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TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN  
 

ĐƯỜNG LỐI CỦA TRÁI TIM - A WAY OF THE 
HEART 

 

TÔI CÓ THỂ THAM DỰ VÀO MẠNG LƯỚI CẦU 
NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG NHƯ THẾ 
NÀO? 

 
ĐƯỜNG LỐI CỦA TRÁI TIM là một phương cách để trở 

thành tông đồ cầu nguyện trong đời sống hằng ngày của bạn. CHÍN 
BƯỚC sau đây sẽ giúp bạn bạn gắn kết sâu xa hơn với Thánh Tâm 
Chúa Giê-su. Con đường này dành cho những ai khao khát tham dự 
tích cực vào MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA 
ĐỨC GIAO HOÀNG (qua các cuộc tĩnh tâm, cầu nguyện, gặp gỡ 
chia sẻ, hoặc có thể là những buổi chia sẻ thiêng liêng vào chín thứ 
Sáu đầu tháng v.v… ) dựa trên những sứ mạng chính được đề xuất 
hàng tháng trong ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. 

 
BƯỚC 1. LÚC KHỞI ĐẦU ĐÃ CÓ TÌNH YÊU   
1. Trích dẫn Lời Chúa. 
 
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở… “ (Gr 31,3) 
“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,  
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?  
Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi 

bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, 
thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.” (Is 49,15-16) 
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“Tình yêu cốt ở điều này: Không phải chúng ta đã yêu mến 
Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và đã sai 
Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.” (1Ga 
4,10) 

“Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành 
vũ trụ, để trước Thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh 
thiện, nhờ tình thương của Người.” (Ep 1,4) 

“Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ loài thọ tạo nào khác, 
không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể 
hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8,39) 

 
2. Suy niệm  
Từ ngữ đầu tiên và lâu bền nhất trong đời sống đức tin của 

chúng ta chính là tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Đây là 
điều mà Ngài vẫn hằng luôn nói với chúng ta và cũng là điều mà 
chúng ta hiểu được qua tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta hằng 
ngày: Ta yêu con. “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Đó là căn 
tính của Ngài. Ngài không thể không yêu ta. Ngài luôn luôn nhìn ta 
bằng tình yêu thương, bất kể cuộc đời ta có thế nào chăng nữa, thậm 
chí ngay cả khi ta lạc xa Ngài bởi tội lỗi ta phạm. Tình yêu của Ngài 
là tình yêu vô điều kiện và vô hạn. Đây là nguyên lý và nền tảng 
đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cuộc đời ta khởi đầu bởi tình 
yêu của Ngài, tồn tại nhờ tình yêu ấy, và đến một ngày nào đó sẽ 
được đón nhận (vào thiên đàng) nhờ tình yêu ấy. Đón nhận tình yêu 
của Ngài mở ra cho ta cơ hội đáp trả lại tình yêu của Ngài.  

 
3. Suy Niệm Sâu Hơn - Going Deeper :  
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Từ thuở ban đầu đã có tình yêu. Yêu và được yêu có nghĩa 
là gì? Con hiểu gì về chữ “YÊU”? Con dừng lại một phút giây để 
thinh lặng… Liệu con đã kinh nghiệm được yêu bởi ba mẹ, bạn bè 
hay bất kỳ ai? Tình yêu có từ khởi đầu, đi bước trước, cho con sự 
sống, dù cho cuộc sống của con không hoàn hảo. Con nhớ lại 
gương mặt của những người đã yêu con, và đang yêu con ngày 
hôm nay. Thánh Phao-lô đã nói: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền 
hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không 
làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi 
hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều 
chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 
chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri 
ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn 
hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.” (1 Cr 13, 4-8). Ngay cả khi con 
không thể nhận ra tình yêu này trong cuộc đời, hoặc cũng có thể 
con không thể nhận biết nó, có một điều là chắc chắn: Thiên Chúa, 
Đấng là nguồn mạch sự sống, của muôn vật hữu hình và vô hình, 
đã yêu con từ muôn thuở. Ngài nói với con: “Ta yêu ngươi. Hãy 
xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (I-sai-a 49,16). 
Ngài yêu con, không chỉ theo một cách chung chung, nhưng theo 
một đường lối vững chắc và mang tính cá vị, đến mức Ngài đã 
hiến mạng sống mình vì con, vì mọi người, ngay cả khi máu Ngài 
đổ ra, để con có thể nhận biết chiều cao, chiều rộng, chiều sâu của 
Tình Yêu Ngài dành cho mỗi một người. Tình Yêu của Ngài lớn 
đến độ cả đại dương cũng không thể chứa nổi, hay các dòng sông 
cũng không thể làm nguội lạnh! Thật không khả thi để diễn giải, 
truyền đạt một tình yêu như thế, ngay cả với những bài văn nên 
thơ nhất, bởi vì nó chỉ có thể được cảm nhận mà thôi. Điều này 
giống với việc rơi vào tình yêu. Con có thể đọc tất cả những tiểu 
thuyết lãng mạn, xem nhiều bộ phim, nhưng kinh nghiệm “rơi vào 
tình yêu” là cả một thế giới khác. Bằng cái chết và sự phục sinh 
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của Đức Chúa Giêsu Ki-tô, một thế giới mới đã trỗi dậy; Cha 
Louis Evely chia sẻ : “Sự phục sinh cho chúng ta biết rằng con 
đường yêu thương mà Chúa Giêsu đã đi một cách vô điều kiện 
ngay cả khi phải từ bỏ chính mạng sống của mình, không phải là 
con đường cụt, không phải là một ngõ hẻm tối tăm không lối 
thoát. Con đường yêu thương cũng là một lối đi mở ra sự sống.” 
Trong Chúa Giêsu Ki-tô, con được đảm bảo rằng tình yêu tồn tại, 
và con được yêu thương. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của ngài 
viết rằng: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: 
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.” (1 Ga 3,16) Tình yêu là 
đường, là sự thật và là sự sống. Khi con nhận biết được tình yêu 
này, và những hành động của nó trong cuộc đời con, con được đầy 
tràn lòng biết ơn, và con tạ ơn Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự 
thánh thiện.  

