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LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ LINH MỤC

Thiên

Chúa yêu
thương chúng ta bằng một
tình yêu giao ươc cam et
trung thanh mot tình yêu
“phụ tử”. Tình yêu Thiên
Chúa cũng dịu hiền và đầy
Lòng thương xót một tình
yêu “mẫu tử”. Nói tóm lại
Thiên Chúa chính là LÒNG
THƯƠNG XÓT tự thân
Thiên Chúa là Lòng
Thương Xót.
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Thien hua muon
đưa chung ta vao moi
quan hệ hợp tác, hau
chúng ta có thể cộng tác
trong công việc của Lòng
Thương Xot. Nhơ Phep
Rửa và cu the hơn nhơ
hưc Thanh đoi vơi các
linh mục chúng ta được
truyền chức với tư c|ch l{
những người cộng tác với
Đức Kitô trong công cuoc
cưu chuoc và trung gian –
qua công việc này của
Lòng Thương Xót. Với tư
c|ch linh mục chúng ta
được truyền chức hau trở
thành nhưng h cu và
phương tien truyen đat
Long hua Thương Xot
thong qua cac
t ch
Thanh The và Hòa giải.
Đối với các linh
mục et quả và phan cuoi
trong giao ươc thương xot
của Thiên Chúa và mối
quan hệ hợp tác của chúng
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ta vơi giao ươc nay qua
việc sùng kính Lòng Chúa
Thương Xot hong phai la
một chọn lựa. Việc sùng
kính Lòng hua Thương
Xot ch nh la ban chat của
thiên chức linh mục.
i p và Vi c
Sùng Kính Lòng Chúa
Thương Xót
Việc sùng kính là gì?
Đây hong “ch la mot viec
sùng kính khác”. Đúng
hơn đây l{ việc mà việc
sùng kính phai trơ thành,
theo ý ngh a goc cua tư
này. Theo ngh a này th
việc sùng kính Lòng Chúa
Thương Xot la mot cam
et toan dien đối với
Thiên Chúa với tư c|ch l{
Đang Thương Xót –
Thương xót như Người là
Đang Thương Xót. Đây la
mot giao ươc cua Lòng
Thương Xót.
ó thể các linh mục
dễ dàng đưa ra lời phản
đối về việc sùng kính Lòng
Chúa Thương Xót: “Phải
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chăng đây l{ một việc sùng
kính khác? Chúng tôi
không cần thêm bất cứ
việc sùng kính nào nữa”.
Đây hong phai la lòng
sùng kính của chúng ta đối
với Thiên Chúa đúng hơn
đây l{ một cách thức hác.
Đây l{ tình yêu thương
của Thiên Chúa đối với
bạn và tôi. Vấn đề về tình
yêu thương n{y l{ tự thân
Thiên Chúa chính là Lòng
Thương Xot va Ngươi
muon thương xot moi
ngươi xem Rm : .
Nhưng mac hai cua
Đưc Giesu cho Thanh nư
Faustina bắt đầu từ năm
9
v{ vẫn liên tục cho
đen hi chi qua đơi nam
9 8 đã mang lại cho việc
sùng kính sư noi bat mơi.
Sư điep cua Đưc Giesu la
mot sư điep cua Lòng
Thương Xot. ay giơ la
thời gian hướng tới lòng
thương xót của Người
trong hi đây l{ ng{y của
Lòng Thương Xót trước
hi đến ngày phán xét.
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Đưc Giesu đac biet đoi hoi
chung ta phai tín thác vào
lòng thương xót của
Người; nghĩa là chúng ta
phải hẩn cầu lòng thương
xót tôn vinh lòng thương
xót bằng cách đón nhận
lòng thương xot loan
truyen lòng thương xót v{
chúng ta phải có lòng
thương xót đối với nhau.
Đây la cot loi cua Tin
Mừng! Điều quan trọng
nhất toàn bộ điều này
nhấn mạnh rằng Lòng
Chúa Thương Xot la mot
sư điep cap thiet đối với
thời đại chúng ta.
Hơn nữa ngoài các
Bí tích Thánh The và Hòa
giải thông qua Thánh nư
Faustina Đưc Giesu con
ban cho chúng ta các
phương tien đac biet hau
rut lay lòng thương xot
cua Ngươi: nh Thương
Xot vơi dau hieu đac
trưng: “Lạy hua Giêsu,
con tín thác vào húa!”
huỗi Thương Xót Lễ
Chúa Thương Xót cầu
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nguyện vào giơ Đưc Giesu
chịu chết trên thập giá.
Nhiều năm trước
Đức Giáo hoàng Leo a đã
hướng dẫn các linh mục
loan truyen Lòng Thiên
Chúa Thương Xót ng{i nói
rằng chúng ta không có
chọn lựa trong vấn đề này:
"Linh mục hông có quyền
kiem che hoi viec rao
giang mot mau nhiem v
đai đen the cang hông có
quyền hơn nữa vì linh
mục hông thể thieu tài
liệu thuyet trình về đe tai
nay von hông bao giơ noi
cho đủ; và neu trươc vinh
quang Thien hua chung
ta hong tư t m đươc mot
luận điểm đe luan ve
nhưng hanh vi thương xot
th chúng ta hay chuyên
tâm cố gắng dốc het trí của
mình tới mức độ tận dụng
tat ca moi ha nang hung
biện"
Sermo I
de
Passione).
Trong Thong điep
Dives in Misericordia,
Thánh Giáo hoàng Gioan4
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Phaolô II cũng nói về việc
loan truyen lòng thương
xót:
" … Gi|o Hội phải
coi sứ vụ này như một
trong những bổn phận
chính của mình – trong
tưng giai đoan lich sư va
đặc biệt trong thơi đai
chúng ta –, hau loan
truyen và giới thiệu mau
nhiem của lòng thương
xot trong cuoc song đươc
mac hai tot bac nơi Đưc
Giêsu Kitô" 4 . với tài
liệu từ Nhật ý của Thánh
nữ Faustina con số ghi
ngoài lề ám chỉ số đoạn
văn trong Nhật ý).
Về việc loan truyen
và rao giang Lòng thương
xót đặc biệt cho các tội
nhân Đưc Giesu noi vơi
các linh mục:
- Ta muốn các linh
muc rao giang lòng
thương xót vô ngần của Ta
đối với linh hồn các tội
nhân. Hay đe cho các tội
nhân không e ngại đến gần
Ta. (50).
Gi|o Điểm Tin Mừng

- Đưc Giesu lai nhe
nhàng nói với tôi: Hỡi ái
nư cua Ta con hay nói với
các linh mục về lòng
thương xót hông thể hiểu
nổi của Ta. Những ngọn
lửa của lòng thương xót
đang đốt cháy Ta – kêu goi
làm nguôi đi; Ta muốn trút
chúng xuống các linh hồn;
c|c linh hồn thật sự hông
muốn tin tưởng vào lòng
nhân lanh cua Ta 77 .
- Linh hon se hông
được ân xá cho đen khi
linh hồn hướng tới lòng
thương xót của Ta với
niềm tín thác đây la
nguyen nhan tai sao hua
nhat thư II sau Le Phuc
Sinh đươc goi la Le húa
Thương xót. Trong ng{y
đó c|c linh mục phải nói
vơi moi ngươi ve lòng
thương xót vô ngần và
khôn dò của Ta. Ta đang
l{m cho con trở thành
người quản lý lòng thương
xot cua Ta. Hay nói vơi cha
giai toi rang Tam nh phai
được trưng b{y trong nha
5
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thơ chư hông phai trong
hu nội cấm của nhà dong.
Nhơ phương tien là Tấm
Ảnh này Ta se ban nhieu
ân hue cho các linh hon;
như vay hay đe cho moi
linh hồn tiếp cận với Tấm
Ảnh 570 .
- Đưc Giesu noi vơi
tôi: Hỡi ái nư cua Ta đưng
met moi trong viec rao
giang lòng thương xót của
Ta. ằng cách này con se
làm tươi mat Trai tim Ta
vẫn bùng cháy ngọn lửa
Thương xót đối với các tội
nhân. Hãy nói với các linh
mục rằng các tội nhân sẽ
thống hối hi nghe những
lời các linh mục nói về
lòng thương xót hôn dò
của Ta về lòng trắc ẩn
trong Tâm hồn Ta đối với
họ. Ta sẽ ban sức mạnh
tuyệt vời cho linh mục nào
ca tụng và loan truyền
lòng thương xót của Ta; Ta
sẽ xức dầu chúc lành) cho
những lời các linh mục và
tác động đến tâm hồn
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những người mà các linh
mục sẽ nói với họ 5 .
Về việc cầu nguyện
lần huỗi Thương Xót
“ |c linh mục phải giới
thiệu huỗi Thương Xót
cho c|c tội nhân như niềm
hy vọng cuối cùng ve ơn
cưu đo.
- ó lần hi tôi đang
xuống nhà bep th tôi
nghe thấy những lời này
trong linh hồn mình: “ on
hay liên tục lần huỗi mà
Ta đã day con. at cư ai
lần huỗi này th đeu se
nhận được lòng thương
xót vô ngần trong giờ chết.
ất cứ ai lần huỗi đều sẽ
nhận được lòng thương
xót vô ngần trong giờ chết.
Các linh mục sẽ khuyên
các tội nhân lần huỗi
như niềm hy vọng cuối
cùng của họ về ơn cứu độ.
Ngay cho dù có một tội
nhân cứng lòng nhất nếu
họ lần huỗi chỉ một lần
duy nhất thì họ sẽ nhận
được ân huệ từ lòng
thương xot vo bien cua Ta.
6
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Ta mong ươc ca the giơi
đều nhận biết lòng thương
xót vô biên của Ta. Ta
mong ước ban các ân hue
không the tương tương
nổi cho các linh hồn nào
tín thác vào lòng thương
xót của Ta” (687)
Xót

i p Thương

Long thương xot la
đieu ma cac linh muc phai
rao giang. Tình yêu
thương xót của Thiên
Chúa cao ca hơn moi toi
loi cao ca hơn moi sư dư
v{ cao cả hơn chính c|i
chết. Lòng thương xót l{
phẩm tính cao cả nhất của
Thiên Chúa – Lòng thương
xót l{ tình yêu của Người
tuôn đo xuống c|c tội
nhân. Bat ke chúng ta làm
gì, Thiên Chúa vẫn muốn
chúng ta sam hoi và trở lại
với lòng thương xót của
Người bằng niềm tín thác.
Tat ca moi ngươi đeu can
đươc nghe sư điep ve
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Lòng Thiên Chúa Thương
Xót.
Nhật
ý đầy ắp
những điều liên quan đen
lòng thương xót – một
giáo huấn đầy đủ về lòng
thương xot. Vơi tư cach
linh muc viec tap trung
vao mot so lơi rõ ràng
nhat cua Đưc Giesu co the
giup chúng ta hiểu được
và như vậy loan truyen
với sự thôi thuc hơn ve
chieu sâu mong muốn của
Thiên húa trong việc
thương xót chúng ta.
- Ta mong muốn
con hiểu biết sâu xa hơn
về tình yêu bừng cháy
trong Trái tim Ta dành cho
các linh hồn và con sẽ
hiểu được tình yêu này
hi con suy niem ve cuoc
Kho nan cua Ta. on hay
kêu cau lòng thương xót
của Ta thay cho c|c tội
nhân; Ta mong ươc cưu đo
họ. Khi con đọc inh này,
với một tâm hồn thống hối
và vơi đưc tin thay cho toi
nhân nao đo th Ta se ban
7
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cho ho ơn hoan cai. Đây là
inh n{y 86 : “Kính lạy
Máu và Nước đã tuôn trào
từ Trái Tim hua Giesu
như th|c nguồn thương
xót chúng con, con tín thác
v{o húa” 87 .
- Nhan loai se hông
có nen hoa b nh cho đen
hi họ trở lại tín thác vào
lòng thương xót của Ta
(300).
- H~y loan truyền
rằng lòng thương xót l{
phẩm tính vĩ đại nhất của
Thiên húa. Tất cả mọi
việc làm của bàn tay Ta
đeu trơ nên ho{n hảo với
lòng thương xót 0 .
- Hôm nay, tôi nghe
thấy những lời này: “Các
ân hue mà Ta ban cho con
không chỉ dành cho một
mình con nhưng cũng
dành cho một số đông các
linh hồn hác nữa … Và
t}m hồn con là nơi Ta
thường xuyên ngự bat ke
t nh trạng nghèo nan cua
con. Ta tự liên ết với con
cất hỏi con sự nghèo nan
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và ban cho con lòng
thương xot cua Ta. Ta thưc
hien nhưng hanh vi
thương xót trong mọi linh
hồn. Tội nhân nào càng
nặng thì ẻ đó càng có
quyền hạn hơn đối với
lòng thương xót của Ta.
Người nào tín thác nơi
lòng thương xót của Ta thì
sẽ hông bị tàn lụi vì tất
cả những việc của người
đó đều là việc của Ta và
những ẻ thù của họ đều
sẽ bị tan tác dưới bệ chân
Ta” (723)
- |c linh hồn nào
phổ biến việc tôn vinh
lòng thương xót của Ta thì
Ta che chở suốt cuộc đời
họ như một bà mẹ dịu
hiền che chở con mình, và
trong giờ chết Ta sẽ
không trở thành một Quan
tòa đối với họ nhưng l{
Đấng ứu Độ đầy lòng
thương xót. Trong giờ cuối
cùng đó linh hồn hông có
gì đe tự bảo vệ mình,
ngoại trừ lòng thương xot
cua Ta. Trong hoang thơi
8
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gian đó, phúc thay linh
hồn nào tự nhan ch m
trong Suối Nguồn Thương
Xót vì lẽ công bang se
không giam cam linh hồn
ấy 075 .
- Ngay 4 Thang 6:
Hom nay Le Thánh Tâm
Chúa Giêsu. Trong Thánh
Lễ tôi được ban cho sự
hiểu biết về Thánh Tâm
Chúa Giêsu và ban chat
ngọn lửa tình yêu của
Người bùng cháy vì chúng
ta, và Người là một Đại
Dương Thương xót. Rồi tôi
nghe thấy một tieng noi:
“Hỡi tông đo thương xot
cua Ta hay loan truyen
cho ca thế giới về lòng
thương xot hon do cua
Ta. Đưng nan long trươc
những hó han con gap
phải hi loan truyen lòng
thương xót của Ta. Những
khó han nay von anh
hưởng rất nhiều đen con
lai can thiet đoi vơi ơn
thanh hoa cua con và là
bang chưng rằng công việc
này thuộc về Ta. Hỡi ái nư
Gi|o Điểm Tin Mừng

cua Ta hay siêng nang viet
tưng cau ma Ta noi vơi
con, liên quan đen lòng
thương xót của Ta vì điều
này co ý nghĩa đối với một
số đông cac linh hon se
đươc hương lơi tư đó”
(1142).
- Hỡi ái nữ của Ta
con hãy biết rằng tự thân
Trái tim Ta chính là lòng
thương xót. Từ bien
thương xot nay cac an hue
tuôn đổ trên toàn thế giới.
Không linh hồn nào tiếp
xúc với Ta mà phai ra đi
hong đươc an ui. Tat ca
nhưng noi đau ho đeu bi
chôn vùi trong chieu sâu
lòng thương xot cua Ta
moi ơn cưu đo và ơn
thanh hoa đeu phát xuất
từ suối nguồn này. Hỡi ái
nữ của Ta Ta mong sao
trái tim con trở thành một
nơi vĩnh cửu để lòng
thương xót của Ta ở lại. Ta
mong muốn lòng thương
xót n{y tuôn đổ trên toàn
thế giới thông qua trái tim
con. Đưng đe cho mot ai
9
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tiếp xúc vơi con ra đi ma
không tín thác vào lòng
thương xót của Ta với
lòng thương xot nay cac
an hue tuôn đo trên toàn
thế giới. on hãy cầu
nguyện càng nhiều càng
tốt cho người đang hấp
hối. Nhờ những lời hẩn
nài của mình con nhận
được cho họ niềm tín thác
nơi lòng thương xót của
Ta, vì họ cần đến niềm tín
thác nhất và họ lại ít tín
thác nhất. Hãy tin chắc
rằng ơn cứu độ đời đời đối
với những người đó trong
gi}y phút cuối cùng của họ
tùy thuộc vào lời cầu
nguyện của con. on biết
được toàn bo vưc tham
nơi long thương xot cua
Ta v the con hay rut lay
từ đó long thương xot cho
ban thân mình, và đặc biệt
cho các tội nhân đang
thương. Th{ rằng trời đất
này bien ra không nhưng
lòng thương xót của Ta
luôn ấp ủ mọi linh hồn tín
thác (1777).
Gi|o Điểm Tin Mừng

ự Cấp Bách C
i p
Viec rao giang Lòng
Chúa Thương Xót thật cấp
bách, vì hiện nay là thời
đại của lòng thương xót
trước hi đến ngày Phán
xét. Đưc Giesu va Đưc Me
đã thuat lai vơi Thánh nữ
Faustina rằng trong chính
sư điep có một sự cấp
bách đặc biệt. Với tư c|ch
linh mục điều quan trọng
là chúng ta xem xét những
lời sau đây v cac giao dân
của mình:
- Ngay 5 Thang .
Buoi sang trong lúc suy
niệm sự hien dien của
Thiên Chúa bao trum tôi
bằng một cách thức đặc
biệt hi tôi nhìn thấy sự vĩ
đại hông thể đo lường
được của Thiên Chúa, và
đong thơi sư cao ca cua
Người đối với các thu tao.
Rồi tôi nh n thay Me Thiên
Chúa Mẹ nói với tôi: “Ồ!
linh hồn nào trung thanh
đi theo những linh ứng
của ân hue Thiên Chúa th
10
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đeu lam vui long Ngươi
biết bao! Mẹ đã ban Đang
ưu Đo cho the giơi; con
đối với con con phải nói
với thế giới về lòng
thương xót vô ngần của
Người và chuan bi cho the
giới về Ngày Chúa Đen lan
thư Hai Ngươi se đen
không phải như một Đang
ứu Độ đầy lòng thương
xót nhưng như một Vị
Tham phan ông thẳng.
Ôi! Ngày đó that hung
hiep biet bao! Dưt hoat
đây là ngày phán xét, ngày
của cơn thịnh nộ thần
thánh. Các thiên than đều
run rẩy trước ngày đó.
on hay noi vơi các linh
hồn về lòng thương xót vô
ngần này trong hi vẫn
còn thời gian đe ban lòng
thương xót. Nếu bây giơ
con im lang th con se
phải trả lời cho rất nhiều
linh hồn trong ng{y hủng
hiếp đó. on đừng sợ hãi
gì cả. Hãy trung thành cho
đến giây phút cuối cùng.

Gi|o Điểm Tin Mừng

Mẹ đồng cảm với con"
(635).
- Hỡi ái nư cua Ta
hay viet ra những lời này.
on hay nói vơi toan the
giới về lòng thương xot
cua Ta; hay cho nhân loại
nhận ra lòng thương xót
hôn dò của Ta. Đây là
một điềm báo cho thơi sau
het; sau đo se đen ngày
của lẽ công thẳng. Trong
hi vẫn còn thơi gian hay
để cho họ trông cậy vào
suoi nguon thương xot cua
Ta; hay đe cho ho tan dung
Máu và Nước tuôn trào tư
Trai tim thương xot cua Ta
dành cho toàn thể nhân
loại.
Hỡi các linh hồn con
người các con ẩn núp ở
đâu trong ngày Thiên
húa thịnh nộ? ây giơ
hay an náu trong suối
nguồn thương xót của
Thiên Chúa. O! Ta nh n
thấy một số đông các linh
hồn! Họ tôn thơ Long
hua Thương Xot va ho se
ca hat bai thánh ca ngơi
11
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hen trong coi v nh cưu
(848).
Thương Xót M i

Ngư i
Lòng thương xót
được công bo cho ai? ho
tat ca moi ngươi đac biet
các tội nhân tram trong
nhất. húa muon thương
xot tat ca moi ngươi chung
ta xem Rm :
nhưng
Người chỉ có the thương
xot nhưng ai mơ long ra
với lòng thương xót của
Người; nghĩa là những ẻ
khiêm ton. Tat ca các tội
nhân chúng ta đều can
phai êu cau lòng thương
xót của Người hướng tới
lòng thương xót của
Người và đón nhận lòng
thương xot cua Ngươi.
Nhưng lơi Đưc Giesu noi
với Thánh nữ Faustina là
lơi eu goi that manh me
đe cầu nguyện cho các tội
nhân, và công bo lòng
thương xót của Người
bằng cách rao giang giáo
huấn và viet sách. Đối với
Gi|o Điểm Tin Mừng

các linh hon an nan sam
hoi Đưc Giesu ch nh la
lòng thương xót.
Chúa van nài chung
ta hay tiep xúc với các tội
nhân – hau giup ho sam
hoi và trở lại với Lòng
Chúa Thương Xot. hua
vui th ch trươc sư sam hoi
cua tưng toi nhân – và
Ngươi chơ đơi hong phai
với cơn tức giận nhưng
với lòng thương xót trắc
ẩn.
Với tư c|ch linh
mục và phó tế chúng ta
mang tin vui về Lòng
Thiên Chúa Thương Xot
đen vơi rat nhieu linh hon
đang thương đang co nhu
cầu.
- Hôm sau Rước Lễ
xong, tôi nghe thấy tieng
noi rang: “Hỡi ái nư cua
Ta hay nhìn vào vực thẳm
lòng thương xót của Ta
rồi ca tung và ngơi hen
long thương xot cua Ta.
Hay lam như vay theo
cách này: Hay quy tu tat ca
các tội nhân từ hắp thế
12

TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Tháng 04/2018
MỪNG ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

giới và nhan ch m ho
trong vực thẳm lòng
thương xót của Ta. Ta
muốn ban chính an thân
Ta cho các linh hồn; Hỡi ái
nữ của Ta Ta hao hat
các linh hồn. Trong ngày
Le của Ta Le Chúa
Thương Xot con se đi
hắp thế giới và đưa c|c
linh hồn yeu đuoi đen vơi
suoi nguon thương xot cua
Ta. Ta se chưa lanh va
củng cố họ” (206).
- Nhưng Thiên húa
đã hứa ban một ân hue cao
cả đặc biệt cho tat ca
những ai công bo lòng
thương xót vô ngần của
Ta. Chính Ta se bao ve ho
trong giờ chết như bảo vệ
vinh quang riêng của Ta.
Thậm chí nếu các tội lỗi
của linh hồn có tối tăm
như đêm đen hi tội nhân
hướng tới lòng thương xót
của Ta th ho van dành
cho Ta lơi ngơi hen cao
cả nhất và là vinh quang
cho cuoc ho nan cua Ta.
Khi linh hon ngơi hen
Gi|o Điểm Tin Mừng

long nhan lanh cua Ta th
Satan run rẩy trước linh
hồn và lẩn trốn xuống tận
đáy hoa nguc 78 .
- Hay đe cho các tội
nhân tram trong nhat đat
niềm tín thác cua ho vao
lòng thương xót của Ta.
Họ có quyền trước những
người hác đe tín thác vào
vực thẳm lòng thương xót
của Ta. Hỡi ái nư cua Ta
hay viet về lòng thương
xót của Ta đối với các linh
hồn đau hổ. ác linh hồn
nào hẩn cầu lòng thương
xot cua Ta th đeu lam vui
long Ta. Đoi vơi các linh
hồn đó Ta ban cac an hue
thậm chí con nhieu hơn ca
họ cau xin. Ta không the
trưng phat ngay ca toi
nhân tram trong nhat neu
họ hẩn cầu lòng thương
xót của Ta nhưng ngược
lai Ta bao chưa cho ho
trong lòng thương xot
hon do va hong the hieu
noi cua Ta. Hay viet:
Trươc hi Ta đen vơi tư
cach Tham Phan
ông
13
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Thang th trươc het, Ta
mở rộng cánh cửa lòng
thương xót của Ta. Kẻ nào
từ chối đi qua c|nh cửa
lòng thương xot th đeu
phải đi qua c|nh cửa lẽ
công thẳng của Ta
46 .
áp Lại Lòng
Chú Thương Xót
húng ta l{m thế
nào để đáp lại Lòng Chúa
Thương Xót ? ằng cách
tín thác vào Người và trở
nên thương xót – đây là
những cách thức cơ bản.
TÍN THÁC vào Chúa
là c|ch thức cơ bản đe đáp
lại và nhìn nhận Lòng
Chúa Thương Xót v{ cảm
tạ Người. Tín thác là đat
to{n bộ cuộc sống mình
trong ban tay thương xot
của húa với niềm tin
tưởng – Người là Chúa,
Người yêu thương v{
chăm sóc chúng ta. Tín
th|c l{ nguồn mạch đe rut
lấy lòng thương xót.
“HÃY
THƯƠNG
XÓT như Ta l{ Đang
Gi|o Điểm Tin Mừng

thương xót ” – bằng lời
nói, hành động và lời cầu
nguyện. Đây l{ c|ch thức
cơ bản đe dien ta niem tín
thác của chúng ta vao
Chúa – bằng lời nói qua
viec rao giang giáo huấn
và viet lách, chúng ta để
cho những người hác
được biết về Lòng Thiên
Chúa Thương Xót ; bằng
hành động chúng ta chỉ
cho những người hác
cách thương xót như thế
nào; bằng lời cầu nguyện
chúng ta cầu hẩn lòng
thương xót cho c|c tội
nhân và tôn vinh Lòng
Chúa Thương Xót.
Với tư c|ch linh
mục chúng ta can phai
phát triển trong niềm tín
thác vào Chúa như vậy
chúng ta dẫn dắt các linh
hồn sợ hãi tín thác vào
lòng thương xót của Người
và trơ nen thương xot.
- hua Giesu than
phiền với tôi những lời
này: “Sự hông tín thác
nơi c|c linh hồn xâu xé Ta
14
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từ bên trong. Sự hông tín
thác của linh hồn được
chọn gây ra cho Ta nỗi đau
đớn thậm chí lai cang lơn
lao hơn; bat e tình yêu vô
tận của Ta đối với họ họ
vẫn hông tín thác vào Ta.
Ngay cả cái chết của Ta
vẫn hông đủ đối với họ.
Khốn cho linh hồn nào lam
dung các ân hue này” (50)
- Ta mong muốn
ban các ân hue không the
tương tương noi cho các
linh hồn n{o tín th|c v{o
lòng thương xót của Ta
(687).
- Trong một trong
các giơ chau hua Giêsu
đã hứa với tôi rằng: “Đối
với các linh hồn nào trông
cay vào lòng thương xot
ton vinh va cong bo lòng
thương xót của Ta với
những người hác th
trong giơ chet cua ho Ta
se đoi xư vơi ho theo lòng
thương xót vô biên”.
hua Giesu noi:
“Trai tim Ta buon phien, vì
ngay cả cáclinh hồn được
Gi|o Điểm Tin Mừng

chọn vẫn hông hiểu được
lòng thương xót vô ngần
của Ta. ằng cách thưc
nao đo moi quan he cua
họ với Ta thấm đẫm sự
không tín thác. Ôi! Điều
này gây ton thương cho
Trai tim Ta biet bao! Hay
nhớ đen uộc Khổ Nạn của
Ta, và nếu con không tin
nhưng lơi Ta th t nhat
hay tin vào những vet
thương của Ta” (379).
- Hỡi ái nữ của Ta
nếu thông qua con Ta đòi
hỏi mọi người phải tôn
kính lòng thương xót của
Ta, thì con sẽ là người đầu
tiên nổi bật nhờ niềm tín
thác này vào lòng thương
xót của Ta. Ta đòi hỏi nơi
con những hành vi của
lòng thương xót ph|t xuất
từ tình yêu đối với Ta. on
phải luôn luôn bày tỏ lòng
thương xót d{nh cho
những người thân cận ở
hắp nơi. on hông được
lùi bước hoặc tìm cách
biện hộ hoặc tự miễn cho
mình hỏi việc này
15
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Ta ban cho con ba
c|ch thức đe thưc thi long
thương xót đối với người
thân cận: thứ nhất – bằng
hành động thứ hai – bằng
lời nói thứ ba – bang lơi
cau nguyen. a ba mưc đo
này đeu chưa đưng đay đu
lòng thương xot va la mot
bang chưng hong the bác
bo ve long yêu men Ta.
Nhơ phương tien này, linh
hồn tôn vinh và to ra ính
trọng đối với lòng thương
xót của Ta 74 .
- Moi linh hon đac
biet linh hon tưng tu s
đều nên suy nghĩ về lòng
thương xot cua Ta. Trai
tim Ta tuôn trào lòng trắc
ẩn và thương xot đoi vơi
moi ngươi. Tam hon cua
người Ta yêu dau phải
giống như t}m hồn Ta; từ
tâm hồn họ phải phát xuất
suối nguồn lòng thương
xót của Ta đối với các linh
hồn; nếu hông th Ta se
không nhìn nhận là linh
hồn đó thuộc về Ta
(1148).
Gi|o Điểm Tin Mừng

