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Họp Nhóm Địa Phương mỗi tháng một lần vào 

thời điểm và địa điểm nào thuận tiện nhất cho 

chung nhóm.  

 

Diễn tiến chính yếu cho các cuộc họp nhóm:  

 

1. Cùng nhau lần Chuỗi Thương Xót;  

 

2. Kiểm điểm cảm nghiệm sống Lòng Thương Xót 

Chúa chung riêng, (nên căn cứ vào 10 điều Tâm 

Niệm, hay vào một bài lời Chúa nào đó thích dụng, 

hoặc vào những lời Chúa dạy sống trọn lành trong 

Nhật Ký Chị Faustina, hay ôn lại 5 Ý Thức trong 

Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha - tất cả ở trang 

30-39 trong tập sách này), cần thiết cho việc làm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương;  

 

3. Đọc lại bản kinh tuyên hứa của Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương (ở trang 42 trong tập sách này)  
 

(Thủ Bản 2011 - Phần III, Tiết V - Sinh Hoạt, Hằng Tháng - đoạn 5-6, trang 247).  
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(Có thể hát 1 trong 7 bài khai mạc dưới đây) 
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Chuỗi Thương Xót 
 

Cách Thức lần theo kiểu Chuỗi Kinh Mân Côi: 

(Nhật Ký 476) 

  
“Trước hết, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Tin 

Kính. Rồi ở hạt của Kinh Lạy Cha, con hãy đọc những lời sau đây: 

            Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha 

Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con 

chí ái Cha (“Your dearly beloved Son”, chứ không 

phải chỉ “so beloved Son”), là Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và 

toàn thế giới. 
“Ở những hạt của Kinh Kính Mừng, con hãy đọc những lời sau đây:  

            Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người 

(His sorrowful Passion, chứ không phải chỉ “của 

Đức Giêsu Kitô” mà không bao gồm cả lời tuyên 

xưng “Con Chí Ái Cha” và “Chúa chúng con”, một 

cách đầy đủ như trong câu mở đầu), xin Cha 

thương xót chúng con và toàn thế giới. 
“Để kết thúc, con hãy đọc ba lần những lời này: 

            Lạy Thiên Chúa Thánh (holy God), 

            Đấng Quyền Năng Thánh (holy Mighty One), 

            Đấng Bất Tử Thánh (hoy Immortal One), 

            xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. 

 
(Trong bản kinh trên đây có một số chi tiết hơi khác với một số bản kinh vốn 

đuợc sử dụng khác nhau từ trước tới nay. Xin xem bản phân tích và điều 

chỉnh, nhất là ở những chỗ được gạch dưới, sau đây) 
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CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT  
XIN ĐƯỢC HOÀN CHỈNH 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

BỐ 

CỤC 

CHÚA DẠY  
(nguyên bản 

tiếng Anh, số 
476) 

HIỆN HÀNH XIN HOÀN 

CHỈNH 

 

Kinh 

Lạy 

Cha 

First of all, 

you will say  

one OUR 

FATHER  

1 Kinh Lạy Cha 1 Kinh Lạy 

Cha 
(Tạ i sao? - vì chuỗi 

kinh này nhắm đến 

Chúa Cha) 

 

Kinh 

Kính 

Mừng 

 

and HAIL 

MARY 

1 Kinh Kính 

Mừng 

1 Kinh Kính 

Mừng 
(vì nhân tính Con từ 

Mẹ Maria được 

dâng lên Cha)  

 

Kinh 

Tin 

Kính 

 

and the I 

BELIEVE IN 

GOD. 

1 Kinh Tin Kính 1 Kinh Tin 

Kính 
(vì Cha đã không 

dung tha Con để cứu 

độ trần gian) 

 

 

 

 

Câu 

đầu 

Chục 

Kinh 

Then on the 

OUR FATHER 

beads you 

will say the 

following 

words: 

"Eternal 

Father, I 

offer You 

the Body 

and Blood, 

Soul and 

Divinity of 

Your dearly 

Lạy Cha Hằng 

Hữu, con xin 

dâng lên Cha 

Mình và Máu, 

Linh Hồn và 

Thiên Tính của 

Con rất yêu dấu 

Cha là Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng 

con, để đền bù tội 

lỗi chúng con và 

toàn thế giới. 

Lạy Cha Hằng 

Hữu,  

con xin dâng 

lên Cha Mình 

và Máu, Linh 

Hồn và Thiên 

Tính của Con 

chí ái Cha là 

Đức Giêsu 

Kitô, Chúa 

chúng con, để 

đền bù tội lỗi 
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beloved 

Son, Our 

Lord Jesus 

Christ, in 

atonement 

for our sins 

and those 

of the 

whole 

world." 

chúng con và 

toàn thế giới. 
(chữ “dearly 

beloved” hợp với 

chữ “chí ái” hơn với 

chữ “rất yêu dấu” 

là so dearly hay 

very dearly)  

 

 

 

 

Ở 

 từng 

Chục 

Kinh 

On the HAIL 

MARY beads 

you will say 

the following 

words: "For 

the sake of 

His 

sorrowful 

Passion 

have mercy 

on us and 

on the 

whole 

world." 

Vì cuộc Khổ Nạn 

đau thương của 

Chúa Giêsu Kitô,  

xin Cha thương 

xót chúng con và 

toàn thế giới. 

Vì cuộc Khổ 

Nạn đau 

thương của 

Người, xin Cha 

thương xót 

chúng con và 

toàn thế giới. 
(Chữ “Người” ở đây 

đúng với chữ “His”, 

vì ở câu đầu chục 

kinh đã nhắc đến ai 

rồi, bằng không, phải 

lập lại đầy đủ  “Con 

chí ái Cha là Đức 

Giêsu Kitô, Chúa 

chúng con” )  

 

 

 

 

 

Kết 

Chuỗi 

Kinh 

 

In 

conclusion, 

three times 

you will 

recite these 

words: 

"Holy God, 

Holy 

Mighty 

One, Holy 

Immortal 

One, have 

Lạy Đấng chí 

thánh là Thiên 

Chúa toàn năng 

hằng hữu, xin 

thương xót chúng 

con và toàn thế 

giới.  
(câu “Đấng chí thánh 

là Thiên Chúa toàn 

năng hằng hữu” hoàn 

toàn không dịch đúng 

với nguyên văn tiếng 

Anh: “Holy God, Holy 

Lạy Thiên 

Chúa Thánh, 

Đấng Quyền 

Năng Thánh, 

Đấng Bất Tử 

Thánh, xin 

thương xót 

chúng con và 

toàn thế giới. 
(Ý nghĩa 3 lần câu 

Thiên Chúa Thánh, 

Đấng Quyền Năng 
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mercy on 

us and on 

the whole 

world." 

 

Mighty One, Holy 

Immortal One”) 

Thánh, Đấng Bất 

Tử Thánh liên quan 

đến Thiên Chúa 3 

lần Thánh và lần 

Thánh nào cũng nói 

lên phẩm tính Lòng 

Thương Xót Chúa)   

 

Kết  

tự 

thêm 

vào 

 Ôi máu cùng 

nước tuôn ra từ 

cạnh sườn Chúa 

Kitô, xin... (3 lần) 

Ca Vịnh 

Magnificat  
(để  kết thúc không 

gì bằng hãy cùng với 

Mẹ Maria Ngợi 

Khen Lòng Thương 

Xót Chúa - vì không 

ai được Chúa 

thương như Mẹ, và 

không ai cảm nghiệm 

cùng đáp ứng được 

Lòng Thương Xót 

Chúa như Mẹ) 

 
Tác Dụng Cứu Độ 

 

 Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà Cha đã dậy con. 

Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được tình thương vĩ 

đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hãy khuyên tội 

nhân đọc chục kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi 

cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng lòng đến đâu 

đi nữa mà đọc chục kinh này, chỉ cần một lần duy 

nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi tình 

thương vô cùng của Cha. (Nhật Ký số 687) 
 

 Ôi, Cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những 

linh hồn lần chuỗi kinh này; tận đáy tình thương 

nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên vì những 

linh hồn lần chuỗi kinh này” (Nhật Ký số 848) 
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Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót  

Thiên Chúa Là Tình Yêu 

  

 

1. "Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta 

trước" (1Gioan 4:16,19)  

 

- Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi/ bất 

cứ một con người nào đã được Cha yêu thương/ tạo 

dựng nên từ hư vô  theo hình ảnh Cha/ để nhờ đó 

họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần 

linh với Cha!  

 

2. "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một 

của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để 

luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người 

được cứu độ" (Gioan 3:16-17)  

 

- Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự 

chết đột nhập/ chỉ vì một người vấp phạm/ để ở đâu 

tội lỗi càng tràn lan/ thì ở đấy ân sủng của Cha càng 

tràn đầy hơn thế nữa.  

 

3. "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người 

là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội 
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lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự 

thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21)  

 

- Xin Cha cho thành phần tạo vật tỗi lỗi chúng con/ 

luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu 

của Cha/ nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một 

Cha.   

 

4. "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với 

chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những 

tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" 

(Roma 5:8)  

 

- Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt 

tội nhân chúng con/ như là một mồi ngon của Lòng 

Thương Xót Cha/ để cuộc đời chúng con trở thành 

một cuộc hành trình tìm kiếm chiên lạc cho Cha.  

 

5. "Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của 

những ai đã được kêu gọi theo ý định của 

Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một 

phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32)  

 

- Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết 

chúng con/ và yêu chúng con hơn chúng con yêu 

bản thân chúng con,/ luôn thực hiện tất cả những gì 

thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho 

chúng con.  
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 Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót  

Những Con Chiên Lạc 

 

1- "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" 

-  Một thế giới đầy tranh giành và hỗn loạn:  

 

Trong khi ở các nước sống dưới chế độ chuyên chế 

độc tài, quyền hành được sử dụng để đàn áp dân 

chúng, và dân chúng vùng lên đòi lật đổ quyền 

hành, thì ở trong các nước tự do nhân quyền, con 

người lợi dụng chế độ dân chủ để áp dụng đường 

lối ý dân là ý trời, trong việc toàn quyền quyết định 

lành dữ theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, bất 

chấp luân lý và đạo lý của trời cao, và ngay trong 

lòng Giáo Hội cũng không thiếu những cuộc chống 

đối Huấn Quyền, những thành phần tiên tri giả, kitô 

giả gieo rắc lầm lạc khắp nơi trong cộng đồng dân 

Chúa. 

 

2- "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" 

- Một thế giới đầy hận thù và sát hại nhau:  

 

Trong khi có những thành phần cuồng tín cực đoan 

thuộc thế giới Ả Rập Hồi giáo nhân danh Thiên 

Chúa để khủng bố sát hại bất cứ kẻ thù nào của 

mình, thì ở các nước văn minh tân tiến theo Kitô 

giáo lại nhân danh nhân quyền để sát hại chính ruột 
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thịt của mình, bằng cách phá thai, triệt sinh an tử và 

triệt sinh trợ tử. 

 

3- "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" 

- Một thế giới đầy những đam mê nhục dục:  

 

Trong khi ngoài xã hội dân sự càng ngày càng thịnh 

hành những trào lưu buôn người làm tình, những 

luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính, những thứ 

giáo dục tính dục cởi mở gợi dục nơi các thanh thiếu 

niên dậy thì ở các học đường, những chương trình 

kế hoạch định hóa gia đình theo chiều hướng 

duy nhục dục, những phương tiện và kỹ 

thuật trợ tính dục hoàn toàn buông thả và vô trách 

nhiệm, thì trong lòng Giáo Hội cũng không 

thiếu những vị giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em. 

 

4- "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" 

- Một thế giới đầy những nhân tai và thiên tai:  

 

Trong khi nhân tai gây ra bởi các cuộc chiến tranh, 

các cuộc khủng bố, các cuộc đàn áp, các cuộc cấm 

vận, các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các 

cuộc đầu độc thực phẩm, các chứng bệnh tình dục 

nguy tử, các cuộc bắt đạo, các cuộc chạy loạn, những 

đứa con mồ côi bất đắc dĩ từ những cuộc ly dị của 

cha mẹ, những thai nhi bị sát hại ngay trong bụng 

mẹ của mình v.v., thì thiên thai liên tục xẩy ra ở 

khắp nơi trên thế giới, bão lụt, động đất, sóng 
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thần, đất lún, bùn lở v.v., gây ra bởi tình trạng hâm 

nóng toàn cầu, xuất phát từ các hoạt động kỹ nghệ 

bừa bãi và duy lợi ở các nước tân tiến, bất chấp công 

ích về môi sinh của chung đồng loại. 