4. Thực hành: Lòng Biết Ơn  

Tôi nhìn nhận về “ánh sáng” trong đời sống của tôi, bất cứ 
điều gì giúp tôi mở lòng và thúc đẩy con sống sâu sắc hơn (có thể 
đó là một cử chỉ, lời nói, hay nụ cười, cuộc gặp gỡ, hay một sự kiện 
nào đó). Điều này thật quan trọng khi nhận ra, ý thức trong cuộc 
sống có những điều nho nhỏ dẫn giúp ta nhận ra Thiên Chúa là 
nguồn của mọi sự trong đời sống mình. Chúng ta biết điều này, là: 
đời sống và tình yêu thì không ồn ào; đó là lý do tại sao chúng ta 
khó phân định và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.  Chỉ có 
người biết yêu mới nhận ra rằng mình được yêu. Tôi càng có lòng 
biết ơn, thì tôi càng tinh tế nhận ra có nhiều lý do để tôi sống biết 
ơn.  

 
BƯỚC 2. TRÁI TIM CON NGƯỜI – THAO THỨC VÀ AN 

NGHỈ 
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1. Trích dẫn Lời Chúa  
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,  
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 
Linh hồn con đã khát khao Ngài, 
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, 
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.” (Tv 63, 2) 
“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, 
 muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
Dám xin Ngài lắng tai để ý. Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.” (Tv 
130, 2) 
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 
5,3) 
“Hỡi người em yêu dấu, chàng ẩn nơi nao bỏ mặc em rên rỉ?” 
(Thánh Gioan Thánh Giá, Ca Khúc Tâm Linh) 
“Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những 
khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa. (Thánh 
Augustine, Tự Thuật) 
 
2. Suy niệm  
 
Chúng ta khát khao hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc ấy theo đủ 
mọi cách. Chúa đã ban cho ta khả năng yêu thương và sống khoan 
dung. Nhưng rất nhiều lần ta cảm thấy mình khốn khổ và lạc lối, 
cảm thấy nặng nề bởi những thất vọng và những ước muốn thầm 
kín. Hay nhiều khi ta cũng cảm thấy như ta chẳng thể nào giải quyết 
được những vấn nạn của bản thân, cũng chẳng thể tìm được sự bình 
an trong tâm hồn. 
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Một con đường của đức tin, sống và cầu nguyện được chỉ ra ở đây 
cho những ai tìm kiếm, cho những ai có khát khao tâm linh và cho 
tất cả những ai ước muốn lãnh nhận Chúa Giê-su trong lòng của 
mình. Đó là con đường của sự khiêm tốn, nơi mà con tim yếu đuối 
của ta không phải là sự cản trở nhưng lại là một vốn quý cho cuộc 
gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng gần gũi những ai khốn khó. 
 
3. Suy sâu hơn  
Mọi người đều khao khát yêu và được yêu, tuy vậy, con nhận ra 
rằng rất nhiều khi, điều này thật khó khăn và tràn đầy những cảm 
xúc hỗn loạn. Thánh Phao-lô nói với cộng đoàn Ki-tô hữu tại Rôma, 
“Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 
Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, 
tôi lại cứ làm.” (Rm 7,18-19) Chúng con đều đã kinh nghiệm điều 
này. Mặc cho khao khát yêu thương, hòa hợp với anh chị em của 
con, mặc cho khao khát sống tốt và hạnh phúc của con, đã bao lần 
con thường xuyên đẩy chính mình xuống một lối mòn làm tổn 
thương người khác và hủy hoại chính mình? Liệu có bao nhiêu cử 
chỉ, lời nói, suy nghĩ – thay vì dẫn đưa con đến sự sống – lại dẫn 
con đến con đường của sự chết? Sự khước từ tình yêu có thể thật 
mãnh liệt, trong lòng ích kỷ, sự kiêu căng, lòng hận thù, coi thường 
người khác, nó có thể làm con khép lòng lại về chính mình, và chia 
rời con khỏi anh chị em và Thiên Chúa; và việc tự cô lập bản thân 
này dẫn đến sự chết… Sách Đệ Nhị Luật nói: “Hôm nay, tôi lấy trời 
đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn 
được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh 
(em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống, 
nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe 
tiếng Người và gắn bó với Người.” (30, 19-20) Lựa chọn Chúa Ki-
tô nghĩa là lựa chọn sự sống. 
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Thiên Chúa không chấp tội chúng con, nhưng nhìn vào trái tim của 
chúng con. Ngài nhìn vào tình yêu của con, khát khao của con được 
trở về với Ngài, như Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn Người Con 
Hoang Đàng (Lc 15). Chúa Giêsu chú trọng về đức tin hơn là chu 
toàn lề luật: “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn 
lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công 
chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.’” (Mt 9,13)  

 

Đây chính xác là những điều thánh Isaac người Syria (hay thánh 
Isaac thành Nineveh) nói trong thế kỷ thứ VII: “Liệu Chúa có thể 
tha thứ cho tôi bởi những điều làm tôi đau đớn, và khiến ký ức tôi 
dằn vặt chính mình?... Đừng nghi ngờ sự cứu rỗi của bạn… Lòng 
thương xót của Ngài rộng hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, ân 
sủng của Ngài, vĩ đại hơn những gì bạn dám cầu xin. Thiên Chúa 
luôn tìm kiếm sự thống hối, cho dù ở mức tối thiểu, ở người mà 
Ngài đã cho phép lấy mất một chút công minh của Ngài cho cuộc 
đấu tranh chống lại các đam mê và dục vọng” (Bài giảng, 40). Đức 
Giáo hoàng Phan-xi-cô đã khẳng định lại bằng chia sẻ này: “Ơn tha 
thứ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta thì vô hạn. Trong sự chết và 
trong sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm cho Tình 
Yêu của Ngài trở nên rõ rệt, chính Tình Yêu ấy sẽ xóa bỏ mọi tội 
lỗi của con người. Việc giao hòa với Thiên Chúa sẽ trở nên có thể 
nhờ vào mầu nhiệm Vượt Qua và nhờ vào sự trung gian của Giáo 
hội. Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra sẵn sàng trong việc tha thứ, và Ngài 
sẽ không bao giờ trở nên mỏi mệt trong việc không ngừng tái giới 
thiệu ơn tha thứ đó, trong những cách thức ngoài sự mong đợi.” 
(Tông sắc Dung Nhan Lòng Thương Xót, câu 22) 

 

4. Thực hành. Ánh Sáng và Xin Tha Thứ  
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Trong ánh sáng của Tình Yêu Chúa, con nhìn mọi sự làm cho con 
đóng mình lại, làm cho con u buồn, trói buộc con và chia rẽ trong 
con; mọi sự đó đi ngược với tình yêu. Vấn đề không phải là việc 
nhìn vào tội lỗi, hay chỉ trích chính mình, nhưng điều cần thiết là 
nhìn rõ hơn, quan sát đơn sơ mà không phán xét về phần mình, 
điều gì dẫn tôi vào dịp tội, tội lỗi của tôi, nhìn rõ ràng về nơi mà 
cuộc chiến tâm linh diễn ra. Đây chính là nơi Thiên Chúa mời gọi 
tôi tiến tới, để Ngài ban sự sống dồi dào cho tôi. Tội tách tôi ra 
khỏi Thiên Chúa, là nguồn của sự sống. Tôi cầu xin Ngài ơn tha 
thứ và nhận lấy lòng thương xót của Ngài.  

