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Ngày lễ trọng đại tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót được 
thánh Gioan Phaolo II cho mừng hàng năm vào ngày Chúa 
Nhật ngay sau Lễ Phục Sinh. Cách riêng cho năm nay 2016, 
Ngày Lễ Biệt Kính này cần được mừng cho trọng thể hơn vì 
ÐTC Phanxico  muốn chúng ta Sống và Ca Vang  Mầu 
Nhiệm Lòng Chúa Thương Xót từng ngày trọn năm.  
Ngài cho mở toang những Cửa Thánh Thương Xót Porta 
Sancta  để chúng ta tất cả - người tội lỗi nhiều, người tội lỗi 
ít nhiều - nhất là những người phạm những tội cực trọng 
(như tội phá thai v.v...) mà  chỉ các Ðức Giám Mục hay Ðức 
Thánh Cha giải tha được -  có thể "dắt dìu nhau"  nếu cần 
thì "khiêng nhau" qua các Cửa Thánh ấy để được chìm 
đắm trong  Lòng Chúa Thương Xót Mẹ Hội Thánh 
mang cho ta. Chúa đã cảm động khi người  ta khiêng 

bệnh nhân đến cầu xin chữa lành (xem MarCo 2:4-5), Mẹ Giáo Hội nay cũng muốn ta làm như vậy 
cho nhau. ÐTC Phanxico cũng  mong chúng ta giúp  sáng kiến mở rộng các Cửa Thương Xót 
thành những trung tâm Chia Xẻ Lòng Thương Cảm Cho Nhau, cho trẻ em bị bỏ rơi,  người 
nghiện ngập,  người già yếu… …  
 Có lẽ nhiều người còn chưa mạnh tin vào Lòng Chúa Thương Xót, nhất là qua vết 
thương từ chính Trái Tim Thánh của Ngài thương ban trọn vẹn Thịt, Máu và Nước cho ta cho 
nên năm 1931, Chúa đã ban hình ảnh tỏ hiện Lòng Thương Xót ấy cho chị thánh Faustina để ta 
nhìn lên cùng nhau khẩn nguyện:  
 

LẬY CHÚA GIÊSU,  
CHÚNG CON TIN CẬY VÀO CHÚA  
Jesus, We trust in You (theo tiếng Anh)  

Jesus, Nous avons confiance en Vous (theo tiếng Pháp )  

 
Theo ý thánh Gioan Phaolo II, để hiểu Lòng Thương Xót Chúa và Mầu Nhiệm Sống Lại thì ta 
hãy ngước nhìn lên Thập Giá Chúa KiTô.  Câu Lời Chúa Gioan 19: 34 xác thực rằng từ Trái Tim 
của Chúa GiêSu, Chúa CHA và CON và THÁNH THẦN ban hết Thịt, Máu và Nước cho 
ta.   Xin nghe lại đoạn 19 Tin Mừng theo Gioan:  



 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày 
 sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Philatô cho đánh giập ống 
 chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân 
 người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Ðức Giêsu.  
 Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 
 19:34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người;  
      Nova Vulgata: et continuo exivit sanguis et aqua.  
      VÀ NGAY LẬP TỨC MÁU VÀ NƯỚC [từ Trái Tim của Chúa GiêSu] CHẢY RA 

 [Ðứng bên thập giá Ðức Giêsu, có Ðức Nữ Maria là Mẹ của Người, Gioan là môn đệ 
 thương mến, chị của Ðức Nữ là bà Maria vợ ông Cleôphát, cùng với bà Maria Mágđala.]  
 19:35 người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và 
 người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh chị em nữa cũng tin.  
 19:36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm Lời Chúa đã phán:  
 “Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị tổn hại”  
 Lại có Lời nữa Chúa đã phán:  
 Nova Vulgata Gioan 19:37: “ Videbunt in QUEM transfixerunt ”.  
 “Họ- loài người -sẽ nhìn lên ÐẤNG   mà họ - loài người - đã đâm thâu.”  
 

để mà họ - loài người đón nhận  
Máu là nguồn Ánh Sáng Ðỏ,  
Nước là nguồn Ánh Sáng Trắng Xanh.  
từ Thánh Tâm của ÐẤNG   mà họ đã đâm thâu. 
 
Hành vi đâm thâu Trái Tim Chúa thoạt nghe thấy ngỗ 
nghịch và trịch thượng song lại  mang Ơn Phúc cho loài 
người.  Hình ảnh chúng ta nay được thấy  rõ nét và trọn 
vẹn hơn hình ảnh mà Thánh TôMa đã thấy là không 
những chỉ là vết thương  Chúa chịu mà còn là  
Lòng  Thương Xót Hải Hà và Ơn Phúc Chúa Ba 
Ngôi  Ðã Phát Ra Cho Chúng Ta - loài người -  từ 
Vết Thương Ấy.   
 