 

5- "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" 

- Một thế giới mất ý thức tội lỗi và đức tin:  

 

Trong khi lương tâm con người trần gian càng ngày 

càng bị lầm lẫn, không còn và thậm chí không thể 

phân biệt được đâu là lành và đâu là dữ nữa, do ảnh 

hưởng sâu xa và thịnh hành bởi chủ nghĩa tương đối 

hóa tất cả mọi nguyên tắc bất di bất dịch của luân 

thường đạo lý, cũng như bởi chủ nghĩa duy thực 

dụng, chỉ biết giải quyết mọi sự theo cái lợi trước 

mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý, 

thì đức tin nơi thành phần Kitô hữu là ánh sáng thế 

gian lại càng ngày càng trở nên mù tối, bởi gương 

mù của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, bởi ơn gọi tu trì 

sa sút đến lo ngại, bởi trào lưu bỏ đạo hoàn toàn 

không hành đạo, hay bỏ đạo theo đạo khác hợp với 

thị hiều và nhu cầu tự nhiên của mình hơn là theo 

đức tin chân chính, thậm chí bởi mất đức tin mà 

cũng không biết, ở chỗ, chỉ giữ đạo theo ý mình hơn 

là ý Chúa, chỉ giữ đạo nơi những gì mình thích hay 

hợp với chủ trương của mình, còn những gì không 

thích hay không hợp với mình hoặc khó quá thì bỏ 

không giữ hay quay ra chống đối Giáo Hội v.v.       
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Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót 

Chúa Thánh Linh 

 

 

1- "Người là Đấng làm phép rửa bằng Thánh 

Linh... Ai tin vào Tôi thì từ họ tuôn chảy 

những mạch nước sự sống" (Gioan 1:33; Gioan 

7:38; 4:14)  

 

- Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với những ai chưa 

nhận biết Chúa Kitô,/ hay đang sống theo chủ nghĩa 

vô thần duy vật,/ thậm chí đã có đức tin nhưng đã 

bỏ đạo,/ chối đạo hay rối đạo,/ để nhờ đó họ có thể 

nhận biết rằng:/ chỉ có Chúa Kitô là Đường, là Sự 

Thật và là Sự Sống,/ Đấng đến cho họ được sống và 

sống viên mãn.   

 

2- "Là Thần Chân Lý Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả 

sự thật ... Ngài sẽ lấy của Thày mà thông truyền 

cho các con" (Gioan 16:13)  

 

- Xin Chúa Thánh Thần hãy sống trong các tâm hồn 

sống đời tận hiến tu trì,/ các vị thừa tác viên ban 

phát mầu nhiệm thánh,/ các vị thừa sai truyền 
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giáo đang dấn thân phục vụ khắp nơi trên thế 

giới,/ để các vị thực sự trở thành những chứng nhân 

trung thực và sống động nhất của Chúa Kitô/ 

giữa thế giới càng ngày càng sa đọa ngày nay.  

 

3- "Ngài sẽ minh chứng cho thế gian thấy họ sai 

lầm về tội lỗi, về công lý và về luận phạt" 

(Gioan 16 :8)  

 

- Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để canh tân bộ mặt 

trái đất,/ nhờ đó/ tất cả mọi dân nước đang sống 

trong một thế giới càng văn minh con người càng 

bạo loạn và hư vong ngày nay,/ trở thành trời 

mới đất mới,/ đúng như dự án tạo dựng và cứu độ 

của Cha trên trời,/ bằng chứng từ của Nhiệm 

Thể Giáo Hội Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân và là 

bí tích cứu độ.  

 

4- "Tội lộng ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không 

bao giờ được tha thứ, cả ở đời này lẫn đời 

sau" (Luca 12:10 + Mathêu 12:32)  

 

- Xin Chúa Thánh Thần là Đấng thấu suốt thâm tâm 

của Thiên Chúa/ thương xót những người anh chị 

em chúng con đang lầm lạc,/ mà vẫn cứ tiếp tục mù 

quáng và cứng lòng cho tới giây phút cuối cùng của 

cuộc sống,/ để nhờ đó/ họ cũng có thể 

hưởng được ơn cứu độ vô cùng quí giá của Con 

Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  
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5- "Các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao khi 

Thánh Thần hiện xuống trên các con"; "Những 

lưỡi như lửa xuất hiện đậu trên từng người. Tất 

cả đều được đầy Thánh Linh" (Tông Vụ 1:8; 

Luca 24:49; Tông Vụ 2:3-4)  

 

- Xin Chúa Thánh Thần làm chủ và điều 

khiển những tâm hồn hèn mọn bé nhỏ,/ để nhờ đó 

họ có thể và xứng đáng/ trở nên tế vật cứu độ của 

Chúa Kitô và với Chúa Kitô,/ cho phần rỗi của 

các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn. 
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Chuỗi Kinh Thương Xót 

Cho Tình Yêu Lên Ngôi 

   

 

 

1- Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ nhận biết 

Người ở tiệc cưới Cana bằng việc biến nước lã 

thành rượu ngon (xem Gioan 2: 8-11)  

 

– Xin Cha thương cứu giúp những cặp vợ chồng/ 

đang bị khủng hoảng đến độ gần như tan vỡ đời 

sống hôn nhân gia đình của họ.  

 

2- Con Cha đã cứu người phụ nữ bị bắt quả tang 

phạm tội ngoại tình chẳng những khỏi bị ném đá 

chết về phần xác mà còn được tỉnh ngộ về phần 

hồn (xem Gioan 8:7-10)  

 

– Xin Cha thương giải cứu cho khỏi sự dữ luân lý/ 

những người chồng,/ người vợ,/ hay những đứa con 

hoang đàng/ sống sa đọa như chẳng có đời sau trong 

các gia đình hiện nay.  
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3- Con Cha đã chữa lành và tỏ mình ra cho người bị 

mù bẩm sinh, một tật nguyền không do tội loài 

người mà để tỏ hiện việc của Thiên Chúa (xem 

Gioan 9:1-7,36-37,3)  

 

– Xin Cha nâng đỡ hỗ trợ các gia đình có thân nhân 

bị bệnh nạn tật nguyền,/ bị bất toại,/ đang hôn mê/ 

hay đang hấp hối chờ chết.    

 

4- Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ, cho chị 

em Matta và Maria cũng như cho dân làng của 

họ, qua việc Người làm hồi sinh người em Lazarô 

của các cô (Gioan 11:15,41-44)  

 

- Xin Cha thương an ủi những gia đình đang trải 

qua khốn khó khổ đau khóc lóc trong cuộc sống,/ 

gây ra bởi tang chế,/ bởi oan ức,/ bởi nhục nhã,/ bởi 

tự ti mặc cảm,/ bởi chán chường tuyệt vọng...  

 

5- Cha đã sai Tông Đồ Phêrô đến với gia đình của 

viên đại đội trưởng Corneliô người Rôma để rao 

giảng và làm phép rửa cho cả nhà của họ (xem 

Tông Vụ: 11:1-18)  

 

– Xin Cha thương hoán cải các gia đình ngoại giáo,/ 

hay các người phối ngẫu ngoại đạo,/ nhờ chứng từ 

của các gia đình Kitô hữu,/ hay đời sống đức tin 

thuyết phục của các người phối ngẫu Công giáo Con 

Cha.  
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Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót 

Tông Đồ Chúa Tình Thương 

 

 

1- "Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ 

và hiến mạng sống mình cho nhiều người. Khi 

nào Tôi bị treo lên, Tôi sẽ kéo mọi sựlên cùng 

Tôi" (Mathêu 20:28; Gioan 12:32):  

 

Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy 

thương đến những linh hồn anh chị em đồng 

loại của chúng con  trên khắp thế giới/ đang hấp hối 

hay qua đời ngay trong giờ phút này và trong ngày 

hôm nay./ Xin cứu độ họ trong giây phút quyết liệt 

nhất cho thân phận làm người của họ.  

 

2- "Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư 

hoại. Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình 

là công chính mà là tội nhân" (Luca 

19:10; Mathêu 9:13):  

 

Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy 

thương đến tất cả mọi linh hồn và từng linh hồn anh 

chị em của chúng con/ đang sống trong tội lỗi một 

cách lầm lạc không biết việc mình làm./ Xin ban ơn 
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thống hối cho họ,/ nhất là đừng bao giờ để họ tuyệt 

vọng/ vì họ chính là mồi ngon của Lòng Thương Xót 

Chúa.  

 

3- “Tuy là Con nhưng Người cũng biết tuân phục 

nơi những gì phải chịu, để khi hoàn thành Người 

trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tín 

phục Người" (Do Thái 5:8-9):  

 

Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy 

thương đến những người anh chị em của chúng con 

trên khắp thế giới/ đang sống một cuộc đời hay 

trong một giai đoạn đau khổ/ về những phương 

diện bất hạnh nào đó mà chỉ có Chúa biết./ Xin cho 

họ đức tin chữa lành.  

 

4- "Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thày 

thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai đang sống 

mà tin Thày sẽ không bao giờ chết" (Gioan 11:25-

26):  

 

Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy 

thương đến những linh hồn đang ở trong luyện 

ngục là thân nhân,/ ân nhân,/ thân hữu của chúng 

con,/ kể cả các linh hồn không ai nhớ đến,/ đã ra đi 

trước chúng con và đang mong được hưởng 

phúc Thiên Đàng./ Xin mau trọn vẹn tỏ tất cả Thánh 

Nhan của Chúa ra cho họ.  
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5- "Thày cần phải chịu một phép rửa. Thày cảm 

thấy buồn khổ biết bao cho tới khi nó hoàn tất" 

(Luca 12:50):  

 

Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy biến 

cuộc đời tạm gửi của chúng con,/ và của những 

ai đã được Cha trên trời tiền định nên giống 

hình ảnh Chúa,/ được trở thành một cuộc hành trình 

tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,/ cho dù bản thân 

của chúng con có phải uống chén đắng 

với Chúa,/ đến độ trở thành những dấu tích tử 

giá của Chúa. Amen. 
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Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót 

Thánh Tâm Chúa 

 

 

1- “Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống 

hối ăn năn” (Nhật Ký 1739)  

 

- Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn 

lìa đời trong ngày hôm nay,/ nhất là vào chính 

những giây phút này.  

 

2- “Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình 

thương của Cha” (Nhật Ký 723)  

 

- Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi yếu 

đuối,/ mù quáng,/ lầm lạc,/ hoàn toàn không biết 

việc mình làm. 

 

3- “Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một 

vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế 

nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của 

Cha lấp đầy” (Nhật Ký 1576)  

- Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi,/ bằng 

cách/ làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương 

vô cùng nhân hậu của Cha. 
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4- “Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình 

thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn 

thì nó càng có quyền đối với tình thương của 

Cha” (Nhật Ký 1182)  

 

- Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo 

đam mê nhục dục/ và tính mê nết xấu,/ dễ sa ngã 

phạm tội/ và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha. 

 

5- “Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng 

thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin 

tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật 

Ký 1076)  

 

-  Xin Cha đừng bao giờ/ lỡ lòng bỏ rơi những linh 

hồn mất lòng tin tưởng vào Cha,/ hay oán trách hận 

thù Cha,/ thậm chí nguyền rủa Cha. 
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Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót 

Mẹ Đồng Công 

 

 

"Việc ấy xẩy ra thế nào đây, vì tôi không biết đến 

nam nhân" (Luca 1:34): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa 

Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội"  

 

- Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của 

chúng con/ đang bị cám dỗ về điều răn thứ 6 làm sự 

dâm dục/ và điều răn thứ 9 muốn vợ chồng 

người,/ đang sống đời sống hôn nhân bất 

chính,/ đang sống kiểu tiền hôn hậu thú,/ đang sống 

thử với nhau như vợ chồng,/ đang đồng tính 

luyến ái hay hôn nhân đồng tính,/ đang có những 

hành vi cử chỉ và hoạt động khiêu dâm,/ đang mua 

dâm bán dâm trong các ổ điếm hay trên đường 

phố,/ đang thay vợ đổi chồng như thay quần áo. 

