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*Mừng Bổn Mạng Giáo Điểm Tin Mừng – Chúa Nhật II PS (28/4) 
 – Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
 
 
 
LÒNG THƯƠNG XÓT & LINH MỤC 
 
 

Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta bằng một 
tình yêu giao ước, cam kết, 
trung thành, một 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. 

Thiên Chúa muốn 
đưa chúng ta vào mối quan 
hệ hợp tác, hầu chúng ta có 
thể cộng tác trong công việc 
của Lòng Thương Xót. Nhờ 
Phép Rửa, và cụ thể hơn 
nhờ Chức Thánh, đối với 
các linh mục, chúng ta được 
truyền chức, với tư cách là 
những người cộng tác với 
Đức Kitô trong công cuộc 

cứu chuộc và trung gian – 
qua công việc này của Lòng 
Thương Xót. Với tư cách 
linh mục, chúng ta được 

truyền chức, hầu trở thành 
những khí cụ và phương 
tiện truyền đạt Lòng Chúa 
Thương Xót, thông qua các 
Bí tích Thánh Thể và Hòa 
giải. 

Đối với các linh 
mục, kết quả và phần cuối 
trong giao ước thương xót 
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của Thiên Chúa và mối 
quan hệ hợp tác của chúng 
ta với giao ước này qua việc 
sùng kính Lòng Chúa 
Thương Xót không phải là 
một chọn lựa. Việc sùng 
kính Lòng Chúa Thương 
Xót chính là bản chất của 
thiên chức linh mục. 

 
• Sứ Điệp và Việc Sùng 
Kính Lòng Chúa Thương 
Xót  

Việc sùng kính là gì? 
Đây không “chỉ là một việc 
sùng kính khác”. Đúng hơn, 
đây là việc mà việc sùng 
kính phải trở thành, theo ý 
nghĩa gốc của từ này. Theo 
nghĩa này, thì việc sùng 
kính Lòng Chúa Thương 
Xót là một cam kết toàn 
diện đối với Thiên Chúa, 
với tư cách là Đấng Thương 
Xót – Thương xót như 
Người là Đấng Thương Xót. 
Đây là một giao ước của 
Lòng Thương Xót.  

Có thể các linh mục 
dễ dàng đưa ra lời phản đối 
về việc sùng kính Lòng 
Chúa Thương Xót: “Phải 

chăng đây là một việc sùng 
kính khác? Chúng tôi không 
cần thêm bất cứ việc sùng 
kính nào nữa”. Đây không 
phải là lòng sùng kính của 
chúng ta đối với Thiên 
Chúa, đúng hơn, đây là một 
cách thức khác. Đây là tình 
yêu thương của Thiên Chúa 
đối với bạn và tôi. Vấn đề 
về tình yêu thương này là tự 
thân Thiên Chúa chính là 
Lòng Thương Xót, và 
Người muốn thương xót 
mọi người (xem Rm 11:32). 

Những mặc khải của 
Đức Giêsu cho Thánh nữ 
Faustina bắt đầu từ năm 
1931, và vẫn liên tục cho 
đến khi chị qua đời năm 
1938, đã mang lại cho việc 
sùng kính sự nổi bật mới. 
Sứ điệp của Đức Giêsu là 
một sứ điệp của Lòng 
Thương Xót. Bây giờ là thời 
gian hướng tới lòng thương 
xót của Người, trong khi 
đây là ngày của Lòng 
Thương Xót, trước khi đến 
ngày phán xét. Đức Giêsu 
đặc biệt đòi hỏi chúng ta 
phải tín thác vào lòng 
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thương xót của Người; 
nghĩa là chúng ta phải khẩn 
cầu lòng thương xót, tôn 
vinh lòng thương xót, bằng 
cách đón nhận lòng thương 
xót, loan truyền lòng 
thương xót, và chúng ta 
phải có lòng thương xót đối 
với nhau. Đây là cốt lõi của 
Tin Mừng! Điều quan trọng 
nhất, toàn bộ điều này nhấn 
mạnh rằng Lòng Chúa 
Thương Xót là một sứ điệp 
cấp thiết đối với thời đại 
chúng ta.  

Hơn nữa, ngoài các 
Bí tích Thánh Thể và Hòa 
giải, thông qua Thánh nữ 
Faustina, Đức Giêsu còn 
ban cho chúng ta các 
phương tiện đặc biệt, hầu 
rút lấy lòng thương xót của 
Người: Ảnh Thương Xót 
với dấu hiệu đặc trưng: 
“Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác vào Chúa!”, Chuỗi 
Thương Xót, Lễ Chúa 
Thương Xót, cầu nguyện 
vào giờ Đức Giêsu chịu 
chết trên thập giá.  

Nhiều năm trước, 
Đức Giáo hoàng Leo Cả đã 

hướng dẫn các linh mục 
loan truyền Lòng Thiên 
Chúa Thương Xót, ngài nói 
rằng chúng ta không có 
chọn lựa trong vấn đề này: 
"Linh mục không có quyền 
kiềm chế khỏi việc rao 
giảng một mầu nhiệm vĩ đại 
đến thế, càng không có 
quyền hơn nữa, vì linh mục 
không thể thiếu tài liệu 
thuyết trình về đề tài  này, 
vốn không bao giờ nói cho 
đủ; và nếu trước vinh quang 
Thiên Chúa, chúng ta không 
tự tìm được một luận điểm 
để luận về những hành vi 
thương xót, thì chúng ta hãy 
chuyên tâm cố gắng dốc hết 
trí của mình, tới mức độ tận 
dụng tất cả mọi khả năng 
hùng biện" (Sermo I, de 
Passione). 

Trong Thông điệp 
Dives in Misericordia, 
Thánh Giáo hoàng Gioan-
Phaolô II cũng nói về việc 
loan truyền lòng thương 
xót: 

" … Giáo Hội phải 
coi sứ vụ này như một trong 
những bổn phận chính của 
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mình – trong từng giai đoạn 
lịch sử, và đặc biệt trong 
thời đại chúng ta – hầu loan 
truyền và giới thiệu mầu 
nhiệm của lòng thương xót 
trong cuộc sống, được mặc 
khải tột bậc nơi Đức Giêsu 
Kitô" (14). (với tài liệu từ Nhật 
ký của Thánh nữ Faustina, con số 
ghi ngoài lề ám chỉ số đoạn văn 
trong Nhật ký). 

Về việc loan truyền 
và rao giảng Lòng thương 
xót, đặc biệt cho các tội 
nhân, Đức Giêsu nói với các 
linh mục: 

- Ta muốn các linh 
mục rao giảng lòng thương 
xót vô ngần của Ta đối với 
linh hồn các tội nhân. Hãy 
để cho các tội nhân không e 
ngại đến gần Ta. (50). 

- Đức Giêsu lại nhẹ 
nhàng nói với tôi: Hỡi ái nữ 
của Ta, con hãy nói với các 
linh mục về lòng thương xót 
không thể hiểu nổi của Ta. 
Những ngọn lửa của lòng 
thương xót đang đốt cháy 
Ta – kêu gọi làm nguôi đi; 
Ta muốn trút chúng xuống 
các linh hồn; các linh hồn 

thật sự không muốn tin 
tưởng vào lòng nhân lành 
của Ta (177). 

- Linh hồn sẽ không 
được ân xá, cho đến khi linh 
hồn hướng tới lòng thương 
xót của Ta với niềm tín 
thác, đây là nguyên nhân tại 
sao Chúa nhật thứ II sau Lễ 
Phục Sinh được gọi là Lễ 
Chúa Thương xót. Trong 
ngày đó, các linh mục phải 
nói với mọi người về lòng 
thương xót vô ngần và khôn 
dò của Ta. Ta đang làm cho 
con trở thành người quản lý 
lòng thương xót của Ta. 
Hãy nói với cha giải tội 
rằng Tấm Ảnh phải được 
trưng bày trong nhà thờ, 
chứ không phải trong khu 
nội cấm của nhà dòng. Nhờ 
phương tiện là Tấm Ảnh 
này, Ta sẽ ban nhiều ân huệ 
cho các linh hồn; như vậy, 
hãy để cho mọi linh hồn 
tiếp cận với Tấm Ảnh (570). 

- Đức Giêsu nói với 
tôi: Hỡi ái nữ của Ta, đừng 
mệt mỏi trong việc rao 
giảng lòng thương xót của 
Ta. Bằng cách này, con sẽ 
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làm tươi mát Trái 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, khi nghe những 
lời các linh mục nói về lòng 
thương xót khôn 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 những người mà các 
linh mục sẽ nói với họ 
(1521). 

Về việc cầu nguyện 
lần Chuỗi Thương Xót, 
“Các linh mục phải giới 
thiệu Chuỗi Thương Xót 
cho các tội nhân, như niềm 
hy vọng cuối cùng về ơn 
cứu độ. 

- Có lần, khi tôi đang 
xuống nhà bếp, thì tôi nghe 
thấy những lời này trong 
linh hồn mình: “Con hãy 
liên tục lần Chuỗi mà Ta đã 
dạy con. Bất cứ ai lần 

Chuỗi này, thì đều sẽ nhận 
được lòng thương xót vô 
ngần trong giờ chết. Bất cứ 
ai lần Chuỗi đều sẽ nhận 
được lòng thương xót vô 
ngần trong giờ chết. Các 
linh mục sẽ khuyên các tội 
nhân lần Chuỗi, 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 Chuỗi chỉ 
một lần duy nhất, thì họ sẽ 
nhận được ân huệ từ lòng 
thương xót vô biên của Ta. 
Ta mong ước cả thế giới 
đều nhận biết lòng thương 
xót vô biên của Ta. Ta mong 
ước ban các ân huệ không 
thể tưởng tượng nổi cho các 
linh hồn nào tín thác vào 
lòng thương xót của Ta” 
(687) 

 
• Sứ Điệp Thương Xót  

Lòng thương xót là 
điều mà các linh mục phải 
rao giảng. Tình yêu thương 
xót của Thiên Chúa cao cả 
hơn mọi tội lỗi, cao cả hơn 
mọi sự dữ, và cao cả hơn 
chính cái chết. Lòng thương 
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xót là phẩm tính cao cả nhất 
của Thiên Chúa – Lòng 
thương xót là tình yêu của 
Người tuôn đổ xuống các 
tội nhân. Bất kể chúng ta 
làm gì, Thiên Chúa vẫn 
muốn chúng ta sám hối và 
trở lại với lòng thương xót 
của Người bằng niềm tín 
thác. Tất cả mọi người đều 
cần được nghe sứ điệp về 
Lòng Thiên Chúa Thương 
Xót. 

Nhật ký đầy ắp 
những điều liên quan đến 
lòng thương xót – một giáo 
huấn đầy đủ về lòng thương 
xót. Với tư cách linh mục, 
việc tập trung vào một số 
lời rõ ràng nhất của Đức 
Giêsu có thể giúp chúng ta 
hiểu được, và như vậy, loan 
truyền với sự thôi thúc hơn 
về chiều sâu mong muốn 
của Thiên Chúa 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, khi con suy 

niệm về cuộc Khổ nạn của 
Ta. Con hãy kêu cầu lòng 
thương xót của Ta thay cho 
các tội nhân; Ta mong ước 
cứu độ họ. Khi con đọc kinh 
này, với một tâm hồn thống 
hối và với đức tin thay cho 
tội nhân nào đó, thì Ta sẽ 
ban cho họ ơn hoán cải. 
Đây là kinh này (186) : 
“Kính lạy Máu và Nước đã 
tuôn trào từ Trái Tim Chúa 
Giêsu, như thác nguồn 
thương xót chúng con, con 
tín thác vào Chúa” (187). 

- Nhân loại sẽ không 
có nền hòa bình, cho đến 
khi họ trở lại tín thác vào 
lòng thương xót của Ta 
(300). 

- Hãy loan truyền 
rằng lòng thương xót là 
phẩm tính vĩ đại nhất của 
Thiên Chúa. Tất cả mọi việc 
làm của bàn tay Ta đều trở 
nên hoàn hảo với lòng 
thương xót (301). 

- Hôm nay, tôi nghe 
thấy những lời này: “Các ân 
huệ mà Ta ban cho con 
không chỉ dành cho một 
mình con, nhưng cũng dành 
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cho một số đông các linh 
hồn khác nữa … Và tâm 
hồn con là nơi Ta thường 
xuyên ngự, bất kể tình trạng 
nghèo nàn của con. Ta tự 
liên kết với con, cất khỏi 
con sự nghèo nàn, và ban 
cho con lòng thương xót 
của Ta. Ta thực hiện những 
hành vi thương xót trong 
mọi linh hồn. Tội nhân nào 
càng nặng, thì kẻ 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 không bị 
tàn lụi, vì tất cả những việc 
của người đó đều là việc 
của Ta, và những kẻ thù của 
họ đều sẽ bị tan tác dưới bệ 
chân Ta” (723) 

- Các 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 là Đấng Cứu Độ đầy 
lòng thương xót. Trong giờ 
cuối cùng đó, linh hồn 

không có gì để tự bảo vệ 
mình, ngoại trừ lòng thương 
xót của Ta. Trong khoảng 
thời gian đó, phúc thay linh 
hồn nào tự nhận chìm trong 
Suối Nguồn Thương Xót, vì 
lẽ công bằng sẽ không giam 
cầm linh hồn ấy (1075). 

- Ngày 4 Tháng 6: 
Hôm nay, Lễ Thánh Tâm 
Chúa Giêsu. Trong Thánh 
Lễ, tôi được ban cho sự hiểu 
biết về Thánh Tâm Chúa 
Giêsu và bản chất ngọn lửa 
tình yêu của Người bùng 
cháy vì chúng ta, và Người 
là một Đại Dương Thương 
xót. Rồi tôi nghe thấy một 
tiếng nói: “Hỡi tông đồ 
thương xót của Ta, hãy loan 
truyền cho cả thế giới về 
lòng thương xót khôn dò 
của Ta. Đừng nản lòng 
trước những khó khăn con 
gặp phải, khi loan truyền 
lòng thương xót của Ta. 
Những khó khăn này, vốn 
ảnh hưởng rất nhiều đến 
con, lại cần thiết đối với ơn 
thánh hóa của con, và là 
bằng chứng rằng công việc 
này thuộc về Ta. Hỡi ái nữ 
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của Ta, hãy siêng năng viết 
từng câu mà Ta nói với con, 
liên quan đến lòng thương 
xót của Ta, vì điều này có ý 
nghĩa đối với một số đông 
các linh hồn sẽ được hưởng 
lợi từ đó” (1142). 

- Hỡi ái nữ của Ta, 
con hãy biết rằng tự thân 
Trái tim Ta chính là lòng 
thương xót. Từ biển thương 
xót này, các ân huệ tuôn đổ 
trên toàn thế giới. Không 
linh hồn nào tiếp xúc với Ta 
mà phải ra đi không được 
an ủi. Tất cả những nỗi đau 
khổ đều bị chôn vùi trong 
chiều sâu lòng thương xót 
của Ta, mọi ơn cứu độ và 
ơn thánh hóa đều 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 này tuôn đổ 
trên toàn thế giới thông qua 
trái tim con. Đừng để cho 
một ai tiếp xúc với con ra 
đi, mà không tín thác vào 
lòng thương xót của Ta, với 
lòng thương xót này, các ân 

huệ tuôn đổ trên toàn thế 
giới. Con hãy cầu nguyện 
càng nhiều càng tốt cho 
người đang hấp hối. Nhờ 
những lời khẩn 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 giây phút cuối 
cùng của họ tùy thuộc vào 
lời cầu nguyện của con. Con 
biết được toàn bộ vực thẳm 
nơi lòng thương xót của Ta, 
vì thế, con hãy rút lấy từ đó 
lòng thương xót cho bản 
thân mình, và đặc biệt cho 
các tội nhân đáng thương. 
Thà rằng trời đất này biến ra 
không, nhưng lòng thương 
xót của Ta luôn ấp ủ mọi 
linh hồn tín thác (1777).  
 
• Sự Cấp Bách Của Sứ 
Điệp 

Việc rao giảng Lòng 
Chúa Thương Xót thật cấp 
bách, vì hiện nay là thời đại 
của lòng thương xót, trước 
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khi đến ngày Phán xét. Đức 
Giêsu và Đức Mẹ đã thuật 
lại với Thánh nữ Faustina 
rằng trong chính sứ điệp có 
một sự cấp bách đặc biệt. 
Với tư cách linh mục, điều 
quan trọng là chúng ta xem 
xét những lời sau đây vì các 
giáo dân của mình: 

- Ngày 25 Tháng 3. 
Buổi sáng, trong lúc suy 
niệm, sự hiện diện của 
Thiên Chúa bao trùm tôi 
bằng một cách thức đặc 
biệt, khi tôi nhìn thấy sự vĩ 
đại không thể đo lường 
được của Thiên Chúa, và 
đồng thời, sự cao cả của 
Người đối với các thụ tạo. 
Rồi tôi nhìn thấy Mẹ Thiên 
Chúa, Mẹ nói với tôi: “Ồ! 
linh hồn nào trung thành đi 
theo những linh ứng của ân 
huệ Thiên Chúa thì đều làm 
vui lòng Người biết bao! 
Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ 
cho thế giới; còn đối với 
con, con phải nói với thế 
giới về lòng thương xót vô 
ngần của Người, và chuẩn 
bị cho thế giới về Ngày 
Chúa Đến lần thứ Hai, 

Người sẽ đến, không phải 
như một Đấng Cứu Độ đầy 
lòng thương xót, nhưng như 
một Vị Thẩm phán Công 
thẳng. Ôi! Ngày đó thật 
khủng khiếp biết bao! Dứt 
khoát đây là ngày phán xét, 
ngày của cơn thịnh nộ thần 
thánh. Các thiên thần đều 
run rẩy trước ngày đó. Con 
hãy nói với các linh hồn về 
lòng thương xót vô ngần 
này, trong khi vẫn còn thời 
gian để ban lòng thương 
xót. Nếu bây giờ con im 
lặng, thì con sẽ phải trả lời 
cho rất nhiều linh hồn trong 
ngày khủng khiếp đó. Con 
đừng sợ hãi gì cả. Hãy trung 
thành cho đến giây phút 
cuối cùng. Mẹ đồng cảm 
với con" (635). 

- Hỡi ái nữ của Ta, 
hãy viết ra những lời này. 
Con hãy nói với toàn thế 
giới về lòng thương xót của 
Ta; hãy cho nhân loại nhận 
ra lòng thương xót khôn dò 
của Ta. Đây là một điềm 
báo cho thời sau hết; sau đó, 
sẽ đến ngày của lẽ công 
thẳng. Trong khi vẫn còn 
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thời gian, hãy để cho họ 
trông cậy vào suối nguồn 
thương xót của Ta; hãy để 
cho họ tận dụng Máu và 
Nước tuôn trào từ Trái tim 
thương xót của Ta dành cho 
toàn thể nhân loại.   

Hỡi các linh hồn con 
người, các con ẩn núp ở đâu 
trong ngày Thiên Chúa 
thịnh nộ? Bây giờ, hãy ẩn 
náu trong suối nguồn 
thương xót của Thiên Chúa. 
Ồ! Ta nhìn thấy một số 
đông các linh hồn! Họ tôn 
thờ Lòng Chúa Thương 
Xót, và họ sẽ ca hát bài 
thánh ca ngợi khen trong 
cõi vĩnh cửu (848). 

 
• Thương Xót Mọi Người 

Lòng thương xót 
được công bố cho ai? Cho 
tất cả mọi người, đặc biệt 
các tội nhân trầm trọng 
nhất. Chúa muốn thương 
xót tất cả mọi người chúng 
ta (xem Rm 11:32), nhưng 
Người chỉ có thể thương xót 
những ai mở lòng ra với 
lòng thương xót của Người; 
nghĩa là những kẻ khiêm 

tốn. Tất cả các tội nhân 
chúng ta đều cần phải kêu 
cầu lòng thương xót của 
Người, hướng tới lòng 
thương xót của Người, và 
đón nhận lòng thương xót 
của Người. Những lời Đức 
Giêsu nói với Thánh nữ 
Faustina là lời kêu gọi thật 
mạnh mẽ để cầu nguyện cho 
các tội nhân, và công bố 
lòng thương xót của Người 
bằng cách rao giảng, giáo 
huấn và viết sách. Đối với 
các linh hồn ăn năn sám hối, 
Đức Giêsu chính là lòng 
thương xót. 

Chúa van nài chúng 
ta hãy tiếp xúc với các tội 
nhân – hầu giúp họ sám hối 
và trở lại với Lòng Chúa 
Thương Xót. Chúa vui thích 
trước sự sám hối của từng 
tội nhân – và Người chờ 
đợi, không phải với cơn tức 
giận, nhưng với lòng 
thương xót trắc ẩn. 

Với tư cách linh mục 
và phó tế, chúng ta mang tin 
vui về Lòng Thiên Chúa 
Thương Xót đến với rất 
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nhiều linh hồn đáng thương 
đang có nhu cầu. 

- Hôm sau, Rước Lễ 
xong, tôi nghe thấy tiếng 
nói rằng: “Hỡi ái nữ của Ta, 
hãy nhìn vào vực thẳm lòng 
thương xót của Ta, rồi ca 
tụng và ngợi khen lòng 
thương xót của Ta. Hãy làm 
như vậy theo cách này: 
“Hãy quy tụ tất cả các tội 
nhân từ khắp thế giới, và 
nhận chìm họ trong vực 
thẳm lòng thương xót của 
Ta. Ta muốn ban chính Bản 
thân Ta cho các linh hồn; 
Hỡi ái nữ của Ta, Ta khao 
khát các linh hồn. Trong 
ngày Lễ của Ta, Lễ Chúa 
Thương Xót, con sẽ đi khắp 
thế giới, và đưa các linh 
hồn yếu đuối đến với suối 
nguồn thương xót của Ta. 
Ta sẽ chữa lành và củng cố 
họ” (206). 

- Nhưng Thiên Chúa 
đã hứa ban một ân huệ cao 
cả, đặc biệt cho tất cả những 
ai công bố lòng thương xót 
vô ngần của Ta. Chính Ta 
sẽ bảo vệ họ 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, khi tội 
nhân hướng tới lòng thương 
xót của Ta, thì họ vẫn dành 
cho Ta lời ngợi khen cao cả 
nhất và là vinh quang cho 
cuộc khổ nạn của Ta.  Khi 
linh hồn ngợi khen lòng 
nhân lành của Ta, thì Satan 
run rẩy trước linh hồn, và 
lẩn trốn xuống tận đáy hỏa 
ngục (378). 

- Hãy để cho các tội 
nhân trầm trọng nhất đặt 
niềm tín thác của họ vào 
lòng thương xót của Ta. Họ 
có quyền trước những người 
khác, để tín thác vào vực 
thẳm lòng thương xót của 
Ta. Hỡi ái nữ của Ta, hãy 
viết về lòng thương xót của 
Ta đối với các linh hồn đau 
khổ. Các linh hồn nào khẩn 
cầu lòng thương xót của Ta, 
thì đều làm vui lòng Ta. Đối 
với các linh hồn đó, Ta ban 
các ân huệ thậm chí còn 
nhiều hơn cả họ cầu xin. Ta 
không thể trừng phạt ngay 
cả tội nhân trầm trọng nhất, 
nếu họ khẩn cầu lòng 
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thương xót của Ta, nhưng 
ngược lại, Ta bào chữa cho 
họ, trong lòng thương xót 
khôn dò và không thể hiểu 
nổi của Ta. Hãy viết: Trước 
khi Ta đến với tư cách 
Thẩm Phán Công Thẳng, thì 
trước hết, Ta mở rộng cánh 
cửa lòng thương xót của Ta. 
Kẻ nào từ chối đi qua cánh 
cửa lòng thương xót, thì đều 
phải đi qua cánh cửa lẽ 
công thẳng của Ta (1146). 

 
• Đáp Lại Lòng Chúa 
Thương Xót  

Chúng ta làm thế nào 
để đáp lại Lòng Chúa 
Thương Xót ? Bằng cách tín 
thác vào Người và trở nên 
thương xót – đây là những 
cách thức cơ bản. 

TÍN THÁC vào 
Chúa là cách thức cơ bản để 
đáp lại và nhìn nhận Lòng 
Chúa Thương Xót và cảm tạ 
Người. Tín thác là đặt toàn 
bộ cuộc sống mình trong 
bàn tay thương xót của 
Chúa, với niềm tin tưởng – 
Người là Chúa, Người yêu 
thương và chăm sóc chúng 

ta. Tín thác là nguồn mạch 
để rút lấy lòng thương xót. 

“HÃY THƯƠNG 
XÓT như Ta là Đấng 
thương xót ” – bằng lời nói, 
hành động và lời cầu 
nguyện. Đây là cách thức cơ 
bản để diễn tả niềm tín thác 
của chúng ta vào Chúa – 
bằng lời nói, qua việc rao 
giảng, giáo huấn và viết 
lách, chúng ta để cho những 
người khác được biết về 
Lòng Thiên Chúa Thương 
Xót ; bằng hành động chúng 
ta chỉ cho những người khác 
cách thương xót như thế 
nào; bằng lời cầu nguyện 
chúng ta cầu khẩn lòng 
thương xót cho các tội nhân 
và tôn vinh Lòng Chúa 
Thương Xót. 

Với tư cách linh 
mục, chúng ta cần phải 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 trở nên 
thương xót. 

- Chúa Giêsu than 
phiền với tôi những lời này: 
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“Sự không tín thác nơi các 
linh hồn xâu xé Ta từ bên 
trong. Sự không tín thác của 
linh hồn được chọn gây ra 
cho Ta nỗi đau đớn thậm 
chí lại càng lớn lao hơn; bất 
kể tình yêu vô tận của Ta 
đối với họ, họ vẫn không tín 
thác vào Ta. Ngay cả cái 
chết của Ta vẫn không đủ 
đối với họ. Khốn cho linh 
hồn nào lạm dụng các ân 
huệ này” (50) 

- Ta mong muốn ban 
các ân huệ không thể tưởng 
tượng nổi cho các linh hồn 
nào tín thác vào lòng 
thương xót của Ta (687). 

- Trong một trong 
các giờ chầu, Chúa Giêsu đã 
hứa với tôi rằng: “Đối với 
các linh hồn nào trông cậy 
vào lòng thương xót, tôn 
vinh và công bố lòng 
thương xót của Ta với 
những người khác, thì trong 
giờ chết của họ, Ta sẽ đối 
xử với họ theo lòng thương 
xót vô biên”.  

Chúa Giêsu nói: 
“Trái tim Ta buồn phiền, vì 
ngay cả cáclinh hồn được 

chọn vẫn không hiểu được 
lòng thương xót vô ngần 
của Ta. Bằng cách thức nào 
đó, mối quan hệ của họ (với 
Ta) thấm đẫm sự không tín 
thác. Ôi! Điều này gây tổn 
thương cho Trái tim Ta biết 
bao! Hãy nhớ đến Cuộc 
Khổ Nạn của Ta, và nếu con 
không tin những lời Ta, thì 
ít nhất, hãy tin vào những 
vết 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, phát xuất từ tình yêu 
đối với Ta. Con phải luôn 
luôn bày tỏ lòng thương xót 
dành cho những người thân 
cận ở khắp nơi. Con không 
được lùi bước, hoặc tìm 
cách biện hộ, hoặc tự miễn 
cho mình khỏi việc này  

Ta ban cho con ba 
cách thức để thực thi lòng 
thương xót đối với người 
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thân cận: thứ nhất – bằng 
hành động, thứ hai – bằng 
lời nói, thứ ba – bằng lời 
cầu nguyện. Cả ba mức độ 
này đều chứa đựng đầy đủ 
lòng thương xót, và là một 
bằng chứng không thể bác 
bỏ về lòng yêu mến Ta. 
Nhờ phương tiện này, linh 
hồn tôn vinh và tỏ ra kính 
trọng đối với lòng thương 
xót của Ta (742). 