Nhưng lơi Đưc
Giêsu ban cho Th|nh nữ
Faustina về các linh mục
thật là đầy sức mạnh và
niem an ui! Đưc Giesu
muốn làm cho moi ngươi
biết đến lòng thương xot
cua Ngươi. Đưc Giesu
muốn các linh muc rao
giang lòng thương xót đặc
biệt cho các tội nhân. Lơi
hua hưa lam cho lơi le
các linh mục nói ra mượt
mà và lay động trái tim
người nghe hi các linh
muc rao giang va ton vinh
Long hua Thương Xot la
mot lơi hưa ch th ch va
thach thưc toi tan dung nó.
Tôi van y thưc va thương
xuyên nói về lòng Chúa
thương xot va toi nhan
thấy tác động của lòng
thương xót đối với người
nghe.
Đưc Giesu muon các
linh mục hẩn cầu lòng
thương xót của Người đặc
biệt cho những người đau
hổ. Khi chúng ta hương
tơi Đưc Giesu th Ngươi
16
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thưc hien mong ước tuôn
đo lòng thương xót của
Người vào các linh hồn và
như the an ui đươc mong
ước cháy bỏng của Người
đe yêu thương chúng ta.
Mat
hac
hua
buon phien sâu xa về các
linh hồn nào được chọn
lại hông hướng tới và
hiểu được lòng thương xót
Lay

hua

Giêsu,

con

của Người – đặc biệt các
linh mục và tu sĩ.
on phan cua tưng
linh mục là rao giang và
hẩn cầu Lòng Thiên Chúa
Thương Xot cho moi
ngươi trong hi van còn
thời gian cho thời đại này
của lòng thương xót. Đây
la t nh cach cap thiet cua
sư điep và việc sùng kính
Lòng Chúa Thương Xót
tín

thác

vào

Chúa!

Lm. Giuse Trần Đình Long
viết theo George W. Kosic i S
Những ngày chuẩn bị Đại Lễ LTXC
Bổn Mạng Giáo Điểm Tin Mừng

Gi|o Điểm Tin Mừng
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GIÁO HOÀNG PHANXICÔ & LÒNG THƯƠNG XÓT
(5 lời gói gọn của GH. Phanxicô 2018/3/15)

1. Lòng Thương xót

Ngày22/02/2016,
sau buổi đọc Kinh Truyền
tin tại quảng trường thánh
Phêrô, 40 ngàn hộp “Lòng
thương xót” đã được phân
phát cho các tín hữu hiện
diện tại quảng trường.
Gi|o Điểm Tin Mừng

Hộp nhỏ này giống như
một hộp thuốc tây nhưng
bên trong có một tràng
chuỗi Lòng thương xót có
59 hạt một tấm ảnh Lòng
Chúa thương xót v{ một
mẩu giấy nhỏ ghi liều
lượng và lời hướng dẫn có
ghi “cuộc cách mạng của
sự dịu dàng.” Đây là
phương ph|p chữa bệnh
thiêng liêng để chữa trị và
chữa lành trái tim và tinh
thần.
Lòng thương xót l{
phương ph|p trị liệu
nhưng đồng thời cũng
chẩn đo|n căn bệnh của
Giáo hội. Sứ điệp căn bản
nhất lòng cảm thông và
thương xót của húa Kitô,
là sứ điệp cần được Giáo
hội rao truyền. Đấng ứu
Thế hông từ chối ai đặc
biệt là những người tránh
né Giáo hội những người
ít đi xưng tội nhất những
người mà sự chua chát của
18
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lương t}m con người phát
triển nó thuyết phục họ
điều: họ hông bao giờ có
thể thoát ra hỏi hu ổ
chuột của họ và Thiên
Chúa không bao giờ tha
thứ cho họ.
Dù cho sứ điệp của
lòng thương xót đã có từ
lâu v{ v{o thời thánh
Faustina và thánh Giáo
hoàng Gioan
đã nói
nhiều đến sứ điệp này
nhưng công chúng vẫn
nhìn Giáo hội như một
người canh giữ đạo đức
nghiêm hắc. Nhấn mạnh
đến việc xưng tội cử hành
Năm th|nh đặc biệt về
lòng thương xót Đức Giáo
hoàng Phanxicô đã thành
công trong việc gây chú ý
với dân chúng và rao
truyền sứ điệp thiêng
liêng của tình yêu vô điều
iện của Thiên Chúa đó là
lòng thương xót. Những gì
các vị tiền nhiệm của ngài
gieo vãi giờ đ}y ng{i thu
hoạch với mùa gặt bội thu

Gi|o Điểm Tin Mừng

dưới hình thức nuôi
dưỡng tinh thần cho tất cả.
2. “ i r ”
Đây l{ từ bao gồm
sự mới mẻ của triều đại
Giáo hoàng Phanxicô, tâm
điểm của chương trình
mục vụ được chính ngài
trình bày trong tông huấn
“Niềm vui Phúc âm.”
Trước nhân loại đau
hổ trăm chiều Đức Giáo
hoàng muốn giải thích
rằng phải mang Tin mừng
đến các vùng ngoại vi như
lời húa nói với các tông
đồ: nh em hãy ra các
đường phố và ngã tư: mời
gọi tất cả những người
anh em sẽ gặp hông loại
trừ ai. Trên hết anh em
hãy đồng hành với những
người ở bên vệ đường
người què quặt mù lòa,
câm điếc. Không xây các
tường và biên giới nhưng
c|c quảng trường và bệnh
viện từ các cánh đồng. Đức
Giáo hoàng nói với các
Giám mục Ý về cách thức
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của Giáo hội “đi r ”, có
hả năng an ủi trợ giúp,
cứu chữa và trên hết là
làm cho người ta nhìn
thấy lòng thương xót của
Chúa.
Gi|o Hội đi ra l{
một Giáo hội đi tìm những
ai lạc bước và đón tiếp
những ai xin Giáo hội trợ
giúp. Do đó Gi|o hội linh
động trong việc “đi ra” bởi
vì được linh động bởi sức
mạnh giải phóng và canh
t}n của Lời húa. Nhưng
đối với Đức Giáo hoàng
Phanxicô, “đi ra cho thấy
một bước đi trước: của sự
hoán cải, bởi vì người ta
không sẵn sàng nếu trước
đó họ không đi ra khỏi
chính mình, đến với Thiên
chúa và tha nhân".
Sự sẵn sàng lắng
nghe trong động th|i đi ra
l{ một trong những chìa
khóa giải thích giúp hiểu
tất cả hoạt động của Đức
Giáo hoàng Phanxicô, là
cách thức ngài nhìn các
dấu chỉ của bản chất
Gi|o Điểm Tin Mừng

truyền giáo của Giáo hội.
Ngài đã có trực giác về
giáo hội và mục vụ để đi ra
ngo{i đi đến vùng ngoại ô
và bắt đầu từ những nơi
n{y quay nhìn lại ở đó,
nơi m{ với việc cử hành Bí
Tích Thánh Thể trong sự
hiệp thông, ngài tìm thấy
hình ảnh của Giáo Hội mà
ngài yêu thích: hình ảnh
này được diễn tả trong
Hiến chế Lumen gentium –
Ánh sáng muôn dân, Giáo
hội của “dân tộc trung tín
của Thiên Chúa.”
Gi|o hội “đi ra”
cũng có nghĩa là ra hỏi sự
tự quy chiếu đóng kín
mình trong “một nhà
nguyện nhỏ chỉ có thể
chứa một nhóm nhỏ người
được lựa chọn.”Giáo hội
truyền giáo hướng đến
một thế giới nơi thắng
vượt sự “toàn cầu hóa
dửng dưng”. Đó l{ sự dửng
dưng tạo nên một nền văn
hóa loại bỏ dựa trên sư
nổi trội của lợi ích cá nhân
mà Đức Giáo hoàng
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Phanxicô cho là trái với
Tin Mừng của lòng thương
xót.
3. Ngư i nghèo
Khi c|c l| phiếu của
các Hồng y trong mật nghị
Giáo hoàng được đếm
xong và Hồng y ergoglio
được chọn mọi sự hông
thể thay đổi nữa Đức
Hồng y Hummes người
raxin ngồi bên cạnh vị
tân Giáo hoàng nói nhỏ
vào tai ngài “Ngài đừng
quên ngư i nghèo nhé.”
Lời gợi ý này như
tiếng húa thầm thì, là cơn
gió m|t của húa Thánh
Thần vang lên trong tâm
trí của vị Giáo hoàng
người rgentina “người
nghèo, người nghèo.” Ngay
lập tức một lời hác xuất
hiện trong lòng ngài.
Thánh Phanxicô. “Một
người nghèo khác.” Những
người mà xã hội không kể
đến, bị kết án phải sống
cách vô danh, đã đặt tên
cho vị tân Giáo hoàng.
Gi|o Điểm Tin Mừng

Chương trình của ngài cho
mọi tín hữu Công giáo: “Tôi
mơ một Giáo hội nghèo và
vì người nghèo.” Mơ chứ
không hoang tưởng.
Từ lúc đó Đức Giáo
hoàng Phanxicô đi đến các
vùng ngoại ô của thế giới
đến với người nghèo
thuộc mọi hoàn cảnh từ
một
bé
gái
người
Philippines đến những bà
mẹ tù nhân ở olombia.
Ngài rửa chân cho một
người di cư Hồi giáo và
đưa tay ra với những
người Rohingya bị ngược
đãi. Ng{i đón nhận sự
nghèo khó như c|ch sống
của ngài. Đối với ngài sự
nghèo khó là Tin mừng
nơi có thể hám phá
gương mặt của
húa
Giêsu. Đón nhận sự nghèo
khó Đức Phanxicô cũng
đồng thời lên án các
nguyên nhân gây nên
nghèo khó và chống lại
chúng. Người nghèo luôn
ở hàng đầu trong quan
tâm của ngài. Từ giây phút
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ng{i được chọn làm Giáo
hoàng và cho đến hôm
nay.
4. Các vùng ngoại biên
Ngay lập tức Đức
Phanxicô mang vùng ngoại
biên đến Vatican qua cách
nhìn của ngài. Nhìn thế
giới từ cái nhìn của vùng
ngoại biên đã soi chiếu các
hành động và quyết định
của triều đại Giáo hoàng
của ngài. Từ chuyến đi đầu
tiên đến Lampedusa để
gặp hàng ng{n người di
cư đến những chuyến đi
đến biên giới giữa Mêhicô
và Hoa ỳ những nơi ng{i
chứng iến các thảm ịch
của người di dân, những
vùng tuyệt vọng nhất trên
trái đất. Đức Phanxicô biết
rằng từ các vùng ngoại
biên sản sinh ra sự dữ và
cũng có thể từ đó ph|t
sinh điều tốt cho thế giới.
Hai h{nh động
mạnh mẽ nhất ngài đã
thực hiện; thứ nhất là
thông điệp Laudato Si
trong đó ng{i đảo lộn hoàn
Gi|o Điểm Tin Mừng

toàn quan điểm thông
thường về vẫn đề ô nhiễm.
Thay vì những phàn nàn vì
khói bụi ngài nói đến sự
trả giá nặng nề và bất công
mà những người sống ở
các nước nghèo phải trả
cho sự phát triển hông
quan tâm đến nhu cầu của
con người và thiên nhiên,
nhưng chỉ để đạt được lợi
nhuận. H{nh động thứ hai
là hai mạc Năm Th|nh
Lòng Thương Xót tại
Bangui, Phi châu. Khi Đức
Phanxicô mở cánh cửa nhà
thờ nghèo nàn giữa một
dân số bị chiến tranh tàn
phá cả thế giới hiểu rằng
chính Giáo hội hải hoàn
đã tỏ cho thấy vẻ đẹp và
sự sang trọng của nó đã
vượt qua đền thờ thánh
Phêrô.
Nhưng còn một
vùng ngoại biên khác mà
Giáo Hội cần giúp đỡ nó ở
ngay trung tâm Giáo Hội:
đó l{ c|c người nữ các nữ
tu, các nữ giáo dân họ có
nhiều điều cần nói nhiều
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điều để trao ban và họ
không được lắng nghe.
5. M quỷ
Trong b{i giảng
Thánh lễ tại nhà nguyện
thánh
Marta
sáng
/04/ 0 4 Đức Giáo
hoàng Phanxicô đã nói:
“Trong thế kỷ 21 này có ma
quỷ và chúng ta phải học
từ Tin Mừng cách chiến
đấu chống lại nó.” Ngài
không chú tâm đến việc
miêu tả ma quỷ “tên gây
chi rẽ” không ngừng chia
cắt chúng ta hỏi Thiên
Chúa và làm chúng ta
chống đối nhau. Đối với
ngài điều quan trọng là
Kitô hữu biết chiến đấu
từng ngày chống ma quỷ
bằng cách dùng khí cụ Tin
Mừng. ác vũ hí Tin
Mừng là chính Chúa Giêsu
Kitô được tinh luyện với
sự phân định – các ý nghĩa
lời nói, hành động – đưa
đến việc nhận ra những gì
đến từ Thiên Chúa và
những điều đến từ sự ác.

Gi|o Điểm Tin Mừng

Sự phân định biết
nhận ra cám dỗ của ma
quỷ xuất hiện trong chúng
ta; nó có đặc tính là lớn
lên, lây lan và tự biện
minh.” Do đó phải chiến
đấu với vũ hí Lời húa, là
thứ thẩm thấu và vận
hành một sự phân rẽ trái
ngược với sự chia rẽ của
ma quỷ soi sáng một tâm
thức đặt Kitô hữu trở lại vị
trí đi theo húa l{m bằng
phẳng lối đi hướng dẫn
Kitô hữu hoán cải. hính
sự chuyên cần với Lời
Chúa ngăn cản sự cám dỗ
phát triển và đâm rễ ngăn
chặn nó lây lan và tiêu diệt
những lời biện minh của
nó
Đồng thời
húa
Thánh Thần chiến đấu
trong chúng ta và cạnh
chúng ta an ủi chúng ta,
giải tho|t chúng ta hỏi
thất vọng loan báo cho
chúng ta tin mừng của
Thiên Chúa Đấng tha tội
lỗi của chúng ta. Khuôn
mặt thương xót n{y của
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Chúa là thuốc giải độc mà
Đức Phanxicô luôn nhắc
nhớ để củng cố các Kitô
hữu trong cuộc đấu tranh
chống ngẫu tượng của họ
và để an ủi những người bị
cám dỗ để hiến thân cho
ma quỷ. Đó là Chúa Giêsu
- được ể lại và rao giảng
trong Tin Mừng Đấng đã
ph| vỡ bức tường ngăn
c|ch tạo nên sự hiệp nhất
của hai dân tộc xem
Êphêsô 2, 14) và mỗi ngày
đều tái tạo sự hiệp thông
giữa c|c môn đồ - Đấng

Gi|o Điểm Tin Mừng

duy nhất đánh bại tên chia
rẽ và hiệp nhất trái tim
của chúng ta.
Hơn nữa Đức Giáo
hoàng đã hẳng định điều
này ngay sau khi ngài
được làm Giáo hoàng khi
trích dẫn Léon Bloy: “Khi
người ta không tuyên xưng
Chúa Giêsu Kitô thì người
ta tuyên xưng thế giới của
ma quỷ.”
(L'OsservatoreRomano
13/03/2018)
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iểm Hẹn

“Tình yêu không phân biệt con người.
Chỉ có con người phân biệt tình yêu.
Vì thế, yêu thương là hành vi tự do nhất”
Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Sáng thứ ba 06-03-2018, trên các trang mạng xã
hội người ta nhận được tin buồn Đức ha Phaolô Bùi
Văn Đọc Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn đã qua đời.
" ó một điều đặc biệt là trong những ngày qua,
nhiều người bảo rằng cái chết của Đức Tổng Phaolô là
một cái chết rất đẹp một vẻ đẹp hoạ hiếm vì chưa từng
có một Giám Mục Việt Nam nào qua đời trong cuộc hành
hương d limina thủ đô của Giáo Hội hoàn vũ cội nguồn
của đức tin Kitô giáo của mọi sứ vụ tông đồ. Từ đó phải
chăng cũng là một vẻ đẹp lành thánh, một hồng ân cao
quý một diễm phúc mà Thiên Chúa tặng ban cho những
ai tin tưởng và yêu mến Người? Vì Đức Tổng Phaolô đã
bước vào “Giờ” không ngờ của ng{i với những dấu hiệu
hởi đầu từ Thánh lễ sau cùng tại đền thờ Thánh Phaolô
ngoại thành...
Gi|o Điểm Tin Mừng
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"Hình bóng Đức Tổng Phaolô như phảng phất
quanh đây. ũng giọng nói đó với tiếng cười hề hà ấm áp,
niềm nở gieo duyên với những bước đi iểu ấy và khuôn
mặt ấy. Trong gi}y phút n{y tất cả như hiện đến từ trong
ký ức hoài niệm: bức chân dung của một vị Mục tử tốt
lành dễ chạnh lòng xót thương th}n thiện có thể đối
thoại cởi mở với mọi con người. Điều này càng làm
chúng ta gợi nhớ lời ngài để lại: “Tình yêu không phân
biệt con người. Chỉ có con người phân biệt tình yêu. Vì thế,
yêu thương là hành vi tự do nhất”. " (Bài giảng tại TTMV đêm
16-3- 0 8 Lm Vũ hí Hỷ)

ha Gi|m Đốc Đ V Th|nh Giuse chia sẻ sáng thứ
sáu 16-3- 0 8 tại nhà thờ Đức à Sài Gòn: “Chúa là
niềm vui c con”, châm ngôn của Đức Tổng còn là lời
nhắc nhớ chúng con về hành trình của chính Đức Kitô,
Chúa chúng ta như hạt lúa được gieo vào cánh đồng
nh}n loại này, Ngài là hạt giống bị chôn vùi trên đồi an
vê Thập Giá để rồi qua sự Phục Sinh Ngài đã l{m cho cả
hoàn vũ được hồi sinh. Đó cũng là hành trình sứ vụ của
Đức Tổng qua nhiều chức vụ (linh mục, cha giáo, tổng
đại diện, giám mục, Tổng giám mục, Chủ tịch Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam…) đã l{m trổ sinh nhiều hoa trái
thiêng liêng cho Giáo Hội. Giờ đây sứ vụ đã mãn, hành
trình đã đến cuối đường nay Đức Tổng trở về với Thiên
Chúa là ha đầy lòng xót thương để được tái sinh vào
cõi trường sinh bất tử. uộc đời và cái chết của Đức Tổng
nhắc nhớ chúng con về thân phận mỏng manh đời người
vì:
“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng.
Một cơn gió thoảng là xong,
Gi|o Điểm Tin Mừng
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chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103).
" |c Đức cha đã sống những ngày cuối cùng với
ngài đủ để thấy ngài là con người cầu nguyện. Vì ngài đã
dạy môn cầu nguyện ở Đại chủng viện Hà Nội và các cha
cũng nhớ những bài cầu nguyện của ngài. Chúng tôi - các
giám mục - thấy ngài cầu nguyện bên mộ Đấng Đáng
ính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận như thế nào, và
thấy rằng ngài đã ở lại trong nhà nguyện Đức Mẹ ầu
Thang thầm lặng cúi đầu để cầu nguyện ra sao. húng tôi
đã thấy ngài nhắc đi nhắc lại trước hi cử hành thánh lễ
ở nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành: “Áo lễ của tôi đâu,
|o lễ của tôi đâu". Nhắc lại câu chuyện đến bây giờ anh
em mới biết nhiều: Khi chúng tôi còn đang mải mê chiêm
ngưỡng vui vẻ chụp hình ở nhà thờ Thánh Tôma Tông
Đồ - nhà thờ hiệu toà mà Toà Thánh trao cho tôi - thì
ngài vào toà giải tội để xưng tội. Và sau hi yết iến Đức
Giáo Hoàng, trên đường ngài đi lạc. Ngài nói với cha đi
cùng h~y mở quà của Đức Giáo Hoàng, là một cỗ tràng
hạt. Ngài cầm lấy và bảo: “Tôi sẽ dùng cỗ tràng hạt này
suốt đời”. Anh em cho tôi biết cỗ tràng hạt đó đang nằm
trong tay ngài ở trong quan tài." (Bài giảng của Đức
Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội trong thánh
lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, ngày 17.3.2018)
Nhạc sĩ họ Trịnh cảm nhận: “Càng sống nhiều,
chúng ta thấy cái chết càng dễ dàng đến với bất cứ ai.
Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy,
ngày mai lại mất nhau. Sống có hẹn hò hôm nay, hôm mai;
chết không có một cuộc hẹn hò nào trước… Người ở lại
bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà
quên nhanh, khó mà xoá đi trong lòng một nỗi ngậm
ngùi”.
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Trước hi qua đời nhạc sĩ Phạm Duy đã hát cùng
với ca sĩ Kh|nh Ly nhạc phẩm do chính ông sáng tác
"Những gì sẽ đem theo vào cõi chết" :
“Rồi mai đây tôi sẽ chết
Trên đường về nơi cõi hết,
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?
Tôi không đem theo với tôi được tiền tài
Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng
Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía,
Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý,
Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại,
Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời,
Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới,
Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi !
Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai
đoạn,
Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng,
Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng,
Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống.
Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
Tôi không đem theo với tôi danh với lợi ra ngoài đời,
Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới…"
Mỗi ngày chúng ta chỉ có 4 giờ để sống và mỗi
ngày trôi qua cuộc đời chúng ta ngắn đi 4 giờ đồng hồ.
Cho dù có sợ chết có tìm mọi cách để sống mãi, chúng ta
cũng vẫn hông qua hỏi quy luật tự nhiên của Tạo Hóa
đó l{ “Sinh-Lão- ệnh-Tử”. Vậy chúng ta phải làm gì với
những thì giờ còn lại trên thế gian này ?
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Khi sắp chết lexander Đại Đế cho triệu tập các
quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện
cuối cùng của mình :
1 - Quan t{i của ngài phải được hiêng đi bởi
chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu
báu...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi
mộ của ngài.
3 - Đôi b{n tay của ngài phải được để lắc lư đong
đưa trên hông thò ra hỏi quan t{i để cho mọi người
đều thấy.
Một vị cận thần rất ngạc nhiên về những yêu cầu
ỳ lạ này đã hỏi lexander lý do tại sao ngài lại muốn
như thế.
lexander giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất
phải hiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng
một hi phải đối mặt với cái chết thì chính họ (là những
người tài giỏi nhất) cũng hông có tài nào để cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung v~i trên
mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải tài sản mà ta
gom góp được ở trên thế gian này sẽ mãi mãi ở lại trên
thế gian này một hi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên hông
để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này
với hai bàn tay trắng và hi rời hỏi thế giới này chúng
ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Trang mạng tạp chí Forbes loan báo ông Albert
Gubay 8 tuổi một tỷ phú chủ một hệ thống siêu thị tại
nh đã tặng 786 triệu Úc im tức hầu như to{n bộ tài
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sản của ông cho một tổ chức ông giáo để lo cho các
chương trình liên quan đến Giáo hội ông giáo. Ông chỉ
giữ lại hoảng 0 triệu bảng nh để sử dụng trong tuổi
già. Ông Gubay nói: "Tôi đã mượn 100 bảng Anh và giao
kèo với Chúa như sau: Xin hãy làm cho con trở thành triệu
phú và Chúa sẽ có phân nửa tài sản của con". Ông không
chỉ trao tặng phân nửa tài sản mà còn cho đi hầu như
to{n bộ tài sản của mình (London Cathnews 24/3/2010).
Như Đức cố TGM Phaolô lexander Đại Đế nhà tỷ
phú lbert Gubay hay như nhạc sĩ Phạm Duy Trịnh
ộng Sơn… cõi vĩnh hằng là điểm hẹn của mỗi người và
của tất cả mọi người phải đến phải có mặt ở đó. Lúc đó
ta sẽ biết "Những gì sẽ đem theo vào cõi chết". Ai không
có mặt ở “điểm hẹn” ấy là coi như uổng công cả một cuộc
đời. Điểm hẹn đó l{ nấm mồ và sau nấm mồ vô tri ấy là
gặp được on Người quyền năng v{ đầy lòng thương xót
đó l{ Đức Giêsu Kitô.
Tất cả phụng vụ của Hội Thánh đều quy về Đức
Giêsu Kitô, nên hởi đầu năm phụng vụ là mầu nhiệm
Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Tiếp đến là mầu
nhiệm cứu chuộc chết trên thập giá và phục sinh của
Đức Giêsu Kitô. Giữa năm phụng vụ Hội Thánh dành cả
một tháng để chiêm ngưỡng tấm lòng yêu thương vô
cùng của Thiên Chúa nơi tr|i tim của húa Giêsu. uối
cùng là suy niệm về thân phận con người “Tất cả đều
phải chết” (tháng các linh hồn . Nhưng chóp đỉnh là : Hội
Thánh tất cả người sống cũng như ẻ chết đều nhìn vào
niềm hy vọng vĩnh cửu của mình là Chúa Kitô Vua, Đấng
chiến thắng sự chết Đấng đã đặt sự chết dưới bệ chân
của Ngài, vì Ngài là Đấng phục sinh đang cầm vận mệnh
của cả nhân loại.
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Vì vậy cùng đích của nhân loại hạnh phúc của
nhân loại là Đức Giêsu, không phải là thứ lý thuyết đạo
đức nào khác. Nói cách khác, chính Đức Giêsu là cánh
chung, là điểm hẹn cuối cùng không phải chỉ là của riêng
người Kitô hữu mà là của mọi người của tất cả những ai
đã có mặt đang có mặt và sẽ được sinh ra trên thế gian
đau hổ này.
hính vì thế mà cuộc đời của mỗi người muốn có
hạnh phúc đích thật thì từ hi bắt đầu có mặt ở trần
gian phải để Thiên Chúa hướng dẫn để đi v{o đi trên
hoặc đi đến con đường đó để cuối cùng gặp được hạnh
phúc của mình.
on đường ấy hông phải là con đường nào khác,
mà cũng chính là Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng theo thánh
Gioan: Môn đồ Tôma hỏi Đức Giêsu: “Thưa Ngài, tôi
không biết Ngài đi đâu, làm sao mà biết được con đường?
Đức Giêsu nói với ông: “Ta là Đường” (Ga 14,6).
Vậy Hội Thánh trước hết hông hề huyên giáo
dân hãm mình ép xác, tu thân tích đức mà Hội Thánh
đưa mọi người vào con đường của Đức Giêsu nghĩa là đi
v{o trong Ng{i bằng bí tích Thánh Tẩy để dìm chết con
người cũ tội lỗi trở thành con người mới. Mà những
người được ơn n{y dù l{ trẻ nhỏ hay người lớn tuổi
chẳng phải ăn chay đánh tội hãm mình ép xác, mà chỉ
quyết tâm từ bỏ con đường cũ hết lòng tin vào Đức
Giêsu ước ao đón nhận Ngài làm Chúa của mình, và dẫn
cả mạng sống linh hồn thân xác vào con đường của Ngài
để cho Thánh Thần dẫn dắt từ những ngày tháng vất vả
đau hổ hôm nay đến điểm hẹn cuối đời là nhà Cha.
Chúng ta thường gọi con đường này là ơn cứu độ.

