
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

gười Việt Nam thường ăn tết rất lâu, âm hưởng tết vẫn còn kéo dài. Sau 

tết việc làm ăn cũng bị chựng lại không ít thì nhiều. Thế nhưng điều 

đọng lại trong người Việt Nam vẫn là bình an, hạnh phúc. 

Bình an có nhiều cách hiểu và từ đó đưa tới nhiều cách sống khác nhau. 

Nếu người ta hiểu bình an là có nhiều tiền thì người ta sẽ cố gắng kiếm tiền, 

dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để có tiền kể cả thủ đoạn xấu. Những vụ án 

đang được khám phá trong nước Việt Nam cho thấy ngay cả lúc dịch bệnh, 

ngay cả khi xác chết không có chỗ để thiêu, ngay cả khi nhiều người trong 

ngành y tế phải liều mình khi đối diện với những nguy hiểm… thì có những 

người tính toán để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Đây là điều không thể 

tưởng tượng nỗi nơi một số thành phần trong xã hội chúng ta. Hy vọng những 

gương xấu khủng khiếp như vầy không làm cho tình trạng đạo đức của xã hội 

chúng ta bị sa sút.  

Nếu người ta hiểu bình an là yên ổn, thì người ta sẽ lo sắm khí giới. Khí 

giới càng tối tân, người ta sẽ thấy càng yên ổn hơn. Nếu ai cũng nghĩ như thế 

thì mọi người giống như người nằm ngủ trên thùng thuốc súng vậy. Tình hình 

chiến tranh hiện nay giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang, họ sử dụng 

khí giới ngày càng tối tân để tiêu diệt nhau cho thấy họ hiểu nước nầy chỉ yên 

ổn khi nước kia bị thua, bị tiêu diệt. Kết quả là chiến tranh ngày càng leo 

thang người chết ngày càng nhiều, của cải vật chất bị phá hủy ngày càng 

khủng khếp. Người ta không không biết chừng chiến tranh mới kết thúc. Bối 

cảnh như thế làm chúng ta phải lo âu, nghĩa là bất an. Điều bất an lớn nhất 

vẫn là chúng ta đi xa các mối phúc mà bài Phúc Âm trong Chúa nhật hôm 

nay nêu lên. Xa cũng có nghĩa là xa hạnh phúc chân thật. 
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PHÚC THAY CHO BẠN 

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống 

đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho 

anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12) 

Suy niệm: Theo khảo sát của viện Gallup về các quốc gia hạnh phúc nhất thế 

giới năm 2022 thì các nước Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch vẫn dẫn đầu. 

Chót bảng xếp hạng là Apghanistan. Việt Nam ta thì thường thường bậc 

trung được xếp thứ 77 trong số 146 quốc gia được khảo sát. Tuy nhiên, dù 

sống trong quốc gia nào, người Ki-tô hữu vẫn có thể có hạnh phúc mà Thiên 

Chúa đã và đang ban cho họ. Những mối “phúc thay” của Chúa không phải 

là những hy vọng mơ hồ về hạnh phúc tương lai, mà là niềm vui người Kitô 

hữu đã cảm nếm ngay trong đời sống hằng ngày, dù phải chịu mọi sự “bách 

hại và vu khống”. Thật vậy, có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được làm 

con cái Chúa, được có Đức Giê-su là Thầy, là Chúa của đời mình. 

Mời Bạn: Để thật sự cảm nhận những “phúc thay” của Chúa, bạn phải sống 

theo tám chuẩn mực của người môn đệ Giê-su. Mời bạn đọc và nghiền ngẫm 

tám chuẩn mực này: khó nghèo, hiền lành, sầu khổ (vì tội lỗi mình và đau 

khổ của đồng loại), khát khao nên người công chính, xót thương, trong sạch, 

xây dựng hòa bình và sống công chính. 

Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc mà bạn thấy thích hợp nhất để thực 

hiện trong đời sống của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứ gởi chúng con vào thôn xóm, đem an hòa cho 

những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho những 

người sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem trợ giúp cho những 

người gặp cảnh khó khăn. Amen. 

 



 Hội Đồng Thượng Hội Đồng là một thực hành trong Giáo Hội Tin 

Lành ở Đức. 

Bên cạnh các chỉ trích của Đức Hồng Y Kasper, một giáo sư thần học từ Đại 

học Vienna đã nêu ra những lo ngại khác. 

Giáo sư thần học tín lý Jan-Heiner Tück đã cảnh báo rằng một “Hội Đồng 

Thượng Hội Đồng” của Đức sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo “từ những người 

được truyền chức bí tích sang các cơ quan, một sự chuyển đổi quyền lực cho 

thấy sự gần gũi rõ ràng với các thực hành công nghị trong Giáo hội Tin lành 

ở Đức.” 

Ngay từ đầu, Tiến Trình Công Nghị của Đức, vốn không phải là một Thượng 

hội đồng, đã gây tranh cãi. 