 

"Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi 

tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38)": "Thánh 

Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ 

có tội"  
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- Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của 

chúng con/ đang sống như không có Chúa,/ đang 

sống theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản,/ 

tương đối hóa tất cả mọi lề luật của Thiên Chúa,/ 

nhưng lại tuyệt đối hóa tất cả những gì họ nghĩ và 

họ muốn,/ dù là phi nhân và bất luân,/ như 

họ đang tôn thờ ngẫu tượng tự do và lợi lộc với bất 

cứ giá nào,/ bất chấp mọi thiệt hại gây ra cho tha 

nhân và cảnh khốn cùng của anh chị em họ. 

 

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi mừng 

rỡ trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của tôi. 

Ngài đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ của Ngài" 

(Luca 1:46-48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu 

cho chúng con là kẻ có tội"  

 

- Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của 

chúng con/ đang sống vô ơn bội nghĩa với Thiên 

Chúa,/ với Ơn Cứu Chuộc vô giá Ngài ban,/ bằng 

một cuộc sống khô khan nguội lạnh,/ thậm chí 

không còn xưng tội rước lễ,/ chỉ lao đầu vào một 

cuộc sống như không có đời sau,/ không có 

thiên đàng và hỏa ngục,/ ngoài thiên đường trần 

thế,/ chết là hết như một con vật! 

 

"Sao Con lại làm như vậy với cha mẹ chứ? Con 

không biết rằng cha mẹ đã sầu khổ tìm kiếm Con 

hay sao?" (Luca 2:48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa 

Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội"  
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- Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của 

chúng con/ đang ngừa thai nhân tạo,/ đang cấy thai 

trong ống nghiệm,/ đang mang thai mướn,/ đang 

phá thai,/ đang làm gương mù gương xấu cho con 

cái/ bằng một đời sống dù đạo hạnh hay bê tha,/ 

hoặc bỏ bê lo cho con cái,/ đang ly thân ly dị cho 

thoải mái bản than/ bất chấp lợi ích của con cái,/ tạo 

nên những đứa con mồ côi bất đắc dĩ,/ trong khi cả 

hai bố mẹ vẫn còn sống v.v.  

 

"Họ hết rượu rồi - Người bảo gì thì xin hãy làm theo 

như vậy" (Gioan 2:3,5): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa 

Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội"  

 

- Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của 

chúng con/ đang bị khủng hoảng đời sống hôn nhân 

gia đình,/ giữa vợ chồng với nhau,/ hay giữa cha mẹ 

với con cái,/ đang toan tính ly dị hoặc phá 

thai,/ đang bị thất nghiệp không đủ phương tiện vật 

chất để sinh sống,/ đang bị tai ương hoạn nạn gây ra 

bởi thiên tai hay nhân tai,/ đang phải chăm sóc cho 

người bệnh liệt giường kinh niên,/ đang có người bị 

tù hay bị kiện cáo oan ức,/ đang có người hấp hối 

hay mới qua đời v.v.  
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Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót 

Kinh Năm Thánh Tình Thương 
 

 

1- Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa đã dạy chúng con 

hãy thương xót như Cha trên trời,/ và đã bảo 

chúng con rằng ai thầy Chúa là thấy Cha./ Xin 

hãy tỏ cho chúng con thấy dung nhan của 

Chúa/ để chúng con được cứu độ./ Chúng con 

nguyện xin tất cả những điều ấy/ nhờ lời chuyển 

cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương./ Amen.  

 

2- Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát 

Giakêu và Mathêu khỏi tình trạng làm nô lệ cho 

tiền bạc;/ giải thoát người đàn bà ngoại tình và 

Mai Đệ Liên/ khỏi việc tìm kiếm hạnh phúc 

chỉ ở nơi các loài thụ tạo;/ đã làm cho Thánh 

Phêrô khóc lóc sau khi phản bội,/ và bảo đảm 

Thiên Đàng cho người trộm ăn năn thống 

hối./ Xin hãy cho chúng con biết nghe những lời/ 

Chúa đã nói với người đàn bà Samaritanô,/ như 

thể nói với từng người chúng con rằng:/ "Nếu 

con biết ơn Thiên Chúa!"/ Chúng con nguyện xin 

tất cả những điều ấy/ nhờ lời chuyển cầu 

của Đức Maria, Mẹ Tình Thương./ Amen.  
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3- Chúa là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô 

hình,/ của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của 

Ngài ra/ trên hết ở nơi việc tha thứ và tình 

thương:/ Xin cho Giáo Hội/ trở thành dung nhan 

hữu hình của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển 

của mình trên thế giới này./ Chúng con nguyện 

xin tất cả những điều ấy/ nhờ lời chuyển cầu 

của Đức Maria, Mẹ Tình Thương./ Amen.  

 

4- Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa 

cũng mặc lấy tính chất yếu hèn/ để các vị có thể 

cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm:/ Chớ gì 

hết mọi ngưòi đến với các vị/ đều cảm thấy được 

Thiên Chúa tìm kiếm,/ yêu thương và tha 

thứ./ Chúng con nguyện xin tất cả 

những điều ấy/ nhờ lời chuyển cầu của Đức 

Maria, Mẹ Tình Thương./ Amen.  

 

5- Xin sai Thần Linh của Chúa đến thánh hiến mọi 

người chúng con/ bằng việc xức dầu của 

Ngài,/ để Năm Thánh Tình Thương này trở 

thành một năm hồng phúc Chúa ban,/ và Giáo 

Hội của Chúa nhờ lòng nhiệt thành mới mẻ/ có 

thể mang tin mừng cho người nghèo khổ,/ loan 

báo tự do cho những ai bị giam cầm và cho 

người bị áp bức,/ và mang lại ánh sáng cho 

người mù lòa./ Chúng con nguyện xin tất cả 

những điều ấy/ nhờ lời chuyển cầu của Đức 

Maria, Mẹ Tình Thương./ Amen.  
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Ca Vịnh Ngợi Khen Lòng Thương Xót Chúa 

(có thể kết thúc Chuỗi Kinh bằng đọc hay hát Ca Vịnh này) 

 

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa/ Và lòng tôi hớn hở 

mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi./ Vì 

Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tớ Chúa,/ vậy từ 

nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc./  

 

Vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng 

đại,/ Và danh Người chí thánh./ Lòng thương xót 

Chúa trải qua đời nọ đến đời kia,/ hằng bao bọc 

những người kính sợ Chúa./  

 

Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo,/ 

với những ý nghĩ kiêu căng của chúng./ Chúa đã hạ 

người quyền hành xuống khỏi vị cao, và đã nâng 

người hèn mọn lên./  

 

Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phúc,/ và để 

người giầu có trở về tay không./  

 

Chúa đã săn sóc Israel đầy tớ Chúa,/ bởi nhớ lại lòng 

thương xót Chúa,/ như Chúa đã phán hứa với tổ 

phụ xưa,/ cho Abraham và giòng dõi người đến 

muôn đời./ 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.  
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(Để kết thúc, cùng Mẹ ngợi khen cảm tạ LTXC, có 

thể hát 1 trong 3 bài Ca Vịnh Ngợi Khen sau đây) 
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Những Lời Tâm Nguyện Kết Thúc 
 

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm 

nhuợng trong lòng/ - Xin hoán cải chúng con trở nên/ 

như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,/ để 

chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em chúng con/ bằng 

ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa,/ cho tất cả 

được hiệp nhất nên một/ trong Ba Ngôi Chí Thánh là Cha 

và Con và Thánh Thần.   

 

 Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con,/ để 

chúng con mỗi ngày một tiến sâu hơn vào Lòng Thương 

Xót Chúa,/ được tan biến đi trong Lòng Thương Xót 

Chúa,/ và để Lòng Thương Xót Chúa có thể sống trong 

tâm hồn chúng con,/ và toàn quyền sử dụng cuộc đời của 

chúng con,/ như một cuộc hành trình tìm kiếm các con 

chiên lạc của Chúa. 

 

 Xin Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II/ chuyển cầu cho Tông Đồ Chúa Tình Thương 

chúng con/ được tiếp tục sứ vụ của các ngài,/ bằng cách:/ 

luôn sống trong Lòng Thương Xót Chúa/- tín thác dù 

yếu dại và đời đầy đau thương,/ sống với Lòng Thương 

Xót Chúa/- biết phục vụ, an ủi và cầu nguyện cho những 

anh chị em hèn mọn nhất của Chúa,/ sống bằng Lòng 

Thương Xót Chúa/ - ưu ái những ai thù hằn ghen ghét và 

chống phá tác hại mình,/ và sống như Lòng Thương Xót 

Chúa/- hiệp thông cơn khát núi sọ của Chúa./ Amen. 

 



Cẩm Nang Hội Ngộ: Chuỗi Thương Xót, Kinh Nguyện, Tâm Niệm 

 

 41 

 

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NHAU 
của 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

vào  

Thứ Sáu Đầu Tháng 
 

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con biết rằng 

chúng con không đáng được Cha nhận lời cầu xin 

của chúng con. Trước hết, vì chúng con chẳng xứng 

đáng, chẳng có công gì để được Cha trả công. Sau 

nữa, chúng con còn liên lỉ từ chối Cha không làm 

theo Thánh Ý tối cao vô cùng trọn hảo của Cha mỗi 

khi chúng con vô tình nhất là cố ý sa ngã phạm tội 

làm mất lòng Cha.   
  

Bởi thế, chúng con chỉ còn biết tin tưởng vào Tình 

Yêu vô cùng nhân hậu của Cha, một Tình Yêu nhân 

hậu đến độ Cha đã chẳng những yêu thương nhân 

loại vô cùng hèn mọn và tội lỗi chúng con khi ban 

Con Một của Cha cho chúng con nơi Lời Nhập Thể, 

mà còn phó nộp Người vì tất cả chúng con nơi Cuộc 

Khổ Nạn và Tử Giá vô cùng đau thương khốn nạn 

của Người, thì Cha còn tiếc gì với chúng con nữa.   

  

Vậy xin Cha đừng nhìn đến thân phận vô cùng bất 

xứng của chúng con, mà hãy vì Tình Yêu vô cùng 
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nhân hậu của Cha, vì cuộc khổ nạn và tử giá vô 

cùng châu báu của Con Cha cho phần rỗi và vinh 

phúc của chúng con và toàn thế giới,  và vì công 

nghiệp của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc cũng 

như của Các Thánh trên trời và người lành dưới thế, 

xin Cha đoái thương ban cho chúng con những gì 

tốt nhất theo Thánh Ý của Cha. 

  

Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi sự, Cha biết chúng 

con còn hơn chúng con biết bản thân chúng con, và 

Cha yêu chúng con còn hơn chúng con yêu bản thân 

chúng con, hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng kính 

Thánh Tâm Con Chí Ái của Cha, chúng con xin đặc 

biệt dâng lên Cha hết mọi người và từng người anh 

chị em trong Nhóm TĐCTT của chúng con, nhất là 

những anh chị em của chúng con ở trong những 

hoàn cảnh cần đến Lòng Thương Xót Chúa của Cha 

hơn bao giờ hết và hơn ai hết: 

  

- Về phần xác: đang bị đau yếu bệnh nạn hay tật 

nguyền, đang bị túng thiếu về vật chất, đang gặp tai 

nạn bất ngờ hay một thiên tai nào đó xẩy ra... (chúng 

ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ riêng cho 

những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải 

qua những trường hợp này!) 

  

- Về phần hồn: đang bị cám dỗ chiều theo lòng thù 

hằn giận ghét, theo tình cảm lăng loàn, theo lòng 

gian tham tiền bạc của cải, theo danh vọng chức 



Cẩm Nang Hội Ngộ: Chuỗi Thương Xót, Kinh Nguyện, Tâm Niệm 

 

 43 

quyền, theo ý nghĩ nghi kỵ xét đoán, nhất là sắp ngã 

lòng trông cậy; đang cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi; 

đang bị hiểu lầm và oan ức; đang bối rối nghi nan 

trong lương tâm; đang cố gắng vượt thoát cuộc sống 

tội lỗi bất chính... (chúng ta có thể thinh lặng một chút 

để dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm 

chúng ta biết đang trải qua những trường hợp này!) 

  

- Về đời sống: đang bị thất nghiệp hay long đong tìm 

việc làm; đang sống trong một gia đình đầy những 

bất hòa giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ con cái; 

đang bị trục trặc với cộng đoàn hay hội đoàn; đang 

có người thân lâm trọng bệnh, hấp hối hay mới qua 

đời; có ngày sinh nhật hay quan thày trong tháng 

này... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ 

riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng at biết 

đang trải qua những trường hợp này!) 

