
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày qua, qua thông tin báo chí cũng như thực tế, chúng ta 

chứng kiến nhiều người qua đời, qua đời vì dịch covid, qua đời vì bệnh, 

vì già… Mỗi ngày con số người chết vì dịch là con số lớn, chừng vài 

trăm người làm nhều người trong chúng ta lo âu. Có xứ công bố nhiều người 

đã qua đời vì dịch. Nhiều nơi trong họ đạo Chợ đũi chúng ta đã bị virus 

hoành hành, hình thành nên nhiều khu bị cách ly, dĩ nhiên có khu được giải 

tỏa nhưng cũng có hẻm bị giãn cách chỉ mới cách đây vài ngày. Nói chung 

tình trạng giãn cách, cách ly cũng còn …dài dài. 

Đứng trước tình trạng đó nhiều người công giáo cảm thấy rất buồn vì đời 

sống đạo không còn : đi lễ, đọc kinh, rước xách … không còn. Nhiều người 

cảm thấy rất buồn khi thấy người công giáo chết nhưng không được chịu 

các bí tích sau hết, không được đem vào nhà thờ, không được làm nghi thức 

tiễn biệt… 

Tuy nhiên tình trạng nầy cũng cho thấy đời sống người công giáo cần 

phải luôn sẳn sàng, đèn lúc nào cũng phải thắp sáng trên tay để có thể ra đi 

bất cứ giờ phút nào. Người ta không thể sống mất cảnh giác, sống chè chén 

say sưa, sống như không có ngày từ giã tất cả, buông bỏ tất cả. Nhất là ngày 

đó rất bất ngờ, không thể biết trước được. Thực ra sống đúng đời sống kitô 

hữu, chúng ta không bất ngờ vì lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị ngày chúng 

ta ra đi trở về với Chúa.  

Hôm nay lễ Đức Mẹ Hồn xác về trời, Giáo hội một lần nữa nhắc cho 

chúng ta nhớ đến ngày về trời của mỗi người chúng ta. Cuộc sống của người 

kitô hữu chúng ta là cuộc sống đi về Nước trời. Hành trình dương thế của 

chúng ta là hành trình đi về Nước trời. Chúa Giêsu đã đi trước, Đức Mẹ tiếp 

nối đi sau, các Tông đồ, các bậc tiền bối của chúng ta trong đức tin đã đi và 

giờ đây chúng ta cũng tiếp tục đi con đường đó.  
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LÒNG    VẪ   HƯA YÊN 

“Đấng  oàn  ăng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…  gười nâng cao 

mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,49.52) 

Suy niệm: Chúa đưa Đức Maria về trời cả hồn và xác, không chỉ vì muốn 

thưởng công Mẹ, không chỉ là đặc ân dành riêng cho Mẹ, nhưng còn vì Mẹ 

là người đầu tiên xứng đáng lãnh nhận tròn đầy hiệu quả tất yếu của Ơn Cứu 

Độ. Về trời “đoàn tụ” với Chúa Giêsu Con Mẹ, nhưng lòng Mẹ vẫn chưa 

yên, vì dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã sinh ra Hội Thánh khi nhận Thánh 

Gioan làm con. Đoàn con này vẫn còn đang trên đường lữ hành, không 

ngừng réo gọi Mẹ. Càng hưởng vinh quang hạnh phúc cõi trời bên cạnh 

Chúa Giêsu, Mẹ càng nôn nao thao thức kêu gọi con cái kẻo chúng lạc 

đường. Đây phải chăng là mục đích của những lần Mẹ hiện ra đây đó, để 

thức tỉnh đoàn con. Muốn theo gót Mẹ về quê trời, chúng ta phải tiếp bước 

Mẹ trên đường dương thế. Bước đi khiêm tốn đầy tâm tình tạ ơn. 

