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Lời ngỏ 

 
Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa làm người để 

cứu độ con người. Trong cuộc sống tại thế, Người đã 
yêu thương, quan tâm và cứu giúp đặc biệt những 
người đau yếu cả thể xác lẫn tinh thần. Chính Người 
đã nên như người "Tôi Tớ chịu khổ đau" để chia sẻ (x. 
Mt 8,14-18; Is 53,14). Người đồng hoá mình với các 
bệnh nhân (x. Mt 25,31-46). 

Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu, đã hết lòng 
yêu thương và tìm mọi cách để nâng đỡ những bệnh 
nhân: thăm viếng cầu nguyện, ban các Bí tích trợ giúp 
xác hồn (x. Cv 28,71-9; Gc 5,13-14). 

Noi gương Chúa Giêsu và tiếp tục truyền thống 
của Hội Thánh, chúng ta cũng hãy coi việc thăm 
viếng, giúp đỡ, cầu nguyện cho các bệnh nhân là một 
trong những thể hiện cao đẹp nhất của đức ái Kitô 
giáo. Mỗi khi yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân, là 
chúng ta đang làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40).  

Hơn lúc nào hết, khi bệnh tật, nhất là trong cơn 
hấp hối, người bệnh rất cần đến sự trợ giúp và nâng 
đỡ của anh chị em, nhất là bằng sự hiện diện thân 
thương và lời cầu nguyện. 

Trong trường hợp đặc biệt, vì căn bệnh nan y dễ 
lay lan, bệnh nhân phải cách ly một mình, không một 
ai được phép thăm viếng, ngay cả linh mục cũng 
không được đến ban Bí Tích Xức Dầu, Giải Tội và 
Trao Mình Thánh Chúa làm của ăn đàng cho bệnh 
nhân. Không có người thân nào được ở bên cạnh để 
chăm sóc, bệnh nhân cảm thấy rất cô đơn, lo lắng, sợ 
hãi và tuyệt vọng.. 
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Dù không hiện diện được bên cạnh bệnh nhân 
trong những giờ phút quan trọng và rất cần thiết này, 
chúng ta vẫn có thể hiệp thông với bệnh nhân bằng 
lòng yêu mến và lời cầu nguyện.Radio Lòng Chúa 
Thương Xót với Bệnh Nhân đang ở bên cạnh người 
bệnh gồm những bài cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, 
suy niệm và chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót thật 
nhẹ nhàng; những bài Thánh Ca; Các Kinh Xin Ơn 
Chữa Lành, Xin Ơn Chết Lành, Kinh Phó Linh Hồn; 
Lần Chuỗi Lòng Thương Xót, Chuỗi Mân Côi, Kinh 
Cầu Lòng Thương Xót… 

Mục đích giúp bệnh nhân nhận thấy được an ủi, 
hy vọng, bình an, phó thác cho Lòng Chúa Thương 
Xót, can đảm chịu đau khổ của bệnh tật; được ơn sám 
hối xin Chúa tha tội; Phục hồi sức khỏe nếu phù hợp ý 
Chúa; Chuẩn bị cuộc Vượt Qua về cõi sống vĩnh 
hằng… 

 
 
 

…………………………… 
Radio Lòng Chúa Thương Xót với Bệnh Nhân  

gồm 9 phần: 
I-             Suy Niệm Lời Chúa 
II-             Rước Lễ Thiêng Liêng 
III- Lần Chuỗi Lòng Thương Xót 
IV- Xin Ơn Chữa Lành 
V-             Lần Chuỗi Mân Côi 
VI- Chúc Tụng Lòng Chúa Thương Xót 
VII- Kinh Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể 
VIII- Những Bài Suy Niệm – Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa                        
                 Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina 
IX- Phép Lành Kết Thúc 
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I- SUY NIỆM LỜI CHÚA 

 
 

+ 
 

- Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần - Amen 
- Chúa ở cùng anh chị em – và ở cùng cha 
- Giờ đây chúng ta cùng xin Chúa Thánh Thần thánh hóa 

việc đạo đức này, xin liên kết bệnh nhân với chúng ta trong 
Lòng Chúa Thương Xót. 

 
1- Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần… 
2- Đọc: Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Dọn Tốt (Cộng Đoàn) 

 
- Kinh Tin: “Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời 

là Đấng thưởng phạt vô cùng.  Con lại tin thật Đức Chúa Trời 
có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu 
nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ.  Bấy nhiêu điều ấy 
cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là 
Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội 
Thánh.  Amen” 

 
- Kinh Cậy: “Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công 

nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo 
nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt 
Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc 
và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai 
được.  Amen” 
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- Kinh Mến: “Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết 
sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, 
lạy vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy.  
Amen” 

 
- Kinh Dọn Tốt: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn 

lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời 
chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi 
nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi 
tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa 
thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. 
Amen” 

 
3- Hát: Chúa Giàu Lòng Thương Xót  
ĐK : Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, Lạy Chúa 

Giêsu, con tín thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, 
không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng 
tin thác của mỗi chúng con.  

1. Nhân loại hôm nay, đang trải qua bao là sự dữ. Con 
người hôm nay, đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con 
đến kêu cầu, Chúa giầu lòng xót thương. Ngài mở ra con 
đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.  

2. Thánh Thần Cha ban, cho thế gian thấy được tội lỗi. 
Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú 
nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, Thập giá Chúa giao 
hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha. 

3. Con nguyện dâng Cha, là Đấng cao tôn và chí thánh. 
Máu Mình Con Cha đây tấm lình hồn và thiên tính, để đền 
những tội tình, của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thập 
hình, đem ta về dòng nước tái sinh.  
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4- Chia Sẻ Lời Chúa 
- Chúa ở cùng anh chị em  
- Và ở cùng cha 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca (Lc 15,1-10) 

      -  Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 
 
Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với 

Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và 
các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường 
tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ 
ngôn này: 

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị 
mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng 
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?Tìm được rồi, 
người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn 
bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm 
được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho 
các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người 
công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng 
may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi 
móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng 
xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng 
quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa 
triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi 
ăn năn sám hối.” Đó là Lời Chúa  
 
- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
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- Suy niệm 
 
Không ai lấy vải thưa mà che mắt thánh. Ta có thể giấu tội 

lỗi trước mặt người thế gian, chứ không giấu được Chúa là 
Đấng thấu suốt mọi tâm can. Đây là lúc ta phải thành thật với 
Chúa, quyết tâm nhìn nhận tội lỗi như Chúa đang thấy. Có lời 
Chúa phán: "Ta lấy mạng Ta mà thề: Ta đâu muốn cho kẻ dữ 
phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống" (Ed 
33,11) và cũng có lời khác rằng: "Hãy đến đây, Ta cùng nhau 
dàn xếp. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như 
tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông" (Is 1,18). 
Thiên Chúa giống như người Cha nhân từ trong Tin Mừng (x. 
Lc 15,11-32). Khi người con hoang đàng trở về, người cha ra 
trước cửa đón con.  

Đặc biệt, nhất là Người đã đổ máu ra cho muôn người 
được tha tội. Điều Thiên Chúa mong muốn bệnh nhân lúc này 
là: sám hối và tin vào Tin Mừng (x. Mc 1,15). Sám hối tức là 
trở về. Lúc ta phạm tội, ta tách rời khỏi Thiên Chúa là cội 
nguồn hạnh phúc, là Đấng luôn yêu ta, và ngàn đời vẫn mến 
thương ta.  

Do đó, dù tội ta có nhiều và quá nặng, ta cũng không được 
thối chí, nản lòng. Chúa giầu lòng thương xót lặn lội đi tìm 
chiên lạc, tìm đồng bạc mất, và ôm lấy đứa con hoang trở về. 
Chúa đi tìm và cưu chữa những gì đã hư mất. Chỉ người bệnh 
mới cần đến thầy thuốc. Chúng ta đều là những bệnh nhân, 
những tội nhân, cần được Chúa thương cứu chữa xác hồn. 

 
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. 
 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
08 

 

5- Hát: Con Nay Trở Về 
1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi 
Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi 
Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng 
Bước chân hoang đàng, đây bến yêu thương tình đáp tình. 
 
ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ 
Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư 
Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối 
Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời. 
 
2. Con nay trở về, trở về vùng đất tái sinh 
Con nay trở về, về đường chính lý quang minh 
Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa 
Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. 
 
3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang 
Con không trở về lòng con bối rối hoang mang 
Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối 
Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. 

 
6- Suy Niệm 
 
Khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết, ai trong 

chúng ta lại không run sợ. Thế nhưng, chúng ta có thực sự trốn 
tránh nó được hay không? Chắc chắn là không thể được. Vì 
đau khổ vốn là vấn đề muôn thuở của con người. Bất cứ tôn 
giáo nào cũng đều cố gắng giải đáp cho vấn đề đau khổ, và mỗi 
người một cách nào đó, cũng chọn lựa cho mình một thái độ 
xây dựng trên truyền thống tôn giáo, hay một ý thức hệ nào đó. 
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Bởi thế, khi đối diện với đau khổ và sự chết, có người trở nên 
nổi loạn, có người cam lòng chịu đựng, cũng có người buông 
xuôi… 

Vì cho tới nay, đau khổ và sự chết vẫn còn là một mầu 
nhiệm, cho dù trí óc những bậc thông thái, cao minh của con 
người trên thế giới hiện nay, vẫn chưa tìm được câu giải đáp 
thoả đáng. 

Tuy nhiên, với chúng ta là những người Kitô hữu tin vào 
Chúa, chúng ta có được phép buông xuôi và thất vọng như 
những anh chị em khác không? 

Dĩ nhiên là Kitô hữu chúng ta không được phép bi quan, và 
thất vọng khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết. Vì 
chúng ta biết rằng: có đau khổ và sự chết là do con người bất 
tuân giới luật của Thiên Chúa, nghĩa là con người muốn tự 
mình xa lánh tình yêu Thiên Chúa, yêu thích tạo vật hơn Thiên 
Chúa. Đức Giêsu - Con Thiên Chúa đến giải thoát con người 
khỏi tội lỗi, sự chết, và trả lại con người quyền làm con Thiên 
Chúa, nhờ cuộc tử nạn và sự phục sinh của Người. Chính Đức 
Giêsu đã nói: "Ai tin vào Người Con sẽ được sống muôn đời, 
và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga 6,10). Với 
niềm tin đó, người Kitô hữu không còn bị dao động, sợ hãi quá 
đáng trước đau khổ bệnh tật, và sự chết nữa. Thánh Phaolô đã 
quả quyết: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối 
lợi" (Pl 1,21). 

Khi xuống thế làm người, Đức Giêsu đã tự đồng hoá mình 
với những người đau khổ. Người nói: "Hỡi những kẻ được 
chúc phúc, xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát, các 
ngươi đã cho Ta uống. Ta mình trần, các ngươi đã cho Ta áo 
mặc. Ta ở tù, các ngươi đã viếng thăm Ta". Lúc ấy, có người 
còn rất ngỡ ngàng về những lời tuyên bố đó. Nhưng, Đức Kitô 
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giải thích thêm: "Những gì các ngươi đã làm cho một trong 
những anh em bé mọn của Ta là các ngươi đã làm cho chính 
Ta". Như vậy, Đức Kitô đã tự đồng hoá mình với những kẻ 
đau yếu, hèn mọn, đói khát, tù tội... Và điều này có nghĩa là: 
trong con người yếu hèn của chúng ta, mọi hình thức thiếu 
thốn khổ đau, đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Dẫu biết rằng, sự đau khổ của người bệnh trong thân xác, ít 
ai có thể diễn tả được như thế nào. Nhưng thực ra "thức đêm 
mới biết đêm dài", cũng như những ai đã từng cảm nhận sự 
đau khổ, mới biết được đau khổ là như thế nào. Cũng có những 
người đang hăng say hoạt động, bỗng nhiên phải nằm liệt 
giường, liệt chiếu, người ấy mới cảm nhận cô đơn, và cho dù 
có đau đớn đến đâu đi nữa, thì con người vẫn không muốn 
chết, mà chỉ ước mong lành bệnh. 

Hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu rõ tâm trạng ấy của các bệnh 
nhân, nên lúc còn ở thế gian, Người cùng các môn đệ đi đây đó 
để thăm viếng, an ủi và chữa lành các bệnh nhân. Chúa chữa 
lành người bị phong cùi, làm cho người đầy tớ của viên sĩ quan 
tại Caphanaum, đang bị bất toại bỗng dưng đi được. Người 
cũng làm cho nhạc mẫu của Phêrô đang sốt được lành, và còn 
rất nhiều phép lạ khác nữa đã được ghi chép trong Kinh Thánh. 
Ngay sau khi về trời, Chúa vẫn truyền lại cho các Tông đồ tiếp 
tục chữa lành cho các bệnh nhân. 

Sự đau khổ của người Kitô hữu chúng ta, không trở nên 
ngõ cụt và vô hiệu nữa, mà là một giá trị cứu độ vĩnh cửu, nhờ 
được kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô. Bởi thế, trong giờ 
phút này đây, người bệnh hãy giục lòng tin, cậy, mến, thờ lạy 
Chúa Giêsu đang hiện diện trong tâm hồn mình, như người 
cha, người bạn chí tình luôn cảm thương và nâng đỡ con cái 
mình. 
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7- Lời Tạ Từ 
 
Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người và 

làm con Chúa. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng 
đã sinh thành dưỡng dục con, và những người thân yêu đã 
thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay. 

 
Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót.  
 
Con xin tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và bạn bè, nếu con 

không làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh chị em. 
 
Xin cho con biết dùng thời gian còn lại tại thế này, để làm 

vinh danh Chúa, mưu ích cho phần rỗi.  
 
Bằng không, nếu Chúa không muốn con tiếp tục cuộc sống 

tại thế này nữa, thì xin Chúa cho con biết noi gương Chúa để 
thốt lên lời: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong 
tay Cha" (Lc 23,46) hoặc như thánh Augustinô: "Lạy Chúa, 
Chúa đã dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con vẫn hằng xao 
xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”. 

 
 
Lạy Chúa,  
nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an. 
 
Xin cho chúng con mai ngày  
được gặp nhau nơi cõi phúc…… 
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II- RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dẫn ý: Khi trao Mình Thánh Chúa, Linh mục nói với bệnh 

nhân: "Hãy rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô như của ăn 
đàng, để Chúa gìn giữ con khỏi kẻ thù nguy hại và dẫn đưa con 
vào cõi trường sinh". Giờ đây linh mục không thể đến trao 
Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân được, vậy ta hãy dọn tâm 
hồn Rước Chúa Thiêng liêng 

 
1- Đọc: Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng (Cộng Đoàn) 

 
“Lạy Đức Chúa Giêsu,/ con tin thật Chúa ngự trong phép 
Mình thánh./ Con kính mến chúa trên hết mọi sự,/ cùng 
ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con./ Song le bây giờ 
con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được,/ thì xin 
Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,/ chẳng 
khác gì như Chúa đã ngự vào thật,/ thì con xin ẵm lấy,/ 
cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn/. Xin Chúa chớ để 
cho con lìa bỏ Chúa bao giờ./ Amen.” 
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2- Hát: Bao La Tình Chúa  
 
1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái 

bình, dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con. 
Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình 
yêu vô biên, một tình yêu vô biên. 

 
ĐK: Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, rơi xuống đời con 

miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay 
vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt 
dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn 
côi ôi tình tuyệt vời. 

 
2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi 

dòng, mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con. Còn 
gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân 
yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. 

 
3. Êm như làn gió đưa mây đôi tay con hướng lên trời, 

nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên. Một 
đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con 
nương thân, trọn đời con nương thân… 
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II- LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT 
 
1- Dẫn ý: Chúa Giêsu đã phác họa ra chuỗi Kinh Lòng 

Thương Xót như một chiếc bình đặc biệt chứa đựng ơn phúc, 
và chính Chúa đã chỉ dạy cho Thánh Nữ Faustina đọc chuỗi 
kinh này. Đó là lời cầu nguyện cho tất cả những ai cần đến 
Lòng Chúa Thương Xót, và có thể đọc bất cứ khi nào. 

Chúa phán: “Ta sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao 
cho những linh hồn đọc chuỗi kinh này. Lòng Thương Xót sâu 
nhiệm của Ta cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này” 
(Nhật Ký 848). 

“Hỡi ái nữ của Ta, con hãy khích lệ các linh hồn đọc Chuỗi 
Kinh mà Ta ban cho con. Ta vui lòng ban mọi điều họ nài xin 
Ta bằng việc lần chuỗi kinh ấy” (NK 1541). 

“Nhờ chuỗi Kinh Lòng Thương Xót, con sẽ có được mọi 
sự, nếu những điều con xin hợp với ý Ta” (NK 1731) 

“Khi những tội nhân cứng lòng đọc Chuỗi Kinh Ta ban, Ta 
sẽ ban bình an cho linh  hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là giờ 
hạnh phúc” (NK 1541). 

“Con hãy viết rằng, khi họ đọc chuỗi Kinh Lòng Thương 
Xót bên người hấp hối, Ta sẽ đứng giữa Chúa Cha và người 
hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng 
là Đấng Cứu Độ nhân lành” (NK 811, 1541). 

“Linh hồn nào đọc chuỗi Kinh này, sẽ được Lòng Thương 
Xót của Ta ấp ủ trong suốt cuộc đời, và nhất là trong giờ chết” 
(NK 754). 

“Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi Kinh Lòng Thương Xót 
cho các tội nhân, như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. 
Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc 
chuỗi kinh này, dù chỉ một lần mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn 
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Thánh do lòng lân tuất vô cùng của Ta. Ta ứơc ao toàn thế giới 
đều biết đến Lòng Thương Xót vô cùng của Ta. Ta khát khao 
ban trào tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín 
thác vào Lòng Thương Xót của Ta” (NK 687). 

Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót quả là đặc biệt và khẩn cấp, 
bởi đó là một trong những chiếc bình ân sủng của Thiên Chúa 
để hoàn thành kế hoạch của Ngài là ban Lòng Thương Xót cho 
tất cả mọi người không trừ ai (Rome 11.23). 

 
Giờ đây chúng ta cùng với bệnh nhân bắt đầu lần chuỗi 

lòng thương xót. 
(Bắt đầu bằng bài hát “Tin Tưởng và Phó Thác”, sau đó đọc 1 

kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, rồi chuỗi lòng 
thương xót, Kinh cầu Lòng Thương Xót của Cha, Kinh Tận Hiến, và 
bài hát “Đến Với Lòng Thương Xót Chúa”…) 

 
2- Hát: Tin Tưởng và Phó Thác  
1. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. 

Chúa ơi cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán 
chường. Con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ái 
Chúa xót thương  

ĐK. Về đây con gặp được nơi Chúa, là nguồn hạnh phúc 
và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác, vào lòng từ ái Chúa 
xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối 
nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác, vào lòng 
Chúa xót thương nhân từ.  

2. Thời gian dẫu có phôi pha, thương con tình Chúa hải hà. 
Dẫu con phận mỏng giòn yếu đuối, chạy theo phù hoa và lỗi 
tội. Suối nguồn lòng thương xót chẳng vơi, tẩy sạch thánh hóa 
muôn người.  
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1- Lần Chuỗi Lòng Thương Xót  
(1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính, 
chuỗi lòng thương xót, Kinh cầu Lòng Thương Xót của 
Cha, Kinh Tận Hiến)  

 
+ Kinh Lạy Cha: 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh 

Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng 
như trên trời.  

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và 
tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con 
cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

 
+ Kinh Kính Mừng: 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, 

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm 
phúc lạ.  

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ 
có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen. 

 
+ Kinh Tin Kính: 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng 

nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức 
Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh 
Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu 
nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây 
Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba 
bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
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phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống 
và kẻ chết. 

        Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội 
Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin 
phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin 
hằng sống vậy, Amen. 

 
+ Chuỗi Lòng Thương Xót: 
• Đọc trước mỗi chục kinh (thay vì đọc Kinh Lạy Cha): 
 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha: Mình và Máu, 

Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế 
giới. 

 
• Đọc 10 lần (thay vì Kinh Kính Mừng): 
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. 
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
• Hết 50 kinh đọc 3 lần (thay vì Kinh Sáng Danh):  
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng 

Hữu. 
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 
 
• Đọc 3 lần câu kết:  
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. 
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+ Kinh Cầu Lòng Thương Xót Của Cha 
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, 

con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi 
con to lớn, và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tín thác vào 
lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ 
xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà  
bị thất vọng. 

Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không 
bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương 
xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù  
họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã 
bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, 
nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”. 

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô 
độc, Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong 
những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. 
Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả 
của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, 
và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những 
đau đớn của chúng con. Amen. 

 
+ Kinh Tận Hiến 
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến 

cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa. Chúng con dâng hiến trọn 
vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa 
Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình 
của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con 
ngoan hiền của Chúa, và của Mẹ Maria rất Thánh, Mẹ Chúa. 

Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa 
chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai 
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khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. 
Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay 
đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang 
của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa là 
Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

 
4- Hát: Đến Với Lòng Chúa Xót Thương  
 
1. Đến với lòng Chúa Xót Thương, con tìm được chốn tựa 

nương. Đến với Lòng Chúa Xót Thương, con hết lo âu bận 
vướng. Tin tưởng vào Lòng Chúa Xót Thương, có Ngài hiểm 
nguy con coi thường. Phó thác vào Lòng Chúa Xót Thương, có 
cả một mùa xuân thiên đường.  

ĐK: Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ 
hồng ân. Cho con dự phần vào tiệc thánh, dìu con về nguồn 
hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa 
đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao 
la. 

2. Đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối 
tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ 
vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, máu Ngài 
rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con 
được Ngài dìu bước lên trời. 
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III- XIN ƠN CHỮA LÀNH 
 
1- Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân (1): 
 
Lạy Chúa Giêsu, 
Hôm nay, trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa những 

bệnh nhân ở khắp nơi, hoặc những người đang nằm liệt trên 
giường bệnh xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa dủ 
lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ 
trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành, và cho họ 
được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được 
vững vàng, và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa 
thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương 
xót của Ngài. 

Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi 
các thương tích thánh, bởi thánh giá, và bởi máu châu báu 
Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, 
trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống, sự sống 
tràn đầy. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con 
cám ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót 
thương chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi 
cầu nguyện này. 

Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót 
của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các 
thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ 
buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi 
cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành, truyền đạt 
ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi 
cầu nguyện này. 
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Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, 
là Nữ trinh đau khổ, Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, 
Chúa đã ban làm Mẹ chúng con. 

Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn 
đời. Amen. 

 
 
2- Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân (2): 
 
Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành 

bệnh. Lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao 
nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các 
bệnh nhân tin tưởng cầu xin. Chúa đã mang trên mình những 
đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên 
thân thể Chúa mà chúng con được chữa lành.  

Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành 
bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vác Thánh 
Giá với Chúa. Con cầu xin Chúa, nếu được thì cho con khỏi 
uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, chớ gì ý muốn 
của Chúa được thể hiện. Xin Chúa ban cho con được can đảm 
đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng, Chúa yêu con cũng như 
yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền 
năng và lòng thương xót của Chúa.  

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức dẫn đưa con trên con đường 
Thánh Giá và đau khổ, đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang 
trong nước Chúa.  

Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa chữa lành cho người bệnh 
qua bài hát “Tha Thứ và Chữa Lành” 
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3- Hát : Tha Thứ và Chữa Lành 
 
ĐK: 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.  

1. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ 
đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con 
vào lòng Chúa xót thương. 

2. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng 
ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con 
vào lòng Chúa xót thương. 

3. Bao nóng nảy tức bực hờn căm, thù hận và ám ảnh lắng 
lo. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào 
lòng Chúa xót thương. 

4. Bao bất hoà với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn 
trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận 
chìm con vào lòng Chúa xót thương. 

5. Bao nỗi khổ đêm ngày xâu xé, tật bệnh và u buồn khóc 
than. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào 
lòng Chúa xót thương. 

 
4- Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân (3): 
Lạy Chúa Giêsu,  
Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với 

Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân 
xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, 
ôm con vào lòng, và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa.  

Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa 
sạch tất cả những tội lỗi, và các thương tích nơi thân xác của 
con.  
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Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi 
thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy 
nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con 
thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên.  

Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những 
nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được 
hồi sinh cả về thể xác và tinh thần.  

Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con.  
 
 

5- Xin Mẹ Maria,  
cầu bầu cùng Chúa chữa lành các bệnh nhân: 
        Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên 

khắp thế giới, bên những người bất tỉnh, vào lúc này và sẽ 
chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những 
người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người 
đang rên siết quằn quại đang đau đớn thể xác và tâm hồn, bên 
những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền 
của.  

      Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà 
phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải 
làm việc, vì đói khát, cơ cực và túng bấn. 

      Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường 
vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải 
thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo 
âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc 
phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết 
được thực hiện. 

       Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc 
sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, 
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những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực 
tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm 
phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh 
Giá, và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho 
họ.  

 
6- Hát : Lạy Mẹ Xin Yên Ủi 
ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin 

phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau 
thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường. 

1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ 
hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu 
lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng 
luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ 
kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế 
trần. 

 
7- Đọc:  Kinh Lạy Nữ Vương (Cộng Đoàn) 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được 

sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu 
E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi 
khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu 
chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi 
đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng 
Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh 
Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 
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8- Đọc:  Kinh Hãy Nhớ (Cộng Đoàn) 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin 

hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức 
Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. 
Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp 
mình dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ 
đồng trinh.  

Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa 
Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và 
nhận lời con cùng. Amen. 

 
9- Hát: Kìa Ai 
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt 

mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãng 
những ngày truân chuyên. 

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô 
liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn 
thiêng. 

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức 
băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn 
yêu thương. 

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau 
thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc 
Thiên đàng yên vui. 

5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng 
hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi 
mồ quên. 

6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối 
Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng 
sạch trong. 
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10- Lời Xin Ơn Chữa lành Khỏi Căng Thẳng,  
     Lo lắng và Sợ hãi 
Lạy Chúa Giêsu,  
Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của con. Xin thương nhìn 

đến tâm hồn con, và xin giải thoát con khỏi mọi căng thẳng, lo 
lắng và sợ hãi. Xin giúp con vượt trên và vượt khỏi mọi căng 
thẳng trên con mỗi ngày. Đôi khi, con có cảm giác mình đang 
bị kéo căng ra quá mỏng. Con trở thành một con người bận 
rộn, và con thường sao lãng giờ cầu nguyện của con với Chúa.  

Lạy Chúa Giêsu, nhờ danh Thánh Chúa, xin bẻ gãy vòng 
luẩn quẩn của tình trạng bận rộn trong cuộc đời con. Con xin 
thành thật sám hối vì con thiếu cầu nguyện mỗi khi con quá 
bận rộn và kiệt sức. Xin dạy con biết điều gì quan trọng hơn 
trong cuộc đời, và xin giúp con thường xuyên được Thần khí 
Chúa dẫn dắt. Những bổn phận hằng ngày của con dường như 
quá thế tục và không quan trọng. Xin giúp con thực hiện các 
việc bình thường mỗi ngày của con, với một tình yêu đặc biệt 
dành cho Chúa. 

Con xin phó thác cho Chúa tất cả những mối bận tâm và lo 
lắng của con về ngày mai. Khi con càng cố gắng kiểm soát 
cuộc đời con, thì con lại càng không kiểm soát được. Con thật 
bất lực và kiệt quệ. Con xin giao lại cho Chúa toàn bộ công ăn 
việc làm, dự tính tương lai của con, vì Chúa nắm giữ cuộc đời 
của con trong bàn tay Chúa, và Chúa chính là Chúa và Đấng 
Cứu Độ của con. 

Ôi lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bây giờ, con cầu 
xin Chúa chữa lành toàn bộ nỗi sợ hãi của con – sợ bị bỏ rơi, 
sợ bị khước từ, sợ những điều người khác nghĩ về mình, sợ 
bệnh tật và cái chết, sợ đau khổ, sợ thất bại, và sợ những điều 
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không biết. Xin Chúa thanh tẩy nỗi sợ hãi của con bằng máu 
châu báu Chúa.  

Xin quyền năng Chúa cởi trói con khỏi bất cứ sự lo lắng và 
sợ hãi nào. Con thực sự mong ước sống như đứa con nhỏ bé và 
tự do của Chúa. Xin Chúa gia tăng lòng tin của con. Trong 
niềm tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót, con có 
thể chinh phục được nỗi sợ hãi và lo lắng. Xin lấp đầy tâm hồn 
con bằng sự an bình, niềm vui và sức mạnh của Chúa, mà thế 
gian không thể cho được.  

Cảm tạ Chúa đã chữa lành và giải thoát con khỏi mọi lo 
lắng sợ hãi.  

Con xin công bố chiến thắng của Chúa trên cuộc đời con!  
 
11- Xin Ơn Phó Thác 
Lạy Thiên Chúa là Cha tốt lành, Chúa đã sai Con Một 

Chúa xuống thế gian để cứu độ mọi người, xin đoái thương 
đến bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Xin gia tăng niềm tín thác 
vào quyền năng Lòng Thương Xót Chúa cho bệnh nhân. 

- Xin Chúa thêm ơn can đảm cho để bệnh nhân có thể vâng 
phục thánh ý Chúa mà bình an tiến về nhà Chúa. 

- Cậy vì Máu cực thánh của Con Một Chúa đã đổ ra cho 
bệnh nhân. Xin Chúa thứ tha tội lỗi và những lỗi lầm cho bệnh 
nhân từ thuở niên thiếu cho đến giờ này. 

- Xin Chúa thứ tha theo lượng nhân lành vô cùng của 
Chúa. Chúng con đặt hết niềm tin tưởng nài xin Chúa thương 
đến bệnh nhân.  

Giờ đây, cùng với người bệnh, chúng ta khẩn cầu Chúa tha 
thứ mọi lỗi lầm cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho bệnh nhân 
này. 
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12-  Đọc: Kinh Cáo Mình (Cộng Đoàn) 
“Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị 

em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và 
những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên 
thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta. Amen.” 

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót tha tội và dẫn 
đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 

CĐ: Amen. 
 
13- Hát: Con Dìm Mình Vào Lòng Thương Xót Chúa 
ĐK. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm 

ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót 
Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. 

1- Ân tình đó là vòng gai trên đầu, Chúa đội cho con khỏi 
nắng khỏi mưa. Ân tình đó là đòn roi trên mình, Chúa nhận 
cho con khỏi yếu khỏi đau. 

2- Ân tình đó chịu nhiều câu sỉ nhục, Chúa nhận cho con 
khỏi nỗi sầu vương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa 
nhận thay con khỏi tiếng thị phi. 

3- Ân tình đó là tình yêu cao vời, Chúa từng quên bao tội 
lỗi của con. Ân tình đó là tình yêu muôn đời, Chúa rộng tay tha 
tội lỗi của con. 

4- Ân tình đó là vòng tay dịu hiền, Chúa chở che con được 
sống bình yên. Ân tình đó là đường đi sớm chiều, Chúa dìu con 
qua khỏi chốn vực sâu. 

5- Ân tình đó là Thập Giá vác nặng, Chúa nhận cho con 
được sức mạnh thêm. Ân tình đó đẹp tựa như hoa hồng, Chúa 
tặng ban con hồn xác đẹp xinh. 
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6- Ân tình đó phải chịu đi đóng đinh, Chúa nhận cho con 
khỏi chết khổ đau. Ân tình đó được phục sinh khải hoàn, Chúa 
thực đã sống lại rất hiển vinh. 

7- Ân tình đó là dòng suối tuôn trào, chính từ nơi lưỡi đòng 
đã đâm thâu. Ân tình đó đã tặng ban cho đời, máu và nước đã 
tẩy xóa tội nhơ. 

8- Ân tình đó là lòng Cha nhân từ, đã dủ thương con từ lúc 
sinh ra. Ân tình đó là lòng Cha nhân hiền, đã dìu con lên từ lúc 
bụi tro. 

 
14- Những lời nguyện tắt:   
- Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin chữa lành con. 
- Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh hoá con. 
- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 
- Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Lời Chúa đã phán: "Tôi 

muốn lòng nhân từ chứ đầu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu 
gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9,13). 

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng xoá tội trần gian, xin 
thương tha thứ tội lỗi cho con. 

- Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 

- Lạy Chúa, con biết tội mình đã phạm, con đắc tội với 
Chúa. Con thống hối ăn năn, xin thương xót con. 

- Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy 
con, con sẽ được tinh tuyền. 

- Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt, đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá 
bỏ hết lỗi lầm. 

- Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui vì được Người cứu 
độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Người công chính. 
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- Tội con có đỏ như son, thẫm tựa vải điều, con hối hận ăn 
năn, Chúa cũng tẩy trắng như tuyết. 

- Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là mục tử nhân lành, Chúa 
đã tìm con. Con thật hạnh phúc biết bao. 