- Mọi linh hồn, đặc 
biệt linh hồn từng tu sĩ, đều 
nên suy nghĩ về lòng 
thương xót của Ta. Trái tim 
Ta tuôn trào lòng trắc ẩn và 
thương xót đối với mọi 
người. Tâm hồn của người 
Ta yêu dấu phải giống như 
tâm hồn Ta; từ tâm hồn họ, 
phải phát xuất suối nguồn 
lòng thương xót của Ta đối 
với các linh hồn; nếu không, 
thì Ta sẽ không nhìn nhận là 
linh hồn đó thuộc về Ta 
(1148).  

Những lời Đức Giêsu 
ban cho Thánh nữ Faustina 
về các linh mục thật là đầy 
sức mạnh và niềm an ủi! 
Đức Giêsu muốn làm cho 

mọi người biết đến lòng 
thương xót của Người. Đức 
Giêsu muốn các linh mục 
rao giảng lòng thương xót, 
đặc biệt cho các tội nhân. 
Lời Chúa hứa làm cho lời lẽ 
các linh mục nói ra mượt 
mà và lay động trái tim 
người nghe, khi các linh 
mục rao giảng và tôn vinh 
Lòng Chúa Thương Xót là 
một lời hứa kích thích và 
thách thức tôi tận dụng nó. 
Tôi vẫn ý thức và thường 
xuyên nói về lòng Chúa 
thương xót, và tôi nhận thấy 
tác động của lòng thương 
xót đối với người nghe.  

Đức Giêsu muốn các 
linh mục khẩn cầu lòng 
thương xót của Người, đặc 
biệt cho những người đau 
khổ. Khi chúng ta hướng tới 
Đức Giêsu, thì Người thực 
hiện mong ước tuôn đổ lòng 
thương xót của Người vào 
các linh hồn, và như thế, an 
ủi được mong ước cháy 
bỏng của Người, để yêu 
thương chúng ta. 

Mặt khác, Chúa buồn 
phiền sâu xa về các linh hồn 
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nào được chọn, lại không 
hướng tới và hiểu được lòng 
thương xót của Người – đặc 
biệt các linh mục và tu sĩ. 

Bổn phận của từng 
linh mục là rao giảng và 
khẩn cầu Lòng Thiên Chúa 
Thương Xót cho mọi người, 
trong khi vẫn còn thời gian 
cho thời đại này của lòng 
thương xót. Đây là tính cách  

 
cấp thiết của sứ điệp và việc 
sùng kính Lòng Chúa 
Thương Xót

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
 

Lm. Giuse Trần Đình Long 
Những ngày chuẩn bị Đại Lễ LCTX  

Bổn Mạng Giáo Điểm Tin Mừng 
--------------------------------------------- 

 
*trang thơ mừng bổn mạng cha Giuse 19/3 

 
GỬI NGƯỜI ANH EM LINH MỤC 

 
 

Người ta đã mấy lần tặng tôi quyển sách 
“Chúa nói với linh mục của Ngài”  
Tôi vẫn luôn bận việc bên ngoài, 
Nhẹ gác những cuốn sách lên kệ. 

 
Mới vừa qua, dọn lòng mừng lễ, 

Tôi cầm lên, tự hỏi: Tại sao không? 
Sau tuần tĩnh tâm nghe Chúa nói trong lòng, 

Xin viết vội cho anh đôi dòng chia sẻ. 
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Sách nói đến một điều mới mẻ 
Tình Chúa thương giản dị đến không ngờ: 

Linh mục, giáo dân, già lão, trẻ thơ 
Chỉ cần đến với Lòng Thương Xót. 

 
Lắm kẻ bĩu môi:  

Lại chuyện đàn bà sướt mướt! 
Họ có ngờ đâu thiên hạ dễ lầm, 

Chúa vẫn thường giấu bậc uyên thâm 
Và mặc khải cho người bé mọn. 

 
Giữa cuộc sống quay cuồng, hỗn loạn, 

Xin anh dành riêng ít phút cầm lên 
Quyển sách gọi mời rất giản dị bình yên 

Mời gọi chúng ta quay về trọng điểm. 
 

Thôi tranh luận hơn thua phù phiếm, 
Hãy tập trung vào sứ điệp Xót Thương. 

Chiều xế rồi, trời đã lãng đãng sương, 
 

Còn ta vội kiếm các linh hồn cho Chúa 
Theo dấu chân Vị Mục Tử nhân lành 

Giữa núi đồi gọi chiên lạc, thất thanh. 
Xin anh đừng xấu hổ nói về  

Lòng Thương Xót 
 

Bởi chính anh và tôi, chúng ta đã được 
Hưởng ơn Thương Xót tự ban đầu. 

Ngoài sự Xót Thương của Ngài, ta có gì đâu! 
Lòng Thương Xót đang gọi mời, đừng để ai hụt mất. 

 
Anh hãy giảng bằng lời hùng hồn nhất 

Hãy giảng về Lòng Chúa Xót Thương. 
 

Trăng Thập Tự 
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*Chuyên mục: Mừng Đại Lễ LTX 
 
 
NỮ TU FAUSTINA  
VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 
 
 
 

Faustina  -  
Những Đau Khổ Đặc Biệt  

Qua những khổ đau, nữ tu Faustina đã 
sống trọn vẹn những lời của Thánh Phaolô: "Tôi 
đã chịu đóng đinh với Đức Kitô. Nay tôi sống, 
không còn là tôi nữa nhưng là Chúa Kitô sống 
trong tôi" (Gl 2,19-20). 

Trong sứ mạng lòng thương xót, nữ tu 
Faustina được Chúa Giêsu kêu gọi nên giống 
Người hoàn toàn trong cuộc khổ nạn hoặc 
thương khó. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là lúc 
Chúa đồng hóa với thân phận con người nhất, 
và cũng là lúc nguồn suối lòng thương xót tuôn 
trào trên toàn thế giới. Sự đồng nhất với nguồn 
suối lòng thương xót vô bờ bến này là cốt lõi sứ 
mạng của chị. 

Nữ tu Faustina đã trải qua cuộc khổ nạn 
của Đức Kitô, vì Chúa đã yêu cầu chị trở nên 
một của lễ tự hiến cho tội nhân: "Ta khát mong 
con nên một của lễ tự hiến cho tội nhân, cách 
riêng cho những linh hồn mất niềm hy vọng vào 
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa" (NK 308). 
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"Ta khát mong con được hoàn toàn được 
biến đổi thành tình yêu, được đốt cháy mãnh liệt 
như một của lễ tinh khiết của tình yêu" (NK 726). 

Chúa làm cho chị biết sự đồng nhất với 
Người trên thập giá chính là cách cứu rỗi các 
linh hồn: "Ta muốn những giây phút cuối cùng 
của đời con cũng hoàn hoàn giống như những 
giây phút cuối cùng của Ta trên thập giá. Chỉ 
có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, đó 
là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của Ta 
trên thập giá" (NK 324). 

Chúa đã làm điều đó nên rõ ràng để chị 
tham dự vào công cuộc cứu rỗi vĩ đại: "Ta sẽ 
cho con tham dự vào công cuộc cứu độ nhân 
loại. Con là niềm an ủi trong giờ hấp hối của 
Ta" (NK 310). 

"Hỡi con gái, hãy giúp ta cứu các linh 
hồn. Hãy kết hợp những khổ đau của con vào 
cuộc thương khó của Ta và tiến dâng lên Cha 
trên trời cho các tội nhân" (NK 1032). 

"Ta cần những khổ đau của con để cứu 
các linh hồn" (NK 1612). 

Việc tham dự vào cuộc khổ nạn Đức 
Kitô làm nữ tu Faustina được kết hợp với 
Người: "Khi tâm trí con mờ mịt, và những đau 
đớn của con nên dữ dội, thì chính lúc ấy con 
được tham dự tích cực vào cuộc khổ nạn của 
Ta, và Ta đang cho con được hợp nhất với Ta 
cách sung mãn hơn" (NK 1697). 

Giống như người thầy dạy dỗ môn sinh, 
Đức Giêsu dạy chị chịu đau khổ, ban cho chị 
một “đặc ân riêng” để uống cùng chén Người 
đã uống (NK 1626). 
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Đức Kitô ban cho chị “đặc 
ân riêng” được chịu khổ đau với 
Người và nên giống như Người, 
còn chị phải bằng lòng tự nguyện 
dâng hiến. Đức Giêsu không 
cưỡng chế. Chúa không bớt đi ân 
huệ nhưng vẫn tiếp tục kết hợp 

mật thiết với chị, ngay cả khi chị không bằng 
lòng tự nguyện làm hy lễ này (NK 135). Toàn 
bộ mầu nhiệm tham dự vào đau khổ của Đức 
Kitô dội lại sự chia sẻ của Phaolô với những 
đau khổ của Đức Kitô, dựa trên sự tự do ưng 
thuận làm hy lễ, dâng hiến cách tự do, và sử 
dụng hết các khả năng của chị. Toàn bộ sức lực 
và giá trị của hy lễ này nằm nơi hành động ý 
thức và tự do này (NK 136). Chị đã đáp lời như 
tiếng vọng của Đức Trinh Nữ Maria với sứ điệp 
của thiên thần Gabriel: "Hãy dùng con như 
Chúa muốn, con xin phó mình cho thánh ý 
Chúa" (NK 136). 

Chị nhận ra mình đang đi vào mối hiệp 
thông lạ lùng cùng sự cao cả khôn sánh của 
Thiên Chúa. Ôi, mầu nhiệm cao cả đã xảy ra! 
Chị nghĩ mình có thể chết vì tình yêu dưới cái 
nhìn của Chúa (NK 136-138). Chúa nói với chị: 
"Con là niềm vui của lòng Ta; từ nay trở đi, mỗi 
việc con làm, bất kể là gì, dù nhỏ nhất, cũng là 
niềm vui thích trong mắt Ta" (NK 137). 

Chị đã ghi lại: "Lúc ấy, tôi cảm thấy 
được biến đổi hoàn toàn, thân xác trần gian của 
tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra 
khác; Thiên Chúa hiện sống trong linh hồn tôi 
với tất cả sự vui thích. Đây không phải là một 
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cảm giác nhưng là một thực tại có ý thức mà 
không gì có thể làm phôi pha đi được" (NK 137). 

Chị được trang bị để bắt đầu sứ mạng 
lòng thương xót bằng việc trở nên giống Đức 
Kitô trong đau khổ, chị cảm nghiệm được ngay 
rằng: “Khổ đau dường như bật lên từ mặt đất” 
(NK 138). 

Sau này chị viết về việc trở nên của lễ 
bằng cách đón nhận trọn vẹn ý Chúa cùng mọi 
khổ đau, trong hiệp thông với khổ đau của Đức 
Kitô, tất cả cho các tội nhân (NK 309). Chị canh 
tân của lễ này mỗi ngày bằng lời cầu nguyện: 
"Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót 
chúng con. Con tín thác vào Chúa" (NK 309). 

Sau đó, chị còn ghi lại lời cầu nguyện 
khác về của lễ (NK 1264), và vào cuối đời, chị 
dâng cái chết của mình như một của lễ toàn 
thiêu để cầu cho cho các tội nhân (NK 1680). 

Trong sứ mạng lòng thương xót, nữ tu 
Faustina đã chịu đau khổ khủng khiếp từ chị em 
trong dòng, từ bệnh lao của chị, nhưng đặc biệt 
bằng việc trải qua chính cuộc khổ nạn của Đức 
Kitô nơi thân xác của chị. Chị nhận được “đặc 
ân riêng” để chia sẻ đau khổ nơi cuộc khổ nạn 
của Người, như cách thực hiện sứ mạng của chị 
để cứu vớt các linh hồn. 

Có tới trên ba mươi lần chị đã ghi lại trải 
nghiệm về cuộc khổ nạn cách kín ẩn (NK 964, 
976), “tất cả vì các linh hồn” (NK 759, 931, 1010, 
1468, 1627). Chị cảm nghiệm đau đớn nơi đôi tay, 
đôi chân khi có mặt của người tội lỗi (NK 705, 
1079, 1196, 1274, 1305, 1536). Chúa đã dạy chị 
nhìn xem tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót 
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cho tội nhân nơi cuộc khổ nạn của Ngài: "Hãy 
nhìn vào Trái Tim Ta và xem tình yêu và Lòng 
Thương Xót của Ta dành cho nhân loại, nhất là 
các tội nhân. Hãy nhìn và hãy đi vào cuộc khổ 
nạn của Ta" (NK 1663). 

Chị ghi lại câu đáp trả: "Lập tức, tôi cảm 
nghiệm và trải qua toàn bộ cuộc khổ nạn của 
Chúa Giêsu trong tâm hồn. Tôi ngạc nhiên vì 
sao những cực hình này đã không lấy đi mạng 
sống của tôi" (NK 1663). 

Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho nữ tu 
Faustina: “Con thường gọi Ta là Thầy của con. 
Điều này làm thỏa lòng Ta; nhưng hỡi môn đệ 
của Ta, con đừng quên con là một môn sinh của 
Vị Thầy Thập Giá. Chỉ một chữ đó đã đủ cho 
con. Con biết những gì chứa đựng trong thánh 
giá" (NK 1513). 

Xuyên suốt nhật ký của mình, nữ tu 
Faustina diễn tả vị trí khổ đau đặc biệt và quý 
giá đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Chị học 
được bài học: “Khổ đau là một ân huệ kỳ diệu, 
nhờ đó ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng Cứu 
Thế của ta (NK 38, 57); Thiên Chúa rất gần 
linh hồn chịu đau khổ (NK 109); tên của tôi là 
hy sinh (NK 135); đau khổ là lương thực hàng 
ngày; giây phút tôi yêu được đau khổ, nó ngừng 
làm tôi khổ đau (NK 276); khổ đau là một hạnh 
phúc mà chỉ có tình yêu mới làm cho nó thêm 
giá trị (NK 303, 351); khổ đau là nhiệt kế đo 
tình yêu của Thiên Chúa trong linh hồn (NK 774). 
Tôi mong chờ cứu độ các linh hồn... Trong hy 
sinh, linh hồn được tự do giãi bày nỗi lòng (NK 
235); duy một mình hy sinh thì chẳng là gì, 
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nhưng khi liên kết với Đức Kitô nó thành toàn 
năng (NK 482); bí danh của tôi là “thùng rác” 
chứa nỗi đau của tha nhân (NK 871); những linh 
hồn được Thiên Chúa tuyển chọn đang chống 
đỡ cho thế giới tồn tại (NK 926); phải chi nếu các 
linh hồn khổ đau biết Thiên Chúa đã yêu họ biết 
bao - ngày nào đó chúng ta sẽ biết giá trị của 
khổ đau nhưng ta không còn phải chịu đau khổ 
thêm nữa (NK 963); tinh túy của tình yêu là hy 
sinh và khổ đau (NK 1103); các linh hồn trở nên 
hữu ích khi tình yêu Thiên Chúa tuôn trào qua 
hy sinh, bởi vì mọi sự đều quy hướng về tình 
yêu, và nhờ đó mà có giá trị” (NK 1358). 

Sáu tháng trước khi qua đời, 
nữ tu Faustina đã suy niệm về khổ 
đau và mầu nhiệm đường lối Chúa 
trong cuộc đời của chị: "Lạy Chúa 
Kitô, nếu giả như trước kia có một 
lúc nào đó linh hồn con biết được 
những điều con phải chịu trong cuộc 
đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh 
hoàng ngay khi thấy như thế; và có lẽ 
con đã không nhắp môi vào chén 
đắng. nhưng vì được uống từng giọt, 

nên con đã uống cạn chén..." (NK 1655, 694, 697). 
"Tôi không biết diễn thế nào về tất cả 

những điều tôi chịu đựng, và những gì tôi viết 
ra cho đến nay chỉ là một giọt mà thôi. Có 
những giây phút khổ đau tôi thực sự không sao 
viết ra được... Có những lúc Chúa cho phép xảy 
đến những khổ đau khủng khiếp, rồi cũng có lúc 
Chúa không để tôi phải chịu đựng gì cả, và cất 
hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau. 
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Đó là đường lối của Chúa mà 
chúng ta không thể dò thấu và hiểu 
được. Việc của chúng ta là hãy phó 
mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. 
Có những mầu nhiệm trí khôn 
nhân loại không thể dò thấu trên 
trần gian này, cõi đời đời sẽ tỏ 
hiện" (NK 1656). 

Những khổ đau của nữ tu 
Faustina đã làm cho chị hoàn toàn nên một với 
Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh (Gl 2,19-20), và 
làm chị trở nên chiếc bình đặc biệt chứa đựng 
ân sủng Lòng Chúa Thương Xót trong đời này 
cũng như mai sau (NK 281,1209). 

 
Faustina –  

Đối Tượng Đặc Biệt Căm Ghét Của Satan  
Sứ mạng loan báo Lòng Chúa Thương 

Xót của Faustina bằng ngòi bút, và chinh phục 
các linh hồn bằng việc chịu đau khổ và cầu 
nguyện rất hiệu quả, đến nỗi Satan và quỷ dữ 
ghen tức lồng lộn lên. Chị là đối tượng đặc biệt 
bị chúng căm ghét vì làm cho người ta nhận biết 
Lòng Thương Xót của Chúa và cứu các linh 
hồn. Tuy nhiên, Chúa đã bảo vệ chị: "Con được 
hợp nhất với Ta; con đừng sợ gì cả. Nhưng hỡi 
con nhỏ của Ta, con hãy biết rằng Satan căm 
ghét con, căm ghét mọi linh hồn, nhưng đặc biệt 
căm thù con, bởi vì con đã giật khỏi quyền 
thống trị của nó quá nhiều linh hồn" (NK 412). 

Satan nghiến răng tức giận, muốn làm 
sao lãng ngòi bút của chị (NK 1583), cám dỗ chị 
đừng viết về sự tốt lành của Thiên Chúa (NK 
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1583), đừng nghĩ về công cuộc của lòng thương 
xót nữa vì Thiên Chúa không thương xót như 
chị nói (NK 1405). Satan cám dỗ để chị mất can 
trường, chán sống, đừng khuyên giục các tội 
nhân tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót: 
“Đừng bao giờ nói về Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa. Sao lại phải nhọc thân vì các linh 
hồn” (NK 1497-1499). Satan thú nhận rất căm ghét 
nữ tu Faustina và Lòng Chúa Thương Xót (NK 
1167). Satan cám dỗ chị, như đã từng cám dỗ 
Chúa Giêsu (Lc 4,7), hãy tôn vinh nó vì những 
việc lừng lẫy của nó như tất cả thiên hạ đã làm 
(NK 520). 

Đáp trả của nữ tu Faustina với những 
cám dỗ của Satan là “Vinh quang chỉ thuộc về 
một mình Chúa mà thôi” (NK 520). Chị tiếp 
tục viết, cầu nguyện và chịu khổ đau cho các 
linh hồn. Chị làm việc rất hiệu quả, thế nên ma 
quỷ đã phải kêu lên: “Mày và cả Người ngự 
trong mày nữa là đồ khốn, vì đã tra tay làm khổ 
chúng tao trong hỏa ngục” (NK 323). 

Chúa Giêsu đã dạy nữ tu Faustina chiến 
đấu mạnh mẽ như thế nào. Sau cơn cám dỗ kéo 
dài bởi Satan (NK 1496-1498) Chúa Giêsu đã động 
viên chị: "Ta hài lòng với điều con đang làm. 
Con vẫn được bình an nếu luôn cố gắng làm hết 
sức cho công cuộc của Lòng Thương Xót. Hãy 
luôn ngay thật với cha giải tội của con. Satan 
chẳng kiếm chác được gì khi cám dỗ con. Hãy 
tiếp tục hành động theo cách đó. Hôm nay con 
mang lại vinh quang lớn lao cho Ta qua việc 
chiến đấu rất trung kiên. Hãy củng cố và khắc 
sâu trong tim con rằng Ta luôn ở với con, mặc 
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dù con không cảm thấy sự hiện diện của Ta 
trong lúc con chiến đấu" (NK 1499). 

“Con mang lại vinh quang lớn lao cho 
Ta!” Vinh quang của Thiên Chúa là kết quả sự 
nhận biết Lòng Thương Xót của Ngài. Satan 
không muốn Thiên Chúa được tôn vinh nơi các 
linh hồn trở về với Ngài và lãnh nhận Lòng 
Thương Xót của Ngài. 

“Tuyệt đối hãy 
ngay thật với cha giải tội 
của mình!” Đó là giáo 
huấn của Chúa để bảo vệ 
cho chị. Chúa đã ban cho 
chị có cha giải tội và cha 
linh hướng giúp chị hiểu 
rõ được lời của Chúa (NK 
639, 967, 968). 

Trong một cuộc trao đổi về cuộc chiến 
đấu thiêng liêng, Chúa kêu gọi chị phải tin 
tưởng và trông cậy không chỉ vào chính Ngài 
mà cả cha linh hướng và cha giải tội (NK 1760). 

Chị Faustina rất trung tín và mở lòng với 
cha linh hướng Michael Sopocko. Chị coi cha 
như vị linh mục mà Chúa rất mực yêu thương 
(NK 676), còn Satan rất ghét vì cha đã hướng 
dẫn nhiều linh hồn tiến lên bậc thánh thiện và 
chỉ tìm kiếm cho vinh quang Chúa (NK 1384). 

Một lần nữa, vinh quang của Thiên Chúa 
là kết quả trong công cuộc của Lòng Chúa 
Thương Xót. Chị đã thấy vinh quang đó và chia 
sẻ thị kiến về cuộc khải hoàn của Lòng Chúa 
Thương Xót vài tháng trước khi chị qua đời: 
"Tôi đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa chiếu 
giãi từ bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Nhiều 
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linh hồn đang nhận được những ân sủng tuy họ 
không công khai nói ra điều ấy. Mặc dù bức 
ảnh phải trải qua đủ thứ thăng trầm, nhưng 
Thiên Chúa sẽ nhờ đó mà được vinh quang; 
những cố gắng của Satan cùng các kẻ dữ sẽ vỡ 
tan tành và phí công tất cả. Bất chấp cơn cuồng 
nộ của Satan, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ 
vinh thắng trên toàn thế giới và sẽ được mọi 
tâm hồn tôn thờ" (NK 1789, 378,1659). 

Lòng Thương Xót của Thiên 
Chúa sẽ khải hoàn trên toàn thế giới 
và tất cả sẽ tôn vinh Ngài. Đó là sự 
hoàn tất trọn vẹn kế hoạch của 
Thiên Chúa mà Thánh Phaolô viết 
cho tín hữu Roma: "Để tất cả nhận 
được Chúa Giêsu Kitô!" (Rm 11,32) 

Vì thấy được vinh quang của 
Lòng Chúa Thương Xót cho nên 
Satan trút sự giận dữ vào Lòng 
Thương Xót của Thiên Chúa. Trong 
cuộc chiến thiêng liêng của ta, vũ 
khí chiến thắng tuyệt vời được ban 
cho ta chính là tôn vinh Lòng 
Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa 
đã cứu vớt tất cả những ai quay về 
với Ngài. 

Vinh danh tình yêu thương xót vô biên của Chúa! 
 

Lm. Giuse Trần Đình Long 
(viết theo Fr. George W. Kosocki) 
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*Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót (CN II PS) 
 
 
TÔN SÙNG LÒNG THƯƠNG XÓT 

 

Khi ngỏ lời với Thánh nữ 
Faustina, Chúa Giêsu cho biết ngày 
Chúa đến hoàn tất lịch sử đã gần kề, 
đồng thời Chúa mời gọi hãy tín thác 
vào Lòng Chúa Thương Xót và hãy 
thực hành lòng thương xót như Chúa 
để được hưởng ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu 
ước mong khắp nơi hưởng ứng việc tôn 
sùng này để chuẩn bị cho ngày Chúa 
đến. Đối với Chúa, một ngày ví thể 
ngàn năm mà ngàn năm cũng tựa một 
ngày, Chúa không xác định một thời 
điểm cụ thể, nhưng chúng ta cần quan tâm tới lời cảnh báo 
cách nghiêm túc, bởi vì “Ngày quang lâm của Chúa có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào” (Sách Giáo lý, số 673). 

Ghen tức với hạnh phúc Chúa dành cho ta, thần dữ tìm 
mọi cách khiến ta trở thành như người điếc, không nghe được 
tiếng Chúa gọi. Biết rõ âm mưu thâm độc của nó, chúng ta 
quyết hướng theo chiều ngược lại, luôn tỉnh thức sống tâm 
tình thờ lạy Chúa Giêsu Kitô đang ngự đến (x. Kh 22,17.20). Khi 
Chúa đến, thật diễm phúc cho những người đã sẵn sàng đón 
tiếp và đáng tiếc cho những người không chuẩn bị. 
 
Đến với lòng thương xót 

Việc chữa lành thể chất và chữa lành tâm linh được 
Chúa ban qua đức tin của ta, tín thác vào lòng thương xót của 
Chúa. 
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Thiên Chúa bày tỏ Lòng Thương Xót dạt dào để dù 
hoàn cảnh khó khăn và bế tắc tới đâu, ta vẫn cứ tín thác mạnh 
mẽ vào Chúa như người gian phi trong phút cuối đời trên thập 
giá: 

42 Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi 
ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43Và Ngài nói với 
anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên 
Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43) 

Việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót cũng mời gọi ta 
thực hành lòng thương xót đối với người bên cạnh: “Ta bảo 
thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 
những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm 
cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Lời Chúa trong Mt 25,31-46 
nhấn mạnh rằng: Dù nhận biết Chúa Giêsu hay không, chỉ cần 
có lòng thương xót đối với đồng loại thì đều được Ngài ân 
thưởng. 

Trong tâm tình ấy, ta tích cực phổ biến việc tôn sùng 
Lòng Chúa Thương Xót qua Ảnh kính Lòng Chúa Thương 
Xót, mừng đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, cùng tưởng 
niệm ơn cứu rỗi từ Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ 
chiều và thường xuyên lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương 
Xót. 
 
Bức Ảnh Kính Lòng Chúa Thương Xót 

“Năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với chị Faustina. 
Trang phục Chúa màu trắng. Bàn tay phải Chúa giơ lên, như 
để chúc lành. Bàn tay trái áp vào nơi trái tim, từ nơi đó chiếu 
ra hai luồng ánh sáng: một luồng màu đỏ, một luồng màu 
trắng. Chúa truyền cho chị: “Con hãy cho họa lại một bức 
ảnh giống như con đã thấy, với hàng chữ: LẠY CHÚA 
GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.” 