CHÚA là Ðấng nhân từ chính trực, 
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, 

 hằng gìn giữ những ai bé mọn, 
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. 

 Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại, 
vì trên ngươi, CHÚA đã xuống ơn lành; 

 Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, 
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, 
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. 

 Tôi sẽ bước đi trước mặt Người 
trong cõi đất dành cho kẻ sống.  

(Tv 116, 5-9)  

 
  
BƯỚC 3. THẾ GIỚI ĐỔ VỠ  
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1. Trích Dẫn Lời Chúa 
“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt 

đẹp!” (St 1,31) 
“Vì dân Ta đã phạm hai tội: chúng đã bỏ Ta là mạch nước 

trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.” (Gr 
2,13) 

“Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc 
đến phương Đông, chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Ðức Chúa 
mà không gặp được.” (Am 8,13) 

“Lạy Chúa, xin tỉnh giấc ! Ngài cứ ngủ được sao? 
Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi! 
Sao Ngài còn ngoảnh mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực 

đọa đầy.” (Tv 44,24-25) 
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón 

nhận.” (Ga 1,11) 
 
2. Suy Niệm  
Ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới cùng những thành tựu 

đạt được nhờ bộ óc con người trong suốt lịch sử nhân loại.  Nhưng 
thế giới chúng ta đã bị thương tổn bởi những mâu thuẫn nặng nề 
gây ra bởi cái chết và đau khổ. Sự sống và tình yêu thường bị bóp 
nghẹt bởi bạo lực và tính ích kỉ. Những người yếu đuối, thấp cổ bé 
họng bị giẫm nát dưới gót giày của những kẻ quyền uy. Các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt. Có quá nhiều nỗi buồn và sự 
cô đơn. Tuy nhiên, trong tiếng kêu van công lý và hòa bình, ta nghe 
được tiếng nói của Cha kêu gọi ta hãy trở lại với Người. Ta đã lạc 
khỏi đường lối của Chúa và lạc khỏi kế hoạch của Ngài cho con 
người.  
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3. Suy Sâu Hơn - Going Deeper 

Thế giới đang đối mặt với vô vàn thách đố: thách đố kinh 
tế, các mối đe doạ về khí hậu và xã hội, các chủ nghĩa bảo thủ tôn 
giáo và rất nhiều thứ khác. Đứng trước các thách đố như vậy, 
người ta thường thờ ơ hơn là hy vọng. Ở phương Tây, người ta bị 
ám ảnh bởi ngày tận thế, ngày cuối cùng của thế giới này. Ta chỉ 
cần để ý các bộ phim, sẽ thấy chúng trình chiếu nỗi ám ảnh về 
ngày tận thế và toát lên nỗi sợ hãi về sự tiến bộ của khoa học, rô-
bốt và trí tuệ nhân tạo (“Terminator”, “The Matrix”); nỗi sợ về 
công nghệ sinh học hoặc vi-rút và đột biến (“Twelve Monkeys”, 
“Doomsday”, “World War Z”, “Contagion”, The Son of Man”, 
“Prometheus”), thiên thạch (“Armageddon”, “Deep Impact”,) 
hoặc người ngoài hành tinh chuẩn bị tiêu diệt loài người (The War 
of The Worlds”, “Edge of Tomorrow”, “Oblivion”, 
“Annhiliation”), ấy là chưa kể đến các bộ phim lấy bối cảnh sau 
khi tai hoạ toàn cầu xảy ra (“Divergent”, “Hunger Games”). Ngày 
kết thúc của thế giới hầu như luôn được thể hiện như một sự huỷ 
diệt hoặc diệt vong của nhân loại. Ngày nay, một kết thúc khác 
dường như đang cận kề hơn: Sự nóng lên toàn cầu (“The Day after 
Tomorrow”, “2012”) Người ta dự đoán rằng sẽ có một điểm giới 
hạn cuối cùng, khi mà các hậu quả sẽ không thể nào khắc phục 
được trong một hoặc hai thế hệ. Các hậu quả có thể khác nhau từ 
khía cạnh văn hoá và tôn giáo, nhưng toàn bộ nhân loại đều sẽ bị 
ảnh hưởng. Tình trạng của “Ngôi Nhà Chung của Chúng Ta” là 
một thách đố mà tất cả chúng ta đều quan tâm. 

Mặc dù không cụ thể, nhưng hy vọng luôn hiện diện trong 
thế giới này. Nhiều người nam và nữ quảng đại liên đới với nhau; 
mặc dù cách xa, nhưng nhờ truyền hình và các cuộc phỏng vấn, họ 
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vẫn như những dấu chỉ của ánh sáng. Tất cả chúng ta đều có biết 
những người như thế. 

 

Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại là một vương 
quốc Tình Yêu “ngay từ khi tạo thành thế giới.” Thần Khí của 
Thiên Chúa không những sinh ra nhân loại từ thuở đời đời, mà 
như thánh Phao-lô nói, tất cả các loài thọ tạo, cả vũ trụ “đang rên 
xiết và quằng quại như sắp sinh nở” trong khi chúng ta “trông đợi 
Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con.” Chúng ta tham dự vào 
công cuộc khai sinh lịch sử, chẳng những biến đổi loài người, mà 
toàn thể vũ trụ nữa.  

 

Với sự Phục Sinh, chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của 
Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Ki-tô! Tình Yêu này, tuy 
mong manh và dễ tổn thương, nhưng mạnh mẽ hơn cả cái chết, hé 
lộ một tương lai mới cho nhân loại. Bởi Thần Khí của Ngài, tức là 
tình yêu, Ngài tái sinh cho chúng ta sự sống mới này, và làm cho 
chúng ta trở nên giống Ngài. Tình yêu chỉ có thể hiểu chính nó 
bằng cách nhìn và lắng nghe Chúa Giêsu, bước theo chân Ngài 
đến cùng. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Ngài. 