  

Xin Cha thương ban ơn giúp sức cho chúng con, để 

dù vô cùng mù quáng và yếu hèn, chúng con cương 

quyết không bao giờ làm mất lòng Cha, vì bất cứ lý 

do nào hay bởi bất cứ tạo vật nào, trái lại, như Con 

Cha và với Con Cha, chúng con biết chấp nhận mọi 

sự theo Thánh Ý của Cha, bằng một lòng tuyệt đối 

tin tưởng phó thác vào sự quan phòng thần linh vô 

cùng khôn ngoan của Lòng Thương Xót Cha, đáp lời 

"xin vâng" như Mẹ Đồng Công Maria và như các 

Thánh khi các ngài còn sống trên trần gian 
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này, để Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha 

thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  

  

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm 

nhuợng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở nên 

như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa, để 

chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng 

con bằng ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu 

Chúa như Mẹ Maria, cho tất cả được hiệp nhất nên 

một trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  
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Tâm Nguyện  

 Tin Tưởng   

Lòng Thương Xót Chúa  
 

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, một Người Cha đã 

yêu thương thế gian đến ban Con chí ái Cha, thậm 

chí đã không dung tha cho Con chí ái Cha, trái 

lại đã phó nộp Con chí ái Cha vì tất cả chúng 

con, đã biến Con chí ái Cha là Đấng không biết đến 

tội lỗi của Cha thành tội lỗi để công chính hóa chúng 

con: Chúng Con tin nơi Cha! (xem Gioan 3:16; Roma 

8:32; 2Corinto 5:21) 

      

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Lời đã hóa 

thành nhục thể và ở giữa chúng con, một Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con, đã được Cha sai đến thế gian 

không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ 

Chúa mà những ai tin vào Chúa được 

cứu độ, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, 

bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và 

là một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chăn dắt 

chúng con như Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng 
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sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống 

viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải 

thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết mà thông ban 

cho chúng con sự sống và Thần Linh: Chúng con tin 

nơi Chúa! (xem Gioan 1:14, 3:17; Luca 19:10; Phliphê 

2:8; Gioan 10:10-11; Gioan 20:22) 

      

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì 

con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn 

nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ 

nhớp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa 

chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào Thánh Giá 

của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá 

trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của 

Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:29; 

Mathêu 8:17; Isaia 53:4; Roma 6:3-11)  

      

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì Chúa là tất 

cả của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới 

cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin 

dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất 

là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự 

sống của chúng con là những gì quí báu nhất 

Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền 

sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất 

ngay chúng đi nếu chúng trở nên dịp tội 

cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút 

xíu; trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa 

ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, đau khổ và chết 
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chóc, nếu tất cả những sữ dữ ấy thực 

sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, 

càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng 

xuống trên chúng con tùy ý Chúa - Chúng con tin 

nơi Chúa! (xem Gioan 13:1, 15:13) 

      

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa là sự 

sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng 

con, chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi 

lúc và hết mọi sự (xem Gioan 11:25):  

      

Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng 

quyền toàn năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự 

chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống 

hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc 

thương thành Giêrusalem. Chúng con tin nơi Chúa 

khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ 

xuống đất của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Chúng 

con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng 

Chén Đắng Hấp Hối và với Cơn Khát Núi Sọ của 

Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may 

lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con không 

như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được 

biến thành niềm hoan lạc chân chính. (xem Mathêu 

28:18; Marco 16:17-18; Luca 19:41, 22:44; Mathêu 

26:38-39; Gioan 19:28, 14:27, 16:20; Tông Vụ 5:41; 

Mathêu 5:11-12).       
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Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời 

tuôn đổ vào lòng của chúng con qua Lời Nhập Thể 

Vượt Qua, Ngài là Thần Chân Lý, là thẳm cung của 

Lòng Thương Xót Chúa, Đấng đã biết chúng con 

hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn 

chúng con yêu chính bản thân chúng 

con, xin Ngài hãy thánh hóa chúng con trong tinh 

thần và chân lý, để cùng với Mẹ Maria có phúc vì đã 

tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách 

riêng với Chị Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, chúng con có thể yêu nhau 

như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã yêu 

thương chúng con, nhờ đó chúng con được nên trọn 

lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành và cũng 

chính là Đấng xót thương. Amen. (xem Roma 5:5; 

1Corinto 2:10; Gioan 16:13, 4:24; Luca 1:45; Gioan 

13:34, 15:12; Mathêu 5:48; Luca 6:36) 
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XIN CHIẾM ĐOẠT CON 
 

Chúa Nhật Thương Khó 5/4/2009 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh 

một lời nguyện đã được hiện thực ngay Thứ Hai 

6/4/2016 nơi cuộc đời của người tôi tớ TĐCTT này 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Thế nhưng, lạy Chúa,  

nếu Chúa không chiếm đoạt con, 

con không thể nào tin nơi Chúa như Chúa muốn. 

Vì con không thể nào thấu suốt được  

bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng lý do duy nhất Chúa yêu con  

đó là vì Chúa thương con, 

một thụ tạo vô cùng hèn hạ  

và tội lỗi trước nhan Chúa. 

Và sở dĩ Chúa thương con  

là vì Chúa chính là Tình Yêu. 

Mà tột đỉnh và tất cả Tình Yêu của Chúa  

được thể hiện nơi lòng Chúa thương con, 

đến nỗi Chúa đã trở thành đáng thương  

hơn cả con đáng thương. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng con là của Chúa  
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và hoàn toàn thuộc về Chúa,  

vì Chúa đã thương dựng nên con và cứu chuộc con. 

Nhưng trên thực tế  

con vẫn sống như không có Chúa,  

vẫn là chúa tể cuộc đời mình,  

vẫn mù quáng theo ý riêng và tự quyết. 

Thế mà Chúa vẫn liên tục theo đuổi con  

bằng những tác động thần linh cảnh báo,  

thanh tẩy và lôi kéo con cho đến cùng. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Vâng, chính vì con tin nơi Chúa mà con xin Chúa  

hãy hoàn toàn và vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim con, 

để con thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa, 

nhờ đó, không một sự gì trên thế gian này,  

dù cám dỗ, khổ đau hay tội lỗi  

có thể làm con xa Chúa, 

và cũng nhờ đó,  

Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt,  

đời con sẽ chẳng còn gì vui sướng  

trên trần gian này nữa, trái lại,  

nó sẽ trở thành 

một thung lũng tối,  

một đêm đẫm mồ hôi máu,  

một chiều Canvê tận tuyệt. 

Nhưng nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa  
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hiệp thông với tình yêu nhân hậu Chúa  

như Mẹ Maria, 

và nhờ đó con mới trở thành tông đồ  

và nhân chứng phản ảnh trung thực  

cho Chúa là Tình Yêu. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Xin Chúa hãy biến bản thân con  

được Chúa chiếm đoạt thành giá cứu chuộc  

cho những linh hồn  

cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn, 

để đời con được trở thành  

cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,  

và để quyền năng phục sinh  

chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa tỏ hiện  

qua những dấu vết tử giá của Chúa  

nơi thân xác tro bụi của con. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu  

hiền lành và khiêm nhượng trong lòng 

Xin hoán cải con trở nên  

như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa 

để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con 

bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa 

như Mẹ Maria, 

cho tất cả  

được hiệp nhất nên một nhiệm thể của Chúa  

trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 
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Tự Kiểm  

Sống Linh Đạo Tình Thương 
  
 

Linh Đạo Tình Thương của TĐCTT là ở chỗ "nhìn 

thấy thì động lòng thương" (Luca 10:33), một 

tác động được biểu hiện nơi Logo của TĐCTT có con 

mắt, con ngươi và con người: LĐTT = NS (TT x 

ĐLT). Vậy, để TĐCTT tự kiểm xem mình đã hay 

đang Sống Linh Đạo Tình Thương cách “trọn lành 

như Cha trên trời là Đấng Xót Thương” (Mathêu 5:48 

+ Luca 6:36) như thế nào và tới mức nào, xin hãy tự 

vấn: "Tôi có biết nhìn hết mọi anh chị em tôi 

bằng ánh mắt của Lòng Thương Xót Chúa hay 

chưa?" 

     

 

 

Ánh Mắt của Lòng Thương Xót Chúa 
  

1- "Thiên Chúa không sai Con đến trần gian để 

luận phạt trần gian mà là để thế gian nhờ Người 

mà được cứu độ" (Gioan 3:17); 
 

2- "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với 

chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những 
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tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" 

(Roma 5:8); 

 

3- "Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Ngài, 

một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 

8:32); 

 

4- "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người 

là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội 

lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự 

thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21) 

 

5- "Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu 

hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người" 

(Mathêu 20:28); 

 

6- "Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư 

hoại" (Luca 19:10); 

 

7- "Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là 

công chính mà là tội nhân" (Mathêu 9:13) 

 

8- “Tuy thân phận là Thiên Chúa nhưng Người đã 

không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên 

Chúa mới được, trái lại, Người đã tự hạ ra như 

không, mặc lấy thân phận tôi đòi, sinh ra như 

loài người… đã vâng lời cho đến chết và chết 

trên thập tự giá…” (Philiphe 2:6-8). 
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9- “Người đã không còn hình tượng gì nữa” (Isaia 

52:14) 

 

10- “Người đã bị khai trừ khỏi nhân sinh” (Isaia 

53:8) 

 

11- “Tôi là một con sâu bọ đất chứ không phải là 

người nữa” (Thánh Vịnh 22:7) 

 

12- "Người đã mang lấy các bệnh nạn của chúng 

ta, đã gánh chịu các khổ đau của chúng ta" (Isaia 

53:4; Mathêu 8:17) 

 

13- "Người không bẻ gẫy cây sậy rũ héo và không 

dập tắt ngọn bấc vẫn còn đang xông khói" (Isaia 

42:3; Mathêu 12:20) 

 

14- "Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc 

mình làm" (Luca 23:34) 

 

15- "Ai trong quí vị không có tội hãy ném đá chị ta 

trước đi... Này chị, họ đi đâu hết cả rồi. Không ai 

kết tội chị sao... Tôi cũng không kết tội chị. Chị 

hãy về đi. Nhưng từ nay tránh đừng phạm tội ấy 

nữa" (Gioan 8:7,10-11) 

 

16- "Con luôn ở với cha, hết mọi sự của cha là của 

con. Thế nhưng chúng ta cần phải mừng rỡ hân 

hoan! Người em này của con đã chết và đã hồi 
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sinh. Nó đã bị thất lạc mà nay lại tìm thấy" (Luca 

15:31-32) 
 

17- "Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến 

giờ Người phải qua thế gian mà về cùng Cha. 

Người đã yêu thành phần thuộc về Người trên 

thế gian này và Người muốn chứng tỏ rằng 

Người yêu thương họ cho đến cùng…" (Gioan 

13:1-5) 
 

18- "Tôi muốn lòng nhân lành chứ không phải hy tế" 

(Hosea 6:6; Mathêu 9:13) 
 

19- "Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi 

vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" 

(Mathêu 11:29) 
 

20- “Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng chối 

bỏ chúng ta. Nếu chúng ta bất trung thì Ngài sẽ 

vẫn trung thành, bởi Ngài không thể chối bỏ 

chính mình Ngài” (2Timothêu 2:12) 
 

21- "Bất chấp tội lỗi gia tăng, ân sủng vẫn trổi vượt 

hơn tội lỗi" (Roma 5:20) 
 

22- “Tình thương thắng vượt phán quyết” (Giacôbê 

2:13) 
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Nhìn bằng Ánh Mắt của  

Lòng Thương Xót Chúa 
 

 

 

Nếu tôi biết nhìn anh chị em tôi bằng ánh mắt của 

Lòng Thương Xót Chúa thì tôi đã tác hành hay 

phản ứng ra sao khi thấy anh chị em tôi ở trong các 

trường hợp trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến tôi 

hay đến cộng đồng sau đây: 

  

1. Khi anh chị em của tôi bị khổ đau hồn xác: bệnh 

nạn yếu đau, nghèo nàn đói khổ, dị tật bẩm sinh, 

chậm trí phát triển, khủng hoảng gia đình, mất 

mát người thân, lẻ loi cô độc v.v. tôi có lưu tâm 

tới họ, thăm viếng, ủi an giúp đỡ họ? 
 

