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   Anh chị em thân mến, 

là người Việt Nam nên dù sống 

nơi đất khách quê người chúng ta cũng cảm thấy một sự linh thiêng nào đó khi đến 

ngày tết Nguyên Đán của dân tộc. Không to thì nhỏ, không chung thì riêng, chúng ta 

cũng có làm một chút gì đó để mừng tết. Tôi cũng nhận thấy anh chị em công giáo 

chúng ta rất muốn thánh hóa ngày tết dân tộc bằng những thánh lễ long trọng. 

 

Chính vì thế mà tôi cũng đã liên lạc với nhà xứ St. Gallus ở Flörsheim mượn nhà thờ 

và hội trường để anh chị em vùng chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau nhân dịp Tết 

Nguyên Đán Bính Thân năm nay. Cha xứ của giáo xứ St. Gallus đã có kinh nghiệm 

tốt đẹp vui vẻ về việc mừng Tết Nguyên Đán năm ngoái với cộng đoàn chúng ta, nên 

ngài đã nói với tôi là, cho dù chúng ta mời ngài hoặc không mời ngài, ngài vẫn sẽ 

đến dự Tết Việt Nam với chúng ta. 

 

Do đó tôi xin gởi đến anh chị em qua lá thư này lời mời anh chị em về gặp gỡ nhau 

ngày 14.02.2016 tại nhà thờ và hội trường giáo xứ St. Gallus ở Flörsheim để mừng 

xuân với nhau. Dịp gặp gỡ này không những để mừng xuân mà cũng là để sống tình 

huynh đệ như giáo hội thời gian khởi đầu: chia sẽ với nhau bữa tiệc huynh đệ dưới 

sự chủ tọa của các tông đồ. Các tín hữu tiên khởi khi đi dự tiệc thánh thể đã mang 

theo thức ăn để chia sẽ với nhau mà sách thánh đặt tên là tiệc huynh đệ (Agape) 

(sách công vụ tông đồ 2,46-47) Vì thế tôi xin anh chị em hôm đó mang theo thức ăn 

của mình cho bữa cơm trưa sau thánh lễ. Anh chị em mang theo thức ăn cho mình và 

cũng nên mang dư để trao đổi chia sẽ với người khác. Chính sự chia sẽ làm cho tình 

nghĩa chúng ta đậm đà hơn. Khi chia sẽ chúng ta nhớ đến thánh Phaolo đã viết lại lời 

của Chúa Giêsu là „cho thì có phúc hơn nhận…“(CVTĐ 20,35). Cha Tuyên úy lo 

phần nước uống. 

 

Nhân dịp đây tôi cũng xin nhắc lại điều tôi đã nói với các Ban Đại Diện các cộng 

đoàn. Ngoài những ngày lễ như Tết, lễ Bổn Mạng, tôi còn được may mắn sống năm 

nay là 60 tuổi, lãnh chức linh mục được 20 năm. Trong các ngày lễ, khi anh chị em 

chúc mừng cha Tuyên Úy, xin anh chị em đừng tặng cho tôi những đồ đạc vật chất 

nào hết. Nếu anh chị em đến tham dự thánh lễ tôi dâng, thì sự hiện diện của anh chị 

em đã là món quà lớn rồi. Nếu anh chị em không tham dự thánh lễ được thì một kinh 

Kính Mừng hoặc một chuỗi Mân Côi đã là món quà vô cùng quý báu rồi. Nếu ai có 

viết lời chúc mừng thì chỉ cần viết trên một tấm thiệp giấy đơn giản, tôi rất trân trọng 

quý báu những dòng chữ trên những mảnh giấy như vậy. Đối với tôi, khi họp mặt, 

chúng ta trao cho nhau những bài hát, câu thơ, điệu múa, câu hò thì làm cho tình 

thân của chúng ta sâu đậm thêm, hơn là những quà tặng vật chất. Xin anh chị em giữ 

dùm tôi ước muốn này của tôi. Xin cám ơn anh chị em rất nhiều.  