- Lạy Chúa Giêsu, các thần thánh trên trời đều vui mừng, 
vì kẻ tội lỗi trở về. Con xin thành tâm sám hối ăn năn. 

- Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, xin làm cho con 
mến yêu Chúa nhiều hơn nữa. 

- Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự 
sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành. Con chờ đón 
hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con. 

- Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là 
kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.  

- Lạy Tổng lãnh Micae, Đấng đánh bại ma quỷ, xin đến 
tiếp cứu con. 

- Lạy thánh cả Giuse, xin cầu cho con ơn bình an. 
- Lạy thánh Gioan Phaolo II, Thánh Faustina, Tông Đồ 

Lòng Chúa Thương Xót, xin cho con luôn tín thác vào Lòng 
Chúa Xót Thương. 

- Lạy thiên thần phù hộ con, xin dẫn dắt con trong giờ phút 
sinh tử này. 

- Lạy thánh .……… bổn mạng con, xin cầu bầu cho con. 
- Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho con. 
- Lạy các thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho con bình an. 
- Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha".  
- Vâng, lạy Cha, này con đây, con xin dâng trọn con người 

con trong tay Cha. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay 
Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng sẵn sàng nhận lãnh tất 
cả, miễn là ý Cha được trọn vẹn nơi con. Con chỉ muốn danh 
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Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng 
như trên trời. Vì con tin Cha là Cha của con.  

- Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là 
con của Cha. Con tin thật Cha là Cha của con. Mãi mãi Cha là 
Cha yêu thương của con. Con tin cậy Cha, con kính mến Cha, 
con thờ lạy Cha. Con cảm tạ Cha là Cha của con, nên con 
chẳng còn lo chi, chẳng còn sợ gì!  

- Con tin tưởng dâng lên Cha những đau đớn mà con đang 
chịu. Trong giờ phút này, con xin hiệp với Đức Kitô trên Thập 
giá, con tin Cha sẽ nhận của lễ con dâng khi con hiệp với Đức 
Kitô, mà vang lên lời nguyện: "Lạy Cha, con phó linh hồn 
con trong tay Cha". 

- Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là 
con của Cha, vì Cha là Cha của con, con chúc tụng Cha, con 
phó linh hồn trong tay Cha. 

Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha! 
 
15 -Hát: Trông Cậy Chúa 
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, 

con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin 
trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu 
lo, tìm vui theo bước chân Cha. 

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên 
trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo 
con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi 
bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, 
đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những 
ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên 
Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui. 
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IV- LẦN CHUỖI MÂN CÔI 
 
1- Dẫn ý:  
 
2- Hát: Hoa Mân Côi 
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm 

ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển 
vinh. 

1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như 
trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. 
Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 

2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. 
Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. 
Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 

3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. 
Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh 
sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 

 
3- Lần Hạt Năm Sự Thương 
1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ 

hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 
2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta 

hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 
3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 
4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. 

Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 
5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên 

cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt 
vào Thánh Giá Chúa. 
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Sau mỗi ngắm: 
• Đọc 1 Kinh Lạy Cha: 

 “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh 
Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng 
như trên trời.  

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và 
tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con 
cho khỏi mọi sự dữ. Amen”. 

 
• Sau đó đọc 10 Kinh Kính Mừng: 

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, 
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm 
phúc lạ.  

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ 
có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen” 

 
• Hết 10 kinh Kính Mừng thì đọc 1 Kinh Sáng Danh: 

“Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức 
Chúa Thánh Thần. 

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời 
đời chẳng cùng. Amen” 

 
• Sau Kinh Sáng Danh, đọc kinh:  

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng 
con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, 
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.” 
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4- Hát: Lạy Mẹ Fatima 
 
HD: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nơi nương náu của các tội nhân. 

Con xin phó dâng hồn xác con trong tay Mẹ, xin Mẹ đoái 
thương đứa con tội lỗi đang than khóc các tội lỗi đã phạm. 

 
ÐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để 

phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô 
ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. 

 
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy 

biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo 
gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi. 

2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên 
đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. 
Ðường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút 
gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi ? 

3. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng 
luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời 
con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi 
danh, sống cuộc đời bình an. 

4. Mẹ ơi, giờ đây con thực lòng thống hối. Con đường xưa 
tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quì đây con muốn 
không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm 
thầm nhìn Mẹ thôi. 
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VI- CHÚC TỤNG 
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

(của Thánh Faustina) 
 
1- Dẫn ý: 
2- Chúc Tụng Lòng Chúa Thương Xót: 
- Một người xướng:  
- Cộng Đoàn thưa : “Con tín thác vào Chúa”  
                                  (câu nào cũng vậy) 
 

- Lòng Thương Xót của Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa 
Cha. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất 
của Người. 
 Lòng Thương Xót của Chúa, là mầu nhiệm không thể 
hiểu thấu được 
- Lòng Thương Xót của Chúa, bắt nguồn từ mầu nhiệm 
Ba Ngôi Cực Thánh. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và 
Thiên Thần không dò được. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn ban mọi sự sống 
và phúc lộc. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, cao cả hơn các tầng trời. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn phép lạ và 
kỳ công. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, phủ đầy vũ trụ. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, xuống trong Ngôi Lời 
nhập thể. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, phát xuất từ thương tích 
rộng mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
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- Lòng Thương Xót của Chúa, chứa trọn trong Thánh 
Tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có 
tội. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, vô phương hiểu thấu 
trong việc thiết lập phép Thánh Thể. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thành lập Hội 
Thánh. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong Bí Tích Thánh Tẩy. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thánh hóa 
chúng con được nên công chính qua Chúa Giêsu Kitô. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con 
suốt đời. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ chúng con nhất là 
trong giờ lâm tử. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, ban sự sống bất diệt cho 
chúng con. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con 
mỗi giây phút của cuộc đời. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, che chở chúng con khỏi 
lửa hỏa ngục. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc hoán cải các 
tội nhân cứng lòng. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, làm sửng sốt các Thiên 
Thần và các Thánh vô phương hiểu thấu. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, vô biên trong mọi mầu 
nhiệm của Thiên Chúa. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi 
mọi bất hạnh. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn hạnh phúc 
và niềm hân hoan của chúng con. 
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- Lòng Thương Xót của Chúa, kêu gọi chúng con từ hư 
không thành hiện hữu. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ mọi công trình của 
bàn tay Người. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi tất cả chúng con 
được dìm trong đó. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi nâng đỡ ngọt ngào 
cho những tâm hồn tan nát. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn hy vọng duy 
nhất của những linh hồn thất vọng. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi các tâm hồn yên 
nghỉ và bình an giữa chốn hãi hùng. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, là niềm vui ngây ngất của 
những linh hồn thánh thiện. 
- Lòng Thương Xót của Chúa, gợi lòng cậy trông khi 
tuyệt vọng. 

 
CHUNG: Lạy Cha Hằng Hữu, / trong Cha có lòng thương 

vô hạn / và kho tàng nhân hậu vô biên, / xin hãy đoái nhìn 
chúng con / và tăng thêm Lòng Thương Xót nơi chúng con, / 
để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó 
khăn, / nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo Thánh Ý 
Cha, / chính là Tình Yêu và Thương Xót. / Amen. 

 
3- Hát:  Trong Trái Tim Chúa 
1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một 

chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan 
trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong 
trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối 
tình người. 
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2. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như 
bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm 
êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có 
trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà 
Người. 

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến 
hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi 
đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước 
lên trời. Là đoá hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. 

4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe 
Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết sống sao thắm tươi 
tình son. Tìm bước theo, đường Chúa yêu, biết dâng trao biết 
thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hoà niềm vui 
chung với mọi người. 

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi 
muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống 
chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. 
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VII- KINH CẦU 
CÙNG CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ 

(của Thánh  Faustina) 
 

1- Dẫn ý:  
 
2- Kinh Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể   
(Nam câu trước, nữ câu sau) 
 
- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa chứng từ Lòng Thương 

Xót Thiên Chúa dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân 
khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Mình và Máu Chúa 
Giêsu như bằng chứng Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng 
con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Lòng Thương Xót 
Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần dành cho chúng con, 
và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa giá chuộc vô cùng của 
Lòng Thương Xót đền bồi mọi món nợ cho chúng con, và nhất là 
cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa nguồn mạch nước hằng 
sống phát nguyên từ Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng 
con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa lò lửa rất tinh tuyền 
bừng cháy từ cung lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu, như từ một 
vực thẳm thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho 
các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa thần dược chữa lành 
mọi yếu đuối của chúng con, xuất phát từ Lòng Thương Xót vô 
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biên, như từ một nguồn mạch, dành cho chúng con, và nhất là 
cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự hợp nhất giữa 
Thiên Chúa với chúng con, qua Lòng Thương Xót vô biên Người 
dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa mọi tình cảm của Trái 
Tim rất dịu dàng Chúa Giêsu dành cho chúng con, và nhất là cho 
các tội nhân khốn cùng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm trông cậy độc nhất của 
chúng con, giữa mọi đau khổ và thù nghịch trong cuộc sống. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa tăm tối và những cơn giông tố trong ngoài. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa những thù nghịch và những chán chường. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa nạn giả dối và bội bạc. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa tăm tối và nạn vô thần đang lan tràn khắp thế 
giới. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa khắc khoải và đau khổ vì không được cảm thông. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi 
ngày. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của 
chúng con, giữa những dã man của quân thù và cuồng bạo của 
hỏa ngục. 
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- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi 
những gánh nặng đã quá sức, và những nỗ lực của con đã thất 
bại. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi 
những giông bão vùi dập cõi lòng, và nỗi sợ hãi của con dường 
như thất vọng. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi trái 
tim sắp sửa run giùng, và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của 
con. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi mọi 
sự đều dấy lên chống đối, và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập hồn 
con. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi mọi 
vật đời này đã nhòa trước mắt con, và lần đầu tiên linh hồn con 
nhìn thấy những thế giới xa lạ. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi 
những nhiệm vụ vượt quá sức con, và sự chống đối trở nên số 
phận mỗi ngày của con. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi việc 
tập tành nhân đức xem ra khó nhọc, và nhiên tính trong con nổi 
lọan. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi 
những đòn đánh nghịch thù nhắm thẳng vào con. 

- Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa, khi 
những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đóan sai lầm. 

 
- Lạy Bánh Thánh, con tín thác nơi Chúa, khi những xét 

đoán của Chúa vang lên với con; chính lúc đó con sẽ tín thác 
vào đại dương thương xót của Chúa. 
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3- Hát: Con xin một chỗ  
1. Con xin  một chỗ nhỏ nhoi, trong trái tim Chúa mà thôi. 

Để con chôn vùi tội lỗi, tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. 
2. Con xin một chỗ bình yên, trong trái tim của Chúa tình 

yêu. Để con yêu Ngài mãi mãi tháng năm qua chẳng chút phai 
tàn. 

3. Con xin  một chỗ tựa nương, trong trái tim của Chúa 
tình thương. Để con an nghỉ vui sướng tháng năm qua ở chốn 
giáo đường. 

4. Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp 
xinh. Đời con chân thành tin kính tháng năm qua nguyện sống 
hết minh. 

ĐK: Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha. Trái tim Chúa đầy 
tình thiết tha. Trái tim Chúa ôi thật hải hà. Trái tim Chúa đầy 
lòng xót thương. Trái tim Chúa đầy lòng mến thương. Trái tim 
Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương 
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VIII - Những Bài Suy Niệm 
và Trích Đoạn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa 

nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina 
 

1- Cầu xin sự chữa lành cá nhân 
Lạy Chúa, Chúa biết rất rõ về con vì chính Chúa đã dựng 

nên con. Chúa biết cả những sợi tóc ở trên đầu con, thậm chí 
Chúa biết cả những suy tư hình thành trong lòng con. Chúa phán 
với con rằng hãy đến gần Ta và cầu xin những sự cần thiết trong 
cuộc đời con vì Ta là Đấng Chữa Lành.  

Con đến với Chúa với tư cách là con của Ngài. Con khao 
khát được lắng nghe và nhận được sự chữa lành mầu nhiệm của 
Chúa. Có rất nhiều điều con thực sự không hiểu hết được về đời 
này. Không phải lúc nào con cũng hiểu được ý muốn của Chúa, 
đặc biệt là trong những lúc như thế này, khi con tuyệt vọng nhất. 

Xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của con, khiến con sạch 
mọi điều gian ác, và xin bắt đầu sự phục hồi của Chúa trên con 
từ trong ra ngoài. Con dâng lên Chúa những khao khát của lòng 
con: con khao khát được trở nên giống Chúa và yêu những 
người khác như Chúa đã yêu con. Xin hãy giúp con thuận theo ý 
Chúa. Nếu như Chúa dùng các bác sĩ để chữa bệnh cho con, cầu 
xin Ngài ban cho họ sự khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Và 
dù Chúa chữa lành cho con bằng cách nào đi nữa thì sự chữa 
lành của Chúa luôn luôn kì diệu và đáng được tôn vinh. 

Con hoàn toàn tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành. 
Chúa đã bày tỏ điều đó trên mặt đất này, và ngày nay Chúa vẫn 
chữa lành bằng những phép lạ. Kể cả khi đức tin của con yếu 
đuối, Chúa vẫn phán rằng ‘vậy là đủ rồi, và tình yêu của Ta 
đối với con luôn mạnh mẽ’. Mọi sự xin thuận theo ý Chúa. 
Nếu con có thể đem đến vinh quang cho Chúa qua sự chữa lành, 
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thì đó là những điều mà con cầu xin và ao ước. Nhưng nếu Ngài 
nói “không”, hoặc “không phải bây giờ”, con vẫn tin ơn Chúa 
đã đủ cho con rồi. 

Sau cùng, con cầu xin ý muốn của Chúa sẽ là ý muốn của 
con. Con mong chờ được ở với Chúa đời đời. Nhưng thưa Chúa, 
nếu Chúa vẫn có chương trình cho con trên trái đất này, con cầu 
xin không chỉ sự chữa lành trên thân thể, nhưng cả sự thanh tẩy 
của Chúa trong nơi sâu thẳm nhất lòng con, khiến con mạnh mẽ  
với một tấm lòng đổi mới hoàn toàn, vì con thuộc về Ngài.  

Xin hãy dùng sự thử thách này để khiến con trở nên mạnh 
mẽ, từ một đức tin “hay nghi ngờ”, thành một đức tin “tín thác 
hoàn toàn”. Và dù thế nào, con vẫn luôn tín thác vào quyền 
năng và lòng thương xót của Chúa. 

Con xin tôn vinh danh Chúa đến muôn đời. … 
 

2- Cầu xin ơn và sự chữa lành  
Lạy Chúa, con dâng mọi nhu cầu của con cho Chúa. Con 

cần sự chữa lành và ơn của Chúa. Con tin rằng Chúa là Đấng 
đầy quyền năng và giầu lòng thương xót, sẽ làm mọi sự cho 
những kẻ Ngài yêu cách trọn vẹn và liên tục.  

Xin tha thứ cho con vì đã cố gắng sửa chữa mọi tình huống 
của cuộc đời mình theo ý riêng. Tha thứ cho con vì con quay về 
mọi hướng khác nhau để tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi sự giúp 
đỡ và chữa lành thật sự phải được tìm thấy trước hết ở chính 
Chúa. 

Tha thứ cho con vì đã quên mất rằng chúng con cần Chúa 
trên hết mọi con người, và mọi thứ khác như thế nào. Con đến 
với Chúa và dâng cho Ngài những tổn thương trong lòng. Vì chỉ 
có Chúa nhìn thấy được những điều mà không một ai khác có 
thể thấy và hiểu được một cách trọn vẹn. Chúa biết sự đau đớn 
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mà con phải chịu, những gánh nặng con phải mang, và những 
điều con quan tâm lo lắng.   

Giờ đây con cầu xin Chúa chữa lành những bệnh tật và 
thương tổn của chúng con, hàn gắn những vết thương, những 
rạn vỡ tan nát. Tạ ơn Chúa vì Ngài có thể làm mọi việc trổi hơn 
mọi sự chúng con có thể suy tưởng. Tạ ơn Chúa vì Quyền năng 
Lòng Thương Xót của Chúa đã thi thố trên các con cái Ngài.  Tạ 
ơn Chúa vì Ngài chẳng bỏ qua một sự đau đớn và chịu đựng nào 
của chúng con. Chúng con yêu Chúa và chúng con cần Chúa.\ 

Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa! 
 
3- Hát: Chúa Luôn Vẹn Tròn  

1. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trông 
cậy. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. 
Và khi Chúa mở trí lòng con, khi Chúa chạm đến hồn con, Con 
mới biết Chúa yêu con nhiều. 

2. Nhiều khi con đến với Chúa tâm tư vẫn còn nghi ngại. 
Nhiều khi con đến với Chúa nhưng niềm tin con nào thấy. 
Lòng thương xót của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc 
hồng ân, ai đến với Chúa luôn ân cần. 

3. Lòng tin con quá yếu đuối van xin Chúa chưa chấp 
nhận. Lòng tin con quá yếu đuối, ra về hoang mang lạc lối, còn 
vương vấn trần thế mà thôi, cầu xin Chúa chẳng thấy được ơn, 
con chán ngán biết tin ai được. 

ĐK: Lòng Thương Xót Chúa quá bao la ôi thật hải hà. 
Lòng Thương Xót Chúa quá mênh mông như trời rạng đông. 
Rọi tia nắng sưởi ấm tim con, Lòng Thương Xót Chúa luôn 
vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. 
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4- Lời Nguyện Cậy Trông 
Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại chịu đựng con lâu đến thế? 

Con hằng quay lưng lại với Chúa, nhưng Chúa vẫn không 
ngừng tìm kiếm con. Con hằng xúc phạm đến Chúa và Chúa 
hằng tha thứ cho con! 

 Xin Chúa cho con cảm nhận được phần nào nỗi lo buồn của 
Chúa trong vườn Giệt vì tội lỗi con, Chúa lo buồn đến nỗi mồ 
hôi máu thoát ra! 

Lạy Chúa, con thống hối ăn-năn vì các tội lỗi con đã phạm. 
Ôi các thú vui đê hèn đáng nguyền rủa biết bao, vì chúng là căn 
nguyên làm mất hồng ân của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu đáng mến vô cùng, con thà chết trăm ngàn 
lần chẳng thà phạm một tội trọng. Trên thánh giá Chúa đã yêu 
con vô vàn, nên đã dâng hiến mạng sống Chúa để cứu chuộc 
con. 

Xin Chúa chiếu ánh sáng Chúa trên con, và ban cho con sức 
mạnh để con chống trả với các chước cám dỗ. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nguồn cậy trông của con, Mẹ rất 
quyền thế trước Toà Chúa, xin Mẹ bầu cử với Chúa cho con đức 
nhẫn nại, và ban cho con các ơn lành, để con đừng bao giờ xa 
rời tình yêu của Chúa! 

 
5- Lời Nguyện Thống Hối 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc con, con tạ ơn Chúa, vì 

Chúa đã không cất con ra khỏi thế gian, khi con còn phản 
nghịch với Chúa. Bao năm qua con đã đáng sa hỏa ngục. Nếu 
con đã chết ngày giờ nào đó, số phận đời đời của con sẽ ra sao? 

Lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa. Con vui lòng chấp nhận 
chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh-hiển với Chúa. Con vui 
lòng chết nếu điều đó đẹp ý Chúa. 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
047 

 

 Chúa đã chờ đợi con đến nay, xin Chúa chờ đợi con thêm 
một ít nữa thôi. “Xin Chúa chịu đựng con thêm tí nữa, để con 
than khóc những lỗi lầm của con.  

 Xin Chúa cho con đủ thời giờ để con than khóc các tội lỗi 
con, trước khi Chúa đến phán xét con. 

Con không còn cưỡng lại tiếng Chúa mời gọi con nữa. Ai 
biết được, những giòng chữ con vừa đọc, rất có thể là những 
tiếng sau cùng Chúa gọi con? 

 Con biết rằng con không đáng được Chúa thứ tha, vì Chúa 
đã tha thứ cho con nhiều lần, mà oái oăm thay con lại phản 
nghịch cùng Chúa. 

Lạy Chúa, Chúa không khinh chê những tâm hồn khiêm 
nhường và thống hối ăn năn, xin Chúa tha thứ cho con, đứa con 
phản nghịch đang trở lại với Chúa. 

Chúa đã phán: “Ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi” 
(Gioan 6,23). 

Thật sự con đã xúc phạm đến Chúa nhiều hơn những người 
khác, và con cũng đã được Chúa thứ tha. Máu Chúa đổ ra để 
cứu chuộc con, nên con vững tâm đến với Chúa để xin ơn tha 
thứ. Lạy Chúa, đấng Cứu chuộc con, con đau đớn hết lòng vì đã 
xúc phạm đến Chúa. 

  
Xin Chúa thứ tha cho con và ban muôn ơn lành để con yêu 

mến Chúa mãi mãi. Con đã xúc phạm đến Chúa quá lắm rồi. 
Cuộc đời còn lại, con nhất quyết không phạm đến Chúa nữa, và 
con phải tận tình yêu mến Chúa, vì Chúa đáng mến yêu vô cùng. 

  
Lạy Mẹ, nguồn hy vọng của con, xin Mẹ cầu cùng Chúa 

Giêsu, con Mẹ, thương xót con. 
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6- Hát: Xin Vâng Theo Mẹ  
1. Mẹ theo Chúa Mẹ đã xin vâng, con theo Mẹ con cũng 

xin vâng. Suốt một đời Mẹ đã xin vâng, suốt một đời Con cũng 
xin vâng. 

2. Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo Mẹ khi nắng 
hay mưa. Suốt một đời Mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống 
tin yêu. 

ĐK: Xin vâng lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện 
vui hay lúc chuyện buồn trọn đời con luôn mãi xin vâng. 

Xin vâng lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, trọn đời con 
luôn vững tin theo Mẹ xin vâng, xin vâng. 

 
7- Lời Nguyện Mến Yêu 

Lạy Chúa, thể xác con đã bao phen làm mất lòng Chúa. Con 
không đau buồn vì thể xác này sẽ hư nát, trái lại con đau đớn vì 
con đã dùng thể xác xúc phạm đến Chúa. 

Con không thất vọng vì lượng từ bi hải hà của Chúa, vì 
Chúa hằng chờ đợi con, hằng tha thứ cho con. “Chúa hằng chờ 
đợi để tha thứ gia ân cho các ngươi.” (Isaia 30,18) 

Chúa sẵn sàng tha thứ, nếu con biết hối cải. Lạy Chúa rộng 
lượng từ bi, con hết lòng ăn năn vì đã bao phen xúc phạm đến 
Chúa. Như Thánh Catharina Gênoa, con xin thưa với Chúa: 
“Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không phạm tội nữa, không bao giờ 
con dám phạm tội nữa.” 

Không bao giờ con dám lợi dụng lòng thương xót kiên nhẫn 
chờ đợi của Chúa. Lạy Chúa, Chúa chết trên Thánh giá vì lòng 
yêu con. Sao con dám chờ đợi đến phút chót mới đáp lại lòng 
thương yêu của Chúa. 

 Con không dám đợi đến giờ chết mới quay trở về. Ngay từ 
bây giờ, từ giờ phút này, con xin trở lại với Chúa. 
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Đã bao năm con sống ở trần gian xa cách tình yêu Chúa. Xin 
Chúa chiếu dõi ánh sáng trên con và ban sức mạnh cho con, để 
con yêu Chúa suốt cuộc đời còn lại của con. 

Con sẽ không chờ đến giờ chết mới yêu Chúa, nhưng ngay 
từ giờ phút này con xin yêu Chúa, con kết hợp chặt chẽ với 
Chúa và thề hứa sẽ không bao giờ con dám xa lìa Chúa. 

Lạy Mẹ trinh khiết vẹn tuyền, xin Mẹ thắt chặt con với Chúa 
Giêsu, con Mẹ, để đừng bao giờ con xa lìa Người. 

 
8- Lời Nguyện Cậy Trông 
Lạy Chúa, phải chăng con là cây vả kia, để đáng nghe những 

lời khủng khiếp của Chúa: “Hãy chặt nó đi; để nó choán đất 
làm gì!” (Luca 13,7). 

 Đúng thế, Lạy Chúa, bao năm qua sống trên trần gian, con 
đã nảy sinh ra không gì khác hơn là những cỏ dại và gai góc tội 
lỗi. 

Nhưng Chúa không để con phải thất vọng, như lời Chúa đã 
phán: “Hãy tìm, sẽ gặp” 

 Lạy Chúa, con đang khao khát tìm Chúa, và ước mong tìm 
được những hồng ân của Chúa. Con đau đớn ăn năn, vì những 
xúc phạm của con đối với Chúa. Ước gì con được chết vì sầu 
khổ các lỗi lầm của con. 

 Con đã chạy trốn Chúa, nhưng con khao khát hồng ân 
Chúa, do lòng lân tuất Chúa hơn là do công nghiệp của con. Từ 
nay, con không chống lại lời mời gọi của Chúa nữa. Con hiến 
dâng hoàn toàn xác hồn con cho Chúa, không dành lại điều gì, 
vì Chúa dâng hiến mọi sự cho con trên thánh-giá. Con hoàn toàn 
thuộc về Chúa. 

Xưa Chúa đã phán: “Nếu các con lấy danh Ta mà xin sự gì, 
Ta sẽ ban cho” (Gioan 14,14). 
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 Lạy Chúa Giêsu, tin tưởng vào lời hứa trọng đại của Chúa, 
xin Chúa ban cho con lòng yêu mến và các hồng ân của Chúa. 
Xin cho lửa tình yêu và muôn hồng ân tràn ngập hồn con, nơi 
mà xưa kia tội lỗi đã ngập tràn. 

 Con cảm tạ Chúa vì muôn hồng-ân Chúa ban. Khi mà con 
được Chúa soi sáng, đó là dấu chỉ Chúa đã nghe lời con. 

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời con. Xin đốt cháy trong 
con lửa tình yêu của Chúa, để con chỉ ước muốn những gì đẹp 
lòng Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, đấng thần thế bầu cử cho con, xin lắng nghe 
lời con và bầu cử với Chúa Giêsu cho con. 

 
8- Suy gẫm 1:  

 
TRƯỚC TIÊN PHẢI LO CHO SỐ PHẬN ĐỜI ĐỜI 
  

1. Chức quyền, của cải trần gian 
Philipphê II, vua nước Ý, lúc gần chết, cho gọi hoàng tử 

đến, mở áo cẩm bào ra, chỉ cho hoàng tử thấy vết thương nơi 
ngực, đang bị giòi bọ gặm cắn, và nói với con: “Này con, hãy 
xem đây, cha con ta chết như thế này đây. Chức quyền, danh 
vọng trần thế tiêu tan như thế đó!” 

Thêôđôrê đã thốt lên: “Sự chết nể nang gì của cải giàu 
có, sợ gì lính gác, các vua chúa cũng thối nát khác gì các chư 
hầu.” 

Mọi người bất kỳ ai, dù các bậc vua chúa, khi chết cũng 
không mang theo được gì xuống mồ. Giàu sang, phú quý, chức 
quyền dừng lại trên giường khi họ tắt thở: “Chết đến chẳng ai 
mang theo được gì, vinh quang cũng chẳng xuống theo.” 
(Thánh-vịnh 49,18) 
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Khi vua Alexandre Đại Đế chết, thánh Antôniô tường thật 
lại lời một nhà hiền triết kêu lên: “Hãy nhìn xem con người 
hôm qua còn dẫm nát địa cầu, hôm nay bị vùi sâu vào lòng 
đất. Hôm qua cả địa cầu chưa đủ với họ, thế mà hôm nay hai 
thước vuông đất đủ cho họ nằm an giấc…. Hôm qua họ còn 
dẫn cả đoàn hùng binh đi chinh phạt thế giới, thế mà hôm nay 
nằm yên cho mấy người khiêng đi”. 

Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa. “Làm sao đất bùn 
và tro bụi lại dám tự hào.” (Xuất Hành 10, 9) 

Hỡi người, ngươi không nhớ rằng, ngươi chỉ là tro bụi 
sao? Lấy gì để ngươi tự hào? Sao ngươi luống công tìm mưu-
cơ và thời cơ để bành trướng ở trần gian? Thần chết sẽ đến, rồi 
mọi chương trình to lớn đến đâu đi nữa cũng sẽ tiêu tan: “Tắt 
thở rồi, nó sẽ trở về đất, mưu cơ của nó ngày ấy sẽ phải tiêu 
ma.” (Thánh vịnh 146,4) 

Cuộc sống của thánh Phaolô Hecmit 60 năm giam hãm 
trong hang, đem đến hạnh phúc hơn là vua Nêrô, hoàng đế 
Rôma! Cái chết của thánh Phêlix, một người anh em hèn mọn 
dòng Phanxicô, còn hạnh phúc hơn vua HenryVIII đã sống trên 
ngai vàng, nhưng lại thù nghịch cùng Chúa! 

 
Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ để được chết lành như các 

thánh, vì các ngài đã từ bỏ mọi sự: Của cải, thú vui và mọi ước 
vọng hão huyền trần thế, để ôm chặt lấy cuộc sống nghèo hèn 
và khinh chê ngay cả mạng sống. Các ngài đã biết vùi sâu cuộc 
sống ở trần gian, để khỏi bị chôn sâu trong hỏa ngục sau khi 
chết. 
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2. Đừng chờ đến giờ sau cùng mới trở lại 
Sống miệt mài trong tội lỗi, lo tận hưởng thú vui trần thế, 

đắm mình vào các dịp hiểm nghèo lại mong được chết bình an 
hạnh phúc sao? 

Lý luận thông thường cũng cho chúng ta biết như thế. Khi 
giờ chết đến, con người sẽ tự thấy yếu kém tinh thần, lòng trí 
ra chai đá với những thói hư tật xấu, cơn cám dỗ mãnh liệt 
hơn. Làm sao họ có thể thắng lướt được trong giờ chết, khi 
cuôc sống thường nhật của họ đã bao phen bị sa ngã cách dễ 
dàng? 

Cần ơn Chúa thật nhiều để thay đổi tâm can họ, nhưng có 
gì bắt buộc Chúa phải ban cho họ hồng ân đó? Có phải vì đời 
sống bê tha lâu năm của họ làm họ đáng được hưởng đặc ân đó 
không? Hơn nữa đây lại là vấn đề hoặc đời đời vui sướng hoặc 
khổ cực muôn kiếp, chứ không phải chỉ một thời gian ngắn 
đâu. Hãy suy nghĩ kỹ càng về số phận đời đời, những ai đã tin 
vào chân lý hằng sống lại không từ bỏ tất cả những gì trái ý 
Chúa, vì Ngài sẽ phán xét chúng ta theo những việc làm ở trần 
thế khi còn sống. 

 
9- LỜI NGUYỆN QUYẾT TÂM 

Lạy Chúa, bất hạnh cho con biết bao! Đã bao đêm con 
nằm ngủ trong tình trạng thù nghịch đối với Chúa! 

Lạy Chúa, khốn nạn cho hồn xác con biết bao! Con đáng 
phạt trong hỏa ngục, đáng lãnh án phạt đời đời. Nhưng, lạy 
Chúa, Chúa không bao giờ bỏ con, hơn nữa Chúa tìm kiếm con 
và luôn sẵn sàng tha thứ cho con; con lo buồn thống hối vì đã 
xúc phạm đến Chúa! Con ước mong được yêu Chúa, yêu Chúa 
mãi mãi, vì Chúa đã chết để cứu chuộc con. 
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Lạy Đấng cứu chuộc mến yêu của con! Xin cho con 
nguồn hy vọng được sống an bình trong hồng ân của Chúa. 
Con hối hận vì đã làm mất lòng Chúa. Nay bù lại con xin yêu 
mến Chúa trên hết mọi sự. 

Con quyết chí thà mất mọi sự chẳng thà mất tình yêu và 
hồng ân của Chúa. Chúa muốn những tâm hồn tìm kiếm Chúa 
được hoan lạc. 

Lạy Chúa, con chê ghét những phản nghịch của con đối 
với Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm và lòng cậy 
trông. Xin Chúa đừng quở trách những sự vô ơn bội nghĩa của 
con nữa, khi con đã biết hối cải và ghét các việc đó, như Chúa 
đã phán: “Ta không muốn kẻ tội lỗi phải chết đời đời. Trái lại, 
Ta muốn họ hối cải, trở lại và được sống.” (Êdêkien 33,11). 

Vâng, lạy Chúa, con bỏ tất cả lỗi lầm để trở về với Chúa. 
Con tìm kiếm và ước mong tìm gặp Chúa và con không mong 
muốn gì hơn. 

Lạy Mẹ, Mẹ là nguồn cậy trông, xin Mẹ giúp con luôn 
vững vàng cậy tin. 