“Luồng ánh sáng trắng biểu thị Nước, dòng nước rửa 
sạch tội lỗi, làm cho các linh hồn trở nên công chính. Luồng 
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ánh sáng đỏ biểu thị Máu, Máu này ban sự sống cho các linh 
hồn.” 

“Hai luồng ánh sáng này phát xuất từ Lòng Thương 
Xót của Ta, vào giờ trái tim hấp hối của Ta được mũi giáo mở 
ra trên thập giá. Phúc cho ai náu thân nơi đó, bởi vì cánh tay 
công lý của Thiên Chúa sẽ không đụng chạm đến họ…” 

“Ta hiến cho nhân loại một nguồn mạch mà từ đó tuôn 
ra những ân sủng của Lòng Thương Xót. Nguồn mạch đó là 
bức ảnh này, với hàng chữ: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN 
THÁC VÀO CHÚA” (Nhật ký, số 327). 

“Linh hồn nào tôn sùng ảnh này, sẽ không bị hư mất. 
Ta cũng hứa sẽ cho họ thắng được những kẻ thù trên trái đất 
này, đặc biệt là trong giờ chết. Ta bảo vệ họ như bảo vệ vinh 
quang của Ta. Hãy trưng bày và tôn sùng ảnh này trên khắp 
thế giới…” (Nhật ký, số 47-48).  

(Tâm thư Lòng Nhân Hậu của Cha, do Lm. Giuse Trần 
Đình Long biên soạn, Nxb Tôn Giáo, 2008). 
 
Chuỗi kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót 

Trước hết là Chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót. 
Chuỗi này được Chúa Giêsu dạy cho thánh nữ Faustina ngày 
13 và 14-9-1935, như một lời kinh đền tạ nhằm làm nguôi cơn 
giận của Thiên Chúa (x. Nhật ký, số 474-476). Người đọc chuỗi 
kinh này sẽ dâng lên Thiên Chúa Cha “Mình và Máu Thánh, 
linh hồn và thần tính” của Chúa Giêsu Kitô để đền vì tội lỗi 
của mình, của người thân, và của toàn thế giới. Liên kết với hy 
tế của Chúa Giêsu, họ kêu nài tình yêu vô cùng mà Cha trên 
trời dành cho Con Một và, trong Ngài, cũng dành cho toàn thể 
nhân loại. 

Khi nguyện kinh này với lòng tín thác và những điều 
kiện bình thường của việc cầu nguyện (khiêm nhượng, kiên trì, hợp 
với thánh ý Chúa), các tín hữu có thể trông đợi Chúa Kitô hoàn 
thành những lời Chúa đặc biệt hứa ban trong giờ chết: được ơn 
sám hối và chết lành. 
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Ta cũng có thể đọc kinh nguyện này bên giường người 
hấp hối để xin Chúa ban cho họ ơn sám hối và chết lành (x. 
NK 811). Lời hứa tổng quát là: “Ta vui lòng ban mọi điều họ 
nài xin Ta qua việc lần chuỗi kinh ấy” (NK 1541)... nếu những 
điều con xin hợp với ý Ta” (NK 1731). Bất cứ điều gì không phù 
hợp với thánh ý Chúa đều không tốt cho con người, nhất là 
cho hạnh phúc đời đời của họ. 

Trong một dịp khác, Chúa Giêsu đã phán: “... bằng 
việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần Ta hơn” 
(NK 929), và: “Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được Lòng 
Thương Xót của Ta ấp ủ trong suốt cuộc sống, và nhất là 
trong giờ chết” (NK 754). 

Những lời nguyện tắt dệt nên chuỗi Lòng Chúa 
Thương Xót, chẳng những hoàn toàn tập trung vào Chúa Kitô 
mà cùng lúc còn kết nối ta với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Nên 
đọc thật chậm, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để hòa 
mình vào cuộc Thương khó Chúa Kitô và chìm vào lòng 
Thương xót của Chúa Cha. Những lúc viếng Chúa ban ngày 
hay ban đêm, khi bị cám dỗ rút ngắn, bạn chỉ cần bắt đầu 
chuỗi Lòng Thương Xót là có thể an lòng nán lại với Chúa 
Giêsu Thánh Thể.  

Mỗi khi lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót, ta hãy 
để cho Chúa Thánh Thần thúc giục, đọc thật chậm, như đang 
thốt lên những tiếng thở than rên rỉ, đồng cảm sâu xa với Chúa 
để an ủi Trái tim Ngài. 
 
Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 

Nữ tu Maria Faustina được Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II tuyên thánh ngày 30-4-2000, nhằm Chúa Nhật cuối 
tuần bát nhật Phục sinh. Cũng trong dịp ấy, ngày Chúa nhật 
này được thiết lập thành ngày Lễ kính Lòng Chúa Thương 
Xót, được chuẩn bị bằng một tuần 9 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 
Sáu tuần Thánh trước đó.  
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Lễ này không những là một ngày dành riêng để thờ 
phượng Thiên Chúa trong mầu nhiệm Lòng Thương Xót của 
Ngài, mà còn là một thời gian ân sủng dành cho mọi người. 
Chúa Giêsu đã phán: “Ta ước mong đại lễ kính Lòng Thương 
Xót Ta trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, 
nhất là các tội nhân đáng thương” (NK 699). “Các linh hồn vẫn 
cứ hư mất mặc dù đã có cuộc Khổ Nạn cay đắng của Ta. Ta 
ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi; đó là ngày lễ 
kính Lòng Thương Xót của Ta. Nếu họ không sùng kính Lòng 
Thương Xót Ta, họ sẽ phải hư mất muôn đời” (x. NK 965, 998). 

Tầm mức cao quý của ngày lễ này được đo lường bằng 
mức độ những lời hứa trọng đại Chúa đã gắn liền với dịp lễ, 
Chúa Giêsu đã phán: “... bất kỳ ai đến với Nguồn Mạch Sự 
Sống sẽ hoàn toàn được xoá sạch tội lỗi và hình phạt” (NK 
300), và “Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm 
sâu của Ta sẽ được khai mở. Ta tuôn đổ cả một đại dương ân 
sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót 
thương của Ta. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh 
nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm 
ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo 
mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Ta, cho dù tội lỗi họ có đỏ 
thắm như điều” (NK 699). 

Để được hưởng nhờ những ơn ích trọng đại ấy, chúng 
ta cần hội đủ những điều kiện của việc sùng kính Lòng Chúa 
Thương Xót (tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và 
sống nhân ái với người chung quanh), phải sống trong tình 
trạng ơn thánh - xưng tội, và hiệp lễ xứng đáng. Chúa Giêsu 
đã giải thích: “Không một linh hồn nào sẽ được công chính 
hoá trước khi quay về với Lòng Thương Xót của Ta trong niềm 
tín thác, đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau Chúa nhật Phục 
Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Ta. Trong ngày đó, 
các linh mục hãy nói cho mọi người về Lòng Thương Xót vĩ 
đại khôn dò của Ta” (NK 570). 
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Cảm nghiệm Lòng Chúa Thương Xót 
Trước sự tấn công có hệ thống của những người muốn 

dùng phim ảnh và truyền thông để xuyên tạc và triệt hạ đức tin 
Kitô giáo, không gì hơn là giúp cho mọi người đích thân cảm 
nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót để tín thác vào Lòng 
Chúa Thương Xót và thực hành lòng thương xót đối với mọi 
người. 

Tôi có được biết cha Giuse Trần Đình Long thường 
xuyên giảng về Lòng Thương Xót nhưng chưa khi nào có dịp 
nghe. Trước lễ Hiển Linh 2019, có hai phụ nữ trên 60 tuổi từ 
xa 90 km đến gõ cửa phòng tôi xin lãnh bí tích Rửa tội. Họ 
được ơn nhận biết Chúa nhờ nghiên cứu Kinh thánh qua mạng 
internet và nồng nàn yêu mến Chúa nhờ nghe những bài giảng 
của cha Long tại Giáo điểm Tin Mừng. Tôi đã vào internet mở 
youtube mới nhất, nghe nhìn trọn buổi cử hành. Cảnh tượng 
đông đảo, lời chia sẻ thật giản dị và chân thành của cha Long 
về bài Tin mừng thánh lễ, sự hồn nhiên của anh chị em lương 
và giáo từ khắp nơi bước lên lớn tiếng kể lại những ơn họ 
được từ Lòng Chúa Thương Xót đã lôi cuốn tôi suốt 90 phút. 
Mỗi video ghi lại một thánh lễ trong tuần, đúng theo lịch 
phụng vụ, chỉ có thời gian kéo dài do có thêm phần làm chứng 
của những người được ơn (*), bạn hãy đích thân lắng nghe 
trọn một vài video để tự mình cảm nhận và đánh giá trước khi 
giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu, cách riêng là những người 
mắc nan y, đau lâu ốm dài, mời họ cùng xem.  

 
Chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với nhiều người rằng loạt bài 

giảng này là một lợi khí loan báo Tin mừng rất sắc bén. 
 

Lm. Trăng Thập Tự (Võ Tá Khánh) 
* http://giaodiemtinmung.net 
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*Chứng Nhân LTX tại Hải Ngoại 
 
NIỀM VUI PHỤC SINH  

 
 
 
 
 

- Con tên Phương Nguyễn, đang sống ở Nauy. 
   Con có gửi rất nhiều thư và tin nhắn cho cha. Cảm 

ơn cha đã cho con biết nhiều về đạo Công Giáo, rất nhiều 
điều hay và nhiều điều cao quý mà trước đây con không 
nghĩ tới. Hằng ngày sau giờ làm việc, con vẫn coi và nghe 
Lời Chúa từ nơi cha.  

Mới đó mà đã 5 tháng trôi qua từ ngày con bắt đầu 
nghe những bài giảng của cha. Con cảm thấy con là kẻ tội 
lỗi và nhỏ bé. Hôm nay con đã biết và hiểu được thế nào là 
sự đợi chờ và sống trong sự thiếu thốn. Nơi này không thiếu 
thốn về vật chất, nhưng thiếu Lời Chúa.  

Con ao ước được đi nhà thờ một lần, nhưng con 
không biết phải bắt đầu từ đâu, vì con là người ngoại đạo. 
Được ngồi trong thánh đường, được nhìn cảnh nghiêm trang 
trong Thánh Lễ, có lẽ là hạnh phúc và ấm áp lắm phải 
không cha? Con ao ước được một lần ngồi nơi Giáo Điểm 
Tin Mừng nơi cha vẫn giảng Lời Chúa hằng ngày, dù một 
lần thôi. Trong cuộc sống ồn ào và náo nhiệt nơi này con 
cảm thấy mình nhỏ bé và lạnh lẽo. Nhỏ bé giữa xứ người, 
lạnh lẽo giữa mùa đông.  

Tạ ơn Chúa đã ban cho cha một sức mạnh để cho 
chúng con được nghe Lời Chúa hằng ngày. Con cầu chúc 
cha được nhiều hồng ân nơi Chúa.  

Phương Nguyễn 
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- Con là Anna Oanh Nguyễn, hiện sống ở Mỹ cùng 
chồng và một người con trai 10 tuổi. 

Khi mẹ con từ Việt Nam qua thăm con, thì giữa 
chồng con và mẹ có sự xích mích, tiếng qua lại. Chồng con 
đã dọn ra ngoài ở. Chồng con ở với con nhưng không đưa 
tiền cho con, lấy tiền chơi cờ bạc, mẹ con bực mình nên mới 
xảy ra chuyện như vậy! 

Con thương mẹ thương chồng, không biết giải quyết 
thế nào. Mẹ muốn chồng con về xin lỗi thì mẹ bỏ qua hết, 
nhưng chồng con nhất định không xin lỗi. Mẹ nói không xin 
lỗi thì từ bây giờ đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này 
nữa! 

Xin cha cầu nguyện cho chồng con biết ăn năn về xin 
lỗi mẹ cho gia đình con đoàn tụ, con cầu xin cha! Chỉ có lời 
cầu nguyện của cha thì chồng con mới hoán cải mà thôi. 

Con cảm tạ Chúa. Nhờ lời cầu nguyện của cha và 
cộng đoàn, hôm qua mẹ con và chồng con đã giải hòa và 
vui vẻ trở lại. Một lần nữa con xin cảm ơn cha!  

Con sẽ sống đạo đức hơn và cầu nguyện nhiều hơn. 
Oanh Nguyen 

ngocoanh76@yahoo.com 
-------------------------- 

- Con là Maria Trần Thị Ngọc Dung, đang sống ở 
Toronto, Canada. Gia đình chung con biết được Lòng 
Chúa Thương Xót qua những bài giảng trong thánh lễ ở 
Giáo Điểm Tin Mừng được post lên Youtube GĐTM mỗi 
ngày. 

Gia đình chúng con cảm ơn cha và anh chị em trong 
cộng đoàn đã giúp cha làm công việc này. Chúng con biết 
cha và các anh chị đã hy sinh rất nhiều thời gian để có được 
những Youtube đó. Nhờ vậy mà chúng con sống nơi xứ 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            36 
 

người, xa quê hương mới được nghe lời Chúa hàng ngày 
bằng tiếng mẹ đẻ của mình. 

Chúng con thường chờ đợi mỗi ngày để coi những 
bài giảng mới cha vừa cử hành. Đó là món quà tinh thần rất 
quý báu mà cha đã cho không những gia đình chúng con, 
mà còn cho rất nhiều gia đình công giáo Việt Nam hải ngoại 
đang sống xa quê hương trên khắp thế giới qua website 
giaodiemtinmung.net và tinthac.net 

Xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe và ơn lành để 
cha tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên chúng con, để mọi người 
biết đến Lòng Chúa Thương Xót. 

Ngọc Dung, Canada 
                             yoongtran@gmail.com 

--------------------------- 
- Con là Ngọc 49 tuổi, hiện đang ở Thụy Điển.  
Lần trước con xin cha khẩn cầu với Chúa lòng thương 

xót cho con được xin mướn nhà và việc làm, và con đã nhận 
được ơn đó. Trong tuần này con cũng đuợc ơn là chỗ việc làm 
cho con tăng giờ làm thêm để gần 100%. Con tạ ơn Chúa.  

Sau bao nhiêu biến cố xảy ra trong đời con và hiện tại 
con sống một mình. Con cầu xin Chúa lòng thương xót giúp con 
để con vượt qua. Nhiều lúc con suy sụp tinh thần như người mất 
trí! Con cũng xin thuốc an thần của bác sĩ! Nếu không xem cha 
mỗi ngày giảng trên Youtube chắc có lẽ con bị bịnh trầm cảm 
nặng!  

Mỗi ngày con đuợc xem cha giảng là con thấy vui hơn và 
đỡ buồn việc riêng. Con thuơng cha và rất xúc động khi cha có 
lòng bác ái giúp cho mọi nguời gặp khó khăn.  

Kính chúc cha mạnh khoẻ và xin Chúa ban phúc ban lành 
cho cha và Giáo Điểm Tin Mừng để con được xem cha trên You 
Tube mỗi ngày.  

Con là đạo Phật, nhưng con rất thích nghe cha giảng và 
nghe Tin Mừng. Con rất tin nơi Chúa!  

ngoc-70@hotmail.com 
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- Con tên là Thu Nguyễn, đang định cư ở Mỹ, là 
người mẹ của bốn đứa con, ba trai một gái. Con hết lòng 
cảm tạ Chúa khi đứa con gái duy nhất Chúa ban cho con đã 
nghe tiếng Chúa gọi, nhập Dòng Norbertine Sister ở 
California, USA. 

Nhưng từ khi con gái của con vào Dòng, thì đứa con 
trai lớn của con, 36 tuổi có vợ và 2 đứa con gái, vì xích 
mích với vợ mà đổ đốn vô mạng kết bạn với một đứa con 
gái chưa đầy 18 tuổi ở Việt Nam. Sáu tháng nay con trai của 
con đã bỏ vợ con về VN 3 lần rồi, nay đang đòi ly dị vợ để 
lấy vợ mới.  

Con rất khổ tâm lo buồn. Con đã cố gắng khuyên lơn 
đủ điều nhưng nó đang bị mù quáng, nhất định không nghe, 
cố tình tìm đủ mọi cách đạp đổ gia đình hiện tại của mình.  

Xin cha cầu nguyện giúp cho gia đình con trai của 
con khi còn có thể cứu vãn.  

Kính thưa cha, con quá đỗi vui mừng gởi đến cha với 
tất cả tâm tình cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa. Cám ơn cha 
và cộng đoàn Giáo Điểm Tin Mừng đã hiệp ý cầu nguyện 
cho con trai của con được ơn hoán cải, từ bỏ suy nghĩ muốn 
ly dị, và thôi không đèo bồng, bồ bịch lăng nhăng nữa.  

Từ hôm con viết thơ xin cha và cộng đoàn cầu Lòng 
Thương Xót Chúa, đến nay là đúng một tháng, và con đã 
được Chúa xót thương nhận lời. Tự nhiên con trai của con 
quyết định chia tay cô bạn gái ở VN. Niềm vui mừng lớn 
hơn nữa là con trai con đã biết làm lành, thương lo cho vợ 
con hơn, và còn rủ vợ con cùng đi Lễ Chúa Nhật.  

Khi nhìn thấy gia đình con trai con được vui vẻ trở 
lại, con vô cùng vui sướng.  

Thu Nguyễn 
tnguyen_realtor@yahoo.com 

---------------------- 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            38 
 

- Con tên là Nicolas Lê Thái Thuận, hiện đang 
sống ở thành phố Houston, TX, Hoa Kỳ. Con muốn trình 
bày những khó khăn gia đình con đang gặp phải, chỉ có 
Chúa và Mẹ mới có thể giải cứu con và gia đinh con trong 
lúc này mà thôi. 

Con tin Chúa và Mẹ có thể thay đổi được hoàn cảnh 
gia đình con trở thành tốt hơn, và hai vợ chồng con trở về 
sống chung với nhau.  

Con xem video clip thấy cha cầu nguyện cho gia đình 
con và những gia đình đang gặp khủng hoảng dẫn đến ly 
thân ly dị. Con tin Chúa nhận lời cầu của cha và sẽ ngăn 
chặn việc vợ chồng con ly dị.  

Con và vợ con đã cắt đứt liên lạc với nhau hơn 2 
tháng. Sau khi nghe cha cầu nguyện, con đã gọi cho vợ con 
và có nhã ý muốn đưa các con đi chơi một chuyến đâu đó. 
Vợ con đồng ý đưa các con đi thành phố Orlando, Florida, 
cách nhà vợ và con gái đang ở khoảng 2 tiếng lái xe. Con 
rất vui mừng vì vợ con cho con và con trai con gặp mặt cả 
gia đình vợ chồng con cái trong mùa Lễ Tạ Ơn này. Tuy 
nhiên, vợ con nhấn mạnh cuộc đi chơi xa này là vì con cái, 
chứ không có ý hàn gắn cuộc hôn nhân đang đổ vỡ. Con im 
lặng rồi tiếp tục cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria. 

Con và con trai sẽ bay qua Florida để gặp vợ con và 
con gái của con. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho gia đinh 
con đừng lâm vào cảnh ly dị, vợ chồng con cái sống xa 
nhau như thế này nữa. Xin cho vợ con chịu đồng ý dọn về 
Atlanta hoặc Houston để sống với con và các con của con, 
vì 2 thành phố này con đều có việc làm, có thu nhập kinh tế 
để lo cho gia đình trọn vẹn. Để cho 2 đứa con có ba, có mẹ, 
có anh, có em.    

Gorettti - Nicolas Lê Thái Thuận,  
Phạm Thanh Phương,  
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----------------------- 
- Con là bác sĩ Trần Thị 

Thanh Châu, đang sống và làm 
việc tại Úc. Con là một tân tòng. 

Con được biết Giáo Điểm Tin 
Mừng qua Youtube GĐTM. Mỗi 
ngày con đều nghe bài giảng của 

cha. Sáng vừa thức dậy, con nghe bài giảng của cha cho đến 
khi đi làm. Chiều vừa làm xong, con lại nghe cha giảng 
trong lúc lái xe về nhà. Tối lúc nấu ăn, con cũng nghe cha 
giảng. 

Là một bác sĩ, con đã từng làm việc ở Việt Nam, ở 
Pháp, và bây giờ là ở Úc. Con đã chứng kiến biết bao nhiêu 
lần và bất lực nhìn người bệnh từ từ đi vào cái chết mà mình 
không làm gì được.  

Thật là tuyệt vời khi hàng ngày cha đã giúp cho biết 
bao nhiêu người khỏi bệnh, toàn là những bệnh ung thư, và 
nhiều bệnh khác mà y học hiện tại không thể chữa trị được.  

Con tin tưởng tuyệt đối là chỉ có Chúa mới làm được 
điều này! Chúa dùng cha để làm những điều thật kỳ diệu. 
Đó là hồng ân và phép nhiệm mầu của Chúa đang trải ra 
cho con người.  

Con nghĩ người Việt mình thật sự may mắn khi có 
Giáo Điểm Tin Mừng trên đất Thánh Nhà Bè, nơi mà Chúa 
đã làm rất nhiều phép lạ. Con chỉ biết nói là con rất tin, rất 
tin, rất tin và tín thác vào Chúa. Từ lúc nghe bài giảng của 
cha, con thấy lòng con được bình an hơn, không còn những 
nỗi lo lắng như trước đây. 

Con cũng đang loan truyền Lòng Thương Xót Chúa 
cho những người xung quanh con. Mẹ, chị, em, và bác sĩ 
bạn của con là những người ngoại đạo. Họ cũng đã nghe bài 
giảng của cha mỗi ngày, và cũng rất tin vào Chúa.  
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Nếu được chia sẻ với cộng đoàn con xin nói cộng 
đoàn: 

"Ơi, bà con ơi! Chúng ta nên mở lòng mình ra, tin va 
đón nhận Lòng Thương Xót Chúa. Khi bà con tin vào Lòng 
Thương Xót Chúa nếu có bệnh về thể xác, Chúa sẽ chữa 
lành cho bà con; nếu bà con không có bệnh về thể xác Chúa 
sẽ ban cho bà con một tâm hồn bình an, không lo lắng và 
hạnh phúc. Bà con hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa rồi 
sẽ thấy và cảm nhận được điều này!" 

Có những lúc nghe cha tâm sự trong bài giảng, con 
cảm thấy đau lòng. Con vẫn biết cha có rất nhiều khó khăn, 
cản trở bên trong và bên ngoài. Con cầu nguyện cho cha 
được khỏe mạnh và vững lòng vượt qua những khó khăn để 
giúp đỡ đàn chiên của Chúa đang rất cần đến cha. 

Chồng con là ĐaminhNguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 
11 tháng 4 năm 1969. Chồng con cũng rất mến cha và nghe 
cha giảng mỗi ngày cùng với con. Chúng con rất mong 
được về Giáo Điểm Tin Mừng. Chúng con đang sắp xếp và 
hy vọng Chúa cho chúng con về Giáo Điểm Tin Mừng một 
ngày gần đây. 

Maria Trần Thị Thanh Châu 
Đaminh Nguyễn Văn Nghĩa  
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*Hạt Giống Lòng Thương Xót 
 
EPHATA! Hãy mở ra! 

 
 
 

 
GIA ĐÌNH KHỦNG HOẢNG 

Khi xem bài giảng của cha hôm nay, nhìn lại thật 
giống với gia đình con. Trong lúc tiền bạc dư giả, cuộc sống 
sung túc thì con đã quên mất Chúa. Bên cạnh con chỉ có bạn 
bè với những buổi tiệc tùng, đàn đúm tụ tập nhậu nhẹt bia 
rượu. 

Rồi khi cuộc sống con rơi vào bế tắc, khó khăn, đâu 
rồi những người bạn ấy? Thậm chí những người bạn ấy còn 
xúi chồng con bỏ con, viết đơn ly hôn với con.  

Nhưng thật may mắn cho con! Chúa đã ban cho con 
người chồng hết mực thương yêu con, dù lỗi con gây ra quá 
nặng, không đáng để anh ấy tha thứ đồng hành cùng con. 
Con nghĩ có lẽ là do từ bé con đã yêu mến Đức  Mẹ nên Mẹ 
đã không bỏ con. Mẹ ban cho con ông chồng sẵn sàng tha 
thứ và cùng con vượt qua mọi khó khăn, bế tắc, mặc dù anh 
ấy là người ngoại đạo, và trước đây rất khô khan nguội lạnh.  

Từ khi mọi thứ khó khăn ập đến với gia đình chúng 
con thì cũng chính là lúc chúng con chạy đến dìm mình vào 
quyền năng Lòng Thương Xót của Chúa, bởi ngoài Lòng 
Thương Xót của Chúa chúng con chẳng biết phải làm sao, 
chẳng biết nương tựa vào đâu khi mọi thứ đã quay lưng với 
vợ chồng con.  

Chúng con đến Gíao ĐiểmTin Mừng được cha đặt 
tay, và chúng con cầu nguyện liên lỉ cùng với cộng đoàn 
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Lòng Thương Xót Chúa, dâng hết mọi khó khăn của gia 
đình chúng con cho Chúa với lòng Tín Thác tuyệt đối. Chúa 
đã nhậm lời chúng con khấn nguyện. Chuyện nợ nần, thưa 
kiện ra tòa... mọi khó khăn tưởng chừng không lối thoát, 
nhưng chính Lòng Thương Xót của Chúa đã giúp chúng 
con.  

Chúa gởi đến biến cố này để đưa con về với Chúa. 
Sau 7 năm 7 tháng, kể từ khi lập gia đình không xin được 
phép chuẩn hôn phối khác đạo, con đã không đến nhà thờ 
nữa.  

Chúa đã đón nhận chúng con bằng tình yêu thương 
vô bờ bến. Hai con của con được rửa tội vào ngày lễ Hiển 
Linh. Vợ chồng con được làm phép hôn phối vào hôm 
mùng 5 Tết. Tạ ơn Chúa!  

Nhưng điều con mừng nhất, không phải là mọi khó 
khăn được giải quyết, mà là chồng con, người chồng ngoại 
đạo, khô khan, nguội lạnh đã nhận biết Chúa và sống trọn 
niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Mọi khó 
khăn của chúng con đã được Chúa thương giải gỡ.  

Chúa an bài cho con đi xuất khẩu lao động. Thật 
Chúa không bao giờ bỏ con, giữa lúc không biết tìm đâu ra 
tiền để đóng cho trung tâm xuất khẩu lao động lần cuối 
cùng này khi bạn bè xa lánh, bà con dòng họ thì không ai dư 
giả gì cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng chúng con 
chẳng biết phải làm sao thì Chúa ban cho chúng con có ân 
nhân giúp đỡ đóng số tiền còn lại. Chỉ có chúng con bỏ 
Chúa, chứ Chúa không bỏ chúng con, cho dù chính chúng 
con đã đóng đinh Chúa bằng tội lỗi của mình. 

"LẠY CHÚA GIÊSU CON TÍN THÁC VÀO 
CHÚA", là điều duy nhất mà chúng con luôn nghĩ đến trong 
tất cả mọi việc chúng con làm.  
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Xin cha và cộng đoàn khấn nguyện cho gia đình 
chúng con luôn biết sống Đức Tin và thực hành Lời Chúa 
mỗi ngày.  