4. Thực Hành: Chiêm Niệm Thế Giới   

Trong Linh Thao, thánh I-nhã Loyola chỉ ra Thiên Chúa 
như một Đấng ngắm nhìn thế giới: “Ba Ngôi Thiên Chúa đang 
quan sát khắp mặt địa cầu bao la đầy người sinh sống; và thấy họ 
đang sa hỏa ngục, từ thuở đời đời các Ngài quyết định rằng Ngôi 
Hai sẽ làm người và cứu chuộc nhân loại; và như thế khi thời gian 
đã đến thời viên mãn, các Ngài sai thiên thần Gabriel đến cùng 
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Đức Mẹ.” (Lt 102) Và “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư 
ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14) 

Cũng vậy, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn thế giới của 
chúng ta cùng với các thách đố, niềm vui lẫn nỗi buồn, sợ hãi lẫn 
hy vọng, và mang tất cả những điều đó vào trong lời cầu nguyện 
của mình.  

 
 
BƯỚC 4. CHÚA CHA SAI CON MÌNH XUỐNG ĐỂ 

CỨU  
1. Lời Chúa  
“Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các 

ngươi không nhận thấy hay sao? 
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những 

dòng sông tại vùng đất khô cằn.” (Is 43, 19) 
“Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng 

thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. Pha-ra-ô sẽ không 
nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy 
quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra 
khỏi nước Ai-cập.” (Xh 7,3-4) 

“Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng 
không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối 
ân tình mà lôi kéo chúng.” (Hs 11,3-4) 

“Thật vậy, trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được 
hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và 
giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải.” (2 Cr 5,19) 

“Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu 
hèn.” (Rm 8,26)  
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“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Ga 
3,16) 

“Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”  (Lc 
19,10) 

 
3. Suy Niệm  
Chúa Cha đã không bỏ mặc ta trong thế giới đau khổ này. 

Ngài đã nói về tình yêu của Ngài rất nhiều lần và bằng nhiều cách 
khác nhau qua các vị ngôn sứ, và nay, vào thời sau hết này, Ngài đã 
nói với ta qua Người Con bằng xương bằng thịt là Chúa Giê-su. 
Trong Người, Chúa Cha đã gắn kết lịch sử của chúng ta với lịch sử 
của chính Ngài để tái tạo và chữa lành lòng nhân văn đã bị tổn 
thương của chúng ta. Trong Đức Giê-su Kitô,  Đấng đã trao chính 
mạng sống mình cho ta và là Đấng Chúa Cha đã cho trỗi dậy từ cõi 
chết, Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi cho ta. Trong Đức Kitô, tình yêu 
tha thiết của Thiên Chúa đổ xuống và cứu rỗi chúng ta. Cùng với 
Đức Kitô, chúng ta học cách nhận ra Chúa Thánh Thần đang làm 
việc trên trần gian này, mang đến sự đổi mới giữa những đau khổ 
và khó khăn thử thách. 

 
3. Suy Sâu Hơn - Going Deeper 
Kinh Thánh chỉ ra rất nhiều giao ước của Thiên Chúa với 

con người: với ông Nô-ê, Abraham, và cuối cùng, là Giao Ước 
mới nơi Chúa Giêsu. Các trang Tin Mừng biểu lộ một Thiên 
Chúa, Đấng mong muốn thiết lập với nhân loại một mối liên kết 
mạnh mẽ và mật thiết như mối tương quan tình yêu giữa vợ 
chồng. Các tiên tri, như Ê-dê-ki-en và Hô-sê, diễn tả Thiên Chúa 
như một chàng trai, dẫu bị người yêu bỏ rơi, vẫn không ngừng tìm 
kiếm người mình yêu, ngay cả tận trong sa mạc, để được liên kết 
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với nàng mãi mãi. Thiên Chúa đang chờ đợi ta, ngân nga các bài 
“Diễm Ca”. Toàn bộ lịch sử nhân loại, từ khởi đầu cho đến tận 
cùng thời gian, là một câu chuyện tình yêu, câu chuyện về một 
cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và con người. 

 

Tình yêu này được biểu lộ trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Như 
thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng Gioan, nhắc nhở chúng ta rằng: 
“Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế 
này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của 
Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải 
chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu 
thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho 
chúng ta.” (1 Ga 4,9-10) 

Ø Chúa Giêsu Ki-tô tỏ cho chúng ta thấy 
khuôn mặt đích thực của tình yêu. 

Trong Phúc Âm, mỗi khi lắng nghe và nhìn vào Chúa 
Giêsu, tất cả những gì chúng ta có thể thấy là tình yêu. Tình yêu 
đã trở nên nhục thể nơi Đức Giêsu Ki-tô. Nói như thánh Gioan thì: 
“Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều 
chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay 
chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1) Đây chính 
là kinh nghiệm của các tông đồ tiên khởi! “Còn chúng ta, chúng ta 
đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình 
yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4,16) 

 

Dấu vết của Chúa Giêsu trên trần gian này, các lời nói và 
hành động của Ngài, biểu lộ chiều cao, chiều rộng và chiều sâu 
của một Đấng là khởi nguồn của sự sống. Và cuộc phục sinh đã 
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khẳng định rằng Ngài là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). 
Tình yêu, mà chính Ngài đã sống, là quyền năng phục sinh có thể 
làm biến đổi không chỉ nhân loại, mà còn toàn thể vũ trụ cách sâu 
xa nhất. 

 

Tình Yêu Có Một Khuôn Mặt, Tình Yêu là một con người 
cụ thể. Chúa Giêsu Ki-tô chính là Tình yêu Thiên Chúa nhập thể. 

 

4. Thực Hành  

Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: Bởi đâu mà Chúa Giêsu Ki-
tô đến để cứu tôi? Ngài là Đấng Cứu Độ - điều này có ý nghĩa cụ 
thể gì đối với tôi? 