 

Năm nay chúng ta bước vào mùa chay rất sớm. Đó cũng là hồng phúc vì giúp chúng 

ta sống năm thánh Lòng Từ Bi Chúa ngay từ đầu. Xin Thiên Chúa thánh hóa tâm 

hồn chúng ta trong mùa chay này để xứng đáng đón nhận các hồng ân cứu độ của 

Ngài.  

 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG 02 

 

Ý chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân nhưng 

không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.  

Ý  ruyề  Gi o: Cầu cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ giữa niềm tin Kitô giáo 

với các dân tộc Châu Á được gia tăng.  
 

LỊCH PHỤNG  Ụ  HÁNG HAI 

 

01  Đứ   ẹ Dâ   C úa  ào Đề        

2 Sm 18:9-10,14,24-25,30; Mc 5:21-43  

07 + Chúa Nhật V        Ni   

Is 6:1-2,3-8 ; 1 Cr 15:1-11;15:3-8,11;  Lc 5:1-11 

08  Thứ Hai.                 L           â  
I: St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6,25-34 

10 +  Thứ    Lễ Tro 

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20–6:2; Mt 6:1-6,16-18 

11  Đức Mẹ L  Đức 

Ðnl 30:15-20 ; Lc 9:22-25 

14 + Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay 

Ðnl 26:4-10 ; Rm 10:8-13;  Lc 4:1-13  

21  C úa N ậ    ứ Hai  ùa C ay 

St 15:5-12,17-18 ; Pl 3:17-21;4:1;3:20-21;4:1; Lc 9:28-36 

22    ứ Hai.  oà       P  rô,  ô   Đ  

Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38 

28 + C úa N ậ    ứ  a  ùa C ay 

Xh 3:1-8,13-15 ; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9 



L     r          Lễ  à P         

Các thánh lễ  được  ổ   ứ    o TOÀN VÙNG  ro   6       đầu của năm 2016 để 

anh chị em các cộng đoàn khác nhau có thể họp mặt mừng lễ chung: 
 

  

Flörsheim 13:30 giờ  ngày 14.02.16 Thánh lễ mừng     toàn vùng 

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

 

Frankfurt 19:00 giờ ngày 26.02.2016  

Kreuzweg der  Welt tại nhà thờ Liebfrau Frankfurt.  

Flörsheim  24.+25.+26. 03.2016 

Tĩnh Tâm và nghi thức tuần thánh  

với cha Giuse Bùi Quang Minh. Cho Toàn Vùng 

Flörsheim 14:00 giờ ngày 24.04.2016 Thánh lễ mừng Ngân Khánh 

Linh Mục của cha Stefan Staeuber. Lễ  ủa      đoà  

Frankfur   ó   i a       e   ro    ù  .  

Nothgottes 11g30 giờ ngày 01.05.2016. Picknick cho toàn vùng.  

 

Flörsheim 14:00 giờ ngày 26.06.2016 Thánh lễ mừng 20 năm Linh 

Mục của cha Tuyên Úy Dominik Trần Mạnh Nam.  

Lễ  oà   ù   
 

C         lễ   o          đoà :  

 Xi   l u ý : ó  i   iải   i  r ớ   i  lễ 30 p ú . 

Karlsruhe 14:30 giờ ngày 28.02.2016 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut. 

Sigmaringen 12:00 giờ ngày 06.03.2016  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Wiesbaden 11g45 Ngày 13.03.2016  nhà thờ St. Josef, 

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Flörsheim 14g30 ngày 24.03.2016 Thứ Năm Tuần Thánh 

  à     S . Josef, Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

Flörsheim 11:30 giờ  ngày 25.03.16 Thứ Sáu Tuần Thánh 

Nhà th  St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Flörsheim 14g30 ngày 26.03.2016 Thứ Bảy Tuần Thánh 

  à     S . Josef, Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

Breuberg 12:30 giờ ngày 27.03.2016 nhà thờ St. Karl Boromäus, 

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Pforzheim 14:30 giờ ngày 28.03.2016  nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 43, 75175 Pforzheim - Buckenberg 
 

Thông Báo I 

Luậ  ă    ay ki           ứ    Lễ  ro 10.02.2016  

Theo luật Giáo hội buộc mọi tín hữu từ 14. tuổi trở lên phải kiêng thịt, và từ 18 tuổi 

đến 60 tuổi phải ăn chay kiêng thịt. 