 
10- Hát: Nguồn Cậy Trông  
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi 

như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương 
tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. 
Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn 
an vui, ôi Nữ trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin 
chắc Mẹ thương nhận lời. 

2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời liều dấn thân đi 
trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ dọi ánh huy hoàng, 
nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời. 
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11- LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 
Lạy Chúa Cứu chuộc rất đáng mến yêu. Con cảm tạ Chúa 

đã chờ đợi con, nếu con chết khi con đã lìa xa Chúa, số phận 
đời đời của con hiện giờ ra sao? Lòng từ bi và lòng kiên nhẫn 
chờ đợi của Chúa đáng chúc tụng biết bao. 

Con cảm tạ Chúa đã chiếu dọi ánh sáng và mưa hồng ân 
xuống để phù trợ con. Con yêu Chúa, dầu con không đáng 
được Chúa thương. Con yêu Chúa hết lòng và con đau buồn vì 
đã xúc phạm đến Chúa. Nguồn đau khổ đó xé nát tim con. 
Nhưng ngọt ngào thay nguồn đau khổ ấy, vì nhờ nó Chúa tha 
thứ cho con và giúp con đặt nguồn hy vọng vào Chúa 

Lạy Đấng Cứu chuộc con, con thà chịu trăm ngàn đau khổ 
còn hơn là phản nghịch với Chúa, con run sợ trước viễn ảnh 
con sẽ làm mất lòng Chúa sau này. Thà con chịu chết cách đau 
khổ nhất còn hơn là mất ơn nghĩa Chúa! 

Con đáng trầm luân hỏa ngục, nhưng từ nay con vui 
sướng được trở thành con thảo của Chúa. Con yêu Chúa, Chúa 
là cha nhân từ của con và con thuộc về Chúa. 
 Xin Chúa ban cho con hồng ân này là con thà chết chẳng thà 
mất Chúa. Ngay cả khi con không biết Chúa, Chúa vẫn mưa 
hồng ân cho con, nên con không sợ Chúa từ chối ơn con đang 
khẩn cầu. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa và con 
không còn mong ước gì hơn. 

Lạy Mẹ là nguồn cậy trông của con, xin Mẹ bầu cử với 
Chúa cho con. 

 
12- LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI 
Lạy Chúa, muôn đời con phải cảm tạ Chúa, vì bao hồng ân 

Chúa đã đổ xuống trên con. Bao phen Chúa mời gọi con, và con 
đã chống lại lời mời gọi của Chúa. Thay vì cảm tạ Chúa, yêu 
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mến Chúa vì Chúa đã cứu con khỏi biển lửa hỏa ngục, con đã 
xúc phạm đến Chúa. 

Lạy Chúa, con không còn dám phản bội lòng yêu thương 
của Chúa, con đã xúc phạm đến Chúa quá lắm rồi. Chỉ có Chúa 
với tình yêu bao la mới chịu đựng con đến ngày nay.  

Lạy Chúa, Đấng Cứu Chuộc con, xin thứ tha mọi lỗi lầm 
cho con. Con đau đớn ăn năn và dốc lòng không bao giờ dám 
phạm tội nữa. Con đáng phải phạt trong hỏa ngục, nhưng vì 
công nghiệp vô cùng của Chúa, xin thứ tha cho con, và con đặt 
hoàn toàn hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con để 
con thoát khỏi tì ố tội lỗi và ấp ủ con trong tình yêu bao la của 
Chúa. Lạy Chúa đáng mến yêu, con quyết tâm luôn yêu mến 
Chúa. 

Lạy Chúa, có phải vì Chúa quá tốt lành với con, để con bạc 
nghĩa với Chúa sao? Con chạy xa Chúa và Chúa hằng chạy theo 
con. Làm sao để ánh sáng Chúa chiếu dõi trên con? Lạy Chúa, 
con hết lòng cảm tạ Chúa, và đời đời con phải cảm tạ Chúa trên 
thiên đàng. 

Chúa đã đổ máu cực châu báu để cứu chuộc con, Chúa hằng 
tha thứ cho con, nên con đặt tất cả niềm hy vọng vào Chúa. Con 
thà chết trăm ngàn lần, chẳng thà làm mất lòng Chúa thêm nữa. 

Con phản bội Chúa quá lắm rồi, nay con xin dành cuộc đời 
còn lai của con để yêu mến Chúa. Chúa đã chết để cứu chuộc 
con, Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi con, mặc cho những xúc phạm 
của con đối với Chúa. 

Lạy Chúa, con hết lòng ăn năn; con muốn chết đi vì sầu khổ 
tội lỗi. Trước đây, con đã quay lưng lại với Chúa, nay bù lại, 
con xin yêu mến Chúa hết lòng. 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc và là Chúa con, xin nhận 
lấy đứa con phản bội này dưới chân Chúa. Con xấu hổ khi ra 
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trước toà Chúa. Bao phen con đã chế nhạo Chúa, đã quay lưng 
lại với Chúa. 

Con cảm ơn Chúa vì giờ phút này con chưa phải sa hỏa 
ngục, mà con còn được cúi mình thờ lạy dưới chân Chúa. Xin 
Chúa chiếu ánh sáng trên con và gọi con vào tình yêu bao la của 
Chúa. Con không bao giờ dám phạm tội nữa. 

Con vui mừng vì đã được đối xử trong tình thương hải hà 
của Chúa. Xin Chúa tha thứ các lỗi lầm con đã phạm nhờ công 
nghiệp của Chúa Giêsu. 

Lạy Đấng tốt lành nhân hậu, con yêu Chúa và con hy vọng 
sẽ được yêu Chúa mãi mãi. Con sẽ không bao giờ lìa xa Chúa 
nữa. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ bầu cử với Chúa 
cho con được ơn trọng, là đừng bao giờ lìa xa Chúa. Xin Mẹ bầu 
cử với Con Mẹ, ban cho con những ơn cần thiết, để con đừng 
bao giờ xúc phạm đến Con Mẹ nữa. Trong quãng đời còn lại của 
con, xin Mẹ giúp con đừng phản nghịch với Chúa, trái lại tha 
thiết yêu mến Chúa. 

 
13- Hát: Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa  
1. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, 

con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha, mặc dù tội lỗi 
con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. Nhưng con vẫn tín thác 
vào Lòng Thương Xót của Cha vì Cha là Đấng thương xót. 

2. Lạy Cha Đấng là nguồn an ủi, Đấng ban phúc cho đời. 
Con tìm đến nương thân Lòng Tín Thác vào Cha dù tội lỗi của 
con chồng chất lại nhiều lỗi lầm và sai phạm. Nhưng con vẫn tín 
thác vào Lòng Thương Xót của Cha, vì Cha là niềm hạnh phúc. 

3. Lạy Cha Đấng là nguồn cứu độ. Đấng trường sinh nhân 
từ, xin đừng bỏ rơi con, khi con đến tìm Cha, lòng một lòng 
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quyết tâm đổi mới, sửa lại những gì mình lỗi lầm, Nay con 
đếnTtín Thác vào Lòng Thương Xót của Cha, vì Cha hay luôn 
tha thứ. 

4. Lạy Cha chính mình Ngài xét xử, Đấng từ bi khoan 
hồng, không từ chối ai xin Lòng Thương Xót của Cha thà rằng 
trời đất này tan biến, thì Lòng Thương Xót luôn vững bền. Cha 
luôn cứu vớt người nào Tín Thác vào Cha lòng khoan dung 
nhân ái. 

5. Lạy Cha Đấng là bạn tri kỷ, những ai sống cô độc, Đấng 
phù giúp ai luôn tìm nương náu vào Cha, mọi buồn phiền lo 
lắng sẽ hết, vì Lòng Xót Thương mọi linh hồn, Cha như một 
danh y, Ngài hằng thấu hiểu đời con đời con nay xin Tín Thác. 

 
ĐK: Lòng Tín Thác vào Chúa không bao giờ tàn úa, lòng 

Tín Thác vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt  phai. Lòng Tín 
Thác vào Chúa không bao giờ tàn úa, lòng Tín Thác vào Ngài 
mãi mãi được ân phúc lâu dài. 

 
14-  Suy gẫm 2:  

HÃY TRỞ LẠI NGAY 
 

1. Đừng trì hoãn đến ngày mai 
Ai cũng biết rằng bất cứ giờ nào kẻ tội lỗi trở lại Chúa đều 

tha thứ, nhưng những người cố chấp sống mãi trong tội lỗi, 
khinh thường lời mời gọi của Chúa, thường chết trong tội lỗi: 
“Các người sẽ chết trong tội lỗi các người”. (Gioan 8, 21). 

Chúa đã phán ai chỉ chờ đến giờ chết mới tìm Chúa sẽ 
không gặp được Người: “Các ngươi tìm Ta, nhưng không tìm 
thấy Ta.” (Gioan 7,34). 
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Chúng ta hãy vội vã tìm Chúa ngay khi đang có thể tìm 
được: “Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp. Hãy kêu 
khẩn Người, lúc Người còn ở gần.” (Isaia 55,6). 

Hỡi người tội lỗi khốn nạn, mù lòa! Các người cứ chờ đợi 
đến giờ chết mới trở lại, lúc đó không phải là thì giờ trở lại nữa. 
Chúa muốn cứu hết mọi người, nhưng Người phạt sự cứng lòng. 

Thật đáng ái ngại cho tội nhân nào đó bất ngờ bị trúng gió, 
bất tỉnh, chết không được chịu các phép Bí tích sau cùng, và 
cũng không tỏ dấu gì ăn năn hối cải cả! Trái lại, vui mừng biết 
bao cho những ai rút kinh nghiệm đó để hối cải ăn năn ngay sau 
lời kêu gọi. 

Sao khi còn thời giờ, ta không trở lại hối cải, để khỏi sống 
trong cảnh thật nguy hiểm hòng hư mất đời đời? Thật khủng 
khiếp khi thấy một người tội lỗi chết bất thình lình, sao những 
người tội lỗi khác lại cứ sống đắm mình trong tội lỗi lâu năm lâu 
tháng? 

 
2. Cố chấp sống trong tội lỗi, nguy hiểm biết bao! 
“Cân và cán cân chính xác thuộc về Giavê, mọi quả cân 

trong túi đều là công trình của Người.” (Cách-ngôn 16,11) 
Chúng ta không để ý gì đến các ơn lành Chúa đổ xuống trên 

chúng ta, nhưng Chúa lại lưu ý xét xem các ơn đó có sinh ích gì 
cho chúng ta không? Thật đáng buồn cho những người tội lỗi, 
cứ thoái thác không chịu ăn năn hối cải mãi đến chết. 

Thánh Vincent Ferrer nói rằng: “Một người đắm mình trong 
đàng tội lỗi và đến giờ chết ăn năn trở lại thì lạ lùng hơn là 
phép lạ kẻ chết sống lại.” 

Thánh Phaolô đã viết cho các giáo hữu thành Galata: “Anh 
em đừng lừa dối mình, Thiên Chúa không dung thứ kẻ nhạo 
báng Người. Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy.” (Galát 6,7). 
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Đừng để đến giờ chết mới nghĩ đến việc trở lại, khi mà các 
bác sĩ đã bó tay, bệnh nhân lúc tỉnh lúc mê mới tiếc nuối những 
thời giờ Chúa cho, và ước mong chớ gì Chúa cho sống thêm 
một tháng, một tuần nữa. Hãy trở lại ngay từ bây giờ, hãy cảm 
tạ Chúa, hãy ăn năn hối cải, đền bù những lỗi lầm đã xúc phạm 
đến Chúa, để được sống trong ơn sủng Chúa đến chết. Đó là một 
nguồn hạnh phúc vĩ đại hơn tất cả của cải châu báu trần gian. 

 
15-  LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 
Lạy Chúa! Không có ai nhẫn nại chờ đợi con hơn Chúa. Nếu 

lòng lân tuất Chúa không bến bờ, thì con đã phải thất vọng. 
Nhưng Chúa đã chết để con được tha thứ và cứu rỗi. 

Chúa bảo con phải cậy trông, nên con cậy trông Chúa. Khi 
mà những tội lỗi đoán phạt con, thì những lời hứa và công 
nghiệp vô cùng của Chúa giúp con thêm can đảm. Chúa đã hứa 
đổ hồng ân xuống cho bất cứ ai trở lại với Chúa: “Hãy trở lại 
với Ta và các con sẽ được sống.” (Edêkien 18, 3). 

Chúa đã hứa sẽ đón nhận bất cứ ai trở về với Chúa: “Hãy 
trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi.” (Giacaria 
1,3). 

Chúa đã phán: Chúa không từ bỏ những người khiêm 
nhường và thống hối. 

Lạy Chúa! Con lo buồn vì đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều; 
con đáng sa hỏa ngục, nhưng giờ đây con trở lại cùng Chúa và 
thề hứa sẽ không bao giờ phạm tội mất lòng Chúa và luôn yêu 
mến Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa của lòng con, con xin canh tân đời 
sống con. Con xin từ bỏ các thú vui đê hèn trần thế, và chỉ yêu 
một mình Chúa mà thôi. 
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Từ nay con xin vui lòng chấp nhận bệnh tật, đau yếu và tất 
cả các nỗi khổ cực khác Chúa gởi đến để đền tội con và tỏ lòng 
mến Chúa. Lạy Đấng tốt lành vô biên! Con xin yêu mến Chúa 
trên hết mọi sự. Xin Chúa cho con ơn bền đỗ và ngày càng yêu 
mến Chúa hơn. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bầu cử với Chúa cho con. 
 

16-  Hát: Xin Chúa Đặt Tay  
1. Những vết thương lòng từ bao năm qua con xa Chúa 

trong đời, những đắng cay tâm hồn từ bao năm qua con bỏ 
Chúa lâu rồi. Con quên làm dấu thánh giá con không còn nhớ 
đến Chúa trong cuộc đời, một ngày con trở về, một ngày con 
trở về trong vòng tay yêu thương bên Lòng Chúa Xót Thương. 

 
2. Quá khứ đau buồn từ bao năm qua đam mê với truỵ lạc, 

những xót xa bao lần từ bao năm qua con thật quá vô tình, con 
quên thờ Chúa Chí Thánh, con không còn biết đến Chúa trong 
cuộc đời, một ngày con trở về trong vòng tay yêu thương bên 
Lòng Chúa Xót Thương. 

 
ĐK: Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh 

vượt thắng muôn tội đời. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con 
được chữa lành những vết thương tâm hồn. 
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17- Suy gẫm 3:  
NGUỒN AN ỦI LỚN NHẤT  
CHO LINH HỒN KẺ LÀNH 

 
1. Không còn sợ phản nghịch hơn nữa 
 
“Chúa sẽ lau sạch nước mắt và sự chết sẽ không còn 

nữa.” (Kh 21, 4) 
Nguồn an ủi lớn nhất cho linh hồn kẻ lành là khi thần chết 

đến, họ biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ thoát khỏi bao hiểm 
nghèo, bao cơn cám dỗ. Cuộc sống hiện tại là cả một cuộc chiến 
đấu liên tục với ba thù. Do đó, họ luôn nơm nớp lo sợ mất tình 
yêu của Chúa. Thánh Ambrôsiô nói rằng sống giữa trần thế 
“chúng ta luôn đi giữa nọc độc của các địch thù” chúng sẵn 
sàng mai phục để làm cho chúng ta mất ơn Thánh của Chúa. 

Với nỗi lo sợ mất ơn Thánh, Thánh nữ Têrêxa đã kêu lên: 
“Mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống, tôi có thể phạm tội và mất 
ơn Thánh Chúa.” 

Khi nghe tiếng chuông đồng hồ, thánh nữ nói với mình rằng 
giờ chiến đấu kế tiếp đã đến. Các thánh đầy an ủi khi được loan 
báo giờ chết đến, đã sung sướng reo lên khi nghĩ đến các giờ 
chiến đấu sắp qua, và không còn lo mất tình yêu Chúa nữa. 

 
2. Vui mừng khi giờ chết đến 
Một vị linh mục đã cao niên ở Scythia đã cười lúc sắp chết, 

trong lúc các con cái và thân nhân Ngài khóc ròng. Hỏi cha sao 
lại cười, cha trả lời: “Sao các con lại khóc khi cha đi đến chỗ an 
nghỉ đời đời? Qua thời gian lao tác nhọc nhằn, đến nơi nghỉ 
yên, sao lại khóc?” 
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Thánh nữ Catharina thành Sienna lúc sắp chết đã nói: “Mọi 
người hãy vui mừng với tôi, vì tôi sắp lìa chốn sầu khổ đến nơi 
an vui.” 

Thánh Cyprian đã nói: “Những ai đã sống trong cái nhà ọp 
ẹp, mái sắp đổ, tường đã xiêu, họ mong ước biết bao để thoát 
khỏi cái nhà xiêu vẹo đó!” 

Sống trên trần thế, cái gì cũng có thể làm hại linh hồn: Lòng 
ham muốn, ngũ quan hay dấy loạn, tất cả muốn lôi cuốn chúng 
ta về sự dữ đưa đến cõi chết đời đời. “Khốn thân tôi! Ai sẽ cứu 
tôi thoát khỏi thân xác hay chết này.” (Rôma 7, 24). 

 Hạnh phúc cho những ai sống kết hợp với Chúa. Như các 
thuỷ thủ chỉ biết chắc được an toàn, khi đã vượt qua bao sóng 
gió vào hải cảng, một linh hồn chỉ có thể vui thoả hoàn toàn khi 
lìa trần trong ơn thánh của Chúa. Vượt trùng dương với bao 
sóng gió, người thuỷ thủ vui mừng khi tiến tới hải cảng; người 
lành thánh càng vui mừng biết bao, khi họ sắp sửa được hạnh 
phúc viên mãn đời đời. 

 
18- LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 
“Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa, 

Chúa là Đấng cứu thoát con, là thần chân lý.” 
Số phận đời đời của con ra sao, nếu con chết đang khi đang 

lạc xa Chúa? Con đã phải chìm ngập trong biển lửa và đời đời 
con không thể yêu Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa không từ 
bỏ con, trái lại đã đổ muôn hồng ân xuống trên con, để con 
chiếm được Chúa. 

Con đau buồn ăn năn, con yêu Chúa hết lòng. Con khấng xin 
Chúa giúp con ngày càng hiểu rõ hơn về sự xấu xa của tội lỗi, 
để con đừng xúc phạm đến Chúa thêm nữa. Xin cho con hiểu rõ 
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thêm lòng từ bi Chúa bao la, để con ngày càng yêu mến Chúa 
hơn. 

Lạy Chúa Giêsu đáng mến của con. Trong suốt cuộc đời còn 
lại của con, xin ban cho con sức mạnh, để con làm được những 
gì cho Chúa trước khi giờ chết đến. Xin cho con sức mạnh, để 
con chống trả các chước cám dỗ, những thói hư tật xấu, làm cớ 
cho con sa ngã. Xin cho con lòng nhẫn nại chịu đựng những lời 
nguyền rủa, mà người khác có thể xúc phạm đến con. 

Vì lòng mến Chúa, con xin tha thứ những lỗi lầm của anh 
chị em con đối với con, và xin Chúa đổ muôn ơn cho họ như họ 
mong ước. Xin cho con biết xa lánh các tội nhẹ. 

Lạy Đấng Cứu chuộc con! Xin giúp con, vì công nghiệp của 
Chúa Giêsu, con xin đặt hết tin tưởng vào lời cầu bầu của Mẹ 
Maria, Mẹ con và là nguồn hy vọng của con. 

 
19- Suy gẫm 4:  
CHẾT VỚI NIỀM CẬY TRÔNG 
 
1. Tin tưởng vào ơn phù trợ 
 
“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa.” 
Chúa đã bồng ẵm người công chính trong tay, ai có thể cất 

họ ra khỏi tay Chúa? Đành rằng cả hỏa ngục đều dấy lên cám dỗ 
những người lành thánh trong giờ chết, nhưng Chúa không 
ngừng hỗ trợ họ, như lời Thánh Ambrôsiô nói: “Ở đâu nguy 
hiểm càng nhiều thì ơn phù trợ càng tăng; Vì Chúa là Đấng trợ 
phù trong những lúc cần thiết.” 

Người thuộc hạ của ông Êlisêô run lẩy bẩy khi thấy quân 
địch bao vây thành, Thánh nhân trấn an người đó và bảo: “Đừng 
sợ, thế lực hỗ trợ chúng ta vượt hẳn trên chúng.” 
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Vừa nói Thánh nhân vừa chỉ cho thấy một đội binh Thiên 
thần được Chúa sai đến để phòng giữ thành. Cũng vậy, thần dữ 
đến cám dỗ kẻ liệt, thì Thiên thần Bản mệnh cũng đến khuyến 
khích, bảo vệ kẻ liệt; Các Thánh cũng đến bênh đỡ. Đức Tổng 
lãnh Thiên Thần Micae được Chúa sai đến chiến đấu với các 
thần dữ bênh đỡ kẻ liệt. 

Mẹ Maria sẽ đến đánh đuổi các thần dữ và bao bọc kẻ liệt 
dưới cánh tay Người. Nhưng quan trọng hơn cả là chính Chúa 
Giêsu sẽ đến bênh đỡ chống lại với các chước cám dỗ cho con 
chiên, mà Chúa đã hy sinh mạng sống để chuộc lại. Chúa sẽ đổ 
xuống đầy đủ sức mạnh để bệnh nhân thắng lướt kẻ thù: “Chúa 
là Đấng bảo vệ tôi.” (Thánh Vịnh 29,10) “Chúa là ánh sáng và 
là ơn cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai?” (Thánh Vịnh 26,1 ). 

Thánh Ôrirên nói rằng Chúa yêu chúng ta hơn là các quỷ dữ 
ghét chúng ta: “Quyền lực của Chúa để dẫn dắt chúng ta đến ơn 
cứu rỗi còn to tát hơn là sức mạnh hỏa ngục.” 

Chúa không bao giờ để ta phải cám dỗ quá sức đâu, như lời 
thánh Phaolô: “Chúa không để anh chị em bị cám dỗ quá sức. 
Ngài còn giúp anh chị em chịu đựng và chống trả khi bị cám 
dỗ.” (1Côrintô 10,13). 

Có thể bạn nói: “Nhiều đấng Thánh đã nơm nớp lo sợ mất 
ơn cứu rỗi trong giờ chết!” 

Belluacensis đã nói: “Đôi khi những người lành thánh được 
thanh tẩy ở trần gian bằng những cuộc chiến đấu gay go trước 
giờ lâm chung.” 

Nhưng hầu hết những người lành thánh đã từ giã cõi trần nụ 
cười vẫn tươi nở trên môi. Cuộc phán xét của Chúa làm cho mọi 
người đều phải sợ; nhưng những kẻ tội lỗi đi từ trạng thái kinh 
sợ đến thất vọng, còn người lành thánh lại từ trạng thái lo sợ đến 
niềm cậy trông. 
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2. Tin tưởng, cậy trông 
Thánh Antoninus kể rằng: Thánh Bênađô bị đau nặng, kinh 

sợ khi thần dữ cám dỗ Ngài mất niềm cậy trông. Sực nhớ đến 
công nghiệp của Chúa Kitô, Ngài liền xua đuổi ngay nỗi kinh sợ 
và kêu lên: “Các thương tích của Chúa là niềm cậy trông của 
tôi.” Đang run rẩy lo sợ, Thánh Hilariô bỗng hớn hở reo lên: 
“Hồn tôi ơi! Mày lo sợ gì? Gần 70 năm qua, mày làm tôi thờ 
phượng Chúa, và bây giờ mày sợ chết sao?” 

Rồi Thánh nhân tự trả lời: “Hồn tôi ơi! mày lo sợ nỗi gì? 
Thiên Chúa là Đấng trung tín. Bao năm qua mày đã phục vụ 
Ngài. Ngài quên mày sao?” 

Có người hỏi cha Giuse Camaca rằng Ngài có đặt tin tưởng 
nơi Chúa vào giờ chết không? Ngài trả lời: “Cha phục vụ Chúa, 
nên làm sao cha có thể nghi ngờ lòng nhân hậu Chúa và Chúa 
không cứu cha sao?” 

Trước giờ chết, có thể chúng ta lo âu về một quãng thời gian 
nào đó trong đời ta đã phạm tội mất lòng Chúa, chúng ta hãy 
yên tâm, vì Chúa đã tuyên bố Người sẽ quên hết các tội lỗi kẻ 
thật lòng thống hối: “Nếu kẻ tội lỗi ăn năn hối cải,Ta sẽ quên 
hết các tội lỗi của chúng” (Êdêkien 18,21). 

Nhưng có thể chúng ta tự hỏi làm sao chắc chắn được rằng 
Chúa đã thứ tha hết mọi tội lỗi chúng ta? Thánh Basiliô đã hỏi 
những câu tương tự và Ngài tự trả lời: “Tôi có thể tin chắc chắn 
rằng tôi đã gớm ghét tội lỗi, và các lỗi lầm của tôi đã được tha 
thứ tất cả.” 

Làm sao biết được như thế? Này đây câu trả lời: Quả tim 
con người không thể không yêu: Hoặc yêu tội lỗi hoặc yêu 
Chúa. Đã yêu Chúa thì không yêu tội lỗi được nữa. Yêu Thiên 
Chúa bằng cách tuân giữ giới răn Ngài: “Ai yêu Ta thì tuân 
giữ các giới răn của Ta.” (Gioan 14,21). 
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Ai chết lúc đang giữ giới răn Chúa, tức là chết khi đang 
yêu Chúa. 

 
20- LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 
Lạy Chúa Giêsu, khi nào đến ngày, mà con có thể thưa với 

Chúa: “Lạy Chúa, không bao giờ con mất Chúa nữa. Ngày đó, 
diện đối diện, con chắc chắn muôn đời được yêu mến Chúa với 
tất cả tâm hồn con. Lạy Chúa là nguồn tình yêu độc nhất của 
con, bao lâu con còn sống ở dưới thế, con luôn lo sợ phản 
nghịch lại Chúa và làm mất tình yêu và hồng ân của Chúa. Thời 
gian sống xa Chúa là thời gian sống trong đen tối. Nhưng nay 
con hối lỗi và Chúa đã thứ tha cho con.” 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin Mẹ ký thác con nơi Chúa 
Giêsu, Con Mẹ. Xin giúp con giữ được ơn nghĩa thiết với Con 
Mẹ, để Ngài làm nơi con những gì đẹp lòng Ngài. 

 
21- Hát: Tận Hiến Cho Mẹ  

1. Ϲon đến trước tòa Nữ Vương uу quуền, dâng hồn dâng 
xác dâng cõi lòng уêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, 
để đời con luôn sống bằng уên. 

2. Ϲon khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi 
trong những ngàу nguу khốn. Ϲon biết tươi cười mắt trông lên 
Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương. 

ĐK: Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấу, tấm thân xác hồn con đến 
hiến dâng. Quуết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ. Vững chí 
chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên 
đường mới. Xâу đắp vinh quang Nước Ϲha muôn đời. 
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22- Suy gẫm 5:  
HẠNH PHÚC CHO NHỮNG AI  
CHẾT TRONG ƠN NGHĨA CHÚA. 
 

1. Hưởng dùng công quả làm nên 
Thánh Cypriano nói: “Chúng ta đừng sợ chết, lúc biết 

chắc chắn rằng, sau khi chết, chúng ta sẽ được triều thiên vinh 
hiển.” 

Sao lại sợ chết khi chúng ta biết rằng, chết trong ơn nghĩa 
Chúa, chúng ta sẽ được sống trường cửu. “Thân xác hư nát 
này sẽ mặc lấy sự không hư nát, và thân xác hay chết này sẽ 
trở nên bất tử.” (Côrintô 15,53) 

Thánh Augustinô đã nói: “Ai sống nhẫn nại sẽ chết 
trong hân hoan.” 

Như thế cuộc sống ở trần gian này phải kể là cuộc sống 
tạm bợ, còn sự chết lại là nỗi vui mừng, Thánh Tôma thành 
Villanôva nói rằng: “Nếu thần chết thấy một người đang ngủ, 
nó như kẻ cướp đến chụp lấy, giết chết và bỏ xuống hố sâu hỏa 
ngục. Nếu nó thấy người đó đang tỉnh thức lành thánh như một 
đặc sứ của Thiên Chúa, nó kính chào và dẫn đưa đến tiệc cưới 
linh đình và nói: ‘Thiên Chúa cho gọi ông (bà) đến tiệc cưới.’ 
Hãy đến và tôi sẽ dẫn ông (bà) đến nơi mong ước.” 

Những ai sống trong ơn thánh vui vẻ chờ mong giờ chết 
đến, để sớm được hưởng nhan thánh Chúa và được nghe những 
lời dịu dàng của Chúa: “Hỡi đầy tớ trung tín, vì con đã trung 
tín trong các việc nhỏ, Cha sẽ đặt con vào các việc lớn.” 
(Matthêu 25,21) 

Ôi, cao quí thay giá trị các việc đền tội, lời cầu nguyện, 
lòng từ bỏ những sự giả trá thế gian! Hãy nói với những người 
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công chính: “Phần thường đang dành cho họ, vì họ sẽ được 
hưởng dùng hoa quả công việc họ làm.” (Isaia 3,10). 

Ai yêu Chúa được hưởng dùng các việc lành mình làm. 
Chẳng những không buồn rầu, cha Hippôlitô Duradô đã hớn hở 
vui mừng khi thấy một tu sĩ chết với những dấu hiệu được cứu 
rỗi. Thật là một niềm khích lệ lớn lao đối với Đức Mẹ, khi 
chúng ta lần chuỗi Mân Côi, ăn chay các ngày thứ bảy, thăm 
viếng các hội kính Đức Mẹ! Mẹ Maria sẽ an ủi thật nhiều 
những con cái Mẹ trong giờ lâm chung. 

Một người đạo đức có lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng 
đã tâm sự với cha Binetti: “Thưa cha, con không thể nào diễn 
tả được nỗi vui mừng con đã được khi con kính mến Đức Mẹ.” 

Hạnh phúc biết bao cho những ai yêu mến Chúa, thường 
thăm viếng Mình Thánh Chúa ngự trong nhà Tạm, và được 
rước Chúa như của Ăn Đường khi qua kiếp sau. 

 
2. Sống lành thánh không thể chết dữ 
Có lúc bạn phân vân tự hỏi: “Có thể tôi sẽ chết dữ vào 

cuối đời chăng?” 
Cái gì làm bạn mất hạnh phúc? Chỉ sự tội mà thôi, bạn 

phải sợ tội, chứ không phải sợ chết. Thánh Ambrôsiô nói: 
“Điều rõ ràng nhất là không phải cái chết làm ta đau khổ, mà 
chính là các tội lỗi. Vì thế, chúng ta không phải sợ chết, mà 
phải sợ sự sống đắm mình trong tội lỗi.” 

Bạn còn sợ chết nữa không? Hãy sống thánh thiện. “Ai 
kính sợ Chúa sẽ không chết dữ”. 

Cha Cô-lông-bi-e-rơ quả quyết rằng hễ ai suốt đời trung 
tín với Chúa không thể chết bất hạnh được. Thánh Augustinô 
cũng không nói khác hơn: “Ai sống lành thánh sẽ không thể 
chết dữ được.” 
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Những ai đã chuẩn bị chu đáo cho sự chết sẽ không sợ 
chết, ngay cả khi phải chết bất thình lình: “Hạnh phúc cho 
những người công chính, họ đã chuẩn bị chu đáo cho sự chết, 
sẽ được an nghỉ.” (Khôn ngoan 4,7) 

Qua cái chết, chúng ta mới được hạnh phúc với Chúa. 
Thánh Gioan Kim Khẩu khuyến khích: “Chúng ta hãy dâng lại 
cho Chúa những gì chúng ta bắt buộc phải trả lại cho Ngài.” 

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng hiến dâng cái chết cho 
Chúa là một hành động biểu lộ tình yêu hoàn hảo nhất đối với 
Chúa. Sẵn sàng chấp nhận cái chết, mà Chúa gởi đến cho ta, 
theo ngày giờ và cách thức Chúa muốn, là bắt chước các thánh 
tử đạo 

Ai yêu Chúa sẽ ước ao sự chết, vì qua sự chết họ được đời 
đời kết hợp với Chúa và không bao giờ sợ mất Ngài nữa. 
Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy yêu mến Chúa hết lòng, và chỉ 
dùng cuộc sống đời này để tiến lên ngày càng gần đến tình yêu 
của Chúa. Mức độ yêu đương mà chúng ta có thể biểu lộ trong 
giờ chết, là thước đo tình yêu chúng ta, trong cuộc sống viên 
mãn đời sau. 

 
23- LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa kết hợp con với Chúa, để đừng 

bao giờ con lìa xa Chúa nữa. Con hoàn toàn thuộc về Chúa 
ngay cả trong giờ chết, ngay cả khi con lìa Chúa, Chúa cũng 
kêu gọi con. 