2. Khi anh chị em tôi yếu đuối sa ngã phạm tội cách 

nào đó, tôi có tỏ ra thương cảm, cầu nguyện, 

nâng đỡ và phấn khích họ cải thiện, hơn là minh 

nhiên hay mặc nhiên tỏ ra khinh bỉ họ, chỉ trích 

họ, nói hành nói xấu họ, xa lánh họ. 
 

3. Khi anh chị em tôi là một phạm nhân gây tai họa 

khủng khiếp cho xã hội, bao gồm nhiều người vô 

tội đáng thương, tôi có cầu nguyện cho chẳng 
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những thành phần nạn nhân của họ mà còn 

cầu cho cả chính họ nữa chăng? 
 

4. Khi anh chị em tôi nói hành nói xấu về người 

khác với tôi, tôi có khéo léo ngăn chặn họ lại, cho 

dù mất lòng họ, dập tắt ngọn lửa vừa chớm lên, 

bằng lời lẽ chữa lành cho nạn nhân bị họ nói xấu, 

hay là tôi còn đổ thêm dầu vào lửa, kể cả trường 

hợp cần để rút kinh nghiệm cũng phải rất cẩn 

thận? 

 

5. Khi anh chị em tôi cố tình xúc phạm đến tôi, hiểu 

lầm oan ức, xuyên tạc vu khống, nói hành nói 

xấu, vô ơn bội nghĩa, lừa đảo gian lận, xỉ vả 

lăng nhục tôi v.v. tôi có tự động làm hòa với họ 

hay chăng, không cần họ xin lỗi tôi? 

 

6. Khi anh chị em tôi ác cảm với tôi, hay tôi không 

có thiện cảm với họ, mà họ được một may lành 

gì đó hơn tôi, tôi có lấy làm vui như chính bản 

thân mình được hưởng những may lành ấy và 

chúc mừng họ chăng, hay là ghen tị với họ và tìm 

cách hạ bệ họ? 

 

7. Khi anh chị em tôi không chú ý gì tới Chúa, chỉ 

quay cuồng với cuộc sống trần gian mau qua giả 

tạo, coi Chúa chẳng ra gì, tôi có cảm thấy buồn 
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khổ với Chúa chăng, hy sinh cầu cho họ, đền tạ 

Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì họ? 

 

8. Tôi có luôn tìm chỗ cuối cùng một cách hiền lành 

và khiêm nhượng trong lòng hay chăng, ở chỗ, 

khi có thể, bao giờ cũng chọn những vật 

dụng hay những việc làm hoặc các vị thế thua 

kém anh chị em tôi hơn là tranh giành với họ, 

thậm chí còn thích thú khi được nổi nang hơn 

họ?    

 

9. Tôi có biết "mang lấy ách" của Chúa mỗi khi 

gặp đau khổ thử thách và trái ý, hay mỗi khi bị 

anh chị em tôi xúc phạm đụng chạm, để "học 

cùng" Chúa trước đã, nên giống Chúa trước đã, ở 

chỗ "hiền lành và khiêm nhượng" như Chúa, tôi 

mới có thể cảm thấy "gánh nhẹ nhàng” của 

Chúa? 

 

10. Tôi có nhẫn nại trước những lủng củng, sai 

khuyết, lỡ lầm của anh chị em tôi, nhất là với 

ai làm việc với tôi, bằng cách tiếp tục thông cảm 

và bù đắp cho họ, hơn là tỏ ra bất nhẫn với họ, 

trách móc họ và loại trừ họ, bởi tôi là anh chị em 

của họ hơn là tỏ thái độ trịnh thượng “ai là anh 

em tôi”? 

 

11. Tôi có lợi dụng hết mọi sự xẩy ra trái ý của tôi, 

hay không được như ý của tôi, liên quan đến việc 
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tôi làm hay cộng tác viên của tôi làm, hoặc liên 

quan đến những lần đụng chạm với anh chị em 

mình, để sống Lòng Thương Xót Chúa và để tỏ 

Lòng Thương Xót Chúa chăng? 

 

12. Tôi có tự tìm đến, chứ không tránh né, với những 

ai tôi không thích, hoặc ai không thích tôi, nhất là 

những ai làm phiền đến tôi, làm hại đến tôi v.v., 

để chào hỏi họ và tỏ ra thân thiện với họ hay 

chăng, chứ không sống tâm trạng sợ ma ban 

ngày, trừ phi họ hết sức tìm cách muốn tránh 

né tôi? 

 

13. Tôi có luôn thâm tín rằng tất cả mọi lầm lỗi của 

anh chị em tôi, kể cả những tội tầy trời nhất trên 

đời này, nhất là những gì anh chị em tôi xúc 

phạm đến tôi, dù cố tình, cũng chỉ vì "lầm không 

biết việc họ làm" mà thôi chăng? 

 

14. Tôi có luôn bình tâm tín thác vào Chúa, Đấng 

Quan Phòng Thần Linh và chủ tể lịch sử trước tất 

cả mọi biến chuyển kinh hoàng khủng khiếp như 

chưa từng xẩy ra hết sức bất lợi cho công ích xã 

hội hay Giáo Hội chăng? 

  

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Soạn cho riêng Nhóm TĐCTT   

để Thi Đua Sống Lòng Thương Xót Chúa 

trong Năm Đời Tận Hiến 30/11/2014 - 2/2/2016. 
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12 Điều Tâm Niệm  

sống Lòng Thương Xót Chúa 
 
 

 

1. Sống LTXC là luôn tin tưởng vào Vị Thiên 

Chúa là Tình Yêu ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết 

mọi sự (xem Gioan 14:1; 1Gioan 4:8,16); 

 

2. Sống LTXC là trở nên mồi ngon hy tế cho Tình 

Yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời là Đấng 

thương xót (xem Roma 12:1; Luca 6:36); 

 

3. Sống LTXC là hiền lành và khiêm nhượng trong 

lòng như Chúa Kitô đã hóa ra như không và 

vâng lời cho đến chết (xem Mathêu 11:29; Philiphe 

2:8); 

 

4. Sống LTXC là bao giờ cũng lấy lành thắng dữ, 

lấy thiện báo ác, như Chúa Kitô là Đấng vô tội đã 

chết cho tội nhân chúng ta (xem Roma 12:21; 

1Corinto 5:21 + Roma 5:8); 

 

5. Sống LTXC là luôn trở thành anh chị em của mọi 

người, như Chúa Kitô đã đồng hóa Người với 
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những anh chị em hèn mọn nhất (xem Luca 

10:29,36-37; Mathêu 25:40,45); 

 

6. Sống LTXC là yêu thương anh chị em của 

mình cho tới cùng, như Chúa Kitô đã yêu thương 

từng con chiên lạc (xem Gioan 13:1; Luca 15:4-5); 

 

7. Sống LTXC là nhìn vào con người phạm 

nhân hơn là tội lỗi của phạm nhân, như Chúa 

Kitô với người phụ nữ bị bắt ngoại tình (xem 

Mathêu 9:13; Gioan 8:1-10); 

 

8. Sống LTXC là luôn tha thứ cho những ai xúc 

phạm đến mình, như Chúa Kitô xin tha cho họ vì 

họ lầm không biết việc họ làm (xem Luca 6:27-34; 

Luca 23:34); 

 

9. Sống LTXC là tự động làm hòa với những phạm 

nhân của mình, như Chúa Kitô đã đổ máu giao 

hòa với loài người tội lỗi (xem Mathêu 5:23-24; 

Colosê 1:20); 

 

10. Sống LTXC là sẵn sàng chịu thiệt thòi trong tất cả 

mọi sự, kể cả bỏ mạng sống mình, như Chúa 

Kitô đã thí mạng cho phần rỗi loài người (xem 

Mathêu 5:39-42; Mathêu 20:28); 

 

11. Sống LTXC là chấp nhận mọi đau khổ bất 

hạnh để đền bù tội lỗi của tội nhân như Chúa 
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Kitô Kitô khổ nạn và tử giá (xem Colose 1:24; Do 

Thái 5:8-9); 

 

12. Sống LTXC là trở nên đáng thương hơn tội nhân 

đáng thương, như Chúa Kitô đã trở thành tội lỗi, 

đã thành một kẻ bị nguyền rủa (xem Roma 9:3; 

1Corinto 5:21).  
 

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Soạn dọn cho riêng Nhóm TĐCTT  

để Chuyên Nghiệp Sống Lòng Thương Xót Chúa 

trong Năm Thánh Tình Thương 8/12/2015 - 20/11/2016 
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TĐCTT - 10 Điều Tâm Niệm 
 

 

1. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người tự phụ tự mãn, trái lại, luôn thực sự cảm 

thấy mình hèn hạ và yếu đuối, cần đến Lòng 

Thương Xót Chúa hơn ai hết (cf. Lk 18:11-13).  
 

2. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người tự cao tự đại, coi thường anh chị em mình 

(cf. Lk 18:11), trái lại, luôn cố gắng sống hiền 

lành và khiêm nhượng trong lòng (cf. Mt 11:29). 
 

3. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người hay xét đoán anh chị em mình (cf. Mt 7:1; 

Lk 6:37,41), trái lại, luôn biết thông cảm với tất cả 

mọi người trong mọi hoàn cảnh (cf. Jn 8:7,10-11; 

Lk 15:32). 
 

4. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người thường nói những gì không hay về anh chị 

em mình (cf. Mt 5:22), trái lại, luôn tìm cách nói 

tốt cho mọi người (cf. Lk 23:34; Acts 3:17-18; Gen 

45:1-8). 
 

5. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người dễ nổi nóng và bất nhẫn, trái lại, luôn bình 

tĩnh và nhẫn nại chấp nhận và giải quyết mọi 

vấn đề trong Chúa (cf. Lk 9:54-55). 
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6. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người dễ để lòng thù hằn oán ghét (Lk 18:28-30), 

trái lại, luôn tự động thứ tha làm hòa với tất cả 

những ai làm khốn mình (cf. Mt 5:23-24). 

 

7. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người chủ quan cố chấp, bao giờ cũng cho mình 

là đúng nhất và hay nhất (cf. Jn 9:24-34), trái lại, 

luôn cởi mở lắng nghe hết mọi người (cf. Mt 23:3; 

Jn 6:68-69).  

 

8. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người chỉ biết sống vị kỷ tư lợi, trái lại, luôn hết 

sức quan tâm đáp ứng mọi nhu cầu anh chị em 

của mình ở mọi nơi và trong mọi lúc (cf.Lk 16:19-

21,10:33-37). 

 

9. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người dễ kêu ca than trách khi bị trái ý và khổ 

đau, trái lại, luôn biết âm thầm vui chịu mọi sự 

theo Thánh Ý Chúa (cf. Mt 6:34; Lk 16:19-21). 

 

10. Tông Đồ Chúa Tình Thương không thể là một con 

người dễ chán nản thất vọng trước tình trạng 

yếu đuối tội lỗi của mình, trái lại, luôn trông cậy 

tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa (cf. Lk 

7:36-48; 15:18-20).  
 

(Thủ Bản 2011 - trang 232-233) 
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ƠN GỌI Sống Đời  

Tông Đồ Chúa Tình Thương 
 

Ý Thức   
    

 “Thế giới ngày nay cần đến tình thương của 

Thiên Chúa biết bao. Trong tình thương của 

Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và 

nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!...  Tôi ký thác 

công việc này cho Anh Chị Em thân mến…  cho 

tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa 

... Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho 

tình thương!” (ĐTCGPII – Balan 17/8/2002) 

 

 “Hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi 

đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. 

Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này qua 

chứng từ của Thánh Nữ Faustina. Thiên Chúa đã 

chọn thời đại của chúng ta cho mục đích ấy… Sứ 

điệp tình yêu nhân hậu cần được vang vọng một 

cách mạnh mẽ một lần nữa. Thế giới cần đến thứ 

tình yêu này. Đã đến thời điểm cần phải mang sứ 

điệp của Chúa Kitô đến cho mọi người… Đã đến 

giờ khắc sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa có thể 

làm cho các tâm hồn tràn đầy hy vọng và trở nên 

tia sáng cho một nền văn minh mới, một nền văn 

minh yêu thương”. (ĐTCGPII – Balan 18/8/2002) 
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Nguyện Ước Sống Đời  
Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(Bản Kinh Tuyên Hứa TĐCTT được rút ngắn) 

 
     “Giêsu ơi,/ con tín thác nơi Chúa”:/ xin cho con luôn 

cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/ nhất là những 

lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/ để càng 

được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng Thương 

Xót Chúa,/ con càng thấy được chân dung vô cùng nhân 

hậu của Chúa,/ và nhờ đó,/ con cũng mới thấy được tất 

cả sự thật về bản thân con,/ và mới thật sự gặp được/ tất 

cả mọi người và mỗi người anh chị em của con ở đó,/ 

nhất là những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa 

hơn.  

