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77.  

CHƯƠNG IV 

CHÍNH LÀ CHO TA MÀ CÁC CON LÀM ĐIỀU ĐÓ 

TIẾN TỚI NỀN VĂN HOÁ MỚI CỦA SỰ SỐNG CON 
NGƯỜI 

103.  Tiếp Theo..   

Như Giáo Hội, Đức Maria đã phải sống tình làm mẹ dưới dấu 
chỉ của đau đớn: “Hài Nhi này… phải là dấu chỉ của vấp phạm 
và chống đối, còn Bà, một mũi gương sẽ đâm thâu vào lòng Bà, 
hầu bộc lộ tâm tư nhiều cõi lòng” (Lc 2,34-35). Trong những lời 
Simêon nói với Đức Maria ngay từ bình minh cuộc đời Chúa 
Cứu Thế, ta thấy được trình bày cách tổng hợp sự từ chối Chúa 
Giêsu và Đức Maria cùng với Ngài, sự từ chối lên tới tột đỉnh 
trên núi Canvê. “Đứng gần thập giá Chúa Giêsu” (Ga 9,25), Đức 
Maria tham gia vào việc tự hiến của Chúa Con: Đức Mẹ dâng 
Chúa Giêsu lên Chúa Cha, trao hiến Người đi, và dứt khoát sinh 
Người ra cho ta. Tiếng “xin vâng” ngày Truyền Tin được trọn 
vẹn chín muối trong ngày của Thập giá, khi đến giờ để Đức Ma-
ria đón nhận và sinh hạ, như con mình, tất cả mọi người đã trở 
nên môn đệ và mang nơi mình tình yêu cứu thế của Chúa Con: 
“Chúa Giêsu thấy Mẹ và gần Mẹ có môn đệ yêu quý, Ngài thưa 
với mẹ: “ Hỡi bà, này là con của Bà” (Ga 19,26). 

Sự sống bị đe doạ bởi thế lực sự ác 

“Dừng lại trước người nữ, con rồng rình nuốt người con của 
bà khi sinh ra” (Kh 12,4) 

104. Trong sách Khải Huyền, “dấu chỉ vĩ đại” về “người 
nữ” (Kh 12,1) kèm theo ngay “một dấu chỉ khác xuất hiện trên 
trời: một con rồng màu đỏ lửa to lớn” (Kh 12,3), ám chỉ satan, 
một kẻ mang sức mạnh ám hại và đồng thời là một sức mạnh 
của sự dữ đang hoạt động trong lịch sử và ngăn cản sứ mệnh của 
Giáo hội. 

Ở đây nữa, Đức Maria vẫn còn soi sáng cho cộng đoàn tín hữu: 
sự thù địch của các thế lực sự dữ, quả là một sự chống đối ngấm 
ngầm, trước khi đụng tới môn đệ của Chúa Giêsu đã quay qua 
chống lại Mẹ Chúa. Để cứu lấy sự sống của Con Mình trước 
những kẻ sợ Chúa như một mối ngăm đe nguy hiểm, Đức Maria 
đã phải trốn sang Ai Cập cùng với Thánh Giuse và Hài nhi 
Giêsu (x. Mt 2,13-15). 

Như vậy, Đức Maria giúp Giáo Hội ý thức rằng sự sống luôn 
luôn ở giữa một cuộc chiến đấu rất lớn giữa sự thiện và sự ác, 
giữa ánh sáng và bóng tối. Con rồng muốn nuốt chửng “hài nhi 
vừa sinh” (Kh 12,4) là hình ảnh Chúa Kitô , mà Đức Maria sinh 
ra trong “thời viên mãn” (Gl 4,4) và Giáo Hội hằng phải trao 
ban cho con người ở những thời kỳ khác nhau của lịch sử. 
Nhưng hài nhi này cũng là như hình ảnh của từng người, từng 
em bé, đặc biệt của từng tạo vật yếu ớt và bị đe doạ, bởi vì – như 
Công Đồng nhắc nhở chúng ta – “qua Mầu nhiệm Nhập Thể, 
con Thiên Chúa đã kết hiệp một cách nào đó với mọi 
người” (140). Chính trong “xác thể” của từng người mà Chúa 
Kitô tiếp tục tự mặc khải và đi vào mối hiệp thông với chúng ta, 
đến mức độ mà vứt bỏ sự sống của con người dưới hình thức 
khác nhau cũng chính là vứt bỏ Chúa Kitô . Đó là chân lý cảm 
kích và đồng thời thúc bách mà Chúa Kitô tỏ lộ cho chúng ta và 
Giáo Hội không hề mệt mỏi nói lại: “Ai đón tiếp một bé thơ như 
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THÔNG ĐIỆP  
Tin Mừng về sự 

sống 

em này vì danh Thầy, là đón tiếp Thầy” (Mt 18,5); “Thật, Ta bảo 
thật các con, những gì các con đã làm cho một người trong các 
anh em hèn mọn nhất của Ta, là các con đã làm cho chính mình 
Ta” (Mt 25,40). 