Chúa xin chúng ta - hãy múc Lòng  Thương Xót Hải 
Hà và Ơn Phúc Chúa Ba Ngôi qua nguồn Ánh Sáng 
Ðỏ và nguồn Ánh Sáng Trắng Xanh  và mang đến 
cho nhau :  

1. Trong Kế Hoạch Thương Xót Cứu Ðộ của Chúa Cha, 
Chúa GiêSu đã được CHA sai xuống làm người; Chúa đã 
hoàn tất nhiệm vụ, đã chịu chết và đã được Chúa CHA 

cho sống lại để mọi người được Thờ Lạy, Tin Tưởng và Trông Cậy vào Chúa CHA,  được tẩy 
sạch khỏi tội, được nuôi bằng  chính Máu Thịt Ngài và được sống lại như Ngài. 
 
2. Nay Chúa ủy nhiệm Hội Thánh, tuy gồm những người mỏng dòn thiếu sót, song có Chúa 
cùng hoạt động với họ (MarCo 16:20),  và có Ơn Thêm Sức của Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ mạng 
kiện toàn Kế Hoạch Thương Xót Cứu Ðộ mang cho nhau  Ðức Tin,  Nước Tái Sinh của Chúa 
Thánh Thần và Của Ăn Linh Thiêng  cho người người cho đến ngày tất cả được vào Nước Trời 
Cùa CHA Hằng Sống.  
 



Ðó là bổn phận chúng ta đã đọc trong Phúc Âm MarCo (qua những bài trước) 
 

 Phúc Âm MarCo 16: 15-20: 15 Chúa GiêSu truyền cho các tông đồ và các môn đệ   
 rằng: "Các con hãy đi khắp thiên hạ loan truyền Tin Mừng cho mọi thụ tạo.  
   
 16 Ai đón nhận Ðức Tin và Nước Rửa Tái Sinh thì sẽ được cứu,  
 còn ai không đón nhận Ðức Tin thì sẽ bị loại trừ.  
 
Theo Thánh Phaolo giải thích 
trong 2Cor 5:17 thì thụ tạo 
ở đây gồm mọi người được 
tạo ra trên trái đất này song 
khi thụ tạo ấy đón nhận 
Ðức Tin và đón nhận  
Nước Rửa Tái Sinh  của 
Chúa Thánh Thần thì được 
Ơn Chuyển Biến thành thụ 
tạo mới  - tuy vẫn là người 
có hồn xác song được chuẩn 
bị sẵn sàng được sống lại và 
sống mãi mãi trong Nước 
Trời. Và nay lại đến lượt các 
thụ tạo mới ấy la quý ông 
bà anh chị...... như  
những Tông Ðồ  
Của Lòng Thương Xót  
(lời ÐTC Phanxicô)  lãnh trách 
nhiệm  loan truyền Tin 
Mừng Thương Xót,  Ðức 
Tin và Nước Rửa đến cho 
người người 
 
Chúng ta cùng nhau khẩn nguyện: 
 

LẬY CHÚA GIÊSU,  
CHÚNG CON TIN CẬY VÀO CHÚA  

 

Song cũng mạnh tin vào Lời Chúa phán, theo Phúc Âm MarCo ghi:  
  17 Những dấu chỉ này sẽ đi theo những người [qui crediderint] mang Ðức Tin   
 [ra đi loan truyền Tin Mừng] 
 trong  Danh TA, -  họ sẽ xua trừ quỉ ma,   
 - họ sẽ nói các lời tươi mới,  
 18 - giả như họ cầm phải rắn trong tay,  
 hay giả như họ uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng bị hại; 
  -  song khi họ sẽ đặt tay trên kẻ bệnh tật và yếu liệt  
 thì kẻ bệnh tật và yếu liệt sẽ được lành đã". 
 9 Vậy sau khi Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ và các môn đệ của Ngài xong 
 thì Chúa được rước về trời và ngự bên hữu ngai tòa Thiên Chúa.  



 20 Còn các tông đồ và các môn đệ thì ra đi loan truyền Tin Mừng khắp nơi,  
 có chính Chúa cùng cộng tác với các vị ấy,  
 và Chúa cho các dấu chỉ kèm theo để   
 Lời các vị ấy  loan truyền được vững vàng hơn.  
 

 
 
     Xin lặp lại:  Có chính Chúa cùng cộng tác với "Họ".  
    "Họ"  đang xua trừ quỉ ma,   
    "Họ"  đang đặt tay trên kẻ bệnh tật và yếu liệt  
    và kẻ bệnh tật và và yếu liệt đang được lành đã". 
 

 
 

 



 
Theo ÐTC Phanxico , qua việc thực 
hành các Mối Thương Xót cụ thể và 
thiêng liêng, dù được ghi hay chẳng 
ai để ý đến song tất cả chúng ta 
được Ơn Gọi để làm chứng cho Tin 
Mừng, để mang Tin Mừng đến cho 
người người  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

SUY NIỆM:  Xin chúc mừng các anh chị tân tòng mới được lãnh nhận Ðức Tin và Nước Tái 
Sinh. Chúng ta đa số được nhận Ðức Tin và Nước Rửa từ khi còn tấm bé nhờ vào Ðức Tin của 
cha mẹ và của Mẹ Hội Thánh song long trọng xác nhận và quả quyết vững tin trong Thánh Lễ 
Phục Sinh vừa qua.   Vậy xin cùng suy niệm ý nghĩa chữ TIN/ TÍN NHIỆM  Latinh CREDO nói 
trên  trích dẫn theo Tin Mừng Gioan 19: 35;  Gioan 11:23-27;  MarCo 16: 16-17. 
 