Gi|o Điểm Tin Mừng

31

TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Tháng 04/2018
MỪNG ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Tin l{ theo húa Kitô trong mầu nhiệm hổ nạn
của Ngài. on đường này đối với thế gian thì không ai
thích, trái lại thế gian còn chối bỏ hinh chê, vì thế gian
không thể gặp được ở con đường này những đam mê
phóng đãng của nó. Nhưng Thiên húa nói trên đường
của Ngài, “chúng sẽ được chăn dắt, chúng sẽ có đồng cỏ,
chúng sẽ không phải đói, không phải khát, nóng bức và
mặt trời không làm chúng đau ốm, vì Đấng thương xót sẽ
hướng dẫn chúng” (Ys 49,9.10). “Chúng” là những ẻ tin
vào Đức Giêsu Kitô.
on đường này Đức Giêsu Kitô con của ha
chính Ngài đã đi trước chúng ta trong tư c|ch l{ người
tôi tớ của Đức Giavê.
Đức Giêsu là đường. Đức Giêsu còn là cửa nữa. Tin
Mừng theo thánh Gioan đoạn 0 câu 9 đến câu 0 Đức
Giêsu nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến
để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho
chiên được sống và sống dồi dào”.
Đó l{ con đường của Đức Giêsu đó l{ cửa của Đức
Giêsu. Vì vậy con đường chúng ta phải đi cửa chúng ta
phải vào, điểm hẹn cuối đ i chúng ta phải đến để có
hạnh phúc là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
i hông ở trong Đức Giêsu hôm nay mà chỉ muốn
tu thân tích đức cho riêng mình để được lên thiên đàng,
thì người ấy đã đi trật đường rầy mất rồi.
Tin Mừng theo thánh Luca nói: “Đức Giêsu tiếp tục
hành trình đi Giêrusalem, có người nói với Ngài: ‘Thưa
Ngài ít người được cứu thôi, phải không ?’ Đức Giêsu nói
cùng họ: ‘Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào’.
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Trong thế gian các bậc giảng dạy cũng như vua
quan l~nh đạo các dân tộc thường thích dạy dỗ người ta
nhiều điều nhưng chính họ lại hông thực hành những
điều họ nói hoặc hông có hả năng thi h{nh thậm chí
còn làm trái ngược những điều do miệng họ nói ra. Đức
Giêsu nói: “Những kinh sư Do Thái, họ nói mà không làm.
Họ bó những gánh nặng đặt trên vai người ta, còn chính
họ lại không muốn tra ngón tay vào thử.”
Phần Đức Giêsu hi truyền dạy người ta điều gì,
Ngài không lấy ở sách vở nào, Ngài không dạy đạo đức
luân lý nào của thế gian mà Đức Giêsu nhìn vào chính
Ngài. Đức Giêsu lấy những tuyệt hảo tốt lành của Thiên
Chúa nơi bản thân Ngài để truyền dạy và ban phát cho
chúng ta v{ cho mọi người. Đức Giêsu nói: “Ta là đường
– Ta là ánh sáng – Ta là sự sống – Ta là sự thật – Hãy đến
với Ta. Hãy ở lại trong Ta. Hãy chịu lấy Ta…”
Vậy hi Đức Giêsu nói với chúng ta: “Hãy chiến
đấu mà vào cửa hẹp, vì rộng thênh thang là con đường đi
đến hư vong” thì hông như c|c inh sư Do Th|i vì họ
nói để ẻ hác làm, còn họ thì không nhúng tay.
Phần Đức Giêsu như Kinh Th|nh nói: “Ngài đã
làm và đã dạy” (Cv 1,1b). Vậy chúng ta hãy nhìn, hãy
chiêm ngắm Đức Giêsu xem Ngài đã đi con đường nào.
Và ngày hôm nay chúng ta tín thác vào Lòng Chúa Xót
Thương l{ đi v{o con đường chính Ngài đã đi.
|i cửa cái con đường mà Đức Giêsu đã đi qua l{:
“Ý c Thiên Chú Ch ”.
Không phải con đường ấy hẹp hó đi c|i cửa ấy
hẹp hó vào mà thôi, mà là con đường có máu nước mắt
và cả mạng sống của Ngài. on đường ý Cha là con
đường mà Đức Giêsu phải toát mồ hôi máu ra mà kêu
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van: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này đi khỏi con,
song đừng theo ý của con, mà là theo ý của Cha” (Lc 22,42).
on đường theo ý của ha là con đường mà sự
đau đớn linh hồn và xác Đức Giêsu không chịu thấu. on
đường hổ nạn ấy tối tăm mù mịt đến độ Ngài phải êu
lớn tiếng: “Lạy Thiên Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi,
vì sao Người bỏ tôi !”.
Nhưng con đường của Đức Giêsu đã th{nh sự
trong ha của Ngài. Trong cơn hốn đốn cùng cực mọi
ngả Đức Giêsu vẫn bỏ ngỏ cuộc đời cho ha vẫn bám
chặt lấy ha: “Lạy Ch con ký thác hồn con trong t y
Cha”. Và ngay lúc đó mầm phục sinh bừng dậy. Giêsu
Kitô là Chúa. Và qua con đường của Đức Giêsu: Thập giá
t i nhục – Phục sinh vinh quang – Ý c Ch thành
tựu, thì tất cả nhân loại được cứu thoát.
“Hãy chiến đấu để qu cử hẹp mà vào”. Không
phải Đức Giêsu bảo chúng ta hãy chen lấn giành giật lẫn
nhau để cướp được Nước Trời giống như những ngày xa
xưa chen lấn xếp hàng mua gạo hoặc bây giờ chen nhau
giành đường vượt ẩu. ũng hông phải là khuyên nhau
hãm mình ép x|c tu th}n tích đức để có công cho riêng
mình mà không cần quan tâm đến ai. Đó hông phải là Ý
của Thiên Chúa.
húng ta hông chiến đấu với nhau hông tranh
dành nhau, không giành giật nhau hông loại trừ nhau vì
như thế là mất đức thương yêu v{ th{nh hỗn loạn. húng
ta cũng hông thù ghét linh hồn mình nên chúng ta cũng
không thể chiến đấu với bản thân chúng ta. Mà mỗi
người chúng ta phải dồn hết nỗ lực thân xác và linh hồn
mình để chiến đấu với một ẻ thù vô hình, vô cùng ác
độc đó l{ tội lỗi và Satan. Nhưng cả nhân loại đã thua nó
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như Kinh Th|nh nói l{ “hết thảy đều dưới quyền sự tội”
Rm 9c . Tội đã th}m nhập vào thân xác linh hồn
chúng ta.
Muốn chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước
Thiên Chúa muốn thể hiện niềm tín thác vào Lòng Chúa
Xót Thương thì tất cả nhân loại phải cậy nhờ vào sức
mạnh của Đấng Phục Sinh Đấng đã chiến thắng sự chết
đã đánh gục Satan dưới chân thập giá.
Vậy chiến đấu như thế nào. Hãy nhìn vào Đức
Giêsu xem Ngài chiến đấu ra sao. Tin Mừng theo thánh
Luca viết “Đức Giêsu quỳ gối cầu nguyện rằng: lạy Cha,
nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng
cho ý con thể hiện, mà là ý Cha. Bấy giờ có thiên sứ từ trời
hiện đến tăng sức cho Người. Lòng xao xuyến bồi hồi nên
Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như
những giọt máu rơi xuống đất.” (Lc 22,41-44). Đó là cách
chiến đấu của Đức Giêsu. Ngài đặt tất cả niềm cậy trông
vào Thiên Chúa Cha, phó thác hoàn toàn vào ha. Đức
Giêsu không cậy sức riêng của mình để chiến đấu.
Th|nh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã kêu
gọi mọi người chiến đấu như thế này: “Thưa anh em, vì
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và vì tình yêu của Thánh
Thần, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi, bằng
cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi…” (Rm 15,30).
Dùng những lời luân lý thế gian huyên bảo nhau
làm lành lánh dữ là nên là phải nhưng đó mới chỉ là thứ
dầu thoa xức bên ngoài, còn đó rồi mất đó. ó những bậc
cha mẹ đạo hạnh suốt đời huyên bảo con cái mà nó vẫn
hư hỏng. ó những bà vợ đau hổ huyên nhủ chồng
mình hết lời mà nó vẫn xay xỉn đập phá. hỉ có Thánh
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Thần mà Đức Giêsu Phục Sinh xin húa ha gởi đến thế
gian mới canh tân đổi mới người ta thấu tận trí khôn.
Vậy chiến đấu qua cửa hẹp để vào Nước Thiên
Chúa, tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương l{ dấn thân bỏ
ngỏ ý thác đời sống cơm ăn |o mặc mạng sống thân
xác và linh hồn cho Đấng sống lại điều hiển dẫn dắt
bằng cách gắn bó với Ngài mọi ngày trong đời mình. Ngài
sẽ đưa chúng ta v{o ý của ha để sống bình an hạnh
phúc trong tình yêu Thiên Chúa và trong an hòa yêu
thương mọi người. Nếu chúng ta chỉ đọc inh dâng lễ chỉ
tu thân tích đức theo ý chúng ta cho một mình mình thì
hi gặp Đức Giêsu ở điểm hẹn cuối cùng húa sẽ bảo
chúng ta “Ta không biết các ngươi từ đâu đến”. ởi vì tuy
gọi Đức Giêsu là Chúa mà chúng ta vẫn giữ đạo theo ý
của ta vẫn đi theo con đường riêng của ta chứ hông tin
mà đi theo con đường hổ nạn của Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu là Đường và là Cửa vào Nước Trời,
chúng con xin phó thác đời chúng con cho Chúa điều khiển
dẫn dắt. Xin cho chúng con biết sống niềm tín thác vào
Lòng Chúa Xót Thương bằng cách chấp nhận những đau
khổ, nhất là bằng cách bỏ ý riêng mình để thánh ý của
Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng con. Amen
Nhà Bè những ngày mất "Ông Nội"...
Lm. Giuse Trần Đình Long
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NHỎ BÉ TRONG LÒNG XÓT THƯƠNG

“Có nhiều kẻ cao sang hiển hách
nhưng Chúa mạc khải bí mật của Người
cho những kẻ khiêm nhường” Huấn ca 9

L

“ ạy Chú xin lấy cục th n hồng rử sạch môi
mi ng con, để con nói được L i Chúa”
“Có hai người bộ hành đi đường xa mệt nhọc, đêm
đến phải vào ngủ trong một cái miếu nổi tiếng là có ma.
Một người là Kitô hữu tin tưởng vào sự che chở của Chúa
nên không chút sợ hãi. Trái lại, người bộ hành không phải
Kitô hữu lại cảm thấy lo sợ, nên đã đề nghị người bạn
mình cho mượn Thánh Giá đeo cổ. Đêm đó yêu tinh xuất
hiện, lần mò đến từng người. Nó sờ vào cổ người Kitô hữu
để sát hại. Con yêu tinh thốt lên : “Người này có trong mà
không có ngoài”, nghĩa là người này là Kitô hữu đích thực,
dù không đeo một dấu hiệu nào. Sang người bộ hành kia,
con yêu tinh chạm đến Thánh Giá trên cổ người ấy và nói :
“Người này có ngoài mà không có trong”, nghĩa là người
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này tuy mang Thánh Giá, nhưng không phải là Kitô hữu
đích thực.”
L{ những Kitô hữu chúng ta mang trên mình
nhiều hình ảnh của húa và Mẹ đeo chuỗi Mân Côi, làm
nhiều việc đạo đức tham gia sinh họat tông đồ nhiều
nơi… nhưng t}m hồn ta có là tâm hồn Kitô hữu đích thực
không? uộc sống của ta có thể hiện những gì ta tuyên
xưng hông? Hay có lẽ ta chỉ có cái vẻ hào nhoáng bên
ngoài hợm hĩnh iêu căng m{ bên trong trống rỗng hoặc
chứa đầy cặn bã.
ản chất của người ta hi đã ở một địa vị nào quá
lâu, thì thường sinh ra hống hách kiêu căng. Không cần
phải làm lớn lắm chỉ từ một anh toán trưởng đến một
cô y tá trong bệnh viện đôi hi cũng cảm thấy mình là
một cái gì quan trọng mà người hác phải cần đến mình,
chưa nói đến những ẻ làm lớn trong dân trong cơ quan
xí nghiệp.
Mặt đời là như thế mà mặt đạo nhiều lúc cũng
vậy. Là một giáo dân bình thường thì không sao nhưng
hi được chọn làm ông trùm bà quản anh trưởng chị
phó là bỗng thấy mình khác rồi thậm chí một cậu giúp lễ
cũng thấy mình quan trọng hơn một em thiếu nhi hác.
Đang l{ một thanh niên bình thường trong xứ thi đậu
vào đại chủng viện vào nhà dòng rồi trở thành sơ th{nh
thầy bỗng dưng thấy mình quan trọng hẳn lên chưa ể
sau này lên làm linh mục làm bề trên thì càng thấy cái
tôi của mình nó quan trọng dường nào.
Lời húa có nhắc đến những loại người như vậy:
“Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh,
xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào
hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự
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trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ
nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh
cầu nguyện lâu giờ. Những người này sẽ bị kết án nghiêm
khắc hơn.” (Mc 12, 38-40)
Tại sao vậy ? Thưa bởi vì mọi người hông ể tuổi
tác, không ể trình độ hông ể giàu nghèo đã được
sinh ra trong thế gian này, thì đều mang trong mình
mầm mống sự tội mà đứng đầu là tội iêu căng. Tội iêu
căng ngạo mạn làm mờ mắt người ta làm cho người ta
chỉ nhìn thấy mình, không nhìn thấy ai chỉ biết yêu
mình biết cái lợi của mình, không thèm đếm xỉa đến c|i
thiệt hại của người hác. Kiêu ngạo làm mờ mắt mờ lòng
của mình, không cho mình nhìn thấy cái xấu xa của mình,
nhưng lại nhìn rất rõ những sai sót huyết điểm của
người hác.
đam đã phạm tội này, nên bị đuổi ra hỏi vườn
hạnh phúc. Luxiphe thiên thần nhất phẩm đã phạm tội
này, nên nó và phe cánh đã trở thành quỷ dữ. ởi vì
Thiên Chúa ghét tội iêu ngạo sách Huấn a nói Chúa
mạc hải bí mật cho những ẻ hiêm nhường “Có nhiều
kẻ cao sang hiển hách nhưng Chúa mạc khải bí mật của
Người cho những kẻ khiêm nhường” Huấn ca 9
Chúng ta thấy Đức Giêsu Đấng Giầu Lòng Thương
Xót l{ hiện thân của tha thứ và cảm thông, là bạn của
những người tội lỗi Người luôn xót thương v{ tha thứ
tất cả nhưng chỉ có một thái độ mà Người ết án gắt gao
đó l{ sự giả hình hông trung thực. Đức Giêsu đã tỏ ra
nghiêm hắc với những ẻ được coi là đạo đức trong
dân những người thuộc thành phần lãnh đạo dân chúng
mà lại có lối sống giả hình, không trung thực. Đấng thấu
suốt lòng dạ mỗi người đã vạch trần tội ác và thái độ giả
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hình của tầng lớp lãnh đạo dân chúng. Người đã hạch tội
hàng tư tế và inh sư Do Th|i một cách rất gắt gao:
“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu
giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên
hạ vào! Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào,
các ngươi cũng không để họ vào… Các ngươi rảo khắp
biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo;
nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng
xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi… Các ngươi nộp thuế
thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ qua điều
quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và
thành tín… Các ngươi rửa sạch chén đĩa, nhưng bên trong
thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ… Các
ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp,
nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ
ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngòai thì có vẻ công chính
trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình gian
ác!” (Mt 23, 13 tt)
Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ
sáng 9-1- 0 8 tại nhà nguyện Marta cũng nói đến đặc
tính của người mục tử có thẩm quyền: "Có lần Chúa Giêsu
đã nói về họ rằng: anh em hãy làm theo những gì họ nói,
nhưng đừng sống theo những gì họ làm, vì họ nói chân lý
nhưng không làm, bởi vì họ sống nước đôi, sống hai mặt.
Thật xấu xa khi người mục tử bị bệnh ấy, bị mất đi thẩm
quyền và bị lún sâu hơn vào lối sống hai mặt. Có nhiều
kiểu nhiều cách để sống hai mặt. Đứng trước điều này,
Chúa Giêsu nói rất mạnh. Chúa nói: Hãy nghe điều họ nói,
đừng làm điều họ làm. Chúa mắng rằng: các ông như mồ
mả tô vôi. Bên ngoài thì đẹp đẽ, mà bên trong thì hôi thối.
Đây là kết qủa của đời sống thiếu gần gũi Thiên Chúa, và
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thiếu lòng từ bi thương xót... Đối với các mục tử sống xa
cách Thiên Chúa và xa cách người dân, tôi sẽ nói với họ:
Đừng đánh mất niềm hy vọng. Mọi sự đều có thể. Để có thể
làm lại, trước hết, cần nhìn xem, cần gần gũi, cần lắng
nghe, cần đánh thức năng lực chúc lành và lời ngôn sứ...
Đó chính là thẩm quyền. Thẩm quyền ấy là quà tặng của
Thiên Chúa, và chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu
được Chúa Cha ban cho thẩm quyền ấy. Thẩm quyền từ
trong lời nói, đến sự gần gũi thân thiết với Thiên Chúa và
người dân"
Không phải húa ghét họ (thật sự, nếu đứng vào
địa vị của họ, chúng ta cũng chẳng hơn gì. Có khi còn tệ
hơn thế nữa là khác!) nhưng Đức Giêsu không thể chịu
được sự kiêu căng ngạo mạn trong con người của họ
những ẻ đã được tách riêng để thay mặt toàn dân mà
dâng lễ đền tội lên Thiên Chúa. Khi một vị tư tế hay bất
cứ ai đã cho mình l{ nhất rồi thì Thiên Chúa không còn
chỗ trong mình ẻ ấy cái tôi của chính họ sẽ làm chủ họ
và những xấu xa vô độ sẽ bộc lộ ra hết rõ nét nhất là sự
tham lam và giả hình che đậy “Vậy tất cả những gì họ nói,
anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng
có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh
nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không
buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên
hạ thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua
áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm
hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được chào hỏi ở nơi
công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.” (Mt 23,3-7).
Đây l{ những lời Đức Giêsu hạch tội inh sư tư tế
Do Th|i trước hi húa nói ví dụ về dự tiệc như Tin
Mừng Luca 4 7- 4 diễn tả lại.
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Đức Giêsu nói về hai bữa tiệc. ữa tiệc thứ nhất
“thái độ của người được mời dự tiệc” và Đức Giêsu ết
luận: “kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ hạ mình
xuống sẽ được nhắc lên” (Lc 14,11). ữa tiệc thứ hai húa
Giêsu nói về “thái độ của người mời người khác dự
tiệc” và Đức Giêsu ết luận: “nếu các ngươi mời những
người nghèo khổ, đui mù què quặt không báo đền được
các ngươi thì khi kẻ lành sống lại các ngươi sẽ được báo
đền” (Lc 14, 13-14).
Vậy phải nhìn lại từ thái độ của những người biệt
phái tư tế Do Thái. Đối với Thiên Chúa thì họ tự coi mình
là đạo đức công chính rồi iêu căng ngạo mạn. òn đối
với dân chúng, thì họ lại tham lam tìm iếm lợi lộc hi
giảng dạy lề luật và Lời húa. Đức Giêsu đã hạch tội họ.
Bài Tin Mừng ví dụ về hai bữa tiệc Đức Giêsu lại cũng
nói với chính những người biệt phái đó. Như vậy chúng
ta phải xác tín rằng đây hông phải là những lời dạy của
Đức Giêsu về cách xử thế phép xã giao hi đi dự tiệc.
Nếu chúng ta cố ý hiểu hạn hẹp như thế thì hôm nay
cũng chẳng ai có thể áp dụng cho lối sống của mình
được. hẳng lẽ cha xứ hay các quý chức được mời ăn tiệc
lại phải đi iếm c|i b{n đầy con nít để ngồi rồi đợi người
ta mời lên. Hoặc giả trong gia đình có tiệc cưới quan
viên hai họ hông mời lại đi éo v{o đầy nhà những
người lang thang xốc xếch xa lạ để thù tiếp. Như vậy cô
dâu chàng rể sẽ trình diện với ai.
Vậy Lời húa không phải dùng để dạy luân lý xã
giao theo thói thế gian. Lời húa cũng hông phải cứ nói
để mà nói nghe để mà nghe, cho vui tai cho qua thì giờ.
Kinh Thánh nói: “Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và
mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời
Gi|o Điểm Tin Mừng
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đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh
hồn anh em” (Gc 1,21).
Vậy bữa tiệc Đức Giêsu nói đây hông phải bữa
tiệc trần gian mà là bữa tiệc Nước Trời. Nước Thiên
Chúa được ví như bữa tiệc. Thánh vịnh
nói: “Ngài đãi
tiệc tôi trước mắt địch thù. Cỗ bàn thịnh soạn, chén rượu
của tôi thì đầy tràn chan chứa”.
Trong th|nh lễ hàng ngày linh mục chủ tế đưa cao
Mình Th|nh húa Giêsu lên giới thiệu: Đây Chiên Thiên
húa đây Đấng xóa tội trần gian phúc cho ai được mời
đến dự tiệc hiên Thiên Chúa.
húng ta tất cả những người được Thiên Chúa
mời vào dự tiệc trong nước của Người đó l{ ơn huệ
nhưng hông Thiên húa ban cho con người chứ hông
phải là công lênh của ai. Từ Đức Giáo Hoàng cho đến một
giáo dân bình thường tất cả đều được ơn gọi làm Kitô
hữu được ơn s|p nhập vào thân mình mầu nhiệm của
Đức Kitô. Nhận ra được như vậy thì muốn vào dự tiệc
trong Nước Trời muốn được vào Nước Thiên Chúa mỗi
ẻ tin phải biết hiêm tốn luôn sống cuộc đời tạ ơn
nhận mình là ẻ bé mọn trước Thiên Chúa.
Th|nh Têrêsa H{i Đồng Giêsu nói: “Khi tôi vào
trong Nước Thiên Chúa, tôi chỉ có hai bàn tay trắng,
chẳng có công nghiệp gì cả, nhưng Đức Giêsu Kitô Ngài sẽ
đổ tràn đầy công nghiệp của Ngài cho tôi”.
Thánh Faustina nói: "Cuối cuộc đời, chỉ còn lại tình
yêu và lòng thương xót"
Đức Maria người nữ cao cả nhất của Nước Trời
nhưng Đức Mẹ nói: “Tôi chỉ là một đầy tớ nghèo nàn hèn
mọn, tôi chẳng có công lênh gì. Chính Thiên Chúa Đấng
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đầy lòng thương xót đã làm cho tôi được nên cao trọng.
Lòng trí tôi cảm tạ Chúa biết bao nhiêu”.
Kết thúc bữa tiệc thứ nhất Đức Giêsu nói: “Hễ ai
đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, kẻ nào hạ mình xuống sẽ
được nhắc lên”. Với lời này Đức Giêsu không dạy chúng
ta khiêm nhường nói thế sợ nhiều người hông đồng ý,
nhưng thực sự là như vậy mà Đức Giêsu nói về chính
Ngài, và kêu mời mọi người chịu lấy Ngài để có được sự
khiêm nhường đích thực.
Đức Giêsu, Ngài là một vị Thiên Chúa cao sang mà
hạ thấp xuống bằng người ta bị hinh chê bị liệt vào loại
người điên hùng bị coi như đồ quỷ ám bị xếp hàng với
hạng tội lỗi rồi chết trần truồng ô nhục giữa bọn cướp
của giết người. Đức Giêsu hạ mình thấp hèn như thế thì
Thiên Chúa đã nhắc Ngài lên, tôn vinh Đức Giêsu là Chúa
muôn loài "Dầu là con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua
nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi
chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên
nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người."
(Hipri 5,8-9)

