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CHƯƠNG III 

NGƯƠI CHỚ GIẾT NGƯỜI 

LỀ LUẬT THÁNH CỦA THIÊN CHÚA 

Tin Mừng và giới luật 

“Nếu anh muốn vào trong Sự sống, hãy tuân giữ các giới 
răn” (Mt 19,17) 

52.   Tiếp Theo.. 

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu anh muốn vào trong sự sống, hãy 
tuân giữ giới răn (Mt 19,17). Thầy nói về sự sống vĩnh hằng, 
nghĩa là về việc tham gia chính sự sống ấy bằng việc tuân giữ 
các giới răn của Chúa, vậy thì kể cả giới răn “ngươi chớ giết 
người”. Đó chính là giới luật thứ nhất trong Mười Điều Răn 
mà Chúa Giêsu nhắc nhở cho người thanh niên hỏi Ngài 
những giới răn nào anh ta phải tuân giữ: “Chúa Giêsu nhắc 
lại: ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp,… 
(Mt 19,18). 

Giới luật của Thiên Chúa không bao giờ tách rời khỏi tình 
yêu của Thiên Chúa: Nó luôn luôn là một ơn ban vì sự tăng 
trưởng và vì niềm vui của con người. Với tư cách ấy, nó là 
một phương diện chủ chốt và một yếu tố của Tin Mừng mà 
người ta không thể từ bỏ; hơn nữa, nó xuất hiện như “Tin 
Mừng”, nghĩa là tin tốt lành và tin vui. Tin Mừng về sự sống 
cũng là một ơn ban của Thiên Chúa và đồng thời là một bổn 
phận ràng buộc con người. Nó khơi dậy nơi con người tự do 
sự ngạc nhiên, lòng biết ơn và đòi tiếp nhận, giữ gìn và đề 
cao với một ý thức trách nhiệm sắc bén: khi ban cho con 
người sự sống, Thiên Chúa đòi hỏi con người phải kính trọng, 
yêu mến và thăng tiến nó. Theo cách này, ơn ban trở thành 
giới luật và chính giới luật là một ơn ban. 

Con người, hình ảnh sống của Thiên Chúa, được Đấng Tạo 
Hoá muốn cho là vua và chúa tể. “Thiên Chúa đã tạo thành 
con người, thánh Giêrôgriô thành Nyssê viết, để nắm lấy 
vương quyền trên mặt đất. Con người đã được tạo dựng theo 
hình ảnh của Đấng cai trị vũ trụ. Tất cả biểu lộ rằng, từ khởi 
thuỷ bản tính con người đã được ghi dấu bởi vương quyền. 
Con người cũng là vua. Như vậy bản tính nhân loại được tạo 
dựng để thống trị thế giới, vì giống với vua của toàn thể vũ 
trụ, nên được làm thành như một hình ảnh sống tham gia vào 
mẫu gốc bằng phẩm giá” (38). Được gọi trở nên phong phú 
và sinh sôi nảy nở, bắt địa cầu phải phục tùng và thống trị các 
tạo vật khác (x. St 1,28), con người là vua và chúa tể không 
chỉ của vạn vật, nhưng cũng và trước hết là vua và chúa tể 
của chính mình (39), và một cách nào đó của sự sống đã được 
ban cho mình và mình có thể truyền lại bằng hành động sinh 
sản được hoàn thành trong tình yêu và trong sự tôn trọng ý 
định của Thiên Chúa. Nhưng quyền chúa tể của con người 
không tuyệt đối, nó chỉ là một thừa tác vụ; nó là phản ánh 
thực sự của quyền chúa tể duy nhất và vô tận của Thiên 
Chúa. Do đó con người phải sống quyền chúa tể đó với sự 
khôn ngoan và tình yêu, tham gia vào sự khôn ngoan và tình 
yêu vô lượng của Thiên Chúa. Và điều ấy được thực hiện 
bằng sự tuân phục Lề luật thánh của Ngài, một sự tuân phục 
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sống 

tự do và vui vẻ (x. Tv 119/118), phát sinh và được dưỡng 
nuôi bởi nhận thức rằng các giới luật của Chúa là một tặng 
phẩm của ân sủng, rằng chúng luôn luôn và duy chỉ được giao 
phó cho con người vì lợi ích của con người, để con người bảo 
vệ phẩm giá riêng của mình và để họ đi tìm kiếm hạnh phúc. 