Xin đừng theo ý con, mà xin cho gia đình chúng con 
được dìm vào quyền năng Lòng Thương Xót của Chúa. 
Amen 

Tuyên Nguyễn  
tuyennguyen19787@gmail.com 

---------------------------------- 
CON ĐÃ TẬN MẮT CHỨNG KIẾN 

Từ Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè, con gởi lời thăm 
cha và anh em thân hữu. 

Nghe nói thì thật khó tin, tin đồn rộn rã về cha Trần 
Đình Long và Lòng Thương Xót Chúa gây bán tín bán nghi 
cho nhiều người. Có người cho là không thật, chứng nhân 
dàn dựng! 

Đó là lý do thúc đẩy con phải về đến tận nơi để kiểm 
nghiệm, tận mắt chứng kiến, để biết THẬT-HƯ thế nào, và 
sự thật đã làm cho con rất ngạc nhiên lẫn xúc động vì những 
"phép lạ" người bịnh được chữa lành nhãn tiền như chuyện 
KHÓ TIN nhưng CÓ THẬT! 

Chiều thứ ba 15.1.2019 con đến Giáo Điểm Tin 
Mừng chứng kiến một chứng nhân trẻ là một nữ võ sĩ và là 
huấn luyện viên với đệ nhị đẳng huyền đai, là một người 
không có đạo, 25 tuổi, cô bị bịnh ung thư máu rất nặng phải 
xạ trị, nhưng khi cô ta đến Giáo Điểm Tin Mừng để xin 
Lòng Chúa Thương Xót thì tóc không còn rụng nữa mà 
ngược lại. 

Cô ta chống hai nạng lên làm chứng và hỏi cha Giuse 
Trần Đình Long có nhớ không, cô là người lần trước đến 
đây vẫn còn nằm trên băng ca, đến đây đã 15 lần và hôm 
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nay đã khỏi  bệnh, cô lên làm chứng cho Chúa, vì Chúa đã 
cứu cô thoát chết.  

Lời chứng của cô đã làm cho con xúc động vô cùng, 
củng cố thêm đức tin cho con rất nhiều và con tin vững chắc 
rằng Chúa đang hiện diện trong đời sống của chúng ta, và 
"Lòng Thương Xót Chúa" thật vô cùng bao la, vĩ đại. 

Nhiều người bị bịnh trầm kha, y khoa đã đầu hàng, 
đã bị bác sĩ chê, cho về nhà chuẩn bị lo hậu sự, ấy thế mà 
qua lời cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót mà họ đã 
chỗi dậy, khỏi bịnh cách nhãn tiền... 

Nhiều người không có đạo, không phải là Công giáo 
đã lên làm chứng rằng, họ chỉ nhờ vào nghe bài giảng về 
Lòng Thương Xót Chúa mà được bớt bịnh, được khỏi bịnh 
một cách hết sức kỳ diệu. Khó tin quá phải không? 

Nhiều người nghiện ngập xì ke ma túy, đi cai nghiện 
nhiều năm không khỏi, vậy mà nghe cha giảng, đến xin đặt 
tay mà dứt bỏ được nghiện ngập. Thật kỳ lạ? 

Nhiều người hiếm muộn lâu năm, vậy mà sau khi 
đến xin cha đặt tay cầu nguyện đã mang bầu, sinh con!  

Có những người khi mang thai, bác sĩ sản khoa khám 
thai khuyên nạo bỏ đi vì có vấn đề, sẽ bị bịnh down, dị thai 
hoặc rất nguy hiểm, khiến họ hoang mang lo sợ, nhắn tin 
xin cha và cộng đoàn cầu xin "Lòng Chúa Thương Xót" và 
họ đã tín thác vào Chúa, cuối cùng đã sinh bằng an và họ 
đưa con đến tạ ơn Chúa và làm chứng cho sự thật. 

Bản thân con không tin cũng không được, vì người 
em trai của con vừa mới được Chúa chữa lành bịnh ung thư 
ruột. Trước đó 5 năm, chú ấy cũng đã được Chúa cứu thoát 
khỏi cái chết bởi đột quỵ khi lái xe trên đường từ Seattle về 
Pullmen, bị bất tỉnh nhân sự, xùi bọt mép, xe nằm bên lề 
đường mà máy vẫn nổ. Cảnh sát phát hiện đưa vào nhà 
thương. Sau mấy ngày cứu cấp không hi vọng sống sót, bác 
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sĩ đã gọi gia đình đến, đề nghị đồng ý cho họ rút ống tiếp 
hơi quá yếu để chú thanh thản ra đi, nhưng gia đình xin trì 
hoãn chút thời gian để cầu nguyện. Hơn tiếng đồng hồ sau, 
chú đã dần hồi tỉnh. Nay ở tuổi 69 vẫn đi bộ tập thể dục, 
làm vườn. 

Không tin sao được khi đứa cháu gái gọi con là chú 
ruột bị hiếm muộn 11 năm nay. Nghe thiên hạ đồn thổi, năm 
2018 cháu nhắn tin xin cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót 
Chúa cầu nguyện. Cháu vừa mới sanh con gái 3,7 kg tuần 
trước, khi con vừa về đến VN 

Từ 20 năm nay, ngày nào con cũng phải uống thuốc 
cao máu, vậy mà từ khi đến Giáo Điểm Tin Mừng hôm 
15.1.2019, ngày nào cũng được cha đặt tay cầu nguyện, cả 
tuần nay không phải uống viên thuốc cao máu nào nữa, và 
không phải chịu áp lực, phải chạy ngay vào Toilet khi buồn 
tiểu như khi chưa đến đây.  

Thật là kỳ diệu, điều gì đang xảy ra với con, được 
ƠN CHỮA LÀNH? 

Xin Lòng Chuá Thương Xót ban muôn ơn lành cho 
cha Tuyên úy và thân hữu cùng gia đình.  

Kính mến 
J. Phạm Văn Thư pvt_48@yahoo.de 

---------------------------------------------- 
 

CHỈ SUÝT TÍ NỮA THÔI… 

Khi viết thư gởi cho cha, con rất vui vì biết đến cha. 
Con nghe cha nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt. 

Nay con xin Tạ Ơn Chúa qua lời cầu nguyện của cha. 
Con lấy chồng được 3 năm, gặp nhiều thử thách nhiều 

lắm vì chồng con là người ngoại đạo. Sau 3 tháng lập gia đình, 
con có tin vui là có em bé, nhưng chưa đến hết thai kỳ con 
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nhận được tin là thai ngoài tử cung, phải mổ bỏ con và sau này 
khả năng sinh con rất khó. Hai vợ chồng con chỉ biết khóc và 
dường như gục ngã, đi khám các nơi bác sĩ đều nói vậy. Con 
và gia đình cầu xin Chúa cho con được bình an là đủ. Con 
quyết định dù thế nào vẫn giữ thai lại. 

Sau 1 tuần con không cảm thấy đau đớn hay bất cứ gì 
xảy ra. Đi khám lại, thật sự bác sĩ và gia đình con không tin đó 
là sự thật! Con của con được bình an trong tử cung.  

Niềm vui mừng không được bao lâu, sau 4 tháng đi 
siêu âm bác sĩ nói thai yếu, bóc tách 30% có thể sảy thai. Con 
cũng chỉ biết khóc, mọi sinh hoạt nằm tại giường không dám 
vận động sợ ảnh hưởng thai nhi. 

Đến 7 tháng thai kỳ, đi khám bác sĩ nói bị tụt thai, phải 
mổ khẩn cấp ngay hôm sau. Con không còn chút nghị lực nào. 
Cả ngày hai vợ chồng nhìn nhau mà nước mắt cứ tuôn. Đúng 
3h chiều con đọc kinh nhưng chẳng biết đọc kinh Lòng 
Thương Xót thế nào, chỉ đọc Kinh Tin Kính, Lạy Cha, Kính 
Mừng và Sáng Danh. Con chỉ cầu xin 1 điều vào ngày mai con 
không phải mổ vì nếu mổ thì con của con sống sót chỉ 50%.  

Buổi chiều sau khi đọc kinh, đi khám bác sĩ nói thai 
phát triển bình thương, không có vấn đề gì hết. Con mừng 
phát khóc vì Chúa đã nhận lời con. 

Cứ tiếp tục thai kỳ 37 tuần, con sinh bé được 3kg4. Bé 
gái bụ bẫm .Bác sĩ bảo sao tóc nó vàng đẹp thế. Con khóc vì 
Chúa cho mẹ con của con được bình an trong Chúa. 

Sinh đuợc 4 tháng, con nhận tin mẹ chồng bị ung thư 
cổ tử cung giai đoạn cuối. Em trai của chồng thì bị tai nạn. 
Cùng một lúc, vợ chồng con như gục ngã vì mọi gánh nặng 
đều đổ trên lưng chồng con. Hai vợ chồng làm thuê thì không 
thể nào lo nổi. Con cầu xin Chúa cho mẹ chồng con vượt qua 
khó khăn. Mẹ chồng con được đoàn bác sĩ Nhật và Singapore 
hỗ trợ 100% kinh phí chữa cho mẹ. 
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Bênh viện Đà Lạt thì nhận bệnh em chồng con là chấn 
thương sọ não, dập lá phổi tràn dịch, liệt tay chân, có thể tàn 
phế. Gia đình con như tê liệt thần kinh cảm xúc, không còn 
suy nghĩ gì được. Họ chuyển em con xuống bệnh viện Chợ 
Rẫy. Sau khi hội chuẩn và khám lại, kết quả 3 ngày sau hay tin 
em con bình phục thật lạ lùng. 

Vừa hết chuyện gia đình. Vợ chồng con có thêm bé 
nữa trong khi bé lớn của con mới được 14 tháng. Trong đầu 
con không ngừng nghĩ "tiền đâu? tiền đâu?" khi phải lo cho 2 
đứa. Vợ chưa đi làm. Nợ chưa trả hết. Con tính bỏ đứa bé này, 
cho dù tội lỗi. Con đi đến nơi phòng khám bác sĩ nói "Em còn 
trẻ quá! Thôi em đừng bỏ đứa bé. Khó khăn cũng cố đi!" Con 
nghe như  Chúa đang nói với con vậy. Thế là con vừa bầu vừa 
chăm bé gái nhỏ mà không bị ốm nghén.  

Được 12 tuần, con đi khám bác sĩ chúc mừng bé là bé 
trai. Vợ chồng con vui lắm, vì "đủ nếp đủ tẻ"! 

 Hôm sau, làm xét nghiệm sàn lọc. 10 ngày sau lấy kết 
quả nhận tin con trai của con trong bụng bị Down, làm xét 
nghiệm chọc ối để kết quả chính xác hơn, nhưng nếu chọc ối 
sẽ như thế nào? Cơ hội sống của con con sẽ rất thấp, mà cho 
dù con của mình bị Down, chẳng lẽ mình bỏ sao? Con khóc và 
suy nghĩ nhiều lắm. Có lẽ ban đầu mình đòi bỏ nên Chúa thử 
thách con. Con quyết định không làm gì cả. Cố giữ đứa bé, dù 
như thế nào. 

Đúng 36 tuần, con sinh bé. Bé sinh non nhưng được 
3kg2. Không đau đớn. không đau bụng sinh. Con sinh rất dễ 
dàng. Bé đẹp trai lắm. 

Thật sự con đã khóc. Khóc trong niềm vui vì được ơn 
của Chúa. 

Suýt tí nữa thôi … 
là con đã bỏ đứa con trai kháu khỉnh ấy. 

 
Ti Na phannguyen2713@gmail.co 
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*trang thơ PHỤC SINH 
 

MỖI KHI ĐÊM VỀ 
Mỗi khi đêm về...con thầm thì cầu nguyện 
Nửa đời người sao còn mãi long đong 
Đời bán buôn lỗ lãi cả xác hồn 
Mất hết cả đồng xu Ngài ban phát. 
 
Con đã đi trên đường đời bát ngát 
Cố kiếm tìm danh lợi của nhân gian 
Cố quên đi thân tro bụi cơ hàn 
Mà cuống cuồng xoay vòng trong bóng tối 
 
Nhưng Chúa ơi ! Con nào đâu ngờ tới 
Chúa miệt mài đi tìm kẻ như con 
Chúa ủi an khi cô lẻ mỏi mòn 
Khi bên con chỉ còn lòng tay trắng  
 
Phố kia hoa nhưng dễ đâu mà ngắm 
Lầu kia vàng những tưởng dễ mà vui 
Qua gian nan con mới hiểu sự đời  
Chẳng bên Ngài còn đâu lòng Thương Xót  
 
Chúa giang tay trên đỉnh cao chót vót 
Đợi con về như mẹ đợi ngày sinh 
Dù đời con có đen tối lầy sình 
Chúa đổ đầy từ con tim ân phúc. 
 
Nay con đi từ niềm tin thúc giục  
Gửi mọi người bé nhỏ những niềm vui 
Chuyện giàu sang như ký ức ngủ vùi 
Lãi ở đời nào so bì nước Chúa. 
 
Qua gian lao con lại tìm gặp Chúa 
Chúa vẫn chờ lòng thương xót bao la 
Rồi tặng ban niềm ân phúc hải hà 
Như lời ca ngân nga chiều Giáo Điểm. 
 

Phục Sinh 2019 
Joseph Bạch Ngà 
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*góc thơ Giáo Điểm 
 
 
NỬA CUỘC ĐỜI 
 
 

Từ miền xa con về thăm giáo điểm 
Một ngày hè nắng rát đượm bàn chân 
Manh áo đời trai rách nát cơ bần 
Thân lầm lỗi cuộc đời dài tăm tối 
 
Trên tòa cao Ngài nhìn con đắm đuối 
Nét dịu dàng san sẻ mọi buồn đau 
Chạm vào con lòng thương xót nhiệm mầu 
Cho con thỏa bình yên từ phút ấy 
 
Con đã đi quãng đường xa biết mấy 
Quãng đường nào không tín thác vào Cha 
Quãng đường nào con gục xuống rên la 
Lòng hối lỗi muộn màng đâu còn nữa 
 
Quá nửa cuộc đời con lại tìm đến Chúa 
Con lại về nhìn ngắm Ảnh Thương Đau 
Từ Trái Tim những tia sáng nhiệm mầu 
Chiếu rọi lên đời người đi niềm vui mới  
 
Đêm nay khuya ở phương xa nhớ tới 
Huyện Nhà Bè cha đã ngủ hay chưa 
Có lướt mail rồi thổn thức đợi chờ 
Một sớm ngày đầy vơi lòng thương xót. 
 

Bến Thủy khuya tháng 3/2019 
BạchNgà Joseph    mr.bachgia@gmail.com 
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*CÔNG TÁC BÁC ÁI  
Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót  

và Thiện Nguyện Tín Thác 
Giáo Điểm Tin Mừng 

1201/12 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước – H.Nhà Bè - Tp HCM 
***** 

 
(tháng 3/2019)   - BÁC ÁI MÙA CHAY  
- Ngày 5/3/2019: Đã đến thăm và tặng 1.320 phần quà tại 2 giáo họ 
KonJơdrech và KonXơmLuh, 6 Mái Ấm Vinh Sơn nuôi trẻ mồ côi, trại 
nuôi người già neo đơn thuộc Hàm Tân, tỉnh Gialai – GP.Kontum 
 
- Ngày 11/3/2019: Đã đi thăm và tặng 1.030 phần quà tại 3 giáo họ 
Gioan Phaolo II, Phước sa, Mẹ Thiên Chúa và 2 Hội người khiếm thị, 
khuyết tật thuộc Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - GP.Phan Thiết 
 
- Ngày 18/3/2019: Đi thăm và tặng 1.587 phần quà cho bệnh nhân tại 
Bv Tâm thần Thủ Đức, Bv.Q.2, Bv.Ung Bướu – TP.HCM 
 
(tháng 4/2019)       - BÁC ÁI MỪNG CHÚA PHỤC SINH  

– MỪNG ĐẠI LỄ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
- Bổn mạng Giáo Điểm Tin Mừng (28/4) 

 
- Ngày 1/4/2019: Đến thăm và tặng 720 phần quà tại 3 Làng phong 
cùi Bình Minh, Thiên Trợ và Biên Hòa, Bv.Da Liễu, Cô Nhi viện, tỉnh 
Đồng Nai – GP.Xuân Lộc 
 
- Ngày 8/4/2019: Đi thăm và tặng 1.300 phần quà cho những gia đình 
khó khăn tại 3 giáo họ Kala, Dungk’no, Langbiang thuộc TP.Dalat, 
tỉnh Lâm Đồng - GP.Dalat 
 
- Ngày 22/4/2019:  Đi thăm và tặng 1.500 phần quà cho những gia 
cảnh nghèo người dân tộc Stiêng tại 3 giáo xứ Xuân Hòa, Xuân Lộc, 
Xã Trạch, tỉnh Daknong – GP.Banmethuot.  
 

Ban Mục vụ & thiện nguyện Tín Thác  
Giáo Điểm Tin Mừng 
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*Chứng Nhân LTX tại Việt Nam 
 
MỪNG VUI LÊN ! 

 
 
 
 
- Con là một người theo đạo Tin Lành, đã theo 

Chúa được 20 năm. Con thờ phượng Chúa Jesus Christ và 
Cha trên trời. Con cũng đã cảm nhận được quyền năng của 
Chúa qua việc rao giảng Phúc âm về chứng cớ của Chúa 
Jesus Kito hằng sống.  

Con đã đọc cuốn sách của cha tựa đề "Tâm Thư 
Lòng Nhân Hậu Của Cha". Con có theo dõi các thánh lễ 
kính Lòng Thương Xót Chúa do cha cử hành trên youtube, 
và con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và công việc 
Chúa làm qua cha. Con cũng cầu nguyện cho cha trong mục 
vụ hiện giờ và mai sau.  

Con cũng cảm nhận rằng cha rất cô đơn và vất vả 
trong chức vụ hiện tại, giống như Mô-sê trong hoang mạc 
với dân It-ra-en, không có người đồng lao cộng khổ chia sẻ 
công việc nặng nề mà Chúa giao cho cha. Nhưng con thấy 
rằng Chúa luôn đồng hành cùng cha và thêm sức cho cha 
nữa, nên cha cứ vững tin và đừng lo lắng gì.  

Con cũng đã đọc những bài viết của những người 
chống đối cha, thậm chí có người còn vô tín, vu cáo cha 
nữa. Những việc như vậy luôn diễn ra trong nhà của Chúa,  

Con biết càng về thời kỳ cuối cùng này, ma quỷ càng 
lộng hành và chống đối những người muốn theo Chúa Jesus 
Kito, vì đây là thời kỳ cuối cùng của Satan nên nó giận 
hoảng, phải không cha? Điều đó chứng tỏ ngày tàn của nó 
chẳng còn bao xa nữa. 
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Cầu xin Thiên Chúa ban thêm năng lực, sức mạnh và 
vũ khí sắc bén cho cha hơn nữa trong trận chiến thuộc linh 
này. Con xin hiệp thông với cha trong lời cầu nguyện và 
loan báo Tin Mừng, mặc cho sự chống đối mạnh mẽ của thế 
lực thù địch, cả trong gia đình và trong giáo hội nơi con, để 
tin mừng và Danh Chúa Jesus Kito được cả sáng trên quê 
hương Việt Nam. 

Chúa ban ơn lành trên cha và gia đình cùng cộng 
đoàn nơi cha đảm trách. 

Lê Văn Hảo 
caovanmung1974@gmail.com 

-------------------------------- 
 
- Con tên là Tăng Thị Mỹ Lệ. Năm nay con 43 tuổi, 

là giáo viên Tiểu học. Con là người ngoại đạo, đang ở thôn 
Hà Phú 12- xã Tam Dị - huyện Lục Nam - Bắc Giang. 

Rất tình cờ, cách đây khoảng 2 tháng, trong lớp học 
của con có một em học sinh có mẹ bị bệnh ung thư tử cung. 
Con hỏi thăm em về bệnh tình của mẹ. Em cho con biết mẹ 
xuất viện rồi, nhưng mấy hôm nay mẹ vào miền Nam mấy 
ngày làm gì ý. Nghe em nói vậy, tự dưng con nghĩ ngay đến 
việc có thể mẹ em ấy đi cầu nguyện để chữa bệnh, dù lúc đó 
con hoàn toàn chưa biết gì về cha.  

Và quả đúng như vậy, sau đó mấy ngày con đã gặp 
mẹ của em và được bà cho biết vừa cùng một số người đi 
vào trong Nam gặp cha để xin cha cầu Chúa ban phước 
chữa bệnh, vì nhiều người may mắn được ơn riêng của 
Chúa qua cha và đã khỏi bệnh.  

Cha ơi, lúc đó con cũng vừa đi khám ở bệnh viện về 
được mấy ngày. Con đang rất hoang mang, lo lắng vì bác sĩ 
báo cho biết con bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Từ lúc đó 
con đã có niềm tin và nguyện ước được vào gặp cha xin 
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Thiên Chúa ban phước lành cho con trị bệnh được thuận lợi. 
Con mắc đi dạy học nên chưa sắp xếp thời gian vào gặp cha 
được thì bác sĩ yêu cầu con phải đi nhập viện ngoài Hà Nội 
để chữa bệnh vào đầu tuần này.  

Con được xếp vào phòng của các ông bà bị bệnh tiểu 
đường. Thật tình cờ và may mắn, con được một bà cụ cùng 
phòng kể về cha. Cụ là người Công Giáo và đã vào gặp cha 
2 lần rồi. Con nghe xong liền nghĩ ngay đến câu chuyện của 
phụ huynh lớp con, và tin rằng nhà thờ mà mẹ em học sinh 
và bà cụ kể là một. Đó chính là nhà thờ Giáo Điểm Tin 
Mừng Nhà Bè.  

Con đã được bà cụ cho mượn cuốn kinh để đọc và để 
lại cho con chiếc đài có các bài giảng của cha. Như vậy là 
hàng ngày trong phòng con thường mở các bài giảng của 
cha và mọi người nghe rất hiểu rất tin vào Thiên Chúa, tin 
vào quyền năng Lòng Thương Xót Chúa. 

Con có một nguyện vọng, trước khi mổ sẽ vào Nhà 
thờ Giáo Điểm Tin Mừng cầu xin Lòng Thương Xót của 
Chúa, để con có thêm sức mạnh và niềm tin chữa trị bệnh vì 
3 đứa con thơ rất tội nghiệp của con. Trong khi con chưa 
vào gặp cha được, con mong cha đón nhận đứa con tội 
nghiệp đang mắc bệnh hiểm nghèo này. Xin Chúa thương 
con. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện xin Thiên Chúa 
ban phước cho con được mạnh khỏe, bình an, gặp thầy gặp 
thuốc chữa khỏi bệnh ung thư tuyến giáp để con được tiếp 
tục ở bên chăm sóc cho các con của con. 

Con chúc cha thật nhiều sức khỏe và bình an. Con 
mong một ngày sớm nhất sẽ được vào thăm Nhà thờ Giáo 
Điểm Tin Mừng và được gặp cha.  

Tăng thị Mỹ Lệ 
tangthimyle@gmail.com 
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- Con là giáo dân GP. Thái Bình, con đã được đến 
Giáo Điểm Tin Mừng để cầu nguyện. Con cảm nghiệm nơi 
đây thật là thiêng thánh, dòng người cứ cuồn cuộn tấp nập 
đổ về ngày thường cũng như Chúa Nhật. Từ sáng sớm đến 
tối, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cầu nguyện, những người 
không cùng niềm tin thì chắp tay cúi đầu miệng lẩm bẩm 
kêu xin... 

Thật sự không có nơi nào thờ tự mà được như vậy. 
Chẳng những thế mọi người đến đó không phân biệt tôn 
giáo, nhưng đều thấy thể hiện trên khuôn mặt người khỏe 
cũng như người bệnh, niềm vui tươi tin tưởng phó thác ... 

 Giờ cầu nguyện khi đặt Mình Thánh Chúa, con cảm 
nghiệm đây là giờ cầu nguyện thật thiêng Thánh và đầy ý 
nghĩa... Sau mỗi chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi LTX thì có bài 
hát và lời dẫn suy niệm rất sâu lắng.  

 Trong thánh lễ: Với lời giảng giải của cha rất chân 
thật, thực tế, dễ hiểu ... Những chứng nhân làm chứng cho 
Chúa thật quá nhiều, nhất là những người không cùng niềm 
tin lên làm chứng thì càng đáng khâm phục, vì xưa nay con 
vẫn nghĩ người khác niềm tin làm sao họ dám lên như vậy. 
Có những người ngoại đạo mạnh dạn làm chứng, nghe họ 
nói, cứ tưởng họ là người Công Giáo. 

Nhân đây con muốn xin cha cho con những lời dẫn 
và suy niệm của giờ cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi và 
chuỗi LTX mà Giáo Điểm đang thực thi, để chúng con cầu 
nguyện và loan truyền việc cầu nguyện này cho mọi người.  

Xin Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và tuôn đổ muôn 
ơn phúc xuống trên cha và cộng đoàn 

                                                                           
Phêrô Đoàn Đình Thi 

giadinhlongchuathuongxot@gmail.com 
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- Con là Maria Mai, hiện đang sống và làm việc ở 
Sài Gòn, nay con xin gửi lá này để làm chứng cho Chúa, 
cho những việc mà gia đình con xin đều được Chúa nhận 
lời. Chúa đã tuôn đổ hồng ân đến với đại gia đình con. 

Cách đây mấy năm, khi thím con mang thai em bé, đi 
khám thì bệnh viện nào cũng bảo phải bỏ. Họ nói em bé bị 
thế này, bị thế kia, nhất định phải bỏ. Nhưng mọi người 
trong gia đình nhất quyết không bỏ mà chỉ tín thác vào 
Chúa, nhắn tin cho cha và cầu nguyện. Kết quả em bé đến 
nay đã được 4 tuổi, khỏe mạnh, không bị vấn đề gì. 

Chú con rất nhiều bệnh, vì nhiều nên con cũng nhớ 
hết. Con chỉ nhớ là có bị bệnh tim, phổi mấy năm nay, bao 
nhiêu lần tưởng như không qua khỏi. Trải qua bao nhiêu lần 
thập tử nhất sinh, trong gia đình con ai cũng lo lắng nhưng 
chẳng biết phải làm gì hơn. Gia đình chú con cũng khó khăn 
nên ngoài việc phó thác, tin tưởng và cầu xin cha khấn khứa 
thì chả biết làm gì hơn. Hiện tại bây giờ chú đã khỏe hơn rất 
nhiều và duy trì đến hôm nay thì đó là 1 phép màu 

Bà nội của con hơn 1 năm nay bệnh không đi lại 
được, bệnh viện cũng đã trả về. Gia đình con như bao lần 
khác, cũng chỉ biết xin cha khấn và phó thác cho Chúa. 
Hiện tại bà con cũng đã tự đi lại và khi đói thì cũng tự đi lấy 
thức ăn để ăn. 