Con đang tìm kiếm Chúa, xin Chúa đừng tránh xa con. 
Xin Chúa thứ tha các lỗi lầm của con. Từ nay về sau, con chỉ 
phụng sự và yêu mến một mình Chúa mà thôi. 

Tội lỗi con thật nhiều, nhưng Chúa đã đổ máu và hiến 
dâng cuộc sống vì yêu mến con. Lạy Chúa, con muốn yêu 
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Chúa thật nhiều trong cuộc sống này, để con được yêu Chúa 
nhiều hơn nữa ở thiên cung 

Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, xin cho con được kết hợp 
chặt chẽ với Chúa. Xin giúp con để con dứt bỏ những thú vui 
trần thế. Xin cho lửa tình yêu bừng cháy trong con. Nhờ công 
nghiệp của Chúa Giêsu, xin nghe lời con khẩn nguyện. Xin cho 
con ơn bền đỗ mà con luôn khẩn cầu Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin giúp con đạt được ơn bền 
đỗ đến cùng. 

 
24- Hát: Chúa Lòng Thương Xót Của Tôi  
 
1. Đời tôi đi qua gặp nhiều song gió phong ba, thời gian 

trôi qua vẫn một lòng tin nở hoa tình thương Chúa vẫn còn mãi 
thiên thu, tình thương của Ngài xoá tan đi bao hận thù. 

2. Đời tôi gian nan gặp nhiều thách đố nguy nan, ngàn 
muôn ơn thiêng đỡ nâng tôi sống bình an, tràn đầy ơn Chúa suốt 
đời theo tôi muôn nơi, vì tôi Tin Tưởng Tín Thác trong tay của 
Ngài. 

3. Đời tôi bao phen gặp nhiều cám dỗ bon chen, lòng tôi 
không nao dẫu rằng cám dỗ đảo điên, tình yêu đem đến sức 
mạnh cho tôi trung kiên, Ngài vẫn bên tôi sớt chia bao muộn 
phiền. 

4. Đời tôi vui ca gặp nhiều ân phúc bao la, đẹp như muôn 
hoa tháng ngày muôn sắc toả xa, tạ ơn Thiên Chúa suốt đời mãi 
mãi không vơi, tình Chúa cao vời tháng năm theo tôi đời đời. 

ĐK: Chúa Lòng Thương Xót của tôi, đời tôi luôn tín thác 
vào Lòng Thương Xót của Chúa,  

Chúa Lòng Thương xót của tôi, đời tôi luôn tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Ngài. 
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25- Trích Đoạn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa  
nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina 
 
Phần 1:  NK số: 1022, 1059, 1075, 1122, 1132,  1153, 1151, 

1160, 1167, 1190, 1195, 1182, 1184, 1142 
 
1022- Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống 

đối đủ loại, tuy nhiên, điều ấy không làm giảm sút đời sống nội 
tâm, cũng không làm xao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi 
một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho 
dù tất cả đều khước từ tôi, tôi vẫn không cô đơn, vì Chúa ở 
cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách 
để tìm ra Người. Vì tình yêu không biết cổng gác hay lính 
canh; cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng 
không ngăn nổi tình yêu; tình yêu có cách hoạt động để vượt 
qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố, bão 
bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát và 
ở đó, tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, 
nhưng tình yêu thì không bao giờ. 

 
1059- Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước 

lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần 
cửu nhật cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương 
của Người… để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha. 
Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. 

Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác 
vào lòng thương xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối 
và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà 
hơn cả số cát trên thế gian đi nữa thì tất cả đều chìm hết trong 
vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha. 
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1075- Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương 

xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con 
thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, 
nhưng là Đấng Cứu Chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau 
hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của 
Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong 
suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng 
đến họ. 

 
1122- Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, Đấng đã thương 

sai Con Một đến với chúng con như bảo chứng hùng hồn nhất 
về tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa, Chúa không 
khước từ các tội nhân; nhưng với lượng tình thương vô biên, 
Chúa đã mở toang các kho tàng cho họ, những kho tàng có thể 
kín múc dư dật, không những ơn công chính hóa, mà còn tất cả 
sự thánh thiện mà một linh hồn có thể đạt đến.  

Lạy Cha nhân lành cao cả, con mong cho mọi tâm hồn 
đều quay về với lòng thương xót vô biên của Cha trong niềm 
tín thác. Không ai sẽ nên công chính trước mặt Cha nếu không 
được đồng hành với lòng thương xót vô tận của Cha. Khi Cha 
tỏ ra mầu nhiệm lòng thương xót cho chúng con, cho đến đời 
đời chúng con cũng không cảm tạ Cha cho đủ được. 

 
1132- Mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này, 
Những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt. 
Chỉ còn một điều sẽ tồn tại 
Lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa. 
Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đầy này, 
Những thử thách và hoang mạc của linh hồn. 
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Và dù sống trong thống khổ triền miên, 
Nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển 

được nó. 
 
1153- Ngày 23 tháng 6 [năm 1937]. Khi tôi cầu nguyện 

trước Thánh Thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên 
chấm dứt và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con xem, Cha có 
thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới 
hạn bởi bất kỳ luật nào. 

Ngày 24 tháng 6. Sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời 
này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết trong một giây phút, Cha 
có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc 
này.  

Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong 
linh hồn tôi và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như 
quá đơn giản đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được. 

 
1151- Khi nỗi đau đè nặng linh hồn, 
Và bầu trời tối như đêm đen, 
Và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ, 
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sức mạnh của con. 
Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ, 
Ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi, 
Và tâm hồn quằn quại hấp hối, 
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của 

con. 
Và ngày tháng thấm thoát trôi qua, 
Khi linh hồn tắm trong biển đắng, 
Và tâm hồn tan hòa trong những giọt nước mắt, 
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Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho 
con. 

Khi chén đắng đầy ắp tới miệng, 
Và mọi sự mưu chống linh hồn, 
Và nó lầm lũi bước vào vườn Cây Dầu, 
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sự bảo vệ của con. 
Khi linh hồn ý thức mình vô tội, 
Chấp nhận những mệnh số Chúa trao, 
Khi ấy con tim lấy yêu thương đáp lại đau khổ. 
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con 

thành sức mạnh vạn năng. 
 
1160- Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giêsu sao Người lại 

khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt 
thế gian. Chúa đã trả lời cho tôi, Cha có muôn kiếp để luận 
phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian thương xót 
[cho các tội nhân]. Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra 
đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của 
lòng thương xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi 
chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin 
ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng 
thương xót của Cha. 

 
1167- Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức 

của hắn. Hắn thừa nhận, “Một ngàn linh hồn không làm tao 
thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về lòng thương xót 
lớn lao của Đấng Toàn Năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm 
lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao 
thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy lòng thương xót 
vô tận của Đấng Toàn Năng mà hành khổ tao.”  
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Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với lòng 
thương xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên 
Chúa là Đấng nhân lành. 

 
1190- Chúa Giêsu: Từ mọi thương tích của Cha, lòng 

thương xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn, 
nhưng vết thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn thương xót 
khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các 
linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha. Cha hết 
sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Con hãy nói cho cả thế 
giới về lòng thương xót của Cha. 

 
1195- Lạy Chúa Giêsu của con, không gì có thể hạ thấp 

những lý tưởng của con; tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. 
Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiến 
bước. Cho dù mưa rào những bách hại có trút xuống trên con; 
cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều mưu đồ 
chống đối con và bầu trời trở nên đen tối; cho dù giông tố gầm 
thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương 
đầu với tất cả; tuy nhiên, con tràn đầy bình an, con vẫn tín thác 
vào lòng thương xót Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con, và hy 
vọng của con sẽ không bị dập tắt. 

 
1182- Hôm nay, Chúa phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, 

niềm hoan lạc và sướng vui của Cha, không gì có thể cản ngăn 
Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha ơi, con hãy 
viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn 
trên lòng thương xót của Cha; [con hãy hối thúc] các linh hồn 
hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của Cha, vì Cha 
muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương 
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của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn – 
Cha không loại trừ bất kỳ một ai! 

 
1184- Về một dịp trước kia. Buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa 

Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn, 
Máu Thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán 
bảo tôi, Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ 
của Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện 
cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại, “Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn 
nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm 
gì cho phần rỗi các linh hồn.” Chúa Giêsu phán với tôi, Hỡi ái 
nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm 
của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa 
nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như 
vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của 
Cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con 
người. Con hãy suy gẫm cuộc Khổ Nạn của Cha để giúp con 
vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây 
tôi không thể thấu được. 

 
1142- Ngày 4 tháng 6. Hôm nay là đại lễ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về Trái Tim 
Người, bản chất ngọn lửa tình ái Người hằng rạo rực yêu 
thương chúng ta và Người chính là một đại dương đầy nhân từ 
lân tuất. Sau đó, tôi nghe được lời này: Hỡi tông đồ lòng 
thương xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng 
thương xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó 
khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. 
Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần 
thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
077 

 

công cuộc này là của Cha. Ái nữ của Cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi 
lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì 
nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. 

 
26-  Hát : Tình Chúa Rất Bao La  

1. Yêu con tình Chúa bao la vô bờ, nhưng con hờ hững 
con tim dại khờ, bỏ quên mất Chúa trong cuộc đời con, cuộc 
sống bấp bênh cuộc sống chông chênh tháng ngày lòng mãi mê 
say. 

2. Gian nan thử thách con trong cuộc đời, đam mê lạc 
thú quên đi phận người, bỏ quên mất Chúa trong cuộc đời con, 
cuộc sống xa hoa gặp những phong ba lấp vùi đời con xót xa. 

ĐK: Mà Chúa vẫn yêu con, mà Chúa vẫn thương con, ban 
nhiều hồng ân trên con mỗi ngày. 

Tình Chúa rất bao la, tình Chúa rất cao xa, luôn rộng vòng 
tay đón con về nhà. 

 
Phần 2: NK số: 1273, 1274, 1275, 1286, 1293, 1294, 1298, 1302, 

1306, 1307, 1310, 1212, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 
 
1212- Hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn các 

linh mục và tu sĩ, rồi dìm họ vào lòng thương xót khôn dò của 
Cha. Chính họ là những người đã cho Cha nghị lực để gánh 
chịu cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Họ là những dòng kênh 
để lượng thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại. 

 
1273- Chúa Giêsu: Hỡi ái nữ của Cha, con cho rằng mình 

đã viết đầy đủ về lòng thương xót của Cha rồi sao? Những điều 
con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là 
Toàn Yêu và Toàn Thương. Không nỗi khốn nạn nào có thể 
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sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của Cha, bởi vì 
khi được ban phát, lòng nhân lành của Cha lại càng tăng thêm. 
Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của Cha là linh hồn 
may phúc nhất, bởi vì chính Cha sẽ chăm sóc cho họ. 

 
1274- Tôi cảm nghiệm những cay cực kinh khủng trong 

linh hồn khi nhìn thấy Thiên Chúa bị xúc phạm. Hôm nay, tôi 
nhận biết người ta đang phạm những tội trọng cách nhà dòng 
chúng tôi không bao xa. Đến tối, tôi tha thiết cầu nguyện trong 
nhà nguyện, và sau đó đi đánh tội. Tuy nhiên, khi tôi quì xuống 
cầu nguyện, Chúa cho tôi cảm nghiệm một linh hồn bị Thiên 
Chúa từ bỏ phải khổ sở như thế nào. Trái tim tôi dường như 
nát tan từng mảng, và đồng thời tôi hiểu rằng một linh hồn như 
thế làm cho Trái Tim rất nhân lành Chúa Giêsu phải thống khổ 
như thế nào. Thụ tạo khốn khổ kia không muốn đón nhận lòng 
thương xót Chúa. Thiên Chúa càng đeo bám linh hồn nào với 
lòng thương xót, thì Người sẽ càng công thẳng với linh hồn ấy. 

 
1275- Thư ký của Cha, con hãy viết rằng Cha rộng lượng 

với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha 
đã từ trời xuống thế; vì họ, Cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng 
sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến lòng thương xót của 
Cha 

 
1286- Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân 
Chúa không ngớt trào đổ xuống cho con, 
Những hồng ân soi sáng con bằng ánh rạng rỡ của mặt 

trời, 
Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. 
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, 
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Đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, 
Đã ghi dấu ấn thiên tính Chúa trên linh hồn con, 
Công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. 
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép Thánh Tẩy 
Đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa, 
Một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ 
Tặng ân biến đổi linh hồn con. 
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép Xá Giải 
Vì suối nguồn bất tận lòng thương xót cao vời, 
Vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng 
Trong đó, các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch. 
Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì phép Thánh Thể 
Nơi đó Chúa trao tặng chính Mình Chúa cho chúng con. 
Con cảm nhận Trái Tim Chúa đập trong lồng ngực của 

con 
Vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong 

con. 
Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép Thêm Sức, 
Đã làm con nên hiệp sĩ của Chúa 
Và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, 
Bảo vệ con cho khỏi sự dữ. 
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu 
Đã gọi mời con phụng sự một mình Chúa, 
Đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của 

con, 
Một vinh dự vô song cho linh hồn con. 
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, 
Vì mối hợp hoan tình yêu tinh tuyền ấy, 
Vì Chúa đã đoái thương kết hợp Trái Tim tinh tuyền Chúa 

với trái tim con 
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Và kết hợp trái tim con với Trái Tim Chúa bằng những 
mối ràng buộc rất tinh tuyền. 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép Xức Dầu 
Ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sau cùng; 
Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu và là sự hướng 

dẫn đến phần rỗi của con. Củng cố hồn con cho đến khi ta hợp 
hoan muôn đời. 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi động 
Lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, 
Vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con, 
Tuy cảm nhận được, nhưng không sao tường tả nên lời. 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan 

hòa 
Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. 
Niềm tri ân của con sẽ nồng thắm khi rạng đông vĩnh cửu 

ló dạng, 
Khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa. 
 
1293- Xảy ra là tôi tái phạm một lỗi nọ, mặc dù đã chân 

thành dốc tâm chừa cải – sa ngã này chỉ là một bất toàn nhỏ 
mọn và không cố tình – tuy nhiên, vì đó mà tôi đã chịu sự cắn 
xé trong linh hồn đến độ phải ngưng công việc và vào nhà 
nguyện một lúc.  

Sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, trong tình yêu và tâm 
tình xót xa, tôi đã xin lỗi Người, càng xấu hổ hơn nữa vì trong 
cuộc thưa chuyện với Chúa sau hiệp lễ sáng nay, tôi đã hứa 
quyết trung thành với Người.  

Lúc đó, tôi được nghe những lời này: Nếu không có bất 
toàn nhỏ mọn này, có lẽ con đã không đến với Cha. Con hãy 
biết rằng mỗi khi con đến với Cha và hạ mình xin Cha tha thứ, 
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Cha đều trào đổ dồi dào các ơn xuống cho linh hồn con, và sự 
bất toàn của con biến tan trước mắt Cha, Cha chỉ còn thấy tình 
yêu và lòng khiêm nhượng của con. Con không mất mát gì mà 
lại được nhiều thêm… 

 
1294- Chúa đã cho tôi biết khi một linh hồn không đón 

nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh 
nhận các ơn ấy ngay tức khắc.  

Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng 
lãnh nhận các hồng ân Chúa, bởi vì tự con, con không thể làm 
gì được. Không có sự trợ giúp của Chúa, thậm chí kêu lên 
Thánh Danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được. 

 
1298- Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa 
Theo như lòng trắc ẩn của Trái Tim Chúa. 
Xin nghe những tiếng than van và những lời khẩn nài của 

con, 
Và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. 
Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, 
Lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn. 
Mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, 
Nhưng con hoàn toàn tín thác vào lòng xót thương của 

Chúa. 
Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi Hằng Hữu, hằng luôn quảng đại, 
Lòng trắc ẩn Chúa vô hạn, 
Vì thế con tín thác vào biển tình thương của Chúa, 
Và lạy Chúa, dù qua bức màn giữ con xa cách, con vẫn 

cảm nhận ra Chúa. 
Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót 

Chúa, 
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Được tôn vinh khắp cõi gian trần. 
Nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. 
Linh hồn tôi ơi, hãy sốt sắng tán dương tình thương Thiên 

Chúa. 
 
1302- Ngày 29 tháng 9 [năm 1937]. Hôm nay, tôi mới 

hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được 
biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp. 
Tôi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ 
trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái 
tịnh hiệp sâu xa mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi 
là một nhà tạm sinh động cất giữ Bánh Thánh sinh động. Tôi 
không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay 
trong lòng tôi. Tôi được thông hiệp với Người trong thẩm cung 
của hữu thể tôi. 

 
1306- Ôi đức khiêm nhượng, bông hoa khả ái, tôi thấy 

thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá 
đẹp nhưng đồng thời lại khó hái được chăng? À, phải rồi, cả 
hai điều đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa 
với bông hoa này. Các chốt máng cửa thiên đàng đều mở 
toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm 
nhượng. Ôi xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhượng! Từ 
lòng họ, như một chiếc bình, một làn hương thơm rất lạ lùng 
êm dịu nghi ngút qua các tầng trời và tỏa đến Thiên Chúa, làm 
cho Thánh Tâm Người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không 
tiếc gì với linh hồn ấy; họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên 
toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của 
Người, họ càng tự hạ, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho 
họ phủ phê những hồng ân, và đồng hành bên họ từng phút 
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giây với quyền toàn năng của Người. Linh hồn ấy được kết 
hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhượng, hãy cắm rễ 
thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi Đức Trinh Nữ cực tinh 
cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được 
đức khiêm nhường. Giờ đây, tôi hiểu được vì sao có ít thánh 
nhân đến thế: chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhượng thẳm sâu. 

 
1307- Hỡi Tình Yêu Hằng Hữu, Vực Thẳm Xót Thương, 

Thiên Chúa cực thánh Nhất Thể Tam Vị, cung lòng Chúa như 
một người cha, tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài, Chúa 
không coi khinh một ai. Lạy Tình Yêu Thiên Chúa, nguồn 
mạch hằng sống, xin trào đổ chính Chúa cho chúng con, những 
thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con 
không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa, vì thực sự, 
lòng thương xót Chúa không hề giới hạn. 

 
1310- Khi yếu bệnh, dĩ nhiên ta phải thường xuyên nỗ lực 

để theo kịp những gì người khác đang làm. Nhưng với các điều 
dĩ nhiên ấy, không phải lúc nào ta cũng làm được. Tuy nhiên, 
lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì không 
phải mức độ lớn lao của công việc, nhưng là mức độ nỗ lực sẽ 
được trả công. Lạy Chúa Giêsu của con, điều nào được thực 
hiện vì tình yêu thì không còn là điều nhỏ nữa, vì mắt Chúa 
thấu suốt mọi sự. Sáng nay, không hiểu vì sao con cảm thấy 
yếu nhược quá như vậy; con phải tập trung toàn lực để chỗi 
dậy khỏi giường, đôi khi đến mức độ anh hùng. Việc nghĩ đến 
đặc ân hiệp lễ đã cho con thêm nhiều sức mạnh. Và thế là một 
ngày khởi đầu bằng chiến đấu và cũng kết thúc trong chiến 
đấu. Khi đi nghỉ, con cảm thấy như một chiến binh từ mặt trận 
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trở về. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con, chỉ mình Chúa biết 
ngày hôm nay đã gồm chứa những gì. 
 

1315- Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất 
bình an vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ 
khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu bằng sự 
thất trung của mình. Tuy nhiên, mọi thụ tạo, không trừ ai, đều 
lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền toàn năng của Người 
giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật 
công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn, bởi vì 
không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi 
không nao núng vì tình trạng bị ruồng rẫy hiển nhiên của tôi. 
Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi có phải do lỗi của mình 
hay không. Nếu không – khi ấy, nguyện Chúa được chúc tụng! 

 
1316- Ngày 1 tháng 10 năm 1937. Hỡi ái nữ của Cha, Cha 

cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu 
mới có ý nghĩa đối với Cha. Những món nợ của thế gian đối 
với Cha thật vô cùng to lớn; nhưng các linh hồn thanh sạch có 
thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của 
họ. 

 
1317- Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa, và lượng 

nhân ái bao la lẽ ra đã phải giãi chiếu nơi linh hồn con. Chúa 
Giêsu phán: Hỡi ái nữ của Cha, Cha biết con hiểu điều đó và 
con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết 
điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng vì không có 
phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, 
nhân ái tinh thần không cần những phép ban cũng chẳng cần 
những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với 
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của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một 
hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót 
thương của Cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn 
biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị 
xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán 
xét của Cha. 

 
1318- Ngày 10 tháng 10 [năm 1937]. Ôi Chúa Giêsu của 

con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và 
xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. 
Qua các lời khấn dòng, con đã hiến toàn thân cho Chúa; con 
chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa.  

Chúa Giêsu phán bảo tôi, Hỡi ái nữ của Cha, con chưa 
dâng cho Cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy 
mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn, 
và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa, nên tôi thưa lại, 
“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì để con 
dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại.”  

Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách từ ái, Hỡi ái nữ của 
Cha, con hãy cho Cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực 
là sản nghiệp của con.  

Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi 
nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, 
tôi nép mình sát vào Thánh Tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín 
thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè 
nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng 
thương xót Thiên Chúa, nhưng bằng một con tim tan nát như 
bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của 
Người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không ruồng rẫy, 
nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. 
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1319- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn 
mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót 
thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi Nguồn Mạch Sự 
Sống, Tình Thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn 
vẹn Chúa cho chúng con. 

 
1320- Vào lúc ba giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương 

xót của Cha, đặc biệt cho các tội nhân; chớ gì con hãy dùng 
một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc Thương Khó, 
nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. 
Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho 
con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của Cha. Trong giờ này, 
linh hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà kêu xin, 
Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì… 
 

1321- Chúc tụng Trái Tim rất nhân lành Chúa Giêsu, 
Suối mạch hằng sống mọi thánh ân, 
Nơi cư ngụ, chốn nương náu độc nhất của chúng con; 
Trong Chúa, con có nguồn ánh sáng hy vọng. 
Chúc tụng Trái Tim Thiên Chúa đầy lân tuất của con, 
Nguồn mạch Tình Yêu hằng sống vô tận 
Tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi 
Và Suối Nguồn mọi sự ngọt ngào. 
Chúc tụng thương tích rộng mở Thánh Tâm cực trọng, nơi 

chiếu giãi những luồng sáng xót thương 
Và cũng từ đó chúng con kín múc sự sống 
Chỉ duy bằng chiếc bình tín thác. 
Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa, 
Mãi mãi khôn lường khôn thấu, 
Đầy tình yêu thương xót, muôn đời cực thánh 
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Nhưng như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. 
Chào kính Ngai Tòa Thương Xót, Con Chiên Thiên Chúa, 
Đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con, 
Trước tôn nhan, linh hồn con hằng ngày sấp mình, 
Sống trong đức tin sâu thẳm. 
 
27- Hát : Thác Nguồn Yêu Thương  
 
ĐK: Kính lạy máu và nước đã tuôn trao từ Thánh Tâm 

Chúa Giê-Su như Thác Nguồn Thương Xót chúng con, như 
Thác Nguồn Thương Xót chúng con, con Tín Thác vào Chúa, 
con Tín Thác vào Chúa, con Tín Thác vào Chúa. 

1. Chiều đồi núi can vê năm nào, Ngài chết treo trên 
thập tự dâng cao. Máu và nước tuôn trào vì con, Ngài hiến 
dâng cứu chuộc đời con. 

2. Từ dòng máu linh thiêng tinh tuyền, từ nước thiêng đã 
tuôn trào nơi Chúa, đã rửa hết tội đời từ đây, để chúng con 
được cứu độ từ đây. 

3. Này dòng suối yêu thương chan hoà, xoá đi bao tội 
đời dương thế, chính con Chúa yêu người trần gian, từ trái tim 
không bao giờ nhạt phai. 

4. Nhiệm mầu Chúa chúng con tôn thờ, và gẫm suy ôi ân 
tình cao quý, Chúa xót thương nhân loại khổ đau, Ngài thứ tha 
bao lỗi lầm trần gian. 
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Phần 3: NK số: 1475, 1478, 1479, 1480, 1482, 1484, 1490, 1491, 
1493, 1499 

 
1475- Tôi cố gắng sống hoàn thiện để trở nên hữu ích cho 

Giáo Hội. Mối liên đới giữa tôi với Giáo Hội thật bền chặt. Sự 
thánh thiện hoặc sa đọa của mỗi linh hồn đều tác động đến toàn 
thể Giáo Hội. Quan sát bản thân mình và những người chung 
quanh, tôi đã hiểu ra tầm ảnh hưởng của tôi đối với các linh 
hồn lớn lao như thế nào, không những những hành vi anh 
hùng, vì những hành vi này tác động thẳng vào họ, nhưng cả 
những hành vi nhỏ bé, chẳng hạn một cử động của bàn tay, 
một cái nhìn, và vô số các việc khác không kể xiết, đều có ảnh 
hưởng và phản chiếu trên các linh hồn khác, như chính tôi đã 
nhận ra. 

 
1478- Lạy Chúa Giêsu, tại sao hôm nay Chúa buồn phiền 

thế? Xin cho con biết, ai đã là nguyên nhân nỗi buồn của 
Chúa? Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi, Các linh hồn ưu tuyển 
thiếu tinh thần của Cha, những người sống theo chữ nghĩa [x. 2 
Cr 3:6] và đã đặt chữ nghĩa trên tinh thần của Cha, trên tinh 
thần đức ái. Cha đã thiết lập tất cả bộ luật của Cha trên đức ái, 
tuy nhiên, Cha không thấy đức ái, ngay cả trong các dòng tu. 
Đó là lý do nỗi buồn phiền tràn ngập Trái Tim Cha. 

 
1479- Lạy Chúa Giêsu của con, trong cay đắng và đau 

đớn kinh hồn, 
Con vẫn cảm được cái nựng yêu của Thánh Tâm Chúa. 
Như một người mẹ, Chúa áp con vào lòng, 
Và thậm chí hiện nay, Chúa cho con cảm nghiệm những 

gì bức màn che khuất. 
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Lạy Chúa Giêsu của con, trong hoang mạc và kinh hoàng 
chung quanh đây, 

Trái tim con vẫn cảm thấy ánh nhìn ấm áp của Chúa, 
Điều mà không giông tố nào có thể mờ xóa khỏi con, 
Vì Chúa ban cho con sự đảm bảo về tình yêu lớn lao của 

Chúa, ôi Thiên Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu của con, giữa những khốn cùng bi 

thương của kiếp sống này, 
Chúa chiếu sáng như một vì sao, lạy Chúa Giêsu, bảo vệ 

con khỏi bị tiêu trầm. 
Và cho dù những khốn nạn của con kinh khủng, 
Con vẫn trọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương 

xót Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, trong cuộc chiến giờ sau hết của 

con, 
Ước chi ân sủng toàn năng Chúa trào xuống cho hồn con, 
Để giờ phút lâm chung, con có thể ngước nhìn Chúa 
Và được thấy Chúa nhãn tiền như các phúc nhân thiên 

đàng. 
Lạy Chúa Giêsu của con, giữa những hiểm nguy bao 

quanh con đây, 
Con bước trong đời giữa tiếng reo mừng, đầu ngẩng hiên 

ngang, 
Bởi vì, lạy Chúa Giêsu, trước Trái Tim đầy yêu thương 

của Chúa, 
Mọi quân thù sẽ bị nghiền nát, mọi bóng tối đều bị xua 

tan. 
 
1480- Lạy Chúa Giêsu, xin vùi giấu con trong lòng 

thương xót của Chúa và che chở con chống lại tất cả những gì 
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làm linh hồn con hoảng sợ. Xin đừng để lòng tín thác của con 
nơi tình thương Chúa phải bẽ bàng. Xin bảo vệ con bằng quyền 
toàn năng thương xót Chúa và phán xét con một cách nhân từ. 

 
1482- Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con đã chịu rất 

nhiều phiền sầu vì nói lên sự thật. Ôi, sự thật thường xuyên bị 
chèn ép, hầu như lúc nào cũng đội một chiếc mão gai! Ôi Đấng 
Chân Lý Hằng Hữu, xin nâng đỡ để con kiên cường nói lên sự 
thật cho dù có phải trả giá bằng mạng sống mình. Lạy Chúa 
Giêsu, thật khó mà tin được điều này, khi người ta dạy một 
đàng nhưng lại sống một nẻo. 

 
1484- Ôi Bánh Thánh Hằng Sống, xin Chúa nâng đỡ con 

giữa chốn khách đày này để con được mạnh sức trung thành 
theo bước Đấng Cứu Độ. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất 
con khỏi thập giá, nhưng nài xin Chúa ban cho con sức mạnh 
để kiên trì trên đó. Con muốn bị căng thây trên thập giá như 
Chúa, lạy Chúa Giêsu. Con muốn tất cả những khổ hình và đau 
đớn mà Chúa đã chịu. Con muốn uống cạn chén đắng. 

 
1490- Lạy Chúa Giêsu, nguồn sự sống, xin hãy thánh hóa 

con. Ôi sức mạnh của con, xin tăng sức cho con. Lạy Thủ Lãnh 
của con, xin chiến đấu giùm con. Ôi ánh sáng độc nhất của hồn 
con, xin soi dẫn con. Lạy Tôn Sư của con, xin hướng dẫn con. 
Con xin phó mình cho Chúa như một con trẻ phó mình cho 
tình yêu hiền mẫu. Cho dù mọi sự đều nổi lên chống lại con, và 
thậm chí mặt đất cũng nẻ ra dưới chân con, con vẫn an bình 
gần bên lòng Chúa. Chúa luôn luôn là hiền mẫu dịu hiền nhất 
cho con, siêu vượt trên mọi người mẹ. Con sẽ hát về nỗi đau 
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đớn của con bằng sự im lặng, và Chúa sẽ hiểu mặc dù con 
không thốt lên lời… 

 
1491- Hôm nay, Chúa đến thăm tôi và phán, Hỡi ái nữ 

của Cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha 
không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của 
ân sủng Cha; thế là đã đủ. Sau những lời ấy, Chúa cho tôi hiểu 
thêm về hoạt động của ân sủng Người. 

 
1493- Lạy Chúa Giêsu của con, kể từ giây phút tận tuyệt 

phó mình cho Chúa, con không còn nghĩ đến bản thân. Chúa 
có thể sử dụng con thế nào tùy ý Chúa. Con chỉ còn nghĩ đến 
một điều mà thôi: đó là Chúa thích gì hơn; lạy Chúa, con phải 
làm gì để vui lòng Chúa. Con lắng nghe và lưu tâm tìm kiếm 
từng cơ hội. Có hệ gì nếu bên ngoài con có bị người ta xét 
đoán về việc này… 

 
1499- Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, và Người 

phán, Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con vẫn 
được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc 
của lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thực với cha giải 
tội của con. Satan chẳng kiếm chác được gì qua việc cám dỗ 
con, bởi vì con không đối đáp với hắn. Con hãy tiếp tục hành 
xử như thế.  

Hôm nay, con đã cho Cha vinh quang lớn lao qua việc 
trung thành chiến đấu như thế. Chớ gì tâm hồn con được củng 
cố và khắc sâu điều này: Cha luôn ở với con, mặc dù con 
không cảm thấy sự hiện diện của Cha trong lúc chiến đấu. 
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Phần 4: NK số: 1502, 1505, 1506, 1507, 1509, 1512, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1523, 1531, 1532. 

 
1502- Ngày 20 tháng 1 năm 1938. Tôi không bao giờ luồn 

cúi một ai. Tôi không thể chịu được sự tâng bốc, bởi vì khiêm 
nhượng không gì khác hơn là sự thật. Trong sự khiêm nhượng 
thật không có chỗ của thói luồn cúi. Mặc dù tôi coi mình rốt 
bét trong toàn thể tu viện, nhưng ngược lại, tôi được hưởng 
vinh dự là hiền thê của Chúa Kitô. Có hệ gì khi tôi thường 
nghe người khác bảo rằng tôi kiêu ngạo, bởi vì tôi biết phán 
đoán nhân loại không phân định được những động lực trong 
các hành động của chúng ta. 