Có s    ay đổi  ề  i  lễ  ủa   ày          N uy   Đ     i  l rs ei  
Vì giáo xứ St. Gallus vẫn còn x  dụng cơ sở của nhà xứ họ đến 11g30. Vì thê ngày mừng 

Tết của chúng ta sẽ bắt đầu với Thánh Lễ lúc 12g15. Thời gian từ 11g30 đến 12g00 là thời 

gian để anh chị em trang hoàng,bày biện cho ngày mừng Tết. 

Xin anh chị em nào đến dự lễ Tết mà nhà có cành Mai, cành Đào, xin vui lòng mang theo 

với bình cắm đến hội trường để góp phần trang hoàng hội trường. Sau khi tan lễ, xin anh 

chị em đưa cây mai của mình về lại nhà (cất cho năm sau!!!). Năm ngoái nhờ những cành 

Mai của anh chị em mà cha xứ của Flörsheim rất thán phục sự trang hoàng của Việt Nam 

chúng ta.  

Có s    ay đổi  ề li        iả    uầ        

Vì cha Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tầm Thường) sẽ giảng tuần thánh tại nước M , 

nên ngài sẽ không thể sang Đức được.  Cha Giuse Bùi  uang Minh SJ đang làm 

luận án Tiến Sĩ tại M nchen sẽ hướng dẫn chúng ta 3 ngày Tam Nhật Thánh 2016 

năm nay. Chúng ta cám ơn cha Tước và cha Minh rất nhiều. 

 ĩ    â   uầ       : 

   i  ia : từ trưa thứ Năm tuần thánh 24.03.16 đến tối Thứ Bảy 26.03.16 

Đ a điể :nhà thờ St. Gallus, Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

 và  nhà thờ St. Josef, Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

Hai nhà thờ gần nhau trong cùng một giáo xứ (bản chỉ đường trong trang mạng của 

chúng ta: www.congdoanconggiao.de). 

H ớ   dẫ :     Lm.  Giuse Bùi Quang Minh SJ. 

  ứ  Nă  24.03.16: nhà thờ St. Josef; Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

 bắt đầu từ 14g30  giảng thuyết 

            17g00  thánh Lễ với nghi thức r a chân 

  ứ  S u 25.03.16: nhà thờ St. Gallus, Hauptstr. 28, 65439 Flörsheim 

  bắt đầu từ 11g30 giảng thuyết + cơm trưa 

             15g00 suy tôn thánh giá. 

             16g30 gặp gỡ cá nhân để linh hướng và giải tội. 

  ứ   ảy 26.03.2016: nhà thờ St. Josef; Kolpingstr. 17, 65439 Flörsheim 

      bắt đầu từ 14g30 giờ  giảng thuyết + giải lao + giảng thuyết  

      18g00 Nghi thức Vọng Phục Sinh 

Trong những ngày này xin anh chị em tự túc mang „lương khô“ theo.  

Đà         Gi      Dâ    c 

Giáo Hạt Frankfurt đã kêu mời cộng đoàn Việt Nam chúng ta cùng các cộng đoàn 

ngoại quốc khác tham gia vào việc đi đàng thánh giá trong nhà thờ Liebfrauen 

(Liebfrauen Kapuzinerkloster, Schärfengäßchen 3, 60311 Frankfurt am Main) vào 

ngày 26.02.2016 lúc 19g00. Công đoàn chúng ta sẽ đảm nhận ít nhất một đàng thánh 

giá. Xin kính mời anh chị em tham dự đông đảo.  



Thông Báo II 

Xi           đoà    à   lập  a  Đ   S         . 

