
 

 

                                                                     ễ ă ưở

hư chúng ta đã chứng kiến, trong những ngày vừa qua cả nước Việt 

Nam đang trong cơn đại dịch và thành phố Saigon trở nên nơi cơn dịch 

bùng phát mạnh mẽ kéo theo nhiều nơi khác bị lây theo. Số người chết 

cũng tăng dần theo cơn dịch. Các biện pháp cách ly, phong tỏa tuy làm 

chậm khả năng lây lan nhưng không chặn đứng được cơn dịch. Các biện 

pháp nầy gây thiệt hại rất lớn về đời sống xã hội và kinh tế.  

Nhiều nước thay vì chỉ chọn giải pháp cách ly, họ chọn chính yếu giải 

pháp chích vắc xin và mở cửa xã hội tức không còn ngăn trở giao dịch trong 

xã hội. Thế nhưng tin tức cũng cho chúng ta thấy dù chích vắc xin người ta 

vẫn có thể bị lây nhiễm virus trở lại và người ta bàn đến hay thực hiện chích 

mũi vắc xin thứ ba (trong khi ở nước Việt Nam thì hiện nay có người còn 

chưa mũi thứ nhất). Người ta cũng thấy dù vẫn bị lây nhiễm nhưng người đã 

được chích thì an toàn đến tính mạng hơn, bệnh nhẹ hơn và hầu như không 

bị chết vì virus.  

Thế nhưng người ta lại thấy xuất hiện những biến thể mới của virus có 

khả năng lây nhanh hơn và có thể có khả năng kháng vắc xin. Nói như thế 

có nghĩa là người đã chích vắc xin cũ vẫn có thể bị virus biến thể mới tác 

hại. Nói như thế cũng có nghĩa là tương lai của chúng ta vẫn còn bấp bênh. 

Cuộc chiến giữa virus và con người vẫn còn cam go, vì thế có người nghĩ 

đến tận thế khi con người đối diện với virus lan nhanh, gây chết người và 

nhất là không có thuốc trị.  

Trong tình hình đó chúng ta được mời gọi chạy đến lòng thương xót của 

Chúa. Mỗi người chúng ta cố gắng sống cuộc sống mới có nghĩa là không 

thể có lối sống buông thả như trước vì những thứ xấu, ác luôn rình rập tấn 

công chúng ta. Xin Chúa thương nhìn đến chúng ta và luôn ở bên chúng ta 

trong cuộc chiến đấu cam go nầy. 
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SỐNG THEO THẦN KHÍ 

“Thần khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy 

nóivới anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63) 

Suy niệm: Xác thịt sẽ bị huỷ hoại, Thần Khí mới làm cho sống. Phúc Âm 

thánh Gioan ghi lại lập luận này của Chúa Giêsu trong bối cảnh người Do 

Thái và cả các tông đồ “choáng” vì những lời Chúa nói mà họ cho là chói 

tai: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” Với văn phong 

chuyên đặt song song các cặp đối lập, như ánh sáng bóng tối, sự sống sự 

chết, ở đây thánh sử Gioan lại một lần nữa nêu lên cặp đối lập Thần Khí, 

xác thịt. Quả thật ăn uống là chuyện của xác thịt; nhưng ăn thịt và uống máu 

Chúa là chuyện của Thần Khí. Đặt đối lập như thế để có thể phân định cách 

rạch ròi, đâu là tốt, đâu là xấu và nhờ đó đi đến một chọn lựa và quyết định 

đúng đắn. Và hơn nữa chính Thần Khí làm cho bánh và rượu kia trở nên 

Thịt và Máu Chúa. 

Mời Bạn: Để không còn là xác thịt thì phải sống theo Thần Khí. Nhưng thế 

nào là hành động theo Thần Khí? Lời Chúa là Thần Khí và sự sống; thế nên 

sống theo Thần Khí trước tiên hệ tại việc lắng nghe Lời Chúa, và cầu 

nguyện với Lời Chúa trong tâm hồn thanh tịnh. 

Chia sẻ: Hãy liệt kê một số việc phải làm mà ta chưa hay không làm; và 

một số việc lẽ ra không nên làm mà ta đã làm, qua đó ta sẽ có cách thức sửa 

sai. 

Sống Lời Chúa: Chọn tham dự một thánh lễ thay vì ngồi tán gẫu, nói hành 

nhau; làm một việc hiến thân phục vụ thay vì hưởng thụ thú vui ích kỷ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay con muốn lặp lại với Chúa lời của thánh 

Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có 

những lời đem lại sự sống đời đời” (c. 68). 

 
  

  

 

 Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18/8/2021 ĐTC tiếp tục loạt bài 

giáo lý về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, với đề tài “Vai trò giám hộ 

của Lề Luật” (x. Gl 3, 23-25)  

ĐTC nhắc lại giáo huấn của thánh Phaolô, đó là đức tin vào Chúa Giêsu 

Kitô mang lại sự tự do thiêng liêng giúp giải phóng các tín hữu khỏi những 



ràng buộc của Luật Môsê. Đối với thánh nhân, Lề Luật có chức năng “giám 

hộ”. Như một món quà nhân từ của Thiên Chúa, Lề Luật đòi hỏi tuân giữ 

các điều răn của Người, đồng thời chỉ ra thực trạng tội lỗi và nhu cầu cần 

được cứu độ của chúng ta. Khi Chúa Kitô đến và cùng với ơn cứu độ của 

Người, Lề Luật được kiện toàn trong sứ điệp Tin Mừng về sự sống mới và 

sự tự do trong Chúa Thánh Thần. 