Bố con, em trai con trước đây cũng đã từng chơi ma 
túy. Thời gian đó mẹ con con đã khổ sở rất nhiều. Có lúc 
con từng nghĩ đến cái chết để nhắn nhủ đến cho bố và em 
con. Vì mọi người mà con xin chịu chết để 2 người từ bỏ 
ma túy, vì thấy mẹ buồn con không chịu được 

Nhưng rồi con lại nghĩ, giờ con mà làm như vậy thì 
mẹ con sẽ thêm đau khổ hơn. Con chỉ biết chạy đến Lòng 
Chúa Thương Xót và cầu xin Chúa. 
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Giờ đây bố và em con đã từ bỏ ma túy. Em con hiện 
giờ đã có vợ con và đang chuẩn bị khai trương cửa hàng 
buôn bán làm ăn, hiện giờ cũng còn đang khó khăn nhiều 
thứ, nhưng mọi sự con xin phó thác trong tay Chúa và Mẹ 
Maria!  

Con đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh phụ khoa. 
Con uống thuốc không khỏi, bị tái phát nên con xuống cha 
đặt tay cầu nguyện. Sau đó ít ngày, bệnh con đã hết, không 
phải uống thuốc nữa. 

Xin Chúa ban ơn lành, sức khỏe dồi dào đến với cha 
cũng như Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương xót! 

Lạy Chúa Giêsu, Con Tín thác vào Chúa! Amen 
Mai Trần 

maitran.mp@gmail.com 
-------------------------------- 

 
- Con là Maria Nguyễn Thị Thơm, ở Bình Phước. 

Hôm nay vợ chồng con về đây dự lễ để tạ ơn và làm chứng 
cho lòng thương xót Chúa. 

Gia đình con được rất nhiều Hồng Ân Chúa ban, 
nhưng con chỉ kể 4 ơn trọng đại nhất cho mẹ con, chồng 
con, con con, và con. 

Chồng con là Giuse Huỳnh Hoàng Thảo, là tân tòng 
đã bỏ Chúa 28 năm nay, và nay đã quay về với Chúa nhờ 
nghe máy "300 Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót".  

Con bị đau đầu, viêm xoang 25 năm, nhờ cha đặt tay 
và cộng đoàn cầu nguyện, nay con đã khỏi hẳn rồi, không 
phải uống thuốc nữa. Con tạ ơn Chúa.  

Con trai của con là Giuse Huỳnh Hoàng Tới, cũng đã 
xin được việc làm tốt, là công ty của người Nhật. Con xin tạ 
ơn Chúa.  
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Mẹ của con là bà Maria Nguyễn Thị Hoa, 78 tuổi. 
Mẹ con bị ung thư tử cung, bị té gẫy 3 đốt sống. Con đã 
nhắn tin xin cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu 
nguyện cũng được Chúa nhận lời, và được chữa lành. Nay 
mẹ con rất khoẻ và đi đứng bình thường. 

Nay con làm chứng nhân cho Chúa qua những dòng 
chữ này. Con rất nhát khi đứng trước một cộng đoàn đông 
đảo như vậy để làm chứng nhân, xin cha hiểu cho con. 

  Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn Lòng 
Chúa Thương Xót. 

Maria Nguyễn Thị Thơm 
--------------------------- 

- Con tên là Đặng Thị Thu Thuỷ, 40 tuổi, đang ở 
giáo xứ Trinh Vương- giáo phận Long Xuyên. 

Con biết đến Lòng Chúa Thương Xót đã được 10 
năm nay, nhưng con chưa một lần được đi lên Giáo Điểm 
Tin Mừng, vì công việc con đang làm không cho phép con 
được nghỉ một ngày, dù con rất ao ước một lần được đi lễ ở 
đó, con chỉ biết hàng ngày đọc kinh lần chuỗi LTXC mà 
thôi. 

Cuộc sống của con dù gặp nhiều khó khăn thử thách, 
và biết bao đau khổ nhưng bên cạnh đó con cũng được Chúa 
thương ban cho rất nhiều hồng ân.  

Con bị rối loạn tiền đình, lúc nào người con cũng 
cảm thấy quay quay, chóng mặt, đau đầu, nhất là vào những 
ngày nắng nóng, con không thể làm được việc gì hết.  

Con còn bị bệnh tiểu đêm. Một đêm con đi tiểu phải 
trên 10 lần, cứ thế từ tối đến sáng. Có đêm con chỉ ngủ được 
có một tiếng thôi. Con còn bị viêm xoang dị ứng lệch vách 
ngăn, hắt hơi suốt từ sáng tới tối. Con uống thuốc hoài mà 
cũng không hết, lại còn bị đau bao tử nữa, bệnh tật nhiều, 
sức khỏe yếu con không còn sức để làm được việc gì. Con 
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nằm trên giường mà nước mắt cứ chảy ra vì đau quá, con 
chỉ biết kêu lên cùng Chúa: "Chúa ơi! Con cứ đau thế này 
chắc con chết mất!". Con nghĩ chỉ có Chúa mới chữa bệnh 
của con được mà thôi. Thế là con đau nằm trên giường cũng 
lần Chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót. Những lúc 
con đi tập thể duc, khi đi trên đường, tối đi ngủ cũng lần 
chuỗi. Con cầu nguyện ngày đêm, chỉ mong Chúa đoái 
thương cứu giúp con, và tha thứ mọi tội lỗi con. Thế là con 
đã được Chúa chữa khỏi bệnh tiểu đêm, và bệnh rối loạn 
tiền đình từ lúc nào con cũng không hề hay biết. Đúng là 
một phép mầu kỳ diệu Chúa đã làm trên con. Từ lúc được 
ơn chữa lành bệnh, con đã rất tin vào Lòng Thương Xót 
Chúa. 

Con cũng xin làm chứng cho mẹ của con. Mẹ con tên 
là Bùi Thị Ngon, sinh năm 1955, hiện cũng đang ở giáo xứ 
Trinh Vương - gp Long Xuyên. Cách đây 3 năm, mẹ con 
mổ thoát vị đĩa đệm, hết khoảng 100 triệu, vì mẹ con bị tiểu 
đường, men gan cao, huyết áp cao.  

Bác sĩ nói mổ xong chắc chắn 90% là mẹ con sẽ bị 
liệt, không đi lại được. Mọi người trong gia đình con khóc 
rất nhiều. Con nói với bố mẹ con đến Giáo Điểm Tin Mừng 
xin cha cầu nguyện cho.  

Mẹ con đã đi khấn được 10 lần, và được cha đặt tay 
chúc lành. Vậy là 3 tháng sau, mẹ con đã đi lại được bình 
thường. Từ đó cả gia đình con đã rất tin tưởng vào Lòng 
Thương Xót Chúa. 

Mẹ con đã mua ở Giáo Điểm Tin Mừng, 100 máy 
nghe giảng LTXC, móc khoá LTXC, băng đĩa, tràng hạt 
mân côi, để tặng cho những người đau ốm bệnh tật, những 
người già cả neo đơn, trong giáo xứ và cả ngoài quê ở Bắc. 

Thu Thủy 
thanhthaohanhan@gmail.com 
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*Chuyện Giáo Điểm 
 
ĐẾN XEM GÌ 
 

 
 

 
Niềm khát khao của gia đình con từ 

nhiều năm qua là được vào Giáo Điểm Tin 
Mừng dự thánh lễ để nghe giảng về Lòng 
Chúa Thương Xót.  

Chúa đã không bỏ qua lời khẩn cầu 
của gia đình con. 

 
Vào một ngày đầu mùa thu, trên chuyến bay từ Hà 

Nội vào Sài Gòn, đoàn của chúng con gồm 13 người, từ 
những em bé 5 tuổi đến cụ già ngoài tuổi thất thập xưa nay 
hiếm, trong đó có 7 người là tôn giáo bạn. Ai cũng phấn 
khởi lên đường. Bao lo âu về đường xa, sức khỏe và nơi đến 
là địa danh rất mới đối với chúng con.  

Đầu giờ chiều cùng ngày, đoàn của chúng con đến 
Giáo Điểm Tin Mừng trong vui sướng. Chúng con bắt đầu 
hòa mình vào dòng người đông đúc. Dưới sự hướng dẫn của 
cha đặc trách LTX Giáo Điểm Tin Mừng, cộng đoàn cùng 
hát, cùng lần chuỗi Mân Côi, chuỗi Thương Xót trước Chúa 
Giêsu Thánh Thể trong nghiêm trang Yêu Mến và Tín Thác. 

Mọi người xếp hàng dài, thẳng tắp, vừa đi vừa hát 
thánh ca, theo nhịp bước tiến về nơi người mục tử cầu 
nguyện mong quyền năng của Lòng Chúa Thương Xót chữa 
lành. 
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Sau mấy giờ đồng hồ cầu nguyện, ai cũng hân hoan 
vui sướng nhận được bình an của Thiên Chúa. Tất cả cộng 
đoàn sốt sắng tham dự Thánh Lễ. Khi Lời Chúa được công 
bố xong, cộng đoàn được nghe lời giảng đầy cảm xúc, mộc 
mạc dễ hiểu và đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần qua 
khẩu khí của vị mục tử. 

Thật là hân hoan vui sướng khi nghe thuyết giảng. 
Nhiều người chưa biết Chúa, nhiều người sống khô khan 
nguội lạnh, nhiều người đang đắm chìm trong tội lỗi, nhiều 
người mắc bệnh nan y… Tất cả đều được Chúa thức 
tỉnh…tâm hồn lẫn thể xác! 

Những nhân chứng đứng lên kể lại ơn Chúa biến đổi 
họ về thể xác cũng như tâm hồn một cách kỳ diệu. Chỉ có 
thể dùng từ diễn tả là: "Trên cả tuyệt vời !" 

Trong cộng đoàn đông đảo ấy,  phần nhiều là những 
người khổ đau, khốn cùng, bệnh nan y, phiền muộn không 
lối thoát... đến kiên trì kêu cầu Lòng Chúa Thương Xót 
trong TÍN THÁC nên Chúa đã CHẠNH LÒNG THƯƠNG. 

Khi ra về ai cũng PHẤN KHỞI –BÌNH AN-  và tràn 
đầy HOAN LẠC. 

Sau chuyến đi đến cầu nguyện và tham dự thánh lễ 
tại GĐTM huyện Nhà Bè, đoàn của chúng con ra về trong 
niềm vui và bình an của Thiên Chúa. Người đã biết Chúa thì 
yêu mến Chúa nhiều hơn, người chưa biết Chúa thì đã tin 
vào Thiên Chúa.  

Đặc biệt hơn nữa, sau chuyến đi ấy, có một chị nay 
đã 65 tuổi xin theo học giáo lý dự tòng xứ Hà Đông – Hà 
Nội. “TẠ ƠN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT! Amen.” 

Micae Vũ Văn Minh 
hoangminh67896789@gmail.com 
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*Chuyên mục: Mỗi Tháng Một Chuyện 
 

CHÚT TÂM TÌNH  
“VI HÀNH MỤC SỞ THỊ” 

 
 
 
 
- Nghe rồi đến 

Giáo Điểm Tin Mừng  
Vậy là sau bao 

nhiêu ngày mong đợi, 
hồi hộp và thôi thúc, vợ 

chồng con đã rời Thụy Sĩ để về Việt Nam vào ngày 
13/01/2019. Sau một ngày nghỉ ngơi vì đường dài, và vì 
ngày thứ hai ở Giáo Điểm Tin Mừng không có lễ, chì có giờ 
lần chuỗi cầu nguyện lòng Chúa thương xót. 

Ngày thứ ba 15/1/2019 chúng con đã đến được Giáo 
Điểm Tin Mừng ở số 1201/12 Đường Nguyễn Văn Tạo, xã 
Hiệp Phước, Nhà Bè, vào lúc mặt trời đứng bóng (13g) 

Vừa đến nơi đã nghe tiếng loa phát thanh của cha đặc 
trách Giáo Điểm Tin Mừng (GĐTM) – cha Giuse Trần Đình 
Long hướng dẫn cho những đoàn hành hương về những việc 
nên làm khi đến Giáo Điểm. Xe cộ tấp nập, người người từ 
khắp nơi kéo đến thật đông.  

Với chiếc xe lăn của mình, chúng con đã len lỏi, tìm 
được chỗ ngồi nơi Tượng Đài Thánh Giuse và Tượng Đức 
Mẹ. Đưa mắt đảo nhìn chung quanh, người người đông 
nghẹt. Người từ đâu mà đến nhiều thế, đông thế !? 

Nếu chỉ nghe máy giảng của cha về Lòng Chúa 
Thương Xót, thì không thể hình dung được, cho dù những 
bài giảng ấy trong máy rất hay, có sức thuyết phục và thu 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            62 
 

hút người nghe bởi những nhân chứng, mà coi youtube thì 
cũng chỉ tóm gọn qua ống kính, tuy sống động hơn là nghe 
máy! Nhưng khi đến được tận nơi, chứng kiến được tận mắt 
mới cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa qua những tâm 
tình cầu nguyện suốt ngày của Cộng Đoàn dân Chúa! 

Ngoài những nhóm cầu nguyện riêng, hàng ngày có 
buổi cầu nguyện chung với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương 
Xót Chúa vào lúc 14 giờ chiều. cha Long thì cầu nguyện ưu 
tiên cho những người ngồi xe lăn, những người đau yếu và 
phụ nữ có thai, cũng như những người có trẻ thơ (được tập 
trung nơi Tượng Đài Đức Mẹ và Thánh Giuse).  

Vào lúc 15 giờ, cha đặt Mình Thánh Chúa trên bàn 
thờ để chầu và cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót xin ơn 
chữa lành bệnh tâm hồn cũng như thân xác. 

 Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17 giờ. Sau khi kết thúc 
thánh lễ. Mỗi ngày có tới hai hoặc ba cha giải tội, số hối 
nhân xưng tội rất đông, họ kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến 
lượt mình ! 

 
- Gặp gỡ Chứng Nhân LTX  
Ấn tượng đầu tiên chiều hôm đó (15.01.2019) trong 

phần nhân chứng đập vào mắt chúng con là một nữ võ sĩ 
đến từ Đàlạt, cô là huấn luyện viên với Đệ nhị đẳng huyền 
đai, là một người theo đạo Phật, cô bị bịnh ung thư máu rất 
nặng phải xạ trị, trong thời gian xạ trị thì tóc mọc đến đâu bị 
rụng tới đó, nhưng khi cô đến Giáo Điểm Tin Mừng để cầu 
nguyện với Lòng Thương Xót, thì bệnh tật mỗi ngày thuyên 
giảm. Sau mười một lần phải nằm trên băng ca, phải thở 
bằng bình khí, rồi ngồi xe lăn, hôm nay cô ta đã có thể đứng 
vững với đôi nạng để cảm tạ Chúa, và làm nhân chứng cho 
ơn được Chúa chữa lành. 
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Lời chứng của cô đã làm cho tôi vô cùng xúc động 
không cầm được nước mắt, nó có sức thuyết phục và củng 
cố Đức tin của con thêm vững mạnh, khiến cho con có cảm 
giác rằng Chúa đang hiện diện ngay trong đời sống.  

Nhiều người bị bịnh trầm kha, y khoa đã đầu hàng, 
đã bị bác sĩ chê, cho về nhà để chuẩn bị lo hậu sự, ấy thế mà 
qua lời cầu nguyện của Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương 
Xót, họ đã có thể chỗi dậy, rồi dần khỏi bịnh một cách nhãn 
tiền, không tưởng. Điều mà có lẽ chính cả bản thân cha 
Giuse cũng không thể ngờ. Lòng Thương Xót Chúa thật vô 
cùng bao la! 

Bao nhiêu con nghiện xì ke ma túy, đi cai nghiện 
nhiều năm vẫn không khỏi, ấy vậy mà chỉ nhờ vào việc 
chăm chú nghe máy giảng về Lòng Thương Xót Chúa, và 
đến Giáo Điểm cầu nguyện, mà họ đã dứt bỏ được căn bệnh 
quái ác. Thật là quá nhiệm mầu, kỳ diệu! 

Nhiều người phụ nữ khi mang thai đi khám bác sĩ 
sản khoa, họ khuyên nạo bỏ, vì thai nhi có vấn đề, sẽ bị bịnh 
đao, dị thai, hoặc rất nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ, khiến 
hoang mang lo sợ. Họ xin Cộng đoàn cầu nguyện, hoặc đến 
tận nơi tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương, cuối cùng cũng 
đã sanh đẻ bình an, mẹ tròn con vuông, đưa con đến làm 
chứng cho Chúa. 

Bản thân con không tin cũng không được, vì người 
em trai của mình ở Mỹ đã vừa được Chúa chữa lành căn 
bệnh ung thư ruột 

Trước đó 5 năm (vào năm 2013) người em này cũng 
đã được Chúa cứu thoát khỏi cái chết (bởi đột quỵ) trong lúc 
lái xe trên đường, giữa đường thì bị bất tỉnh nhân sự, xe 
nằm bên lề đường, khi cảnh sát phát hiện thì đã bị xùi bọt 
mép, họ vội đưa vào nhà thương cấp cứu, sau mấy ngày 
không hy vọng sống sót, bác sĩ đã gọi gia đình đến, đề nghị 
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chấp thuận rút ống tiếp hơi để bệnh nhân ra đi thanh thản. 
Nhưng gia đình xin trì hoãn thời gian để cầu nguyện. Hơn 
một tiếng đồng hồ sau đó, bệnh nhân đã cho thấy dấu hiệu 
hồi sinh. Và hiện nay, dù ở tuổi 69, chú ấy vẫn đi bộ tập thể 
dục, làm vườn… 

Không tin sao được khi mà đứa cháu gái gọi con là 
chú ruột, bị hiếm muộn đã 11 năm, nghe mọi người nói về 
Lòng Thương Xót Chúa, cháu đã xin cộng đoàn cầu nguyện 
và cũng đã vừa mới sanh được con gái đầu lòng (ngày 
14/1/2019), chỉ sau một ngày khi chúng con đến Giáo Điểm 
Tin Mừng. 

 
- Cảm nhận từ Giáo Điểm Tin Mừng 
Từ ngày trở về Thụy Sĩ đến nay, ngày nào chúng con 

cũng đều theo dõi Youtube: giaodiemtinmung.net và nghe 
giảng trực tiếp trên Fanpage: thiennguyentinthac. Nghe cha 
giảng và nghe các chứng nhân nói về ơn được Chúa chữa 
lành, mà con cứ ngỡ rằng mình đang được diện kiến cùng 
được khóc, được cười với họ vậy.  

Ơn Chúa ngày càng được trải rộng, những chiếc máy 
nghe giảng nhỏ xíu đã đến được với bao nhiêu gia đình; 
nhiều người Công giáo sống bê bối, hoặc bỏ Chúa nhiều 
năm, cũng đã sám hối ăn năn trở lại, rất nhiều người ngoại 
giáo cũng đã tìm đến Giáo Điểm Tin Mừng để được nhận 
Ân sủng, và xin được làm con Thiên Chúa! 

Tiếng lành đồn xa, không chỉ người Việt Nam trên 
khắp mọi miền đất nước tìm đến Giáo Điểm, mà còn rất 
nhiều người từ phương xa như Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Thụy sĩ, 
Thụy Điển, Na Uy, Nhật, Cambodia… và cả ở bên Tầu, bên 
Nga cũng đã kéo nhau về nước, tìm đến Giáo Điểm ở Nhà 
Bè này. 
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Giữa vùng đất phèn ngập mặn, giữa một nơi tận cùng 
của thành phố Saigon về phía Nam – có một mái nhà thờ 
nhỏ, thấp, tường xây đơn sơ, chỉ có thể chứa được khoảng 
gần trăm người, phía trước là những mái nhà vòm lợp tạm 
bằng bạt cùng với những cái dù lớn (di động), thế mà cũng cố 
vươn ra để che nắng cho cả ngàn người (bất kể lương giáo) - 
những con người tìm đến kín múc Ân sủng của Lòng 
Thương Xót Chúa. Không biết tình trạng này sẽ ra sao khi 
trời đổ mưa, hay gió bão ? 

Hai tuần lễ ở Giáo Điểm Tin Mừng, con đã tận mắt 
chứng kiến ở một Mục Tử rất nhiệt thành, tận tụy với đoàn 
chiên. Ngoài công việc Mục Vụ nhiều giờ, nhiều buổi sáng 
ngài thường trong chiếc áo thun, quần short, lắm lúc còn 
phụ với anh chị em thiện nguyện trong công việc tu bổ, 
chắp vá lại Giáo Điểm, cũng khuôn, cũng khiêng vác như 
những thanh niên khác, mặc dù tuổi đời của ngài năm nay 
cũng đã ngoài sáu mươi ! 

Cha đặc trách giáo điểm ở đây rất thẳng thắn, rất ư là 
con người, có lúc có chút hài tếu, nhưng có lúc cũng rất 
nghiêm nghị, cả với những điều khó nghe, chướng tai nhói 
óc, nhưng khổ nỗi, đó lại là thứ thuốc đắng cần có, với hi 
vọng có thể chữa được vết thương tâm hồn "Xin dâng lên 
Lòng thương Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng 
con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con 
vào Lòng Chúa Xót Thương"! 

Cha là một con người khá tình cảm, nhiều lần đã tỏ 
ra cảm động cùng với nhân chứng trong bối cảnh thương 
đau nào đó, nhưng ngay lập tức đã cố mím môi kìm hãm, 
không để cho cảm xúc lấn át. Điều làm cho tôi rất ngạc 
nhiên, đó là cha rất say mê khi nói về Lòng Thương Xót 
Chúa một cách thông suốt, chữ nghĩa tuôn trào, nói một 
cách hăng say trong nhiều giờ, không biết mệt mỏi. 
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Đó không phải là một phép lạ, một Ân sủng đặc biệt 
mà Chúa đã trao ban cho cha cách riêng, một dấu chỉ Chúa 
muốn dùng cha để rao truyền Lòng Thương Xót của Chúa 
đó sao?! 

Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục 
Sài Gòn, trao cho "bài sai" về Giáo Điểm Hiệp Phước, Nhà 
Bè, một nơi bùn lầy hẻo lánh mà trước đây ít có người biết 
đến. 

Khi còn sinh thời, Đức cố Tổng Bùi Văn Đọc ("ông 
nội" tên gọi thân thương) cũng đã đích thân đến nơi đây cử 
hành thánh lễ nhiều lần. Ngày nay, sau ba năm, khi nói đến 
Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè và cha Giuse Trần Đình 
Long, thì không chỉ những người trong nước cả Nam-
Trung-Bắc, mà rất nhiều người nơi hải ngoại cũng đều nghe 
biết. 

Rất nhiều người đã được Chúa chữa lành, nhiều 
người được ơn ăn năn trở lại, và nhiều người lương, vô đạo 
cũng đã tìm đến Giáo Điểm để trở thành con Chúa!  Xin 
được hỏi, công cuộc truyền giáo còn cách nào hữu hiệu hơn 
chăng? 

Giáo Điểm cũng đã cũng cung cấp xe lăn cho nhiều 
người tàn tật, làm việc Bác ái hàng tháng, thăm viếng hàng 
kỳ và tặng quà cho những người già nua đau yếu, những 
người bị sa cơ, nghèo khổ. 

Nơi đây có phải là «Linh Địa» Lòng Thương Xót 
Chúa được tỏ hiện, nên mới có sức thu hút, mời gọi được 
nhiều người đến như thế ? 

Giáo Điểm Tin Mừng là phần thưởng vô cùng to lớn 
mà Chúa đã trao ban, cũng là niềm an ủi thật lớn lao cho 
những ai đang nhiệt tình trong việc rao giảng Lòng Thương 
Xót Chúa. 

Thụy Sĩ 2019 pvt_48@yahoo.de 
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*trang thơ Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 
(người ngoại đạo) 
 
 
TẶNG EM  
CÀNH “HOA GIÁO ĐIỂM” 

 
 
 
 
 

Anh ngắt vội cành hoa bên đường cũ 
Gởi cho em, người em gái ngây thơ 
Mộng phù du anh đâu dám hững hờ 
Chút hoang dại anh tặng ngày Quốc Tế (Phụ nữ) 
 
Tám tháng Ba, vật lạ anh chưa thể 
Tặng nhà lầu, xe sang , quần áo đẹp 
Cuộc đời anh, đã chọn kiếp lang thang 
Quà tặng em, là những gì anh có : 
 
Quà tặng em, đó là Lòng Thương Xót  
Là Lời Chúa bất tử Trái Tim trao 
Ôi ngọt ngào mộng ước chiều hôm nao 
Gởi tặng em, nơi vườn hoa Giáo Điểm 
 
Không phải nơi phồn hoa mầu rực rỡ 
Không phải nơi đi mua sắm dập dìu 
Suốt cả ngày chỉ lời kinh tiếng hát 
Có chút nắng, chút gió, chút chật chội... 
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Có chút rộng, Mân Côi, Thương Xót Chúa 
Có chút cao, chút sâu, đầy tình Chúa 
Có Đức Mẹ dịu dàng hát theo hoa 
Đó là nơi hoa Giáo Điểm an lành  
 
Anh tặng em, hoa Giáo Điểm Tin Mừng 
Tận Nhà Bè, ấm áp tình thân ái 
Gởi tặng em, với cảnh người bệnh tật 
Gởi tặng em, cảnh khập khiễng xe lăn 
 
Gởi tặng em, gương mặt Bắc - Trung -Nam 
Lẫn ngoại kiều chen chân đều... có cả 
Gởi tặng em, khác tiếng nói, màu da 
Gởi tặng em, những màu hoa Giáo Điểm 
 
Gởi tặng em, các bạn ngoài Công giáo 
Gởi tặng em, tất cả điều anh có 
Còn nhiều lắm mà nhớ mãi không ra 
Gởi tặng em, một món quà vô giá 
 
Là biển người vườn hoa dâng lên Chúa! 
Là biển người thương xót Chúa mênh mông! 
 

Kẻ ngoại đạo bệnh tật  
được Chúa thương xót 2019 
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*Chuyên mục Phụng Vụ: Mừng Chúa Phục Sinh 
 
TẠI SAO KHÔNG AI NÓI  
CHO CHÚNG TÔI BIẾT ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 "Tại sao người ta không cảnh báo chúng tôi?" 
Đây có thể là lời rên rỉ của nhiều người khi 

Chúa Giêsu tái lâm tỏ hiện vinh quang của Người. 
“Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết phải sẵn 
sàng khi chúng tôi còn có thời gian?” 

Đây có thể là lời phàn nàn của rất nhiều người 
bị choáng khi phải đối diện với thực tế. 

Nhưng Chúa lại đã không cảnh báo và bảo ta 
phải sẵn sàng lúc Người đến với ta lần thứ nhất đó 
sao? Hầu như việc cảnh báo đó mất đi mức khẩn 
cấp khi hai mươi thế kỷ đã trôi qua. Bởi sự khờ 
dại và quên sót, chúng ta không còn háo hức đợi 
chờ và cầu nguyện, sẵn sàng chào đón tân lang trở 
lại nữa. 

 

Sự kiện tái lâm của 
Chúa là niềm tin. Nó có 
trong Kinh Thánh; ta tuyên 
xưng trong kinh Tin Kính. 
Ta cầu nguyện và diễn tả 
mong ước việc Chúa trở lại 

mỗi khi cử hành thánh lễ. 
Như thế việc Chúa tái lâm 
quả là sự thật. Nhưng khi 
nào Người đến và đến như 
thế nào là việc của Cha 
Trên Trời. Ngài biết và có 
thể mặc khải kế hoạch cho 
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ai Ngài muốn và khi Ngài 
muốn, để sửa soạn cho việc 
trở lại vinh quang của Chúa 
Giêsu Kitô. 