Ban này gồm những người tự nguyện ghi tên. Họ sẽ tự quản trị bằng cách chọn cho mình 

một người đứng đầu. Người đứng đầu sẽ làm một Tabelle bảng phân chia trước cả năm 

công tác đọc sách thánh theo lịch trình cha tuyên úy sẽ về dâng lễ cộng đoàn. Mỗi ngày lễ 

sẽ có một  người đọc bài 1, một người đọc bài 2, hai người đọc lời nguyện giáo dân. Ai có 

tên phải tự dọn bài đọc trước, nếu vì lý do gì không đi nhà thờ được thì phải tự tìm người 

để trao đổi, thay thê...Người đứng đầu ban đọc sách thánh có trách nhiệm trông coi để 

phiên đọc sách thánh trong ngày cha Tuyên Úy đên dâng lễ không bị quên. Cha Tuyên Úy 

không muốn rằng khi ngài đến phòng áo, lúc đó người ta mới đến xin bài đọc để sủa soạn. 

Ngài cũng không muốn thấy cảnh trước thánh lễ ông trưởng cộng đoàn cầm cuốn sách 

thánh đi vòng vòng, đi tới đâu người ta chạy trước tản mát ra tới đó.  

 Để chu n bị bài đọc và Lời nguyện giáo dân, xin anh chị em vào 2 trang Mạng sau đây: 
Trang mạng cho Bài Đọc ngày Chúa Nhật: 

https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/loichua/loichua.htm 

Trang mạng cho LNGD: 

http://www.mtgthuduc.net/index/category/suy-niem/loi-nguyen-tin-huu/ 

Anh chị em cũng có thể x  dụng đường dẫn của trang Mạng cộng đoàn chúng ta để 

đi vào các trang Mạng cung cấp Bài Đọc. Người đứng đầu Ban Đọc Sách Thánh giúp 

đỡ để anh chị em trong Ban có thể lấy Bài Đọc từ trang Mạng xuống. Ngoài ra trong phần 

Lịch phụng vụ đầu thư mục vụ cha Tuyên Úy cũng đã ghi các đoạn Kinh Thánh của ngày 

Chúa Nhật rồi. Các cộng đoàn lớn cũng được khuyên, nếu có thể được, nên sắm cho cộng 

đoàn mình một bộ sách bài đọc, thì tốt đẹp biết bao.  

Xin các cộng đoàn trưởng gởi cho cha Tuyên Úy danh sách Ban Đọc Sách Thánh của cộng 

đoàn mình cùng với bản chia công tác đọc. Xin anh chị em làm xong trước tuần thánh.  

Giáo Phận Limburg thán ph c c    đoà   iệt Nam đã tích cực gởi sự khích lệ 

đến các cộng đoàn tín hữu đang sống trong môi trường đau khổ qua việc hưởng ứng 

ký tên những lá thư tỏ tình liên đới. Trong buổi họp các linh mục trong giáo phận, 

người phụ trách phong trào đã chuyển lời của giáo phận đến cha Tuyên Úy. Chúng 

ta cũng có thể đọc sự lưu ý của giáo phận trong trong mạng của giáo phận: 
https://www.bistumlimburg.de/meldungen/meldung-detail/meldung/verbundenheit-mit-

menschen-in-der-ukraine-im-irak-und-in-kamerun.html : 

„…An der Aktion hatten unter anderem die Katholische Friedensbewegung Pax Christi und 

zahlreiche Pfarreien mitgemacht. In Gottesdiensten zum Neujahrsbeginn wurden die 

Unterschriften gesammelt. Besonders aktiv war die vietnamesische katholische Gemeinde: 

Allein von ihr kamen mehr als 200 Grußunterschriften. (CLM)“ 

 

 

 

 

 

 