     Giờ đây,/ nhờ Mẹ Maria,/ con xin dâng lên Chúa trọn 

vẹn bản thân hèn mọn của con,/ cùng với hết mọi yếu 

đuối dại khờ của con,/ hết mọi khuyết điểm tội lỗi của 

con,/ hết mọi thiện chí nỗ lực của con,/ hết mọi ước ao 

khát vọng của con./ Xin Chúa hãy thánh tẩy con trong 

Thánh Linh/ hầu con được thánh hóa trong chân lý,/ đến 

độ,/ dù cuộc đời con có phải lần mò bước đi trong thung 

lũng tối,/ con cũng hoàn toàn tuân theo Thánh Ý vô cùng 

khôn ngoan toàn thiện đầy yêu thương của Chúa,/ nhờ 

đó,/ Chúa có thể biến đổi con thành Tông Đồ Chúa Tình 

Thương.  

     Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm 

nhượng trong lòng,/ xin hoán cải con trở nên như những 

trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,/ để con biết nhìn hết 

mọi anh chị em con/ bằng ánh mắt của Tình Yêu Nhân 

Hậu Chúa như Mẹ Maria,/ cho tất cả được hiệp nhất nên 

một/ trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen. 
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(Có thể hát 1 trong 3 bài dâng đêm cho Mẹ sau đây) 
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Kinh Mân Côi  

Hiệp Thông Thần Linh 
 

Biên soạn dựa theo các tín điều trong Kinh Tin 

Kính được cộng đồng Dân Chúa tuyên xưng trong các Lễ 

Trọng, 

để có thể sử dụng trong những lần cầu hồn cho người 

mới quá cố hay trong các buổi đọc kinh giỗ. 

 

 

Dẫn Nhập: 

 

Đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin, một 

cuộc hành trình thiêng liêng và siêu nhiên giữa một thế 

giới hữu hình và tự nhiên, một cuộc hành trình đức tin 

như dân Do Thái xưa băng qua sa mạc, với đầy những 

cám dỗ phản nghịch đức tin cùng với những đau khổ thử 

thách đức tin, mà nếu không có ơn Chúa, không một Kitô 

hữu nào có thể bền đỗ đến cùng để được 

cứu độ, để được vào Nước Trời, một trời mới đất mới, nơi 

chảy sữa sự sống vĩnh phúc và mật yêu thương hiệp 

thông.   

 

Chúng ta đến đây không phải chỉ để tưởng niệm một 

người thân nhân / thân hữu của chúng ta đã ra đi trước 

chúng ta sau cuộc hành trình đức tin … năm, một cuộc 
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hành trình đức tin nhờ Lòng Thương Xót Chúa đã về tới 

cùng đích của mình, mà còn để xin Linh Hồn … 

 đây chuyển cầu cho chúng ta là những con 

người còn đang lữ thữ trong cuộc đời mau qua tạm gửi 

này cũng được đi đến nơi về đến chốn như vậy.  

 

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau cầu cử hành Mầu 

Nhiệm Mân Côi Hiệp Thông Thần Linh để chẳng 

những ý thức lại tất cả những mầu nhiệm chính yếu làm 

nên cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, những mầu 

nhiệm được Thiên Chúa thực hiện và được gồm tóm 

trong Kinh Tin Kính của Giáo Hội, mà còn nhờ Mẹ 

Maria có phúc vì đã tin giúp chúng ta trung 

thực sống đức tin của chúng ta và sống động làm chứng 

cho đức tin của chúng ta liên lỉ cho đến hơi thở cuối cùng. 

 

 

 

1- Mầu Nhiệm Tạo Dựng 
 

Tuyên Xưng: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha 

toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu 

hình và vô hình" 

 

Suy Niệm: 

 

Cùng với muôn vật hữu hình và vô hình, con người 

tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên một cách hết 

sức đặc biệt, không phải chỉ ở chỗ có cả linh hồn và 
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thân xác, bao gồm cả thế giới hữu hình và vô hình 

nơi bản tính nhân loại của họ, mà nhất là được Thiên 

Chúa dựng nên theo hình ảnh thần linh của Ngài và 

tương tự như Ngài.  

 

Sở dĩ con người được Thiên Chúa tạo dựng một 

cách đặc biệt hơn hết mọi loài tạo vật như thế là để 

nhờ đó chính bản thân họ, và nhờ họ, toàn thể tạo 

vật có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa 

Hóa Công của mình, đúng như mục đích Ngài đã 

tạo dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình. 

 

Cầu Nguyện (đọc chung): 

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và 

máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha 

về ơn Cha đã thương tạo dựng nên Linh Hồn …  và 

chúng con từ hư vô/ theo hình ảnh thần linh vô cùng 

thiện hảo của Cha và tương tự như Cha,/ để 

nhờ đó tạo vật vô cùng thấp hèn bé mọn chúng con 

có thể được hiệp thông thần linh với Cha  

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho 

chúng con biết tôn thờ Cha trong tinh thần và chân 

lý,/ bằng cách kính mến Cha hết lòng,/ hết linh hồn,/ 

hết sức chúng con,/ và yêu thương tha nhân đồng 
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loại của chúng con như chính bản thân chúng con/. 

Amen.  

 

Cầu Kinh Mân Côi: 
 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng) 

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi) 

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và  

- Lời Nguyện: Hát ĐK “Vì Danh Chúa” của Kim 

Long: “Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh 

Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … được lên chốn nghỉ 

ngơi". 

 

 

2- Mầu Nhiệm Cứu Chuộc 
 

Tuyên Xưng: “Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là 

Con Một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. 

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống 

thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời 

quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây 

thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, 

ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời 

ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng, 

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ 

chết”. 

 

Suy Niệm: 
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Cho dù loài người tạo vật có được dựng nên theo 

hình ảnh thần linh của Thiên Chúa và tương tự như 

Thiên Chúa để nhờ đó có thể hiệp thông thần linh 

với Ngài, nhưng tự bản thân mình, họ vẫn không 

thể nào đạt tới đích điểm siêu việt ấy. Trái lại, bởi 

nguyên tội, họ lại càng xa vời với đích điểm không 

thể nào không đạt tới ấy, bằng không, cuộc sống làm 

người của họ trên trần gian này hoàn toàn vô nghĩa, 

bất định và bất hạnh.  

 

Chính vì nhân loại tạo vật thuộc hạ giới phàm 

tục không thể vươn lên tới thượng giới thần linh mà 

Thiên Chúa đã tự động đến với họ nơi Lời Nhập 

Thể là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến để tỏ Cha ra cho 

nhân loại biết về Cha, nhất là bằng cuộc Vượt Qua 

từ tử giá đến phục sinh của Người, nhờ đó nhân loại 

tạo vật bất toàn, bất lực và tội lỗi mới nhờ Người và 

với Người vượt qua sự chết mà vào sự sống, một sự 

sống viên mãn hơn. 

 

Cầu Nguyện (đọc chung): 

 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và 

máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha 

về ơn Cha đã thương cứu chuộc loài người tạo 

vật chúng con,/ trong đó có Linh Hồn … / cho khỏi 

tội lỗi và sự chết đời đời,/ nhờ Con của Cha và nơi 

Con của Cha là tất cả mạc khải thần linh về tình yêu 
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vô cùng nhân hậu của Cha đối với chúng con,/ để 

nhờ đó/ tạo vật vô cùng khốn nạn tội lỗi chúng con 

mới được hiệp thông thần linh với Cha.  

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho 

chúng con càng ngày càng nên giống Người là Con 

Cha yêu dấu,/ đẹp lòng Cha mọi bề,/ Đấng là 

hình ảnh đích thực của Cha,/ nơi nhân tính của 

Người,/ đã trở thành mô phạm tối hậu cho ơn gọi 

làm người của chúng con,/ cũng như cho thiên 

chức làm con Thiên Chúa của chúng con,/ Đấng mà 

chính vì thế Cha đã muốn chúng con phải vâng 

nghe lời Người./ Amen.  

 

Cầu Kinh Mân Côi: 
 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng) 

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi) 

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và  

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì 

danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … ". 

 

 

3- Mầu Nhiệm Thánh Hóa 
 

Tuyên Xưng: "Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh 

Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự 

sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con 
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mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với 

Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng 

các tiên tri mà phán dạy". 

 

Suy Niệm: 

 

Đúng thế, nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 

hằng sống, chung loài người tạo vật và tội 

lỗi đã được cứu chuộc, và riêng những ai tin tưởng 

Người còn được Người ban cho quyền làm con 

Thiên Chúa, nhờ đó họ mới đủ tư cách xứng đáng 

để hiệp thông thần linh, như Cha ở trong Con và 

như Con ở trong Cha, như cành nho được dính 

liền với cây nho, nhờ nhựa sống Thánh Linh từ thân 

nho Chúa Kitô truyền sang cho từng cành nho Kitô 

hữu. 

 

Là con cái của Thiên Chúa, Kitô hữu cũng được 

Thiên Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho, Đấng 

ngự trong họ như trong một đền thánh, Đấng là 

chính hiện diện thần linh của Thiên Chúa nơi 

họ, Đấng tác động nơi họ bằng những ân sủng đặc 

biệt của Ngài, để họ có thể suy tưởng, nói năng, tác 

hành và phản ứng xứng phận làm con Thiên Chúa 

cao cả trọn lành, như chính Chúa Kitô đã sống trên 

trần gian này, và tiếp tục tỏ mình ra qua họ là chứng 

nhân của Người. 

 

Cầu Nguyện (đọc chung): 
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Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và 

máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha 

về ơn Cha đã thương thánh hóa loài người tạo 

vật chúng con/ bao gồm cả Linh Hồn … / bằng chính 

Thánh Thần là Đấng Cha đã ban cho chúng con/ 

và ở trong chúng con như chính sự hiện diện thần 

linh của Cha nơi chúng con,/ nhờ đó,/ chúng con liên 

lỉ được ở trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha.  

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho 

chúng con càng ngày càng hoán cải và trở nên như 

trẻ nhỏ của Thánh Linh Cha,/ luôn lắng nghe và 

chiều theo tất cả mọi tác động thần linh của Chúa 

Thánh Thần,/ để Ngài như gió muốn thổi đâu thì 

thổi,/ dù chúng con không biết từ đâu đến và 

sẽ đi đâu,/ cho ý Cha thể hiện dưới đất là chúng 

con đây/ cũng như trên trời là dự án của Cha 

về chúng con./ Amen.  

 

Cầu Kinh Mân Côi: 
 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng) 

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi) 

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và  

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì 

danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … ". 
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4- Mầu Nhiệm Hiệp Thông 
 

Tuyên Xưng: "Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh 

thiện, công giáo và tông truyền". 

 

Suy Niệm: 

 

Chủ đích tối hậu của tất cả những gì Thiên Chúa 

làm cho loài người tạo vật và nơi loài người tạo vật 

của Ngài, như việc Ngài đã tạo dựng nên họ theo 

hình ảnh thần linh của Ngài, việc Ngài cứu chuộc họ 

khỏi tội lỗi và sự chết nhờ Chúa Kitô Nhập Thể 

và Vượt Qua, và việc Ngài thánh hóa họ bằng Thánh 

Linh là Đấng ban sự sống của Ngài, tất cả là để 

họ được hiệp thông thần linh với Ngài vô cùng 

trong vinh phúc trường sinh trên thiên đàng. 

 

Tuy nhiên, mối hiệp thông thần linh vô cùng cao quí 

và quan trọng ấy đã được bắt đầu từ ngay trên trần 

thế này, nơi Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô, 

trong đó, Kitô hữu là một chi thể, một Giáo Hội là 

hiền thê của Chúa Kitô, được Chúa Kitô tự hiến và 

thánh hiến, nhờ đó, Giáo Hội trở thành Bí Tích 

cứu độ muôn dân và hiệp thông thần linh, bằng 

huấn quyền giảng dạy, bằng bí tích ban phát, bằng 

sứ vụ tông đồ qua chứng từ Kitô hữu chi thể của 

Giáo Hội.  