 
1505- Tôi cố gắng sống thánh, bởi vì như thế tôi sẽ trở 

nên hữu ích cho Giáo Hội. Tôi luôn luôn nỗ lực trong việc thực 
tập nhân đức. Tôi trung thành cố gắng theo bước Chúa Giêsu. 
Và tôi đặt tất cả những nhân đức thường ngày như thinh lặng, 
ẩn khuất – những điều hầu như không được ai nhận thấy, 
nhưng được thực hiện với tình yêu lớn lao – vào kho tàng của 
Giáo Hội Chúa vì lợi ích chung của các linh hồn. Trong lòng, 
tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tất cả các linh hồn. 
Tôi biết rất rõ tôi không sống cho bản thân, nhưng cho toàn thể 
Giáo Hội… 

 
1506- Lạy Thiên Chúa thượng trí, tâm hồn con tan hòa 

trong niềm vui vì Chúa đã cho con được đi sâu vào các mầu 
nhiệm lòng thương xót của Chúa! Mọi sự đều bắt đầu bằng 
lòng thương xót Chúa và kết thúc cũng bằng lòng thương xót 
Chúa. 
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1507- Mọi ân sủng phát nguồn từ lòng thương xót, và giờ 
lâm tử là giờ chứa chan ơn thương xót cho chúng ta. Đừng một 
ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa; tội lỗi chúng ta 
dù có đen đúa như bóng đêm thì lòng thương xót Chúa vẫn còn 
mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. Chỉ cần một điều: đó 
là tội nhân phải mở cửa lòng, dù hé một chút cũng được, để 
đón nhận một tia ân sủng của lòng thương xót Chúa, và khi ấy, 
Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Nhưng đáng thương 
thay cho linh hồn nào đóng chặt cửa trước lòng thương xót của 
Chúa, thậm chí cả trong giờ lâm tử. Chính những linh hồn ấy 
đã dìm Chúa Giêsu vào nỗi bi thương tử nạn trong vườn Cây 
Dầu; thực vậy, lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tuôn từ 
chính Trái Tim rất lân tuất Chúa Giêsu. 

 
1509- Thường tình khi chịu bệnh, như trường hợp thánh 

Gióp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại và làm việc thì 
mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp; nhưng khi Thiên Chúa gửi 
bệnh tật đến, cách này hay cách khác, số thân hữu còn lại sẽ 
bớt dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số. Họ vẫn quan tâm đến 
những đau khổ và mọi sự khác của chúng ta, nhưng nếu Thiên 
Chúa gửi đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu 
trung thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. Họ bớt viếng 
thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây thêm đau 
khổ cho chúng ta. Thay vì an ủi, họ trách móc chúng ta điều 
này điều nọ, và đây là dịp gây ra rất nhiều khổ đau. Và thế là 
linh hồn, cũng như thánh Gióp, lâm vào cảnh cô thân; nhưng 
may mắn thay, linh hồn sẽ không bị lẻ loi nhờ có Bánh Thánh 
Chúa Giêsu. Sau khi tôi đã nếm chịu những đau khổ kể trên và 
qua một đêm dài cay đắng, sáng hôm sau, khi cha tuyên úy 
[cha Theodore] kiệu Mình Thánh đến cho tôi, tôi đã phải dùng 
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ý chí kiềm nén hết sức để khỏi reo lên, “Hoan hô, xin chào 
Người Bạn thực sự duy nhất của con.” Việc hiệp lễ đem lại cho 
tôi sức mạnh để chịu đau khổ và chiến đấu. Tôi muốn nói thêm 
về một điều nữa mà tôi đã từng kinh nghiệm: khi Thiên Chúa 
không cho chết mà cũng chẳng để khỏe, tình trạng này kéo dài 
nhiều năm, thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy 
và coi đương sự như không có bệnh tật gì. Khi ấy sẽ khởi đầu 
một chuỗi dài những khổ đau thầm lặng. Chỉ có Thiên Chúa 
mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh. 

 
1512- Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa 

Giêsu giữa những thống khổ, dường như Người đang hấp hối 
trên thập giá. Chúa phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, con hãy 
thường xuyên suy ngắm các đau khổ Cha đã chịu vì con, và khi 
ấy, không còn đau khổ nào con chịu vì Cha mà còn quá đáng 
đối với con nữa. Con làm hài lòng Cha rất nhiều khi suy ngắm 
về cuộc Khổ Nạn bi thảm của Cha. Con hãy liên kết những đau 
khổ nhỏ mọn của con với cuộc Khổ Nạn đau thương của Cha 
để chúng có được giá trị vô cùng trước uy linh Cha. 

 
1513- Hôm nay, Chúa Giêsu phán với tôi, Con thường gọi 

Cha là Tôn Sư của con. Điều này làm thỏa lòng Cha; nhưng 
hỡi môn đệ của Cha, con đừng quên con là một môn sinh của 
vị Tôn Sư Tử Giá. Chỉ một chữ đó đã đủ cho con. Con biết 
những gì chứa đựng trong thánh giá. 

 
1514- Tôi đã biết sức mạnh lớn lao nhất được ẩn chứa 

trong sự nhẫn nhục. Tôi thấy nhẫn nhục luôn đưa đến chiến 
thắng, mặc dù không phải ngay lập tức; nhưng chiến thắng ấy 
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sẽ được tỏ hiện sau nhiều năm dài. Nhẫn nhục được gắn liền 
với đức hiền lành. 

 
1515- Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với Chúa 

Giêsu. Đây là một giờ chầu đêm. Các chị em cầu kinh trong 
nhà nguyện, tôi chỉ hiệp ý với các chị bởi vì sức khỏe không 
cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng suốt đêm, vì không thể 
chợp mắt, thành ra tôi trải qua một đêm trong ngục tối với 
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi biết về những cực hình Người 
đã phải chịu ở đó. Thế gian sẽ biết những điều đó trong ngày 
phán xét. 

 
1516- Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho các linh hồn 

biết rằng Cha đang ban phát lòng thương xót của Cha như sự 
che chở cho họ. Chính Cha đang tranh đấu vì họ và phải gánh 
chịu cơn nghĩa nộ của Cha của Cha. 

 
1517- Hỡi ái nữ của Cha, con hãy công bố rằng đại lễ 

kính Lòng Thương Xót Cha đã phát xuất từ thâm tâm Cha cốt 
để ủi an toàn thế giới. 

 
1520- Hôm nay Chúa phán với tôi: Cha đã mở rộng Trái 

Tim Cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh 
hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với 
biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân 
sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được 
vững vàng trong đàng lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào 
lòng thương xót Cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh 
thiện của Cha trong giờ lâm tử. 
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1521- Chúa phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, con đừng 
chán ngại loan truyền lòng thương xót của Cha. Như vậy, con 
sẽ làm giãn khát Trái Tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót 
các tội nhân của Cha. Con hãy nói cho các linh mục của Cha 
rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng 
về lòng thương xót của Cha, và linh mục nào rao giảng về lòng 
thương xót của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu; 
Cha sẽ xức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn 
những ai nghe lời các ngài rao giảng. 

 
1523- Lạy Tình Yêu Vĩnh Hằng, ngọn lửa tinh ròng, xin 

hãy liên lỉ cháy lên trong tâm hồn con và thần hóa toàn thể hữu 
thể con theo sở thích vô cùng của Chúa, Chúa đã gọi con vào 
đời và đã mời gọi con dự phần hạnh phúc muôn đời của Chúa. 
Lạy Chúa rất nhân lành, chỉ vì xót thương mà Chúa đã trào đổ 
những ân huệ này xuống trên con. Khi nhìn thấy tất cả những 
ân huệ nhưng không này nơi mình, với lòng khiêm nhượng 
thẳm sâu, con xin tôn thờ lòng nhân lành vô biên của Chúa. 
Lạy Chúa, tâm hồn con thật ngỡ ngàng vì sao Chúa là Thiên 
Chúa tuyệt đối, chẳng cần gì ai, thế mà đã hạ mình thái quá chỉ 
vì yêu thương chúng con. Con không thể không kinh ngạc vì 
sao Chúa lại có một mối nghĩa tình thân thương như vậy với 
các thụ tạo của Chúa. Đó cũng là vì lòng nhân lành vô biên của 
Chúa. Mỗi khi bắt đầu suy ngắm điều này, con không bao giờ 
kết thúc được bởi vì tâm trí con hoàn toàn đắm đuối trong 
Chúa. Thật là một niềm vui khi được yêu bằng tất cả mãnh lực 
của tâm hồn và được đáp yêu trở lại, để cảm nhận và trải 
nghiệm điều này với tất cả ý thức của con người mình. Không 
có lời nào để diễn tả điều này được. 
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1531- Hôm nay, tôi thưa với Chúa Giêsu, “Chúa có thấy 
còn đó bao nhiêu khó khăn [cần phải vượt qua] trước khi người 
ta tin chính Chúa là tác giả của công cuộc này không? Và ngay 
cả lúc này, đâu phải ai cũng tin vào việc ấy đâu.” Hỡi con nhỏ 
của Cha, con hãy an lòng; không gì có thể chống lại thánh ý 
Cha. Mặc dù có những lời xầm xì và ác cảm của chị em, nhưng 
thánh ý Cha sẽ được hoàn thành nơi con với tất cả sự viên 
mãn, cho đến chi tiết cuối cùng trong những ước muốn và kế 
hoạch của Cha. Con đừng quá u buồn về điều này; Cha còn là 
tảng đá vấp phạm cho một số linh hồn. 

 
1532- Chúa Giêsu than thở với tôi rằng Người phải đau 

đớn vì sự thất trung của các linh hồn ưu tuyển, Trái Tim Cha 
còn chịu thương tích đớn đau hơn nữa vì sự ngờ vực của họ 
sau khi sa ngã. Có lẽ Cha không đớn đau đến thế nếu như họ 
chưa từng được cảm nghiệm lòng nhân lành của Trái Tim Cha. 

 
28 - Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương  
ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. 

Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái 
thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa 
chan nguồn vui. 

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy 
đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, 
hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng 
con. 

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. 
Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, 
chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến 
thương anh em. 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
098 

 

Phần 5:  NK số 1535, 1537, 1539, 1540, 1541, 1543, 1551, 1552, 
1553, 1556, 1565, 1566, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1577, 
1578, 1580, 1581, 1582, 1584, 1588, 1589, 1597 

 
1535- Lạy Chúa Giêsu, con đang khóa mình trong Trái 

Tim rất nhân hiền của Chúa như một pháo đài kiên vững bất 
khả xâm phạm trước những hỏa tiễn của địch thù. 

 
1537- Ngày 22 tháng 1 năm 1938. Trong giờ thánh hôm 

nay, Chúa Giêsu than phiền với tôi về thói vong ân của các 
linh hồn: Để đáp lại những phúc lành của Cha, Cha chỉ nhận 
toàn sự tệ bạc. Để đáp lại ân tình của Cha, Cha nhận toàn sự 
quên lãng và hững hờ. Trái Tim Cha không thể chịu nổi như 
thế. 

 
1539- Hôm nay, tôi thưa với Chúa, “Khi nào Chúa sẽ đưa 

con về với Chúa? Con đã quá yếu bệnh và mỏi mòn trông chờ 
Chúa đến!” Chúa Giêsu đáp, Con hãy sẵn sàng; Cha sẽ không 
để con lại chốn lưu đầy này lâu nữa đâu. Thánh ý Cha phải 
được hoàn thành nơi con.  

Chúa ôi, nếu thánh ý Chúa vẫn chưa nên trọn nơi con, này 
con đây, con xin sẵn sàng trước mọi điều Chúa muốn, ôi lạy 
Chúa! Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một điều làm con ngạc 
nhiên; đó là Chúa tỏ ra rất nhiều bí nhiệm cho con; nhưng còn 
một bí nhiệm nữa – đó là giờ chết của con – Chúa lại không 
muốn cho con biết.  

Chúa trả lời, Con hãy an tâm; Cha sẽ cho con biết, nhưng 
chưa phải lúc này. Ôi, lạy Thiên Chúa của con, con xin Chúa 
tha thứ vì con đã muốn biết ngày ấy. Chúa quá hiểu tại sao, 
Chúa biết trái tim khát khao của con rất nóng lòng muốn về với 
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Chúa. Chúa biết con không muốn chết dù chỉ một phút trước 
giờ Chúa đã ấn định cho con từ trước muôn đời.  

Chúa Giêsu lắng nghe một cách dịu dàng những lời tự 
tình của tâm hồn tôi. 

 
1540- Ngày 28 tháng 1 năm 1938. Hôm nay Chúa phán 

dạy tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này: 
Tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền bá lòng thương xót 
Cha, khuyến giục người khác tín thác vào lòng thương xót 
Cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. 
Lòng thương xót Cha sẽ chở che họ trong cuộc chiến đấu sau 
cùng… 

 
1541- Ái nữ của Cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc 

chuỗi kinh Cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ 
nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân 
cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn 
họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy viết 
điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ: khi một linh 
hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một 
vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước 
mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình 
vào vòng tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ 
hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với Trái Tim lân 
tuất của Cha, họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của 
Cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào 
kêu cầu lòng thương xót của Cha mà phải thất vọng hay bẽ 
bàng. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn đặt trót niềm 
tín thác vào lòng nhân lành của Cha. Con hãy viết rằng khi họ 
đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa 
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Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách Thẩm Phán 
chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành. 

 
1543- Hôm nay, vào lúc chặp tối, Chúa phán với tôi, Con 

hãy phó mình tận tuyệt cho Cha trong giờ lâm chung, và Cha 
sẽ đưa con đến trình diện Cha của Cha trong tư cách là hiền thê 
của Cha. Và giờ đây, Cha khuyên con hãy đặc biệt liên kết cả 
những hành vi nhỏ mọn nhất của con với những công nghiệp 
của Cha, và khi đó, Cha của Cha sẽ yêu thương coi những 
hành vi ấy như thể của chính Cha. 

 
1551- Khi suy ngắm về sự chết, tôi đã xin Chúa đoái 

thương đổ tràn lòng tôi những xúc cảm tôi sẽ phải chịu trong 
giờ sau hết. Nhờ ơn Chúa, tôi đã nhận được câu đáp trong 
lòng: vì tôi đã làm hết sức để hoàn tất mọi điều, và vì thế, tôi 
có thể an lòng. Lúc ấy, một niềm tri ân sâu xa đối với Thiên 
Chúa được khơi dậy trong linh hồn tôi đến độ tôi phải bật khóc 
vui mừng như một đứa trẻ. Tôi đã dọn mình để lãnh nhận 
Thánh Thể như của ăn đàng vào sáng hôm sau, và tôi đọc 
những kinh cầu cho người hấp hối theo ý chỉ cho chính tôi. 

 
1552- Khi ấy tôi được nghe lời này: Con kết hợp với Cha 

trong cuộc sống thế nào, thì con cũng sẽ được kết hợp với Cha 
trong giờ chết như vậy. Sau những lời ấy, một niềm tín thác 
nơi lòng thương xót vô bờ của Chúa được khơi dậy trong linh 
hồn tôi, đến nỗi giả như tôi đã phạm mọi tội lỗi của toàn thế 
giới, và tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa có đè nặng trên lương 
tâm tôi đi nữa, tôi vẫn không hoài nghi lòng nhân lành của 
Chúa, và không đắn đo, tôi ném mình vào vực thẳm thương xót 
của Người vẫn luôn rộng mở cho chúng ta; với một con tim tan 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0101 

 

nát, tôi sẽ sấp mình dưới chân Chúa, và phó trót mình cho 
thánh ý tràn đầy yêu thương của Người. 

 
1553- Lạy Chúa Giêsu của con, Sự Sống của hồn con, 

Đời Sống của con, Đấng Cứu Độ của con, Lang Quân rất dịu 
hiền của con, và đồng thời cũng là Quan Án của con, Chúa biết 
vào giờ cuối cùng của cuộc đời, con sẽ không cậy dựa vào 
những công trạng bản thân, nhưng vào lòng thương xót của 
Chúa. Ngay hôm nay, con dìm mình hoàn toàn trong vực thẳm 
lòng thương xót Chúa vẫn luôn luôn rộng mở cho mọi linh 
hồn. 

Lạy Chúa Giêsu của con, con chỉ có một công việc phải 
thực hiện trong cuộc đời, trong giờ chết, cũng như trong cõi 
đời đời, đó là tôn thờ lòng thương xót khôn dò của Chúa. 
Không một tâm trí, dù thiên thần hoặc nhân loại, có thể dò thấu 
những mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa, ôi lạy Chúa. Các 
thiên thần ngỡ ngàng trong sự kinh ngạc, nhưng không sao 
hiểu nổi mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa. Mọi sự phát 
xuất từ bàn tay Đấng Tạo Hóa đều gồm chứa trong mầu nhiệm 
khôn thấu này; nghĩa là trong chính lòng thương xót dịu hiền 
thẳm sâu của Chúa. Khi con suy ngắm điều này, thần trí con 
ngất đi, và tâm hồn con tan hòa trong vui sướng. Ôi Chúa 
Giêsu, các tia sáng lòng thương xót Thiên Chúa đã chiếu qua 
Trái Tim đầy lân tuất của Chúa như qua pha lê mà đến với 
chúng con. 

 
1556- Khi tôi lên nhà nguyện được một lúc, Chúa cho tôi 

biết trong số các linh hồn ưu tuyển, có một số ưu tuyển cá biệt 
được Người mời gọi lên bậc trọn lành cao hơn, đến chỗ kết 
hợp ngoại thường với Người. Đây là những linh hồn sốt mến, 
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Thiên Chúa đòi họ phải có một tình yêu nồng nàn hơn những 
linh hồn khác. Mặc dù tất cả đều sống trong một tu viện, nhưng 
đôi khi Chúa đòi hỏi một linh hồn nào đó phải có một mức độ 
tình yêu cao hơn. Linh hồn nhận ra lời mời gọi ấy, bởi vì Thiên 
Chúa tỏ cho lòng họ biết, nhưng linh hồn có thể nghe hoặc 
không nghe theo lời mời gọi. Linh hồn vâng theo hoặc chống 
lại những soi động của Chúa Thánh Thần là tùy ở họ.  

Tôi biết trong luyện ngục có một chỗ riêng để các linh 
hồn trả lẽ với Thiên Chúa về những xúc phạm như thế; loại cực 
hình này khốn khổ hơn tất cả những cực hình khác. Linh hồn 
nào mang dấu riêng của Chúa sẽ nổi bật ở mọi nơi, trên thiên 
đàng, trong luyện ngục, hoặc dưới hỏa ngục. Trên thiên đàng, 
linh hồn sẽ trổi vượt hơn các linh hồn khác về cấp độ vinh 
quang và rạng rỡ cũng như tri thức về Thiên Chúa. Trong 
luyện ngục là hình khổ đớn đau hơn, vì linh hồn hiểu biết và 
khát khao Thiên Chúa mãnh liệt hơn. Dưới hỏa ngục, linh hồn 
sẽ chịu đau khổ kinh khủng hơn những linh hồn khác, bởi họ 
hiểu biết đầy đủ về những gì họ đã đánh mất. Ấn tín tình yêu 
cá biệt của Thiên Chúa [nơi linh hồn] không thể bị xóa nhòa. 

 
1565- Khi tôi vào nhà nguyện được một lúc, Chúa phán 

bảo tôi: Ái nữ của Cha ơi, hãy giúp Cha cứu vớt một người 
đang hấp hối. Con hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy để cầu cho 
ông ấy. Khi bắt đầu đọc chuỗi kinh, tôi nhìn thấy một người 
đang hấp hối trong cơn vật vã kinh hồn. Thiên thần Bản Mệnh 
của nạn nhân đang ra sức bảo vệ, nhưng đành bất lực trước nỗi 
khốn nạn dữ dằn của ông ta. Một bầy quỉ dữ đông đúc chực 
sẵn rình chờ linh hồn người hấp hối. Nhưng trong lúc đọc 
chuỗi kinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như trong bức hình. 
Những luồng sáng từ Trái Tim Người chiếu ra bao phủ lấy 
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người bệnh, và lũ ngụy thần tăm tối hoảng hốt tháo chạy. 
Người bệnh an lành trút hơi thở cuối cùng. Khi choàng tỉnh, tôi 
hiểu ra chuỗi kinh quan trọng chừng nào đối với những người 
hấp hối. Nó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. 

 
1566- Khi tôi xin Chúa Giêsu tha thứ vì tôi đã thực hiện 

một hành vi mà liền sau đó đã hóa ra một sự bất toàn. Chúa 
Giêsu đã trấn an tôi bằng những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, 
Cha ban thưởng cho con theo ý hướng ngay thẳng của con 
ngay lúc thực hiện hành vi. Lòng Cha vui mừng vì con đã 
tưởng nghĩ đến tình yêu Cha lúc hành động, và điều ấy thật 
hiển nhiên; và ngay cả bây giờ, con vẫn rút được lợi ích từ việc 
này; tức là từ việc hạ mình. Đúng thế hỡi con, Cha muốn con 
luôn luôn có một ý hướng thật tinh ròng ngay cả khi con làm 
những công việc nhỏ mọn nhất. 

 
1569- Ôi Chúa Giêsu, Tình Yêu Muôn Thuở, Đấng đã 

nhốt mình trong bánh Thánh, 
Và trong đó, Chúa ẩn giấu thiên tính và vẻ đẹp của Chúa, 
Chúa làm thế để ban thân mình, nguyên vẹn và tất cả, cho 

linh hồn con 
Và để không làm con sợ hãi sự cao sang của Chúa. 
Ôi Chúa Giêsu, Tình Yêu Muôn Thuở, Chúa đã ẩn mình 

dưới tấm bánh, 
Lạy Ánh Sáng Hằng Hữu, nguồn vui và hạnh phúc bất tận 
Vì Chúa muốn trở nên thiên đàng dưới thế cho con, 
Và Chúa thực sự như thế, ôi lạy Chúa, khi tình yêu Chúa 

thông mình cho con. 
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1570- Ôi Thiên Chúa thương xót vô ngần, tốt lành vô 
biên, hôm nay toàn thể nhân loại từ vực thẳm khốn cùng cất 
tiếng khẩn cầu lòng khoan nhân thương xót của Chúa và lớn 
tiếng than van cùng Chúa. Lạy Chúa đáng kính mến, xin đừng 
chê chối lời kinh của những khách đầy nơi trần gian này! Lạy 
Chúa, Đấng tốt lành vượt quá trí hiểu chúng con, Đấng thấu 
suốt mọi nỗi khốn cùng và biết chúng con tự sức không thể đến 
được với Chúa. Chúng con van xin Chúa ban ân sủng và tăng 
bội tình thương của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con 
được trung thành thực thi ý Chúa suốt đời cho đến hơi thở cuối 
cùng. Nguyện xin quyền toàn năng thương xót Chúa che chở 
chúng con cho khỏi mũi tên của kẻ thù phần rỗi chúng con, để 
trong niềm tín thác thơ thảo, chúng con đợi chờ ngày Chúa 
quang lâm, ngày mà chỉ một mình Chúa biết. Chúng con trông 
đợi mọi điều Chúa Giêsu đã hứa ban, mặc dù chúng con vô 
cùng tội lụy. Chúa Giêsu là nguồn cậy trông của chúng con: 
nhờ Trái Tim từ ái của Người như ngưỡng cửa rộng mở, chúng 
con qua đó mà vào thiên đàng. 

 
1572- Hỡi ái nữ của Cha, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi 

khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn 
trong lòng thương xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; con hãy 
kêu nài quyền toàn năng lòng thương xót Cha cho toàn thế 
giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương; vì vào giờ phút ấy, 
lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn.  

Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và 
những linh hồn được con cầu nguyện; đó là giờ ân sủng cho 
toàn thế giới – lòng thương xót vinh thắng phép công thẳng.  

Hỡi ái nữ của Cha, con hãy cố gắng hết sức – miễn là bổn 
phận cho phép – để suy ngắm Đường Thánh Giá trong giờ ấy; 
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nếu không thể suy ngắm Đường Thánh Giá, ít là con hãy vào 
nhà nguyện một lúc để thờ lạy Thánh Thể, Trái Tim đầy lân 
tuất của Cha; và giả như cũng không thể vào nhà nguyện, con 
hãy dìm mình vào sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một 
lúc ngắn ngủi. Cha đòi mọi thụ tạo phải có lòng tôn sùng lòng 
thương xót của Cha, nhưng trước tiên phải là con, vì con đã 
được Cha cho hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm này. 

 
1573- Lạy Thiên Chúa của con, hôm nay con bị khuất 

phục trước khát vọng mong nhớ Chúa. Ôi, không còn gì khác 
có thể chiếm hữu được trái tim con. Đối với con, trần gian này 
không còn là gì nữa. Ôi Chúa Giêsu, con cảm thấy chốn lưu 
đày này sao mà quá dai dẳng với con như thế! Ôi sự chết, sứ 
giả của Thiên Chúa, khi nào ngươi sẽ báo cho tôi biết thời 
điểm hằng được ngóng trông từ lâu, thời điểm mà tôi sẽ được 
kết hợp muôn đời cùng Thiên Chúa của tôi? 

 
1574- Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những tháng ngày 

lưu đày cuối cùng của con được trôi qua hoàn toàn theo thánh 
ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng, và cả 
cơn hấp hối của con với cuộc Thương Khó của Chúa; con xin 
hiến mình cho cả thế giới để khẩn nài Chúa đổ lượng xót 
thương hải hà cho các linh hồn, nhất là những người thân trong 
gia tộc của con. Con tín thác vững vàng và phó mình tận tuyệt 
cho thánh ý là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót 
Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử như chính Chúa đã 
hứa với con… 

 
1575- Con xin chào kính, ôi Tình Yêu Hằng Hữu, Chúa 

Giêsu Ngọt Ngào của con, Đấng đã tự hạ đến ngự nơi lòng 
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con! Lạy Thiên Chúa vinh quang, con xin chào kính Chúa, 
Đấng đã đoái thương hạ cố đến với con, và vì yêu con mà tự 
hủy mặc lấy hình bánh vô nghĩa.  

Lạy Chúa Giêsu, con xin chào kính Chúa, Bông Hoa 
không bao giờ úa tàn của nhân loại. Ở đó, Chúa là tất cả cho 
hồn con. Tình yêu Chúa tinh khiết hơn hoa huệ, và sự hiện 
diện của Chúa làm con vui sướng hơn cả mùi thơm của lan dạ 
hương. Tình thân Chúa còn dịu dàng và tinh tế hơn cả hương 
thơm hoa hồng, nhưng lại mãnh liệt hơn sự chết.  

Lạy Chúa Giêsu xinh đẹp tuyệt vời, Chúa kết thân thắm 
thiết với các linh hồn trong trắng bởi vì chỉ mình họ mới có thể 
sống anh hùng và hy sinh. Ôi Máu Thánh đỏ thắm, dịu ngọt 
của Chúa Giêsu, xin hãy thăng hóa và biến đổi dòng máu của 
con trong Máu Thánh Chúa, và xin cho điều ấy được thực hiện 
nơi con theo sở thích tốt lành của Chúa. 

 
1577- Con hãy nói cho các linh hồn đừng dựng trong tâm 

hồn họ những vật cản cho lòng thương xót của Cha đang rất 
muốn hoạt động trong họ. Lòng thương xót Cha hoạt động 
trong tất cả những tâm hồn mở cửa cho Cha. Cả các tội nhân 
lẫn những người công chính đều cần đến lòng thương xót của 
Cha. Ơn hối cải cũng như ơn bền đỗ đều là những hồng ân do 
lòng thương xót của Cha. 

 
1578- Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn 

thiện hãy kính thờ lòng thương xót của Cha cách riêng, bởi vì 
Cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng 
thương xót của Cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt 
về lòng tín thác vô bến bờ vào tình thương Cha. Chính Cha sẽ 
quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0107 

 

sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của tình 
thương Cha chỉ được kín múc bằng một chiếc bình duy nhất: 
đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác, càng được lãnh 
nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi 
lớn lao cho Cha, bởi vì Cha trào đổ tất cả những báu tàng của 
Cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng 
của Cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. 

 
1580- Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con thấy mình đã 

theo bước Chúa qua tất cả các chặng đường đời: thơ ấu, thanh 
xuân, ơn gọi, công tác tông đồ, lên núi Taborê, vào vườn Cây 
Dầu, và lúc này, con đã ở trên núi Canvê với Chúa. Con sẵn 
sàng nộp mình chịu đóng đinh, và thực sự đã chịu đóng đinh 
rồi; mặc dù vẫn còn bước thêm một ít nữa, nhưng con đang bị 
căng thây trên thập giá, và cảm thấy rõ ràng sức mạnh từ thập 
giá Chúa đang chuyển thông sang cho con, Chúa và chỉ có 
Chúa là sự kiên trung cho con. Mặc dù con thường nghe lời 
cám dỗ kêu gọi, “Hãy xuống khỏi thập giá đi!” nhưng sức 
mạnh Chúa vẫn tăng sức cho con. Mặc dù nỗi cô đơn, tối tăm 
và đau thương đủ loại đang xông đánh tâm hồn con, nhưng sức 
nhiệm của Chúa vẫn nâng đỡ và kiện cường cho con. Con 
muốn uống chén đắng đến giọt cuối cùng. Con vững tin ơn 
Chúa, ơn đã nâng đỡ con trong vườn Cây Dầu, giờ đây cũng 
đỡ nâng con trên đỉnh Canvê. 

 
1581- Lạy Chúa Giêsu, Tôn Sư của con, con xin kết hợp 

những ước nguyện của con với những ước muốn của Chúa trên 
thập giá: con mong ước chu toàn thánh ý Chúa; con ước mong 
cho các linh hồn được hối cải; con ước ao lòng thương xót 
Chúa được tôn thờ; con trông đợi lễ kính Lòng Thương Xót 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0108 

 

Chúa được mừng kính khắp thế giới; con mong sao các linh 
mục được nên thánh thiện; con ước gì sẽ có một đấng thánh 
trong dòng chúng con; con ước nguyện cả hội dòng chúng con 
có một nhiệt tâm sốt sắng cao độ vì vinh danh Chúa và phần 
rỗi các linh hồn; con trông mong các linh hồn sống trong các 
trụ sở của chúng con đừng xúc phạm đến Chúa, nhưng được 
bền vững trong đàng lành; con cầu mong phúc lành Chúa trào 
đổ xuống cho cha mẹ và toàn thể gia đình con; con mong sao 
Chúa ban ánh sáng đặc biệt cho các vị linh hướng của con, 
nhất là cho cha An. và cha So.; con nguyện ước một phúc lành 
đặc biệt cho các vị bề trên mà con đang được trực thuộc, nhất 
là Mẹ Tổng Quyền [Michael], Mẹ Irene và Mẹ Giám Tập 
[Mary] Joseph. 

 
1582- Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con ôm ấp toàn 

thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa, khi 
Chúa cho con biết đã đủ, tức là khi thánh ý Chúa đã được hoàn 
tất, thì khi ấy, lạy Đấng Cứu Thế của con, trong sự kết hợp với 
Chúa, con xin phó linh hồn trong tay Cha trên trời, với hết 
niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Và khi 
con đứng trước ngai tòa Chúa, bài thánh ca đầu tiên con sẽ hát 
lên chính là bài tụng ca lòng thương xót Chúa. Hỡi địa cầu 
đáng thương, tôi sẽ không quên ngươi đâu. Mặc dù tôi sẽ được 
đắm chìm trong Thiên Chúa như một đại dương hạnh phúc, 
nhưng đó không phải là ngãng trở cho việc quay lại trần gian 
để khuyến giục và thúc bách các linh hồn tín thác vào lòng 
thương xót Chúa. Thực vậy, việc đắm đuối trong Thiên Chúa 
sẽ cho tôi cơ hội thực hiện hành vi vượt biên giới này. 
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1584- Ôi sự tốt lành cao vời của Thiên Chúa hằng che chở 
cho chúng con từng bước, ước nguyện lòng thương xót Chúa 
được chúc tụng không ngơi. Chúa đã trở thành huynh đệ với 
nhân loại, chứ không phải với các thiên thần, đó là phép lạ của 
mầu nhiệm lòng thương xót vô tận của Chúa.  

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Người Anh Cả, Thiên Chúa thật và 
là người thật, tất cả niềm tin cậy của chúng con là ở nơi Chúa. 
Lòng con rộn ràng sướng vui vì thấy Chúa vô cùng nhân hậu 
với chúng con là những kẻ độc dữ vô ơn.  

Để làm bằng chứng tình yêu của Người, Thiên Chúa đã 
ban cho chúng ta một quà tặng tuyệt vời trong Con Một của 
Người. Trong cõi đời đời, chúng ta cũng chẳng bao giờ thấu 
hiểu được hết mầu nhiệm tình yêu ấy. Hỡi nhân loại, tại sao 
các ngươi lại ít suy tư về việc Thiên Chúa đang thực sự ở giữa 
chúng ta đến thế?  

Lạy Chiên Thiên Chúa, con không biết phải chiêm 
ngưỡng đặc điểm nào của Chúa trước: đức hiền dịu, đời sống 
ẩn dật, việc Chúa hủy mình vì nhân loại, hay phép lạ lòng 
thương xót Chúa thường xuyên biến đổi các linh hồn và nâng 
họ vào cuộc sống muôn đời. Dù Chúa ẩn thân như vậy, nhưng 
quyền toàn năng Chúa càng tỏ hiện nơi đây hơn cả trong công 
trình tạo dựng nhân loại. Mặc dù quyền toàn năng Chúa đang 
hoạt động trong việc thánh hóa các tội nhân, nhưng hành động 
của Chúa thật dịu dàng và ẩn khuất. 