Ánh rạng ngời của sự Phục Sinh 

“Chết chóc không còn nữa” (Kh 21,4) 

105. Việc loan báo của sứ thần cho Đức Maria nằm trong những 
lời trấn an này: “Xin đừng sợ, thưa Đức Maria”, và “Không có gì 
là không thể được đối với Thiên Chúa” (Lc 1,30-37). Thật vậy, 
trọn cuộc đời của Đức Trinh Mẫu Maria được bao bọc bằng 
niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa ở gần bên Ngài và đi cùng 
với Ngài bằng việc quan phòng nhân hậu với Chúa. Với Giáo 
Hội cũng thế, giáo Hội tìm được nơi “ẩn náu” (Kh 12,6) trong sa 
mạc, nơi thử thách, nhưng cũng là nơi biểu lộ tình yêu thương 
của Thiên Chúa đối với dân Ngài (x. Osê 2,16). Đức maria là lời 
sống động của niềm an ủi cho Giáo Hội trong cuộc chiến chống 
lại sự chết. Khi Mẹ tỏ ra cho ta thấy Con của Mẹ, Mẹ bảo đảm 
với ta rằng nơi Ngài các thế lực sự chết đã thua bại: “Tử sinh 
song đấu lạ kỳ, Chủ Tể sự sống đã chết; nay đang sống, Ngài 
hiển trị” (141). 

Chiên Con bị sát tế đang sống trong khi mang dấu tích cuộc Khổ 
nạn trong ánh huy hoàng Phục sinh. Chỉ mình Ngài chủ trì mọi 
biến cố của lịch sử. Ngài đập tan “các ấn tín” của nó (Kh 5,1-10) 
và, trong thời gian và bên kia thời gian, Ngài công bố quyền lực 
sự sống trên sự chết. Trong “thành Giêrusalem mới” tức là trong 
thế giới mới mà lịch sử con người đang vươn tới, “chết chóc sẽ 
không còn nữa; khóc than, rên xiết và khổ đau sẽ không còn nữa, 
vì thế giớ cũ đã qua đi” (Kh 21,4). 

Và trong khi chúng ta là dân của Thiên Chúa đang lữ hành, dân 
của sự sống và dân vì sự sống, trong niềm cậy trông, chúng ta 
đang tiến bước về “một trời mới và một đất mới” (kh 21,1), 
chúng ta hướng nhìn về Đấng, đối với ta, là “dấu chỉ của lòng 
cậy trông vững chắc và của niềm an ủi” (142).  

 

(Còn Tiếp ..) 

Lạy Mẹ Maria,  

Bình Minh của thế giới mới,  

Là mẹ của chúng sinh,  

Chúng con xin trao phó cho Mẹ  

Vụ án về sự sống.  

Lạy mẹ, xin nhìn đến  

Vô số những trẻ thơ  

Bị ngăn cản không được sinh ra 
đời,  

Những người nghèo  

Mà cuộc sống trở nên khó khăn,  

Những người bị sát hại  

Vì bạo lực bất nhân,  

Những người già, người bệnh bị 
giết  

Do sự lãnh đạm thờ ơ  

Hay do lòng thương giả dối.  

Xin Mẹ hãy làm cho  

Những kẻ tin vào Con của Mẹ  

Biết loan báo cho người thời nay  

Tin Mừng về sự sống  

Với lòng kiên quyết và tình 
yêu thương  

Xin Mẹ cầu Chúa ban cho họ  

Được ơn đón nhận Tin mừng 
về sự sống  

Như một hồng ân luôn luôn 
mới mẻ,  

Được niềm vui tôn dương 
Tin Mừng ấy  

Với lòng tri ân trong cả cuộc 
đời,  

Và được can đảm làm chứng  

cho Tin Mừng ấy  

với sự kiên trì chủ động,  

để cùng những người thiện 
chí  

xây dựng nền văn minh của 
chân lý và tình yêu  

hầu ca ngợi và tôn vinh 
Thiên Chúa,  

Đấng Tạo Thành hằng yêu 
thương sự sống.  



NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 
DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 
 
TẬP MỘT : LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH 
HỒN TÔI 
 NHẬT KÝ NỮ TU MARIA FAUSTINA 
 
746   Tiếp theo….         

(166) Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất 
của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tín thác 
của con sẽ không bị thất bại. 

747      Ngày tuyên lại lời khấn [thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 
năm 1936]. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập linh hồn 
tôi, không những cách thiêng liêng, mà thân xác tôi cũng 
được cảm nghiệm. 

