờ Thiên Chúa” còn là chính con người và cả vũ trụ. Trong 

thời đại tục hoá này, tính cách linh thánh của những đền thờ ấy đang bị coi 

thường, thậm chí bị phủ nhận.  ời bạn kiểm điểm bản thân và thảo luận 

trong cộng đoàn xem mình đang bị nhiễm tinh thần tục hoá đến mức nào: - 

trong cách ăn mặc cư xử trong nhà thờ, khi cử hành phụng vụ; - trong việc 

tôn trọng và bảo vệ sự trong sạch tâm hồn, thân xác của mình cũng như 

người khác; - trong cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chia sẻ vật chất với 

người khác. 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn nguyện tắt xin ơn Chúa thánh 

hoá. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thánh hoá con, và dùng con như khí cụ để 

Chúa thánh hoá anh chị em con. 

 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô xin cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Iraq của ngài 

Cuối buổi tiếp kiến chung ngày 03.03.2021, ĐTC xin các tín hữu cầu 

nguyện cho chuyến viếng thăm Iraq của ngài từ ngày 05-08/03. Ngài nói 

rằng không thể để cho người dân Iraq phải thất vọng lần thứ hai sau khi 



thánh Gioan Phaolô II đã không thể thăm nước này. ĐTC cũng kêu gọi đối 

thoại, hòa giải, chấm dứt bạo lực cho Myanmar. 

ĐTC nói: “Ngày 5.3, Chúa muốn, tôi sẽ đến Iraq. Từ lâu tôi đã muốn gặp gỡ 

dân tộc đã phải chịu đựng rất nhiều đó; gặp gỡ Giáo hội tử đạo ở miền đất 

của tổ phụ Ápraham. Cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, chúng ta 

cũng sẽ tiến thêm một bước nữa trong tình huynh đệ của những người có 

đức tin. Tôi xin anh chị em đồng hành với tôi này bằng lời cầu nguyện, để 

nó có thể diễn ra theo cách tốt nhất có thể và sinh hoa trái mong muốn”. 

Trước đó, ĐTC đã nhắc đến Myanmar với những tin tức đau buồn về những 

cuộc đụng độ đẫm máu. Ngài kêu gọi sự quan tâm chú ý của các chính 

quyền liên hệ, để đối thoại vượt thắng đàn áp, hòa hợp chiến thắng bất hòa. 

Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để nguyện vọng của người 

dân Myanmar không bị bóp nghẹt bởi bạo lực. Ngài nói: “Chớ gì những 

người trẻ của vùng đất thân yêu đó được ban niềm hy vọng về một tương 

lai, nơi mà hận thù và bất công nhường chỗ cho sự gặp gỡ và hòa giải.” 

 ĐTC Phanxico lên đường sang Baghdad. Các nhóm dân quân Hồi 

Giáo Shiite tuyên bố ngưng bắn 

7g thứ Sáu 5.3 theo giờ Rôma, ĐTC đã ra sân bay Fiumicino để đáp máy 

bay sang Baghdad. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng đến thăm Iraq. 

Trước khi rời nhà trọ Thánh Marta vào sáng thứ Sáu, ĐTC đã có cuộc gặp 

gỡ ngắn với khoảng một chục người tị nạn Iraq đang sống ở Ý.  

Trước khi ĐTC lên đường, các nhóm dân quân Hồi Giáo Shiite đang hoạt 

động ở Iraq, là những người được cho là đã pháo kích ít nhất 10 quả hỏa tiễn 

vào căn cứ không quân Hoa Kỳ Al Asad, đã tuyên bố một lệnh đơn phương 

ngừng bắn, trong suốt chuyến tông du của ĐTC. Trong một thông báo họ 

cho biết sẽ “đình chỉ mọi hình thức hoạt động quân sự trong chuyến thăm 

của ĐTC, vì sự tôn trọng dành cho Đại Giáo Trưởng al-Sistani và nhân danh 

lòng hiếu khách của người Ả Rập.” 