 
1588- Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Trong Cựu 

Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với 
dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha 
đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng 
muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim 
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lân tuất của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép 
buộc Cha phải làm như vậy; tay Cha rất miễn cưỡng khi phải 
cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày Công Thẳng, Cha 
gửi đến ngày Xót Thương.  

Tôi thưa lại cùng Chúa, “Lạy Chúa Giêsu của con, xin 
Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của 
con toàn là những lời vô nghĩa.” 

 
1589- Nỗi Khát Mong Chúa của Linh Hồn 
Lạy Chúa, con không biết giờ nào Chúa sẽ đến. 
Và vì thế, con vẫn luôn tỉnh thức lắng nghe 
Như người hôn thê ưu ái của Chúa, 
Vì biết Chúa sẽ đến bất ngờ. 
Tuy vậy, ôi lạy Chúa, một con tim trong trắng sẽ nhận ra 

Chúa từ đằng xa. 
Lạy Chúa, con đợi trông Chúa, trong bình tâm tĩnh lặng, 
Với niềm khao khát mãnh liệt trong tâm hồn 
Và với nỗi thao thức khôn nguôi. 
Con cảm thấy tình yêu dành cho Chúa đang biến thành 

ngọn lửa, 
Và sẽ bốc lên tận trời vào cuối cuộc đời con. 
Và khi ấy, mọi ước muốn của con sẽ được nên trọn. 
Cuối cùng, xin hãy đến, lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của 

con 
Và nhận lấy trái tim khát bỏng của con 
Kìa, đem về nhà Chúa, nơi những miền cao quang thiên 

đàng, 
Ở đó, cuộc sống vĩnh hằng của Chúa bền vững thiên thu. 
Cuộc sống trần gian này chỉ là một cơn hấp hối, 
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Vì tâm hồn con cảm thấy được tạo thành cho những điều 
cao cả. 

Đối với nó, những thung lũng tầm thường nơi đời này 
chẳng có gì hứng thú, 

Vì quê hương của con là thiên đàng – đây là điều con 
vững tin. 

 
1597- Hỡi ái nữ của Cha, cuộc chiến đấu của con sẽ kéo 

dài đến chết. Hơi thở cuối cùng của con sẽ đánh dấu chấm hết 
cho cuộc chiến. Con sẽ chiến thắng bằng đức hiền lành. 

 
29 - Hát : Kinh Hòa Bình 
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự 

Chúa trong mọi người. 
Lạy Chúa xin hãy dụng con như khí cụ bình an của Chúa. 
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào 

nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào 
chốn lỗi lầm. 

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào 
nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm 
vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được 
người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm 
yêu mến người hơn được người mến yêu. 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc 
quên mình là lúc gặp lại bản thân. 

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi 
là khi vui sống muôn đời. 

Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương 
ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. 
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Phần 6: NK số 1601, 1602, 1605, 1606, 1609,  1612, 1620, 1627, 
1628, 1629, 1631, 1632, 1640, 1643, 1655, 1656, 1659, 1660, 1602, 
1665, 1666, 1667, 1680, 1682, 1683, 1685, 1690, 1695, 1697, 1698, 1699 

 
1601- Chúa đã cho tôi biết Người hết sức mong ước sự 

thánh thiện của các linh hồn ưu tuyển. Trong tay Cha, các linh 
hồn ưu tuyển là những tia sáng để Cha chiếu rọi bóng tối của 
thế giới và soi sáng cho nó. Như những vì sao soi chiếu đêm 
đen thế nào, thì các linh hồn ưu tuyển cũng chiếu soi trần gian 
như vậy. Một linh hồn càng trọn lành, thì ánh sáng soi chiếu 
càng rực rỡ và vươn xa. Có thể đó là một linh hồn ẩn khuất 
không được ai biết đến, ngay cả với những người gần gũi nhất, 
nhưng sự thánh thiện của linh hồn ấy sẽ được phản chiếu nơi 
các linh hồn ở tận những miền tận cùng trái đất. 

 
1602- Hôm nay Chúa phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, khi 

con đi xưng tội, đến với suối nguồn xót thương của Cha, Máu 
và Nước trào tuôn từ Trái Tim Cha luôn luôn tưới gội và làm 
cho linh hồn con nên cao trọng. Mỗi lần đi cáo mình, với niềm 
tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của 
Cha, để Cha có thể quảng phát trào tràn hồng ân Cha cho linh 
hồn con. Khi đến tòa cáo giải, con hãy biết chính Cha đang 
ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng 
chính Cha hành động trong linh hồn con. Ở đây, nỗi khốn cùng 
của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Con hãy nói 
cho các linh hồn biết họ sẽ được kín múc các ân sủng từ mạch 
nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín 
thác của họ mãnh liệt, thì lòng quảng đại của Cha không còn 
giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các 
linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng 
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bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn thánh Cha sẽ khước từ họ để 
đến với các linh hồn khiêm nhượng. 

 
1605- Con hãy ghi lại tất cả những gì xảy đến với con liên 

quan đến lòng nhân lành của Cha. Tôi thưa, “Lạy Chúa, ý 
Chúa là thế nào nếu như con viết quá nhiều?” Và Chúa trả lời, 
Hỡi ái nữ của Cha, giả như con cùng một lúc có thể nói được 
mọi ngôn ngữ loài người và thiên thần, thì khi ấy con cũng 
chẳng nói thừa đâu, ngược lại, con mới chỉ chúc vinh lòng 
nhân lành của Cha – lòng thương xót vô tận của Cha được một 
chút mà thôi.   

Ôi Chúa Giêsu của con, xin chính Chúa hãy đặt ngôn từ 
vào miệng lưỡi con để con có thể tán dương Chúa cho xứng 
đáng.  

Hỡi ái nữ của Cha, con hãy an lòng; con hãy làm như Cha 
truyền dạy. Những tư tưởng của con được liên kết với những 
tư tưởng của Cha, vậy con hãy ghi lại những gì hiện lên trong 
tâm trí con. Con là thư ký của lòng thương xót Cha. Cha đã 
tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Đó 
là vì Cha muốn như thế, bất chấp tất cả sự chống đối người ta 
xử với con. Con hãy biết rằng sự tuyển dụng của Cha sẽ không 
thay đổi.  

Vào lúc ấy, tôi dìm mình sâu thẳm trong tâm tình khiêm 
hạ trước uy linh Chúa. Nhưng tôi càng hạ mình, sự hiện diện 
của Thiên Chúa càng thấu nhập tôi… 

 
1606- Lạy Chúa Giêsu, niềm an ủi độc nhất của con! 

Cuộc lưu đầy này kinh hoàng biết bao! Chốn hoang mạc con 
phải vượt qua khiếp hãi dường nào! Linh hồn con đang chiến 
đấu để vượt qua một rừng rậm đủ thứ gian truân hãi hùng. Nếu 
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chính Chúa không nâng đỡ, lạy Chúa, có lẽ con không nghĩ 
đến chuyện tiến bước. 

 
1609- Lạy Chúa Giêsu của con, ở trên thập giá, nhưng 

được ở với Chúa thì tốt lành biết bao! Linh hồn con lúc nào 
cũng bị căng trên thập giá và ngập tràn nỗi đắng cay với Chúa 
là Tình Yêu của con. Dấm chua và mật đắng chạm đến môi 
con, nhưng điều ấy vẫn vô cùng tốt đẹp bởi vì trong suốt cuộc 
đời của Chúa, Thánh Tâm Chúa cũng tràn ngập đắng cay, và 
Chúa cũng đã nhận toàn vong ân bội bạc để đáp lại ân tình 
Chúa ban. Chúa đã thống khổ đến độ đã thốt lên lời thở than 
não nề rằng Chúa vẫn đi tìm nhưng chẳng tìm được một ai để 
an ủi Chúa [x. Tv 68:21]. 

 
1612- Ngày 20 tháng 2 [năm 1938]. Hôm nay, Chúa phán 

với tôi, Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. 
Ôi Chúa Giêsu của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Tôi 
không có can đảm xin Chúa Giêsu ban những đau khổ lớn hơn, 
bởi vì tôi đã chịu đau khổ quá nhiều trong đêm hôm trước, đến 
nỗi không thể chịu hơn những gì Chúa Giêsu đã ban, dù chỉ 
một giọt nữa. 

1620- 
Lạy Chúa Giêsu-Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, 

con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không 
thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng 
Chúa gìn giữ con và làm những đau khổ của con nên đáng 
công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng 
sức mạnh mà chiếm lấy Nước Trời, và lòng con có thể yêu 
thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù 
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nghịch và khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, ta có thể làm được 
mọi sự. 

 
1627- Hôm nay, tôi được cảm nghiệm cuộc Thương Khó 

của Chúa Giêsu nơi toàn thân, và Chúa cho tôi biết có một số 
linh hồn được hoán cải. 

 
1628- Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo 

trên thập giá, và Người phán với tôi, Hỡi học trò của Cha, con 
hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ. 
Con hãy làm lành với những người ghét con.  

Tôi đáp lại, “Lạy Tôn Sư của con, Chúa thấy quá rõ con 
không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con 
phiền não.”  

Chúa Giêsu trả lời, Không phải lúc nào năng lực của con 
cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình 
có đức ái, nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn 
không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành 
cho những người đã làm con đau khổ… 

 
1629- Con là tấm bánh trong tay Chúa, 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa của con, 
Thầm lặng, ẩn khuất, không mỹ miều hay hấp dẫn, 
Bởi vì mọi vẻ đẹp linh hồn con đều ẩn sâu bên trong. 
Con là tấm bánh trong tay Chúa, ôi Linh Mục Thần Linh, 
Xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa; 
Lạy Chúa, con hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa, 
Bởi vì đó là ánh sáng và là đồ trang sức của hồn con. 
Con như tấm bánh trắng trong tay Chúa, ôi lạy Chúa, 
Con van nài Chúa hãy biến đổi con trong chính Chúa. 
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Ước chi con được hoàn toàn ẩn khuất trong Chúa, 
Được khóa chặt nơi Trái Tim từ ái Chúa như trên thiên 

đàng. 
Con như tấm bánh trong tay Chúa, ôi Linh Mục Đời Đời, 
Ước chi tấm bánh mình con che khuất con khỏi mắt người 

đời; 
Ước chi chỉ có ánh mắt Chúa đo được tình yêu và lòng 

sùng mộ của con, 
Bởi vì trái tim con luôn được kết hợp với Thánh Tâm 

Chúa. 
Con như tấm bánh tiến trong tay Chúa, ôi Đấng Trung 

Gian Thần Linh, 
Và con cháy trên bàn thờ sát tế, 
Được nghiền tán nhờ đau khổ như những hạt lúa mì, 
Và tất cả là cho vinh quang Chúa, cho phần rỗi các linh 

hồn. 
Con là tấm bánh ở trong nhà tạm Trái Tim Chúa. 
Con sống một đời say đắm trong tình yêu, 
Và không sợ gì chốn dương gian, 
Vì chính Chúa là khiên thuẫn, là sức mạnh, và sự bảo vệ 

cho con. 
Con là tấm bánh được đặt trên bàn thờ Trái Tim Chúa, 
Để cháy mãi mãi bằng ngọn lửa yêu đương, 
Vì con biết chỉ vì tình thương mà Chúa đã nâng con lên, 
Con xin qui hướng mọi ân huệ và ân sủng về vinh quang 

Chúa. 
Con là tấm bánh trong tay Chúa, ôi Thẩm Phán và Cứu 

Độ con. 
Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con, 
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Xin ân sủng toàn năng Chúa đưa con đến mục đích cuộc 
đời, 

Nguyện lòng lân tuất Chúa trên chiếc bình thương xót 
được rạng sáng. 

 
1631- Ôi Thương Tích Tình Thương nơi Trái Tim Chúa 

Giêsu, xin che giấu con nơi thẳm sâu Trái Tim Chúa như một 
giọt máu của chính Chúa và đừng bao giờ để con thoát ra 
ngoài! Xin Chúa hãy đích thân khóa chặt con thật sâu trong 
Chúa và dạy con biết yêu mến Chúa! Ôi Tình Yêu Hằng Hữu, 
phải chăng Chúa tạo dựng linh hồn con với khả năng biết đáp 
đền tình yêu Chúa. Ôi Tình Yêu Hằng Sống, xin làm cho con 
có khả năng say yêu Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Kitô, một 
ánh nhìn của Chúa mà thôi đối với con còn quí giá hơn ngàn 
thế giới, hơn cả chính thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa có thể làm 
cho linh hồn con thấu hiểu Chúa là ai. Con biết và tin Chúa có 
thể làm được mọi sự; nếu Chúa đã đoái thương ban Mình Chúa 
cho con quảng đại như vậy, thì con biết Chúa còn có thể quảng 
đại hơn nữa. Xin đưa con vào mối thân tình với Chúa hết sức 
có thể theo tiềm năng bản tính con người… 

 
1632- Những khát vọng của trái tim con lớn lao, bao la 
Đến độ không gì có thể lấp đầy vực thẳm trái tim con. 
Ngay cả những vật đẹp xinh nhất qui tụ lại từ khắp thế 

giới, 
Đối với con, cũng không thế được Chúa, dù chỉ một phút 

giây, ôi lạy Chúa. 
Rảo mắt, con nhìn khắp gian trần, 
Không gặp được tình yêu nào như tình yêu của trái tim 

con. 
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Do đó con nhìn vào cõi đời đời – bởi vì thế giới này quá 
nhỏ bé đối với con. 

Trái tim con đã khát khao tình yêu Đấng Hằng Sống. 
Trái tim con cảm nhận mình là đứa trẻ hoàng tộc, 
Nhưng đang ở chốn lưu đầy, đất lạ. 
Con biết lâu đài thiên quốc mới là quê hương; 
Chỉ ở nơi đó con mới cảm nhận là quê hương. 
Lạy Chúa, chính Chúa đã lôi kéo hồn con về với Chúa; 
Lạy Ngôi Lời Hằng Hữu, chính Chúa đã ghé xuống với 

con, 
Bằng cách cho con hiểu biết sâu xa về Chúa. 
Này đây, mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dựng nên con! 
Tình yêu trong sạch đã làm con nên mạnh mẽ can trường. 
Con không sợ dù luyến thần hay quyền thần, với thanh 

kiếm trong tay, 
Và con thanh thản vượt qua những chỗ người khác run sợ, 
Vì có gì mà phải sợ, nơi có tình yêu hướng dẫn. 
Rồi bỗng nhiên, mắt hồn con được nhìn thấy Chúa, 
Ôi Chúa Giêsu Kitô, chịu treo trên thánh giá. 
Đây Tình Yêu của con, với Người con sẽ nghỉ trong phần 

mộ, 
Đây Lang Quân của con, Thiên Chúa cao vời của con. 
[Đến đây, Nhật Ký để trống một khoảng]. 
 
1640- Đêm nay chỉ một mình Chúa biết, lạy Chúa. Con đã 

chịu đựng để cầu cho các tội nhân cứng lòng đáng thương và 
nài xin Chúa xót thương họ. Xin hãy đánh con, xin hãy thiêu 
đốt con ngay tại đây miễn là Chúa ban cho con các linh hồn tội 
nhân, đặc biệt là…. Ôi Chúa Giêsu, với Chúa, không gì là thiệt 
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thòi; xin Chúa hãy cất đi tất cả và ban cho con các linh hồn… 
tội nhân. 

 
1643- Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nghe đây, mặc dù mọi 

công cuộc do thánh ý Cha đều phải vượt qua những đau khổ 
lớn lao, nhưng con hãy xem có việc nào phải chịu nhiều gian 
truân hơn là công cuộc trực tiếp của Cha – tức là công trình 
cứu độ không. Con không nên quá lo lắng về những chống đối. 
Thế gian không quá mạnh mẽ như vẻ bên ngoài đâu; sức mạnh 
của thế gian bị giới hạn chặt chẽ. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy 
biết rằng nếu các linh hồn được tràn đầy lửa tình yêu tinh 
tuyền của Cha, thì mọi khó khăn đều tan biến như sương mờ 
trước tia nắng mặt trời và không dám động đến linh hồn ấy 
đâu. Tất cả những người chống đối đều sợ khơi lên cuộc chạm 
trán với một linh hồn như thế, bởi vì họ cảm thấy linh hồn này 
còn mạnh mẽ hơn toàn thế giới… 

 
1655- Lạy Chúa Kitô, nếu giả như trước kia có một lúc 

nào đó linh hồn con biết được những điều 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 nhấp môi vào chén đắng. Nhưng vì 
được uống từng giọt, nên con đã uống cạn chén. Lạy Chúa 
Kitô, nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự 
mình con có thể chịu đựng được bao nhiêu? Chúng con mạnh 
mẽ, nhưng bằng sức mạnh của Chúa; chúng con thánh thiện, 
nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa. Về phần chúng con, 
chúng con là gì? – Còn tệ hơn cả cái hư vô… 

+ Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đã đủ cho con rồi, thay 
cho mọi sự khác trên trần gian. Mặc dù những đau khổ thật 
khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con. Mặc dù những thời gian 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0120 

 

cô đơn thật kinh hoàng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho 
con. Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến 
đổi thành sức mạnh cho con. 

 
1656- Tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều 

tôi chịu đựng, và những gì tôi đã viết ra cho đến nay chỉ là một 
giọt mà thôi. Có những giờ phút đau khổ tôi thực sự không sao 
viết ra được. Nhưng cũng có những giờ phút trong cuộc đời, 
đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa, và tôi hoàn 
toàn phó mình cho thánh ý Chúa; khi ấy chính Chúa bào chữa 
và can thiệp cho tôi, và những can thiệp của Người, bên ngoài, 
cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, khi nhận thấy những can thiệp 
quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha thiết nài 
xin Người thương xót và thứ tha. Nhưng không phải lúc nào 
tôi cũng được nhậm lời. Có những lúc Chúa cho phép xảy đến 
những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc Người 
không để tôi phải chịu gì cả và cất hết những gì có thể làm linh 
hồn tôi khổ đau. Đây là những đường lối của Chúa mà chúng 
ta không thể dò thấu và hiểu được. Việc 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. 

 
1659- Tuy nhiên, để viết ra một điều nào đó, tôi phải tận 

dụng ngôn từ, mặc dù chúng không thể diễn tả tất cả những gì 
linh hồn tôi đã hoan hưởng khi nhìn thấy vinh quang lòng 
thương xót Thiên Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa 
ngay lúc này đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và 
của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên 
Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh 
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hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ 
những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng tôi đã thấy rõ 
thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sau 
cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi 
chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có 
hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu 
tan; vì chính khi ấy, công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. 

 
1660- Linh hồn tôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn 

bất cứ những gì tôi đã từng cảm nghiệm trước đây, một sự bảo 
đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa, một niềm bình an 
sâu xa không gì có thể làm xao động, cho dù tôi có phải băng 
qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi nữa. Tôi vẫn an 
bình; chính Thiên Chúa là Đấng cai quản mọi sự. 

 
1665- Trong giờ chầu Thánh Thể tối, tôi đã được nghe 

những lời sau đây: Con xem lòng thương xót Cha dành cho các 
tội nhân lúc này đang biểu dương với tất cả quyền năng. Hãy 
xem con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót 
của Cha. Con hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được 
với lòng nhân lành của Cha. 

 
1666- Thứ Sáu tuần Thánh. Tôi đã được nhìn thấy Chúa 

Giêsu đang chịu tra tấn, nhưng chưa bị treo lên thập giá. Lúc 
ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh, và Chúa phán bảo tôi: Con là 
trái tim của Trái Tim Cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về 
lòng thương xót của Cha. Chúa ban cho tôi một tri thức nội 
tâm về toàn bộ vực thẳm xót thương Người dành cho các tội 
nhân, và tôi biết những điều đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ 
mà thôi. 
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1667- Thứ Bảy tuần Thánh [Ngày 16 tháng 4 năm 1938]. 
Trong giờ chầu Thánh Thể, Chúa phán với tôi: Ái nữ của Cha 
ơi, chúc con bình an. Công việc này là công việc lòng thương 
xót của Cha; không có một chút gì của con trong đó cả. Điều 
làm Cha thỏa lòng là con đã trung thành thực hiện những gì 
Cha truyền cho con phải làm, không thêm thắt mà cũng không 
bớt xén một lời nào. Và Chúa ban cho tôi một ánh sáng nội 
tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Bất chấp những 
khó khăn trở ngại, tôi đã luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn 
Chúa đã tỏ ra cho tôi. 

 
1680- Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Hôm nay, tôi lại hiến 

mình cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu cầu cho các tội nhân. 
Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày 
chấm dứt, con khiêm cung khẩn nài Chúa hãy đón nhận cái 
chết của con trong sự kết hợp với Chúa như một của lễ toàn 
thiêu con dâng lên Chúa hôm nay, trong lúc con vẫn còn khả 
năng sử dụng đầy đủ các tài năng và ý chí một cách hoàn toàn 
ý thức, theo ba mục đích sau đây: 

Thứ nhất: cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan 
rộng khắp thế giới và lễ kính Lòng Thương Xót Chúa được 
tuyên bố và mừng kính long trọng. 

Thứ hai: cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp 
hối, biết nương náu nơi lòng thương xót Chúa, và cảm nghiệm 
được những hiệu quả khôn lường của lòng nhân lành ấy. 

Thứ ba: cho tất cả công cuộc của lòng thương xót Chúa 
được thực hiện theo những khát vọng của Chúa, và cho vị đảm 
đương công cuộc này…. 

Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy 
sinh bất xứng con dâng lên Chúa hôm nay trước cả trời đất. 
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Nguyện xin Thánh Tâm đầy lân tuất của Chúa hãy làm trọn 
những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con và xin hãy 
tiến dâng lên Cha của Chúa để các tội nhân được ơn hoán cải. 
Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn. 

 
1682- Ngày 1 tháng 5 [năm 1938]. Tối nay, Chúa Giêsu 

phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, con có cần gì không? Tôi thưa 
lại, “Ôi Tình Yêu của con, được có Chúa là con có mọi sự.” Và 
Chúa đáp, Nếu các linh hồn biết đặt mình hoàn toàn trong sự 
chăm sóc của Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc thánh hóa họ 
và Cha sẽ trào đổ dồi dào các ân sủng lớn lao hơn nữa xuống 
cho họ. Có những linh hồn làm ngãng trở những nỗ lực của 
Cha, nhưng Cha không chịu thua; mỗi khi họ quay về với Cha, 
Cha liền hối hả đến trợ giúp và che chở họ bằng lòng thương 
xót và cho họ chỗ ưu tiên trong Trái Tim đầy lân tuất của Cha. 

 
1683- Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy viết rằng 

Cha lấy làm sung sướng khi ngự đến với linh hồn họ khi hiệp 
lễ. Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một đối tượng nào khác, 
Cha sẽ không chịu nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy, mang theo 
mọi tặng ân và ân sủng Cha đã chuẩn bị để ban cho họ. Và họ 
cũng không nhận ra được sự ra đi của Cha. Sau một thời gian, 
họ sẽ nhận thấy sự trống vắng và không thỏa. Ôi, giả như linh 
hồn ấy trở về với Cha, Cha sẽ giúp họ thanh tẩy cõi lòng, và 
Cha sẽ hoàn tất mọi sự trong họ; nhưng nếu linh hồn ấy không 
ý thức và không đồng thuận, Cha không thể nào làm chủ trái 
tim họ được. 

 
1685- Trong giờ thánh hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu đoái 

thương chỉ vẽ cho tôi về đời sống thiêng liêng.  
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Chúa Giêsu đáp, Hỡi ái nữ của Cha, con hãy trung thành 
sống theo những lời Cha nói với con. Đừng coi trọng bất cứ 
điều gì bề ngoài quá đáng, mặc dù chúng xem ra rất quí giá đối 
với con. Con vượt ra khỏi bản thân và liên lỉ sống với Cha. 
Con hãy phó thác mọi sự cho Cha, đừng tự mình làm gì, và con 
sẽ luôn có được sự tự do tinh thần lớn lao. Không hoàn cảnh 
hoặc biến cố nào sẽ làm con xao động. Đừng để tâm về những 
điều người ta nói. Con cứ để họ xét đoán tùy ý. Đừng bào 
chữa; họ không làm gì hại được con đâu. Con hãy từ bỏ mọi sự 
khi nhận thấy dấu hiệu yêu sách đầu tiên của Cha, cho dù đó là 
những vật rất cần thiết đi nữa. Con đừng xin gì mà không bàn 
hỏi với Cha trước. Con hãy để người ta lấy đi những thứ thuộc 
về con – như sự tôn trọng, thanh danh của con – hãy để linh 
hồn con vượt trên tất cả những thứ ấy. Và như thế, khi được 
siêu thoát khỏi mọi sự, con hãy an nghỉ bên Trái Tim Cha, 
đừng để bình an của con bị xao động bởi bất kỳ điều gì. Hỡi 
học trò nhỏ của Cha, con hãy suy xét những lời Cha đã nói với 
con. 

 
1690- Hôm nay sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán, Hỡi ái 

nữ của Cha, con hãy cho Cha các linh hồn. Con hãy biết sứ 
mạng của con là cho Cha các linh hồn bằng lời cầu nguyện và 
hy sinh, và khuyến giục họ tín thác vào lòng thương xót của 
Cha. 

 
1695- Rồi tôi được nghe những lời Chúa phán: Cha vui 

mừng vì con đã cư xử đúng tư cách là ái nữ của Cha. Con hãy 
luôn nhân lành như Cha là Đấng Nhân Lành. Vì yêu mến Cha, 
con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, 
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để lòng thương xót của Cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm 
lòng của con. 

 
1697- Hôm nay, tôi cảm thấy khỏe khoắn và vui mừng vì 

có thể làm được một giờ thánh. Nhưng khi vừa bắt đầu giờ 
thánh, sức lực của tôi đột nhiên suy sụp, tôi không sao cầu 
nguyện được. Khi giờ thánh chấm dứt, những đau đớn của tôi 
cũng dịu lại, tôi than thở với Chúa rằng tôi rất muốn được dìm 
mình trong cuộc Thương Khó của Người, nhưng đau đớn của 
tôi không cho tôi làm. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi, Hỡi ái 
nữ của Cha, con hãy biết rằng nếu Cha cho con cảm nghiệm và 
hiểu biết sâu xa những đau khổ của Cha, thì đó là một hồng ân 
của Cha. Nhưng khi tâm trí con mù mịt và những đau đớn của 
con trở nên dữ dội, thì chính lúc ấy con được tham dự tích cực 
vào cuộc Thương Khó của Cha, và Cha đang cho con được 
hợp nhất với Cha cách sung mãn hơn. Lúc ấy, nhiệm vụ của 
con là hãy phó mình cho thánh ý Cha hơn những lúc khác… 

 
1698- Tôi thường được ở bên những người hấp hối, và 

bằng lời khẩn nài mà xin cho họ được ơn tín thác vào lòng 
thương xót của Chúa. Tôi kêu xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn 
thánh luôn luôn vinh thắng của Người. Lòng thương xót Thiên 
Chúa nhiều khi đánh động tội nhân một cách kỳ diệu và lạ lùng 
vào giây phút cuối đời. Bề ngoài, mọi sự xem như đã hư mất, 
nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn, được soi sáng 
nhờ hồng ân dũng lực sau cùng Thiên Chúa ban, đã trở về với 
Người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu, 
và thoáng chốc họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ tội 
lỗi và hình phạt, trong khi bề ngoài không tỏ dấu hiệu ăn năn 
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hoặc sám hối, bởi vì các linh hồn [ở vào giai đoạn ấy] không 
còn phản ứng với các sự bên ngoài nữa.  

Ôi lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi trí hiểu! 
Nhưng – thật hãi hùng! – cũng có những linh hồn cố tình chủ 
tâm khước từ và khinh dể hồng ân này! Mặc dù họ đã đến lúc 
lâm tử, nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn cho linh hồn một giây 
phút sinh động nội tâm, nếu họ sẵn lòng, thì vẫn còn khả năng 
trở về với Người. Nhưng đôi khi, sự cứng lòng của các linh 
hồn quá chai đá đến độ họ chọn hỏa ngục một cách ý thức; và 
như thế, họ làm cho mọi lời kinh của các linh hồn khác dâng 
lên Thiên Chúa cầu cho họ và ngay cả nỗ lực của Thiên Chúa 
cũng ra vô ích… 

 
1699-  
Tịch liêu – những giây phút yêu thích của tôi, 
Tịch liêu – lạy Chúa Giêsu, nhưng luôn được ở với Chúa, 
Gần bên Trái Tim Chúa, thời gian trôi qua đầy hứng thú 

với con, 
Và gần bên Người, linh hồn con tìm được thảnh thơi. 
Khi trái tim được no thỏa và dạt dào tình Chúa, 
Và linh hồn bừng lên ngọn lửa tinh ròng, 
Khi ấy giữa cảnh lẻ loi cùng cực, linh hồn cũng không 

thấy cô đơn, 
Bởi vì được tựa vào lòng Chúa. 
Ôi tịch liêu – những giây phút rất mực thắm tình, 
Cho dù bị mọi thụ tạo ruồng bỏ, 
Nhưng con được đắm mình trong đại dương Thiên Tính 

Chúa. 
Và Chúa âu yếm lắng nghe lời tình tự của con. 
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30-  Hát: Cho Con Vững Tin 
1- Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân 

hiền, Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ 
bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập 
tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ. Con mới biết rằng 
con chưa vững tin. 

2- Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan 
phòng, Khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả 
mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập 
đông băng tuyết, Con than van thầm trách trong lòng. Con mới 
biết niềm tin con rỗng không. 

3- Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa 
biến hình, ôi hạnh phúc chợt ở bên mình, quyết sẵn sàng theo 
Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà 
đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình. Con mới 
biết niềm tin con bấp bênh. 

ĐK: Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, 
Con luôn cần đến Chúa từng phút giây. 
Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, 
Khi yên vui cũng như khi sầu đầy. 
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Phần 7: NK số: 1701, 1708, 1717,  1718, 1726, 1728, 1730, 1731, 
1734, 1739, 1740, 1743, 1760, 1767, 1768, 1777, 1784, 1789, 1791, 
1794, 1795, 1797 

 
1701- Hôm nay, tôi xin Chúa đoái thương chỉ dạy cho tôi 

về đời sống nội tâm, bởi vì tự sức mình, tôi không thể hiểu 
cũng không nhận ra được điều gì hoàn hảo.  

Chúa trả lời, Cha là Thầy Dạy của con, hiện giờ và mãi 
mãi là thế; con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống Trái 
Tim hiền lành và khiêm nhượng của Cha. Con đừng bao giờ 
đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu 
đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị 
trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác 
phần thắng. Hãy cứ sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị 
người ta lạm dụng. Chính Cha sẽ nói thay cho con khi cần 
thiết. Hãy biết ơn ngay cả những ơn nhỏ mọn nhất Cha ban, 
bởi vì lòng biết ơn của con thôi thúc Cha phải ban cho con 
thêm nhiều ơn mới… 

 
1708- Lạy Chúa Kitô, con chất ngất vui sướng khi thấy 

Chúa được mến yêu và nghe vang lên lời tán tụng tôn vinh 
Chúa, nhất là lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa 
Kitô, cho đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngừng tán 
dương lòng nhân lành và thương xót Chúa. Với từng giọt máu 
của con, từng nhịp đập của tim con, con xin tán tụng lòng 
thương xót Chúa. Con khao khát được hoàn toàn biến đổi 
thành một khúc ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi thấy mình 
trên giường bệnh, ước gì nhịp đập cuối cùng của trái tim con là 
một bản tình ca tán tụng lòng thương xót vô tận của Chúa. 
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1717- Hôm nay, tôi được thưa chuyện với Chúa và Người 
phán bảo tôi, Có những linh hồn Cha không thể làm gì được 
cho họ. Họ là những linh hồn lúc nào cũng xét nét tha nhân, 
nhưng lại không biết những gì đang xảy ra trong lòng mình. 
Họ không ngớt nói về người khác, thậm chí cả trong giờ thinh 
lặng ngặt là giờ qui định để thầm thĩ với một mình Cha. Các 
linh hồn đáng thương, họ không nghe lời Cha; nội tâm họ rỗng 
tuếch. Họ không tìm Cha trong tâm hồn, nhưng trong chuyện 
ngồi lê đôi mách là chỗ chẳng bao giờ tìm thấy Cha. Họ cảm 
nhận nỗi trống vắng của họ, nhưng không thừa nhận tội mình, 
trong khi các linh hồn được Cha ngự trị lúc nào cũng là một 
nguồn sám hối thường xuyên. Thay vì sửa mình, tâm hồn họ 
lại sôi sục ghen tương, và nếu không hoán cải, họ còn lún sâu 
hơn nữa. Một tâm hồn đã ganh tị đến thế giờ đây lại còn ngập 
ứ ghét ghen. Họ đã ở sát bờ vực thẳm. Họ ghen tương về 
những ân huệ của Cha nơi các linh hồn khác, trong khi chính 
họ lại không thể và cũng không muốn đón nhận. 