Để   ậ  ơ   oà  x  

1. Xưng tội, nhận ơn tha thứ và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ tất cả tội lỗi, 

2. Dự thánh lễ và rước lễ, 

3. Đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo 

hoàng, vì ngài mở kho tàng, đó là sự thương khó của Chúa Giêsu và các thánh để sự 

thương khó của Chúa chạm đến chúng ta ở đây và bây giờ, 

4. Bước qua C a Thánh (v.d. các nhà thờ chính tòa của các giáo phận) 

 

N ữ          ứ  k    để lã   ơ   oà  x   

Trong thư g i cho Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo 

Hoàng Cổ Võ Tân Loan Báo Tin Mừng, Đức Phanxicô đã định như sau: 

1.Những ai làm một trong những việc của lòng thương xót - "14 mối thương người" 

- thì chắc chắn được ơn toàn xá. 

2.Những người đau yếu hay già cả, kết hợp đau khổ của mình với cuộc thương khó 

của Chúa, được gần gũi với Chúa, khi rước lễ, hoặc tham dự Thánh lễ hay một cuộc 

cầu nguyện chung, có thể qua các phương tiện truyền thông thì được ơn toàn xá. 

3.Những tù nhân có thể lãnh ơn toàn xá trong nhà nguyện của nhà tù khi hướng tâm 

trí và lời nguyện lên Chúa Cha mỗi lần bước qua c a phòng giam. 

4.Ơn toàn xá có thể ban cho những người qua đời khi chúng ta nhớ đến và cầu 

nguyện cho họ trong Thánh lễ để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan thương xót của 

Chúa. 

Gó       ỏi:      iểu để bi         ề       Lễ 

Chuẩn bị lễ phẩm 

Tại Bàn Thờ, linh mục cầm bánh, nâng cao một chút và đọc: “Lạy Chúa là Chúa Cả 

trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất 

và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường cho 

chúng con.” Sau đó, linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, nâng cao 

và nói: “Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con 

rượu này là sản ph m từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên 

Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.” Các lời nguyện này phát xuất 

từ lời kinh đọc tại bàn ăn của người Do-thái, có mục đích giúp cho người tín hữu 

hiểu được ý nghĩa tượng trưng của việc dâng của lễ, cũng như ý nghĩa thiêng liêng 

của c  chỉ đó.  

Khi chu n bị rượu, linh mục pha một chút nước vào chén thánh và đọc thầm: “Nhờ 

dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng 

đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.” Lời này là phần còn lại của 

một kinh cổ truyền của mùa Giáng Sinh; còn c  chỉ hòa trộn nhắc đến việc “trao đổi 

sự sống” qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Rượu là biểu tượng cho Thiên Chúa, nước cho 

con người. Trộn chung nước vào rượu diễn tả lại biến cố làm người của Thiên Chúa 
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trong Đức Giê-su Ki-tô, cùng với sự thông phần vào bản tính Thiên Chúa của con 

người.  

Ở các vùng quanh Địa Trung Hải, người ta thưởng thức rượu sau khi đã pha với 

nước, trước hoặc trong bữa tiệc. Giustinus cũng đã tường thuật lại thói quen này 

trong nghi thức phụng vụ Thánh Thể của thế kỷ đầu. C  chỉ này được Cyprian von 

Cartago giải thích như sau: “Nếu rượu được pha chung với nước trong chén, thì dân 

được kết hợp với Đức Ki-tô. Chỉ dâng hiến rượu, thì máu Chúa Ki-tô không có 

chúng ta. Chỉ dâng nước mà thôi, thì dân không có Đức Ki-tô.” Công đồng Florenz 

(1439) nhắc nhở các linh mục pha nước với rượu: Một là vì Đức Ki-tô đã làm như 

thế; sau nữa vì máu và nước đã chảy ra từ cạnh sườn của Người (Ga 19,34). Thêm 

vào đó, vì trong sách Khải Huyền (17,1.15) thánh Gio-an gọi các dân tộc là “nước”, 

nên sự kết hiệp giữa nước và rượu là biểu tượng cho sự kết hiệp giữa Đức Ki-tô và 

dân của Người.  