Vậy ai muốn được hiêm nhường đích thật để vào
Nước Trời thì phải tin đón nhận chịu lấy Đức Giêsu Kitô
và để cho Ngài làm chủ đời mình. Và trong Chúa Giêsu
Kitô, chúng ta mới được vinh quang như đã viết: “Kẻ
vinh vang hãy vinh vang trong Chúa” (1C 1,3t)
òn về bữa tiệc thứ hai húa Giêsu nói về thái độ
của người mời người hách đi dự tiệc. Lời húa nói về
những ẻ được chọn để đi rao giảng Tin Mừng cứu độ đi
mời gọi mọi người tham dự vào bàn tiệc Nước Trời. Ví
dụ này lại đã nói về chính Ngài trong Tin Mừng Luca
đoạn 4 từ câu 7 đến : “Thần Khí Thiên Chúa đến trên
Gi|o Điểm Tin Mừng
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tôi, Người sai tôi đem Tin Mừng cho những kẻ nghèo khó,
đui mù...” để nhắc nhở những ai có nhiệm vụ làm chứng
nhân rao giảng Nước Thiên Chúa đi loan truyền Lòng
Chúa Thương Xót cũng phải nhìn vào Đức Giêsu Kitô mà
thi hành như vậy và phải nhờ Đức Giêsu mới thi hành
cho hoàn hảo được.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch sự khiêm nhường
cho những ai muốn vào dự tiệc Nước Trời, xin biến đổi
lòng kiêu căng chai đá của con nên giống như tấm lòng
hiền dịu yêu thương của Ngài. Xin cho con được nhỏ bé
trong lòng thương xót của Chúa. Amen
Lm. Giuse Trần Đình Long
Giáo Điểm Tin Mừng, ngày mất "ông nội" Phaolô BVĐ
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*Chứng Nhân LTX tại Việt Nam

CHỨNG NHÂN
NGÀY ẠI LÊ

Giáo Phận Mỹ Tho
on tên l{ Maria Phạm Thị Dung 48 tuổi thuộc
giáo xứ Thiên Phước giáo phận Mỹ Tho. on được
những ơn sau đây:
- on bị gai cột sống thần inh tọa con tưởng rằng
không bao giờ hỏi được. Lúc đó gia đình con rất hổ
mấy đứa con thì còn quá nhỏ mà chồng thì say sưa tối
ngày. on phải chạy xe đạp bán từng cái bánh cam để
nuôi con đến lúc đau qu| con mới mua thuốc uống. Suốt
bốn năm trời con chỉ biết cầu nguyện với húa và Mẹ
Maria cho con được sống hỏe mạnh để lo cho gia đình,
còn bằng húa định cho con như người ta thì xin cho con
chết đi thì hơn nhưng húa v{ Mẹ đã nhận lời con v{
cho con được hỏe mạnh đến ngày hôm nay.
- on của con lúc 6 tuổi bị đẹn trăn lở hết người
rồi lây hết cả nhà. Mỗi hi đi chợ về nhìn thấy cháu và gia
đình như vậy con rất lo. Mua thuốc uống và sức cũng
chẳng ăn thua gì rồi sang bệnh viện cũng cứ như vậy
con chỉ biết tối sớm lúc nào cũng cầu xin húa và Mẹ soi
sáng cho con để được biết cách nào. Tự nhiên đến nửa
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đêm có người mách bảo mua thuốc Sép sức cho nó là
hỏi. Sáng con đi mua thuốc về sức cho con thì hỏi thật.
Con nói với chồng con là chỉ có Mẹ Maria cứu mà thôi.
Lên
tuổi cháu đua đòi đi chơi game nói dối ăn
cắp tiền trốn học bỏ lễ húa nhật. on nói cháu không
nghe con chỉ biết cầu nguyện. Mỗi lần đi lễ con chỉ biết
nhìn lên Chúa và khóc vì con quá hổ ngày đêm lúc nào
cũng lo hết chồng đến con. ó những lúc đang l{m phải
bỏ đi tìm con ng{y cũng như đêm như một con điên vì
chỉ sợ con mình dại mà làm những điều xấu thì hổ lắm.
Đêm hôm Tết con nhờ cháu nhắn tin xin cha cùng cộng
đo{n cầu nguyện cháu cũng có ngoan hơn nhưng vẫn
còn mải chơi ít học. Xin cha và cộng đo{n thêm lời cầu
nguyện cho cháu để cháu thêm đức tin và sống đạo tốt
hơn vì ch|u mới vào lớp dự trưởng của giáo xứ Thiên
Phước con rất mừng.
- hồng con một hôm uống rượu say xỉn chạy xe
con rất lo vì sợ đụng vào người ta thì hổ lắm người hổ
nhất là con. on đứng trước ảnh LTX mà chắp tay cầu
nguyện. Xin húa thương con vì con mệt mỏi lắm rồi con
chịu hông nổi nữa xin húa lo cho con. Lúc chiều bạn
của anh bị té xe, phóng từ bên nhà sang lộ thẳng xuống
ruộng từ lộ xuống ruộng hỏang 4m50 mà chiếc xe và
người vẫn đứng nguyên. Nếu hông có Chúa gìn giữ thì
chỉ 4 tấc nữa xuống ao là chết.
Từ hôm tết 0 7 đến nay chồng con bị viêm loét
dạ dày nên cũng hông uống rượu nữa. Tạ ơn húa v{
Mẹ đã soi s|ng cho chồng con. nh ấy đã cùng gia đình
đọc inh mỗi tối. on cũng muốn lên cha nhưng vì ho{n
cảnh chưa đi được con chỉ đọc inh lúc h chiều và lúc
sáng trong ngày mà Chúa cũng nhận lời con vì con là ẻ
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yếu đuối. ó những lúc con tưởng rằng con vững tin
nhưng những lúc gặp sóng gió là bị lung lay ngay xin cha
và cộng đo{n thêm lời cầu nguyện để con được vững tin
hơn v{ đi suốt con đường còn lại.
Giáo Phận Nh Tr ng
on l{ Inê Lê Thị Huệ năm nay con 56 tuổi ở giáo
xứ Quảng Thuận giáo hạt Ninh Thuận giáo phận Nha
Trang.
on mới đến Giáo Điểm Tin Mừng và biết đến
Lòng Chúa Thương Xót dù gia đình con l{ đạo gốc. Đến
với Giáo Điểm Tin Mừng con thấy nhiều điều bỡ ngỡ. Dù
đây hông có vật chất đầy đủ điều iện hó hăn nhưng
tình người có lẽ hông bao giờ thiếu. on đến đây 0 lần
rồi nhưng lúc n{o quay trở lại con cũng đều thấy sự thay
đổi và lột xác hằng ngày ở nơi đây nhưng hông vì vậy
mà thấy xa lạ trái lại như trở về nhà mình vậy.
húa đã chữa lành cho con rất nhiều bệnh con
muốn lên l{m chứng nhưng có lẽ con giọng Quảng Trị
đây nên cha cùng cộng đo{n hó có thể nghe được
nhưng dù sao con cũng cảm ơn húa v{ cha cùng cộng
đo{n.
on đã lấy chồng được
năm thì
năm con ở
dưới bùn đen. hồng con sáng say chiều xỉn. on cái thơ
dại. Nhà chồng coi thường chế nhạo.
năm vết thương
lòng của con đã ăn s}u. on luôn cầu nguyện để có thể
thoát ra nhưng quả thật quá khó làm sao để tha thứ.
Những hi cảm thấy đau đớn và tủi hổ con lại nghe 65
bài giảng của cha và học cách tha thứ. Tha thứ cho chồng
con vì những trận đòn con phải chịu trong bao nhiêu
năm qua. Tha thứ cho mẹ chồng anh chị chồng cháu của
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chồng mỗi lần chửi rủa và nhìn con với ánh mắt rẻ mạt.
năm qua con phải chịu đựng đến bây giờ. Ăn bữa trưa
thì lo đến bữa tối. Đến đêm về còn lo chỗ cho con trốn vì
bố say xỉn đánh đập.
Trong kinh thánh có câu: “Chim trời không gieo
không vãi mà Chúa vẫn cho đầy no” Có lẽ húa đã nuôi
mẹ con con như vậy ! Giờ đây con của con đã lớn hôn,
dù vất vả dù không dư dả nhưng an l{nh. ó lẽ đây là cái
ết có hậu mà Chúa ban cho con. on tạ ơn húa.
Xin húa ban cho cha hỏe mạnh để chăn dắt
đo{n chiên lạc như con.
Giáo Phận Bùi Chu
Vượt quãng đường dài hơn hai nghìn c}y số đến
với Giáo Điểm Tin Mừng điều đầu tiên làm con xúc động
là nhìn thấy nụ cười của cha biết là cha vẫn hỏe mạnh
khi áp lực công việc húa giao vô cùng nặng nề nhất là
trong những ngày Tết này.
on đến trước tiên là Tạ ơn húa v{ nói lời cám
ơn cha. on đã được quá nhiều ân sủng húa ban, trong
đó có sự cầu nguyện của cha.
on l{ người bị ung thư v{ nhờ cha cầu nguyện
cùng Chúa mà nay đã hỏi. ó một lần con nói với cha
rằng: " on sợ bị di căn lắm" vì ung thư sẽ di căn bất ể
lúc nào và ể cả hi hông còn tế bào ác tính. Thay vì nhẹ
nhàng động viên con cha lại nói bằng một giọng hơi gắt
gỏng: “ on phải tin tưởng chứ!”. Lúc đó con hơi tủi thân,
nhưng con nghĩ có lẽ vì áp lực công việc nên cha mới thế.
Nhưng b}y giờ con lại cám ơn c}u nói có phần gắt gỏng
đó của cha ngàn lần. on xin ể lại c}u chuyện đó như
sau:
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Tháng 0/ 0 7 vừa qua con đi h|m tổng thể
bằng tất cả những thiết bị hiện đại nhất để xét nghiệm
ung thư di căn thì ết quả cho thấy rằng con bị di căn
v{o xương v{ phổi. on tuyệt vọng vô cùng. on nghĩ là
mình không còn hy vọng sống vì đây l{ xét nghiệm hiện
đại và chính xác nhất vào thời điểm này. on chỉ biết
khóc và ôm ảnh Lòng Chúa Thương Xót v{o lòng. on
nghĩ đây hông phải là Chúa thử thách con mà là những
việc theo quy luật tự nhiên xảy đến với một căn bệnh
ung thư. Khi nghe bị ung thư thì ch}n tay bủn rủn nhưng
còn hy vọng nhưng hi nghe bị di căn thì ho{n to{n
tuyệt vọng.
Tạ ơn húa đã hiện diện nơi cha! Lúc đó câu nói
của cha mới ý nghĩa vô cùng, vì nếu như cha nói nhẹ
nhàng chưa chắc con đã nhớ mà thái độ của cha làm con
nhớ lâu, ánh mắt của cha nhắc nhở con rằng mình đã cầu
nguyện với húa là mình phải tin tưởng.
on đã lấy lại bĩnh tĩnh cầu nguyện với húa và
nhắn tin xin cha cùng cộng đo{n cầu nguyện cho con và
chỉ xin sống thêm ít ngày vì con của con còn nhỏ. Và khi
chết cho con được chết lành bớt đau đớn chứ hông dám
cầu nguyện gì hơn vì mình chắc chắn là chết chứ hông
thể nhầm lẫn được bởi hoa học máy móc hiện đại các
bác sỹ là chuyên gia đầu nghành. Nhưng một phép màu
thật ỳ diệu đã xảy ra ngay sau hi cầu nguyện. ác sỹ
gọi điện báo tin lại là con không bị di căn gì hết và hỏe
mạnh bình thường.
on hiểu bây giờ mỗi ngày được sống của con là
một Hồng Ân của Thiên Chúa. ản thân con phải Tạ ơn
húa v{ cầu nguyện mỗi ngày chứ hông phải là được
ơn rồi thôi không cầu nguyện. Quy luật tự nhiên của cuộc
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sống là thế mọi thứ hó hăn bệnh tật có thể ập đến bất
ể lúc nào nhưng chúng ta tin tưởng và cầu nguyện cùng
Chúa thì sẽ vượt qua tất cả.
Tạ ơn húa! Giờ con hiểu chỉ có Chúa mới làm nên
những điều ỳ diệu nhất những điều hông tưởng nhất!
ầu xin húa ban cho cha được bình an để chúng
con được xem Lễ của cha mỗi ngày. Với con mỗi ngày
được xem cha làm Lễ là cảm nhận được húa gần gũi với
mình hơn được nhìn thấy cha cười biết được sức hỏe
của cha. Hôm nay nghe cha giảng giọng hàn đi con cảm
thấy lòng dạ bất an nhưng nghĩ lại cha được như thế là
Hồng Ân Thiên Chúa quá lớn rồi! ầu mong cha mãi là
chứng nhân sống về phép màu của húa.
Maria Bùi Thị Hiên
trường THCS Xuân Thủy - Xuân Trường – Nam Định
hienhoanha@gmail.com

Giáo Phận Hưng Hó
on Maria Đỗ Thị Trang giáo xứ Làng Lang, giáo
phận Hưng Hóa tỉnh Phú Thọ.
on thật là con chiên tội lỗi và con muốn bày tỏ
tội lỗi của con lên Lòng Chúa Thương Xót trước mặt cha
và cộng đo{n.
Khi mang thai được tháng con mới biết mình đã
có thai. on nói chuyện với chồng của con anh hông
đồng tình bắt con hủy cái thai. Nghe xong thật sự là con
rất buồn. Tưởng rằng chồng con chỉ nói đùa qua loa thôi,
ai ngờ anh cương quyết chửi bới bắt con đi bỏ thai. on
buồn lắm. on nói : ”Bây giờ nhà mình 3 đứa, thêm một
đứa nữa có sao đâu? Lỡ rồi thì đẻ. Vất vả em chịu chứ anh
có chịu đâu?" hồng con nhất quyết hông nghe bắt con
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phải đi nhưng lần thứ nhất đến thì bác sĩ bận. Về nhà
chồng con lại chửi thế là con phải đi lần thứ hai bác sĩ
lại bận. Về chồng con lại chửi thậm tệ hơn. on hóc v{
trả lời: " ác sĩ bảo hôm nay chưa giết thai nhi ngày mai
mới giết!" hồng con bảo là : “Mày cứ đi đi, tao sẽ chịu hết
mọi tội lỗi và trách nhiệm cho mày!" Hôm sau anh lại bắt
con đi. Thật sự là hôm nào đi con cũng cầu nguyện để
Đức Mẹ ngăn b|c sĩ ấy lại và ngăn cản tội lỗi của chồng
con để gìn giữ đứa con của con.
Lần thứ ba trước hi đi con bảo với chồng con:
“Hôm nay tôi đi phá thai, anh phải ký vào đơn ly hôn, và
phải cho tôi một số tiền lớn thì tôi mới làm được". Nghe
con nói vậy thì anh không phản ứng gì. Song đến chiều
lại bắt con đi. on vừa đi vừa cầu nguyện.
|c sĩ hám và khuyên con: "Cháu ơi, cháu có thai
rồi, cháu để mà đẻ, bác sẽ không làm được cho cháu đâu.
Người ta thì sinh không được, mà sao cháu lại muốn bỏ?"
on ể cho bác sĩ nghe chuyện của con. ác sĩ bảo con
đưa số điện thoại của chồng để nói chuyện với anh ấy.
Từ hôm ấy chồng con hông bắt con đi ph| thai hay
tr|ch móc con nữa.
Hằng ngày con đến đài Đức Mẹ để cầu nguyện vì
lúc ấy con chưa biết đến Lòng Chúa Thương Xót. Gần nhà
con có một em bán hàng hi con biết em ấy hay đến chỗ
cha Long, thì con ước ao đến gặp em ấy để xin số điện
thoại của cha. on thập thò trước cổng nhà em ấy lần
mới xin được số fone của cha. Về nhà con nhắn tin liền
cho cha và cũng được cha trả lời. on mừng hết biết.
Khi cha v{ cộng đo{n cầu nguyện cho con thì
chồng con vững tin hơn anh đi mượn một cái đài 365
b{i giảng Lòng Chúa Thương Xót cho mẹ con con nghe.
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Cha có thấy lòng tin của chồng con thay đổi chóng mặt
không ạ? Mấy hôm sau anh bảo: "Mẹ con nhà mày nghe
thế thôi, để tao cho ông cậu tao đang ốm liệt giường nghe
mấy hôm, rồi tao trả đài cho họ!"
Sau chín th|ng mười ngày, con sinh em bé. Chúa
lại thử thách con để con của con mang bao nhiêu bệnh
tật. Thật sự là con buồn lắm chẳng biết làm sao chỉ biết
cầu nguyện thôi.
on của con vừa ngày tuổi đã phải đi bệnh viện
huyện nằm 8 ngày trên bệnh viện tỉnh 0 ngày đi viện
nhi trung ương. on tha thiết cầu nguyện mặc ệ bác sĩ
muốn làm gì thì làm đến nỗi bác sĩ bảo nếu để đến ngày
mai chắc chẳng ịp cứu cháu bé nữa. Lúc ấy con cảm
nhận Lòng Chúa Thương Xót thật bao la ể sao cho hết
lòng Chúa thương con.
Khi b|c sĩ chữa viêm ruột hoại tử cho bé xong lại
nói chuẩn bị ngày mai mổ. on hỏi bác sĩ cháu bệnh gì
nữa mà phải mổ. ác sĩ bảo cháu bị vỡ hạch trực tràng,
gia đình chuẩn bị. Lúc bấy giờ con hông biết làm sao,
bèn nhắn tin xin cha cầu nguyện cho bé.
Hôm sau b|c sĩ hội chẩn và nói là tạm thời cháu
chưa phải mổ. on thật sự vui mừng vì Chúa đã ban hồng
ân cho con của con. ác sĩ hẹn một tháng sau khám lại.
on đi h|m lại bác sĩ bảo chua phải mổ vì không thấy
hình ảnh bất thường. Thật sự con mừng lắm vì biết là
Chúa đã chữa lành cho con của con.
on xin cha v{ cộng đo{n tiếp tục cầu nguyện cho
con và xin Chúa thương xót v{ phù hộ những người đi
v{o sai lầm như con để họ dừng lại. on hông đến tận
nơi để làm chứng cho húa được vì con của con còn bé,
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vậy con viết bức thư n{y nếu đến nơi thì mong ha h~y
đọc bức thư n{y để toàn thể cộng đo{n lương gi|o biết
chúng con tội lỗi như thế mà Chúa vẫn ưu |i đối với
chúng con để mọi người đừng lầm lạc như chúng con
nữa.
on xin nhắn nhủ tất cả mọi người hãy tín thác
v{o húa vì húa giầu lòng thương xót.
Hôm nay con gởi cho người bạn ngoại đạo bị bệnh
tim bẩm sinh ở Nghệ n một cái đài 65 b{i giảng của
cha. Cha có thể gởi cho con ít máy nghe giảng của cha để
con tiếp tuc đi chia sẻ Lòng Chúa Thương Xót được
không ạ? Ở trên này chúng con không có.

Maria Đỗ Thị Trang
và Giuse Nguyễn Minh Quân

Giáo Phận ài Gòn
Tạ ơn húa !
Hôm nay cha mặc áo lễ mầu hồng. on nhớ mãi
ngày đầu tiên con được cha đặt tay cha cũng mặc áo
hồng vào Chúa Nhật III Mùa Vọng (khoảng ba tháng
trước). Con không bao giờ quên giây phút đó vì con biết
Lòng Chúa Thương Xót ở hí Hòa từ năm 0 m{ con
hông bao giờ lên cha đặt tay cũng hông biết mặt cha
ra sao nữa.
Đến Giáo Điểm Tin Mừng con cũng hông lên để
cha đặt tay. ho đến ngày đó (ngày cha mặc áo lễ mầu
hồng) mẹ con ép lắm con mới lên, và trong giây phút ấy
Chúa đã biến đổi con hoàn toàn. on đã cảm nhận được
Lòng Chúa Thương Xót cảm nhận được tình yêu cảm
nhận được Đấng mà biết hết mọi đau hổ trong lòng con,
Đấng tha thứ và yêu thương con. on l{ đứa con tội lỗi
mười năm thống hổ sống trong đêm tối.
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Trong những năm đó con đã cầu xin húa đưa
con ra hỏi bóng tối vì con yếu đuối hông thoát ra
được và không tìm được lối đi. Xin húa l{ đường là ánh
sáng của con. on xin húa một điều mà không ngờ húa
ban cho con thật. on xin húa: "Chúa ơi ước chi húa
hiện diện là một người thật để húa ôm lấy con để húa
an ủi con để con gục đầu vào lòng Chúa mà khóc để con
cảm nhận được tình thương của húa để con chỉ yêu
Chúa thôi". Con nói vậy thôi trong những năm ấy vì đau
hổ cô đơn con sống nội tâm không ai hiểu được con.
on cũng ít tâm sự với ai hác ngoài Chúa. Vậy mà Chúa
ban cho thật hi lên để cha đặt tay con nhận ra tình yêu
xuyên thấu trái tim con. Nhận ra tình yêu lòng thương
xót húa. on đã trở về nương n|u v{ phó th|c v{o lòng
thương xót của húa.
Con buộc phải nói vì hi thấy cha mặc áo lễ mầu
hồng lòng con vui sướng vì nhớ lại ngày đó. Nếu hông
nói chắc con hông ngủ được. Hôm nay cha ho nhiều hi
giảng xin húa cho cha nhiều sức hỏe và bình an.
Lê Thị Mỹ Tiên
lethimytien6@gmail.com