 
1718- Ôi Thiên Chúa ẩn thân, được ở dưới chân Chúa, 
Là niềm vui và thiên đàng của hồn con. 
Ở đây Chúa cho con hiểu biết Chúa, ôi Đấng Vô Cùng, 
Và Chúa dịu dàng phán với con: Hãy cho Cha, hãy cho 

Cha trái tim của con. 
Cuộc tình tự thầm lặng, một mình với Chúa, 
Là cảm nghiệm điều các phúc nhân hoan hưởng, 
Và thưa cùng Thiên Chúa, “Con sẽ, con sẽ dâng cho Chúa 

trái tim của con, ôi lạy Chúa,” 
Và Thiên Chúa, Đấng Vô Cùng Cao Sang, rộng lòng chấp 

nhận. 
Sức sống của hồn con là tình yêu, là sự ngọt ngào 
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Và sự hiện diện không ngơi của Chúa trong hồn con. 
Con sống trên trần gian trong ngất ngây không dứt, 
Như một vị luyến thần, con mãi tung hô, “Hosanna!” 
Ôi Chúa ẩn mình, thân xác, linh hồn và thiên tính, 
Dưới hình bánh mỏng manh, 
Chúa là sự sống của con, từ nơi Chúa phát nguyên nguồn 

ân sủng dư tràn; 
Đối với con, Chúa vượt quá những hoan lạc thiên đàng. 
Chúa kết hợp với con khi hiệp lễ, lạy Chúa, 
Con cảm thấy sự cao trọng tuyệt vời của mình, 
Một sự cao trọng phát xuất từ Chúa, lạy Chúa, con xin 

khiêm tốn xưng ra, 
Xá gì nỗi khốn nạn của mình, nhờ sự trợ giúp của Chúa, 

con có thể trở thành một vị thánh. 
 
1726- Lạy Chúa Kitô, Chúa đang dìu con vượt qua những 

vực sâu thăm thẳm, khi nhìn xuống, con đầy sợ hãi nhưng 
đồng thời lại hết sức an tâm khi nép sát vào lòng Chúa. Bên 
lòng Chúa, con không sợ hãi gì. Trong những phút giây nguy 
hiểm này, con sống như một con trẻ bé bỏng được bồng ẵm 
trên tay mẹ hiền; khi thấy có gì đe dọa, nó ôm chặt lấy cổ mẹ 
và cảm thấy an lành. 

 
1728- Con hãy viết: Cha là Đấng Ba Lần Thánh và Cha 

gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu 
thương một linh hồn vương vấn tội lỗi; nhưng nếu họ hối cải, 
thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn 
nào; Tình Thương Cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân 
lành, Cha bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi, và 
Trái Tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên Cha. Cha 
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quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho Trái Tim Cha và Cha 
vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng 
không ai có thể thoát khỏi tay Cha; nếu họ trốn tránh Trái Tim 
nhân hậu của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. 
Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng mong chờ, lúc 
nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ… Khi nào nó sẽ 
đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ 
qua sự ray rứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau 
thương của họ, qua những cơn giông tố, và qua tiếng nói của 
Giáo Hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha 
sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn. 

 
1730- Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, Đấng duy nhất 

tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và 
những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào 
lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương 
xót. Từ thuở xa xưa chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng 
chẳng nhớ ra đã có một ai tín thác vào lòng thương Chúa mà 
phải thất vọng bao giờ.  

Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, chỉ có Chúa mới làm 
cho con được nên công chính, và Chúa sẽ không bao giờ 
ngoảnh mặt khi con thống hối tìm đến cùng Trái Tim từ ái, nơi 
chưa từng có một ai, dù là tội nhân khốn nạn nhất, mà bị khước 
từ. 

 
1731- Hôm nay, tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố. Cuồng 

phong gầm thét, mưa tuôn xối xả, và sấm sét giăng đánh ầm 
ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại 
thì nghe những lời này: Con hãy đọc chuỗi kinh lòng thương 
xót Cha đã dạy con thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi 
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kinh, chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn, và tôi 
nghe những lời này: Nhờ chuỗi kinh lòng thương xót, con sẽ 
có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý 
Cha. 

 
1734- Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết có những lúc 

con không có những tư tưởng lành thánh cũng chẳng có tâm 
hồn hướng thượng. Con cam chịu bản thân một cách nhẫn 
nhục và thừa nhận đó chính là con người của con, bởi vì tất cả 
những gì tốt đẹp đều là hồng ân của Chúa. Và vì vậy, con hạ 
mình thẳm sâu và kêu khóc nài xin Chúa trợ giúp; và hồng ân 
thăm viếng sẽ không chậm trễ đến với một tâm hồn khiêm 
cung. 

 
1739- Ái nữ của Cha ơi, con hãy viết rằng Cha chính là 

khối toàn thương đối với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày đình 
của một linh hồn cũng không làm Cha nổi cơn thịnh nộ; trái 
lại, Trái Tim Cha động lòng xót thương họ hết tình. 

 
1740- Lạy Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh 

để chịu đựng đau khổ mà không nhăn mặt khi uống chén đắng. 
Xin chính Chúa hãy giúp con thực hiện hy sinh để làm thỏa 
lòng Chúa. Ước chi nó đừng bị hoen ố vì lòng tự ái của con, 
mặc dù kéo dài suốt nhiều năm trường. Ước chi ý hướng ngay 
lành của con làm đẹp lòng Chúa, một sức sống tươi vui và 
sung mãn. Kiếp sống này của con là một cuộc chiến triền miên, 
một cố gắng trường kỳ để thực thi thánh ý Chúa; và ước chi tất 
cả những gì nơi con, cả nỗi khốn cùng và sức mạnh của con 
đều chúc tụng Chúa, ôi lạy Chúa. 
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1743- Lòng Nhân Lành Vô Biên của Thiên Chúa 
          Trong Công Trình Tạo Dựng Các Thiên Thần 
Lạy Thiên Chúa, vì lòng thương xót mà Chúa đã đoái 

thương gọi nhân loại từ hư vô ra hiện hữu, và Chúa đã quảng 
đại ban cho họ nhiên tính và ân thánh. Nhưng điều ấy dường 
như còn quá ít ỏi so với lòng nhân lành vô biên của Chúa. Lạy 
Chúa, với lòng thương xót, Chúa còn ban cho chúng con sự 
sống đời đời. Chúa đón nhận chúng con vào hạnh phúc muôn 
đời của Chúa và cho chúng con thông phần sự sống nội tại của 
Chúa. Chúa làm điều này chỉ vì thương xót chúng con mà thôi. 
Chúa ban cho chúng con những quà tặng thánh ân, chỉ vì một 
mình Chúa là Đấng tốt lành và đầy yêu thương. Chúa không 
cần chúng con mới được hạnh phúc, nhưng lạy Chúa, Chúa đã 
muốn chia sẻ hạnh phúc của Chúa cho chúng con. Nhưng con 
người đã không đứng vững trong cơn thử thách. Và lẽ ra Chúa 
đã trừng phạt họ như các thiên thần với sự ruồng bỏ mãi mãi, 
nhưng ở đây lại trổi lên lòng thương xót Chúa, Hữu Thể thẳm 
sâu vô cùng của Chúa đã hết sức xúc động với lòng thương 
cảm, và Chúa đã hứa ban phần rỗi lại cho chúng con. Chính 
với lòng lân tuất tuyệt vời, Chúa đã không trừng phạt chúng 
con cho đáng tội. Lạy Chúa, nguyện xin lòng thương xót Chúa 
được tán dương; chúng con sẽ mãi mãi muôn đời ca tụng 
Chúa. Và các thiên thần sẽ ngỡ ngàng khi thấy lòng thương xót 
cao cả vô biên Chúa đã tỏ ra cho nhân loại… 
 

1760- Lời Giảng về Cuộc Chiến Thiêng Liêng 
Hỡi ái nữ của Cha, Cha muốn dạy con về cuộc chiến 

thiêng liêng. Con đừng bao giờ tin tưởng bản thân, nhưng hãy 
hoàn toàn phó mình cho thánh ý Cha. Trong cô độc, tăm tối, và 
nghi nan muôn hình nghìn trạng, con hãy đến nương nhờ nơi 
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Cha và vị linh hướng của con. Ngài sẽ luôn luôn nhân danh 
Cha mà giải đáp cho con. Con đừng mặc cả với cám dỗ; nhưng 
hãy lập tức khóa chặt con vào Trái Tim Cha, và ngay từ đầu, 
hãy sớm tố giác chước cám dỗ ấy với cha giải tội. Con hãy đặt 
tính tự ái của con vào chỗ rốt bét, để nó không làm hoen ố các 
hành động của con. Con hãy hết lòng nhẫn nại mà chịu đựng 
bản thân. Đừng lơ là với các việc hãm mình bề trong. Luôn 
luôn đoán ý lành cho các ý kiến của bề trên và cha giải tội của 
con. Con hãy tránh xa những người hay xầm xì như dịch tễ. 
Con hãy để mọi người hành xử như họ muốn; còn con hãy 
hành xử như Cha muốn về con. Con hãy trung thành giữ luật 
hết sức có thể. Nếu có ai làm con phiền khổ, con hãy nghĩ đến 
những điều tốt lành con có thể làm cho người đã gây khổ cho 
con. Đừng thổ lộ các cảm xúc của con. Hãy im lặng khi bị quở 
trách. Đừng hỏi ý kiến ai, ngoài cha giải tội của con; hãy thành 
thực và đơn sơ như một con trẻ đối với ngài. Đừng để mình bị 
chán nản vì tính vong ân. Đừng tò mò xét nét những đường 
nẻo Cha dẫn con đi. Khi buồn nản và chán chường ập đến tâm 
hồn, con hãy ra khỏi bản thân và đến trú ẩn trong Trái Tim 
Cha. Đừng sợ chiến đấu; chính lòng can đảm khiến cho các 
chước cám dỗ phải hoảng sợ và không dám tấn công chúng ta 
nữa. Con hãy luôn chiến đấu với niềm thâm tín rằng Cha ở bên 
con. Con đừng để bị cảm xúc hướng dẫn, bởi vì không phải lúc 
nào cảm xúc cũng ở dưới sự kiểm soát của con; mọi công trạng 
đều hệ ở ý chí. Con hãy luôn lệ thuộc vào các bề trên, ngay cả 
trong những điều nhỏ mọn nhất. Cha sẽ không đánh lừa con 
bằng những viễn ảnh bình an và những an ủi; ngược lại, con 
hãy chuẩn bị cho các cuộc chiến kinh khủng. Con hãy biết hiện 
giờ con đang ở trên một khán đài hoành tráng, toàn thể thiên 
đàng và trần thế đang quan sát con. Con hãy chiến đấu như 
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một dũng sĩ để Cha có thể ban thưởng cho con. Đừng sợ hãi 
vẩn vơ, bởi vì con không cô đơn. 

 
1767- Lời Giảng về Hy Sinh và Cầu Nguyện 
Hỡi ái nữ của Cha, Cha muốn dạy con về cách cứu các 

linh hồn bằng hy sinh và cầu nguyện. Con sẽ cứu được nhiều 
linh hồn nhờ cầu nguyện và đau khổ hơn là một nhà thừa sai 
chỉ dùng những lời dạy và những bài giảng. Cha muốn thấy 
con như một hy sinh tình ái sống động đầy thế lực trước nhan 
Cha. Con phải bị tiêu tan, hủy diệt, sống mà như đã chết trong 
những tầng sâu nhiệm nhất của hữu thể. Con phải bị tiêu hủy 
trong nơi sâu nhiệm nhất, nơi ánh mắt nhân loại không bao giờ 
thấu đến; khi ấy, Cha sẽ thấy con là một hy sinh đẹp lòng Cha, 
một lễ toàn thiêu đầy ngọt ngào thơm tho. Và con sẽ có một 
thế lực rất lớn cho những ai được con cầu bầu. Bề ngoài, hy 
sinh của con phải: âm thầm, ẩn khuất, ướp đượm tình yêu, và 
nhuần thấm lời cầu nguyện. Hỡi ái nữ của Cha, Cha đòi hy 
sinh của con phải tinh ròng và hết sức khiêm nhượng để Cha 
có thể tìm được thỏa nguyện trong đó. Cha sẽ không sẻn so ơn 
thánh, vì Cha muốn con có thể hoàn tất những điều Cha đòi 
hỏi. Giờ đây, để giữ con cho khỏi các ảo tưởng, Cha dạy cho 
con biết lễ toàn thiêu. 

 
1768- Hỡi ái nữ của Cha, trong bài nguyện gẫm này, con 

hãy suy về đức ái với người chung quanh. Phải chăng đức ái 
của con đối với người chung quanh đang được tình yêu của 
Cha hướng dẫn? Con có cầu nguyện cho những người đối 
nghịch với con hay không? Con có ước ao điều lành cho những 
người đã làm con buồn phiền hoặc xúc phạm đến con cách này 
cách khác hay không? Con hãy biết rằng bất cứ hành vi tốt nào 
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con làm cho bất cứ ai, Cha đều chấp nhận như thể con làm cho 
chính Cha. 

 
1777- Lời Giảng về Lòng Thương Xót Chúa 
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng Trái Tim Cha là 

Toàn Thương. Từ biển nguồn xót thương này, những ân sủng 
sẽ tràn tuôn cho toàn thế giới. Không linh hồn nào đã đến với 
Cha mà phải ra đi ngậm ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều bị chôn 
vùi dưới những tầng sâu của lòng thương xót Cha, mọi ơn cứu 
độ và thánh hóa đều tuôn trào từ nguồn mạch này. Ái nữ của 
Cha ơi, Cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh 
viễn cho lòng thương xót Cha. Cha mong ước qua trái tim con, 
lòng thương xót Cha sẽ tuôn đổ cho toàn thế giới. Đừng để ai 
tìm đến với con mà phải ra đi khi chưa trọn niềm tín thác vào 
lòng xót thương mà Cha vẫn nồng nàn dành trọn cho các linh 
hồn. Con hãy ra sức cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Nhờ 
những lời van nài ấy, con sẽ xin cho họ được lòng tín thác vào 
tình thương Cha, bởi vì điều họ cần nhất và tối thiểu phải có 
chính là lòng tín thác. Con hãy thâm tín rằng phần rỗi đời đời 
của một số linh hồn đang trải qua những giờ phút cuối cùng ấy 
tùy thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con hiểu biết toàn bộ 
vực thẳm lòng thương xót của Cha, vậy con hãy kín múc cho 
con và nhất là cho các tội nhân đáng thương. Thà rằng trời đất 
trở về hư vô chứ tình thương Cha không thể nào không ấp ủ 
một linh hồn có lòng tín thác. 

 
1784- Hôm nay, trong cuộc chuyện vãn khá lâu, Chúa 

phán với tôi, Cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết 
bao! Hỡi thư ký rất thân thương của Cha, con hãy viết rằng 
Cha muốn trào đổ sự sống thần linh của Cha cho các linh hồn 
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để thánh hóa họ, giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn Cha. 
Các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao 
vời nếu như họ tín thác vào lòng thương xót của Cha. Những 
cõi sâu tiềm tàng trong hữu thể Cha sung mãn trào tràn lòng 
xót thương và đang trào ra cho tất cả những gì Cha đã tạo 
dựng. Niềm vui sướng của Cha là hoạt động trong một linh 
hồn, đổ đầy cho họ tình thương của Cha và làm cho họ nên 
thánh. Vương quốc của Cha trên thế gian này là sự sống của 
Cha trong các linh hồn. 

 
1789- Hôm nay tôi được nhìn thấy vinh quang Thiên 

Chúa chiếu giãi từ bức hình. Nhiều linh hồn đang được lãnh 
nhận các ơn thánh, tuy họ không công khai nói ra điều ấy. Mặc 
dù bức hình phải trải qua đủ thứ thăng trầm, nhưng Thiên Chúa 
sẽ nhờ đó mà được vinh quang; những nỗ lực của Satan và các 
kẻ dữ sẽ vỡ tan tành và phí công tất cả. Bất chấp nỗi cuồng nộ 
của Satan, lòng thương xót Chúa sẽ vinh thắng trên toàn thế 
giới và sẽ được mọi tâm hồn tôn thờ. 

 
1791- Lúc ấy, một cơn bão lớn đang thổi đến, tôi liền đọc 

chuỗi kinh. Tôi bỗng nghe thấy tiếng nói của một thiên thần: 
“Con không thể đến sát cơn bão, bởi vì ánh sáng phát xuất từ 
miệng chị ấy xua đuổi con và cơn bão.” Đó là lời một thiên 
thần than phiền với Thiên Chúa. Tôi nhận ra sự tàn phá kinh 
khủng vị thiên thần sắp sửa giáng xuống qua cơn bão ấy, 
nhưng tôi cũng biết chuỗi kinh này đẹp lòng Thiên Chúa, và có 
một sức mạnh rất lớn lao. 

 
1794- Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa Hằng Hữu, con xin 

tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân sủng và phúc lành Chúa ban. Ước 
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gì từng nhịp đập của tim con đều trở thành một khúc tân ca để 
tri ân Chúa. Lạy Chúa, ước chi từng giọt máu của con đều tuần 
hoàn cho Chúa. Linh hồn con là một bài thánh ca tôn thờ lòng 
thương xót Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chỉ một mình 
Chúa mà thôi. 

 
1795- Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù những đau khổ 

của con thật kinh hoàng và da diết, nhưng con xin chấp nhận 
như những món quà xinh đẹp từ tay Chúa. Con đón nhận tất 
cả, kể cả những đau khổ các linh hồn khác không thèm chấp 
nhận. Chúa có thể đến với con bằng mọi sự, lạy Chúa Giêsu 
của con; con sẽ không từ chối Chúa điều gì. Con chỉ xin Chúa 
một điều là ban cho con sức mạnh để chịu đựng những đau 
khổ, và để chúng trở nên đáng công mà thôi. Đây trót hữu thể 
con; xin Chúa hãy dùng con theo ý Chúa. 

 
1797- Hôm nay, Chúa Giêsu đến với tôi và phán: Hỡi ái 

nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu vớt các linh hồn. Con hãy 
đến với một tội nhân đang hấp hối và tiếp tục đọc chuỗi kinh, 
nhờ đó con sẽ xin được cho người ấy lòng tín thác vào lòng 
thương xót Cha, vì người ấy đã tuyệt vọng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0139 

 

31- Hát: Chúa Giàu Lòng Xót Thương  
1. Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù 

giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin 
rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan 
chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con 
người, chết cheo thập hình, để cứu độ trần gian. 

2. Lạy Chúa! Ngài dạy con hãy đi, loan Tin Vui của Chúa 
đến muôn người. Lạy Chúa! Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho 
những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn 
yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền, ngóng 
trông con về, để đón mừng người con. 

3. Lạy Chúa! Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của 
Chúa đến gian trần. Lạy Chúa! Ngài bảo con bước theo, loan 
Tin Vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn 
muôn khắp chốn, reo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để 
đem Tin Mừng, Phúc Âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. 

4. Lạy Chúa! Ngài đã từng rửa chân, xin cho con hãy biết 
luôn khiêm nhường. Lạy Chúa! Ngài đã từng bảo ban, đem ủi 
an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm 
manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có. Để cho mọi 
người, biết nhận được rằng: Đó chính là tình yêu 

ĐK: 
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con 
Dìu con đến tận nguồn của thánh ân 
Để con đi loan tin mừng Chúa 
Vòng tay Chúa, Ngài rộng mở thứ tha 
Để ôm lấy cả tội lỗi chúng con 
Trái tin Người ban phát nguồn tình yêu. 
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Phần 8: Cuộc Đối Thoại giữa Thiên Chúa  
              Với Một Linh Hồn  
 
1485- Lòng thương xót Thiên Chúa ẩn ngự trong phép 

Thánh Thể, Chúa phán với chúng ta từ ngai tòa thương xót: 
Tất cả các con, hãy đến cùng Cha. 

 
Cuộc Đối Thoại giữa Thiên Chúa Nhân Lành 

Với Một Linh Hồn Tội Nhân 
 
Chúa Giêsu: Hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi Đấng Cứu 

Độ của con. Chính Cha cất bước đầu tiên để đến với con, vì 
Cha biết tự sức con, con không thể nhấc nổi bản thân để đến 
cùng Cha. Con nhỏ ơi, đừng trốn tránh Hiền Phụ của con nữa; 
hãy sẵn sàng thổ lộ tâm tư với Thiên Chúa xót thương, Người 
rất muốn ngỏ những lời tha thứ và quảng phát dư tràn ân sủng 
của Người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với 
Cha! Cha đã ghi tên con trên bàn tay Cha; con đã được khắc 
sâu như một thương tích nơi Trái Tim Cha. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa mời gọi từ bỏ 

nẻo đường tội lỗi để quay về, nhưng con không có sức mạnh 
cũng chẳng có can đảm để làm theo. 

 
Chúa Giêsu: Cha là sức mạnh của con, Cha sẽ trợ giúp 

con trong cuộc chiến đấu. 
 
Linh hồn: Lạy Chúa, con nhận ra sự thánh thiện của 

Chúa, và con sợ Chúa. 
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Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, con lại sợ hãi Thiên 
Chúa nhân lành hay sao? Sự thánh thiện của Cha không cản trở 
lòng nhân từ của Cha. Con hãy coi, vì con, Cha đã thiết lập 
một ngai tòa xót thương trên trần thế – đó là nhà tạm – và từ 
ngai tòa ấy, Cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con. Chung 
quanh Cha không có lính canh hoặc người bảo vệ. Các con có 
thể đến với Cha bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào; Cha muốn 
chuyện vãn và mong được ban ơn cho các con. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con hoài nghi không biết Chúa có 

tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con hay không; nỗi khốn nạn bản 
thân làm con hết sức hoảng sợ. 

 
Chúa Giêsu: Lòng thương xót của Cha còn lớn lao hơn 

tội lỗi của con và của toàn thế giới. Ai có thể đo lường được 
lòng nhân lành của Cha? Vì các con, Cha đã từ trời giáng thế; 
vì các con, Cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá; vì các 
con, Cha đã để Thánh Tâm Cha chịu lưỡi đòng đâm thâu để 
khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Vì thế, với niềm 
tín thác, các con hãy đến kín múc những ân sủng từ nguồn 
mạch ấy. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Nỗi 
khốn nạn của các con đã biến mất trong vực thẳm thương xót 
của Cha. Con đừng biện luận với Cha về nỗi xấu xa của con 
nữa. Con sẽ làm Cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho Cha 
hết những ưu phiền và cay đắng của con. Cha sẽ đổ chồng chất 
những kho tàng ân sủng của Cha trên con. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, Chúa đã chinh phục trái tim chai đá 

của con bằng  lòng nhân lành của Chúa. Trong niềm tín thác và 
khiêm cung, con đến với tòa thương xót của Chúa, nơi đó, 
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Chúa đích thân xá giải cho con qua bàn tay vị đại diện của 
Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận hồng ân và bình an của Chúa 
tràn ngập linh hồn con. Con cảm thấy bị choáng ngợp vì lòng 
thương xót của Chúa, ôi lạy Chúa. Chúa tha thứ cho con, tha 
thứ nhiều hơn những gì con dám hy vọng hoặc tưởng nghĩ. 
Lòng khoan dung của Chúa siêu vượt tất cả những ước nguyện 
của con. Và giờ đây, khi được ngập lút trong tâm tình tri ân vì 
muôn vàn ân sủng, con xin Chúa hãy đến với trái tim con. Con 
đã lang bạc như đứa con hoang đàng; nhưng Chúa vẫn không 
thôi là Hiền Phụ của con. Xin Chúa gia tăng lòng thương với 
con, vì Chúa biết con yếu đuối dường nào. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ, con đừng dài dòng về nỗi đớn 

hèn của con nữa; nó đã được quên hết rồi. Con ơi nhỏ, hãy 
lắng nghe điều Cha ước ao muốn ngỏ cùng con. Con hãy đến 
với những thương tích của Cha và kín múc từ nguồn mạch sự 
sống này bất cứ những gì tâm hồn con ước nguyện. Con hãy 
uống cho thỏa thuê từ nguồn mạch sự sống này để khỏi bị mỏi 
mệt trên bước đường lữ thứ của con. Con hãy nhìn những ánh 
quang thương xót của Cha và đừng sợ hãi những kẻ thù phần 
rỗi của con. Con hãy tôn vinh lòng thương xót của Cha. 

 
1486- Cuộc Trao Đổi của Thiên Chúa Nhân Lành 

Với Một Linh Hồn Ngã Lòng 
 

Chúa Giêsu: Hỡi linh hồn đắm chìm trong tăm tối, con 
đừng thất vọng. Tất cả vẫn chưa hư mất cả đâu. Con hãy đến 
và tin cậy nơi Thiên Chúa của con, Đấng là toàn yêu và toàn 
thương. 
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Nhưng linh hồn ấy cứ cuộn mình trong bóng tối, giả ngơ 
giả điếc trước lời nài nỉ. 

Chúa Giêsu lại mời gọi: Con nhỏ của Cha ơi, hãy lắng 
nghe lời Hiền Phụ đầy thương xót của con. 

Trong linh hồn ấy thốt ra lời đáp: “Đối với tôi, chẳng có 
xót với thương gì cả,” và rồi nó lủi vào bóng đen tăm tối hơn 
trước, một nỗi tuyệt vọng giống như thể phải chịu trước thảm 
cảnh hỏa ngục và làm cho linh hồn không thể đến gần Thiên 
Chúa. 

Chúa Giêsu lại cất tiếng mời gọi linh hồn lần thứ ba, 
nhưng linh hồn vẫn cứ điếc cứ mù, cứng lòng và thất vọng. 
Khi ấy, lòng thương xót Chúa bắt đầu thi thố mà không cần sự 
cộng tác của linh hồn nữa, Thiên Chúa vẫn ban cho họ ân sủng 
cuối cùng. Nếu ân sủng này cũng bị chê chối, Thiên Chúa sẽ 
bỏ mặc linh hồn trong thảm trạng mà họ đã tự chọn cho đến 
muôn đời. Ân sủng này phát nguyên từ Trái Tim nhân lành 
Chúa Giêsu và ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt giúp 
linh hồn nhận thức được sự nỗ lực của Thiên Chúa; nhưng việc 
hoán cải vẫn tùy thuộc vào ý muốn riêng của linh hồn. Linh 
hồn biết rằng đây là ân huệ cuối cùng đối với họ, và họ chỉ cần 
tỏ ra một tia thiện chí, thì lòng thương xót Chúa sẽ thực hiện 
tất cả những gì còn lại. 

Lòng thương xót toàn năng của Cha đang hoạt động nơi 
đây. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết tận dụng ân sủng này. 

 
Chúa Giêsu: Trái Tim Cha ngập tràn sướng vui khi con 

quay về với Cha. Bởi vì con yếu đuối, Cha sẽ bồng con trên 
cánh tay và đưa con về nhà Cha của Cha. 
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Linh hồn (như vừa chợt tỉnh, rụt rè hỏi): Lẽ nào con vẫn 
còn được thương xót hay sao? 

 
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, vẫn còn. Con có quyền 

đặc biệt đối với lòng thương xót của Cha. Hãy để tình thương 
Cha hoạt động nơi linh hồn tội nghiệp của con; hãy để những 
tia sáng ân sủng thấu nhập vào linh hồn con; chúng sẽ mang 
theo ánh sáng, hơi ấm, và sức sống. 

 
Linh hồn: Nhưng con quá kinh hãi khi nghĩ đến tội lỗi 

của con, và nỗi kinh hãi này đưa con đến chỗ hoài nghi lòng 
nhân lành của Chúa. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, tất cả tội lỗi trước kia 

của con gây nên thương tích cho Trái Tim Cha không đau đớn 
cho bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ – sau quá 
nhiều cố gắng của tình yêu và lòng thương xót của Cha, thế mà 
giờ này con vẫn ngờ vực lòng nhân lành của Cha. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, xin thương cứu vớt kẻo con chết 

mất. Xin Chúa hãy là Đấng Cứu Độ của con. Lạy Chúa, con 
không biết nói thêm gì nữa; trái tim tội nghiệp của con đã tan 
nát đành đoạn; còn Chúa, ôi lạy Chúa… 

Không để linh hồn dứt lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn 
khỏi đất, và từ vũng sâu khốn cùng của linh hồn, Chúa dẫn họ 
vào nơi nương náu trong Trái Tim Người, nơi tất cả những tội 
lỗi của linh hồn sẽ lập tức biến tan vì được ngọn lửa tình yêu 
tiêu hủy. 
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Chúa Giêsu: Hỡi linh hồn, đây là tất cả báu tàng của Trái 
Tim Cha. Con hãy nhận lấy tất cả những gì con cần thiết. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con được ngập lút trong hồng ân 

Chúa. Con cảm thấy một sức sống mới đang trào dâng trong 
con, và nhất là con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm 
hồn con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi lạy Chúa, con sẽ tôn vinh 
lòng thương xót toàn năng của Chúa cho đến muôn đời. Được 
lòng lành Chúa khích lệ, con sẽ giãi bày cho Chúa tất cả những 
nỗi phiền muộn của tâm hồn con. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy kể hết cho 

Cha nghe, đừng giấu giếm điều gì, bởi vì Trái Tim từ ái Cha, 
Trái Tim của Người Bạn tốt lành nhất của con đang lắng nghe 
đây. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, giờ đây con nhìn ra tất cả nỗi vô ơn 

của con cũng như lòng nhân lành của Chúa. Chúa vẫn đeo bám 
con bằng ân sủng, trong khi con lại cản trở lòng lành của Chúa. 
Con thấy mình đáng chịu phạt nơi tầng sâu hỏa ngục vì đã 
khinh thị ơn Chúa. 

 
Chúa Giêsu (ngắt lời): Con đừng quá để trí đến nỗi khốn 

cùng của con – con còn quá yếu ớt không thể nói về điều ấy – 
tốt hơn, con hãy nhìn vào Trái Tim đầy lân tuất của Cha, và 
hãy thấm nhuần những tâm tình của Cha. Con hãy gắng sống 
hiền lành và khiêm nhường; biết xót thương người khác như 
Cha đối với con vậy; và nếu cảm thấy sức cùng lực kiệt, con 
hãy đến với nguồn mạch xót thương để củng cố linh hồn, con 
sẽ không bị rã rời trên bước đường lữ hành của con. 
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Linh hồn: Giờ đây con đã hiểu lòng thương xót Chúa vẫn 
bảo bọc con, và như một ánh sao rạng ngời, dẫn đưa con về 
nhà Cha con, giữ gìn con cho khỏi những nỗi kinh hoàng hỏa 
ngục mà con đã đáng sa vào, không phải chỉ một, mà cả ngàn 
lần. Lạy Chúa, đối với con, cõi đời đời hầu như cũng vẫn 
không đủ cho con dâng lời chúc tụng xứng đáng với tình 
thương xót và lòng trắc ẩn vô cùng mà Chúa đã dành cho con. 

 
31- Hát : Cha Là Đấng Thương Xót  

1. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi, vì Cha 
là Đấng nguồn cứu rỗi cho ai lỡ lầm. Cha không xét xử tội lỗi 
con, Cha ôm ấp chữa lành vết thương, vì Cha là đấng xót 
thương. Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, Cha là đấng 
nhân từ với lòng thương xót. 

2. Lạy Cha thương xót con cùng, thương xót con cùng. Cha 
là đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, ai trông cạy 
vào Cha sẽ được cứu thoát. 

3. Lạy Cha Đấng thuơng xót vô cùng, Cha là niềm hy 
vọng. Đấng mang lại niềm vui ơn cứu độ, Ai bền đỗ đến cùng 
sẽ được ơn cứu thoát.  

ĐK: Lạy Cha là niềm an ủi lòng thương xót của con, Cha 
là niềm hy vọng Lòng Thương Xót đời con. 
Lạy Cha là nguồn êm dịu Lòng Thương Xót của con, Cha là 
nguồn cứu độ  Lòng Thương Xót đời con. 
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1487- Cuộc Tâm Sự giữa Thiên Chúa Nhân Lành 
Với Một Linh Hồn Đau Khổ 

 
Chúa Giêsu: Hỡi linh hồn đáng thương, Cha thấy con 

chịu lắm tân toan và thậm chí không có đủ sức để thưa chuyện 
với Cha. Thế thì Cha sẽ bắt chuyện với con vậy. Cho dù những 
đau khổ của con có lớn lao đi nữa, con cũng đừng nản lòng 
hoặc đầu hàng sự tuyệt vọng. Hỡi con nhỏ của Cha, hãy nói 
cho Cha biết ai đã dám gây thương tích cho trái tim con? Con 
hãy kể lể mọi sự chân tình với Cha và tỏ bày cho Cha tất cả 
những thương tích của trái tim con. Cha sẽ chữa lành, và đau 
khổ của con sẽ trở nên mạch nguồn thánh hóa cho con. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, những đau khổ của con quá lớn, 

quá nhiều, và quá lâu đến nỗi làm con phải ngã lòng. 
 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, con đừng nản chí. 