 ời Bạn: Trên đường lữ hành, bạn có biết: Mình đang đi về đâu? Ai là bạn 

đồng hành? Ai là người hướng đạo? Bạn đang ở vị trí nào và có đi đúng 

hướng không? 

 hia sẻ: Khi Bạn tiếp tay làm đẹp thế giới này, đừng bao giờ quên rằng 

Thiên Chúa còn chuẩn bị cho Bạn một chỗ đẹp hơn. Hãy tỏ ra xứng đáng 

với Ơn Ngài. 

Sống  ời  húa: Cuộc sống này có thật đẹp, thật vui, cũng là để chuẩn bị 

cho một thế giới đẹp hơn mà chúng ta đang hướng về. Xin Mẹ cùng đồng 

hành. 

 ầu nguyện: Lạy Mẹ vinh quang, đầy tình Mẫu Tử Thần Thiêng, xin dẫn 

dắt chúng con trên con đường Mẹ đã đi qua, để chúng con cũng đạt tới cõi 

vĩnh hằng cùng với Mẹ, để ca tụng vinh quang Thiên Chúa cho đến muôn 

thuở muôn đời. 
  

  

 Tuân giữ các  iều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô 

Trong bài giáo lý trình bày với khoảng 4.000 tín hữu hiện diện tại đại thính 

đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11/8, ĐTC nói về 

vai trò và giá trị của Lề Luật, nghĩa là luật Môsê, là Mười Điều răn. 



Vào thời ông Môsê, Thiên Chúa đã ban Lề Luật, món quà tuyệt vời cho dân 

Israel, để chống lại tà giáo và thờ ngẫu tượng. Bởi vì thời bấy giờ ngoại 

giáo, thờ ngẫu tượng ở khắp mọi nơi và hành vi của con người bắt nguồn từ 

việc thờ ngẫu tượng.  

Tuy nhiên, Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữuGalat, nhấn mạnh đến tính 

mới mẻ triệt để của đời sống Kitô hữu nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần 

trong tâm hồn họ. Giao ước không dựa trên việc tuân giữ Lề Luật nhưng 

dựa trên đức tin vào việc thực hiện các lời hứa của Thiên Chúa. 

Giờ đây, Thiên Chúa đã thực hiện một cách hoàn toàn những lời hứa đó 

trong mầu nhiệm vượt qua: cuộc khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của Chúa 

Kitô. Những ai tin vào Tin Mừng được giải thoát khỏi những đòi hỏi của Lề 

Luật. Do đó, sự mới mẻ của đời sống Kitô hữu phát sinh từ sự đáp trả của 

chúng ta trước ơn thánh tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho Lề 

Luật được thực hiện trong điều răn mới của tình yêu. 

 Tòa Thánh phản đối sử dụng vũ khí sát thương tự động 

Trong một tuyên bố tại cuộc họp cho năm 2021 của Nhóm chuyên gia chính 

phủ về các hệ thống vũ khí sát thương tự động, của Công ước về một số loại 

vũ khí thông thường, Phái đoàn thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp 

Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Genève, nhấn mạnh:  “Từ khi bắt đầu 

có việc thảo luận về các hệ thống vũ khí sát thương tự động, Tòa Thánh đã 

liên tục nhấn mạnh rằng những thách đố do các công nghệ mới trong lĩnh 

vực này không chỉ giới hạn trong phạm vi luật nhân đạo quốc tế, nhưng còn 

liên quan đến những tác động nghiêm trọng có thể xảy ra đối với hòa bình 

và ổn định trên thế giới”. 

Phái đoàn thường trực của Tòa Thánh đề cập đến khả năng sử dụng một loạt 

các máy bay không người lái mini “kamikaze”, hệ thống vũ khí tự động. 

Phái đoàn lưu ý: “Việc sử dụng bầy đàn máy bay không người lái trong khu 

vực đô thị có thể dẫn đến rủi ro cao cho dân thường. Nếu chúng hoạt động 

mà không có sự giám sát trực tiếp của con người, các hệ thống đó có thể 

phạm sai lầm trong việc xác định các mục tiêu đã định. Khái niệm về một 

bầy đàn vũ khí tự động càng làm trầm trọng thêm nguy cơ này, vì bản chất 

ngẫu nhiên của bầy đàn có thể dẫn đến thương tích quá mức và các tác động 

bừa bãi, hoàn toàn trái ngược với luật nhân đạo quốc tế”. 