Tân Tòng ở i n Biên
on tên l{ Maria Nguyễn Thị Nam 48 tuổi đang ở
ản Mới xã Chà ang huyện Nậm Pồ Điện iên miền
Tây ắc giáp cửa hẩu Trung Quốc và Lào.
on l{ một người ngoại đạo lấy chồng có đạo con
trở thành một người có đạo quê con ở Thanh Hóa, còn
chồng con ở xứ Mang Sơn H{ Nam. ởi điều iện ở quê
khó hăn nên gia đình con lên trên Điện iên n{y để làm
ăn sinh sống. on ở đây được 0 năm rồi. hồng con là
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Giuse Nguyễn Văn Ghi 5 tuổi. on có đứa con là Anna
Nguyễn Thị Phương
tuổi; Giuse Nguyễn Sỹ Hùng, 19
tuổi; nton Nguyễn Mạnh ường 4 tuổi. Hai đứa lớn
đang học Trường Đại học Dược H{ Nội. hồng con làm
nghề thợ mộc đã mê sắc dục lại còn nghiện hút đã bỏ
mẹ con con đi lấy vợ hai rồi. Một mình con nuôi 3 cháu
ăn học vất vả. on rất nghèo, là thợ cắt may quần áo cho
người dân tộc Mông, Thái Dao... ở nơi n{y ít người Kinh
lắm. Người ông gi|o thì chỉ có 4 hộ gia đình, nhà
nguyện cũng hông có. Chúng con chỉ họp nhau đọc inh
lần lượt theo từng nhà một. Hàng tháng chúng con ra
tỉnh đi lễ lần mà đi lễ thì phải đi xe h|ch c|ch nh{ con
00 c}y số đi mất ngày mới về nhà được. Từ lúc biết
đến Lòng Chúa Thương Xót nh{ con lắp mạng và ngày
nào con cũng lên web tinthac.net để nghe cha giảng. on
nghe đi nghe lại vẫn hông thấy chán con mở đến tận
h đêm mới đi ngủ.
on l{ người đạo tân tòng chồng con là người đạo
gốc. on hổ lắm cha ạ! Suốt 5 năm con chịu mọi sự sỉ
nhục đau hổ từ chồng con nào là đánh đòn mất của sỉ
vả cả bố mẹ con nữa. Tệ hơn l{ anh ấy đi uống rượu cờ
bạc cứ đến đêm về nhà lại lôi con và các cháu ra để đánh
đập hành hạ rồi đòi tiền để đi chơi. Ng{y th|ng cứ trôi
cứ trôi, con hoàn toàn thất vọng mất niềm tin về húa và
cuộc sống. Nhưng vì có c|c con nên cố gắng động viên
mình sống tiếp rồi nhủ thầm trong tâm là con sẽ bỏ đạo
vì anh ta là một người đạo gốc mà còn bỏ mình đi lấy vợ
khác v{ bỏ đạo tới 5 năm thì con theo đạo làm gì nữa.
on cứ nghĩ thế đấy cha ạ. Nhưng cha mẹ con là người
ngoại đạo lại huyên con không được bỏ đạo. Mẹ cứ cầu
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Chúa cầu Đức Mẹ ban phước cho con rồi con cũng tin và
vẫn đi đọc inh vẫn đi lễ nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
|ch đây th|ng con đến chơi nh{ h{ng xóm họ
mở điện thoại cho con xem bài giảng của cha. Từ đấy
ngày nào con cũng mở xem xem ngày rồi lại xem đêm.
on cứ vừa làm vừa xem con mang điện thoại bên mình
để xem. Rồi húa đã cảm hóa được lòng khô han nguội
lạnh của con. Lúc trước con hông thích đọc inh hông
thích cầu nguyện. ây giờ được nghe và xem bài giảng
của cha con một lòng muốn trở về với húa. hiều h
con lần chuỗi Lòng Thương Xót tối con lần chuỗi Mân
Côi và còn hát thánh ca nữa chỉ mình con quỳ trước bàn
thờ cầu nguyện mỗi ngày. Bây giờ cứ thứ sáu hàng tuần
con ăn chay. Từ lúc nhắn tin cho cha rồi được cha trả lời
tin nhắn của cha là động lực sống của con và là một ỉ
niệm nữa. on sẽ giữ lại tin nhắn này ở trong tâm hồn
con không bao giờ đánh mất.
ảm ơn đã cầu nguyện cho con được chữa lành
bệnh đau đầu gối và viêm đại tràng mãn tính, nay con
không còn thấy đau nữa. on đã hỏi hẳn rồi. Mẹ con già
lắm rồi lại còn bị con dâu và con trai đối xử tệ bạc bà
không muốn sống tiếp. an đêm b{ ra ngo{i trời êu oán
ông trời cho bà chết bởi vì bà không có đạo nên bà cứ
kêu trời thôi. on muốn xin cha cái máy 365 bài giảng
Lòng Chúa Thương Xót cho b{ nghe nhưng con hông có
điều iện đến cha được nên con phải mở bằng điện
thoại rồi lấy máy khác gọi cho mẹ con nghe. on cứ làm
như thế đấy nhưng con nạp thẻ gọi hết tiền mà bài giảng
chưa hết thế là ngày mai lại nghe tiếp đoạn còn lại.
Tất cả những gì con nói đều là sự thật.
on cảm ơn v{ ính ch{o cha!
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*Chuyên mục : Hạt Giống LTX

NHỮNG MẢNH ỜI

Thương xót l{ tình yêu tìm c|ch xoa dịu nỗi đau
hổ của những người hác. Đây l{ một lòng yêu mến tích
cực tuôn đổ trên những người hác để chữa lành an ủi
dỗ dành tha thứ loại bỏ nỗi đau đớn. Đây chính là tình
yêu m{ Thiên húa trao ban cho chúng ta v{ Người đòi
hỏi chúng ta phải có tình yêu này đối với nhau.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
(Ga 13,34). “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em
là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).
húa cũng nói với Thánh nữ Faustina về tầm quan
trọng của việc sống lòng thương xót :
“Ta đòi hỏi những hành vi thương xót nơi con phải
phát xuất từ lòng yêu mến của con đối với Ta. Con phải
luôn luôn bày tỏ lòng thương xót đối với người lân cận ở
khắp nơi. Con không được lùi bước trước việc này, hoặc
tìm cách biện hộ cho mình... Ngay cả đức tin mạnh mẽ
nhất vẫn không có kết quả, nếu không có hành động… Nếu
linh hồn nào không rèn luyện lòng thương xót bằng cách
nào đó, thì linh hồn đó sẽ không nhận được lòng thương
xót của Ta trong ngày phán xét” (NK, 742; 1317).
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Lòng húa Thương Xót thúc đẩy thiện nguyện
viên đến chia sẻ với những người ốm đau bệnh tật
nghèo hổ già yếu neo đơn... Họ đang cần lắm những lời
động viên an ủi chia sẻ; đang cần lắm những bàn tay đưa
ra để nắm lấy dù chỉ đơn giản là để truyền cho nhau một
chút hơi ấm của tình người tình của Lòng Chúa Xót
Thương.
1. Ung Thư Vú Gi i oạn Cuối

Người chị em hôm nay chúng tôi đến thăm có gia
cảnh há đặc biệt. hị Teresa Trần Thị ích 5 tuổi có 3
đứa con ở xứ Thánh Mẫu Lộc Phát ảo Lộc. hị có
chồng mà cũng như hông vì anh chị đã ly th}n c|ch đây
7 năm rồi. nh chị chia tay nhau. hị một n|ch ôm đứa
con về sống với ông bà ngoại và người chị gái độc thân,
hàng ngày chăm chỉ làm mướn nuôi con ăn học.
Sau hi b{ ngoại chết được 6 tháng vì bệnh ung
thư hậu môn thì chị cũng phát hiện ra mình bị ung thư
vú giai đoạn cuối. Khối u đã bể ra với đầy máu mủ hi chị
đang cố gắng hiêng bao chè qu| nặng. Thế là hết!
hị gạn lấy hết sức lực và trang bị cho mình vũ hí
để chiến đấu với căn bệnh quái ác này đó l{ lòng thương
xót húa để sống và để là chỗ dựa cho đứa con nhỏ.
Sau gần năm chiến đấu hông mệt mỏi chị nằm
đây trên giường bệnh. Dù sức tàn lực iệt bờ môi khô
vẫn mấp máy theo lời inh hi chúng tôi cùng cầu
nguyên với chị: “Vì cuộc hổ nạn đau thương của húa
Giêsu Kitô xin ha thương xót chúng con v{ to{n thế
giới" và "Kính lạy Máu và Nước đã tuôn tr{n từ Trái Tim
Chúa Giêsu Kitô như th|c nguồn thương xót chúng con
con tín thác vào Chúa"
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V}ng! hị nằm đó với niềm tín thác vào lòng
thương xót của húa. hị tin chắc rằng dù sao đi nữa dù
như thế nào đi nữa húa cũng hông bỏ chị và vẫn xót
thương chị. húa cần những đau hổ của chị để cứu lấy
những người bị ung thư t}m hồn. Dù thân xác họ vẫn
hỏe mạnh đấy nhưng t}m hồn đã bị ung thư rất nặng
cần phải được cứu chữa.
hị ra đi bình an trong một buổi chiều mưa cao
nguyên trên môi vẫn mấp máy câu "Lạy húa Giêsu, con
tín th|c v{o húa". Đó l{ lễ dâng đẹp lòng Chúa nhất.
2. Cô Bán Ve Ch i Ngoại ạo

Ngôi nh{ nhỏ

cánh cửa hép hờ với chiếc xe đạp
cà tàng dựng trước chúng tôi gõ cửa. Một người phụ nữ
trạc ngũ tuần ra mở cửa huôn mặt nhăn nhó đau đớn.
Đó l{ cô Lý mua b|n ve chai ở giáo xứ Kitô Lộc Phát,
nhưng l{ người theo đạo Phật. ô bị bệnh đau d}y thần
inh mặt từ 5 6 năm nay rồi. Mỗi lần cơn đau lên cô chỉ
biết hóc, có hi đau giật méo cả mặt. Nhà chỉ có hai mẹ
con nhưng năm ngo|i thằng con trai hai mươi mấy tuổi
tự nhiên lăn đùng ra chết chẳng biết nguyên do tại sao.
Cô đau buồn hóc lóc bệnh của cô ngày càng năng hơn.
Nhóm thiện nguyện Tín Thác đến thăm v{ tặng cô
món quà của lòng Chúa thương xót l{ gạo mì nhu yếu
phẩm. Và hơn hết là món quà tinh thần một máy nghe
MP3 có 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót để trở
thành người bạn hủ hỉ sớm tối với cô.
Dù hông cùng tôn gi|o nhưng chúng tôi vẫn đến
với cô bằng tình của con người với con người. Khi đi
công t|c b|c |i thực hành lòng thương xót nhóm thiện
nguyện luôn cầu xin húa Đấng thấu hiểu tính cách và
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hoàn cảnh cá nhân của mỗi người để giúp chúng tôi
nhận ra những cách thức hác nhau để có thể thực hành
lòng thương xót trong đời sống hằng ngày của mình.
3. Ung Thư Dạ Dày Gi i oạn Cuối

Trong th|nh lễ sáng hôm nay tôi bật

hóc một
cảm xúc dâng trào nghẹn trong cổ nước mắt trào ra khi
nghe cha xứ thông báo: "Xin mọi người hiệp dâng thánh
lễ cầu nguyện cho ông Phêrô Trần Văn Định mới về nhà
ha đêm hôm qua...."
Tôi hóc một phần vì thương cảm cho chú Định
nhưng tôi cũng hóc vì cảm nghiệm được Thiên Chúa
giàu Lòng Thương Xót tỏ tình thương v{ quyền năng của
Ngài trên người anh em của chúng tôi. Vì từ lúc ngã
bệnh chú đã được nhóm thiện nguyện Tín Thác ảo Lộc
tặng cho một máy nghe 00 b{i giảng và giờ inh Lòng
Chúa Thương Xót. Hằng ngày chú vẫn nghe giảng và hiệp
thông với cha và cộng đo{n qua giờ inh Lòng Thương
Xót.
Nghẹn ngào nhớ lại mới ngày hôm trước nhóm
thiện nguyện đến thăm gia đình chú để chia sẻ món quà
của Lòng húa Thương Xót. hú gầy lắm ốm lắm đôi
mắt sâu hoắm. Vợ chú cho biết đã ph|t hiện ung thư bao
tử giai đoạn cuối cách đây 6 th|ng. Suốt mấy ngày nay
chú chẳng ăn uống được gì chỉ uống nước nhưng uống
vào được một hồi lại nôn ra hết người bần thần mệt bã
bợi truyền dịch truyền đạm cũng hông được nữa vì
ven đã hô đét lại rồi. Mệt là mệt vậy đó nhưng nằm
trên giường bệnh chú vẫn một lòng tin tuyệt đối vào
Thiên Chúa giầu lòng thương xót. hú an ủi vợ: "Bà bình
tĩnh đi! Ai chẳng một lần phải chết! Chúa cũng đã nói rồi:
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Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ
trọi một mình. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi,
thì nó mới sinh ra nhiều bông hạt..."
Tạ ơn húa đã ban hạt lúa mì sinh ra 2 bông hạt là
đứa cháu xinh xắn sinh năm con ngựa thay thế cho
“ngựa ông nội” đã gi{ yếu và hôm qua cũng là ngày rửa
tội của hai bé. Đêm đó chú đã ra đi bình an trong vòng
tay của lòng Chúa Xót Thương.
4. Hoa Hy Sinh Dâng Chúa

Con đường ngoằn ngoèo Chúa dẫn chúng tôi đến
thăm một hang elem theo đúng nghĩa của nó. Một
người phụ nữ nằm trên giường hua tay hua chân và
bên cạnh là một người phụ nữ hác đang chăm sóc cho
bệnh nhân. Hỏi ra thì được biết họ là hai chị em. Người
bệnh là Anna Vũ Thị Trọng 6 tuổi. òn người nuôi bệnh
là nna Vũ Thị Tuyết 48 tuổi hiện ngụ tại số nhà 49
Đường hâu Văn Liêm P. Lộc Tiến Tp. ảo Lộc.
Hỏi chị Tuyết nuôi bệnh nhân bao nhiêu năm rồi
chị hồn nhiên trả lời: “Dạ mới có 0 năm {!” }u trả lời
tưởng như đơn giản thế mà chất chứa biết bao hó hăn
vất vả mà chị Tuyết phải gánh vác phải hy sinh để nuôi
người chị và người mẹ già 86 tuổi.
|ch đây 0 năm chị Trọng bị té lầu dập não liệt
toàn thân và sống đời thực vật tháng tất cả ăn uống
thở đều bằng ống. Thế là chị bị chồng bỏ rơi hông đo|i
ho{i gì đến. Khi biết người chị bị tai nạn như vậy chị
Tuyết nghĩ: “ hị mình giờ ai nuôi đây?” Nghĩ tình chị em
ruột rà máu mủ hông bỏ được và thế là cô em gái, lúc
đó 8 tuổi đã gắn chặt đời mình với một bênh nhân mà
chị biết rằng hông bao giờ có thể đi lại được phải nằm
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liệt suốt đời. Tuyết ở vậy nuôi chị ròng rã đến nay đã 10
năm.
Từ lúc nghe chị bị bệnh Tuyết đã xin Chúa cho
mình được luôn “Tin Yêu Phó Thác” để làm hành trang
cho cuộc đời nuôi chị của mình. Những người đến thăm
xót xa cho cả hai chị em thường nói sao chị Trọng hông
chết đi thì đỡ đau đớn cho người bệnh và đỡ vất vả cho
người thân. Nhưng Tuyết nói: “Sinh tử là trong tay Chúa.
Bây giờ húa để cho chị mình như vậy thì mình cứ chăm
sóc cứ làm theo Chúa dạy mọi việc dù khó hăn gian
hổ đến mấy cũng sẽ qua hết thôi!”
Chúa nói “Ai cho người bé mọn, dù chỉ một chén
nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón
nhận Người” hị hông chỉ trao cho chị và mẹ của mình
một chén nước lã nhưng trao cho họ cả tuổi xuân cả
cuộc đời của mình…
hắc nhờ món quà hy sinh của Tuyết mà Chúa đã
cho chị Trọng tỉnh lại sau hơn th|ng nằm liệt hông
biết gì. hị Trọng tỉnh lại và nhớ lại được tên mẹ và các
anh chị em nói được một số từ hỏe hơn tự thở và ăn
uống bằng miệng được. llelua. Tạ ơn húa!
Suốt bốn năm trời hằng đêm chị Tuyết gần như l{
chiếc gối ôm cho chị của mình. Nếu chị Trọng gác tay
hoặc ôm lên người của mình thì chị Tuyết phải nằm im
một tư thế suốt đêm vì nếu nhúc nhích thì chị Trọng sẽ
tỉnh dậy mất giấc ngủ.
hăm một bệnh nhân nằm liệt tại chỗ đã vất vả
rồi hoảng 5 năm sau mẹ của chị Tuyết bị bệnh hớp và
gãy chân, không đi lại được phải bò chị phải cõng mẹ
trên lưng trong nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Không
những phải chăm sóc m{ chị Tuyết còn phải lo iếm tiền
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nuôi mẹ và chị bị bệnh. hị đi l{m mướn ai mướn gì làm
nấy cuộc sống rất vất vả và thiếu thốn.
hị liên lỉ cầu xin húa cho mẹ chị đi lại được và
Chúa cũng nhận lời. Sau 4 tháng điều trị mẹ chị hập
hiễng đi lại trong nh{ được. Hằng ngày buổi sáng chị
Tuyết cho chị và mẹ ăn uống rồi làm vệ sinh cho chị sau
đó Tuyết để mẹ và chị ở nhà rồi đi l{m. uổi trưa mẹ đút
cơm cho chị Trọng ăn. uổi chiều Tuyết đi l{m về lo bữa
cơm chiều cho mẹ và chị.
hị giỏi quá iên cường quá. Người phụ nữ ấy
nhanh nhẹn nhỏ nhắn lúc nào cũng thấy vui tươi hông
ph{n n{n ca th|n gì cả.
ó người hều chị: “Thánh giá của chị nặng quá!
Sao không cắt bớt đi cho đỡ nặng, đỡ dài lê thê?”
hị Tuyết vui vẻ đáp: “Thánh giá là cầu nối để tôi
lên thiên đàng với Chúa. Nếu cắt bới đi, tôi lấy gì mà đến
với Chúa được?”
Được hỏi sức mạnh nào giúp chị vượt qua bao hó
hăn thử thách mà vẫn vui tươi. hị trả lời: “Đúng là ơn
Chúa ban. Nếu không có ơn Chúa, mình không làm được
gì đâu!”
Trong sốt 0 năm chăm sóc người chị nằm liệt
cũng có lúc chị Tuyết cảm thấy rất buồn iệt sức. Lúc đó,
chị lại nhìn lên Chúa Giêsu đang treo trên thập giá, thì
thầm: “Chúa ơi! Chúa chịu được 10 phần, không lẽ con
không chịu được 1 phần, hoặc chỉ là một tí xíu so với Chúa
sao? Dù thế nào đi nữa con cũng sẽ bấu víu vào Chúa. Con
không bao giờ buông ra. Nếu Chúa đẩy con ra, nhất định
con vẫn bám chặt lấy Chúa, vì bỏ Chúa thì con biết theo
ai? Nếu Chúa thử thách con như vậy thì con sẽ gánh chịu,
và cứ để mọi việc cho Chúa an bài mà thôi!…”
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Sống đời tín thác là như vậy đó! Mọi việc để húa
lo. Mình lo không xong đâu. on đường dẫn đến Nước
Trời hông phải là đường thênh thang trải thảm đỏ đầy
hoa mà là những chông gai hy sinh những oan hiên,
những tủi nhục những vất vả mà mình phải gánh chịu và
vượt qua hằng ngày hằng giờ. húa đã nói “Hãy chiến
đấu để qua được cửa hẹp mà vào được Nước Trời” và
sức mạnh để chiến đấu là cầu nguyện liên lỉ hông
ngừng.
Những đêm hông ngủ được chị Tuyết ngồi ẻ
nhạc viết lời thánh ca cho các ca đo{n trong gi|o xứ.
Những lời trong bài hát cũng là lời húa nói với chị mỗi
ngày. Những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng như cuộc đời
của chị sống tin yêu và phó thác vào quyền năng v{ lòng
thương xót của húa. hính những nốt nhạc trầm bổng
đó mới làm cho bài hát có hồn và tạo thành bản nhạc
hoàn hảo cất tiếng ngợi ca tôn vinh Thiên Chúa. Chính
niềm tin yêu và cuộc sống hy sinh của chị làm cho những
bài thánh ca không phải chỉ để hát, mà còn là món quà
thiêng liêng dâng lên Thiên húa trong đó chị gởi gấm
tất cả những hó hăn những vất vả thiếu thốn bệnh tật
đau đớn thân xác cũng như t}m hồn những yếu đuối và
cả những tội lỗi của iếp người.
Nhóm thiện nguyện Tín Thác tặng chị một chút
gọi là quà để chia sẻ với gia đình chị. Khổng thể thiếu
món quà tinh thần là một máy nghe 365 bài giảng Lòng
Chúa Thương Xót. Đó l{ người bạn tâm tình cho bệnh
nhân nằm liệt trên giường để họ hông cảm thấy cô đơn
trống vắng lẻ loi. Nhờ đó h{ng ng{y họ vẫn nghe được
Lời húa vẫn được nghe các chứng nhân chia sẻ vẫn
được nghe giảng về Lòng Chúa Thương Xót v{ vẫn được
Gi|o Điểm Tin Mừng
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hiệp thông với cộng đo{n hắp nơi trong chuỗi inh
Lòng Thương Xót để hẩn cầu cho chính họ và cho toàn
thế giới…
5. Một Gi

ình-B Mái ầu Bạc

Lòng vòng qua c|c con hẻm nhỏ thiện nguyện địa
phương dắt chúng tôi vào một ngôi nhà gỗ cũ rích vắng
hoe. Gọi mãi mới có người ra mở cửa. Trong ngôi nhà
này chỉ có hai người. Một người phụ nữ nhỏ bé với mái
tóc bạc phơ v{ một người đàn ông cũng với mái tóc bạc.
Nhìn th}n hình gầy guộc nhỏ bé của người phụ nữ như
đã nói lên phần nào cuộc sống vất vả hó hăn. Vợ chồng
chị đang phải chăm sóc một người con gái bị liệt suốt 7
năm l{ Vũ Thanh Mai 4 tuổi. Người mẹ dắt chúng tôi
qua phòng bên một người con gái đang nằm chèo queo
trên chiếc giường gỗ cũ ĩ. Đỡ chị dậy người mẹ ngân
ngấn nước mắt ể lại câu chuyện thương t}m.
Tại nạn đến bất ngờ lúc bé Mai được tuổi. Khi
qua chị bạn chơi nh{ có cầu thang lên lầu do người mẹ
bất cẩn nên để bé bị té từ trên cầu thang xuống đất. é
Mai bất tỉnh phải đem đi cấp cứu. Sau đó bé tỉnh lại và
hỏe mạnh bình thường nhưng di chứng để lại. Đến năm
5 tuổi tự nhiên bé Mai nằm liệt từ ngày đó, và không
biết gì nữa.
Mai nằm đó trông đẹp như một thiên thần đôi
mắt rất đẹp sống mũi cao và nụ cười rất tươi. Khuôn
mặt xinh như một thiếu nữ mười mấy tuổi nhưng m|i
tóc thì bạc phơ! ăn bệnh quái ác vậy đó!
a m|i đầu bạc gồng gánh cưu mang nhau bữa
rau bữa cháo qua ngày thấm thoát đã hơn 7 năm. Thu
nhập hàng ngày của họ l{ đám chè tiên trước nhà mà ông
Gi|o Điểm Tin Mừng
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bố hằng ngày chăm sóc để iếm đôi ba chục ngàn phụ
giúp vào tiền nhặt chè hàng ngày của bà vợ hoảng hai
ba chục ngàn gì đó. Nh{ nghèo hông có tiền mua tã cho
bệnh nhân, vì thế hằng ngày hằng đêm hai vợ chồng
phải thay nhau cho chị Mai đi vệ sinh và chăm sóc tắm
rửa cho chị nhưng ông mới bị té nứt xương hông thể
nâng phụ vợ được. Thế là gánh nặng lại đè nặng lên vai
người vợ. Những lúc bế con lên lưng b|c đau lắm bác lại
cầu xin Đức Mẹ nâng phụ bác, và bác cảm thấy nhẹ
nhàng hơn. |c nói đùa: “Bệnh nhân thì 38 ký, còn người
nuôi bệnh chỉ còn 36 ký hà!”
Hằng ngày gia đình b|c vẫn cầu nguyện Lòng Chúa
Thương Xót lúc giờ chiều để xin húa thêm sức mạnh
cho bác chăm sóc con cho tốt hơn bằng cả tấm lòng hy
sinh và yêu thương vô bờ bến của người mẹ.
Thiện nguyện viên đến chia xẻ chút quà của Lòng
Chúa Thương Xót v{ tặng gia đình bác món quà thiêng
liêng l{ một máy nghe 365 bài giảng lòng thương xót.
Tuy nhỏ bé thôi nhưng đó l{ tấm lòng của chúng tôi vì
Lời húa nói với Thánh nữ Faustina về điều này thật
mạnh mẽ biết bao!
“Ta đòi hỏi những hành vi thương xót nơi con phải
phát xuất từ lòng yêu mến đối với Ta. Con phải bày tỏ lòng
thương xót đối với người lân cận luôn luôn và ở khắp nơi.
Con không được chùn bước hoặc tìm cách tự biện hộ khỏi
điều đó” Nhật ý, 742).
Trong những ngày chuẩn bị mừng Đại Lễ Lòng
Chúa Thương Xót chúng tôi tự hỏi: trong đời sống hằng
ngày, chúng tôi có càng ngày càng phát triển như những
người biết thương xót hông? Hay chúng tôi chỉ dành
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cho lòng thương xót của Thiên Chúa cách “phục vụ trên
môi mép”?
Khi cầu xin Lòng Chúa Thương Xót tín th|c nơi
lòng thương xót của Người và chân thành cố gắng sống
lòng thương xót của Người trong đời sống hàng ngày, thì
chắc chắn chúng ta sẽ hông bao giờ nghe thấy húa nói
với mình: “Tâm hồn chúng xa cách Ta” nhưng đúng
hơn l{ lời hứa: “Phúc thay ai thương xót người, vì họ
sẽ được Thiên Chúa xót thương ”
Thiện Nguyện Tín Thác Bảo Lộc
Những ngày chuẩn bị
mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
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*Chuyện Giáo Điểm

IỀU TÔI CẢM NHẬN

1- Mến thăm ch Long, con đã về lại Pháp an lành.
Một vài tiếng đồng hồ ở trong Giáo Điểm Tin
Mừng của cha cũng đủ cho con cảm nghiệm được Tình
Thương Xót của húa tuôn đổ trên cha và trên những
người nghèo hổ trong tâm hồn cũng như thể xác.
Tri }n cảm tạ húa vì Ngài đã ban cho cha được
niềm tin vào Lòng Chúa Thương Xót.
on sẽ cầu nguyện cho cha mỗi ngày, và nhân tiện
con cảm ơn cha về những món quà mà cha đã tặng cho
con và cho những người mà con sẽ giới thiệu về những
bài giảng của cha (đó là máy 365 bài giảng Lòng Chúa
Thương Xót, sách và CD Con Đường Tín Thác)
on thấy việc sùng kính Bí Tích Giải Tội của
những người dân ở Giáo Điểm Tin Mừng làm cho con
cảm nhận được sứ vụ cao cả của một linh mục. Qua giải
tội con cũng cảm nhận được sự đau hổ của rất nhiều
người làm cha làm mẹ hi phải mang những đau đớn của
tội lỗi.
Họ chỉ biết tìm đến nơi cha một niềm an ủi của
Lòng Chúa Thương Xót. Thật là hạnh phúc hi thấy họ
vui vẻ và trở về nhà với niềm hạnh phúc được húa tha
Gi|o Điểm Tin Mừng
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thứ. Cha có dịp bày tỏ với các Giám Mục về những đau
hổ mà nhất là người phụ nữ Việt Nam phải gánh chịu
không cha?
Đàng sau đau hổ của một người mẹ một người
phụ nữ có hình ảnh của người chồng người đàn ông. Cha
hiểu rõ là con muốn nói điều gì?
L{m sao có thể giúp những thanh thiếu niên Công
Giáo ý thức được giá trị của tình yêu vợ chồng giá trị của
cuộc sống mọi người giá trị của tự do làm người.
ảm ơn cha đã cho con được sống một vài giờ bên
giáo xứ của cha qua Tòa Giải Tội.
Năm sau về Việt Nam con sẽ đến giải tội cho họ
nếu cha đồng ý nha!
Xin Thiên húa chúc l{nh cho cha v{ cho những ai
đến Giáo Điểm Tin Mừng.
Linh Mục Lê Trung Nghĩa
Giáo Phận Beauvais - Pháp
<pierenghia@yahoo.com>

2- Con là M ri Têrês Phạm Thị Vượng thuộc tỉnh
dòng Phaolô Đà Nẵng. Đã nhiều lần con gọi điện nhắn tin
mà không thấy cha trả lời. on biết là cha rất bận nên
không dám làm phiền cha nữa.
Th|ng t|m vừa qua hi đi tĩnh tâm chị em chúng
con có chia sẻ với nhau về công tác mục vụ đặc biệt là
việc rao giảng Lời húa cho người dân tộc tại cao
nguyên. Vì Dòng chúng con có nhiều cộng đo{n v{ Gi|o
Điểm giúp các làng Thượng tại cao nguyên trong đó có
một soeur lớn tuổi đã phục vụ lâu năm cho c|c anh em
d}n tộc tại Kontum. húng con rất ước ao có bài giảng
của cha để giúp họ cảm nghiệm được lòng nhân từ v{
thương xót của húa trong cuộc sống hằng ngày, và con
Gi|o Điểm Tin Mừng
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đã nhận lời mua giùm soeur 20 cái máy 500 bài giảng
của cha. Dù nhận lời nhưng con cũng chẳng có điều iện
để đi nên con đã nhờ đến chị Loan ở giáo xứ Ninh Phát.
Xin cha giúp con riêng con thì may mắn hơn số đó
vì con đã một lần được đến Giáo Điểm của cha. on thật
sự cảm động và sung sướng hi được cùng với mọi
người ở mọi nơi họp nhau ca ngợi Lòng Chúa Thương
Xót.
Hôm ấy cha có cho con 3 cái máy .
- c|i con giữ lại để sống Lời húa hằng ngày.
- c|i con cho một bệnh nhân nghèo.
- c|i con biếu cho các soeurs hữu dưỡng. ác bà
nghe thích quá cứ hỏi con mà làm sao con đáp ứng được.
Chúng con từ Đà Nẵng đến Giáo Điểm của cha cả trên
1000 km nên việc đi lễ lòng thương xót ở chỗ cha thì chỉ
có trong mơ thôi.
on xin được hiệp ý với cha tạ ơn húa đã ban cho
cha một hồng ân đặc biệt để rao giảng Lòng Chúa
Thương Xót cho mọi người. Nhờ đó mọi phúc lộc của
Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho mọi người hông ể
lương gi|o. hính bản thân con cũng được biến đổi và
ước ao trở nên cánh tay nối dài của cha cho việc rao
truyền Lòng Chúa Thương Xót đến với mọi người. Xin
cha cầu nguyện cho con.
Nguyện xin Thiên Chúa là ha rất nhân từ ban cho
cha sự bình an sức hỏe và các ơn cần thiết để cha chu
toàn sứ mạng húa đã trao ban.