Cũng như đối diện với vạn vật, hơn thế nữa đối diện với sự 
sống, con người không là chủ tuyệt đối và trọng tài không thể 
tranh cãi, nhưng là “thừa tác viên của dự định do Đấng Tạo 
Hoá thiết lập và sự cao cả khôn sánh của con người hệ tại ở 
điều này (40). 

Sự sống đã được giao phó cho con người như một kho báu 
không được phung phí, như một nén bạc phải làm cho sinh 
lợi, con người phải trả lẽ về điều ấy với Chúa của mình (x. Mt 
25,14-30; Lc 19,12-27). 

Sự sống của con người là thánh thiêng và bất khả xâm 
phạm 

“Với mỗi người, Ta sẽ đòi phải trả lẽ về sự sống của người 
anh em mình” (St 9,5) 

53. “Sự sống của con người là thánh thiêng bởi vì ngay từ 
nguồn gốc, nó bao hàm “hành động sáng tạo của Thiên Chúa” 
và mãi mãi nằm trong một mối quan hệ đặc biệt với Đấng 
Tạo Hoá, cứu cánh duy nhất của nó. Duy chỉ Thiên Chúa là 
Chủ sự sống từ khi nó bắt đầu cho đến lúc nó kết thúc: không 
ai, trong bất cứ trường hợp nào, có thể đòi cho mình quyền 
trực tiếp huỷ diệt một con người vô tội” (41). Bằng những lời 
này, Tông huấn Donum Vitae trình bày nội dung trung tâm 
mặc khải của Thiên Chúa về tính cách thánh thiêng và về sự 
bất khả xâm phạm của sự sống con người. 

Quả nhiên, Thánh Kinh trình bày cho con người giới luật 
“ngươi chớ giết người như một giới răn của Thiên Chúa (Xh 
20,13; Dt 5,17). Giới luật này– như tôi đã nhấn mạnh – nằm 
trong thập giới, ở trung tâm Giao Ước mà Thiên Chúa ký kết 
với dân tộc được tuyển chọn, nhưng nó đã được bao gồm 
trong giao ước nguyên thuỷ của Thiên Chúa với nhân loại sau 
sự trừng phạt thanh tẩy của đại hồng thuỷ, do sự lan rộng của 
tội lỗi và bạo lực gây ra (x. St 9,5-6). 

Thiên Chúa tự tuyên bố là Chúa tể tuyệt đối của sự sống con 
người, được tạo thành theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài 
(x. St 1,26-28). Do đó, sự sống của con người biểu thị một 
tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm, nơi đó phản 
chiếu chính sự bất khả xâm phạm của Đấng Tạo Hoá. Vì vậy 
Thiên Chúa sẽ tỏ ra là Đấng thẩm phán rất nghiêm khắc đối 
với mọi vi phạm giới răn “ngươi chớ giết người”, đặt ở nền 
tảng của tất cả sự đồng sinh tồn của xã hội. Ngài là “goel”, 
nghĩa là Đấng bênh vực người vô tội (x. St 4,9-15 ; Is 41,14 ; 
Is 50,34 ; Tv 19/18,15). Bằng cách đó, Thiên Chúa cũng 
chứng tỏ rằng “Ngài không vui thích vì sự hư mất của các 
sinh linh” (Kn 1,13). Duy chỉ có Satan có thể vui mừng về 
điều đó: bởi sự đố kỵ của nó, cái chết đã vào trong thế gian 
(x. Kn 2,24). Nó, kẻ “giết người ngay từ ban đầu”, cũng là 
“tên dối trá, cha của sự dối trá” (Ga 8,44): khi dối gạt con 
người, nó đã dẫn đưa con người tới tội lỗi và sự chết, được 
trình bày như những cứu cánh và những thành quả sống. 