 

Cầu Nguyện (đọc chung): 
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Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và 

máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha 

về ơn Cha đã thương ban cho Linh Hồn …  và  chúng 

con là con cái của Cha/ được hiệp thông thần linh 

với Cha ngay trên trần gian này/ nơi Giáo Hội 

Nhiệm Thể Chúa Kitô,/ một Giáo Hội sẽ trở thành 

Một Tân Giêrusalem,/ như một trời mới đất 

mới,/ được Thiên Chúa là Đấng canh tân mọi sự 

trong Chúa Kitô muôn đời ngự trị. 

 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho 

chúng con luôn trung thành với Giáo Hội là Mẹ của 

chúng con với bất cứ giá nào,/ và biết lắng nghe 

tiếng vị chủ chăn tối cao của chúng con là Đức 

Thánh Cha,/ vị thừa kế Thánh Phêrô và đại diện 

Chúa Kitô trên trần gian này,/ để chúng con thực sự/ 

hiệp thông thần linh với Ba Ngôi Chí Thánh là Cha 

và Con và Thánh Thần./ Amen.  

 

Cầu Kinh Mân Côi: 
 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng) 

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi) 

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và  

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì 

danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … ". 
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5- Mầu Nhiệm Cánh Chung 
 

Tuyên Xưng: "Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để 

tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống 

đời sau. Amen". 

 

Suy Niệm: 

 

Con người tạo vật bắt đầu được hiệp thông thần linh 

với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất vô cùng yêu 

thương nhân hậu là Cha và Con và Thánh Thần nhờ 

Phép Rửa họ lãnh nhận bởi Giáo Hội là Mẹ tái sinh 

sự sống thần linh nơi họ, nhờ đó, họ chẳng 

những được khỏi tội lỗi mà nhất là còn được thông 

phần bản tính thần linh vô cùng toàn thiện của 

Thiên Chúa, sống sự sống thần linh của Ngài và với 

Ngài, như là một người con Thiên Chúa trong Chúa 

Giêsu Kitô. 

 

Tuy nhiên, cho dù đã được lãnh nhận Phép Rửa tái 

sinh bởi nước và Thần Linh để trở nên con Thiên 

Chúa trong mối hiệp thông thần linh trên thế gian 

này, Kitô hữu vẫn còn mầm mống nguyên tội: nơi 

bản thân, họ vẫn còn đam mê nhục dục tính mê nết 

xấu, và trong cuộc đời, họ vẫn phải chịu hậu quả 

của nguyên tội là đau khổ và chết đi, nhưng nhờ liên 

kết với Chúa Kitô Vượt Qua bởi Phép Rửa, đau khổ 

và cái chết đã được biến đổi thành ân sủng và sự 

sống. 
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Cầu Nguyện (đọc chung): 
 

Lạy Cha hằng hữu,/ con xin dâng lên Cha mình và 

máu,/ linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để cảm tạ Cha 

về ơn Cha đã thương ban cho Linh Hồn …  và chúng 

con/ được tái sinh bởi nước và Thần Linh,/ nhờ đó 

chúng con trở thành con cái của Cha,/ là chi thể của 

Chúa Kitô,/ là đền thờ sống của Chúa Thánh Thần,/ 

là nơi thần hiển của Chúa,/ như một bụi gai xác 

thịt bốc cháy ngọn lửa thần linh mà không bị thiêu 

rụi bởi sẽ được phục sinh. 
 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha 

là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ xin Cha cho 

chúng con đừng bao giờ dại dột/ biến tâm hồn vô 

cùng cao quí của chúng con là nhà cầu nguyện với 

Chúa trở thành hang trộm cướp,/ và biến xác thịt 

cũng đã cùng linh hồn được cứu chuộc của chúng 

con/ thành khí cụ gian ác,/ nhờ đó,/ thân xác tro 

bụi của chúng con được biến đổi nên giống thân xác 

vinh hiển của Chúa/ khi sống lại trong ngày sau 

hết./ Amen.  
 

Cầu Kinh Mân Côi: 
 

- 1 Kinh Lạy Cha (đứng) 

- 10 Kinh Kính Mừng (ngồi) 

- 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và  

- Lời Nguyện: "Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì 

danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn … ". 
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CHUỖI THƯƠNG XÓT  

PHỤC SINH 
   

 “Ai tin Thày dầu có chết cũng sẽ được sống” 

(Phúc Âm Thánh Joan 11:1-45) 

 

 

 

Mở đầu (đứng):  Hãy Chỗi Dậy 

  

ĐK:-    Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê! Hãy chỗi dậy từ cõi 

chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi. 

PK1-   Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống 

trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn 

sống ta hãy bước theo đường quang vinh. 

PK2-   Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán 

dương một Thiên Chúa - nguyện lòng trí muôn 

người hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu. 

 

 

Mầu Nhiệm 1  

 

“Lagiarô bạn chúng ta đang ngủ” 
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Phúc Âm (đứng): Khi ấy, có một người đau liệt tên là 

Lagiarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. 

Maria nầy chính là người đã xức dầu thơm cho 

Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là 

Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa 

Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. 

Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không 

đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, 

nhờ đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa 

Giêsu thương Martha và em là Maria và Lagiarô. 

Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó 

hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở 

lại xứ Giuđêa đi”. Môn đệ thưa: “Thưa Thày, mới đây 

người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại còn muốn 

trở về đó hay sao”? Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại 

chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì 

không vấp ngã, vì họ thấy ánh sáng mặt trời; nhưng 

kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng”. 

Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Người bạn Lagiarô 

của chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta cũng hãy đi đánh 

thức anh ta dậy”. 

 

Suy Niệm: (ngồi) Đúng là tình yêu có những lý lẽ 

của mình, đến nỗi trí khôn tự nhiên nhiều khi không 

thể nào hiểu nổi và lòng muốn không thể nào chấp 

nhận được. Chúa Giêsu thương chị em Lazarô, 

nhưng khi hay tin bạn thân của mình đau nặng 

Người cũng không chịu đến thăm ngay. Mà phải 

chờ cho tới khi người bạn thân này chết đã rồi mới 
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tới. Thế nhưng, Chúa Giêsu chẳng những thương 

chị em Lazarô mà còn thương hết mọi người khác 

nữa. Bởi đó, Người muốn dùng chính người bạn 

thân của mình làm tế vật để tỏ lòng thương những 

người khác. Tức là Người để cho người bạn thân 

Lazarô của mình phải qua đời, để nhờ việc qua đời 

của Lazarô đối với Người như là một giấc ngủ này 

mà tỏ mình ra bằng việc đánh thức dậy, nhờ đó 

nhiều người sẽ tin vào Người mà được cứu độ.   

 

Cầu Xin: (quì) Bởi thế,/ Lạy Chúa,/ mỗi khi chúng 

con hay những người thân yêu của chúng con phải 

chịu đau khổ thử thách và bất hạnh trên đời này,/ 

xin cho chúng con hãy vững lòng trông cậy vào việc 

quan phòng thần linh đầy yêu thương của Chúa./ 

Và xin cho chúng con hằng biết thâm tín rằng/ tất cả 

những gì Chúa làm,/ dù làm cho chúng con là loài 

sống trong xác thịt khổ đau mấy đi nữa,/ đều mang 

lại lợi ích cho những ai tin tưởng nơi Chúa (xem 

Rôma 8:28)./ Nếu Chúa là Đấng đã không dung tha 

cho chính Con Một của mình,/ trái lại,/ đã phũ 

phàng phó nộp Người vì tất cả chúng con (x Rôma 

8:32),/ thì chẳng lẽ Chúa lại vui thích khi thấy chúng 

con là con cái Chúa yêu thương bị quằn quại khổ 

đau hay sao?/ Nếu những đau khổ của chúng con 

đây là những gì làm vinh danh Chúa,/ lợi ích cho cả 

người ra đi trước chúng con/ cũng như cho những ai 

còn ở lại như chúng con,/ thì chúng con xin dâng lên 

Chúa/ tất cả mọi đau khổ của những ai vô tội/ đang 
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gặp đau thương khốn khó phần hồn hay phần xác/ 

hoặc cả hai trên thế giới này,/ để xin Chúa thánh hóa 

bản thân họ,/ cứu các tội nhân/ và ban hòa bình cho 

thế giới.  

 

Lần Chuỗi: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên 

Cha…”  

 

 

Mầu Nhiệm 2  

 

“Lagiarô đã chết” 
 

Phúc Âm (đứng): Môn đệ thưa: “Thưa thầy, nếu anh ta 

ngủ, thì anh ta sẽ thức dạy thôi”. Chúa Giêsu có ý nói 

về cái chết của Lagiarô, nhưng môn đệ lại nghĩ 

Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói 

rõ: “Lagiarô đã chết rồi. Nhưng ta mừng cho các con, 

vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta 

hãy đi đến nhà của anh ta”. Lúc đó Tôma cũng có 

tên là Điđimô nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng hãy 

cùng đi để chết với Người”. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy 

Lagiarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ 

cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều 

người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi 

hai bà vì người em đã chết. 
  

Suy Niệm: (ngồi) Đúng thế, Chúa Giêsu quả thực đã 

cố ý để cho Lazarô bạn thân của mình chết hoàn 
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toàn rồi mới xuất hiện. Bởi vì, Người biết rằng cái 

chết của người bạn thân này, cái chết bất hạnh với 

chính bản thân anh ta cũng như bất hạnh cho cả hai 

người chị của anh ta, sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng 

cho cả 3 chị em, cho thành phần dân chúng láng 

giềng của 3 chị em chứng kiến thấy việc cả thể Chúa 

làm nói chung, và nhất là cho các môn đệ chứng 

nhân tiên khởi của Người nói riêng: ‘Lagiarô đã chết 

rồi. Nhưng Thày mừng cho các con, vì Thày không có 

mặt ở đó để các con tin’.  
  

Cầu Xin: (quì) Vâng,/ Lạy Chúa,/ nếu việc Chúa tỏ 

mình ra hoàn toàn và trọn vẹn nhất là khi Chúa bị 

treo trên cây thập tự giá/ thì chúng con cũng chỉ gặp 

thấy Chúa nơi thập giá mà thôi:/ “Khi nào Tôi bị treo 

lên khỏi mặt đất,/ Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên 

cùng Tôi” (Gioan 12:32)./ Xin Chúa cho chúng con ý 

thức được rằng/ thập giá là biểu hiệu cho tội lỗi và 

sự chết,/ sau khi Chúa đã tự nguyện hy hiến mạng 

sống mình vì chúng con trên đó,/ thì nó đã trở thành 

Thánh Giá,/ đã trở thành phương tiện Chúa dùng để 

cứu chuộc loài người chúng con./ Nếu thực sự Chúa 

muốn tiếp tục tỏ mình ra trên thế gian qua các đau 

khổ thử thách của chúng con,/ để Sự Sống Thần 

Linh và Quyền Năng Phục Sinh của Chúa được thể 

hiện rạng ngời nơi bản thân yếu hèn của chúng con 

(xem 2Corintô 4:10-11),/ thì xin Chúa hãy ban cho 

chúng con sức mạnh/ để chúng con thà chịu khổ mà 
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sống bằng an và đẹp lòng Chúa/ hơn là được mọi 

may lành lại tội lỗi mất lòng Chúa. 

 

Lần Chuỗi: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên 

Cha…” 

 

 

Mầu Nhiệm 3  

 

“Lazarô em con sẽ sống lại” 
  

Phúc Âm  (đứng): Khi hay tin Chúa Giêsu đến, 

Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. 

Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có 

mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây 

giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa 

cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ 

sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ 

chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu 

nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì 

dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà 

tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều 

đó hay chăng”? 

 

Suy Niệm: (ngồi) Phải, để Chúa có thể tỏ mình ra, 

con người phải biết tin tưởng nơi Người. Tức là, chỉ 

có con mắt đức tin mới thấy được việc làm của 

Thiên Chúa, mới thấy được những dấu chỉ thời đại, 

mới thấy được sự hiện diện thần linh trong cuộc đời 
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của chúng ta. Nếu “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1John 

4:8,16), tức Ngài không thể nào là Thiên Chúa mà 

không yêu, thậm chí Ngài yêu chúng ta cả khi chúng 

ta còn là những tội nhân (xem Rôma 5:8), chẳng tốt 

lành gì, hay khi chúng ta còn là những kẻ thù phạm 

đến Ngài, đáng phải trầm luân muôn đời, thì Ngài 

luôn ở với loài người chúng ta, luôn tìm kiếm từng 

con chiên lạc chúng ta và hân hoan hớn hở khi thấy 

chúng ta như đứa con hoang đàng trở về với Ngài. 