Trong thời đại của ta, 
Chúa đã nói qua các ngôn 
sứ của Người để cảnh báo 
ta, để nhắc nhở ta sẵn sàng 
cho buổi tái lâm của Người 
sắp tới gần. Chúa đã nói qua 
Đức Mẹ qua một số lần hiện 
ra tại Lộ Đức, Fatima... 

Một cách rất đặc 
biệt, Ngài cũng nói với nữ 
tu Faustina Kowalska về 
tình yêu đầy thương xót 
tuyệt vời đang tuôn trào để 
sửa soạn cho ngày tái lâm. 
Đây là thời gian của lòng 
thương xót, đây là ngày của 
lòng thương xót trước khi 
Ngài đến để phán xét. Giờ 
là lúc trở lại với Lòng Chúa 
Thương Xót để từ bỏ con 
đường tội lỗi, tín thác vào 
Chúa và có lòng xót thương 

Tại sao không có ai 
cảnh báo chúng ta? Thật ra, 
có người đã cảnh báo chúng 
ta rồi! Thực tế, ngay giây 
phút này có người đang 
cảnh báo ta. Hãy để chính 

những lời này trước mặt ta 
như một lời cảnh báo rằng 
Chúa sắp đến nơi rồi, đây là 
ngày của lòng thương xót 
sửa soạn cho cuộc tái lâm 
của Người! Lúc này đừng 
trách cứ ai vì đã không nói 
cho ta cần phải trở về với 
Lòng Thương Xót, trong 
khi đây chính là thời gian 
của Lòng Thương Xót.  

Hôm nay, hãy nhớ 
lấy ngày này cùng lời cảnh 
báo: “Chúa sắp đến nơi 
rồi!”  

Sứ điệp và cảnh báo 
Chúa ban cho ta qua nữ tu 
Faustina công bố rằng Lòng 
Chúa Thương Xót thật lớn 
lao cho nên không có tội 
nhân nào, dù tội lỗi thế nào, 
phải sợ hãi khi đến với 
Lòng Thương Xót của 
Người. Nỗi khốn khổ của ta 
không gợi lên chút phẫn nộ 
nào nơi Chúa, mà chỉ có 
lòng thương xót dịu dàng 
của Người. "Không nỗi 
khốn nạn nào có thể sánh 
được hay làm cạn được 
Lòng Thương Xót của Ta..." 
(NK 1273) 
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Tại sao ta không nghe? 
Tại sao ta không tin? Và 
tại sao ta đã không làm 
theo lời của Chúa? 

Bởi rất ít người nghe 
theo và tin vào những lời 
của các ngôn sứ Chúa. 
Thiên Chúa đã nói và còn 
tiếp tục nói nhưng ta đắp tai 
làm ngơ với những mặc 
khải cho thời đại này, và 
lòng ta đã ra chai cứng. Ta 
đã từ chối, giải thích cho 
qua hoặc đơn giản là quên 
ngay lời Chúa đã được ghi 
lại trong Kinh Thánh vì lợi 
ích của ta về cuộc tái lâm 
của Người. Và nay, khi 
Người nói lại cho ta lần nữa 
chính “Sự Thật và Thách 
Đố của Tin Mừng” (ĐTC 
Gioan Phaolô II, Fatima, 
13/5/1982), thì lòng của ta 
khô cứng và trí khôn ta 
khép lại trước ánh sáng hiện 
tại của chân lý. 

"Vì Đức Chúa là 
Chúa Thượng không làm 
điều gì mà không bày tỏ kế 
hoạch của Người cho các 
ngôn sứ, tôi tớ của Người 
được biết. Sư tử đã gầm lên: 

ai mà không sợ hãi! Đức 
Chúa là Chúa Thượng đã 
phán, ai chẳng phải nói tiên 
tri!" (Am 3,7-8) 

Thiên Chúa thật sự 
đã nói qua các ngôn sứ của 
Ngài. Tại sao ta không 
nghe? Có nhiều lý do. Thứ 
nhất, ta tin vào giáo huấn 
của Giáo Hội nơi công đồng 
Vaticanô II, “hiện tại ta 
không đợi một tân mặc khải 
công nào nữa trước khi vinh 
quang của Chúa chúng ta, 
Đức Giêsu Kitô tỏ lộ” (Vat 
II, Dei Verbuim -4) 

Tuy nhiên, sứ điệp 
Lòng Thương Xót là sự sửa 
soạn tức thời cho việc tỏ 
hiện vinh quang của Người, 
thế nên ta có thể trông 
mong chút “tân mặc khải 
công nữa”. Đây là thời gian 
chuẩn bị, một "Mùa Vọng 
Mới" lần II như Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã 
từng diễn tả nhiều lần và rõ 
ràng trong bộ ba thông điệp: 
Redeemer of Man, Rich in 
Mercy, Lord and Giver of 
Life, và rất đầy đủ trong 
thông điệp Mother of the 
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Redeemer. Thánh Giáo 
Hoàng công bố thời gian 
trước thiên niên kỷ năm 
2001 là thời gian đặc biệt 
của ân sủng. Ngài có cảm 
quan huyền nhiệm về thời 
khắc đặc biệt này. Ngài 
khuyến khích ta sửa soạn 
ngay từ bây giờ. 

Tôi nghĩ thiên niên 
kỷ này theo cách của riêng 
mình, trong ánh sáng của lời 
thánh Phêrô: "Một ngày như 
ngàn năm, và ngàn năm 
như một ngày" (2Pr 3,8).  

Khi ta bắt đầu bước 
vào ngàn năm thứ ba của 
lần đến thứ nhất của Đức 
Kitô, ta cũng bước vào 
“Ngày Thứ Ba”, Ngày 
Phục Sinh, ngày của việc 
Chúa ngự đến vinh quang. 
Giờ là lúc sửa soạn tức thời 
cho việc Chúa tỏ lộ quang 
vinh, vì thế ta trông mong 
có vài lời tiên tri của Chúa 
để cảnh báo và sửa soạn cho 
ta chào đón Người trong 
buổi tái lâm. 

Một số người khó 
chấp nhận điều được gọi là 
“mặc khải tư”, bất kể nguồn 

gốc của nó từ đâu đến. Họ 
có tự do thấy rằng mặc khải 
công đã được ghi trong 
Kinh Thánh là đủ, đủ cho 
việc cứu rỗi rồi. Điều ấy là 
đúng nhưng lại thiển cận, 
bởi Thiên Chúa cũng tự do. 
Thiên Chúa tự do nói với 
con cái cách nào và lúc nào 
Ngài muốn. Và Thiên Chúa 
đã nói và còn tiếp tục nói vì 
Ngài có điều muốn nói với 
ta! Chúng ta có tự do của 
mình, nhưng không được 
phép khóa tự do của Chúa. 
Thiên Chúa tự do yêu 
thương kêu gọi ta, cổ võ và 
cảnh giác ta ngay bây giờ 
hãy đến với Lòng Thương 
Xót của Người, vì đây là 
giờ của Lòng Thương Xót. 
Có những người cảm thấy 
khó khăn đối với hiện tượng 
hiện ra, thị kiến và những 
lời tiên báo. Song, mặc khải 
công của ta được ghi trong 
Kinh Thánh chỉ miêu tả 
những biến cố như: các 
thiên thần hiện ra báo tin 
cho Đức Maria, Giuse, cho 
các mục đồng, cho Đức 
Giêsu nơi hoang mạc, trong 
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vườn cây Dầu, và cho người 
phụ nữ tại ngôi mộ trống. 
Những thị kiến của Đức 
Giêsu nơi núi Tabor, và việc 
Satan bị hạ bệ, về Phêrô và 
Joffa, Phaolô trên đường đi 
Đamas là một phần của mặc 
khải công của ta. Còn 
những lời tiên báo với Đức 
Maria, Giuse lúc truyền tin, 
những lời của Chúa Cha về 
Đức Giêsu khi Chúa chịu 
phép rửa và biến hình, cũng 
đều được ghi lại trong Tin 
Mừng. Thiên Chúa chọn 
dùng cùng những phương 
tiện này để nói với con cái 
của Ngài vào thời gian cần 
thiết. 

Trong thời đại này, 
Thiên Chúa đã nói cùng một 
lời như thế để khích lệ và 
cảnh báo qua người tôi tớ 
của Ngài là nữ Tu Faustina: 
"Con hãy sửa soạn thế giới 
cho lần đến sau cùng của 
Ta" (NK 429). 

Và cùng lời tương tự 
qua Mẹ Rất Thánh: "Ta ban 
Đấng Cứu Độ cho trần 
gian; còn con, con phải nói 
cho thế giới về Lòng 

Thương Xót vĩ đại của 
Người và chuẩn bị lần tái 
lâm của Người" (NK 635). 

Sứ điệp của Chúa 
cho nữ tu Faustina là sứ 
điệp về Lòng Thương Xót 
vĩ đại cho toàn thể nhân 
loại. Sứ điệp này rất khẩn 
cấp vì Thiên Chúa không 
muốn ai bị loại bỏ vào ngày 
xét xử đến: "Con gái của 
Ta, hãy ghi lại những lời 
này. Hãy nói cho thế giới về 
Lòng Thương Xót của Ta để 
toàn thể nhân loại nhận biết 
Lòng Thương Xót vô biên 
của Ta. Đó là một dấu chỉ 
cho thời đại cuối cùng; sau 
đó sẽ là ngày công thẳng. 
Trong lúc vẫn còn thời giờ, 
hãy để cho họ đến nương 
nhờ suối nguồn thương xót 
của Ta; và mưu ích từ Máu 
và Nước đã trào tuôn cho 
họ" (NK 848). 

Ngày xét xử sắp tới 
gần bên ta và như thế lời 
cảnh báo yêu thương được 
gởi đến cho chúng ta hôm 
nay: "Hỡi thư ký Lòng 
Thương Xót của Ta, hãy ghi 
chép và hãy nói cho các 
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linh hồn biết về Lòng 
Thương Xót vô bờ của Ta, 
vì ngày khủng khiếp, ngày 
của phép công thẳng của ta 
đã gần kề." (NK 965). 

Trả lời cho câu hỏi: 
“Tại sao không ai cảnh báo 
chúng tôi?” Thiên Chúa đã 
gởi nữ tu Faustina như tông 
đồ của Ngài cùng với Sứ 
Điệp Lòng Thương Xót (NK 
1142): "Hãy đến với Lòng 
Thương Xót vô bờ của Ta. 
Hãy tín thác nơi Ta và hãy 
biết thương xót. Hãy ca 
khen Lòng Thương Xót của 
Ta." 

Chúng ta đã được 
cảnh báo. Bây giờ chúng ta 
cần lắng nghe, tín thác và 
hành động. Bây giờ là thời 
của Lòng Thương Xót: 
"Nhân loại sẽ không được 
bình an cho đến khi nào 
quay về với Lòng Thương 
Xót của Ta với trọn niềm tín 
thác." (NK 300). 

 
"Trong thân phận con 
người, chúng ta thật sự 
cần đến lòng thương xót" 

 

Thương xót, thương 
xót, thương xót! là tiếng kêu 
vang lên từ trái tim ta khi 
nhìn vào thế giới chung 
quanh: xung đột, bạo lực, 
tham vọng quyền lực, tai 
họa, thiên tai và còn nữa... 
Chạm đến cuộc sống và gia 
đình của ta trong kiếp làm 
người có phản bội, phân ly, 
mất niềm tin, bệnh tật, lo 
lắng... 
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 Thiên Chúa nhìn và 
biết rõ phận người chúng ta. 
Bằng nhiều cách, Ngài đã 
phác họa cho nữ tu Faustina 
thấy nhân loại trong tình 
trạng hiện thời (NK 445). 
Đứng đầu bản danh sách liệt 
kê, ta thấy: chúng ta là tội 
nhân, đầy tội lỗi, và cần đến 
lòng thương xót (NK 50, 
186, 687, 699, 723, 1059, 
1146, 1160). Chúng ta khốn 
khổ (NK 723, 1273), bị lạc 
lõng, bị chia cắt bởi vực 
thẳm (NK 512, 1576), đau 
đớn và cần đến ơn cứu rỗi 
(NK 1182, 1777). Thiên 
Chúa còn nói thêm: thời 
gian trước ngày công thẳng, 
chúng ta còn gian nan, ngờ 
vực, thờ ơ, nản lòng vì thiếu 
bình an (NK 300, 699). Cuối 
bảng liệt kê là việc chúng ta 
bị tấn công bởi kẻ thù, 
Satan và bè lũ của nó (NK 
378, 723, 1516, 1540). 

Lời Chúa nói với nữ 
tu Faustina trong thị kiến 
cuộc khổ nạn của Chúa 
được áp dụng cho ta: “Hãy 
nhìn xem nhân loại trong 

tình trạng hiện thời" (NK 
445). 

Chúng ta thật sự cần 
Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa để mang đến 
cho ta ơn cứu rỗi. Không có 
ơn cứu rỗi nào khác cho con 
người ngoài Lòng Thương 
Xót của Chúa Giêsu Kitô. 

Tất cả những ai đến 
với Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa luôn được Ngài 
đón nhận. Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa không 
bao giờ có giới hạn. Phần 
của ta chính là lãnh nhận ân 
huệ Lòng Thương Xót Ngài 
ban tặng. Đó thuần túy là 
quà tặng, nhưng phải được 
lãnh nhận để thay đổi bên 
trong con người của ta, ngõ 
hầu ta có thể tỏ lòng thương 
xót với Ngài bằng lời ca 
ngợi, tạ ơn và với tha nhân 
bằng lời nói, cầu nguyện và 
việc làm: “Hãy có lòng 
thương xót như Cha anh 
em là Đấng có lòng thương 
xót” (Lc 6,36). 

Cách duy nhất nhân 
loại tìm được ơn cứu rỗi và 
niềm bình an trong thân 
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phận làm người chính là 
quay về tín thác vào Lòng 
Thương Xót của Thiên 
Chúa (NK 300, 699). Không 
có sự cứu rỗi nào khác, sẽ 
không có và không thể nào 
có sự cứu rỗi khác. Lòng 
Thương Xót là sự cứu rỗi 
của ta. 

Lòng Thương Xót 
này thật bao la không có 
phận người nào, trên bình 
diện cá nhân hoặc toàn cầu 
lại không được cứu độ bởi 
Lòng Chúa Thương Xót. Đó 
là kế hoạch và khao khát 
của Thiên Chúa “thương 
xót tất cả” (Rm 11,32). 
Lòng thương xót của Ngài 
lớn hơn sự dữ, lớn hơn tội 
lỗi, và lớn hơn cả chính sự 
chết (Gioan Phaolô II, Dives in 
Misericordia, 15). 

Chúa đầy lòng 
thương xót mong muốn ta 
lãnh nhận lòng thương xót 
của Ngài, cảm nhận rồi trao 
ban. Ngài không bắt buộc ta 
lãnh nhận. Bởi tôn trọng ý 
chí tự do của ta, Ngài mời 
gọi ta lãnh nhận lòng 
thương xót của Ngài mà 

thôi. Các bản văn Thánh 
Kinh minh họa thật tuyệt 
vời về điều này trong sách 
Khải Huyền của thánh 
Gioan: “Này, Ta đứng 
ngoài cửa mà gõ; nếu ai 
nghe tiếng Ta mà mở cửa 
ra, Ta sẽ vào với người ấy; 
Ta sẽ ăn tối với người ấy, 
và người ấy với Ta. Người 
nào thắng, Ta sẽ cho ngồi 
với Ta trên ngai của Ta” 
(Kh 3,20-21). Đức Giêsu 
đứng bên cửa trái tim ta và 
gõ! Người đang đợi ta mở 
cửa cho Người. Người đang 
đợi. Khiêm hạ quá! 

Trong thân phận con 
người, ta mắc nợ Thiên 
Chúa quá lớn (NK 1226, 
1316). Món nợ nước ngoài 
của một quốc gia chỉ là 
đồng xu nhỏ nếu so với món 
nợ của ta đối với Thiên 
Chúa. Vượt trên lòng 
thương xót, Ngài đã tạo 
dựng nên ta và tiếp tục đỡ 
nâng, rồi còn hơn thế nữa, 
Ngài đã cứu chuộc ta bằng 
biển xót thương khi ta vẫn 
còn là tội nhân (Rm 5,8). 
Cái làm cho món nợ của ta 
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tăng lên đột ngột chính là ta 
không lãnh nhận lòng 
thương xót của Ngài với 
niềm tín thác. Ta tiếp tục vô 
cảm (NK 341), thờ ơ (NK 
1228), và tiếp tục tội lỗi, 
sống như không có Thiên 
Chúa. 

Tuy nhiên, Thiên 
Chúa đầy lòng thương xót 
vẫn sẵn sàng, mong muốn 
và có thể làm ta tràn ngập 
xót thương nếu ta mở trái 
tim ra cho Ngài. Chúa đã 
phán với nữ tu Faustina: 
"Ta khát khao cứu độ các 
linh hồn biết bao! Ta muốn 
tuôn đổ sự sống Thiên Chúa 
vào linh hồn con người và 
thánh hóa chúng, nếu như 
chúng muốn nhận ân huệ 
của Ta. Các linh hồn tội lỗi 
nhất cũng sẽ đạt được sự 
thánh thiện cao vời, nếu 
như họ tín thác vào lòng 
thương xót của Ta..." (NK 
1784). 

“Nếu như..., nếu như 
người ta muốn, nếu như 
người ta tín thác, nếu như 
người ta chấp nhận, nếu như 
người ta buông mình cho 

tình yêu thương xót của 
Ngài, và mở cửa lòng cho 
Ngài, và nếu như người ta 
đã biết được ân huệ của 
Thiên Chúa (x. Ga 4,10). 
“Nếu như” chính là điểm 
gặp gỡ giữa Thiên Chúa và 
con người - nếu như con 
người dùng ý chí tự do của 
mình để đáp trả cũng như 
cộng tác cách tự do với Ý 
Chúa chứ không phải ý 
riêng mình. 

Con người, trong 
phận người của mình, đáng 
được sự đối xử công bình 
của Chúa; còn Thiên Chúa, 
trong thiên tính, lại muốn 
tuôn trào lòng thương xót 
của Ngài. Một linh mục đã 
diễn tả sự khác biệt giữa 
công bằng và lòng thương 
xót trong mối quan hệ của 
tình yêu Thiên Chúa dành 
cho ta như sau: Công Bằng 
là tình yêu Thiên Chúa tuôn 
đổ trên ta vì những gì ta 
đáng được. Lòng Thương 
Xót là tình yêu Thiên Chúa 
tuôn đổ trên ta cho những gì 
ta không đáng được! 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            78 
 

Trong thân phận con 
người, ta không có gì xứng 
đáng lãnh nhận tình yêu 
ngoài sự công bằng của 
Thiên Chúa. Tuy nhiên, kế 
hoạch và khát khao của 
Thiên Chúa là tuôn đổ tình 
yêu của Ngài trên ta vì ta 
không có cách nào nên 
xứng đáng, không có cách 
nào tìm kiếm được. Đó 
chính là lòng thương xót 
của Thiên Chúa! 

Đó là lý do tại sao 
trong thân phận làm người, 
ta kêu lên: Thương xót, 
thương xót, thương xót!  

"Lạy Chúa Giêsu, 
xin thương xót chúng con 
và toàn thể thế giới” 
(NK 475, 476). 

 
"Đi Vào Quỹ Đạo của 
Lòng Thương Xót, Quỹ 
Đạo của Sự Sống" 

 
Lòng Thương Xót là 

quỹ đạo của sự sống. Sự 
tuôn chảy Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa khi 
được nhận lãnh và trao ban 
trọn vẹn là sự tuần hoàn của 

sự sống, phản chiếu sự tuần 
hoàn tình yêu bên trong đời 
sống của Chúa Ba Ngôi. 
Cha trao ban trọn vẹn mình 
cho Con, và Con lãnh nhận 
rồi trao trọn vẹn ân ban lại 
cho Thánh Linh. Đức Giáo 
Hoàng Phaolô VI diễn tả 
quỹ đạo này như “Bí mật 
cuộc sống của Ba Ngôi 
Thiên Chúa: Cha được coi 
như Ngôi tự ban mình cho 
Con mà không giữ lại, 
không ngơi nghỉ, bừng lên 
lòng rộng mở hân hoan, và 
Con ở đây được coi như 
Đấng tự trao ban cùng một 
cách cho Cha trong sự bừng 
lên niềm tri ân hân hoan 
trong Thánh Linh. Tất cả 
những ai tin vào Đức Giêsu 
Kitô đều được gọi đến chia 
sẻ niềm vui này” (Gaudete in 
Domino, 1975). 

Tất cả chúng ta được 
mời gọi chia sẻ niềm vui 
này, quỹ đạo của lòng 
thương xót và tình yêu. Đó 
là sự sống vĩnh cửu, là ý 
Chúa, và kế hoạch của Chúa 
để ta được chia sẻ với niềm 
vui và sự sống (Ga 17,13). 
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“Ta đến để chúng được 
sống và sống dồi dào” (Ga 
10,10). 

Làm thế nào chúng 
ta vào được quỹ đạo của 
Lòng Thương Xót và Sự 
Sống ? Bằng việc nhận lãnh 
trọn vẹn, ban tặng trọn vẹn 
Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa, hoặc ngược lại 
bằng việc trao ban tất cả và 
nhận lại cũng như vậy. 
“Phúc cho những ai có 
lòng thương xót vì họ sẽ 
nhận được lòng xót 
thương” (Mt 5,7). Đó là cái 
quỹ đạo tuyệt vời, chúng ta 
có thể đi vào bất cứ điểm 
nào bằng nhiều cách. Có vô 
số cửa mở ra cho ta đi vào, 
khi ta đáp lại Lòng Chúa 
Thương Xót tuôn đổ từ khởi 
đầu và còn tiếp tục mãi. 

Số cửa mà ta có thể 
vào, được mô tả trong Nhật 
Ký của nữ tu Faustina theo 
lời của Đức Giêsu. Dù là lời 
nào cũng đem ta vào quỹ 
đạo rực rỡ của lòng thương 
xót và sự sống. Ở đầu bảng 
liệt kê là TÍN THÁC (NK 
300, 420, 570, 687, 723, 742, 

1059, 1182, 1273, 1452, 1488, 
1520, 1541, 1578, 1602, 1777, 
1784). Tín thác vào Chúa là 
hành động đầu tiên của 
Lòng Thương Xót. Nhờ tín 
thác, ta nhận lãnh Lòng 
Thương Xót và để nó biến 
đổi ta. Tín thác là niềm tin 
tuyệt đối vào Thiên Chúa là 
Chúa của mọi người và là 
Đấng Cứu Thế. Đó là hy 
vọng hân hoan vào những gì 
Ngài đã sửa soạn cho ta, và 
đó cũng là một tình yêu bền 
vững và chắc chắn đối với 
Thiên Chúa và tha nhân. 
Nhờ tín thác, ta đi vào quỹ 
đạo của lòng thương xót và 
sự sống. 

Để đi vào quỹ đạo 
của lòng thương xót và sự 
sống, ta có thể học hỏi từ sứ 
điệp đặc biệt của nữ tu 
Faustina. Khi thực hiện sự 
ủy nhiệm của chị, ta cũng 
đồng thời trở thành chứng 
nhân và tông đồ của Lòng 
Chúa Thương Xót. Mỗi sự 
ủy thác mà ta tiến hành sẽ 
mở ra một cánh cửa vào quỹ 
đạo của Lòng Thương Xót 
(Xin tham khảo những tham 
chiếu Nhật Ký tại chương “Tại 
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sao nữ tu Faustina đặc biệt như 
thế ?”). 

Như nữ tu Faustina, 
ta cũng có thể công bố Lòng 
Thương Xót vô hạn của 
Thiên Chúa, kêu gọi mọi 
người đến với Lòng Thương 
Xót của Ngài, khích lệ tất 
cả, đặc biệt các tội nhân hãy 
tín thác vào Lòng Thương 
Xót ấy. Ta cũng có thể cầu 
nguyện, khẩn xin Lòng 
Thương Xót và chìm ngập 
trong đó. Ta có thể làm một 
tông đồ, một nhân chứng 
của Lòng Thương Xót vĩ 
đại bằng chính cuộc sống 
của ta. Tiếp đến hãy có 
Lòng Thương Xót đối với 
tha nhân như Thiên Chúa, 
chiếu tỏa và phản ánh lòng 
thương ấy. Ta có thể tự thân 
tới với Đức Kitô trong việc 
rước lễ. Khi hiệp thông với 
Chúa, ta có thể dâng những 
khổ đau của ta làm hy lễ 
tình yêu cho tha nhân. Ta 
cũng có thể nên sạch nơi 
“Tòa Thương Xót” là bí 
tích Hòa Giải. Khi ta đón 
nhận ân huệ Lòng Chúa 
Thương Xót rồi thực hành 

lòng thương xót, ta có thể 
lớn lên trong việc hiệp 
thông đặc biệt với Chúa, trải 
nghiệm được sự hiểu biết về 
Ngài sâu xa hơn bao giờ 
hết. 

Như nữ tu Faustina, 
ta cũng có thể quảng bá việc 
tôn kính Lòng Chúa 
Thương Xót nhờ nguồn 
mạch tín thác và cầu nguyện 
như Chúa đã tỏ lộ cho chị. 
Ta có thể cử hành Thánh Lễ 
Kính Lòng Thương Xót, tôn 
kính ảnh Lòng Chúa 
Thương Xót, lần Chuỗi 
Lòng Thương Xót, và tưởng 
nhớ cái chết của Chúa lúc 3 
giờ. 

Vẫn còn một cửa 
chính khác để đi vào quỹ 
đạo của lòng thương xót và 
sự sống. Nó được dát ngọc 
và đá quý. Đó là cánh cửa 
liên kết ta với Mẹ Maria, 
với các thiên thần và các 
thánh nơi ngai Thiên Chúa: 
Cánh cửa tôn vinh Lòng 
Thương Xót của Thiên 
Chúa! 

Mỗi cửa mà ta mô tả 
đều có một mục đích ca 
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ngợi Thiên Chúa. Việc tôn 
vinh Lòng Thương Xót cách 
trực tiếp và đặc biệt đó là 
cánh cửa duy nhất vào trong 
sự sống rực rỡ của Ngài. 

Qua nữ tu Faustina, 
Chúa cho biết rõ điều Ngài 
muốn là Lòng Chúa Thương 
Xót được tôn vinh:  

"Hãy ca ngợi và tôn 
vinh Lòng Thương Xót của 
Ta" (NK 206). 

"Ta đòi hỏi người ta 
tôn kính Lòng Thương Xót 
của Ta" (NK 742). 

"Nếu họ không tôn 
thờ Lòng Thương Xót của 
Ta, họ sẽ tàn lụi đi" (NK 
965). 

"Ta khao khát Lòng 
Thương Xót của Ta được 
tôn thờ" (NK 998). 