Trong thông báo đưa ra hôm 8.2, lần đầu tiên trong một chuyến tông du của 

một vị Giáo Hoàng, Tòa Thánh chỉ cho biết các hoạt động của ĐTC và địa 

điểm diễn ra các hoạt động này mà không có thời biểu cụ thể. Có thể là vì 

các lo ngại về an ninh. Trước tuyên bố này của các nhóm dân quân Hồi Giáo 

Shiite, giờ đây Tòa Thánh công bố các thời điểm cụ thể. 

 ĐTC Phanxicô gửi một thông điệp video tới cho người dân Iraq.  
Khi chuẩn bị mọi sự cho cuộc tông du đến Iraq, ĐTC đã gửi một thông điệp 

video cho người Iraq, bày tỏ niềm vui và chờ đợi cuối cùng được hiện diện 

giữa họ. Ngài nói: "Anh chị em Iraq thân mến, hòa bình sẽ đến với các bạn!. 

Trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ hiện diện ở giữa các bạn. Tôi khao khát 

được gặp các bạn, được đối diện với các bạn và được đến thăm vùng đất của 

các bạn, cái nôi cổ xưa và phi thường của nền văn minh cổ đại”. 



ĐTC cho hay “Ngài đến như một người hành hương sám hối để cầu sự tha 

thứ và hòa giải với Đấng tối cao, sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, để 

khẩn xin sự an ủi cho tâm hồn và chữa lành các vết thương…Và tôi đến 

giữa các bạn như một người hành hương của hòa bình, để lặp lại: „tất cả 

chúng ta đều là anh chị em với nhau!, để nối kết tình huynh đệ, và mong 

muốn được cùng cầu nguyện và tiến bước với anh chị em theo các truyền 

thống tôn giáo khác nhau. Sau cùng ngài hướng suy tư của mình đến các 

Kitô hữu, những người đã làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu giữa 

những thử thách khó khăn, bày tỏ lòng biết ơn đối với mẫu gương can 

cường của họ và chia sẻ sự an ủi như tâm tình của một người cha. 

Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất mong muốn được gặp anh chị em, tôi rất vinh 

dự được tiếp xúc với một Giáo hội tử vì đạo. Cảm ơn các chứng tá hào hùng 

của các bạn. Ngài mời gọi các Kitô hữu đừng đừng bỏ cuộc khi đối diện với 

những cái ác. ĐTC nhắc nhở cho người Iraq về tấm gương hào hùng của tổ 

phụ Áp-ra-ham, người dù mất hết mọi sự, vẫn không bao giờ ngừng hy 

vọng, trái ngược ông luôn xác tín dòng dõi ông sẽ đông con nhiều cháu như 

sao trên trời như cát dưới biển. 

ĐTC tiếp tục bày tỏ sự gần gũi và hy vọng của ngài dành cho nhiều người 

khác, những người đã và đang phải chịu đựng trong nhiều năm qua mà 

không bị gục ngã. Đức Thánh Cha nhắn gửi các tâm tình trên cho các tín 

hữu và cả cho những người Hồi giáo, đặc biệt những người Yazidis đã phải 

gánh chịu muôn vàn khổ đau!. Ngài nói: “Tôi đến một vùng đất đã ắp đầy 

ơn phúc nhưng cũng đã bị dầm bập như một người hành hương ươm đầy hy 

vọng. “Từ đây, ở Ni-ni-ve, đã vang lên lời tiên tri Giô-na, người đã ngăn 

chặn sự hủy diệt và nhóm lên một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng mà 

Thiên Chúa hứa ban.” 

Kết thúc sứ điệp của mình, ĐTC nhắc nhở anh chị em của mọi truyền thống 

tôn giáo: chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình mà Ápraham đã bắt đầu từ 

hàng ngàn năm trước: cùng nhau bước đi, trong một tinh thần, trên một con 

đường hòa bình, bước đi trong hy vọng và không ngừng nhìn lên các vì sao. 

 

 

Lời Tri Ân  Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo: Cô Thúy: 1.000.000đ. 1 giáo dân: 500.000đ. Cô Lợi: 

2.000.000đ 