Vào tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư dài 19 

trang cho người Công Giáo ở Đức kêu gọi họ tập trung vào việc truyền giáo 

trước “sự xói mòn và suy thoái đức tin ngày càng tăng”. 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Bätzing của Limburg, đã nhiều 

lần bác bỏ những lo ngại và thay vào đó bày tỏ sự thất vọng về Đức Thánh 

Cha Phanxicô vào tháng 5 năm 2022. 

Vào tháng 11 năm ngoái, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô và 

Giáo triều Rôma, Bätzing cho biết Rôma có thể một lần nữa tóm tắt “những 

phản đối, và những mối quan tâm” về quy trình của Đức. Tuy nhiên, Tiến 

Trình Công Nghị đã đưa ra các quyết định của mình, liên quan đến một hội 

đồng thượng hội đồng thường trực. 

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 6, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nhắc lại rằng ngài đã nói với Bätzing rằng đất nước đã có “một 

Giáo hội Tin lành rất tốt” và “chúng ta không cần hai.” 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã than phiền về “sự xói mòn” đức tin ở Đức 

trong chuyến viếng thăm của các giám mục Đức đến Rôma năm 2015. 

“Việc tập trung hóa quá mức, thay vì giúp đỡ, có thể làm phức tạp thêm đời 

sống của Giáo hội và động lực truyền giáo của Giáo hội,” Đức Thánh Cha 

cảnh báo các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2015. 

 Đức Hồng Y ca ngợi đời sống gương mẫu của vị thẩm phán người Ý 

bị Mafia sát hại. 

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhấn mạnh tầm 

quan trọng của tính hợp pháp và công lý, đồng thời trích dẫn nhân chứng mẫu 

mực của Chân phước Rosario Livatino, một thẩm phán Ý đã bị Mafia sát hại. 

Đức Hồng Y đã đưa ra nhận xét của mình tại một hội nghị được tổ chức vào 

ngày 18 Tháng Giêng tại Thượng viện Ý về tính liên quan liên tục của cuộc 

đời Chân phước Rosario Livatino. 



Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng Chân Phước Livatino là “một nhân vật kỳ 

diệu” bởi vì “ngài là một Kitô hữu toàn diện, người biết cách sống trọn vẹn 

đức tin của mình khi thực thi một nghề nghiệp đặc biệt tế nhị như ngành tư 

pháp, và đã đưa ra những cách giải thích phù hợp và áp dụng công lý của 

mình theo các nguyên tắc Kitô giáo..” 

Đề cập đến vụ ám sát Livatino ở tuổi 37, Đức Hồng Y Parolin nói rằng cuộc 

đời của ngài “không phải là vô ích,” bởi vì “mọi cử chỉ quảng đại, mọi hành 

động yêu thương, mọi hy sinh mạng sống của mình, mọi hy sinh nhân danh 

Chúa đều được luôn được tưởng thưởng và đơm hoa kết trái.” 

Đức Hồng Y nói rằng vị chân phước người Ý này có thể là một mẫu mực cho 

các thẩm phán, vì ngài biết cách kết hợp công lý và bác ái bằng cách đặt “con 

người ở trung tâm”. 

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng công lý “cũng là một nỗ lực của nhà nước và 

cộng đồng để có thể phục hồi” tất cả những người đã gia nhập hàng ngũ 

“phạm pháp và phạm tội”. 

Tiểu sử tóm tắt 

Chân Phước Rosario Angelo Livatino sinh ngày 3 tháng 10 năm 1952 tại thị 

trấn Canicattì trên đảo Sicily. Anh quyết định theo nghề giống như cha mình 

và vào Trường Luật học ở Palermo. Livatino đã hoàn thành khóa học luật của 

mình với điểm số cao nhất ở tuổi 22. 

Ngày 21 tháng 8 năm 1989, Livatino được bổ nhiệm làm thẩm phán phụ 

trách phòng ngừa của tòa án tỉnh Agrigento. Ở vị trí đó, Livatino phụ trách 

một số vụ tố tụng chống lại các thành viên của Mafia bị kết án tù chung thân. 

Vào ngày 21 tháng 9 năm 1990, Livatino bị bốn người chặn đường khi anh 

đang lái xe hơi của mình. Giữa lúc nổ súng, anh ta cố gắng ra khỏi xe và cố 

gắng chạy. Bị thương nặng, Livatino tấp vào lề đường và một trong những 

tay sát thủ đã kết liễu mạng sống anh. Người đàn ông đã kết liễu cuộc đời của 

thẩm phán là Gaetano Puzzangaro, người đã cung cấp một trong những bằng 

chứng cho lý do phong chân phước cho Livatino. 

Sau cái chết của Livatino, người ta tìm thấy một cuốn Kinh thánh đầy ghi chú 

trên bàn làm việc của anh, nơi anh luôn để một cây thánh giá. 

Vào tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận sự tử đạo 

của Rosario Angelo Livatino, và Livatino được phong chân phước vào ngày 

9 tháng 5 năm 2021, tại thành phố Agrigento của Sicilia.
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Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân 
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