54. Giới luật “ngươi chớ giết người” rõ ràng có nội dung rất 
tiêu cực: nó biểu thị giới hạn cuối cùng không bao giờ được 
vượt qua. Nhưng nó ngầm thúc đẩy giữ một thái độ tích cực 
tuyệt đối tôn trọng sự sống, nó dẫn đến thăng tiến sự sống và 
tiến tới trên con đường của tình yêu tự hiến, tiếp nhận và phục 
vụ.  Mặc dù chậm rãi và có những mâu thuẫn, dân tộc của 
Giao Ước đã tuần tự trưởng thành trong chiều hướng đó,   

(Còn Tiếp ..) 



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 
 Warsaw, ngày 1 tháng 8 năm 1925 
Vào Dòng 
            Với tất cả sức mạnh của linh hồn, tôi đã kêu lên: 
“Lạy Chúa Giêsu!”. 
Lạy Thiên Chúa, Nhất Thể Tam Vị, 

.568      Tiếp theo….      

vì không có gì làm khổ một người cho bằng đem những điều 
họ tâm sự hoặc nói kín ra nói lại với người khác. Nữ giới 
thường rất yếu mềm về phương diện này; hiếm khi tìm được 
một người nữ có đầu óc nam nhi. Bề trên hãy nỗ lực đạt đến 
sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, và để Thiên Chúa cai trị 
qua ngài. Đức Mẹ Rất Thánh chính là bề trên [26] của tu viện, 
còn chúng ta hãy là những người con tín trung của Đức Mẹ. 

569                              Ngày 15 tháng 12 năm 1935 

Hôm nay, ngay từ sáng sớm, một sức mạnh lạ lùng thôi thúc 
tôi hành động, không cho tôi một phút giây ngơi nghỉ. Một 
trạng thái sốt sắng đã được hun đốt trong tâm hồn thúc bách 
hành động, và tôi không thể ngưng lại được. Đây là một cuộc 
tử đạo kín nhiệm chỉ mình Chúa biết, nguyện xin Người hãy 
xử (39) với tôi tuỳ ý; tâm hồn tôi xin sẵn sàng tất cả. Lạy 
Chúa Giêsu, Tôn Sư rất yêu dấu của con, xin đừng ruồng rẫy 
con dù chỉ một phút giây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết 
chính sự yếu đuối của con đã bắt Chúa phải ở cùng con luôn 
mãi. 

570      Vào một dịp kia, tại nhà kính, tôi thấy Chúa Giêsu 
trong trang phục trắng. [Người phán bảo tôi] Con hãy ghi 
chép những điều Cha nói với con. Niềm vui sướng của Cha là 
được kết hợp với các con. Với lòng khao khát sâu xa, Cha chờ 
đợi và mong mỏi giờ phút được đến ngụ cư một cách nhiệm 
tích trong tu viện của các con. Tâm trí Cha sẽ nghỉ ngơi trong 
tu viện ấy, và Cha sẽ chúc lành cho vùng lân cận một cách 
đặc biệt. Vì yêu thương các con hết thảy, Cha sẽ chuyển đổi 
những hình phạt được nghiêm xử theo phép công thẳng của 
Chúa Cha. Hỡi ái nữ của Cha, Cha đã chiều lòng theo những 
lời kêu nài của con. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này 
là nài xin Lòng Thương Xót cho (40) toàn thế giới. Không 
một linh hồn nào sẽ được công chính hoá trước khi quay về 
với Lòng Thương Xót Cha trong niềm tín thác, đó là lý do 
Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng 
Thương Xót Cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho 
mọi người về Lòng Thương Xót vĩ đại khôn dò của Cha. Cha 
đang làm cho con trở nên thừa tác viên Lòng Thương Xót của 
Cha. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được 
trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong 
nội vi tu viện. Qua bức hình, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho 
các linh hồn; vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. 