Tòa Thánh lưu ý, hiện nay vì lý do đạo đức, ngày càng có nhiều nhân viên 

và doanh nhân phản đối các dự án liên quan đến việc trang bị trí tuệ nhân 

tạo. Theo Tòa Thánh, điều quan trọng là phải duy trì “sự kiểm soát quyết 

định của con người đối với các hệ thống vũ khí”. Bởi vì “năng lực độc nhất 

của con người đối với phán đoán luân lý và quyết định đạo đức không chỉ là 

một tập hợp các thuật toán phức tạp. Do đó, đây là một khả năng không thể 

thay thế được, hoặc được lập trình như một cái máy”. 



Trong tuyên bố, Tòa Thánh cũng hoan nghênh các bên khác đã nhấn mạnh 

vai trò trung tâm của đạo đức và tầm quan trọng của việc đề cập đến con 

người trong cuộc thảo luận.  

 

 Cuộc hành hương toàn quốc của giáo hội Pháp tại Lộ  ức 

Từ ngày 13 đến 16 tháng 8 năm 2021, tại Lộ Đức diễn ra cuộc hành hương 

toàn quốc của Giáo hội Pháp với chủ đề “Tất cả được kêu gọi đến với tình 

huynh đệ”.  

 ình huynh đệ: phương thuốc chữa lành 

Cha Vincent Cabanac, giám đốc hành hương, nhận định: “Mẹ Maria mời gọi 

chúng ta đón nhận một thông điệp mà Mẹ gửi tới Hang đá Massabielle, kêu 

gọi chúng ta cầu nguyện và sám hối để được chữa lành. Trong thời đại đại 

dịch này, chúng ta thấy mình cần nó nhiều như thế nào. Phương thuốc đầu 

tiên nằm trong mối quan hệ huynh đệ của chúng ta, điều mà ĐTC Phanxicô 

đã diễn đạt tuyệt vời với chúng ta trong thông điệp Fratelli tutti của ngài”. 

Lộ Đức là vùng đất của tình huynh đệ 

Theo Đức ông Olivier Ribadeau-Dumas, giám đốc đền thánh, “Lộ Đức là 

một vùng đất của tình huynh đệ. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và thánh nữ 

Bernadette khởi đầu cho tình huynh đệ được thể hiện trong mối quan hệ 

giữa người bệnh và tình nguyện viên, giữa những người đến từ các nền văn 

hóa khác nhau, giữa các thế hệ. Tất cả những cuộc gặp gỡ này được đánh 

dấu bằng sự tôn trọng và tình huynh đệ thực sự trong sự quan tâm đến 

những người bé nhỏ nhất và nghèo khổ nhất”. Thúc đẩy tình huynh đệ trong 

bối cảnh này không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Tình huynh đệ là một 

cuộc chiến đấu, bởi vì Tin Mừng là một cuộc chiến đấu. Chúng ta thấy thế 

giới đang gặp khó khăn như thế nào, bởi các quốc gia đang chiến tranh với 

nhau, bởi bạo lực ở khắp mọi nơi”. 

Kitô hữu: người mang hoà bình và sống đức tin bằng hành động 

Theo Đức ông giám đốc đền thánh Lộ Đức, đây là lý do tại sao “điều quan 

trọng là các Kitô hữu quan tâm đến việc trở thành những người mang hòa 

bình và sống Phúc âm trong hành động, và Phúc âm nói với chúng ta về 

lòng bác ái, tình huynh đệ và lòng thương xót”. “Chúng ta có một trách 

nhiệm đặc biệt và đến Lộ Đức đồng nghĩa với việc tìm lại năng lượng của 

chúng ta bên Đức Maria để hàng ngày có thể sống theo các giá trị Phúc âm” 

 

 
 