"Vào thời điểm 3 giờ, 
con hãy dìm mình hoàn toàn 
trong Lòng Thương Xót của 
Ta để thờ lạy và tôn vinh; 
con hãy kêu nài quyền toàn 
năng thương xót của Ta cho 
toàn thế giới..." (NK 1572). 

Sau đó Chúa cũng 
chỉ cho ta cách tôn vinh 

Lòng Thương Xót của Ngài 
như sau: 

"Giả như tội lỗi các 
linh hồn có đen đủi như 
bóng đêm, nhưng khi quay 
về với Lòng Thương Xót của 
Ta, là họ dâng lên Ta lời 
tôn vinh cao sang nhất, và 
là vinh quang cuộc Thương 
Khó của Ta." (NK 378). 

"Linh mục nào rao 
giảng về Lòng Thương Xót 
của Ta sẽ được ân thưởng 
một thần lực kỳ diệu. Ta sẽ 
xức dầu những lời của các 
ngài, và đánh động tâm hồn 
những ai nghe lời các ngài 
rao giảng" (NK 1521).  

"Đối với ai tôn vinh 
và truyền bá Lòng Thương 
Xót của Ta, khuyến giục 
người khác tín thác vào 
Lòng Thương Xót Ta, sẽ 
không phải chịu nỗi kinh 
hoàng trong giờ sau hết. 
Lòng Thương Xót của Ta sẽ 
che chở họ trong cuộc chiến 
đấu sau cùng" (NK 1540). 

"Hãy xin cho các tội 
nhân, để họ cũng được tán 
dương Lòng Thương Xót 
của Ta" (NK 1160). 
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"Hãy làm tuần chín 
ngày để hết thảy các linh 
hồn biết tôn vinh Lòng 
Thương Xót của Ta" (NK 
1059). 

Đối với những ai tôn 
vinh Lòng Thương Xót, 
Chúa hứa qua nữ tu 
Faustina:  

"Ta sẽ xử theo Lòng 
Thương Xót của Ta vào giờ 
chết của họ" (NK 379). 

"Danh tánh của họ 
được ghi trong cuốn sách sự 
sống này" (NK 689). 

Tôn vinh Lòng 
Thương Xót của Thiên Chúa 
là lý do và mục đích chính 
của đời nữ tu Faustina (NK 
835, 1604, 1242). Chị tôn vinh 
Lòng Thương Xót của Thiên 
Chúa trong mọi lời nói, việc 
làm và lời cầu nguyện. Chị 
ca ngợi Lòng Thương Xót 
của Thiên Chúa trong kinh 
cầu lòng thương xót của chị 
(NK 949). 

Thánh Phaolô tôn 
vinh Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa tuyệt mỹ biết 
bao khi thánh nhân nói rằng 
kế hoạch và khát khao của 

Thiên Chúa là “Mọi người 
đều được hưởng lòng 
thương xót”. 

 "Ôi, sự giàu có, khôn 
ngoan và hiểu biết của Thiên 
Chúa thật sâu thẳm !... Vì 
mọi sự đều từ Chúa, bởi 
Chúa và hướng về Chúa. 
Vinh quang quy về Ngài mãi 
mãi. Amen" (Rm 11,32-36). 

Nữ tu Faustina đã ghi 
lại lời ca ngợi vinh quang 
Thiên Chúa của Thánh 
Phaolô trong Nhật Ký của 
chị (NK 1604). 

Làm thế nào để ta có 
thể đi vào quỹ đạo tuyệt diệu 
của Lòng Thương Xót và Sự 
Sống? Bằng việc tôn vinh 
Lòng Thương Xót của Thiên 
Chúa trong mọi lời nói, lời 
cầu nguyện và việc làm của 
ta. Bằng việc lãnh nhận lòng 
thương xót ấy với niềm tín 
thác và xót thương tha nhân. 

Vinh quang cho Lòng 
Chúa Thương Xót sống 
động, thánh thiện và vĩnh 
cửu bây giờ và mãi mãi. 

 

Lm. Giuse Trần Đình Long 
(viết theo Fr. George W. Kosocki) 
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*trang thơ của Thảo Nhi (đứa con ngoại đạo) 
Sau 40 ngày tĩnh tâm Mùa Chay 

 
“Cho con xin một chỗ” 

 
 

Ơn Thiên Chúa đổ chẳng hề ngơi 
Giáo Điểm Tin Mừng nay con đến  
Quang cảnh bây chừ đã khác xưa 

Thánh Faustina đang đau đớn 
 

Nhìn con cái Chúa chịu nắng mưa. 
Giáo Điểm Tin Mừng nhà của Chúa 

Mái lá, còn đây bạt giăng thưa 
Nắng nóng, gió phất, trời mưa dột 

 
Chúa vẫn âm thầm chịu nắng mưa. 

Giáo Điểm Tin Mừng người chen chân ? 
Người đâu cứ kinh kệ sáng tối 

Lòng yêu mến Chúa như ngọn sóng. 
 

Lớp lớp dâng trào thế mới đông. 
Giáo Điểm Tin Mừng Chúa trên cao 

Lòng thương xót Chúa mãi tuôn trào 
Đổ xuống muôn ơn như lời khấn 

 
Ai tin sẽ được mọi ơn lành. 

Hôm nay con đến thưa cùng Chúa 
Gìn giữ nơi đây Đất Thánh Người 

Che chở muôn dân trong nguy biến 
 

Cha xứ luôn được Chúa quan phòng. 
Giáo Điểm Tin Mừng vẫn đông vui 

Từ Nam chí Bắc khắp mọi nơi  
Lần chuỗi nguyện kinh lòng sốt mến 
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Chiếc quạt dập dờn trong Giáo Điểm 
Như ngàn cánh bướm lượn tung tăng 

Pháo tay cùng vỗ nghe như sấm 
Cùng đáp, cùng thưa, cùng múa ca. 

  
Người được chữa lành làm nhân chứng 

Là niềm khao khát cháy trong tâm 
Tạ ơn Thiên Chúa đà thương xót 

Chúa thương đón nhận mọi ơn xin. 
  

Muôn người chạy đến cùng Tín Thác 
Mong mỏi, cậy trông Đức Chúa Trời 
Xin thương cứu giúp qua nguy biến 

Xin Chúa chữa lành, đổ ơn thiêng. 
  

Người lại về đây rất hồn nhiên 
Bình an, thư thả, chẳng muộn phiền 

Hy sinh, bác ái cùng chia sẻ 
Lòng Thương Xót Chúa đến muôn phương. 

  
Con về Giáo Điểm thấy xót thương 

Sa mạc khô khan cuối Sài Gòn 
Nắng nóng, nước thiếu, không đủ chỗ 

Hơi người hầm hập, khát mái che. 
  

Lạy Chúa cho con xin một chỗ 
Một chỗ con xin ở Tin Mừng 
Cho con một chỗ ngồi be bé 

Nhìn lên cung Thánh múa, hát, nghe. 
  

Cho con nương tựa Lòng Thương Xót 
Một chỗ con xin ở quê Trời 

Chúa đã thương con người ngoại giáo 
Nhận lời con khấn đổ muôn ơn. 
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*Ngày giỗ đầu 7/3/2018 – 7/3/2019 
 
“Điểm Hẹn”  
– sau 01 năm nhìn 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” 
(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 Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, 
Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn đã qua đời. 

"Có 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 Ad 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 ngài, với 
những dấu hiệu khởi đầu từ Thánh lễ sau cùng tại đền thờ 
Thánh Phaolô ngoại thành... 

"Hình bóng Đức Tổng Phaolô như phảng phất quanh 
đây. Cũng giọng nói đó với tiếng cười hề hà ấm áp, niềm nở 
gieo duyên, với những bước đi kiểu ấy và khuôn mặt ấy. Trong 
giây phút này, 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, thân 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 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            86 
 

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 16-3-2018 Lm Vũ Chí Hỷ) 

Cha Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse chia sẻ sáng thứ sáu 
16-3-2018 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: “Chúa là niềm vui 
của 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 nhân loại này, Ngài là 
hạt giống bị chôn vùi trên đồi Can vê Thập Giá, để rồi, qua sự 
Phục Sinh, Ngài đã làm 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 làm 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 
Cha đầy lòng xót thương, để được tái sinh vào cõi trường sinh 
bất tử. Cuộc 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,  
chốn xưa mình ở cũng không biết mình”  

(Tv 103).  
 "Các 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 kính Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận như thế nào, và thấy rằng ngài đã ở 
lại trong nhà nguyện Đức Mẹ Cầu Thang thầm lặng cúi đầu 
để cầu nguyện ra sao. Chúng tôi đã thấy ngài nhắc đi nhắc lại 
trước khi cử hành thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại 
Thành: “Áo lễ của tôi đâu, áo lễ của tôi đâu". Nhắc lại câu 
chuyện đến bây giờ anh em mới biết nhiều: Khi chúng tôi còn 
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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 khi yết kiến Đức 
Giáo Hoàng, trên đường, ngài đi lạc. Ngài nói với cha đi 
cùng, hãy 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”. 

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Phạm Duy đã hát cùng với 
ca sĩ Khánh 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,  
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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 24 giờ để sống, và mỗi ngày 

trôi qua, cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Cho dù có 
sợ chết, có tìm mọi cách để sống mãi, chúng ta cũng vẫn 
không qua khỏi quy luật tự nhiên của Tạo Hóa đó là “Sinh-
Lão-Bệnh-Tử”. Vậy chúng ta phải làm gì với những thì giờ 
còn lại trên thế gian này ?  

Như Đức cố TGM Phaolô, Alexander Đại Đế, nhà tỷ 
phú Albert Gubay, hay như nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Cộng 
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 là nấm mồ, và sau nấm mồ vô tri ấy là gặp được Con 
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Người quyền năng và đầy lòng thương xót, đó là Đức Giêsu 
Kitô.  

Tất cả phụng vụ của Hội Thánh đều quy về Đức Giêsu 
Kitô, nên khởi 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 trái tim của 
Chúa Giêsu. Cuối 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 kẻ 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. 

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 khổ này. 

Chính vì thế mà cuộc đời của mỗi người, muốn có hạnh 
phúc đích thật, thì từ khi bắt đầu có mặt ở trần gian, phải để 
Thiên Chúa hướng dẫn để đi vào, đi trên, hoặc đi đến con 
đường đó, để cuối cùng gặp được hạnh phúc của mình. 

Con đường ấy không 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 không hề khuyên 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 vào trong 
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Ngài bằng bí tích Thánh Tẩy, để dìm chết con người cũ tội lỗi 
trở thành con người mới. Mà những người được ơn này, dù là 
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 khổ hôm nay đến điểm hẹn cuối đời là nhà Cha. Chúng ta 
thường gọi con đường này là ơn cứu độ.  

Tin là theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm khổ nạn của 
Ngài. Con đường này đối với thế gian thì không ai thích, trái 
lại thế gian còn chối bỏ khinh chê, vì thế gian không thể gặp 
được ở con đường này những đam mê, phóng đãng của nó. 
Nhưng Thiên Chúa 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 kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô. 

Con đường này, Đức Giêsu Kitô, con của Cha, chính 
Ngài đã đi trước chúng ta, trong tư cách là người tôi tớ của 
Đức Giavê. 

Đức Giêsu là đường. Đức Giêsu còn là cửa nữa. Tin 
Mừng theo thánh Gioan, đoạn 10, câu 9 đến câu 10, 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 là con đường của Đức Giêsu, đó là cửa của Đức 
Giêsu. Vì vậy con đường chúng ta phải đi, cửa chúng ta phải 
vào, điểm hẹn cuối đời chúng ta phải đến để có hạnh phúc là 
chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
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Ai không 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’. 

Trong thế gian, các bậc giảng dạy cũng như vua quan 
lãnh đạo các dân tộc, thường thích dạy dỗ người ta nhiều điều, 
nhưng chính họ lại không thực hành những điều họ nói, hoặc 
không có khả năng thi hành, 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 khi 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 và 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 khi 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 không như các kinh sư Do Thái, vì họ nói để kẻ 
khác làm, còn họ thì không nhúng tay. 

Phần Đức Giêsu, như Kinh Thánh 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, là đi vào con 
đường chính Ngài đã đi. 
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Cái cửa, cái con đường mà Đức Giêsu đã đi qua là: “Ý 
của Thiên Chúa Cha”. 

Không phải con đường ấy hẹp 
khó đi, cái cửa ấy hẹp khó vào mà thôi, 
mà là con đường có máu, nước mắt và 
cả mạng sống của Ngài. Con đường ý 
Cha là con đường mà Đức Giêsu phải 
toát mồ hôi máu ra mà kêu 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). 

Con đường theo ý của Cha là con 
đường mà sự đau đớn linh hồn và xác Đức Giêsu không chịu 
thấu. Con đường khổ nạn ấy tối tăm mù mịt đến độ Ngài phải 
kêu lớn tiếng: “Lạy Thiên Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của 
tôi, vì sao Người bỏ tôi !”.  

Nhưng con đường của Đức Giêsu đã thành sự trong 
Cha của Ngài. Trong cơn khốn đốn cùng cực mọi ngả, Đức 
Giêsu vẫn bỏ ngỏ cuộc đời cho Cha, vẫn bám chặt lấy Cha: 
“Lạy Cha con ký thác hồn con trong tay Cha”. Và ngay lúc 
đó, mầm phục sinh bừng dậy. Giêsu Kitô là Chúa. Và qua con 
đường của Đức Giêsu: Thập giá tủi nhục – Phục sinh vinh 
quang – Ý của Cha thành tựu, thì tất cả nhân loại được cứu 
thoát. 

“Hãy chiến đấu để qua cửa 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. Cũng không phải là khuyên nhau hãm mình ép xác tu 
thân tích đức để có công cho riêng mình mà không cần quan 
tâm đến ai. Đó không phải là Ý của Thiên Chúa. 

Chúng ta không chiến đấu với nhau, không tranh dành 
nhau, không giành giật nhau, không loại trừ nhau vì như thế là 
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mất đức thương yêu và thành hỗn loạn. Chúng ta cũng không 
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 kẻ thù vô 
hình, vô cùng ác độc, đó là tội lỗi và Satan. Nhưng cả nhân 
loại đã thua nó như Kinh Thánh nói là “hết thảy đều dưới 
quyền sự tội” (Rm 3,9c). Tội đã thâm 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 Cha. Đức Giêsu không cậy sức riêng 
của mình để chiến đấu. 

Thánh 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 khuyên 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. Có những bậc cha mẹ đạo 
hạnh suốt đời khuyên bảo con cái mà nó vẫn hư hỏng. Có 
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những bà vợ đau khổ khuyên nhủ chồng mình hết lời mà nó 
vẫn xay xỉn đập phá. Chỉ có Thánh Thần, mà Đức Giêsu Phục 
Sinh xin Chúa Cha 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 là dấn 
thân, bỏ ngỏ, ký 
thác đời sống cơm 
ăn áo mặc, mạng 

sống thân xác và linh hồn cho Đấng sống lại điều khiển dẫn 
dắt, bằng cách gắn bó với Ngài mọi ngày trong đời mình. Ngài 
sẽ đưa chúng ta vào ý của Cha để sống bình an hạnh phúc 
trong tình yêu Thiên Chúa và trong an hòa yêu thương mọi 
người. Nếu chúng ta chỉ đọc kinh dâng lễ, chỉ tu thân tích đức 
theo ý chúng ta, cho một mình mình thì khi gặp Đức Giêsu ở 
điểm hẹn cuối cùng, Chúa sẽ bảo chúng ta “Ta không biết các 
ngươi từ đâu đến”. Bởi 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 không tin mà đi theo con đường khổ 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 

 
 1 năm ngày"Ông Nội"về với LTX 

Lm. Giuse Trần Đình Long 
Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè 2019 
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*Chuyên mục Tháng 5: Hoa Lòng Dâng Mẹ 
 
 
MARIA –  
MẸ LÒNG XÓT THƯƠNG 

 
 

 
 
Trước căn bệnh trầm kha của thế giới, 

trong đó con cái Mẹ đang sống có thể sẽ bị cuốn 
trôi vào hư vong, đánh mất sự sống đời đời. Mẹ 
Maria không thể làm ngơ được, và Mẹ của lòng 
xót thương phải cứu các con của Mẹ. 

 
Mẹ đã cảm nghiệm “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 

biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời 
nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” 
(Lc 1,49-50). Mẹ đã được hưởng lòng thương xót của Chúa nên 
Mẹ cũng rất xót thương con cái mình. Đời Mẹ đầy thập giá 
nên Mẹ cũng cảm thương những nỗi thống khổ mà con cái Mẹ 
đang chịu đựng trên trần gian này. Nếu những người con ấy 
gặp đau khổ mà không có Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ thì sẽ té 
ngã, vì hoặc sẽ sử dụng ơn Chúa Thánh Thần theo ý mình, 
hoặc sẽ bỏ phí ơn huệ Thánh Thần. Mỗi khi gặp đau khổ tối 
tăm trên đường đời, những người con chạy đến với Mẹ vì nhớ 
lại lời di chúc của Đức Kitô dưới chân Thập Giá: “Này là Mẹ 
con”. 

Dưới chân thập giá là sắp đến những ngày tối tăm của 
Hội Thánh tiên khởi. Kinh Thánh nói : “Tối tăm bắt chộp các 
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ngươi” (Ga 12,35b). “Ban đêm ai đi lại, thì vấp ngã vì không có 
sự sáng” (Ga 11,10) “Ít nữa thế gian không còn thấy Ta” (Ga 
14,19). 

Trong một vũ trụ tối tăm như thế, Đức Giêsu nhìn 
xuống khắp nhân loại, chỉ thấy những hình thù dị dạng của 
mãnh lực tối tăm, ẩn núp nơi từng con người, kể cả nơi các 
môn đồ của Ngài. 

Chỉ có một Đức Maria đứng đó, yên lặng trong Thánh 
Thần, tràn đầy ánh sáng. Vì Mẹ, một tạo vật duy nhất không 
vương vấn một chút nào của tối tăm, là một tạo vật mang trọn 
vẹn hình ảnh của Thiên Chúa (Kn 1,26). 

Chỉ có Đức Maria có một trái tim từ bi giầu lòng 
thương xót như trái tim Đức Giêsu, nên Ngài mới trao phó loài 
người cho Mẹ, để những giờ tối tăm bao trùm vũ trụ, các môn 
đồ lo âu hoảng hốt, vì không thấy Thầy mình, thì vẫn gặp 
được nơi trái tim Maria, tấm lòng của Đức Giêsu. 

Trong những ngày Phục sinh, các môn đồ cũng vẫn còn 
gặp được lòng thương xót nơi trái tim Mẹ một cách cụ thể, 
như gặp nơi Thầy mình trước ngày tử nạn. Vì sau khi Đức 
Giêsu phục sinh, các ông chưa có khả năng đụng chạm tới 
mầu nhiệm vô cùng lớn lao của Phục sinh, nên vẫn còn quanh 
quẩn bám víu vào những vinh quang giả tạo của trần gian. 
“Phải chăng đây là lúc Ngài khôi phục vương quyền cho 
Israel” (Cv 1,6). Các ông chỉ muốn kéo mầu nhiệm phục sinh 
xuống cho vừa với tầm vóc hạn hẹp của ham muốn người 
phàm, nên Đức Giêsu nói : “Đừng cầm Ta lại” (Ga 20,17a).  

Chính Đức Maria, trái tim của Mẹ đã làm các ông giữ 
được lệnh truyền của Thầy : “Chớ rời Giêrusalem, hãy chờ 
đợi điều Cha đã hứa” (Cv 1,4). 

Chính nhờ Mẹ, mà các môn đồ không phân tán đi mỗi 
người một ngả. Mẹ là sự liên kết các môn đệ lại để cùng khẩn 
thiết cầu nguyện. Mẹ làm được như vậy, bởi nhờ Thánh Thần 
tràn đầy trong Mẹ (Lc 1,35). Ngày nay Mẹ cũng liên kết con cái 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            97 
 

Mẹ từ muôn phương đến Giáo Điểm Tin Mừng cầu nguyện 
lòng thương xót Chúa để họ được Thánh Thần Chúa biến đổi, 
biết mở lòng ra với nhau, biết xót thương nhau, quan tâm đến 
nhau, nhất là đối với những người nghèo khổ. Chính qua 
những giờ lần chuỗi Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót mà 
những cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót đang tập sống 
mẫu sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên “các tín hữu thời 
bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi 
bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự 
đều là của chung…” (Cv 4,32) 

Đức Giêsu khi nhìn Hội Thánh, thân mình mầu nhiệm 
Ngài, thì Ngài nhìn thấy sự thánh thiện vô tì tích của Ngài nơi 
Đức Maria (Ep 5,25). Cũng ở trong Đức Maria, các tín hữu của 
Chúa Kitô đang được che chở, cứu giúp dẫn dắt, chăm sóc và 
gom lại trong Đức Kitô bằng sức mạnh của Thánh Thần, kể cả 
những tín hữu chưa từng kêu cầu Mẹ thì Mẹ vẫn ở bên họ, cứu 
giúp họ một cách nhưng không.  

“Vì thế, Đức Maria phải có mặt trên mọi con đường 
đời sống hằng ngày của Hội Thánh, nhờ sự hiện diện từ mẫu 
của Mẹ Maria, Hội Thánh chắc chắn được là mình đang sống 
thực sự đời sống của Thầy chí thánh và Chúa của mình” 
(Thông điệp Thánh Gioan Phaolô II).  

 
Người Đạo Phật Lần Chuỗi Mân Côi 

Anh là một người Phật giáo, 
từng là chuyên viên phụ trách âm 
thanh ánh sáng tại tụ điểm ca nhạc 
nổi tiếng tại Sài Gòn. Đất nước hội 
nhập với nền kinh tế thế giới, nhiều 
tập đoàn lớn của nước ngoài vào làm 
ăn tại Việt Nam. Anh có cơ hội đến 
làm việc cho một siêu thị lớn, cuộc 
đời anh vì thế mà thay đổi hòan toàn.  
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Khi còn lãnh đồng lương khiêm tốn, anh có đời 
sống khép kín, ít giao tiếp và rất yêu thương vợ con. 
Nhưng kinh tế khá lên, thì anh bắt đầu cởi mở hơn, giao 
lưu nhiều hơn với bạn bè. Muốn làm ăn thì phải là tay 
sành điệu, sành điệu với bạn bè và sành điệu trong ánh 
mắt các em ….gà móng đỏ ! Các quán bia ôm là địa chỉ 
anh thường xuyên lui tới. Vợ anh đau khổ vật vã vì người 
chồng phản bội nhưng chị không sao kéo anh về với gia 
đình được.  

Bất ngờ anh mất việc, tiền bạc vì thế mà cạn kiệt 
dần, nợ nần chồng chất, không lối thoát. Anh trở nên 
gánh nặng cho người vợ mà anh từng nhẫn tâm phản 
bội. Mỗi ngày qua đi là một nỗi đau dày xé lương tâm 
anh. Qua bao đêm dày vò, thao thức, anh quyết định tự 
tử để vợ con anh không còn phải chịu đựng người chồng 
khốn nạn này nữa. 

Anh bỏ nhà ra đi từ rất sớm để thực hiện ý định tự 
vẫn. Anh đi lang thang vô định, thẫn thờ không biết đi 
đâu, về đâu. Gia đình cuống cuồng tìm kiếm nhưng vô 
ích. Nhiều lần gọi điện thoại cho anh, chỉ nhận được 
những tiếng trả lời ò í e… Anh đã tắt máy di động rồi. 
Càng hoảng sợ, càng không biết làm gì, nhất là vợ con 
anh, họ chỉ biết ôm mặt mà khóc, kinh hoàng nghĩ đến 
giờ phút nhận xác của anh. 

Thật may mắn, anh có người em cột chèo có đạo, 
hiền lành và rất thật thà, cô em vợ tân tòng tốt bụng này 
hay giúp đỡ gia đình anh. Anh yêu mến họ, duy chỉ có 
một điều anh không thích là họ đọc Kinh Kính Mừng 
hàng ngày. Anh rất ghét khi họ cầm chuỗi Mân Côi, 
miệng lải nhải “Kính mừng Maria…” Anh có ngờ đâu, 
chính nhờ cặp vợ chồng này cầu nguyện liên lỉ với những 
Kinh Kính Mừng và chuỗi Lòng Thương Xót mà Chúa và 
Mẹ đã cứu anh thoát khỏi bàn tay tử thần.  
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Điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh mở máy di động và 
vợ anh đã khóc nức nở xin anh nghĩ đến gia đình mà trở 
về nhà. Và anh đã xiêu lòng. Anh trở về trong trạng thái 
tuyệt vọng. Gia đình anh quá đỗi vui mừng vì anh vẫn 
còn sống, nhưng phần anh thì ngơ ngác, chán chường.  

Sáng hôm sau, người em cột chèo nói với anh : 
“Anh theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho một người có thể giúp anh 
trong lúc này.”  

Hai anh em đến với cộng đòan cầu nguyện lòng 
Chúa thương xót GĐTM. Người em chỉ lên tượng Đức 
Mẹ : “Bây giờ chỉ có Bà đó mới giúp anh được. Anh hãy 
qùi xuống và cầu xin Bà ấy đi!”  

Vừa thấy tượng Đức Mẹ, như có một sức mạnh vô 
hình thúc đẩy, anh qùi xuống thầm thì với Mẹ. Anh thổ lộ 
tất cả những ưu tư muộn phiền đắng cay của cuộc đời 
anh với Mẹ. Anh nói hết về gia đình, bạn bè, về nợ nần 
vào bao nỗi thống khổ của anh. Anh khẩn thiết xin Mẹ 
giúp đỡ anh và gia đình vượt qua cơn khốn khó này.  

Anh dường như đã trút được một gánh nặng đè 
trĩu trong lòng bao năm qua. Chưa bao giờ anh cảm thấy 
bình an và thanh thản như lúc này. Tâm hồn lâng lâng, 
tràn ngập một niềm vui khó tả.  

Từ đó anh quyết định mỗi ngày sẽ đến GĐTM lúc 
ba giờ chiều – giờ của lòng thương xót tuôn đổ xuống 
nhân loại. Anh nhận ra ý của Mẹ : Mẹ dẫn anh đến Lòng 
Thương Xót Chúa.  

Rồi anh bắt đầu học cách cầu nguyện bằng chuỗi 
Mân Côi và lần Chuỗi Thương Xót mỗi ba giờ chiều. 
Kinh Kính Mừng ngày xưa anh ghét cay ghét đắng, nay 
anh lại dùng chính lời kinh này để cầu nguyện. Mỗi ngày 
qua đi là một niềm vui. Anh tham gia vào nhóm thiện 
nguyện và đăng ký phục vụ giáo điểm. Anh vẫn là Phật 
tử nhưng mỗi ngày anh lần đủ ba chuỗi Kinh Mân Côi, 
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tham dự thánh lễ, nghe giảng và cố gắng sống theo Lời 
Chúa.  

Anh ước ao, người vợ thân thương của anh cũng 
đón nhận đức tin như anh. Trong những lần cầu nguyện, 
anh dâng ý chỉ này cho Mẹ. Người vợ cứng lòng nay vui 
vẻ đồng hành với anh đi cầu nguyện và tham dự thánh lễ 
tại GĐTM mỗi ngày.  