ĐTC nhấn mạnh rằng giáo huấn của Thánh Phaolô về giá trị của Lề Luật 

“đáng được xem xét cẩn thận”. Chúng ta nên tự hỏi xem chúng ta có còn 

đang sống “dưới sự giam cầm của Lề Luật” hay chúng ta đã hiểu rằng, khi 

trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để sống trong tình 

yêu thương. Ngài mời gọi tuân giữ Lề Luật như là một sự trợ giúp cho cuộc 

gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. 

 Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh lo ngại về cám dỗ của một hình 

thức ưu sinh mới 

ĐTGM Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống, lo 

ngại về một hình thức ưu sinh mới, một “quan niệm sống chú ý đến sức 

khoẻ và tuổi trẻ” nhằm tìm cách loại bỏ những người yếu đuối và bệnh tật. 

Cách đây 5 năm, 2016, ĐTGM Vincenzo Paglia được ĐTC bổ nhiệm làm 

Chưởng ấn của Viện Thần học Giáo hoàng về Khoa học Hôn nhân và Gia 

đình, và Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống. 

Vatican News vừa có một cuộc phỏng vấn với ĐTGM Vincenzo Paglia. 

Trước hết, về những thay đổi trong 5 năm qua của Viện Thần học Giáo 

hoàng về Khoa học Hôn nhân và Gia đình, ĐTGM cho biết : Sau 5 năm 

Viện cần một sự đổi mới sâu sắc, đầu tiên là về chương trình giảng dạy. Có 

tên gọi mới nhưng Viện vẫn giữ được cảm hứng của thánh Giáo hoàng 

Gioan Phaolô II. Hai thuật ngữ được thêm vào là thần học và khoa học. 

Viện Giáo hoàng Hôn nhân và Gia đình có tên gọi là Viện Thần học Giáo 

hoàng về Khoa học Hôn nhân và Gia đình. Và theo nghĩa này, kế hoạch 

nghiên cứu mới thực sự là một kế hoạch, theo nghĩa toàn diện, các vấn đề 

liên quan đến hôn nhân và gia đình: từ thần học đến luân lý, mục vụ, liên 

quan đến khoa học nhân văn, đến chủ đề nhân chủng học, luật pháp và kinh 

tế. Tất cả nhằm phản ánh nền tảng cuộc sống của xã hội và Giáo hội, giải 

quyết một cách cẩn trọng và thấu đáo, đối thoại với truyền thống của Giáo 

hội và với những điều kiện thực tế của thế giới đương đại. 

Liên quan đến những tranh luận gần đây về việc kết thúc sự sống và an tử, 

Chủ tịch Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống cho biết, nhiều năm trôi qua, 

đặc biệt trong giai đoạn gần đây được đánh dấu bởi đại dịch Covid-19, 

những thách đố mới đã xuất hiện đối với giáo huấn của Giáo hội về sự thánh 

thiêng của mọi sự sống con người. ĐTGM rất lo ngại vì quan niệm về sự 

sống đang dần dần đi theo cảm thức của số đông, theo đó tất cả những gì 



không tương ứng với sức sống, sức trẻ hay một mức độ nhất định về sức 

khỏe đều bị loại ra. Có một cám dỗ của một hình thức ưu sinh mới: ai không 

sinh ra khoẻ mạnh thì không nên sinh ra. Và cùng với điều này có một khái 

niệm mới về sức khoẻ: ai đã được sinh ra mà không khoẻ mạnh thì phải 

chết. Đó là an tử. Khái niệm này làm cho văn hoá bị ô nhiễm. 

Trước hiện trạng này, Giáo hội nhắc nhở rằng sự yếu đuối, mong manh là 

một phần của bản chất con người và của toàn thể thụ tạo. Và vì thế cần có 

tình huynh đệ giữa mọi người. Sự yếu đuối đòi hỏi một cách cấp bách về 

tình huynh đệ, bởi vì trong tình huynh đệ chúng ta chăm sóc lẫn nhau, giúp 

nhau phác hoạ một tương lai nhân văn hơn cho tất cả mọi người. 

Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, Hàn lâm viện 

Toà Thánh về Sự sống đã kêu gọi mọi người suy tư về những người bị loại 

bỏ và bị lãng quên. Những người phải trả giá cay đắng trong đại dịch. Điều 

cấp bách là phải bắt đầu lại từ những người yếu đuối, những người ở bên lề 

cuộc sống để có thể xây dựng một thế giới nhân văn thực sự cho tất cả mọi 

người. Không ai bị bỏ lại đằng sau. 

 ĐTC cầu nguyện cho hòa bình ở Afghanistan và kêu gọi liên đới với 

Haiti sau trận động đất 

Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 15.08, ĐTC bày tỏ lo lắng về 

tình hình ở Afganistan. Ngài kêu gọi hợp ý với ngài cầu xin Thiên Chúa của 

Hòa bình để tiếng ồn ào của vũ khí sẽ chấm dứt và các giải pháp có thể 

được tìm thấy tại bàn đối thoại. ĐTC nói: “Chỉ bằng cách này, người dân 

của đất nước bị tàn phá đó mới có thể trở về nhà của họ, sống trong hòa bình 

và an toàn với sự tôn trọng lẫn nhau”. 

Tiếp đến, ĐTC nhắc đến trận động đất ở Haiti khiến cho hơn 300 người 

chết. Ngài nói: “Trong những giờ qua, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở 

Haiti, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và thiệt hại lớn về vật chất. 

Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với những người dân thân yêu bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi trận động đất. Khi dâng lời cầu nguyện với Chúa cho các 

nạn nhân, tôi gửi lời động viên tới những người sống sót, hy vọng rằng cộng 

đồng quốc tế cùng quan tâm đến họ: sự liên đới của tất cả mọi người có thể 

làm giảm bớt hậu quả của thảm kịch”.  

 
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. 

 