Nữ tu Maria Têrêsa Phạm Thị Vượng
Dòng Phaolô - Đà Nẵng

3- Con tên Thi n Dũng, theo ạo Phật đang sinh sống
tại alifornia Hoa Kỳ.
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Thời gian gần đây con thường mở YouTube nghe
cha giảng Lòng Chúa Thương Xót. Trước và sau giờ làm
việc con cũng đi viếng nhà thờ gần nơi con l{m việc. on
tới cầu xin húa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho bạn
con là Elizabeth Phan Thị Thu Hương đang mắc bệnh
ung thư vừa vô thuốc ho| trị đợt .
on xin cha rộng lòng giúp con cầu nguyện cho
Elizabeth Thu Hương. Xin húa v{ Đức Mẹ ban phép lạ
trị lành bệnh cho bạn con. Xin húa ban cho bạn con
được vững niềm tin nhiều sức hỏe để chống chọi và
vượt qua bệnh hiểm nghèo. Hằng ngày và hằng đêm con
vẫn luôn cầu nguyện xin húa cứu mạng Elizabeth.
on cũng hấn nguyện: xin húa cho con nhận
thấy được sức mạnh của Ngài, và ban cho con có được
niềm tin tuyệt đối nơi Ng{i. on nguyện sẽ xin theo chân
Ngài.
on th{nh ính chúc cha được thật nhiều sức hỏe
và hồng ân Thiên Chúa.
on đã học thuộc Kinh Lạy ha và Kinh Kính
Mừng để con đọc mỗi hi cầu nguyện.
Người con Phật Tử
Thiện Dũng bejanepeter@yahoo.com

4- ầu năm 2018, con xin kính chúc cha mạnh hỏe hạnh
phúc và gặp nhiều may mắn cũng cầu xin húa ban cho cha
một sức hỏe dồi dào mạnh giỏi để dẫn dắt đàn con ngoan
đạo của húa.
on tên l{ Đỗ Thị Thắm 60 tuổi. Quê con ở Thái Bình
nay vào với con ở Tân Phú -TPHCM. Tuy là người ngoại đạo
nhưng con tuyệt đối tin tưởng vào Chúa qua các bài giảng của
cha về húa về đạo và đời dễ hiểu đễ nhớ. hính xác hơn
những bài giảng của cha đã đi v{o lòng con cho con hiểu
Gi|o Điểm Tin Mừng
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được Lòng Chúa Thương Xót. on đã vững lòng tin, trung
thành với húa đến cùng. on tín th|c cả linh hồn lẫn thân
xác bệnh hoạn con vào Chúa.
Từ trước đến nay con chưa từng biết gì về đạo Thiên
Chúa. Nhưng đến với Giáo Điểm Tin Mừng con biết húa đã
l{m những điều vô cùng kì diệu mà thế gian này không ai có
thể làm được. húa giang tay cứu giúp tất cả người trên thế
gian không phân biệt chủng tộc tôn giáo, giàu nghèo... Chúa
quyền năng vô cùng đã đem biết bao nhiêu niềm vui hạnh
phúc đến cho loài người và sự tha thứ cho nhân loại. Lòng
Chúa Thương Xót qu| bao la tuyệt vời. húa chịu chết để
chuộc tội cho nhân loại. húa ban tặng biết bao hồng }n cho
đời. húa ban ơn chữa lành bệnh tật cho bao người qua lời
cầu nguyện của cha. húa giao nhiệm vụ cho cha cứu độ
chúng sinh với những nhân chứng vô cùng cảm động. on
thực sự thương húa v{ Mẹ Maria và cả cha nữa. on cũng
thấm được lời giảng của cha. on đâng lời cầu nguyện của con
qua cha cho gia đình con được bình an. on được tiêu trừ
bệnh tật qua cha cho con được đến với Mẹ với húa. on đã
biết đọc inh Lòng Chúa Thương Xót.
Qua cha húa đã dạy con biết bao điều tốt đẹp biết
chia sẻ yêu thương. Thương cha từng đi l{m công t|c b|c |i
cùng Nhóm Thiện Nguyện Tín Thác gian nan tới các vùng sâu,
vùng xa. on tiếc là mình không có điều iện đau ch}n việc đi
lại của con bị hạn chế nên không tham gia cùng nhóm Tín
Thác được nên nay vợ chồng con có chút quà mọn dâng lên,
nhờ cha làm công tác bác ái giúp con. Món quà quá nhỏ bé
không đáng l{ bao nhưng l{ những gì chúng con có và là tấm
lòng thành của vợ chồng con.
Con thành kính nguyện cầu
Đỗ Thị Thắm

5- Con nh
đến ch .

bạn đến Giáo
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on hiện ở thành phố San Jose Hoa Kỳ vẫn nghe các
bài giảng Lòng Chúa Thương Xót do cha giảng. on rất xúc
động do những lời làm chứng của tất cả mọi người và công
việc mà cha đang thực hiện qua húa Thánh Thần.
on l{ một người đạo Phật sau đó được húa thương
xót dẫn dắt về với húa qua cuộc hôn nhân với người có đạo
qua bao đau hổ và sóng gió. Bây giờ con được có Chúa, và
con ao ước nhiều người chưa được hưởng nếm tình yêu của
Chúa cũng được hưởng như con vậy. hung quanh con vẫn
còn một số anh chị em chưa nhận biết húa mặc dù họ đã ết
hôn với người ông Giáo. Hàng ngày con vẫn cầu xin cho các
anh chị em có nhiều hoàn cảnh hác nhau được đến gần húa
hơn. Vì vậy con xin cha và cộng đo{n cầu nguyện giúp cho
những người thân trong gia đình con xin cho tất cả được
quay về với Lòng Chúa Thương Xót.
ảm ơn cha đã d{nh thì giờ quan t}m đến chúng con.
on gửi èm theo thư một ít tiền để cha làm công việc bác ái,
trong đó l{ tiền con trai 8 tuổi của con để dành giúp người
khó hăn.
Xin húa luôn gìn giữ cha trong tình yêu của Ngài.
Con Jos Vinh - Tân Tòng USA

6- Lạy Chú , con cảm tạ Ngài đã ban cho con những hồng ân
trong cuộc sống. húa đã ban cho con cuộc sống hạnh phúc
khi có môt gia đình nhỏ và hai đứa con vậy mà con chẳng
nhận ra hồng ân Chúa bao la như vậy. on nguội lạnh đức tin
quá để rồi con bước vào vòng v}y c|m dỗ của ma quỷ. on
thấy chồng con ăn chơi nhậu nhẹt đúng ra con phải mạnh mẽ
tín thác vào Chúa vậy mà con chẳng đến nhà thờ nữa. Sáu
tháng không đến nhà thờ là hoảng thời gian con lún sâu vào
tội lỗi. on bỏ bê chồng con để theo những cuộc chơi b{i bạc.
Rồi đến một ngày con giật mình nhận ra con chẳng còn gì cả.
Tiền bạc mất hết. hồng con đang l{m chủ bây giờ phải đi
l{m thuê. Lúc đó con chỉ muốn chết cho xong.
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Rồi húa thức tỉnh con. Nếu con chết rồi con cái con sẽ
ra sao. Thế rồi chồng con cũng chẳng cần con nữa cũng là lúc
con biết mình đã có thai. ó những lúc con muốn bỏ đứa bé
trong bụng con nhưng húa hông để con làm vậy. Rồi con
cũng nhận ra là món quà Thiên húa ban cho con trong lúc vợ
chồng con có thể quay về.
húa đã ban cho con người con gái rồi lần này con
rất muốn có một bé trai nhưng con lại hông giám xin vì con
biết con là ẻ tội lỗi. Vào một ngày chủ nhật con được mợ và
mẹ đưa đến Giáo Điểm Tin Mừng. Lúc ngồi dưới con thấy
nhiều người lên làm chứng. Đức tin của họ mãnh liệt quá. Có
những người ngoại đạo làm con cảm thấy thật xấu hổ vì mình
là con Thiên Chúa.
húa đã ban cho con qu| nhiều mà con không nhận ra
hồng ân Chúa bao la biết nhường nào. on ngồi dưới mà hai
hàng nước mắt hông kìm được. Lúc đó con có xin như thế
này: "Lạy Chúa, con biết con là kẻ tội lỗi. Con chẳng biết nói lời
nào biện minh cho mình được. Con chẳng giám xin Chúa tiền
bạc hay giàu sang. Con chỉ xin Chúa cho con một đứa con trai,
nhưng nếu Chúa sắp đặt thế nào thì con xin vâng theo Ngài! "
V{ rồi húa đã nhận lời con. Hai ngày sau con đi siêu
}m b|c sĩ nói em bé rất hỏe và là một bé trai. Tạ ơn húa đã
nhận lời con. ây giờ con hông mong muốn inh tế gia đình
con như trước nghèo nàn cũng được. on chỉ xin húa luôn
soi sáng gia đình con. Xin th|nh hóa con người con và xin
Chúa dẫn đường chỉ lối cho người chồng của con biết tìm về
bên Chúa và tín thác vào Chúa. on cũng xin húa hàn gắn gia
đình nhỏ của con để con có thể cùng chồng mình xây dựng lại
một gia đình theo đúng nghĩa thật sự l{ một gia đình Kitô giáo
theo ý Chúa.
Đứa Con Tội Lỗi được Xót Thương
Maria Nguyễn Thị Ngân
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*Trang thơ Đỗ Văn Tích

ỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT CH A
Long Thương Xot hua - nguon cay trông
Nhưng e co đơn nang ganh gong .
Đen đây đe đươc Ngươi nang đơ
Ui an d u dat vươt gai chong .
Long Thương Xot hua - chon tưa nương
Sa mac tran gian, chon đoan trương .
Đen đây ben hua long thanh than
Tam hon thư thai nhe đau thương .
Long Thương Xot hua - mach hong ân
Tuôn đo mênh mang xoa toi tran .
hung con n muc lam gia nghiep
Quyet theo đương hua : Thien My, Nhân .
Long Thương Xot hua - anh sao huya
Tuyet lanh bay bay sương đam đ a...
ư bươc - lo g , con vưng tien
o Ngươi nang đơ va se chia .
Long Thương Xot hua - Trai Tim ha
Mau cung vơi Nươc đa chay ra .
The giơi con ngươi đang tuyet vong
Lo âu lac long giưa mu loa .
Long Thương Xot hua cưu muon loai
Ngươi lanh e dư chang tư ai .
Quay ve neo ch nh mau sam hoi
Đươc hương thien thu trươc nhan Ngai .
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*Chuyên mục: Mỗi Tháng Một Chuyện

ỐNG SAO CHO TÍN THÁC

Một trong những điểm mà chúng ta có thể suy tư
về chính việc làm của Đức Tin đó là ống Tín Thác vào
Lòng Thương Xót c Thiên Chúa.
Khi đề cập đến việc tín thác vào sự quan phòng của
Thiên húa Đức Giêsu nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ,
vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với
chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi
Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6, 24).
Đức Giêsu lại nói tiếp: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi:
ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó,
dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh
em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những
thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,31-33).
Một em bé cần một ổ bánh mì nếu có 5000 đồng nó
sẽ có một ổ bánh mì thơm ngon dòn nóng một cách dễ
dàng. Nhưng nếu nó đọc một inh Kính Mừng mà trong tay
không có 5000 đồng chắc chắn nó không thể nào có được
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một ổ b|nh mì như mơ ước. Điều này hiển nhiên, vì một lời
kinh không phải là cái máy chế biến ra bánh mì. Hơn nữa
quyền năng của Thiên Chúa không phải để cho người ta
thử thách như ma quỷ đã th|ch thức Đức Giêsu trong
hoang địa: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho
những hòn đá này hoá bánh đi!” Mt 4 . Thế nhưng hôm
nay vẫn còn có người nói, “nếu không có tiền thì lấy đâu ra
bánh mì ?” Ở Liên Xô thời ông Stalin, cái trò lừa bịp ấu trĩ
này người ta đã thường làm ở các lớp mẫu giáo để phủ
nhận Thiên Chúa và đánh lừa trẻ em.
Sống Đức Tin trong niềm Tín Thác vào Chúa quan
phòng ngày hôm nay vẫn gây nhiều thắc mắc cho một số
đông người có đạo và cũng là đầu đề cho những người vô
thần châm chích Hội Thánh. Họ cho rằng đây l{ những lời
dạy tiêu cực đối với lao động. Thực sự Lời húa ít hi nghe
êm tai lắm. Kinh thánh nói “Lời sắc như gươm hai lưỡi, nó
cắt vào tận hồn phách người ta”.
Trước hi suy niệm việc Sống Đức Tin trong niềm
Tín Thác vào Chúa quan phòng hôm nay chúng ta cũng nên
ghi nhận một sự việc sau đây. Khi Đức Giêsu nói “Thịt Ta là
của ăn, Máu Ta là của uống”, thì người Do Thái la ó rồi bỏ
đi hông thèm nghe nữa. Nhưng hi nghe b{i gi|o huấn về
niềm Tín Thác vào Chúa quan phòng này, thì người Do Thái
không la ó gì cả. Họ yên lặng nghĩa là họ đón nhận bởi vì
dân Do Thái đã trải nghiệm cuộc sống bốn mươi năm
chẳng làm ăn gì cả cứ lang bang trong sa mạc cát nóng mà
Thiên Chúa nuôi họ bụng hông hề đói |o xống hông sờn
rách giầy dép đầy đủ chân không hề bị phỏng suốt bốn
mươi năm như thế.
Nhưng hôm nay chúng ta hông sống bằng cảm
nghiệm thực tiễn như người Do Thái, mà chúng ta sống
bằng cảm nghiệm Đức Tin (ăn uống máu thịt Con Thiên
Chúa). Tuy vững chắc hơn người Do Thái nhưng cũng làm
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một số người chao đảo. Vì hôm nay vấn đề gay gắt nhất là
lo lắng cho cuộc sống vẫn còn đó. Đành rằng “Có làm thì có
ăn. Tay làm hàm nhai, tay quai hàm trễ!” Câu này rất đúng
thôi. hỉ có ẻ trây lười biếng nhác mới nghĩ hác. Nhưng
l{m đến tối tăm mặt mũi lo đến xanh mặt mà vẫn chưa đủ
ăn c|i đó mới bi đát. Thế mà lời Đức Giêsu lại nói: “Thầy
bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn;
cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng
trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu
tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.
Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? Hỏi có ai trong
anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ
một gang không ?... Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai
đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho đẹp như thế,
thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin ? “ (Mt 6,2533).
Lời húa còn đó nhưng sự thúc bách của đời sống
thực tiễn cũng vẫn còn đó. Những ẻ tin hôm nay vẫn phải
chiến đấu với những dằn vặt trong đời sống hàng ngày, gay
gắt đến độ mà Kinh Thánh gọi là sự quằn quại rên xiết nơi
mình “muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp
sinh nở “(Rm 8. t . Nếu ẻ tin mà không mở toang đời
mình cho Đức Giêsu Kitô thì sẽ thấy vấn đề cơm ăn |o mặc
nhà ở nó hẩn trương đến độ Lời húa có thể bị vấp phạm
ngay nơi chính bản thân mình.
Không chịu làm cứ ở đó m{ inh ệ thì gây cớ vấp
phạm cho người hác bởi vì Thiên Chúa của chúng ta có
nói "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm" và
“Ta là Thiên Chúa của kẻ sống”. Những ẻ sống thì làm việc
còn những ẻ chết thì không làm việc. Kẻ chết là ẻ hông
tin vào Thiên Chúa mà tin vào tiền bạc. Việc làm của những
ẻ tin vào tiền bạc chẳng đáng gi| gì trước mặt húa.
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Sau hi phục sinh Đức Giêsu hiện ra với Nhóm
Mười Hai và nói với Tôma “hãy ở như người thành tín” (Ga
20, 27). Chúng ta là Kitô hữu chúng ta là những ẻ thành
tín nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Về phần những người cuồng
tín thì họ nói “Không làm lấy gì mà ăn ?” Họ tin vào sức lực
tin vào việc làm của mình, tin vào tiền bạc. Gọi là cuồng tín,
bởi vì lòng tin của họ bệnh hoạn. ệnh hoạn đến độ có
những câu “với sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
Hãy nhìn những biến cố ngay trước mặt chúng ta
đang l{m rung chuyển cả thế giới. Những dân tộc những
quốc gia trong bao nhiêu năm trời đã cuồng tín đến độ chỉ
tin vào sức lao động vào sức mạnh của những bàn tay vàng,
tay thép, ngày hôm nay những dân tộc ấy đang r~ rời tơi tả
vì có làm mà không có ăn vì inh tế sụp đổ nói rõ ra rằng
vì đói ăn thiếu mặc. ũng vậy hi một cộng đo{n hông tin
v{o Thiên húa m{ chỉ tin vào tiền của vào quyền lực trần
gian thì hậu quả là phân hoá rã rời rồi hết muốn nhìn nhau
nữa.
Kitô hữu là những người có một đức tin l{nh mạnh
mỗi ngày được trưởng thành nhờ sự canh tân đổi mới của
Thánh Thần. Vậy chúng ta không thể là những người cuồng
tín được. húng ta thành tín, vì chúng ta một lòng một dạ
tin vào Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã một lòng một dạ tin
vào Cha, tín thác vào Cha, nên Người đã phục sinh. Hôm
nay Đức húa Phục Sinh đang cầm vận mệnh các dân các
nước và vận mệnh của từng người. Giêsu Kitô là Chúa một
Đức húa đã từng chịu dãi dầu như chúng ta vì thế Ngài là
Đức húa biết xót thương. Trước Philatô đại diện quyền
lực thế gian Ngài nói: “Ta là vua!” Nhưng trước nỗi thống
khổ của đoàn dân chúng bơ phờ đông đảo, Ngài nói: “Ta là
đấng chăn chiên tốt lành”. Đức húa nhân hậu ấy hông chỉ
biết rõ những nỗi cơ h{n của chúng ta về cơm ăn |o mặc
nhà ở bệnh tật mà còn xót xa cả nỗi hốn cùng của chúng
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ta, vì thấy chúng ta thiếu vắng Thiên Chúa trong cuộc đời
của mình, mà vì thiếu vinh quang Thiên Chúa nên các nỗi
cơ h{n về thân xác ia lại càng làm cho chúng ta lo âu sợ
hãi xao xuyến gấp bội.
Hôm nay Đức húa ấy nói: hãy xem chim trời có con
nào chết đói đâu. H~y ngắm nhìn hoa huệ có bông nào meo
mốc đâu ! húng đáng l{ gì m{ ha anh em còn nuôi ăn
mặc đẹp cho như thế ? Đừng có lo đừng có hốt hoảng ! Hỡi
đo{n chiên nhỏ bé, ai trong anh em chỉ lo mà có thể làm
cho đời mình dài thêm ra một gang nữa hông! Vậy thì anh
em đừng có lo mà nói rằng! Ta sẽ ăn gì! Sẽ lấy gì mà mặc!
ha biết anh em cần các điều ấy mà! Có một điều anh em
phải lo mà lo trước hết mà anh em lại hông lo đó l{ “H~y
tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của ngài (cứ tìm
Thiên Chúa đi) c|c điều lo ia ha sẽ ban cho anh em”.
Lời húa không thể tranh cãi, không thể lý luận chỉ
có tin hay là không tin. Nếu tôi tin và đặt đời tôi vào bàn
tay quan phòng của Thiên Chúa tôi mới thấy quyền năng
của Ngài và mới biết được Ngài yêu thương v{ chăm sóc tôi
biết bao nhiêu. Nếu hông tin thì tôi sẽ chẳng thấy xảy ra
sự gì của Ngài trong đời tôi, mà những lo âu xao xuyến bất
an của tôi vẫn còn đó. Vì với hả năng hạn hẹp của tôi, làm
sao mà làm nó tan biến làm sao mà cất nó ra hỏi đời tôi
và ra hỏi gia đình tôi được.
Để có thể Sống Đức Tin trong niềm Tín Thác vào
Chúa quan phòng, chúng ta đặt hết lòng tin vào Cha trên
trời và nghe lại lời tha thiết này: "Đức húa đã bỏ tôi! Chúa
Thượng tôi đã quên tôi rồi! ó người mẹ nào quên được
đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã
mang nặng đẻ đau? ho dù nó có quên đi nữa thì Ta, Ta
cũng chẳng quên ngươi bao giờ." Is 49 4-15)
Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ ngày 12-40 7 tại nhà nguyện Marta chia sẻ Thiên Chúa nhân hậu
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như người cha và dịu dàng như người mẹ. Ngài an ủi
chúng ta là các con của Ngài rằng: Đừng sợ vì Ta đến giúp
con! "Dường như Thiên húa của chúng ta muốn hát cho
chúng ta bài hát ru. Thiên húa của chúng ta có hả năng
l{m điều ấy. Ngài là như thế. Ngài đầy nhân hậu như người
cha đầy dịu hiền như người mẹ. Đã nhiều lần Thiên Chúa
nói: Cho dù có người mẹ nào nỡ bỏ quên con mình chăng
nữa nhưng Ta Ta hông bao giờ bỏ rơi con. Ng{i ôm
chúng ta v{o lòng. húa của chúng ta là như thế. Trong
cuộc đối thoại thân tình với tâm tình người con bé nhỏ
Ngài giúp chúng ta hiểu được tình thương mến. Ngài giúp
chúng ta dám can đảm như th|nh Phaolô để thưa lên: Lạy
Cha, Cha ơi! Cha ơi, Bố ơi!... đó là sự nhân hiền và dịu dàng
của Thiên Chúa."
V{ trong th|nh lễ ngày 12-3- 0 8 ĐT Phanxicô
êu gọi: "Đức tin của các bạn ở đâu? Khi thấy một phép lạ,
khi thấy những điều cao cả diệu kỳ, chúng ta thốt lên: Lạy
Chúa, Ngài thật quyền năng. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa!
Vâng, đó là hành vi diễn tả đức tin, nhưng như thế thì đức
tin còn quá bé nhỏ. Bởi vì đức tin ấy mới chỉ ở những bước
khởi đầu. Bởi vì người có đức tin như thế, cần phải tiếp tục
tiến bước. Bạn mong ước gì từ nơi Thiên Chúa? Đức tin là
thế đó. Tin có nghĩa là khát mong tìm kiếm Thiên Chúa, để
có thể gặp được Ngài, để có thể ở cùng Ngài, để có thể vui
hưởng hạnh phúc cùng Ngài."
Giữa những bon chen xô bồ đau thương thử thách
của cuộc sống. Xin cho con trọn niềm tín thác để có thể gặp
được húa ở cùng Chúa, và vui hưởng hạnh phúc cùng
Chúa.
Lạy húa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Đình Long
Nhà Bè, trong cơn thử thách...
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*Sống chặng đàng Thánh Giá tại Giáo Điểm Tin Mừng