Tội lỗi loài người chúng ta xúc phạm đến Vị Thiên 

Chúa là Tình Yêu này nhất, không phải là tội giết 

người, tội loạn luân, cho bằng tội không tin tưởng 

vào tình thương vô cùng nhân hậu của Ngài. 

 

Cầu Xin: (quì) Đó là lý do,/ lạy Chúa,/ chúng con tin 

rằng/ nhiều linh hồn được cứu chuộc hơn là bị hư 

đi./ Hỏa ngục chỉ vớ được chút cặn bã của thế gian 

mà thôi./ Thật vậy,/ nếu loài người chúng con làm 

việc gì cũng phải có lợi mới làm,/ thì chẳng lẽ việc 

Thiên Chúa dựng nên loài người lại là việc thiệt hại 

mà Ngài cứ làm hay sao?!/ Nếu không một ai khôn 

ngoan và toàn năng hơn Chúa,/ thì chẳng lẽ Chúa lại 

thua ma quỉ trong việc cứu rỗi các linh hồn hay 

sao!?/ Nếu phần rỗi của loài người nói chung và của 

từng linh hồn nói riêng cao quí/ đến nỗi Chúa đã 

phải hạ mình xuống làm người vô cùng hèn hạ và tử 

nạn vô cùng khốn nạn,/ thì chẳng lẽ Chúa lại đành 

để cho loài người hết sức mù tối và yếu đuối chúng 

con phải đời đời hư đi hay sao!?!/  Nếu một lúc nào 
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đó trong đời chúng con không còn thể tự cứu được 

mình nữa,/ thì đã có đức tin của anh chị em chúng 

con nâng đỡ chúng con./ Đó là lý do,/ nhờ việc tuyên 

xưng của Matta chị mình/ mà thây ma Lazarô không 

tự mình tuyên xưng đức tin cũng đã được cải từ 

hoàn sinh bước ra khỏi mồ,/ để việc Chúa được tỏ 

hiện và Chúa được nhận biết./ Xin Chúa cho chúng 

con cũng biết hy sinh cứu các tội nhân như 3 Thiếu 

Nhi Fatima,/ nhất là như Chân Phước Giaxinta.  

 

Lần Chuỗi: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên 

Cha…” 
 

 

 

Mầu Nhiệm 4  

 

“Lagiarô đã được chôn táng ở đâu?” 
 

Phúc Âm  (đứng): Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã 

tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến 

trong thế gian”. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà 

và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Người gọi 

em đó”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi 

đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào 

trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã 

gặp Người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà 

với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy 

ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc 
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ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, 

thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân 

Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em 

con đâu có chết”. Khi thấy bà khóc nức nở và những 

người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn 

thức và xúc động. Người hỏi: “Đã an táng Lagiarô ở 

đâu”? Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa 

Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: “Kìa, xem Ngài 

thương ông ấy biết bao”. 

 

Suy Niệm: (ngồi) Tại sao Chúa Giêsu lại khóc? Phải 

chăng vì Người không cầm được lòng khi thấy 

Maria khóc? Nhưng Maria sở dĩ khóc là vì Lazarô 

thân yêu của chị em cô đã chết, trong khi đó, Chúa 

Giêsu biết chắc chắn rằng Người có thể làm Lazarô 

cải tử hoàn sinh cho chị em cô cơ mà! Vậy thì phải 

chăng động lực thúc đẩy Người khóc, cử chỉ hết sức 

hiếm hoi và đặc biệt được Phúc Âm lần đầu tiên ghi 

nhận này, là vì, ngay lúc bấy giờ, Người nghĩ đến 

các linh hồn bất tử vô cùng cao quí nói chung, nhất 

là linh hồn của thành phần bạn thân của Người nói 

riêng, sẽ đời đời bị chôn vùi trong nấm mồ sự chết, 

không bao giờ bước ra khỏi ngôi mồ vĩnh tử này 

nữa, không còn nghe thấy tiếng gọi của Người nữa, 

khi Người lên tiếng gọi họ như đã gọi Lazarô “hãy 

bước ra khỏi mồ”.  

 

Cầu Xin: (quì) Đúng thế,/ về phương diện tâm linh,/ 

con người tội lỗi trên đời này là một con người sống 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

 92 

trong sự chết,/ một sự chết,/ đối với Chúa,/ chẳng 

khác gì như là một giấc ngủ (xem Mt 9:24; Jn 11:11),/ 

Người cần phải gọi họ dạy,/ lay tỉnh họ dậy,/ bằng 

hiện sủng,/ thậm chí bằng cả thánh giá đau khổ./ Vì 

là một giấc ngủ,/ dù có ngủ say,/ ngủ mê ngủ mệt 

đến mấy,/ đến độ “xông mùi” đi nữa,/ như trường 

hợp của Lazarô,/ bởi “lời Chúa là những gì sống 

động và tác hiệu,/ sắc hơn gươm hai lưỡi./ Thấu 

nhập và chia cắt hồn thiêng,/ xương tủy;/ phán 

quyết tâm tưởng của cõi lòng” (Heb 4:12),/ con 

người tội lỗi vẫn còn khả năng nghe được tiếng 

“Thiên Chúa là Thần Linh” (Jn 4:24):/ “Kẻ chết sẽ nghe 

thấy tiếng của Con Thiên Chúa/ và những ai nghe theo 

tiếng ấy sẽ được sống” (Jn 5:25)./ Đó là lý do,/ lạy 

Chúa,/ chỉ có kẻ nào muốn đời đời hư đi mới bị hư 

đi mà thôi,/ chỉ có kẻ nào nhất định chọn Satan và 

ma quỉ làm bạn,/ chọn hỏa ngục làm thiên đường/ 

mới vĩnh viễn mất Chúa là cùng đích của mình mà 

thôi./ Xin Chúa đừng để chúng con bao giờ hồ nghi 

lòng thương xót vô cùng bao la rộng lượng của 

Chúa,/ trái lại,/ càng tội lỗi chúng con càng cần đến 

lòng thương xót Chúa,/ càng gần lòng thương xót 

Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết. 

  

Lần Chuỗi: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên 

Cha…” 
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Mầu Nhiệm 5  

 

“Lagiarô! Hãy ra đây!” 
 

Phúc Âm  (đứng): Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: 

“Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh lại chẳng 

lẽ không làm được cho người nầy khỏi cái chết ư”? Chúa 

Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một 

hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy 

đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: 

“Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã qua cả bốn ngày”. 

Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu 

con tin, con sẽ được xem thấy vinh quang của Thiên 

Chúa sao”? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa 

Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ 

Cha đã nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời 

con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung 

quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, 

Người kêu lớn tiếng: “Lagiarô! Hãy ra đây!”. Người 

đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, 

trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi 

ra cho anh ấy đi”. Một số người Do Thái đến thăm 

Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu 

làm, thì đã tin vào Người. 
  

Suy Niệm: (ngồi) Phải, sự kiện thân xác của con 

người Lazarô dù đã bắt đầu xông mùi hôi thối, báo 

hiệu tình trạng rữa nát, mà Chúa Giêsu vẫn còn cải 

từ hoàn sinh để có thể tự bước ra khỏi mồ, là những 
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gì Người muốn tỏ cho con người biết rằng, dù linh 

hồn con người có tội lỗi đến đâu chăng nữa, có xông 

mùi âm ti hỏa ngục đi nữa, Người vẫn có thể cải tử 

hoàn sinh linh hồn ấy. Vì chính Người “là Sự Sống 

lại và là Sự Sống”. Người đã toàn thắng tội lỗi và sự 

chết, đã phá đổ quyền năng vương quốc cùng tất cả 

mọi việc làm của ma qủi (x 1Jn 3:8). Người vẫn ở 

cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế (x Mt 

28:20). Người vẫn hiện diện và thông mình ra qua 

các Bí Tích Thánh, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Thánh 

Linh Người thông cho các tông đồ từ thân xác phục 

sinh của Người vào buổi sáng ngày Người sống lại 

từ cõi chết (x Jn 20:22), vẫn đang canh tân bộ mặt 

trái đất qua hoạt động truyền bá phúc âm hóa của 

Giáo Hội, để tất cả mọi sự được tạo dựng từ ban đầu 

trở thành trời mới đất mới (x Rev 21:1), nơi Thiên 

Chúa là tất cả trong mọi sự muôn đời ngự trị (x 1Cor 

15:28; Rev 21:3).  
 

Cầu Xin: (quì)  Vâng,/ lạy Chúa Giêsu Kitô,/ để 

chúng con được tái sinh bởi trên cao (x Jn 3:3),/ Chúa 

đã ban Thánh Linh là Đấng ban sự sống cho chúng 

con qua Cuộc Vượt Qua của Chúa./ Chính Thánh 

Linh là Đấng ở trong chúng con như Đền Thờ của 

Ngài/ đã làm cho chúng con được sống và sống viên 

mãn (x Jn 10:10)./ Đến nỗi,/ thân xác mang mầm 

mống chết chóc của chúng con,/ ở chỗ nó luôn xu 

hướng về xác thịt,/ tác hành phản lại lề luật và tinh 

thần phúc âm của Chúa (x Rm 8:15-23),/ đang được 
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phục sinh từ từ,/ đang được Ngài biến đổi cho nên 

giống như thân xác phục sinh hiển vinh của Chúa (x 

Phil 3:21; Rm 8:11)./ Chúng con xin hiến dâng thân 

xác tro bụi của chúng con đây cho Chúa,/ xin Chúa 

hãy tùy ý sử dụng nó,/ để nó không còn là khí cụ 

hành ác/ mà theo tác động canh tân của Thánh 

Thần,/ trở thành khí cụ công chính  hành thiện (x 

Rm 6:13)/ trong việc phục vụ Giáo Hội Chúa và xã 

hội loài người,/ dù có phải hiến mạng sống mình đi 

nữa,/ cho “Danh Cha cả sáng,/ Nước Cha trị đến,/ Ý 

Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (x Mt 6:9-

10) . 

  

Lần Chuỗi: “Lạy Cha Hằng Sống, con dâng lên 

Cha…” 

 

 

Tổng Nguyện: (đứng)  

 

Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu,/ Chúa đã dựng nên 

chúng con vì Chúa và cho Chúa/ nên lòng chúng con 

khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa,/ 

cho tới khi chúng con tìm được Chúa./ Thế nhưng,/ 

Chúa quá biết loài người tạo vật chúng con không 

thể nào có thể đến với Chúa,/ nên Chúa đã tự động 

đến với chúng con nơi Lời Nhập Thể,/ đã tìm gặp 

chúng con  nơi Chúa Kitô Tử Giá và Phục Sinh,/ 

đang ở với chúng con qua Chúa Giêsu Thánh Thể/ 
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và luôn sinh động trong chúng con bằng quyền lực 

Thánh Thần. 

  

Giờ đây,/ qua Bí Tích Rửa Tội Tái Sinh,/ chúng con 

đã được trở nên con cái Chúa là Cha chúng con ở 

trên trời,/ trở nên chi thể của Chúa Kitô là Đầu của 

Nhiệm Thể Giáo Hội,/ và trở nên Đền Thờ của Chúa 

Thánh Thần là Đấng sống trong chúng con,/ để 

chúng con được Hiệp Thông Sự Sống Thần Linh với 

Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con. 

 

Lạy Mẹ Maria,/ Mẹ quá biết đời sống Kitô hữu 

thành phần môn đệ của Chúa Kitô/ là một cuộc 

hành trình đức tin đầy chông gai hiểm hóc,/ chẳng 

những phải sống vượt lên trên bản tính tự nhiên 

mang đầy mầm mống tội lỗi của mình,/ còn phải sẵn 

sàng chấp nhận thân phận bị thế gian chống đối,/ 

ghen ghét và bách hại nữa./ Nếu các vị tông đồ được 

Chúa Kitô trực tiếp kêu gọi,/ huấn luyện và tỏ mình 

ra còn bán Chúa,/ bỏ Chúa và chối Chúa,/ thì chúng 

con làm sao có thể bỏ mình và vác thập giá mình mà 

theo Chúa/ là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống/ cho 

đến khi đứng dưới chân thập giá của Chúa như Mẹ./  

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi 

chúng con nương náu/ và là đường đưa chúng con 

đến với Thiên Chúa muôn đời./ Amen.  
 

Kết thúc: Hát bài Xin Vâng 
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