 
 
BƯỚC 5. NGÀI GỌI CHÚNG TA LÀ BẠN HỮU  
 
1. Lời Chúa  
“Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính 

tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý 
giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.” (Is 43,1.4) 

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người 
muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để 
các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” (Mc 
3,13-14) 

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không 
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả 
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những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em 
biết.” (Ga 15,15) 

“Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu 
thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào 
ngực Ðức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp 
Thầy?” (Ga 21,20) 

“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 
(Mt 28,20) 

“Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai 
nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống 
để chuyển cầu cho họ.” (Dt 7,25) 

“Ai muốn đến với tôi phải biết hài lòng với cùng loại thức 
ăn mà tôi ăn, nước mà tôi uống, quần áo mà tôi mặc, vân vân. Vì 
thế mỗi người cũng phải cùng tôi ngày lao động đêm tỉnh thức.” 
(Thánh I-nhã, Linh Thao, 93)  

 
2. Suy Niệm  
Chúa Giê-su gọi chúng ta là bạn của Ngài và mời gọi ta dự 

phần vào một giao ước tình yêu thân mật và riêng tư với Ngài. Ngài 
vẫn hằng chuyển cầu cho ta, dẫn ta đến với Ngài. Đối với Ngài, ta 
là một kho báu quý giá trong trái tim Ngài. Tình hữu hảo với Ngài 
sẽ giúp ta nhìn thế giới này bằng cặp mắt của Ngài, chúng ta sẽ nên 
một với Ngài trong trong đau khổ cũng như vinh quang. Và rồi 
chúng ta sẽ tận hiến cả con người ta cùng Ngài phục vụ tha nhân. 
Ngài luôn luôn ở cùng ta, từ bây giờ và cho tới tận thế.  

 
3. Suy Sâu Hơn – Going Deeper  
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Thiên Chúa không muốn làm gì mà “không có chúng ta”; 
nhưng luôn là “cùng với chúng ta”. Bởi thế, điều đầu tiên mà 
Chúa Giêsu làm là kêu gọi các tông đồ đến với Ngài cùng thực thi 
sứ mạng: “Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông 
Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, 
vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: ‘Các anh hãy theo tôi, tôi 
sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.’ Lập 
tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,16-17) 

 

Những kẻ theo Ngài, trở thành môn đệ, cùng đi với Ngài từ 
thành này đến thành kia, cùng chia sẻ của ăn, lắng nghe Lời Ngài 
và suy niệm hành động của Ngài, làm việc với Ngài cả ngày và 
ngắm nhìn màn đêm với Ngài. Với trọn con tim, họ ước ao được 
biết Ngài cách thâm sâu hơn từng ngày; đồng thời, khao khát được 
yêu mến và phụng sự Ngài của họ cũng mỗi ngày một lớn lên. 

 

Ø Cam kết bản thân để theo Đức Giêsu Ki-tô 

Hãy nhớ rằng: sự việc diễn ra khi thầy trò đang trên đường, 
miền Bắc Ga-li-lê, trong vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê, nơi mà chẳng 
bị ai quấy rầy, Chúa Giêsu đã hỏi họ: “Người ta nói Con Người là 
ai?” (Mt 16,13) Chúa Giêsu đang đánh giá bầu không khí có liên 
quan đến Ngài, tất cả những ai đến nghe Ngài, những ai muốn 
được chữa lành hoặc có của ăn thiêng liêng; tất cả những ai, từ 
miền Giu-đê và Samaria, từ mọi nơi, dù là người Do Thái hay 
người Hy Lạp, họ đều đến với Ngài: Họ đang tìm kiếm điều gì? 
Liệu họ có mắt để thấy và có tai để nghe không? Liệu họ có hiểu 
Ngài thực sự là một Đấng như thế nào không, hay họ chỉ gán cho 
Ngài những khát khao, sợ hãi và mơ ước của riêng họ thôi không? 
Và những người Ngài chọn gọi để thực thi sứ mạng: Liệu họ có 
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thực sự biết Ngài, có nhận ra Ngài là Đấng như thế nào không? 
Liệu họ có sẵn sàng theo Ngài đến cùng chăng? Chúa Giêsu muốn 
họ nhận định cho rõ. 

Ø 5. Sống theo cách của Chúa Giêsu (Sống 
theo dấu chân Chúa Giêsu) 

 

Ngày nay, bước theo Chúa Ki-tô có nghĩa là tham dự vào 
sứ mạng và kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho nhân loại qua 
các quyết định, lời nói và hành động của chúng ta. Bằng cách này, 
người tông đồ được mời gọi dấn bước vào cuộc sống trần thế của 
Chúa Giêsu, vào thái độ sống của Ngài. Một cách sống mà không 
có sự bất nhất giữa lời nói và việc làm. Chúa Giêsu nói những gì 
Ngài làm và làm những gì Ngài nói. Lời nói của Ngài hành động, 
và hành động của Ngài lên tiếng. Khi lời nói và hành động của 
chúng ta nhất thống với nhau, ấy là một cách để nói lên sự thánh 
thiện. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào thái độ sống của 
Ngài, một cuộc sống của sự bỏ mình, yêu cho đến cùng, trong sự 
mở lòng với thế giới, và đặc biệt là với những người đang đau 
khổ, bị loại trừ và chối bỏ. 

 

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai 
anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16) Vấn đề ở đây là 
nhìn và lắng nghe Chúa Giêsu. Từ xưa đến nay chưa từng có ai 
tìm kiếm Thiên Chúa mà bị lạc bước. Thiên Chúa chỉ được mặc 
khải nơi Chúa Giêsu. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. 

Ø 6. Đưa ra quyết định 

Tình yêu mà Chúa Giêsu mặc khải mở ra cho chúng ta cánh 
cửa đến sự sống và khiến chúng ta được lớn lên trong tự do. 
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Nhưng kẻ thù luôn muốn chúng ta nghi ngờ tình yêu của Thiên 
Chúa. Chúng muốn chúng ta tin rằng chúng ta cần phải hoàn hảo, 
toàn bích thì mới được Thiên Chúa yêu thương, để rồi đến độ 
khước từ các bí tích, bỏ bê cầu nguyện, và từ chối cả chính Thiên 
Chúa. Chúng muốn chúng ta tin rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ 
xứng đáng để được xuất hiện trước Nhan Thánh Chúa; rằng tình 
yêu của Ngài tuỳ thuộc vào công phúc của ta. Điều này không 
đúng chút nào; Tin Mừng là Thiên Chúa yêu chúng ta một cách vô 
điều kiện, không trông mong đáp trả, cũng chẳng phán xét công 
trạng của ta, mà chỉ có tình yêu, Ngài yêu ta như chính con người 
của ta. Ơn của Ngài chẳng đòi hỏi điều gì, chẳng phụ thuộc vào 
công sức của ta. Đây là một từ phải hiểu theo nghĩa trên mặt chữ. 
Nếu tình yêu của Thiên Chúa tuỳ thuộc vào chúng ta, thì tình yêu 
đó đã chẳng còn là tình yêu vô vị lợi.   