NỠ LÒNG NÀO

Cha ơi
Nỡ lòng nào con xát muối vào vết thương Cha,
hi biết rằng muối làm vết thương đau xót lắm.
Nỡ lòng nào con vui hớn hở trên nỗi buồn của
người hác hi biết rằng điều đó l{m ha đau
buồn biết bao nhiêu.
Nỡ lòng nào con yêu thêm một ai hác ngoài Cha
hi con đã cùng ha hẹn ước.
Nỡ lòng nào con xé nát thân Cha
vì những lời đặt điều vu hống dèm pha.
Nỡ lòng nào con nhìn tấm thân ha tơi tả
bởi những vết roi mà con còn quất thêm nhiều vết
roi vào thân ha nữa.
Nỡ lòng nào con không xót thương ha
hi nhìn ha bị vòng gai đâm thấu.
Nỡ lòng nào nhìn vào ánh mắt van lơn của ha nài
xin con thống hối mà con quay mặt bỏ ha mà đi.
Nỡ lòng nào con nhìn những roi đòn quất vun vút
Gi|o Điểm Tin Mừng
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vào thân thể trần trụi của ha mà con cầm được
nước mắt dửng dưng bỏ ha chịu đòn roi.
Nỡ lòng nào con đứng về phe satan mỉm cười hả
hê nhìn ha chết vì con.
Nỡ lòng nào con hoanh tay đứng nhìn ha một
mình xác thân tan nát kéo lê cây thánh giá.
Nỡ lòng nào con nhìn ha quỵ ngã vì sức nặng
thánh giá mà con không kê vai vác cùng Cha
một quãng.
Nỡ lòng nào con nhìn Mẹ của ha nước mắt nuốt
ngược vào lòng mà con không cùng Mẹ đến
lau khô những giọt máu trên thân Cha.
Nỡ lòng nào con im lặng hông bênh vực ha một
tiếng hi những tên lính cười nhạo phỉ nhổ ha.
Nỡ lòng nào con cầm mũi lao
lại đưa cho tên lính m{ nói đâm ha đi.
Nỡ lòng n{o con bóp n|t tr|i tim đã bị đâm thâu
của ha bằng những lạnh nhạt vô cảm của con
Nỡ lòng nào hi ha gọi " on ơi" tha thiết
mà con liếc nhìn một cái rồi bỏ đi nơi h|c.
Nỡ lòng nào ha chết vì con
mà con đi tôn thờ đấng hác ngoài Cha.
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Nỡ lòng n{o ha van vĩ con ơi yêu ha với
mà con sà vào lòng của satan.
Nỡ lòng nào con nhìn ha trần trụi chết nhục hình
vì con mà con hinh rẻ bỏ bê Cha.
Nỡ lòng nào con không rơi dù chỉ một giọt nước
mắt hi Máu ha chảy đã thành sông
chỉ vì chuộc tội cho con.
Nỡ lòng nào con cầm vòng gai mà đưa cho tên lính
bảo hãy quấn tiếp thêm nữa đi.
Nỡ lòng nào chỉ cần bớt ganh đua tị hiềm
khích bác một tí con đã bớt được một vết roi trên
tấm thân Cha mà con cũng hông thể bớt.
Nỡ lòng nào con chỉ hóc thương cho th}n phận
một ẻ nghèo hèn thì con gỡ đi một mũi gai trên
Cha mà con cũng hông rơi một giọt nước mắt.
Nỡ lòng nào con nhịn gây gỗ với anh em quanh
con dù chỉ một câu là con xoa dịu được một
vết thương đang bỏng rát của ha
mà con cũng hông nhịn.
Nỡ lòng nào con nói yêu tha nhân
bằng đầu môi chót lưỡi là con dùng muối xay đi
x|t lại lên vết thương đẫm máu của ha
mà con vẫn nói bằng những lời giả trá ấy.
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Nỡ lòng nào con nhìn ẻ yếu bằng cặp mắt coi
khinh là con cầm gai mà quất vút vào thân thể
nát bấy của ha mà con vẫn tiếp tục nhìn.
Nỡ lòng nào con dùng miệng lưỡi ton hót hạ bệ
người ngay nịnh bợ ẻ hèn là tiếp tay cho sự
ngạo nghễ của satan m{ con vẫn hông
chừa bỏ thói hót.
Nỡ lòng nào con nhìn Cha khát hao con đến
với Cha mà con bỏ theo tiền của.
Nỡ lòng nào con biết ha yêu con
hơn yêu chính mạng sống của mình
mà con cũng hông tôn thờ ính lạy ha.
Nỡ lòng nào con nỡ lòng nào
con nỡ lòng n{o ngoảnh mặt lại ha vậy con ơi...
on ơi... ha tha thiết gọi tên con....
Con (Tên con) ơi... on ơi....
Cha yêu con
Cha mãi mãi yêu con
ha yêu con trọn đời trọn iếp
ha yêu con... on ơi... Về với ha đi con ơi...
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*Thơ – Mừng Chúa Phục Sinh

GIÁO IỂM VANG LỜI CA
Giao Điem hôm nay tưng bưng
Giao dan hoan h vui mưng ca hen .
Trơi cao long tieng loa en
Gie-su song lai sau phen nhuc h nh .
an-ve thap ac đong đinh
a ngay trong mo mot m nh tham thương !
....Sang nay trơi con mu sương
ac ba đao đưc len đương đen thăm .
Mo huyet tang đa chan ngan
o ai xo đay ma lan ra roi .
en trong mot thanh niên ngoi
ac ba hoang sơ - nhưng ngươi ay huyên :
Gie-su chiu chet ưu phien
Nay đa song lai ve trên dương tran .
hieu ngay thư nhat trong tuan
ưa nha đong n ngai ngan lo au...
Môn đo ngơ ngac buon rau
Gie - su hien đen chuc cau an b nh .
anh sươn chan tay dau đinh...
Môn đo mưng rơ : Thay m nh đang đây !
Như hua ha đa sai Thay
Thay sai tat ca tư nay đang tr nh .
nh em nhan lay Thanh Linh
Đi rao giang cưu chien m nh bơ vơ...
To-ma vang mat nghi ngơ
h nh tay toi phai đươc sơ dau đinh !
Tam ngay sau hua hien h nh
Vet thương Ta đo - cưng tin lam g !
Tin Mưng rao giang - Hay đi
Gie-su song lai uy nghi la lung .
Giao Điem lơi ca tram hung
Trơi cao đat thap hơp cung vinh danh.
Đỗ Văn Tích
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*Hạt Giống Lòng Thương Xót

CON NGƯỜI CỦA YÊU THƯƠNG

Ông l{ một con người giàu lòng yêu thương.

i
từng gặp ông, dù là con chiên hay người hông có đạo
cũng ấn tượng về sự vui tính sự đơn sơ luôn to|t ra từ
khuôn mặt ánh mắt cử chỉ và lời nói.
Đức Tổng giám mục (TGM) Tổng giáo phận
TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc ra đi đột ngột hi đang h{nh
hương về Roma (Ad Limina). Sự ra đi của ông để lại
nhiều thương tiếc cho Giáo hội ông giáo đặc biệt là giáo
dân TP.HCM.
74 năm sống cùng niềm vui
Khi còn sống cố TGM Phaolô luôn chọn làm sứ giả
của niềm vui. Niềm vui từ trong trái tim lan tỏa cho mọi
người xung quanh dù trải qua bao nhiêu thăng trầm dù
gánh vác bao nhiêu trách nhiệm ông vẫn mang niềm vui
đến cho tất cả mọi người. Đó cũng chính l{ t}m nguyện
của Đức TGM Phaolô khi luôn nêu cao hẩu hiệu "Chúa
là niềm vui của con".
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Trong suốt 74 năm sống đời dương thế ông chọn
cho mình một cách sống một tâm nguyện: sống cùng
niềm vui. Ông sống vui và đem niềm vui đến cho tất cả
mọi người hông phân biệt lương gi|o.
L{ TGM Tổng giáo phận TP.H M ông chăm lo cho
hết mọi thành phần dân Chúa đặc biệt những người
nghèo ở vùng sâu vùng xa. Trong đêm giao thừa năm
0 8 thay vì d}ng lễ tại Vương cung Th|nh đường (Nhà
thờ chính tòa Đức Bà TP.HCM) thì TGM Phaolô ùi Văn Đọc
chọn dâng lễ cùng với bà con ở nơi nh{ nguyện nhỏ Giáo điểm Tin Mừng tại huyện Nhà Bè.
"Khi ấy, tôi nhìn thấy có nhiều người tham dự
thánh lễ chia tay năm cũ, bước sang năm mới nhưng vẫn
mặc những bộ quần áo cũ thường ngày. Thậm chí có
những người còn mặc nguyên bộ quần áo thun như mới đi
làm về" - anh Tuấn một giáo dân tại Giáo điểm Tin
Mừng ể lại.
Anh Tuấn nói tiếp: "Thật xúc động khi Đức TGM
bước lên gian cung thánh, cả nhà thờ cùng chung tiếng
gọi rất to: "Ông nội!". Đức TGM cũng xưng ông nội với mọi
người. Một tình cảm rất thân thương, gần gũi của TGM
đối với con chiên của mình. Những ai tham dự thánh lễ
giao thừa cuối cùng của ngài ở đó chắc chắn sẽ không bao
giờ quên được khuôn mặt, nụ cười và lời nhắn nhủ dạy dỗ
thân tình của ngài".
ố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là thế ông luôn thao
thức hông chỉ vấn đề thời sự của đất nước mà cả những
chuyện bình thường như tổ chức nấu cơm ph|t qu{ cho
người nghèo.
Trong bữa cơm cuối năm mới đây được tổ chức
vào trưa chủ nhật 9-11- 0 7 tại Tòa TGM TP.H M để
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phục vụ cho 600 người nghèo không phân biệt lương
gi|o Đức TGM bày tỏ: "Xin cảm ơn mọi người lương cũng
như giáo, những người nghèo của Chúa đã đến dự đông
đủ hôm nay. Chúa thương người nghèo, giáo hội cũng
thương người nghèo, chăm lo cho người nghèo".
Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.H M ùi Văn
Đọc sẽ được mai táng tại Nhà nguyện của Tiểu chủng
viện cũ bên mộ Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn
Bình.
Tận tụy cho tới khi nằm xuống
hia sẻ về những giây phút cuối đời của TGM
Phaolô Bùi Văn Đọc linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam người có
mặt trong chuyến hành hương d Limina - cho biết
chiều - hi đo{n đến Paris (Pháp), TGM Phaolô có biểu
hiện mệt mỏi.
"Tuy nhiên những ngày sau ngài vẫn sốt sắng tham
gia tất cả các hoạt động của đoàn. Thế nhưng bản thân
tôi và các đức cha, thành viên trong đoàn đều thấy ngài
yếu đi rất rõ. Con đường ngài đi được ngắn hơn. Đi chậm,
được một chút rồi lại nghỉ. Cho đến ngày cuối cùng, sau
khi ngài chủ sự thánh lễ tại thánh đường Thánh Phaolô và
lúc đi ra xe thì ngài đột quỵ. Ngài được đưa đến bệnh viện
cấp cứu nhưng không qua khỏi".
Tôi thật sự hâm phục dù thân xác trĩu nặng
nhưng ng{i hông than v~n hông muốn ai giúp đỡ lạc
quan cho đến hi nằm xuống rất thanh thản.
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Linh mục Giuse ể tiếp: "Trong chuyến đi, ngài
được Đức Giáo hoàng tặng một gói quà nhỏ. Trên đường
đi cùng với tôi, ngài mệt và chúng tôi cùng ngồi nghỉ trên
băng ghế. Ngài nhờ tôi giở gói quà. Quà là một chuỗi
tràng hạt, ngài thấy vậy, cầm lấy thốt lên: "Đẹp quá! Chắc
tôi dùng cho đến lúc chết". Nói rồi ngài ngồi im và lần
tràng hạt".
Không những là một vị chủ chăn đầy lòng yêu
thương v{ lạc quan cố TGM Phaolô còn là chuyên viên
thần học giáo sư thần học tín lý. Ông nghiên cứu hám
phá và giảng dạy một trong những đề tài hóc búa nhất đó
l{ thần học về húa Ba Ngôi. Ông lấy chính cuộc sống đời
mình để chuyển tải tình yêu thương niềm vui đến cho
mọi người.
ố TGM sống một cuộc đời hiêm tốn hông ngần
ngại xin lỗi về những thiếu sót lỗi lầm. Trong ngày nhận
sứ vụ TGM Tổng giáo phận TP.H M (24-4-2014), ông
từng tâm tình: "Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho
chúng tôi, các mục tử của anh chị em và tha thứ các thiếu
sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em...
Xin Người chúc phúc cho tất cả anh chị em và ban
cho anh chị em tràn đầy ơn lành, để anh chị em biết sống
yêu thương và phục vụ những người thân cận, nhất là
những con người khốn khổ, những ai cần đến anh chị
em...".
hia sẻ trước sự ra đi của Đức TGM Phaolô Bùi
Văn Đọc đức cha G . ùi Tuần (nguyên giám mục Giáo
phận Long Xuyên) viết trên trang web của Giáo phận
Long Xuyên:
"Cái chết của ngài đánh động các tâm hồn một cách
mạnh mẽ, hơn bất cứ thông điệp nào, hơn bất cứ nghi lễ
Gi|o Điểm Tin Mừng
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nào. Lý do gây xúc động cho tôi chính là sự ra đi của một
nhân vật nổi tiếng về yêu thương.
Ngài yêu thương một cách khiêm nhường, một
cách chân thành, một cách hồn nhiên. Ngài yêu thương
với nhiều bao dung, với nhiều quảng đại, với nhiều gần
gũi. Ngài yêu thương mọi người, không phân biệt tôn
giáo, không phân biệt dân thường hay chính quyền, không
phân biệt giai cấp giàu nghèo.
Hôm nay ngài lặng lẽ trở về tổng giáo phận của
ngài, để như hạt lúa chôn vùi trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Đám tang của ngài sẽ là một biển yêu thương. Từ đó,
chúng ta sẽ nhìn về phía trước. Phía trước cũng phải là
yêu thương tỏa sáng.
Đức cố TGM ra đi với yêu thương lặng lẽ. Nhưng
ngài trở về với yêu thương tràn đầy tha thiết nhắn gửi".

* THƯƠNG NHỚ ÔNG NỘI

Gi|o Điểm Tin Mừng
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1- Con chào cha
Nỗi đau lòng phải chấp nhận sự ra đi lặng lẽ của
"Ông Nội" là nỗi đau của dân Chúa ở hắp mọi nơi... ha
ơi! on biết giờ cha rất đau lòng. on xin chia buồn cùng
cha và cộng đo{n Gi|o Điểm Tin Mừng về nỗi đau n{y.
on l{ một thành viên di dân đang sống và sinh
hoạt giới trẻ xứ Khiết Tâm - Thủ Đức. on được biết
"Ông Nội" là đồng hương của con bởi con là con chiên
giáo xứ Tu Tra - Đơn Dương - L}m Đồng Giáo Phận Đà
Lạt. Tiếc thay là bây giờ con mới biết ông nội là đồng
hương! Gặp Đức Tổng PhaoLô lần đầu tại Giáo Điểm Tin
Mừng con rất ấn tượng vì lúc đó được nghe Đức Tổng
giảng và nói là thích con cái Chúa gọi Đức Tổng bằng
"Ông Nội"! on cảm thấy cách gọi này cho chúng con
được sự thân thiện gần gũi với Đức Tổng hơn. on hao
h|t được gặp nữa nhưng...
9 giờ sáng thứ ba 7-3- 0 8 đang ngồi làm việc tại
công ty con nhận tin nhắn của Hội Đức Mẹ Mân Côi báo
tin Đức Tổng mới qua đời. on hông tin con muốn la
lên là đưa tin nhầm rồi... thế nhưng hi lướt faceboo thì
con thấy toàn đưa tin ông nội mất và cuối cùng hi đọc
được trên web tinthac.net báo tin Giáo Điểm Tin Mừng
sẽ dâng lễ đưa ch}n cho "Ông Nội" ngay lúc 7g chiều
hôm đó con muốn về Giáo Điểm ngay để dự lễ nhưng
đang ở công ty nên con không đi được.
7g đi l{m về con mở faceboo trực tiếp để hiệp
thông thánh lễ với cộng đo{n. on thấy cha hóc, con
thấy bàn thờ "Ông Nội". ha ơi con hóc nước mắt con
rơi m{ con hông l{m được gì. on thấy như đang mơ v{
hông thể tin được vì hình ảnh "Ông Nội" vẫn tươi cười
giọng nói "Ông Nội" vẫn vang lên trong con.
Gi|o Điểm Tin Mừng
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ha ơi! ha mau vượt qua nỗi đau n{y cùng chúng
con nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Ông Nội" sẽ phù hộ
cho cha và cộng đo{n Gi|o Điểm Tin Mừng được mọi sự
tốt đẹp mà. Chúng con luôn tín thác vào Chúa.
Tối hôm qua khi khóc xong thì nhóm giới trẻ tổ
chúng con đã quy tụ nhau cùng dâng kinh Mân Côi và
hiệp ý cầu nguyện cho "Ông Nội" mau được hưởng tôn
nhan Chúa.
on xin húa v{ Mẹ luôn ban bình an sức hỏe và
nâng đỡ cha mỗi ngày để cha thực hiện mệnh lệnh húa
trao là rao giảng Lòng Chúa Thương Xót đến với muôn
dân, ngày càng nhiều chiên lạc được quay về bên Chúa.
Con Maria Tou Nai Niên
niennai1985@gmail.com

2- Kính chào cha,
on đã cố ềm lòng nhưng con vẫn phải bật khóc
hi nhận được tin Đức ha Phaolô Bùi Văn Đọc đã được
Chúa gọi về cách bất ngờ hi đang d}ng Th|nh Lễ ở
ngoại thành Roma.
Thương tiếc "Ông Nội" quá cha ơi đâu còn dịp nào
cho chúng con được đón "Ông Nội" về Giáo Điểm Tin
Mừng Nhà Bè với chúng con nữa hỡi cha! húa đã gọi
"Ông Nội" về với húa cách bất ngờ như vậy thì chúng
con chỉ còn biết nguyện xin húa đón "Ông Nội" về bên
Lòng Chúa Thương Xót.
hung con biết "Ông Nội" rất yêu thương d}n
nghèo chúng con nhất là yêu thương d}n nghèo Gi|o
Điểm Tin Mừng chúng con lắm. Xin húa nhậm lời chúng
con Amen.
"Ngoc Anh Doan Thi"
mariarosalima18@gmail.com

Gi|o Điểm Tin Mừng
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3- Kính thăm ch ,
Gia đình con xin chia buồn cùng cha và ộng Đo{n
Gi|o Điểm Tin Mừng về sự ra đi đột ngột của Đức Tổng
Giám Mục Phaolo ùi Văn Độc người cha ính yêu mà
Giáo Điểm Tin Mừng thường gọi ngài là "Ông Nội" vì tâm
tình đặc biệt mà ngài đã d{nh cho cha v{ ộng Đo{n Gi|o
Điểm Tin Mừng qua mười mấy lần ngài đã ưu |i đến
thăm tặng quà và dâng lễ tại Gíao Điểm.
Hôm nay gia đình con đã mở Youtube để nghe cha
giảng và cử hành Thánh Lễ Đưa h}n "Ông Nội" về với
Lòng Chúa Thương Xót. húng con rất xúc động. Gia đình
con cũng cầu nguyện cho "Ông Nội" và đặc biệt cầu cho
cha được nhiều hồng ân Chúa, tràn đầy sức hỏe để tiếp
tục sứ mạng mà Chúa đã ưu |i trao cho cha.
Xin ơn trên ban cho TGP Saigon có được vị tân chủ
chăn cũng sẽ dành nhiều thương yêu v{ n}ng đỡ cha và
Giáo Điểm Tin Mừng như Đức cố TGM Phaolô.
Khánh Tường & Chon Phan (Úc Châu)
dominictpham@yahoo.com

4- Con chào Cha,
ha ơi con biết cha và mọi người đều rất buồn vì
"Ông Nội" đã về với húa. on mới ở Sài Gòn có năm
nhưng cũng biết được Đức Tổng nhờ đến Giáo Điểm Tin
Mừng tham dự thánh lễ và thấy "Ông Nội" thật dễ
thương.
S|ng hôm qua v{o faceboo con hông tin v{o mắt
mình, tại sao tại sao lại thế. on cũng biết Đức Tổng nhờ
đọc cuốn sách on Đường Tín Thác của cha. oi lại thánh
lễ tưởng niệm "Ông Nội" con rất đau lòng thực sự rất
buồn và khóc rất nhiều. on nghĩ con phải học từ "Ông
Nội" rất nhiều.
Gi|o Điểm Tin Mừng
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on th{nh thật chia buồn đến cha và Giao Điểm
Tin Mừng. Một người cha ính yêu, "Ông Nội" thân
thương luôn đồng hành cùng cha trên con đường tín
thác giờ đã trở về với Lòng Chúa Thương Xót.
on hông biết thời gian tới đây cha sẽ ra sao. ha
và cộng đo{n cố gắng lên nhé chắc chắn "Ông Nội" trên
thiên đàng hông muốn nhìn mọi người hóc đâu. "Ông
Nội" sẽ luôn luôn dõi theo cha v{ cộng đo{n m{. ha giữ
gìn sức hỏe nhé.
Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn ban ơn v{
đồng hành cùng cha.
Con Huệ
hue060516@gmail.com

5- Ch ơi!
Xin cha nén đi nỗi buồn. "Ông Nội" ra đi về cùng
Chúa nhưng con tin rằng ở trên Thiên Quốc "Ông Nội" sẽ
cầu nguyện cho cha. on đường phía trước của cha chắc
sẽ gặp nhiều trắc trở hi "Ông Nội" hông còn. Nhưng
cha ơi xin cha cố gắng tiếp tục rao giảng Lòng Chúa
Thương Xót. Xin cha ở với chúng con. Nguyện xin Lòng
Chúa Thương Xót n}ng đỡ cha trên con đường tín thác.
ha ơi cố lên!
linhnguyen18061992@gmail.com

6- Ch ơi,
on được gặp Đức Tổng Phaolô ngày 3-3-2018
sau thánh lễ ở đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng bảo con
đến chụp hình. Con không có máy. Đức Tổng lấy máy của
mình nhờ cha thư ý chụp giúp.

Gi|o Điểm Tin Mừng
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Khi nói chuyện với Đức Tổng con nói về cha Long.
Đức Tổng rất vui và hỏi con có thích nghe bài giảng của
cha Long không. on đáp dạ có con nghe mỗi ngày.
Con tin rằng Đức Tổng rất thương cha. Khi còn ở
trần gian Đức Tổng đến Giáo Điểm Tin Mừng dâng lễ
được
lần nhưng hiện giờ Đức Tổng đang ở trên thiên
đàng sẽ đồng hành với cha trong thánh lễ mỗi ngày, cha
vui không?

Nữ tu đang ở bên Rome
Ny Ho Thi <srnyroma@gmail.com>

7- Thành thật chi buồn với ch về sự ra đi bất ngờ
của Đức Tổng Phaolô, "Ông Nội" rất dễ thương như cha
hay nói vậy và con cũng thấy như vậy.
uổi trưa nay ở bên Pháp con rất sửng sốt hi
nghe tin Đức Tổng Phaolô mới qua đời tại Rome. on
nhớ ngay tới cha và con đã cầu nguyện ngay cho Đức
Tổng là "Ông Nội" mà cha và Đức Tổng hay xưng với dân
Chúa của Giáo Điểm Tin Mừng.
Hôm nay nghe tin Đức Tổng qua đời con nhớ là có
đưa thư cho Đức Tổng và nhờ Đức Tổng đưa cho cha một
lá thư với hy vọng là hi Đức Tổng đến Giáo Điểm Tin
Mừng dâng lễ sẽ đưa thư cho cha nhưng hông ngờ Đức
Tổng ra đi qu| bất ngờ hông biết bao giờ lá thư ấy mới
đến tay cha!!!
ầu xin húa cho cha luôn được Đức Tổng cầu bầu
cho cha thêm sức mạnh và được nâng đỡ nhiều hơn để
công cuộc loan truyền Lòng Chúa Thương Xót ng{y c{ng
ph|t triển.
on vừa coi viedo cha dâng lễ tưởng niệm Đức
Tổng tại Giáo Điểm Tin Mừng ngày 7-3- 0 8. Thật là
Gi|o Điểm Tin Mừng
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cảm động và buồn lắm. Nhưng Đức Tổng đang tươi cười
với cha qua tấm hình của Ngài thật đẹp.
on hy vọng cha bớt buồn phần nào và luôn được
an ủi trong Lòng húa Thương Xót. on vẫn tin là Chúa
sẽ dẫn dắt cha vượt qua những thử thách để làm tròn
thánh ý Chúa là loan truyền Lòng Chúa Thương Xót như
cha đã v{ đang l{m với ết quả là bao nhiêu người trở
về với húa.
on luôn cầu nguyện cho cha được tràn đầy ơn
Th|nh Thần và cộng đo{n Gi|o Điểm Tin Mừng phát
triển hơn nữa. ảm ơn cha vì mỗi ngày con nghe bài
giảng của cha thấy rất thấm thía như rót v{o tai giúp
con hiểu và sống Lời húa dễ dàng hơn.
Con Maria Kiều Hạnh
luongmariehanh@yahoo.fr
Paris - Pháp

8- Ch Long kính mến,
Trên nỗi niềm đau xót của Giáo Hội Việt Nam con
hiểu nỗi đau của cha. on xin cùng hiệp thông với cha
với Giáo Điểm Tin Mừng cũng như với Giáo Hội Việt
Nam. Nguyện xin Chúa Giêsu Giàu Lòng Xót Thương đưa
Đức ố Tổng Giám Mục Phaolô về hưởng trọn vẹn Tôn
Nhan Từ Ái của húa. Đức Tổng sẽ bầu cử và tiếp tục
nâng đỡ cha như ng{i vẫn thực hiện.
Lòng con cũng dậy lên một nỗi lo hi nghe tin Đức
Tổng được húa gọi về. Nhưng cha ạ cha chỉ là dụng cụ
Chúa dùng để loan truyền Lòng Thương Xót của húa
đến với người người. hắc chắn húa có cách của húa.
"Ánh nhìn của ha hằng dõi theo ngài ngày đêm" nhật
ký Faustina, 86).
Gi|o Điểm Tin Mừng
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hiều thứ năm cộng đo{n Việt Nam tại Nhà Thờ
Chúa Kitô bên Hoa Kỳ chầu Thánh Thể chúng con cầu
nguyện cho Đức Tổng Phaolô. on cầu nguyện và dâng
cha cũng như những công việc và lòng nhiệt thành khao
khát của cha lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
on tin chắc trước Nhan Thánh Chúa Đức Tổng
cầu bẩu đắc lực hơn cho cha v{ ng{i vẫn hằng đồng hành
với cha cách sát sao hơn hi ng{i còn tại thế.
Lạy Mẹ Maria xin Mẹ nâng đỡ Vị Tông Đồ nhiệt
thành của on Mẹ.