 
Một người đạo Phật đi cầu nguyện không dễ bao giờ, 

anh gặp rất nhiều trở ngại, nhưng không vì thế mà anh chùn 
bước. Anh lần chuỗi nhiều hơn, tất cả nỗi đau thể xác tâm hồn 
anh dâng hết cho Mẹ, xin Mẹ của lòng thương xót cầu bầu 
cùng Chúa cứu giúp anh. Đức tin của anh ngày một lớn mạnh 
hơn trong gian nan thử thách.  

 
Tấm Lòng Một Bà Mẹ 

Phát hiện con mình nghiện 
xì ke, chị đau khổ gởi con vào 
trung tâm cai nghiện ở Hàm Tân, 
Bình Thuận. Sau 3 năm lao động, 
con chị trở về ngoan hiền. Mua xe 
cho đi làm được 2 năm, do bạn bè 
xấu rủ rê, con lại vướng vào xì ke, chị phải nhờ công an 
khu vực gởi học ở Phú Giáo 3 năm nữa. 

Sau đó con được chuyển về Thủ Đức. Chị vào 
thăm, nhưng người con trai nói không ra hơi. Thuốc men 
không còn tác dụng gì nữa. Bệnh viện khuyên nên đưa về 
nhà lo hậu sự. Tuyệt vọng chị đành phải đưa con về. 
Hàng xóm đến thăm an ủi khuyên chị cố lo phần hồn cho 
cháu.   

"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin 
lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời 
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khỏi đây, qua bên kia ! Nó cũng sẽ qua. Và sẽ chẳng có 
gì mà anh em không làm được." ( Mt 17,20 ) 

Tin chắc vào Lời Chúa, dù đức tin non yếu nhỏ bé 
hơn hạt cải, còn nước còn tát, chị quyết định chở con đến 
nhà thờ GĐTM để xin cha ban bí tích hoà giải và cầu 
nguyện cho đứa con trai duy nhất của mình. Chị đưa con 
đến gặp cha như mang đi một mảnh thân tàn mà khô héo 
cả tấm lòng người mẹ. Trước đây con trai của chị là một 
thanh niên khỏe mạnh, bây giờ không còn đi được, cũng 
chẳng nói được tiếng nào, thân hình dị dạng không ai 
dám đến gần. Thật xót xa ! Chẳng khác gì cảnh Mẹ 
Maria ẵm xác Đức Giêsu dưới chân thập giá.  

Hôm ấy chị thấy con mình đã khóc những giọt 
nước mắt muộn màng trong hối hận khôn nguôi.  

Hàng ngày, lúc 5 giờ sáng chị đặt con trai nằm 
trên võng dưới bàn thờ, cùng với con lần chuỗi Mân Côi, 
chuỗi Lòng Thương Xót và cầu nguyện xin Mẹ xót 
thương con chị.  

Chị chợt nhớ lại trong Thánh Kinh có chuyện bà 
góa thành Naim khóc lóc khi đưa tang đứa con trai duy 
nhất của mình. Chúa chạnh lòng thương cho đứa con ấy 
sống lại. Chị thấy chuyện đó phần nào giống tình cảnh 
của mình. Chị cũng chỉ có một người con trai duy nhất 
đang nằm chờ chết đây. Tuy nhiên chị còn ba đứa con 
gái nữa. Người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con chị cách 
nay 18 năm rồi, lúc cô bé út còn chưa thôi nôi. Trong bơ 
vơ, nghèo túng, tủi hờn chị phải đóng vai “mẹ goá nuôi 
con côi” cho tới nay! 

Câu chuyện con trai bà góa thành Naim được cứu 
sống nhắc nhớ chị tình yêu và Lòng Thương Xót của 
Chúa vẫn hiện diện trong đời mình ngay hiện tại. Chị 
cầu xin Chúa tha thiết như tiếng khóc than của người 
đàn bà góa thành Naim cho đứa con tội nghiệp của 
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mình. Chị cầu xin Chúa ban lại cho con mình cuộc sống 
thanh xuân tươi đẹp mà đứa con đã đánh mất; đã tự tàn 
phá đời mình bằng chất độc xì ke giết người.  

Chúa đã chạnh lòng thương khi chị liên lỉ nguyện 
cầu với niềm tin nhỏ hơn hạt cải. Khoảng 2 tuần lễ sau, 
đứa con chị tỉnh dần lại và ăn được cháo. Bà con lối xóm 
thấy thế vui mừng đến khuyến khích cho cháu lên tinh 
thần. Cứ thế dần dần sức khoẻ con chị được phục hồi.  

Khi đưa con trở lại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 
sau khi xét nghiệm, thử máu, bác sĩ thấy cháu tăng cân, 
khoẻ mạnh, lấy làm lạ hỏi chị cho cháu uống thuốc gì mà 
công hiệu như thế. Chị cho biết thần dược đó chính là 
niềm tin và lời cầu nguyện. 

Chị tha thiết cầu xin Chúa và Mẹ cứu con chị 
phần xác, xin cũng cứu lấy phần hồn, đó là điều quan 
trọng nhất. Con của chị bây giờ đã được Mẹ đưa về làm 
con của Chúa thật rồi. Buổi tối đã biết đọc kinh, đã đến 
với Chúa trong Thánh Lễ tại GĐTM chứ không phải 
miễn cưỡng không chịu đi như trước. 

Con của chị đã biết sức mạnh vô song của lời cầu 
nguyện. Có một câu nói đâu đó trong sách thiêng liêng: 
"Không có ai mạnh mẽ hơn người cầu nguyện." 

 
Chỉ vì con chị không cầu nguyện, không lần chuỗi, 

không chạy đến với Mẹ nên bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo vào 
đường nghiện ngập, thân tàn ma dại. Nhờ lời chuyển cầu của 
Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, với lòng tin nhỏ hơn hạt 
cải chị cầu nguyện liên lỉ cùng với cộng đoàn cầu nguyện lòng 
Chúa thương xót nơi Giáo Điểm Tin Mừng, Chúa đã cứu đứa 
con đang đứng bên bờ vực cõi chết đời đời. 
 

 
 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            103 
 

Mãi Mãi Mẹ Vẫn Xót Thương 
Tôi là một thanh niên thuộc gia đình Công Giáo 

gốc, nhưng tôi không giữ đạo cũng chẳng sống đạo. Tính 
tình ngang bướng.  Năm 18 tuổi, tôi lao vào thế giới ăn 
chơi, sa đọa. Tôi làm đủ thứ nghề như đòi nợ thuê, đánh 
ghen thuê, cướp giật, cờ bạc, đâm thuê, chém mướn… 
bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ cốt làm sao có tiền để ăn 
chơi, hút sách. Tôi thành con nghiện ngay  lứa tuổi đôi 
mươi. 

Tôi bị bắt vì tội cướp giật. Sau 12 tháng tù giam, 
không hề hối cải, tôi tiếp tục lao vào con đường ăn chơi. 
Tôi cũng cai nghiện heroin nhiều lần nhưng thất bại. 

Trong một vụ phạm pháp, tôi bị công an bắt và 
lãnh án 18 tháng tù giam. Tại đó tôi được thử máu, và 
kết quả là nhiễm HIV. Khi được tha về, tôi thất vọng 
chán nản vì căn bệnh bất trị này, buông trôi cuộc đời 
mình cho lăn xuống con dốc tội lỗi. 

Lại phạm pháp vì tàng chứa heroin, tôi bị bắt. 
Tòa án xử 3 năm tù. Ở trại giam, tôi ngã bệnh trầm trọng 
đến nỗi khi có người nhà lên thăm nuôi phải có người 
dìu tôi ra. 

Chấp hành án được hơn 2 năm tôi lại đổ bệnh, 
phải nằm trạm xá gần 2 tháng. Tôi ở trong tình trạng 
hoàn toàn suy nhược cho nên phải chuyển ra Bệnh Viện 
tỉnh để xét nghiệm. Nhưng lúc đó tôi đã ra chai lì, không 
còn biết sợ là gì, và cũng xác định mình đã ra nông nỗi 
này thì chết phải chịu thôi.  

Gia đình bảo lãnh tôi về nhà để chuẩn bị cho lần 
ra đi vĩnh viễn của tôi, một đứa con hoang đàng. Cộng 
đoàn thấy tôi quá yếu nên đến đọc kinh cầu nguyện cho 
tôi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của lòng 
thương xót,  sức khoẻ của tôi dần dần hồi phục. Nhưng 
than ôi ! Tôi đâu có chịu hối cải. Đúng là “ngựa quen 
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đường cũ”. Tôi lại lao vào con đường ma tuý. Như chiếc 
xe không có thắng, tôi lao vào ăn chơi hút chích không 
thể dừng, mặc cho đời mình đi đến cuối đường là cái 
chết trắng tay. Mãi cho đến lúc đó mà tôi vẫn chưa nhận 
ra được tình thương của Chúa của Mẹ dành cho tôi, đã 
cứu giúp tôi bao lần trong suốt những tháng năm vào tù 
ra khám, nhất là lúc thập tử nhất sinh vừa rồi.  

Tôi chỉ còn là cái xác vô hồn sau khi đã vắt kiệt 
đời mình vào những cuộc ăn chơi vô độ đến nỗi vô tâm, 
vô cảm ngay cả với những người thân yêu của mình. Gia 
đình thấy tôi quá yếu nhược vội thắp nến đọc kinh cầu 
nguyện. Tôi nằm đó tê liệt như cái xác không hồn, thao 
thức, đau đớn, vật vã vì ma túy cho đến nửa đêm. Ma túy 
! Đúng ! Nó là con ma, con quỉ độc ác mà tôi đã vô tâm 
bắt tay với nó, vui vẻ trao trọn cuộc đời mình cho nó để 
bây giờ nó toan tính kéo tôi lao vào hỏa ngục cho có bạn 
có bè. Có hối hận thì cũng đã muộn màng !  

Trong một ngày không mấy gì vui với tôi và trong 
một đêm ở cái phòng trọ chật chội gần GĐTM Nhà Bè, 
tôi mơ màng nghe có tiếng ai nói gì bên tai. Tôi giật 
mình thức dậy cũng là lúc đồng hồ đổ chuông 5giờ sáng. 
Tôi tỏ ý muốn đi ra nhà thờ giáo điểm. Ba tôi ngạc nhiên 
hết sức, không hiểu nổi tại sao tôi lại muốn đi. Như được 
sự tiếp sức từ trời cao, nên dù không đủ sức khỏe, tôi vẫn 
cố lê từng bước đến nhà thờ, nơi có Chúa có Mẹ buồn 
sầu chờ đợi tôi đã bao lâu nay. 

Cũng từ ngày đó, tôi mới thấy mình được ơn rất 
nhiều, đã vượt qua được bệnh tật, nghiện ngập, vượt qua 
được những lôi kéo của thế gian, xác thịt, ma quỉ, để trở 
về với tình yêu thương của gia đình, với Cha Trên Trời. 
Tôi dứt hẳn được cơn nghiện. Tôi cai sống ! Điều mà 
trước kia đã bao lần tôi muốn dứt bỏ nó mà không thể 
được. Bao nhiêu trại cai nghiện cũng bó tay với tôi. 
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Heroin không đến tìm tôi thì tôi cũng phải tìm đến nó với 
bất cứ giá nào. Thế nhưng bây giờ có lòng Chúa thương 
xót rồi, tôi dửng dưng với nó. Thậm chí bạn bè nghiện cũ 
đưa đến chào mời miễn phí tôi cũng thản nhiên lắc đầu 
chối từ. Tôi biết sức mình không thể làm được điều này. 
Chỉ có ơn Chúa và Mẹ Maria qua lời cầu nguyện của 
cộng đoàn nơi GĐTM mà tôi mới được như ngày nay. 
Bây giờ tôi xác tín được như thánh Phaolô rằng : “Tôi 
có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô, Đấng ban sức 
mạnh cho tôi.” 

 
Công đồng Vatican II đã nói 

về Đức Maria trong chương 8 của 
Hiến chế Tín lý như sau : “Chính 
Đức Maria, nhờ vâng phục (thánh ý) 
Thiên Chúa, đã trở nên nguyên nhân 
cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng 
ta. Nút dây đã bị thắt lại do sự bất 
tuân của Evà, nay đã được gỡ ra nhờ 
sự vâng phục của Đức Maria” (C.8, 
đoạn 56). 

Muốn có bình an hạnh phúc 
thật sự, thì phải nhìn Đức Maria như 

mẫu gương tuyệt vời. Hãy mở hết tâm hồn ra mà đón nhận 
Đức Kitô vào trong lòng mình, để nhờ Người đặt tất cả ý riêng 
mình vào ý Thiên Chúa như Mẹ Maria đã làm.  

Trong suốt cuộc đời mình, Mẹ chỉ có một đích ngắm là 
Đức Giêsu Kitô, chỉ có một điều để suy niệm và giữ kỹ trong 
lòng là Giêsu Kitô, chỉ có một trái tim để yêu mến là trái tim 
Giêsu Kitô. Vì thế, khi gặp gỡ ai, Đức Maria chỉ mời gọi và 
làm cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô con Mẹ. 

Gioan Baotixita, qua Mẹ Maria đã được Đức Giêsu tha 
tội tổ tông ngay trong bụng mẹ là bà Elisabet. Đám cưới thành 
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Cana, nhờ Đức Mẹ chỉ người ta đến gặp Đức Giêsu, thì nước 
lã được hóa thành rượu ngon. 

 
Mẹ Maria, Mẹ của lòng xót thương ơi. Chúng con 

thật có lỗi với Chúa, với Mẹ, với anh chị em.   
Mẹ những mong cứu vớt đàn con đang lầm đường, lạc 

lối, nhưng chúng con cứ làm ngơ không nhận biết đây là thời 
gian ân sủng Thiên Chúa ban cho loài người cơ may trở về 
cùng Chúa để được cứu độ. Mẹ bảo chúng con hãy hoán cải là 
thay đổi cuộc đời mình, đừng sống như thể là không có Chúa, 
không có Mẹ. "Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng 
rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận 
thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè 
phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống 
như vậy." Và dường như chúng con không biết rằng: "Những 
kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên 
Chúa" (Gl 5,19-21). 

 
Mẹ chỉ dẫn chúng con đường lên Thiên Đàng nhưng 

chúng con cứ bám chặt lấy thế gian mà không nhớ rằng đời 
người qua mau như hoa cỏ. Chúng con sẽ đem theo được gì 
khi ra khỏi đời này ?  

Sao chúng con không mở lòng ra với anh em để biết 
chia sẻ, xót thương nhau, tha thứ cho nhau, yêu thương nhau 
như Đức Giêsu con Mẹ đã yêu thương chúng con ? 

Tấm lòng cuả người Mẹ mãi mãi xót thương và chỉ 
mong đoàn con mau quay về với Chúa để được xót thương và 
biết xót thương nhau. Còn chần chờ gì nữa ? 

 
Lm. Giuse Trần Đình Long 

Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè 
ngày chuẩn bị Tháng Hoa2019 
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*Kính tặng Mẹ của con và tất cả các bà mẹ hiền  
nhân dịp “Ngày Của Mẹ - Mother Day 15/5” 
 
 
 
Bàn Tay Của Mẹ 

 

 
Mẹ ơi trong suốt quãng đường trần 
Mệt mỏi bụi đường lê bước chân 
Con chỉ thấy bàn tay của Mẹ 
Bàn tay tuyệt mỹ đẹp vô ngần 
 
Chỉ có bàn tay của Mẹ hiền 
Bàn tay với những nét truân chuyên 
Không tô, không vẽ màu hồng hạnh 
Mà vẫn tươi xinh nét vẹn tuyền 
 
Mẹ ơi ròng rã bao năm liền 
Mẹ đã dìu con khắp muôn nơi 
Lo lắng cho con Mẹ chẳng quản 
Vuốt ve con lúc ngủ không yên… 
 
Bàn tay của Mẹ - Bàn Tay Tiên! 
Năm tháng đời con nguyện chẳng quên 
Cao rộng biển trời tình Mẫu Tử 
Ru đời con mãi giấc êm đềm. 
 

Buivinhthuy 
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*Tản mạn Giáo Điểm Tin Mừng 
 
 

NGƯỜI TÔI TỚ  
CỦA  
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 
 
 
 

Có được bao nhiêu người sống tín thác 
để dìm mình vào Đại Dương Lòng Thương Xót 
Chúa. 

Thiên Chúa không để Lòng Thương Xót 
của Ngài bị quên lãng. Thiên Chúa đã mạc khải 
cho Thánh Nữ Faustina, và tha thiết mời gọi 
loan truyền Lòng Thương Xót của Ngài, nhất là 
kêu gọi các linh mục phải phổ biến mạnh mẽ về 
Lòng Thương Xót. 

 
Nhưng mãi cho đến nay, trong thời buổi mà người ta 

vẫn tiếp tục “Bỏ Rơi Người”. Quên tình yêu Người ngập đầy 
trong biển Lòng Thương Xót. Thiên Chúa đã chờ đợi để chọn 
được một người xứng đáng để trao cho công việc trọng đại 
này. 

Cũng như ông Gioan Tẩy Giả. Ông không phải là ánh 
sáng, và ông tuy cao trọng nhất, nhưng lại là kẻ nhỏ nhất trong 
Nước Trời. Cha Giuse, tôi xin được ví như một Gioan tẩy giả 
trong thời đại hôm nay. Tôi không đề cao hay tôn vinh như 
nhiều người gọi, nhưng tôi chúc tụng ngợi khen Chúa, và cha 
là người “có phúc” vì được Chúa nhìn đến. Cha là con người 
như mọi người, nhưng cha làm chứng về ánh sáng. Cha vẫn là 
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người nhỏ nhất trong Nước Trời, vì cha vẫn là con người 
phàm tục. Và Thiên Chúa vẫn mong mỏi mỗi người chúng ta 
mang lấy sứ mạng của Gioan trong thời đại rất khẩn thiết hôm 
nay. 

Nhiều người được Thiên Chúa tuyển chọn, người được 
lãnh nhận để “Có Phúc” thì cũng phải hiến tế chính mình. 
Thiên Chúa biết rõ, và Người phải trao cho ai công cuộc lớn 
lao này. Và Thiên Chúa thấy thấu suốt tận trong lòng người. 
Ngài chọn không theo tiêu chuẩn loài người. Cha xứ GĐTM là 
người đã được Thiên Chúa đoái nhìn đến, chính cha cũng phải 
hy sinh đến cả mạng sống mình, hoàn toàn trao phó thân mình 
cho công cuộc loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Tôi dám chắc rằng, cũng như thời Chúa Giêsu, cha 
cũng phải trải qua thập giá không đơn giản, cũng phải đối đầu 
với bao nhiêu khó khăn thử thách. Và cuộc chiến cam go nhất 
vẫn là những : “Kinh sư, Pharisêu” của thời đại này. Cũng 
không dễ dàng thực hiện sứ mạng của Thiên Chúa bằng sức 
lực và sự nhiệt thành của mình, nhưng nhờ Thánh Thần. Như 
Chúa Giêsu vẫn bám vào cầu nguyện. Và có khi tâm can cũng 
xao xuyến như Chúa đã than thở não nuột : “Tâm hồn Thầy
buồn đến chết được”.  Hay có lúc rơi vào nỗi đau khổ của sự : 
“Bị Bỏ Rơi”. Nhưng không phải chỉ phó mặc hết cho Chúa 
Thánh Thần. Nhưng sự trao hết mình cho Thiên Chúa không 
chỉ là lời nói suông. Tôi thật ngạc nhiên và vô cùng cảm phục 
đến ngỡ ngàng trước sức làm việc phi thường của cha. Mọi 
điều trong Phúc Âm đang diễn lại nơi đây. Chúa đã đặt vào 
nơi đây một trái tim hiền dịu và từ ái của Lòng Thương Xót. 

 
Tôi đã đến GĐTM để được tận mắt chứng kiến và nhìn 

thấy công trình của Thiên Chúa đang thực hiện nơi đây. Tôi 
suy ngắm điều Thiên Chúa đã làm và cảm nhận Thánh Thần 
tràn ngập nơi đây, như khi xưa Thánh Thần tràn ngập trên 
cộng đoàn dân Chúa thời sơ khai. 
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Như lời ngôn sứ Gioen nói đến : “Thiên Chúa phán : 

“Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết 
thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành 
ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. 
Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí cả trên tôi nam 
tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ… Bấy giờ hết 
những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.”  

(Cv 2, 17-21) 
 

 Thánh Thần của Lòng Thương Xót 
Chúa đổ tràn xuống trên hết thảy trên con 
trai, con gái, người già, người trẻ, người bệnh 
tật, đau yếu… biết bao kẻ mù đi trong bóng tối 
tăm tội lỗi được sáng mắt phần tâm linh ; Kẻ 
bị giam cầm, bị trói buộc được giải thoát khỏi 
xiềng xích của tội lỗi, được thảo cởi khỏi cầm 
buộc của đam mê… Những người ngoại lại 
trở thành chứng nhân loan truyền Lòng 
Thương Xót Chúa thật mạnh mẽ và lạ lùng, 
người tội lỗi được ơn trở lại cũng ra đi làm 
chứng. Còn người tín hữu vẫn được hưởng ơn 
lộc của Chúa cả cuộc đời, thì bao lâu rồi vẫn 
câm lặng. 

 
“Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, 

đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và 
nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân 
Người và Người chữa lành.” (Mt 15,30) 

Tôi lại suy ngắm đến bối cảnh : “Lúc mặt trời lặn, tất 
cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa 
tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.” 
(Lc 4,40). Chúa Giêsu làm việc cho đến tối mịt và trái tim Chúa 



 
TẬP SAN NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA – Số Đặc Biệt tháng 04/2019 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH & ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

 

Giáo Điểm Tin Mừng                                                                                            111 
 

không đành để người ta ra về. Thật lòng, khi tôi thấy cha 
GĐTM trong lúc cầu nguyện xin ơn chữa lành, tôi không thể 
nói lời nào cho xứng, tôi chỉ biết thầm thĩ cầu nguyện và lòng 
còn lo lắng vì sợ lỡ một lúc nào đó sức con người không chịu 
nổi mà gục ngã thì sao? Tôi lặng lẽ quan sát - vẫn vui vẻ tươi 
cười, nét mặt vẫn tươi vui đón nhận hết mọi tội nhân mà 
không chút khó chịu. 

…Thật sự tôi 
chỉ ngồi thôi mà 
nhiều lúc cũng mệt, 
còn cha cầu nguyện 
cùng cộng đoàn dân 
Chúa suốt từ trưa 
cho đến tối. Đó là 
chưa nói đến bao 
công việc “không 

tên” chắc chắn là ngập đầu không những suốt ngày mà cả đêm 
nữa, để điều tiết ổn định nơi chốn, sắp xếp cách nào thật tốt 
nhất cho một lượng người đến nơi đây. 

Tôi lại suy ngắm đến bối cảnh năm xưa, dân chúng 
theo Chúa Giêsu đông đảo, họ nghe Lời Chúa mà quên cả ăn 
uống. Đến 5000 người đàn ông không kể đàn bà và trẻ em. Tôi 
không thể tính số lượng người ở đây, nhưng tôi nghĩ chắc 
cũng không thua số người ngày xưa đến với Chúa. Có lần 
Chúa đã nói với các môn đệ : “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai 
tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy 
làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.” (Ga 14,12) 

 
Lời đó đang được thực hiện nơi Giáo Điểm này : Số 

người đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót xin ơn chữa 
lành và số người tin theo Chúa mỗi ngày càng thêm đông. Và 
tôi vẫn phải dừng lại để chiêm ngắm công cuộc của Thiên 
Chúa đang thực hiện nơi đây.  
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Trước sự cộng tác của cha GĐTM không kể gì đến 
thân mình, nhưng tất cả đều quy về Thiên Chúa. Dường như 
trong bài giảng và trước các chứng nhân, cha luôn nhắc đi 
nhắc lại để mọi người đều hiểu cho kỹ điều này, để không một 
ai được lầm tưởng, phải biết rằng: công trình này là của 
Chúa! 

Điều quan trọng bậc nhất là : Mọi bài giảng cha luôn 
đặt hết trọng tâm vào Kinh Thánh, và những tiếng tung hô, 
ngợi khen Chúa, và Lời Chúa được cả một cộng đoàn đông 
đảo hô lớn tiếng, đó chính là sức mạnh phi thường để Thiên 
Chúa thực hiện điều lạ lùng. Thiên Chúa chỉ có thể làm những 
điều chúng ta tin. Vì mỗi khi làm phép lạ, Chúa nói : “Lòng 
tin của con đã chữa con” (Mt 9,22; Mc 10,52; Lc 7,50; 17,19) 

Và dĩ nhiên là sự hiệu nghiệm lạ lùng để Thiên Chúa 
có thể thực hiện chính là sự cầu nguyện của cộng đoàn nơi 
đây, là sự hiệp nhất mạnh mẽ chưa từng thấy : dù người công 
giáo hay các tôn giáo khác, đều đọc kinh cầu nguyện chung 
với nhau. Các giờ kinh nguyện đều hiệp nhất trong ý nguyện 
cầu cho tất cả những tâm tình của người xin, của những lời 
khấn… 

 
Sau cùng, con thầm cầu nguyện và ước mong Lòng 

Chúa Thương Xót thúc bách, tuyển chọn thêm nhiều những 
mục tử yêu mến lòng thương xót; vì cánh đồng bao la bát ngát 
ở khắp nơi còn thiếu nhiều thợ gặt mà lúa thì đã chín. 

 Xin cho Lòng Chúa Thương Xót được lan rộng khắp 
mọi nơi. Và con cũng cầu xin Chúa ban cho GĐTM ngày càng 
tốt đẹp, ngăn nắp hơn. Và xin Chúa gìn giữ, để GĐTM Nhà 
Bè này được bền vững. Amen. 

 
Huongtamthuong 

Mùa nắng nóng 2019 
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Giờ Cầu Nguyện và Thánh Lễ 
Kính Lòng Chúa Thương Xót 

GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG 
Địa chỉ : 1201/12 Nguyễn Văn Tạo - Ấp 1 

xã Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè – TP.HCM 
-------------------- 

           - Từ Thứ Ba đến Thứ Bẩy : 
14 giờ Lần Chuỗi Mân Côi, chuỗi LTX  
và cầu nguyện Lòng Thương Xót 
17 giờ Thánh Lễ - Cầu cho Giới Trẻ (thứ Bẩy) 
 
- Chúa Nhật : 
14 giờ Lần Chuỗi Mân Côi, chuỗi LTX  
và cầu nguyện Lòng Thương Xót 
15 giờ Thánh Lễ I  - Cầu cho Cha Mẹ 
19 giờ Thánh Lễ II - Cầu cho Thiếu Nhi 

------------------ 
• Lưu ý : 

Thứ Hai hàng tuần 
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ CHIỀU 

(có cầu nguyện lần chuỗi LTX vào lúc 15giờ) 
 

----------------------------------------------------------- 
Kính mời anh chị em đến tham dự hoặc  
hiệp thông trực tiếp qua các trang mạng (internet):  
- Website    : giaodiemtinmung.net   ,  tinthac.net    
- Youtube   : giaodiemtinmung  
- Facebook : thiennguyentinthac    
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