Cha biết niềm tín thác vô hạn con trao đặt nơi Cha; Cha biết 
con ý thức về lòng nhân lành và tình thương xót của Cha. Vậy 
Cha con mình hãy hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng 
trái tim con. 

 
Linh hồn: Có đủ thứ đủ chuyện nên con không biết phải 

nói điều nào trước và phải trình bày như thế nào. 
 
Chúa Giêsu: Con hãy nói cho Cha thật đơn giản như chỗ 

bạn bè với nhau. Hỡi con, bây giờ con hãy kể cho Cha biết 
điều gì cản trở con tiến bước trên đường trọn lành? 
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Linh hồn: Sức khỏe yếu nhược đã kiềm hãm con trên 
đường trọn lành. Con không thể chu toàn các phận sự. Con vô 
dụng như một bánh xe thừa thãi trên một cỗ xe. Con không 
hãm mình hoặc giữ chay được đến mức các thánh đã làm. Lại 
nữa, không ai tin là con bệnh tật, thành ra nỗi đau tinh thần làm 
trầm thống thêm nỗi đau thể xác, và con thường xuyên phải 
chịu nhục nhã.  

Lạy Chúa Giêsu, làm sao ai lại có thể nên thánh trong 
những hoàn cảnh như thế? 

 
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, đúng thế, tất cả điều ấy 

đều là đau khổ. Nhưng đâu còn con đường nào khác dẫn lên 
trời ngoài con đường thánh giá. 

Cha là người thứ nhất đã đi con đường ấy. Con phải biết 
đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, trên con đường nên thánh cũng còn 

một ngãng trở khác. Vì trung thành với Chúa mà con cam chịu 
bách hại và đau khổ rất nhiều. 

 
Chúa Giêsu: Chính vì con không thuộc về thế gian nên 

thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên, thế gian đã bách hại Cha. 
Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo 
bước Cha. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con còn chán nản vì các bề trên và 

cha giải tội của con cũng không cảm thông những thử thách 
nội tâm của con. Một đám mây mù bao phủ tâm trí con. Làm 
sao con có thể tiến bước? Tất cả điều ấy làm con nản chí và 
chẳng còn muốn vươn đến những đỉnh cao trọn lành nữa. 
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Chúa Giêsu: Được, con ơi, lần này con đã tâm sự khá 
nhiều với Cha. Cha biết rằng không được cảm thông cũng là 
một nỗi đớn đau, nhất là từ những người mà ta yêu mến và cởi 
mở thật nhiều. Nhưng con hãy biết, tất cả những phiền sầu và 
khốn cùng của con được Cha cảm thông là đủ lắm rồi. Cha hài 
lòng với niềm tin tưởng vững vàng của con, dù thế nào cũng 
vẫn tin vào các vị đại diện của Cha. Từ đó, con hãy biết rằng 
không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn – vì 
điều ấy vượt quá khả năng nhân loại. Vì vậy, Cha vẫn ở lại trên 
trần gian này để ủi an trái tim nhức nhối của con và bổ sức cho 
linh hồn con, để con khỏi phải lao đao trên đường. Con nói có 
một bóng đen tăm tối dày đặc đang phủ lấp tâm trí con. Nhưng 
trong những lúc ấy, sao con không đến với Cha là nguồn sáng, 
trong một giây phút có thể chiếu giãi vào linh hồn con tri thức 
thánh thiện nhiều hơn trong bất kỳ sách vở nào? Không cha 
giải tội nào có thể dạy dỗ và chỉ dẫn cho một linh hồn được 
như thế. 

Con cũng nên biết cảnh tăm tối mà con than phiền ấy 
chính Cha là người trước tiên đã chịu trong vườn Cây Dầu, 
giữa lúc linh hồn Cha bị nghiền nát trong nỗi thảm sầu đến 
chết. Cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy vì ân 
tình đặc biệt Cha dành cho con và vì mức độ thánh thiện cao 
vời Cha muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ 
là linh hồn gần gũi với Trái Tim Cha nhất. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, còn một điều nữa. Con phải làm gì 

khi bị người đời quên lãng và chối từ, nhất là với những người 
đáng lẽ con được quyền nương tựa trong những lúc cần thiết? 
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Chúa Giêsu: Hỡi con, con hãy dốc lòng đừng bao giờ 
nương tựa vào người đời. Con hãy phó mình hoàn toàn cho 
thánh ý Cha bằng lời này, “Lạy Chúa, không phải ý con, nhưng 
là thánh ý Chúa hãy nên trọn nơi con.” Lời này khi được thốt 
ra từ thâm tâm có thể nâng một linh hồn lên đỉnh trọn lành chỉ 
trong một thời gian ngắn. Cha vui sướng nơi một linh hồn như 
thế. Linh hồn ấy đem lại vinh quang cho Cha. Linh hồn ấy làm 
tỏa ngát thiên đàng bằng hương thơm nhân đức của mình. 
Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do 
việc thường xuyên hiệp lễ. Vì vậy, con hãy thường xuyên đến 
với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà 
kín múc bất cứ những gì cần thiết. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì lòng nhân ái 

Chúa vẫn ở với chúng con trên chốn lưu đầy này, vì Chúa 
thương xót và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang rạng 
ngời lòng trắc ẩn và từ nhân của Chúa. Nhờ ánh sáng lòng 
thương xót Chúa mà con hiểu được Chúa yêu thương con ngần 
nào. 

 
 
 
1488 - Cuộc Hàn Huyên giữa Thiên Chúa Nhân Lành 

Với Một Linh Hồn Phấn Đấu Nên Trọn Lành 
 
Chúa Giêsu: Hỡi linh hồn khát vọng trọn lành, Cha hài 

lòng trước những nỗ lực của con, nhưng sao Cha thấy con 
thường hay buồn sầu và chán nản như thế? Hỡi con nhỏ, con 
hãy nói cho Cha biết ý nghĩa và nguyên nhân của nỗi buồn ấy 
đi? 
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Linh hồn: Lạy Chúa, con buồn là vì dù đã nhiều lần dốc 
quyết chân thành, nhưng con vẫn sa đi ngã lại trong những lỗi 
lầm như cũ. Con thực hiện các quyết định vào buổi sáng, 
nhưng đến tối lại thấy mình đã xa rời quá nhiều. 

 
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con hãy xem tự mình 

con, con là gì. Nguyên nhân sa ngã của con là vì con cậy dựa 
quá nhiều vào bản thân và quá ít vào Cha. Nhưng con đừng để 
điều ấy làm con buồn bã quá mức. Con đang sống với Thiên 
Chúa đầy lòng thương xót mà nỗi khốn cùng của con không 
thể làm cạn. Con hãy nhớ Cha không hề giới hạn số lần tha 
thứ. 

 
Linh hồn: Vâng, con biết tất cả điều ấy, nhưng những 

chước cám dỗ khủng khiếp cứ tấn công và những nỗi ngờ vực 
đủ loại cứ nổi dậy trong con, hơn nữa, mọi sự đều làm con khó 
chịu và nản lòng. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy biết rằng 

ngãng trở nguy hại nhất trên đường trọn lành là tâm trạng chán 
nản và lo âu thái quá. Những điều này tước mất khả năng thực 
hành nhân đức của con. Tất cả các chước cám dỗ nhất tề hợp 
lại cũng không làm xao xuyến bình an nội tâm của con, dù chỉ 
nhất thời. Tính tủi thân và thói chán chường là hậu quả của tật 
tự ái. Con không nên chán nản, nhưng hãy gắng làm cho tình 
yêu của Cha ngự trị trong con, thế chỗ của lòng tự ái. Hỡi con, 
con hãy tin tưởng. Đừng nản lòng khi nài xin ơn tha thứ vì Cha 
luôn luôn sẵn lòng thứ tha cho con. Mỗi lần con nài xin ơn tha 
thứ là con tán dương lòng thương xót của Cha. 
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Linh hồn: Con biết thực thi việc nào tốt hơn, việc nào 
đẹp lòng Chúa hơn, nhưng con gặp những ngãng trở quá lớn 
trong việc thực hiện điều này. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, đời sống trên trần thế 

thực sự là một cuộc chiến đấu; một cuộc chiến sống còn cho 
nước Cha. Nhưng đừng sợ hãi, bởi vì con không lẻ loi một 
mình. Cha lúc nào cũng nâng đỡ con, vì thế con hãy nương tựa 
vào Cha mà chiến đấu và đừng sợ gì. Con hãy dùng chiếc bình 
tín thác mà kín múc từ nguồn mạch sự sống – cho chính con 
cũng như cho các linh hồn khác, nhất là những người còn ngờ 
vực vào lòng nhân lành của Cha. 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, con cảm thấy tâm hồn con được 

chan chứa tình yêu Chúa, những tia sáng xót thương và tình 
yêu của Chúa đang thấu nhập linh hồn con. Lạy Chúa, con ra 
đi theo lệnh Chúa truyền. Con đi chinh phục các linh hồn. Lạy 
Chúa, được ơn thánh Chúa đỡ nâng, con sẵn sàng bước theo 
Chúa không những lên núi Taborê, mà còn lên núi Canvê nữa. 
Con ước ao dẫn đưa các linh hồn đến với suối nguồn xót 
thương để ánh quang lòng thương xót Chúa được rạng chiếu 
trên tất cả mọi linh hồn, và nhà Chúa Cha sẽ được đông đúc. 
Khi kẻ thù bắt đầu xông đánh, con sẽ nép mình sau khiên thuẫn 
lòng thương xót Chúa. 
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32- Hát: Niềm Tin Vào Lòng Thương Xót Chúa  
 
1. Dẫu có khó khan trong cuộc đời con, niềm tin vào 

Lòng Thương Xót Chúa. Dẫu có lắng lo trong cuộc đời con, 
niềm tin vào Lòng Thương Xót của Ngài. 

2. Dẫu có đắng cay trong cuộc đời con, niềm tin vào 
Lòng Thương Xót Chúa, Dẫu có bão giông trong cuộc đời con, 
niềm tin vào Lòng Thương Xót của Ngài. 

ĐK: Tình Chúa như biển khơi, tình Chúa như là mưa rơi, 
mưa rơi xuống đời đổ xuống đời con không vơi. 

Tình Chúa ôi thật dịu êm, tình Chúa như lời mẹ ru tiếng 
sáo diều, yêu con yêu con thật nhiều. 

Lòng Thương Xót Chúa ôi thật bao la, Lòng Thương Xót 
Chúa ôi thật hải hà. Lòng Thương Xót Chúa muôn đời không 
vơi, Lòng Thương Xót Chúa ôi Thật tuyệt vời. 

 
 

1489- Cuộc Tình Tự giữa Thiên Chúa Nhân Lành 
Với Một Linh Hồn Trọn Lành 

 
Linh hồn: Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con, con mong 

ước được thưa chuyện cùng Chúa. 
 
Chúa Giêsu: Hỡi con yêu của Cha, con hãy nói đi, lúc 

nào Cha cũng lắng nghe. Cha đợi chờ con. Thế con muốn thỏ 
thẻ gì nào? 

 
Linh hồn: Lạy Chúa, trước tiên xin cho con được thổ lộ 

tâm tư dưới chân Chúa trong dầu thơm tri ân vì muôn vàn phúc 
lành Chúa đã trào đổ cho con; mặc dù rất muốn, nhưng con 
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không sao đếm nổi. Con chỉ nhớ không một giây phút nào 
trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm sự bảo bọc và 
lòng lành của Chúa. 

 
Chúa Giêsu: Những lời của con làm Cha mát lòng, và lời 

tạ ơn của con khai mở những kho tàng ân sủng tân kỳ. Nhưng 
con ơi, mình hãy hàn huyên cho hết những điều chôn chặt 
trong tâm hồn con. Mình hãy thủ thỉ hết cho nhau, như hai tâm 
hồn yêu đương vẫn làm. 

 
Linh hồn: Ôi Chúa nhân lành của con, trong tâm hồn của 

con có những bí nhiệm mà chưa ai biết và sẽ không bao giờ 
biết, ngoài một mình Chúa, vì dẫu con có muốn tự sự cũng 
chẳng được ai cảm thông. Thừa tác viên của Chúa chỉ biết chút 
ít vì con đã tỏ bày, nhưng trong những mầu nhiệm ấy, ngài chỉ 
biết một phần trong những điều con có thể trình bày với ngài 
mà thôi; phần còn lại vẫn còn đó giữa Chúa và con cho đến 
muôn đời, lạy Thiên Chúa của con! Khi thứ tha tội lỗi cho con, 
Chúa đã bao bọc con trong áo choàng thương xót của Chúa. 
Không lần nào Chúa đã khước từ ơn tha thứ; Chúa luôn dành 
cho con lòng cảm thương và một đời sống ân sủng mới mẻ. Để 
ngăn ngừa những nghi nan, Chúa đã giao con cho sự ân cần 
chăm sóc của Giáo Hội là hiền mẫu của con, người nhân danh 
Chúa bảo vệ các chân lý đức tin và canh phòng con cho khỏi 
lầm lạc. Nhất là nơi tòa xót thương của Chúa, linh hồn con tìm 
được một đại dương ân phúc, dù Chúa đã không cho các thiên 
thần sa ngã thời gian để sám hối hoặc kéo dài thời gian thương 
xót cho họ. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa đã đặt để các linh 
mục thánh thiện chỉ vẽ cho con nẻo đường chắc chắc. 
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Lạy Chúa Giêsu, còn một bí nhiệm nữa trong cuộc sống 
con, điều sâu thẳm và thân thương nhất cho tâm hồn con: đó là 
chính Chúa khi Chúa đến với linh hồn con dưới hình tấm bánh. 
Trong đó chất chứa toàn bộ bí nhiệm sự thánh thiện của con. Ở 
đây, trái tim con được kết hợp với Trái Tim Chúa để chỉ còn là 
một mà thôi. Không còn bí nhiệm nào khác bởi vì tất cả những 
gì của Chúa đều là của con, và tất cả những gì của con đều là 
của Chúa. Đó là quyền toàn năng và phép lạ lòng thương xót 
Chúa. Tất cả miệng lưỡi loài người và thiên thần hợp lại cũng 
không thể tìm được những ngôn từ xứng hợp với mầu nhiệm 
tình yêu và lòng thương của Chúa. 

Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, tâm hồn con rơi vào 
một cuộc xuất thần. Trong thinh lặng, con thân thưa tất cả với 
Chúa, lạy Chúa, bởi vì ngôn ngữ tình yêu là không lời không 
tiếng; không cái động nào của tim con mà Chúa không biết. 
Lạy Chúa, mức độ Chúa hạ mình thái quá đã đánh thức trong 
tâm hồn con một tình yêu càng nồng nàn cho Chúa, đối tượng 
tình yêu độc nhất của con. Đời sống kết hợp biểu lộ qua đức 
thanh khiết vẹn tuyền, lòng khiêm nhượng thẳm sâu, sự thinh 
lặng dịu hiền, và nhiệt tâm cháy bỏng vì phần rỗi các linh hồn. 

Lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con, Chúa canh giữ con 
từng giây phút và soi sáng cho con biết phải hành động thế nào 
trong từng trạng huống cụ thể khi tâm hồn con chao đảo đôi 
đường. Chính Chúa thường xuyên can thiệp để giải quyết khó 
khăn. Vô số lần bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con 
biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn. 

Ôi bao nhiêu lần tha thứ nào ai biết được! Biết bao lần 
Chúa đã đổ xuống hồn con ơn can đảm và kiên cường để dấn 
bước. Chính Chúa đã cất đi những chướng ngại trên đường con 
đi, can thiệp trực tiếp vào những hành động của tha nhân.  
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Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con đã thân thưa với 
Chúa chỉ là một bóng mờ so với những gì đang diễn ra nơi tâm 
hồn con. Lạy Chúa Giêsu của con, con khao khát cháy bỏng 
cho các tội nhân được thống hối! Chúa biết con đang làm 
những gì để đưa họ trở về với Chúa. Mỗi xúc phạm đến Chúa 
đều gây nên thương tích sâu hoắm nơi con. Để bảo vệ nước 
Chúa, con không tiếc xót sức lực, sức khỏe hay mạng sống của 
mình. Mặc dù ở đời này, những nỗ lực của con có lẽ không 
được nhìn thấy, nhưng không vì thế mà kém giá trị trước mắt 
Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu của con, con muốn đem các linh hồn đến 
với nguồn mạch thương xót của Chúa để kín múc thứ nước tái 
sinh bằng chiếc bình tín thác. Linh hồn nào càng khát khao 
lòng thương xót hãy càng đến với Chúa với niềm tín thác lớn 
lao; và nếu họ tín thác vào Thiên Chúa không giới hạn, thì đáp 
lại, Chúa cũng dành cho họ một khối xót thương không giới 
hạn.  

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết mọi nhịp đập của trái 
tim con, Chúa biết con thao thức trăn trở cho mọi trái tim đều 
đập chỉ vì một mình Chúa, để mọi linh hồn đều tôn vinh sự cao 
cả của lòng thương xót Chúa. 

 
Chúa Giêsu: Hỡi con yêu của Cha, niềm hoan lạc của 

Trái Tim Cha, những lời của con thân thương và làm thỏa lòng 
Cha hơn ca đoàn các thiên thần. Mọi kho tàng của Trái Tim 
Cha đều rộng mở cho con. Con hãy lãnh nhận từ Trái Tim này 
tất cả những gì cần thiết cho con và cho toàn thế giới. Vì tình 
yêu của con, Cha trừu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà 
nhân loại đáng phải gánh chịu. Một hành vi yêu mến tinh tuyền 
làm đẹp lòng Cha hơn ngàn lời kinh bất xứng. Một lời thở than 
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yêu mến của con đền bồi được rất nhiều xúc phạm mà các kẻ 
vô thần đã phạm đến Cha. Hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có 
giá trị vô hạn trước mắt Cha nhờ tình yêu lớn lao con dành cho 
Cha. Nơi một linh hồn chỉ sống cho tình yêu Cha, Cha ngự trị 
như trên thiên đàng. Cha chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. 
Nơi ấy, Cha tìm được hạnh phúc của Cha; tai Cha lắng nghe 
từng lời nài xin của trái tim họ; Cha thường đoán trước những 
lời kêu xin của họ. Hỡi người con cưng yêu nhất của Cha, quả 
táo trước mắt Cha, con hãy nghỉ ngơi một lúc gần bên Trái 
Tim Cha và nếm hưởng ân tình mà con sẽ được hoan hưởng 
trong cõi đời đời. 

Nhưng này con nhỏ, con vẫn chưa về đến quê hương của 
con; vậy con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ ân sủng Cha, hãy 
chiến đấu cho nước Cha trong các linh hồn; hãy chiến đấu như 
một người con của Vua Cả; và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu 
đầy của con sẽ thấm thoát trôi nhanh, nhưng đó cũng là khả 
năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Con nhỏ 
của Cha ơi, Cha trông đợi từ nơi con rất nhiều linh hồn sẽ tán 
dương lòng thương xót Cha trong cõi đời đời. Hỡi con nhỏ của 
Cha, để có thể đáp ứng lời mời gọi của Cha một cách xứng 
đáng, con hãy lãnh nhận Cha hằng ngày trong lúc hiệp lễ. Điều 
ấy sẽ ban sức mạnh cho con… 

 
Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ mặc con lẻ loi 

trong đau khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối dường nào. 
Con là vũng sâu khốn nạn, là hư vô đích thực. Vì thế, nếu 
Chúa bỏ con một mình, con sẽ sa ngã thì có lạ gì? Chúa ơi, con 
chỉ là một đứa bé, vì vậy con không thể tự mình sống được. 
Tuy nhiên, dù bị bỏ rơi hoàn toàn, con vẫn tín thác; dù cảm 
giác của con thế nào đi nữa, con vẫn tín thác; và con đang được 
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biến đổi hoàn toàn trong niềm tín thác – bất kể nhiều lúc con 
có cảm thấy điều gì đi nữa. Xin Chúa đừng giảm bớt một đau 
khổ nào của con, nhưng xin ban thêm sức mạnh để con có thể 
chịu đựng. Lạy Chúa, xin hãy xử đối với con tùy ý Chúa, chỉ 
xin cho con ơn được mến Chúa trong mọi biến cố hoàn cảnh. 
Lạy Chúa, xin đừng san bớt chén đắng của con, nhưng ban sức 
mạnh để con có thể uống cạn. 

Chúa ơi, đôi khi Chúa nâng con vào vầng sáng các thị 
kiến, để rồi lại ném con vào bóng tối của đêm đen và vực thẳm 
hư vô của con, linh hồn con cảm thấy như bơ vơ giữa chốn 
hoang mạc. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả, con 
vẫn tín thác vào Chúa vì Chúa không hề đổi thay. Các tâm 
trạng của con thay đổi, nhưng Chúa muôn đời vẫn thủy chung, 
luôn đầy lòng xót thương. 

 
1744- Ôi Thiên Chúa nhân từ của chúng con, nguyện 

Chúa được tôn thờ, 
Ôi Thiên Chúa Toàn Năng và Đấng Tạo Hóa.  
Sấp mình khiêm cung, chúng con dâng lời tán tụng,  
Dìm mình trong đại dương Thiên Tính Chúa. 
Nhưng con người đã không kiên vững trong giờ thử 

thách. 
Trước xúi bẩy của thần dữ, họ đã bất trung với Chúa. 
Đánh mất ân sủng và ân huệ Chúa ban; chỉ còn nỗi khốn 

cùng, 
Nước mắt, đau khổ, buồn phiền, cay đắng, cho đến khi an 

nghỉ dưới mồ. 
Nhưng lạy Chúa nhân từ, Chúa đã không để con người 

phải chết, 
Nên đã hứa ban Đấng Cứu Độ. 
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Chúa không để chúng con tuyệt vọng, bất chấp những xúc 
phạm nặng nề của chúng con, 

Chúa đã sai các sứ ngôn của Chúa đến với dân tộc Israel. 
Tuy vậy, nhân loại vẫn ngày đêm kêu khóc cùng Chúa, 
Từ thung lũng khốn cùng, tội lỗi với tất cả thương đau. 
Chúa ngự trên trời nghe thấu tiếng than van và những giọt 

nước mắt, 
Thiên Chúa đầy nhân hậu, Thiên Chúa đầy xót thương. 
Nhân loại lỡ lầm, nhưng không thể xin tha thứ, 
Vì vực thẳm ngăn cách giữa Thiên Chúa và nhân loại. 
Với tiếng rên thê thảm, họ kêu lên, “Lạy Đấng Xót 

Thương!” 
Giavê vẫn im tiếng… từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. 
Nhưng nỗi trăn trở của toàn nhân loại trầm thống hơn 

nữa. 
Một nỗi khao khát Đấng được hứa ban. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, xin đến xóa tội chúng con, 
Xin hãy đến, như tia sáng chiếu soi miền tăm tối chúng 

con. 
Nhân loại không ngớt kêu xin Chúa, lạy Chúa các chúa, 
Van lơn lòng thương xót vô biên, khẩn nài lòng cảm 

thương của Chúa. 
Ôi Giavê quyền uy, xin ban ơn tha thứ cho chúng con, 
Xin nhớ lại lòng nhân hậu Chúa và tha thứ tội lỗi chúng 

con. 
 
1746- Lòng Nhân Lành Vô Biên của Thiên Chúa 
Trong Việc Sai Con Một Người Đến với Chúng Ta 
Ôi Thiên Chúa nhân từ, nguyện Chúa được kính thờ, 
Vì Chúa đã đoái thương từ trời giáng thế. 
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Chúng con sấp mình khiêm cung tôn thờ 
Vì Chúa đã hạ cố mà nâng toàn thể nhân loại lên. 
Lòng thương xót Chúa thật khôn dò khôn thấu, 
Vì yêu chúng con mà Chúa đã nhập thể 
Nơi lòng Đức Thánh Vô Nhiễm, không vướng mắc tội 

tình, 
Vì Chúa đã định như thế từ muôn đời muôn thuở. 
Đức Thánh Trinh Nữ diễm phúc, Bông Huệ tinh tuyết, 
Người đầu tiên ca ngợi quyền toàn năng thương xót Chúa. 
Tâm hồn thanh khiết của Mẹ rộng mở tình yêu cho Ngôi 

Lời giáng thế; 
Mẹ tin lời sứ thần Thiên Chúa và kiên vững trong niềm 

tín thác. 
Thiên đàng ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã trở nên con 

người, 
Vì trên trần gian có một trái tim xứng đáng cho Thiên 

Chúa. 
Lạy Chúa, vì sao Chúa không kết hợp với vị luyến thần? 
Cho dù cung lòng đồng trinh hết sức thanh sạch, 
Nhưng đây vẫn là một mầu nhiệm của lòng thương xót 

Chúa. 
Ôi mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, ôi Thiên Chúa đầy 

trắc ẩn, 
Chúa đã đoái thương từ bỏ ngai trời 
Để xuống với đớn hèn của chúng con, với yếu đuối nhân 

loại, 
Vì không phải các thiên thần, nhưng là nhân loại cần đến 

lòng thương xót. 
Để dâng lời tán dương lòng thương xót Chúa cho xứng 

đáng, 
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Chúng con xin hợp với Hiền Mẫu Vô Nhiễm của Chúa, 
Khi ấy, khúc ca của chúng con sẽ đẹp lòng Chúa hơn, 
Vì Mẹ là người được tuyển chọn giữa toàn thể nhân loại 

và thiên thần. 
Qua Mẹ, như pha lê tinh ròng, 
Lòng thương xót Chúa được thông ban cho chúng con. 
Qua Mẹ, nhân loại được đẹp lòng Thiên Chúa; 
Qua Mẹ, những dòng suối thánh ân trào đổ xuống cho 

chúng con. 
 
1747 - Lòng Nhân Lành Vô Biên của Thiên Chúa 

Trong Công Cuộc Cứu Độ Nhân Loại 
Lạy Thiên Chúa, Chúa có thể cứu hàng ngàn thế giới chỉ 

bằng một lời; một tiếng thở than của Chúa Giêsu cũng làm 
thỏa phép công bình của Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, chính 
vì yêu thương chúng con, Chúa đã cam chịu cuộc Thương Khó 
khốc liệt đến thế. Phép công bình Chúa Cha có thể được đền 
bồi chỉ bằng một tiếng thở than của Chúa, vì thế tất cả việc tự 
hạ của Chúa chỉ là công việc của lòng thương và tình yêu cao 
vời của Chúa mà thôi.  

Lạy Chúa, khi lìa bỏ thế gian, Chúa đã muốn ở lại với 
chúng con, và vì thế Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích trên 
bàn thờ, và Chúa đã mở rộng lòng thương xót Chúa cho chúng 
con. Không nỗi khốn nạn nào có thể làm Chúa cạn kiệt; Chúa 
đã mời gọi tất cả chúng con đến với suối nguồn tình yêu, suối 
nguồn lân tuất của Chúa. Đây là nhà tạm của lòng thương xót 
Chúa, là thần dược cho mọi tật bệnh của chúng con. Ôi nguồn 
suối xót thương hằng sống, nơi mọi linh hồn đều được lôi kéo; 
một số như những chú nai khát khao tình yêu Chúa; một số tẩy 
rửa thương tích tội lỗi; một số đến kín múc sức mạnh vì đã kiệt 
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sức trong cuộc đời. Trong giờ phút sinh thì trên thập giá, Chúa 
đã ban cho chúng con sự sống muôn đời, để khi cạnh sườn 
thánh thiện của Chúa được mở ra, Chúa đã khai thông một 
nguồn mạch thương xót bất tận cho chúng con, ban cho chúng 
con kho tàng quí báu nhất của Chúa, đó là Máu và Nước trong 
Trái Tim Chúa. Quyền toàn năng lòng thương xót Chúa là như 
thế. Từ đó, mọi ân sủng trào đổ xuống cho chúng con. 

 
1748- Ôi Thiên Chúa, nguyện Chúa được tôn thờ trong 

công cuộc lòng thương xót, 
Được mọi tâm hồn trung thành chúc tụng 
Nơi những người được Chúa nhìn đến, 
Nơi những người ở trong sự sống bất tử của Chúa. 
Ôi Chúa Giêsu của con, xin dủ lòng đoái thương, cuộc đời 

trần gian của Chúa thật bi thảm, 
Và công trình của Chúa kết thúc trong nhục hình kinh hãi, 

bị căng thây trên cây gỗ thập hình. 
Tất cả chỉ vì yêu linh hồn chúng con. 
Với tình yêu tuyệt vời, Chúa đã để cạnh sườn cực thánh 

của Chúa bị mở ra, Và những nguồn suối Máu cùng Nước đã 
từ Trái Tim Chúa trào tuôn,  

Nơi đây là nguồn mạch hằng sống của lòng thương xót 
Chúa, Nơi đây các linh hồn nhận được ủi an và bổ sức. 

Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa lưu lại cho chúng con 
lòng thương xót; Tình yêu Chúa đã đoái thương an bài như thế, 

Để sống cuộc đời này, trong đau khổ lầm than, 
Con vẫn không bao giờ hoài nghi lòng nhân lành và tình 

thương của Chúa. 
Giả như mọi khốn nạn của thế gian đè nặng trên hồn con 
Chúng con vẫn không được nghi ngờ một phút giây, 



Sách Radio – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VỚI BỆNH NHÂN 

LM.GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG – TTMV GP.SAIGON                                                                                                                           
0163 

 

Nhưng phải tín thác vào sức mạnh tình thương Chúa, 
Vì với lòng từ ái, Chúa đón nhận con tim thống hối. 
Ôi lòng thương xót vời vợi của Thiên Chúa chúng con, 
Nguồn mạch cảm thông và trọn vẹn ngọt ngào, 
Hỡi linh hồn, hãy tín thác, hãy tín thác, dù ô nhơ tội lỗi, 
Vì khi đến với Chúa, ngươi không còn cảm thấy đắng 

cay. 
Bởi vì Chúa là ngọn lửa tình yêu vĩ đại sống động 
Khi chúng ta thành tâm đến với Ngươì 
Đớn hèn, tội lụy, và hành vi xấu xa của chúng ta sẽ biến 

mất; 
Người sẽ trả nợ giùm khi chúng ta phó mình cho Người. 
 
1749- Lòng Nhân Lành Vô Biên của Thiên Chúa 

Trong Việc Điểm Tô Toàn Thể Địa Cầu 
Để Làm Cuộc Sống của Nhân Loại Hạnh Phúc 

Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa được tràn trải 
khắp nơi một cách quảng đại và Chúa đã thực hiện tất cả điều 
ấy vì nhân loại. Ôi, chắc chắn Chúa yêu thương nhân loại rất 
thiết tha vì tình yêu Chúa quá ân cần đối với họ. 

Lạy Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa của con, khắp mọi 
phương, con đều nhìn ra dấu vết bàn tay và ấn tích lòng thương 
xót Chúa đang ôm ấp toàn thể các loài thụ sinh. 

Lạy Đấng Tạo Hóa đầy lòng cảm thương của con, con 
muốn thờ phượng Chúa thay cho tất cả các loài sinh linh và vô 
linh; con mời gọi toàn thể vũ trụ hãy tán dương lòng thương 
xót Chúa. Ôi lạy Chúa, cao cả thay lòng nhân lành của Chúa! 
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33- Hát: Tán Tụng Hồng Ân  
 

1- Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. 
Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. 
Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ. 
Cho đời con vững một niềm tin xin dâng lời cảm mến. 
Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ. 
Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. 
Chúa đã cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới. 
Con (i) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. 
 
ĐK: Đời đời Người đã thương con đời đời Người vẫn 

thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa 
thương yêu, ấp ủ con đêm ngày. 

 
2- Xin chân thành cảm tạ, tình thương Chúa thắng oan 

khiên. Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan. 
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu loài người được Chúa 

nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa Chúa nâng 
niu gìn giữ luôn đêm ngày. 
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IX- PHÉP LÀNH KẾT THÚC 
  
Chúng ta cùng cầu nguyện, 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là sự cứu độ muôn 

đời của những ai tin Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện 
cho những bệnh nhân. Chúng con nài xin Chúa là Đấng đầy 
quyền năng và lòng thương xót cho các bệnh nhân được chữa 
lành để cảm tạ tôn thờ Chúa trong Hội Thánh. Hoặc nếu thánh 
ý Chúa định cách khác, thì xin cho họ cũng đủ nghị lực thiêng 
liêng mà tuân theo thánh ý Chúa mọi đàng như người con hiếu 
thảo.  

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen 
 
Chúa ở cùng anh chị em – và ở cùng cha 
Xin Thiên Chúa toàn năng,  
+ là Cha, và Con, và Thánh Thần 
Ban phúc lành cho anh chị em. Amen 
Chúc anh chị em luôn được bình an 
Tạ ơn Chúa. 
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