Marie SangXuan- USA
xuannguyenthi69@gmail.com

9- Như thư ng l , sáng nay con thức dậy lúc 5 giờ sáng
và mở youtube giaodiemtinmung để nghe bài giảng của
cha.
Nhưng hôm nay con thực sự đau buồn về sự ra đi
của Đức Tổng "Ông Nội" người cha yêu dấu đã luôn giúp
sức và đồng hành với cha trong sứ mạng loan truyền
Lòng Chúa Thương Xót con đã hông cầm được nước
mắt cha ạ! on xin chia buồn với cha về sự mất mát lớn
lao này nhưng con tin rằng Đức Tổng vẫn luôn ở bên cha
và cộng đo{n Lòng húa Thương Xót Gi|o Điểm Tin
Mừng. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban phúc quê Trời
cho một mục tử đã một đời hy sinh phục vụ húa và Giáo
Hội. on xin chia sẻ nỗi đau của cha xin húa luôn gìn
giữ cha trong vòng tay của Ngài để tiếp tục loan truyền
Lòng Chúa Thương Xót theo th|nh ý húa.
Lạy húa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thưa cha
đó l{ lời cầu nguyện đầu tiên của con cho một ngày mới
và tạ ơn húa sau một ngày. Bài giảng của cha hôm nay
đã đánh động con rất nhiều giúp con cảm thông và tha
Gi|o Điểm Tin Mừng
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thứ cho những người đã l{m tổn thương con v{ con sẽ
cầu nguyện cho họ nữa cha ạ!
Maria Hue Nguyen
huenguyen1997@gmail.com

10- Xin nh chị em Cộng đoàn LCTX cùng hiệp thông với
Giáo Hội cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc mới
được húa gọi về. Xin húa thương xót v{ đưa linh hồn
Phaolô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa, cùng các
Thánh trên Thiên Đàng.
Đức ha Phaolô Bùi Văn Đọc là người trong gần
năm qua đã giúp cho cha Giuse Trần Đình Long được đi
loan truyền Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Điểm Tin
Mừng. ộng đo{n L TX hải ngoại chúng ta đã được nghe
cha Long giảng tên trang web tinthac.net mỗi ngày, và thấy
cộng đo{n Lòng húa Thương Xót tại đây đang ph|t triển
rất mạnh mà nay Chúa đã gọi Đức ha Phaolô Bùi Văn Đọc
về với húa.
ảm tạ húa đã cho Đức ha ra đi rất bình an, và
nhẹ nhàng như lời húa Giêsu mạc hải cho Thánh Nữ
Faustina. ất cứ ai đến với L TX đều được húa thương, và
bảo vệ trong giờ lâm chung. Nay con tin và xác tín Đức ha
Phaolô ra đi rất bình an trong giờ lâm chung, vì Đức ha đã
gieo hạt giống Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Điểm Tin
Mừng nơi m{ húa Th|nh Thần đang hoạt động rất mạnh.
Xin phó Th|c Đức Tổng Phaolô vào đại dương
Lòng húa Thương Xót. Đây l{ lúc chúng ta hiệp thông cầu
nguyện cho cha Giuse Trần Đình Long v{ Gi|o Điểm Tin
Mừng để xin lòng từ bi và khoan nhân của húa luôn luôn
che chở cha nơi m{ Đức Tổng có sự quan tâm đặc biệt.
Nguyện xin Chúa gởi một Tổng Giám Mục mới cũng có lòng
nhiệt th{nh với Lòng Chúa Thương Xót đến với Giáo Điểm
Gi|o Điểm Tin Mừng
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Tin Mừng. Mọi đều xảy ra đều trong bàn tay của Thiên
Chúa. Xin được theo ý Chúa đừng theo ý chúng con. Amen
David Thai USA
divinemercy04122012@gmail.com

11- Thành thật chi buồn với ch và cộng đoàn. Đức cha
Phaolô ùi văn Đọc là "Ông Nội" của Giáo Điểm Tin Mừng
đã về với húa tại Roma.
on biết cha và cộng đo{n buồn lắm vì Đức Tổng rất
yêu thương cha v{ cộng đo{n GĐTM.. Từ nay hông phải có
dịp lễ Đức Tổng mới tới mà Đức Tổng luôn ở bên cạnh cha
và lúc n{o cũng ở với cộng đo{n Gi|o Điểm Tin Mừng với
mọi người...
on th{nh ính chia buồn nguyện xin Đức Tổng
luôn phù hộ cha hoẻ mạnh và cộng đo{n luôn lớn mạnh.
Đức Tổng rất hiền lành dễ thương rất hiểu biết và
thương cha nhiều con tin Đức Tổng sẽ cầu xin húa gửi
một Đức ha hác cũng dễ thương đến cho cha và Giáo
Điểm Tin Mừng. Mọi người đều cầu nguyện cho cha trong
đó cũng có con nữa. on tin húa sẽ ban cho Giáo Phận Sài
Gòn một Đức Tổng mới cũng tốt lành như vậy.
Con Lucy Pham- USA
lucillefam@yahoo.com

12- Con và gi đình xin chi buồn với ch và Giáo Điểm
Tin Mừng vì sự ra đi của Đức Tổng. Khi nhận được tin con
bàng hoàng vô cùng và đau đớn. on báo cho gia đình:
"Đức Tổng mất rồi!"
Gia đình con xem trên youtube thấy Đức Tổng đến
dâng lễ tại Giáo Điểm Tin Mừng lúc nào cũng vui cũng cười.
Nhưng hi con xem th|nh lễ truy điệu Đức Tổng tại Giáo
Điểm Tin Mừng con bật hóc. Thương nhớ Đức Tổng quá,
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con giận Đức Tổng đã bỏ đàn chiên bơ vơ chúng con đang
cần Đức Tổng che chở dẫn dắt thế mà!!! Hic
ltnguyen2013@icloud.com
13- Con tên là Kim Uyên 68 tuổi hiện đang ở Vương
Quốc ỉ. Mỗi ngày đều mở Youtube để nghe những bài
giảng của cha ở Giáo Điểm Tin Mừng
Hôm nay nhìn thấy cha nghẹn ngào chia sẻ những
ỷ niệm với Đức Tổng con cũng hông ngăn được những
giọt nước mắt. Thành thật chia buồn với cha trước nỗi mất
mát to lớn này. on tin rằng trên Thiên Quốc "Ông Nội"
cũng theo dõi và cầu nguyện cho cha.
Xin húa ban cho cha nhiều sức hỏe luôn can đảm
vượt qua những hó hăn để hướng dẫn giáo dân chúng
con đồng hành trong Lòng Chúa Thương Xót.
Tất cả chúng con ai cũng đặt câu hỏi: "Rồi đây Giáo
Điểm Tin Mừng sẽ thế nào?" Chúng con tín thác vào Lòng
Chúa Thương Xót. Hy vọng Đức Tổng Giám Mục ế nhiệm
"Ông Nội" cũng sẽ lo lắng và nâng đỡ tinh thần để cha hoàn
thành sứ mạng húa trao phó để lo cho những con chiên
nghèo nàn bệnh tật rất cần đến những bài giảng thực tế và
những lời cầu nguyện của cha để vơi bớt hổ đau.
Agnes Kim Uyên
locuyen0@gmail.com

14- Tạ ơn Chú b n cho ch luôn bình n.
on xin th{nh ính ph}n ưu cùng cha v{ Gi|o Điểm
Tin Mừng vì vừa mất đi "Ông Nội" và cụng là cha của chúng
con. ha gần gũi Đức Tổng nhiều hơn vì con chỉ được ngồi
chung bàn tiệc với Đức Tổng một lần hi Đức Tổng sang
thăm nước của chúng con.
ên H{ Lan n{y con hay tin sớm và tức thì đang ngủ
bật dậy cầu nguyện và khóc thương.
Gi|o Điểm Tin Mừng

102

TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Tháng 04/2018
MỪNG ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

on ao ước được về gặp cha và thăm Gi|o Điểm dù
chỉ một lần. Hàng ngày con cầu hẩn xin húa thương ban
bình an cho cha v{ cộng đo{n. on đã hết nước mắt rồi lại
mở máy nghe cha giảng. Thương cha qu| con lại hóc tiếp.
Xin cha giữ sức hỏe nhé.
con Maria Michelle - Holand
phuonghoang44@gmail.com

15- Chào ch , tông đồ c Lòng Chú Thương Xót.
on xin chia đau sẻ buồn trước sự ra đi qu| đột ngột
của "Ông Nội" hiền lành, thân thiện nhân ái của Giáo Điểm.
on thương cha v{ Gi|o Điểm Tin Mừng. on hóc
thương v{ xem lại các thánh lễ "Ông Nội" dâng tại Giáo
Điểm. Liên lỉ cầu cho "Ông Nội" được về bên Lòng Chúa
Thương Xót để "Ông Nội" phù hộ cho cha và chúng con
được tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương.
Thi Minh Nguyen
<nguyentm58@hotmail.com>

16- Ch ơi!
on hông biết Giáo Điểm Tin Mừng sắp tới sẽ ra
sao. on chỉ biết tất cả hông ngoài Ý Chúa. on chỉ biết cầu
nguyện cho cha cho công cuộc rao giảng Lòng Chúa
Thương Xót của cha được tiếp tục cho chúng con được đến
với húa.
on biết đến Giáo Điểm Tin Mừng được gần 00
ngày rồi. on đã 0 tuổi rồi nhưng đây l{ những ngày con
thật sự sống hạnh phúc. Giữa vô vàn hổ đau con vẫn thấy
sự ngọt ngào của húa. Con là người tội lỗi yếu đuối hổ
đau. L{ một phụ nữ đơn th}n nuôi con nhỏ. Không có Chúa,
con biết sống sao đây?
on hứa sẽ đọc inh Mân Côi mỗi ngày để cầu
nguyện cho cha. Ở đâu có Lòng húa Thương Xót có cha
Gi|o Điểm Tin Mừng
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thì chúng con đến. húng con cùng đồng hành với cha.
"Ông Nội" về với húa sẽ cầu bầu cho cha cho Giáo Điểm
Tin Mừng cho việc rao giảng Lòng Chúa Thương Xót nhiều
hơn nữa. Hai mươi năm trước Đức Tổng đã ban bí tích cho
con. Khi ấy con là cô bé 0 tuổi ở Mỹ Tho. ây giờ con trở
về với húa sau 0 năm sống trong tăm tối xa lìa Chúa là
lúc con gặp lại Đức ha ở Giáo Điểm Tin Mừng này!
ha ơi vững dạ an lòng nơi húa chúng ta. húa
thương cha thương chúng con. húng con yêu húa v{
thương cha lắm.
Mỹ Tho
lethimytien1241988@gmail.com

17- Con là Trung ở bên Áo. on đã từng đến thăm
cha v{ Gi|o Điểm Tin Mừng.
Từ ngày gặp cha con thật sự rất cảm động vì Chúa
đã dùng cha để bày tỏ Lòng Thương Xót của húa cho đo{n
chiên hốn hổ ngày đêm hướng về húa. on biết là cha
rất nhiều việc phải làm cho đo{n chiên. Hằng ngày trước
hi đi ngủ con luôn nghe cha giảng ở trên trang web
tinthac.net đó cha. Sau đó cầu nguyện để húa luôn đồng
hành với cha mọi ngày.
Mấy ngày hôm nay con thật sự rất đau buồn vì sự ra
đi của một vị chủ chăn hiền hậu rất thương đo{n chiên v{
rất tôn sùng Lòng Thương Xót của húa! Ở bên này buổi tối
hôm đó nghe tin m{ hông thể nào ngủ được vì buồn qu|!
Nhưng con hy vọng và tin chắc rằng Đức Tổng Phaolô của
chúng ta ra đi trước để thì thầm với húa về đo{n chiên m{
Ng{i đã chăn dắt và sẽ luôn cầu nguyện cùng Chúa cho
chúng ta.
on xin chia buồn cùng cha và đặc biệt là Giáo Điểm
Tin Mừng mà Đức Tổng đã đặt vào trong con tim của Ngài!
Gi|o Điểm Tin Mừng
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on đây l{ một tu sĩ tội lỗi đã nhiều lần phạm tội lỗi
làm cho Chúa rất buồn! Xin cha và cộng đo{n thương cầu
nguyện cho con được trung thành và đứng vững trên con
đường mà Chúa đã thương gọi chọn con. Xin húa tha thứ
tội lỗi và chữa mọi bệnh tật phần hồn và phần xác cho con.
Không biết từ bao giờ cha là người con hông bao
giờ quên trong lời cầu nguyện của con mỗi ngày. ha đã trở
thành người cha linh hướng cho con là một gương s|ng
cho con noi theo vì sự yêu mến và tín thác vào Chúa!
on sẽ luôn đồng hành với cha qua lời cầu nguyện
và chuỗi inh lòng Chúa thương xót mỗi ngày! Xin Chúa là
Đấng giàu lòng thương xót ban cho cha được nhiều sức
hỏe và nhiều hồng ân!
Người con tội lỗi
Thomas Trung- Áo
thomas.pham@bborden.at

18- Cái chết c
Chú gửi cho tôi.

c TGM Ph olô là một b c tâm thư

. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tại
Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. hỉ biết cầu nguyện cho ngài.
Khi cầu nguyện cho Đức Tổng tôi xót xa nghẹn ngào. Tôi
nhớ lại những tâm sự giữa hai chúng tôi ngay trước hi
ngài đi Rôma.
. Giờ đây ng{i vẫn tâm sự với tôi. Ngài khuyên
tôi hãy coi cái chết của ngài như một bức tâm thư húa
gửi cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và cho tôi nói
riêng. Ý chung của bức tâm thư đó l{: “Hãy tỉnh thức và
cầu nguyện”.
. Đức cố TGM Phaolô hẩn hoản nhắc cho tôi
nhớ lại Lời húa Giêsu đã b|o trước: “Anh em hãy tỉnh
Gi|o Điểm Tin Mừng
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thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều
sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,
36).

4. ó nghĩa là những điều sắp xảy đến sẽ tang tóc.
Để thoát hỏi tôi cần cầu nguyện nhiều và cần lắng nghe
ý Chúa để mà biết chọn lựa những gì nên làm những gì
nên thôi làm.
5. V{ có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến.
Ngài sẽ hỏi tôi có luôn tìm gặp Ng{i l{ Đấng cứu độ
không, có luôn coi Ngài là nền tảng cho cộng đo{n đức
tin của tôi không (x.1Cr 3, 11).
6. V{ có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến.
Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự đang thuộc về húa không (x Gl
2, 20).
7. V{ có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến.
Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự “Hiến dâng mình làm của lễ
sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa không? (Rm 12,
1).
8. Mấy ngày trước hi Đức Tổng đi Rôma tôi gọi
điện thăm ng{i. Tôi nói với ngài một lời thân mật: “Đức
Tổng Bùi nên nhớ mình đứng đầu Giáo Tỉnh. Vì thế nên đi
thăm anh em, trong đó có tôi là kẻ già yếu sắp chết rồi”.
Ngài trả lời: “Chưa chết đâu, chúng ta còn gặp nhau”. Ai
ngờ bây giờ tôi còn sống mà chính ngài đã chết. Dù sao,
chúng tôi vẫn còn gặp nhau một cách thiêng liêng.
9. ằng cách thiêng liêng, mà rất thân tình Đức ố
TGM Phaolô mới nhắn nhủ tôi là: Tình hình đang chuyển
biến mau lẹ như c|i chết mau lẹ của ngài. Hãy tỉnh thức
và cầu nguyện thực nhiều ẻo sẽ quá muộn.
Tôi hiểu phần nào điều ngài nhắn nhủ. Tôi băn
hoan v{ cầu nguyện thêm, thì tôi được hiểu thêm nhờ
Gi|o Điểm Tin Mừng
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đoạn thơ sau đây của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu
Êphêsô:
10. “Bẩm sinh chúng ta là những kẻ đáng chịu cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. Nhưng
Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu thương
chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng
đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ẩn
sủng mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 4-5).
Kẻo sẽ quá muộn tôi lập tức tin vào Chúa Giêsu
Kitô. Nhờ ân sủng của Ngài, tôi yêu thương mọi người
khác như húa đã thương tôi. x.Ga
4.
Từ đó Đức cố TGM Phaolô nhắn nhủ tôi là. Dù tình
hình sẽ chuyển biến xấu đi v{ mau lẹ trở thành nguy
hiểm thì tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện luôn phải
vững vàng bám chặt vào Chúa Giêsu Kitô, vâng lời Ngài,
mà sống yêu thương như Ng{i đã yêu thương.
. Đức ố TGM Phaolô đã sống và đã chết trong
ân sủng và lòng thương xót húa. Ng{i hông tự hào vì
những gì khác. Đó chính l{ chứng nh}n của tỉnh thức và
cầu nguyện.
. Tôi có cảm tưởng là sẽ có một lúc, tình hình
trở nên tang tóc đến nỗi tôi cũng sẽ thốt lên như húa
Giêsu xưa: “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ rơi con” (Mc 15, 34).
Nhưng chính lúc đó tôi rất cần có một đức tin hiêm
nhường phó thác để nói như húa Giêsu: “Cha ơi, con xin
phó thác hồn con trong tay Cha” Lc
46 . Nghĩa là tôi
chỉ trông cậy vào ân sủng và lòng thương xót húa m{
thôi.
. T}m thư m{ húa gửi cho tôi qua cái chết của
Đức ố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là như thế. Ít là lúc này,
tôi đọc qua thì thấy vậy. ó thể hi đọc ỹ sẽ thấy thêm.
Gi|o Điểm Tin Mừng
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4. Những năm th|ng gần đây tôi hay gọi điện
thoại cho Đức ố TGM. Khi trả lời bao giờ Đức ố TGM
cũng bắt đầu bằng câu: “Thưa Đức cha, con đây”. Giờ đây,
tôi cũng đang gọi ng{i. Ng{i cũng đang trả lời nhưng
bằng cách khác. Rồi đây tôi còn sẽ gọi ngài. Mong ngài
cũng sẽ trả lời bằng cách nào mà Chúa cho phép. Tôi coi
tất cả đều là do ân sủng và lòng thương xót húa.
5. Đức ố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chết như
một người yếu đuối tại nhà thờ Thánh Phaolô. Tự nhiên,
tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô xưa: “Tôi rất vui mừng và tự
hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô
ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình
yếu đuối…Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 910).
Long Xuyên, ngày 7.3.2018
+ Gm. Gioan B. Bùi Tuần
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*Tháng Hoa Dâng Mẹ

IỀU TRÁI TIM NÓI

"Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất
cả những điều ấy trong lòng." (Lc 2, 51)
Mẹ đó, Mẹ chẳng bỏ sót điều gì, Mẹ
chẳng để quên điều gì, TRÁI TIM MẸ hằng
hướng về Con Mẹ, trái tim Mẹ luôn chất
chứa Lời Con Mẹ.
Mẹ
Mẹ
Mẹ
Mẹ

nguồn cậy trông
nguồn an ủi
đôi c|nh chở che
đôi vai gánh vác.

Mẹ gánh lấy mọi hổ đau nh}n loại
Mẹ gánh lấy mọi trái tim nhân loại
Mẹ cất lấy từng giọt nước mắt của nhân loại
Mẹ ôm các con vào lòng
Mẹ nâng các con như trứng
Mẹ hứng các con như hoa
Gi|o Điểm Tin Mừng
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Những đo| hoa mong manh dễ gãy
Những quả trứng mỏng mảnh dễ tan tành.
Mẹ
Mẹ hông bỏ sót điều chi
Mẹ,
Mẹ chẳng bỏ qua điều gì
Mẹ LẮNG NGHE con hóc
Mẹ lắng nghe con trải tấm lòng
Mẹ yêu con cũng như sao trên trời
Mẹ yêu con cũng như c|t ngo{i biển
Mẹ vỗ về con như con sóng dịu dàng
TÌNH MẸ đó
Mênh mông tựa biển cả
TÌNH MẸ đó
Ấm áp tựa sao băng
Loé lên nhưng hông bao giờ tắt
M{ ch|y m~i ch|y m~i trong tim hồng.
Mẹ nhớ mãi lần đầu tiên con hóc
|i mỏ cái còi cái miệng hét inh tai
Mắt thì nhắm mà còi thì cứ hét
Hét inh nh{ m{ ai cũng xuyến xao
on coi đó con sinh linh bé nhỏ
on thơ ng}y con trong trắng dường bao
on lớn lên trong vòng tay của Mẹ
on hóc con cười Mẹ hỉ hả cùng con
Khi con ốm con đau con bịnh tật
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Mẹ lắng lo hết trông đứng lại ngồi
Mẹ gật gà canh cho con giấc ngủ
on say rồi Mẹ vẫn thức canh con.
Khi con lớn con xa dần tay Mẹ
Đứng trông theo những vấp ngã đầu đời
Mẹ đau đáu trông con ngồi bên Mẹ
Nhưng xa dần con vơi lỏng vòng tay.
on yêu của Mẹ
Mẹ vẫn bên con mỗi đêm mỗi ngày
và từng giây phút,
Mẹ vẫn yêu con như lúc con mới chào đời
Mẹ vẫn nhìn con như lúc con tập bước
bước đầu tiên.
on đó,
ũng nhõng nhẻo với Mẹ như hồi bé tí
ũng tỉ tê như c|i thuở hay đòi quà
Mẹ hay lắc hông cho là con khóc
Ôi cục cưng ngốc nghếch của Mẹ sao mà yêu quá
Ờ thì cứ hóc đi nhóc
Mẹ hông chìu đâu,
Mẹ dịu dàng nhưng nghiêm hắc lắm
đừng có buồn hi đòi Mẹ chẳng cho.
Lớn phổng rồi còn gì
ó gia đình rồi còn gì
on ch|u một tá rồi còn gì
Dạ thưa Mẹ con nay đã luống
on mới về nhà với một đống cháu con
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Lại thêm ông chồng răng chả còn mấy cái
Lại vác bà vợ cứ móm mém nhai trầu
Vui lắm Mẹ
Con nhớ lại thuở thiếu thời con sa ngã đủ thứ mê,
mê ăn uống mê tham d}m vô độ Mẹ nắm về quất mấy
phát vô mông con hờn mát nói Mẹ già chả hiểu giờ lớn
rồi con cũng quất đám cháu con.
Tạ ơn Mẹ
on xin tạ ơn Mẹ
TRÁI TIM MẸ thật bao lớn cho vừa
TRÁI TIM MẸ như ngọn đèn soi bước
Trông theo Mẹ con vững bước trên đời.
Mẹ ơi
on yêu Mẹ
on yêu Mẹ.
Ừm
Mẹ yêu con
Mẹ cũng rất yêu con.
Nhà Bè, để nhớ "Ông Nội"
M.HNA
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*Công tác Bác Ái hàng tháng
của ộng Đo{n ầu Nguyện Lòng húa Thương Xót v{
Nhóm Thiện Nguyện Tín Th|c
Gi|o Điểm Tin Mừng
1201/12 Nguyễn Văn Tạo - Ấp 1 - xã Hiệp Phước –
Huyện Nhà Bè - Tp HCM
***
1/ (tháng 3/2018) BÁC ÁI MÙA CHAY
ã đến thăm và tặng 2.494 phần quà tại 9 Huy n thị
thuộc tỉnh Bình Dương :
- Chi hội B nh nhân nhiễm chất độc D C m
- Chi hội Ngư i Khiếm Thị
- Trại nuôi b nh nhân phong
2 ngày 13 & 20/03 /2018 vừa qua
2/(tháng 4/2018) BÁC ÁI MỪNG CH A PHỤC INH –
MỪNG ẠI LỄ KÍNH LCTX – mừng bổn mạng Giáo iểm
Tin Mừng
ẽ đi thăm và tặng 2.049 phần quà tại 16 Quận, Huy n
trong Tp HCM.
- chi Hội ngư i khuyết tật
- chi Hội B nh nhân nhiễm chất độc D C m
3 ngày 10,17,24/04/2018
Ban Mục vụ & thiện nguyện Tín Thác
Giáo Điểm Tin Mừng
Trân trọng thông báo
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