Chữ TIN/ TÍN NHIỆM  Latinh CREDO có nhiều nghĩa bổ túc cho nhau:  
(1) TIN THẬT (believe) có nghĩa đen là chắc chắn rằng người ta tin hay điều ta tin có thật 
hay tin ai mà cho vay nợ, mà cấp cho thẻ tín dụng  
(2) và nghĩa bóng là TIN TƯỞNG TRÔNG CẬY (trust) tin ai mà trao phó  trách nhiệm, tài sản 
hay cuộc đời  
 Cha của em bé khi xin Chúa chữa lành cho con mình bị kinh phong và câm điếc thì 
cũng rất thành thật cầu xin Chúa tăng cho ông Lòng Tin Chúa. (Xem Marco 9:19,23 &24)   

`22Ông ấy thưa Ðức Giêsu:  "  
Nhưng -  lạy Thầy [Giêsu],  - nếu Thầy có thể, thì xin thương xót   
chúng con  mà cứu giúp chúng con với!"  
 
23 Iesus autem ait illi:  
 “Si potes!”. Omnia possibilia credenti ”.  

    
23 Ðức Giêsu nói với ông ấy: "Nếu có thể nghĩa là gì!"…  
với người có lòng tin cậy thì mọi sự đều là  có thể!"  
  

   

24 Et continuo exclamans pater pueri aiebat: 
 “ Credo; adiuva incredulitatem meam ”.  

    
24 Tức thì cha đứa bé  tiếp tục kêu van mà nói:    

"Con tin cậy!  Nhưng xin Thầy giúp con được tin cậy  
mạnh hơn –  [ lòng tin cậy của con còn yếu kém quá!"] 
--------------------------------------------- 
 



Chúa hỏi chị Martha có tin tưởng vào Chúa hay không 
trước khi cho anh Lazarô sống lại. Xin nghe Gioan 11: 23-
27 

23 Dicit illi Iesus: “ Resurget frater tuus ”.  

    24 Dicit ei Martha: “ Scio quia resurget in resurrectione in 
novissimo die ”.  

  
Chúa Giêsu bảo chị Martha: "Em con sẽ sống lại".  
24 Martha đáp: "Con biết,  em con sẽ sống lại 

trong ngày sau hết".  
 

25 Dixit ei Iesus: “ Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in 
me, etsi mortuus fuerit,  vivet;  

26 et omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in 

aeternum. Credis  hoc? ”.  
     25 Ðức Giêsu liền phán: 

" Thầy chính là Sự Sống Lại và là  Sự Sống. 
Ai ai tin vào Thầy thì dẫu chết cũng sẽ sống; 
26 và ai ai sống mà tin vào Thầy 
sẽ không phải chết bao giờ.  
Chị có tin thế không?" 
 

27 Ait illi: “ Utique, Domine; ego credidi quia tu es Christus 
Filius Dei, qui in mundum venisti ”.  

27 Martha đáp: "Vâng, thưa Thầy,  
con đã tin và mãi mãi vẫn hằng tin (thời perfect). 

 Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa, Ðấng phải 
đến thế gian". 

Chúa nay cũng dạy chị Faustina và chúng ta  hàng ngày cầu nguyện rằng :  
LẬY CHÚA GIÊSU,  
CHÚNG CON TIN CẬY VÀO CHÚA  
Jesus, We trust in You (theo tiếng Anh)  
Jesus, Nous avons confiance en Vous (theo tiếng Pháp )  

  
Chúa  hứa qua chi Faustina ai liên lỉ đọc kinh trên thì sẽ được Ơn Thương Xót vào giờ lâm 

tử .  Chúa Thương Xót chúng ta và Ơn Cần Thiết Nhất cho ta là Ơn Ðược Cứu Rỗi.. Ðể thực 
hiện lòng thương xót lẫn nhau, dù chưa làm được những việc Chúa và Mẹ Hội Thánh đòi, thì 
ít nhất chúng ta có thể - ngay bây giờ - và hàng ngày -  dành ra 5 giây để cầu cho mình và 
cầu cho nhau theo lời Ðức Mẹ ban tai Fatima năm 1917 

LẠY CHÚA GIÊSU, XIN THA TỘI CHO CHÚNG CON; 
XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI SA HỎA NGỤC; 
XIN ÐEM CÁC LINH HỒN LÊN THIÊN ÐÀNG;  
NHẤT LÀ NHỮNG LINH HỒN CẦN ÐẾN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚA HƠN.          
AMEN 
Tin Cậy vào Chúa thì được Chúa nhận lời. 

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