Thiên Chúa còn phải làm đến độ nào nữa để chúng ta có 
thể thực sự hiểu rằng Ngài yêu thương chúng ta mà chẳng trông 
mong điều gì từ ta, ngoại trừ một trái tim mở rộng cho Ngài đây? 
Chẳng phải Ngài đã ban cho ta tất cả mọi thứ cùng với Người Con 
của Ngài rồi đó sao? Chúng ta đừng để kẻ thù lừa dối, phỉnh gạt 
mình, chúng không muốn ta bước theo Chúa Giêsu, theo Con 
Đường của Tình Yêu cho đến cùng đâu. 

 

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng Thiên Chúa thành 
tín mọi ngày trong quá khứ của tôi, và sẽ tiếp tục trung thành mãi 
về sau. Điều tôi cần làm bây giờ là dâng hiến trọn con người tôi để 
bước theo Ngài dẫu ra sao đi chăng nữa, sống theo cách sống của 
Ngài, và trở nên bạn hữu của Ngài. Bất kỳ quyết định nào cũng 
đều luôn có sự không chắc chắn. Tuy nhiên, sự sống sẽ không bao 
giờ tiến triển được nếu không có sự liều lĩnh.  
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Chúng ta có thể đưa ra quyết định vì trách nhiệm hoặc vâng 
lời; nhưng một quyết định được gọi là đích thực khi ta tự do đáp 
lại lời mời gọi được trao cho ta như ân ban. Đối với Thánh I-nhã 
Loyola, tình yêu là một cuộc trao đổi mật thiết qua lại (x. Lt 231); 
và trong sự chia sẻ mật thiết qua lại này, người ta đưa ra quyết 
định. Lời đáp trả đó có thể được đưa ra bằng tình yêu và lòng 
quảng đại hào hiệp; ngược lại, thì dù là việc nhỏ đến đâu, cũng chỉ 
là trống rỗng. Tuy nhiên, nếu một quyết định dựa trên tình yêu và 
lòng quảng đại, thì dù mong manh đến đâu, nó cũng đều có thể lay 
chuyển toàn bộ thế giới. Đây chính là ý nghĩa của sự Nhập Thể. 

 

Quyết định theo Chúa Ki-tô là quyết định sống Phúc Âm: 
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà 
theo.” (Mc 8,34) 

Chỉ khi chúng ta quyết định theo Chúa đến cùng, khát khao 
được nên giống Ngài mỗi ngày, thì chính là lúc Chúa Giêsu nói 
với chúng ta rằng: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì 
tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 
hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã 
cho anh em biết.” (Ga 15,15) 

 

Đây chính là hình ảnh đích thực của người “tôi tớ của Đức 
Ki-tô”, như Tin Mừng mô tả, là “bạn hữu”. Nghĩa là, một người 
mà Chúa Giêsu đã cho biết “những gì Ngài đã nghe được nơi 
Thiên Chúa Cha”. Điều này bao gồm sự thân thuộc, gần gũi, mật 
thiết, tình trạng được gần kề với trái tim Ngài nhất có thể. Để 
được lớn lên trong sự thân tình với Đức Ki-tô như thế, chúng ta 
được mời gọi đến “ăn” Lời Ngài và gặp gỡ Ngài nơi các bí tích. 
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4. Thực Hành 

Như thánh I-nhã Loyola đã làm, dưới chân Thánh Giá 
Chúa, tôi tự hỏi lòng mình và suy ngẫm: “Tôi đã làm được gì cho 
Đức Ki-tô? Tôi đang làm gì cho Đức Ki-tô? Tôi sẽ phải làm gì cho 
Đức Ki-tô?” 

Lạy Chúa,  

xin cất đi và nhận lấy tất cả  

tự do, trí nhớ, trí hiểu  

và trọn cả ý muốn của con,  

cùng hết thảy những gì con có,  

cũng như mọi sự thuộc về con. 

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho. 

Thì nay con xin dâng lại cho Chúa hết thảy. 

Tất cả là của Chúa  

xin cứ sử dụng hoàn toàn theo ý Ngài. 

Con chỉ mong, ôi chỉ một điều thôi 

Là tình yêu và ân sủng Chúa,  

Được như thế là đủ cho con rồi. Amen. 

 
 
 
BƯỚC 6. ĐỨC KI-TÔ Ở LẠI TRONG CHÚNG TA  
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1. Lời Chúa  
“Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh 

em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.” (Ga 14,20) 
“Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23) 
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa 

Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. 
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,4.9) 

“Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống 
trong tôi.” (Gl 2,20) 

“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên 
Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cl 
3,16) 

“Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu 
ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại 
trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa 
Cha.” (1 Ga 2,24) 

“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Kitô ngự trong tâm 
hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên 
đức ái.” (Ep 2,17) 

“Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu 
vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được 
biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó.” (2Cr 3,18)  

 
2. Suy Niệm  
Bên cạnh tình yêu bao la mà Ngài dành cho ta, Thiên Chúa 

còn khao khát được ở lại trong trái tim của chúng ta. Chúa Giê-su 
đã hứa điều này với các Tông đồ trước khi Ngài chịu chết. Ngài 
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muốn ở lại trong mỗi chúng ta. Thánh Phao-lô làm chứng cho lời 
hứa này khi ngài nói “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức 
Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đây là nhận thức cơ bản nhất về việc 
Chúa Thánh Thần dẫn dắt đời sống đức tin của ta.  Ngài nỗ lực biến 
các tín hữu nên giống Chúa Kitô về thể xác, linh hồn và tinh thần. 
Chúng ta ao ước điều này. Và chúng ta xin điều này với một con 
tim khiêm tốn, ý thức rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được do 
sức lực của ta. Chúng ta tin chắc rằng ta được biến đổi một cách đặc 
biệt qua Chúa Giê-su Thánh Thể. Chúa Giê-su đã ban chính mình 
Ngài cho chúng ta qua Thịt và Máu Ngài, uốn nắn trái tim ta như 
giống trái tim Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể trở nên giống Ngài và 
hành động như Ngài.  

 
3. Suy Sâu Hơn – Going Deeper  
 
Như một người tông đồ của Chúa Giêsu, phần tôi là ở lại 

trong Ngài, là cận kề bên Thánh Tâm Ngài.  