THÁNH NỮ MARIA 
FAUSTINA KOWALSKA  

NHẬT KÝ  
LÒNG THƯƠNG XÓT 

CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI  

571      Lạy Chúa Giêsu của con, Chân Lý Hằng Hữu, con 
không sợ hãi, dù gian truân hay khổ ải; con chỉ lo sợ một điều, 
đó là xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà 
không được hiện hữu trên đời còn hơn là làm cho Chúa phải 
buồn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tình yêu của con chẳng 
dành cho ai khác, ngoài một mình Chúa. Linh hồn con đắm 
đuối trong Chúa. 

572      (41) Ôi, lòng sốt sắng của mọi linh hồn sống trong tu 
viện ấy phải lớn lao biết bao, vì Thiên Chúa ước muốn ngự 
đến và sống với chúng ta! Chớ gì mọi người hãy nhớ rằng, là 
những nữ tu mà chúng ta không cầu nguyện trước Thiên 
Chúa, thì còn ai sẽ làm? Mỗi người chúng ta hãy bừng cháy 
như một của lễ tinh tuyền trước uy nhan Chúa, nhưng để đẹp 
lòng Chúa, mỗi người hãy kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. 
Chỉ với Người, trong Người, và nhờ Người, chúng ta mới có 
thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. 

573                              Ngày 21 tháng 12 năm 1935 

            Một ngày kia, cha giải tội [cha Sopocko] bảo tôi đi coi 
một ngôi nhà kia xem có đúng là ngôi nhà tôi đã được thấy 
trong thị kiến hay không. Khi cùng ngài đến xem ngôi nhà, 
hay đúng hơn là những đống hoang tàn, vừa nhìn thấy, tôi đã 
nhận ra đúng là ngôi nhà tôi đã thấy trong thị kiến. Lúc tôi 
chạm vào những mảnh gỗ được đóng ghép vào nhau thay thế 
các cánh cửa, một sức mạnh như tia chớp đã thâm nhập linh 
hồn tôi, đem đến cho tôi một (42) niềm thâm tín không lay 
chuyển. Tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lòng đầy hân ho-
an, dường như có một sức mạnh nào đó ràng buộc tôi với nơi 
ấy. 

            Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi sự đều hoàn toàn trùng 
khớp với những gì tôi đã thấy trong thị kiến. Khi cha giải tội 
bàn với tôi về việc sắp đặt các phòng và những điều khác, tôi 
nhận thấy mọi sự đều tương tự như Chúa Giêsu đã phán bảo 
trước với tôi. Tôi vui sướng vì Thiên Chúa đang hoạt động 
qua cha giải tội của tôi, nhưng không ngạc nhiên vì Thiên 
Chúa ban cho ngài quá nhiều ánh sáng như vậy. Thiên Chúa 
chính là Ánh Sáng, Người sống trong một tâm hồn thanh sạch 
và khiêm nhượng, mọi đau khổ và chống đối chỉ làm sáng tỏ 
sự thánh thiện của linh hồn ấy hơn mà thôi. Lúc về đến nhà, 
tôi liền ghé vào nhà nguyện để nghỉ ngơi một lúc. Khi ấy, 
bỗng nhiên tôi nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi 
gì cả. Cha ở với con. Những vấn đề này nằm trong bàn tay 
Cha, và Cha sẽ đưa đến thành quả theo Lòng Thương Xót 
của Cha, vì không gì có thể đối nghịch với thánh ý Cha. 

(43)                  Vọng Giáng Sinh, năm 1935 

574      Ngay từ sáng sớm, thần trí tôi đã đắm chìm trong 
Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người thấu suốt hữu thể tôi. 
Đến tối, trước giờ dùng bữa, tôi lên nhà nguyện một phút để - 
dưới chân Chúa Giêsu - bẻ bánh với những người xa cách, 
những người Chúa Giêsu hết lòng yêu thương và tôi vẫn thọ 
ơn sâu đậm. Ngay khi vừa bẻ bánh trong tinh thần với một vị 
kia [có lẽ là cha Sopocko], tôi nghe những lời này trong 
lòng: Tâm hồn ngài là một thiên đàng cho Cha trên trần 
gian. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, ngay lập tức quyền toàn 
năng của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa hết 
sức yêu thương chúng ta. Ôi, ít là người ta thấu đáo và hiểu ra 
điều này được phần nào! 

(Còn Tiếp ..) 
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