748                              Ngày 2 tháng 10 [1936] 

            Vào buổi tối, sau giờ kinh Chiều, tôi ghé vào nghĩa địa 
[khu vực của các nữ tu]. Tôi cầu nguyện một lúc, và khi ấy, 
tôi nhìn thấy một người chị em của chúng tôi, chị nói: “chúng 
tôi đang ở trong nhà nguyện”. Tôi hiểu rằng phải đi vào nhà 
nguyện để cầu nguyện và lãnh các ân xá. Ngày hôm sau, 
trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy ba bồ câu trắng từ bàn thờ 
bay vút lên trời. Tôi hiểu rằng không chỉ có ba linh hồn tôi đã 
nhìn thấy, mà còn nhiều linh hồn khác đã qua đời bên ngoài 
khu vực nhà dòng cũng đã được về thiên đàng. Ôi, Thiên 
Chúa tốt lành và nhân hậu biết bao!  

749      (167) Thưa chuyện với cha Andrasz sau tuần tĩnh tâm. 
Mỗi lần thưa chuyện với ngài để hỏi ý kiến và xin hướng dẫn, 
tôi nhận thấy có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên: đó là 
cha Andrasz đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến những vấn 
đề Chúa yêu cầu tôi một cách rành mạch và đảm bảo như thể 
chính ngài cũng đang trải qua những điều như vậy. Ôi Chúa 
Giêsu của con, giả như có nhiều vị linh hướng như thế này, 
các linh hồn thuộc quyền ắt sẽ nhanh chóng vươn đến đỉnh 
trọn lành mà không phí phạm quá nhiều ân sủng quý báu! 

            Tôi không ngừng cám tạ Chúa vì Người đã thương 
ban một ơn trọng đại; tức là đã đoái thương đặt nhiều cột ánh 
sáng dọc trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi. Các 
ngài chiếu sáng con đường của tôi nên tôi không bị lạc lối 
hoặc chậm bước hành trình tiến về sự hiệp nhất thân mật với 
Chúa. Tôi hết lòng mến yêu Giáo Hội là người đã giáo dục và 
đưa dẫn các linh hồn đến cùng Thiên Chúa. 

750      (168)                Ngày 31 tháng 10 năm 1936 

Thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền [Michael] 

            Khi tôi nói chuyện với Mẹ Tổng Quyền về vấn đề lìa 
bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này: “Nếu Chúa 
Giêsu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, xin Người hãy ban 
cho tôi một dấu chỉ nào đó cho thấy đây là thánh ý của Người. 

THÁNH NỮ MARIA 
FAUSTINA KOWALSKA  

NHẬT KÝ  
LÒNG THƯƠNG XÓT 

CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI  

Còn chị, chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào dò 
bẫy của ảo tưởng. Đàng khác, tôi cũng không muốn cản trở 
hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi 
thánh ý Người”. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau thế này, tôi 
vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho Mẹ Tổng Quyền biết 
Người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này. Và thế là vấn đề được 
hoãn lại một thời gian. 

751      Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng mọi sự giờ đây tuỳ 
thuộc vào Chúa. Con hoàn toàn an tâm, bất chấp những thôi 
thúc gấp rút. Về phần mình, con đã làm mọi sự, và giờ đây 
đến lượt Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, như vậy (169) công 
việc của Chúa sẽ được sáng tỏ. Con hoàn toàn vâng theo 
thánh ý Chúa; xin Chúa hãy sử dụng con tuỳ ý, lạy Chúa, chỉ 
xin Chúa ban cho con ơn được mến yêu Chúa mỗi ngày một 
thắm thiết hơn. Đó là điều quý báu nhất đối với con. Con 
không ước mong gì khác ngoài một mình Chúa, lạy Đấng 
Tình Yêu Hằng Hữu! Chúa dắt con đi qua những nẻo đường 
nào cũng không hệ gì, dù nẻo đường đau khổ hay nẻo đường 
vui tươi. Con muốn mến yêu Chúa trong từng giây phút cuộc 
đời con. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con rời hội dòng để 
thực thi thánh ý Chúa, con sẽ rời hội dòng. Nếu Chúa bảo con 
ở lại, con sẽ ở lại. Con chịu đau khổ trong trường hợp này hay 
trường hợp kia cũng không hệ gì. Lạy Chúa Giêsu, nếu con ra 
đi, con biết mình sẽ phải gánh chịu những đau khổ nào. Con 
xin vâng với tất cả ý thức và chấp nhận điều ấy bằng một 
hành vi ý chí. Chén dành cho con chứa đựng những gì cũng 
chẳng hệ gì. Đối với con, biết được chén ấy do bàn tay yêu 
thương của Chúa trao ban đã là đủ rồi. Nếu Chúa bảo con trở 
về và ở lại đây, con sẽ ở lại bất chấp tất cả những bồn chồn 
bên trong. Nếu Chúa muốn để những bồn chồn ấy (170) trong 
hồn con và bỏ con giữa cơn thống khổ nội tâm này cho đến 
ngày cuối cùng cuộc đời, con xin chấp nhận điều ấy bằng tất 
cả ý thức của lòng muốn và trong sự mến yêu suy phục đối 
với Chúa, ôi Chúa Trời của con. Nếu con ở lại, con sẽ ẩn 
mình nơi Lòng Thương Xót Chúa, lạy Thiên Chúa của con, ẩn 
thật sâu để không còn ánh mắt nhân loại nào sẽ nhìn thấy con 
nữa. Suốt cuộc đời, con muốn làm một áng hương trầm âm ỉ 
ngọn lửa để làn hương được ngát toả lên Chúa và làm Chúa 
được thoả nguyện, ôi Bánh Thánh Sống Động. Tâm hồn con 
cảm thấy mọi hy sinh nhỏ bé đều thắp lên ngọn lửa tình yêu 
cho Chúa, nhưng một cách âm thầm và kín ẩn để không ai có 
thể nhận ra.  