Ø Cầu 
Nguyện và Lời 
Chúa 

Điều này chỉ có thể thực hiện được khi ở lại trong Lời của 
Chúa Giêsu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ 
yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người 
ấy.” (Ga 14,23) Ngài nhắc lại: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu 
của Thầy.” Để suy ngẫm Lời Chúa, nhìn lên Ngài và lắng nghe 
Ngài trong Tin Mừng thì không những phải cận kề trái tim Ngài 
nhất có thể; nhưng quan trọng nhất, là sự kết hợp thâm sâu với 
Ngài. Như cành nho liên kết với thân nho, chúng ta hãy để Ngài 
biến đổi chúng ta. 
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Phải, ấy là ở lại với Lời của Ngài để nhận ra với trọn con 
tim mình, hòng được bước vào Tình yêu của Ngài, và nhận ra 
tiếng Ngài giữa muôn vàn thanh âm ồn ã đang thét gào trong con 
tim của ta. 

Mỗi ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện, để 
được ở riêng với Ngài và suy gẫm Lời Ngài? Ai thấy mình được 
dưỡng nuôi bằng Lời của Ngài, siêng năng gẫm suy Tin Mừng, 
Kinh Thánh, thì người ấy sẽ được bước vào chiều cao, chiều rộng 
và chiều sâu của Tình Yêu Ngài. 

 

Ø Đư
ợc sinh ra để 
sống trong Thần 
Khí 

Để có thể ở lại trong Chúa Giêsu, và để Ngài ở lại trong tôi, 
đến độ tôi có thể thốt lên những lời như của thánh Phao-lô rằng: 
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong 
tôi.” (Gl 2,20), tôi phải bước vào cuộc sống của Thần Khí. 

Bạn có nhớ người thanh niên đã từng hỏi Chúa Giêsu “phải 
làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17-21) 
không? Sau khi trìu mến nhìn anh, một người vẫn luôn tuân giữ các 
giới răn từ thuở nhỏ, thì Ngài trả lời anh rằng: “Anh chỉ thiếu có 
một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh 
sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Chúa Giêsu 
mời gọi anh, một người trung thành tuân giữ Lề Luật của Chúa theo 
như sách Ngũ Thư, hãy vượt lên từ sự vâng phục chỉ theo lề luật mà 
đến với một cuộc sống trong Thần Khí. Trung thành với lề luật Chúa 
là một điều tốt lành, nhưng cần đi sâu hơn, tiến xa hơn thế. Lề luật, 
các giới răn thì thủ cựu. Người ta có thể cho rằng chỉ cần tuân giữ 
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lề thuật theo từng con chữ là đủ để có được sự sống đời đời rồi; và 
người ta có thể dễ bị sa vào vấn đề tự kỷ luật quá mức, cho rằng 
mình có thể đạt được sự sống vĩnh cửu bằng sức mạnh của chính 
mình. Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy đi sâu hơn, tiến xa hơn. Ngài mời 
tôi “hãy theo Ngài”. 

Theo Ngài đến đâu, khi nào? Ngài không nói gì về điều đó 
cả. Duy chỉ mỗi việc là “theo Ngài” mà thôi. “Gió muốn thổi đâu 
thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và 
thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8)  
Bước theo Chúa Giêsu tức là bước vào một cuộc sống trong Thần 
Khí. Là rời xa bờ và đến chỗ nước sâu, là rời bỏ nơi quen thuộc mà 
đến nơi xa lạ, bỏ lại sự ổn định mà đến với những thay đổi; cuộc 
sống là một hành trình, luôn di chuyển. 

“Hãy theo Thầy!” Đến đâu? “Con Người không có chỗ tựa 
đầu.” Đó là bắt đầu một chuyến hành trình mà ta chẳng biết nơi 
mình sẽ đến. Là hoàn toàn vâng phục theo Chúa Thánh Thần mà 
không cố gắng tự điều khiển đời mình. Tôi tin chắc mình có thể 
làm được điều này. Bởi trong cuộc đời mình, tôi đã khám phá ra 
rằng: Ngài là Đấng thành tín. Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu 
Ki-tô là để cho Thần Khí dẫn dắt mình phân định không ngừng 
việc sống trung thành với Tin Mừng như thế nào trong các hoàn 
cảnh khác nhau của cuộc sống. 

Thật vậy, trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3), 
câu hỏi được đặt ra là “được sinh ra một lần nữa,” “được sinh ra 
một lần nữa bởi ơn trên.” Ni-cô-đê-mô là một con người của luật 
Mô-sê. Ông biết sự khôn ngoan của Lề Luật, nhưng dẫu cho thông 
thạo bao nhiêu, ông cũng vẫn còn u mê. Bởi lẽ, để trở thành một 
phần trong Vương Quốc của Thiên Chúa, của Thế Giới Mới thì vấn 
đề không phải là việc tuân giữ bề ngoài, hoặc do tri thức, nhưng là 
bởi được sinh ra. Trau dồi nhân đức này hoặc nhân đức kia, hay 
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thậm chí là tuân giữ Lề Luật và các giới răn để có đời sống thiêng 
liêng trọn vẹn thôi thì chưa đủ. Đúng hơn, điều cần thiết là trở nên 
quen thuộc với đời sống nội tâm của mình, và dần dần, học cách 
thấu hiểu nội tâm mình, để bản thân hoàn toàn vâng phục theo Chúa 
Thánh Thần. 

Để làm điều đó cần phải có sự lắng nghe. Sự thường, chúng 
ta hay sống theo bề nổi, theo hành động, việc làm, sự kích động 
tức thời, tiếng lải nhải ầm ĩ trong lòng, nhưng lại chẳng chịu lắng 
nghe điều đang diễn ra trong nội tâm mình. Chúng ta biết rằng 
Chúa Thánh Thần nói với chúng ta qua tiếng vọng cảm xúc từ 
những trải nghiệm và gặp gỡ trong đời sống của ta. Tất cả những 
gì ta trải qua đều sinh ra trong ta một điều gì đó: bình an, vui 
mừng, buồn bã, lạc lõng; Tựa như anh thanh niên giàu có kia đã 
“buồn rầu bỏ đi” khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu vậy. Chúa 
Thánh Thần nói với ta qua những biến cố trong cuộc sống, và nơi 
đó, chúng ta phải biết phân định cho đúng. 

Ai bước vào cuộc sống trong Thần Khí thì biết học cách 
đón nhận những chuyển động nội tâm này; ngày một quen thuộc 
với thế giới nội tâm mình hơn và dần dần thành công trong việc 
thấu hiểu, phân định, và nhận ra tiếng của Đấng hằng muốn nói 
với chúng ta. 