Trong các lễ trọng, linh mục xông hương trên lễ ph m và bàn thờ. Nghi thức này 

được đưa vào phụng vụ từ thời Karolinger (thế kỷ thứ 8/9). Sau đó, khi đứng r a tay 

ở góc bàn thờ, linh mục đọc thầm: “Lạy Chúa, xin r a con sạch hết lỗi lầm, tội con 

phạm, xin Ngài thanh t y.” Phần chu n bị lễ ph m được kết thúc bằng Lời nguyện 

tiến lễ. 

 

Gó  suy    

 

9 kiểu     i  ô  ù     uy  iể   ro    u   đ i 

1. N   i     kỷ 

Tự hào về bản thân đôi khi là một điều tốt. Nhưng nếu quá ngạo mạn về chính mình 

và tin rằng mình tốt hơn tất cả mọi người xung quanh là điều vô cùng nguy hiểm. 

Nếu bạn ở cạnh một người thiếu tôn trọng bạn, đúng hơn là họ lấn át và xem thường 

sự hiện diện của bạn thì tốt nhất bạn hãy chọn con đường là rời xa họ. Đôi khi quá 

vô tư mà bỏ quên suy nghĩ và cảm nhận của người khác sẽ là con đường ngắn nhất 

khiến ai đó tự cô lập chính mình! 

2. N   i đ  k  

Những người có bản tính hay ghen tị thường cảm thấy mình xứng đáng được thành 

công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù bạn có cố gắng để họ hiểu rằng mình 

cũng là một phần của chiến thắng thì điều đó càng khiến họ phẫn nộ vì sự khiêm tốn 

và cao thượng của bạn. Kiểu người này bạn nên tránh xa. 

3. N   i    p   

Những người tự phụ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát 

được mọi thứ. Họ tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của 

người khác. 

4. N   i       p    xé  

Dường như với kiểu người này thì không có gì là đủ. Họ là những “súp -pơ - soi 

chính hãng” và luôn sẵn mọi ngôn từ để soi mói người khác. Mọi thứ đều có vấn đề. 

5. N   i       điều k iể  

Người thích điều khiển là những người luôn muốn kiểm soát và lãnh đạo người 

khác. Họ sẵn sàng “bóc lột” sức lao động của đồng nghiệp để đạt được mục đích  

6. N   i  ói d i 

Chúng ta ai cũng đã từng nói dối và sự thật là không phải lúc nào nói dối cũng xấu. 

Tuy nhiên, ở cạnh những người hiếm khi nói thật sẽ khiến bạn “loạn” và thiếu sự tin 

tưởng. Dần dần, bạn sẽ bị ảnh hưởng và mất niềm tin vào cuộc sống. 

7. N ữ       i  ay “buô  d a l ” 

Kiểu người này thường kém tin cậy nhất và họ dùng miệng lưỡi của mình để biến 

tấu câu chuyện. Thông tin mà họ truyền đạt thường bị biến đổi qua rất nhiều người. 

Do vậy, nếu bạn tiếp cận thường xuyên với họ, bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều không 

chỉ về cách ăn nói mà còn trong suy nghĩ. 

8. N ữ   kẻ ă  b    

Những người ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện sẽ là những người vô cùng 

nguy hiểm bởi vì một sự nhụt chí của họ sẽ khiến bạn dễ bị lung lay và ảnh hưởng. 

Đặc biệt nếu bạn đang xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển bản thân thì hãy 

tìm cách tránh xa họ. 

9. N   i  r    r    

Kiểu người này ít khi tự nhận trách nhiệm về mình. Thứ họ thích làm đó là chỉ tay 

vào người khác và không bao giờ chịu thừa nhận họ có lỗi. 

 

Cuộc sống không thể tránh khỏi có những 

mặt đối lập và những kiểu người này chắc 

chắn vẫn luôn hiện diện. Điều quan trọng 

nhất là bạn hãy học cách phân biệt và độc 

lập với ảnh hưởng của họ để không phạm 

sai lầm và tập trung cho ước mơ của bạn. 
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