752      Khi tôi thưa với Mẹ Tổng Quyền rằng Chúa muốn nhà 
dòng đọc chuỗi kinh để làm nguôi cơn nghĩa nộ của Người, 
Mẹ cho tôi biết hiện nay Mẹ không thể đem những kinh mới 
chưa được chuẩn nhận vào dòng... “Này chị - Mẹ nói - chị cứ 
cho tôi chuỗi kinh đi, có lẽ sẽ đọc trong một giờ chầu. Chúng 
tôi (171) sẽ xem. Nếu cha Sopocko ấn hành một tập nhỏ có 
chuỗi kinh ấy thì hay nhất; khi ấy có thể đọc thuận tiện và dễ 
dàng hơn trong cộng đoàn, bởi vì hiện giờ mà đọc như thế thì 
hơi khó”.  

753      Lòng Thương Xót Chúa được các linh hồn thánh thiện 
trên thiên đàng, những người đã từng cảm nghiệm Lòng 
Thương Xót vô biên, chúc tụng. Những việc mà các linh hồn 
ấy làm trên thiên đàng, tôi cũng đã khởi sự ngay ở dưới thế. 
Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành vô biên của 
Người, và tôi sẽ cố gắng đưa các linh hồn khác đến chỗ hiểu 
biết và tán dương Lòng Thương Xót cao vời khôn ví của 
Thiên Chúa.  

(Còn Tiếp ...) 



 

 "Tai Nạn Xe Cộ" 

*Có châm cứu và Massage trị liệu   
*Chấp nhận một số lớn các loại Bảo Hiểm 
*Hoàn tất thủ tục Bảo Hiểm và tham khảo bệnh trạng với Bác Sĩ 

 Hà Nguyễn 

50. S. Federal Blvd. 
Denver, CO. 80219 
(1st Ave. & Federal) 

1350 Chambers Rd 
Aurora, CO.80011 
(13th & Chambers Rd.) 

2532 Sheridan Blvd. 
Denver, CO. 80214 
(Sloan’slake area) 

Xin gọi để lấy hẹn: 303-922-2977  
Có nhân viên nói tiếng Việt. 

BS. Bùi Côn  

Nhức đầu - Đau lưng - Đau cổ - Chóng mặt 

Dr. Hembree 

 
MUA BÁN NHÀ CỬA 

Xin Liên Lạc Chuyên Viên Địa Ốc 
"Theresa" Nguyễn Mai Hoa 

Cell: (303)949-2904  
PHỤC VỤ - TẬN TÂM - UY TÍN 

***Giúp Giảm Thuế Bất Động Sản Miễn Phí*** email: sunriserealty9999@gmail.com 

Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới.  

Gọi Tuấn  

Cell: 303 -359-1201 

Tel: 720-328-2329 

H  A  NHẬN LÀM  

(Mâm quả, khay rượu, dù, long, và 
các đồ dùng trang trí đám cưới) 

Xem mẫu tại  
www.lilyflowersshop.net  
Facebook lilyflowersco  

hoặc FB Người Việt (Colorado) 

3355 South Wadsworth blvd, Unit  H107, Denver, CO 80227 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ Các Thánh cho mướn hội trường để tổ 
chức tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn, hoặc các 
ngày kỷ niệm.  Về các dịch vụ nấu ăn cho các 
việc tổ chức sẽ do nhà hàng Chez Thúy Boulder 
đảm trách, 303-442-1700.  
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoà: 720-308-5872 