 

Người ta kể rằng thánh I-nhã Loyola “luôn vâng theo Chúa 
Thánh Thần, chẳng tự ý đi đằng trước, chẳng biết nơi mình đang 
đi… thánh nhân vâng theo Ngài với tất cả lòng tin tưởng tột bậc, 
dâng trọn con tim với lòng đơn sơ chân thành.” 

Chúa Thánh Thần đưa chúng ta ngày một đến gần và gắn 
chặt với con tim của Chúa Giêsu. 
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Ø Gầ
n gũi với Con 
tim của Chúa 
Giêsu hơn 

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân định điều gì là Tình 
Yêu đích thực: yêu kẻ thù và tha thứ cho kẻ sỉ nhục ta. Tình yêu 
dẫn chúng ta đến với chiều sâu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
Tình yêu là người thông dịch cho chính nó. Chiều cao của tình yêu 
vô bờ này thể hiện nơi Thập Giá Chúa Giêsu: “Dưới chân Thập 
Giá, chúng ta hãy để chính mình được biến đổi bởi sức mạnh của 
tình yêu, một tình yêu được biểu lộ qua cái chết tự hiến này và nơi 
lòng khoan dung dành cho những kẻ hành quyết. Chính từ tình 
yêu điên cuồng này mà chúng ta có được sức mạnh để trung thành 
tuân theo những đòi hỏi của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống 
của chúng ta.” (Michel Rondet, S.J. Laissez-vous guidez par 
I”esprit, Ed. Bayard). 

 

“Chẳng phải ngẫu nhiên mà Trái Tim bị đâm thâu để mang 
lại ơn cứu độ cho chúng ta của Chúa Giêsu lại trở thành biểu 
tượng của tình yêu. Thánh Phao-lô, sau khi được hoán cải đã kêu 
lên rằng: “Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì 
tôi” (Gl 2,20) - Dany Dideberg: Le Coeur de Jésu, source de vie -
Trái Trái Chúa Giê-su là nguồn mạch sự sống.  

“Chẳng ai có thể thực sự biết Đức Giêsu Ki-tô nếu không 
bước vào trái tim của Ngài, nghĩa là, bước vào chiều sâu thẳm 
nhất của bản tính Thiên Chúa và bản tính con người nơi Ngài.” 
(Thánh Gioan Phao-lô II, ngày 15 tháng 5 năm 2004).  
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“Thật vậy, chúng ta chỉ có thể trở thành một người Ki-tô 
hữu bằng cách hướng ánh nhìn chăm chú lên Thập Giá Đấng Cứu 
Độ chúng ta, “lên Đấng mà người ta đã đâm thâu.”  (Benedic XVI, 
Ngày 15 tháng 5 năm 2006) 

“Trái tim của Vị Mục Tử Nhân Lành không chỉ là trái tim 
chỉ cho ta thấy lòng thương xót, nhưng là hiện thân của chính lòng 
thương xót. Nơi đây, tình thương của Thiên Chúa Cha chiếu giãi; 
Nơi đây, tôi biết mình được chào đón và được thấu hiểu như chính 
tôi là; Nơi đây, với tất cả những tội lỗi và yếu đuối đơn hèn, tôi 
biết chắc rằng tôi được chọn và được yêu thương. Chiêm niệm trái 
tim ấy, tôi làm mới lại tình yêu ban sơ của mình: kỷ niệm lúc 
Thiên Chúa chạm vào linh hồn tôi và gọi tôi theo Ngài, kỷ niệm 
của niềm vui tung mình thả lưới vì Lời Chúa (cf. Lc 5,5).” (ĐGH. 
Phanxicô, ngày 3 tháng 6 năm 2016).  

 

Người môn đệ được thương mến, người hiểu con tim của 
Chúa Giêsu nhất, người tựa đầu vào lòng Ngài (Ga 13,23), cũng là 
người đầu tiên nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh ở bờ hồ Ga-li-lê (Ga 
21,7). Ai càng gần gũi với con tim của Chúa Giêsu, thì người ấy 
càng nhận ra những  niềm vui và nỗi đau khổ của Ngài đối với các 
người nam, người nữ và trẻ em trên thế giới này; và nhận ra sự 
hiện của Ngài đang làm việc trên thế giới này, hôm nay cũng như 
hôm qua. 

 

“Thiên Chúa ở đâu?” Thiên Chúa hiện ở nơi nao khi sự dữ 
ngập tràn thế giới này, khi mà biết bao đàn ông và phụ nữ đang phải 
đói khát, không nhà, lưu đày và tị nạn? Thiên Chúa ở đâu khi mà 
bao người vô tội phải chết vì bạo động, khủng bố và chiến tranh? 
Thiên Chúa ở đâu khi các căn bệnh khủng khiếp cướp đi mạng sống 
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và phá vỡ tình cảm? Hay khi các trẻ em bị bóc lột và coi thường, 
phải đau đớn vì bệnh hiểm nghèo? Thiên Chúa ở đâu giữa nỗi thống 
khổ của những người bị giày vò bởi sự hoài nghi, buồn phiền trong 
tâm hồn…? Câu trả lời của Chúa Giêsu là thế này: “Thiên Chúa 
đang ở trong họ.” Chúa Giêsu ở trong họ; Ngài đau khổ trong họ và 
giống như mỗi người trong số họ một cách sâu sắc. Ngài liên kết 
với họ cách sâu xa để nên một với họ, giống như ‘một thân thể’ 
vậy.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngày 29 tháng 7 năm 2016).  

Càng gần với Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta càng lưu 
tâm hơn với những gì xung quanh, càng muốn được cùng Chúa 
Giêsu hiến mình cho sứ mạng của lòng thương xót cho thế giới 
này. 

4. Thực Hành 

Trước Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi tự vấn lòng mình: “Trái 
tim của tôi hướng về đâu? Trái tim tôi đặt ở đâu, chỉ về đâu? Nó 
đang tìm kiếm thứ kho báu nào? Chúa Giêsu nói: “Kho tàng của 
anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Đức Giáo Hoàng  
Phanxicô, ngày 3 tháng 6 năm 2016 

 
BƯỚC 7. CHÚNG TA DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI ĐỂ CÙNG ĐI 
VỚI CHÚA  

 
1. Lời Chúa  
“Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.” 
(Rm 8,26) 
“Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết... còn bà này, 
thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả 
những gì bà có để sống.” (Mc 12,43-44) 
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“Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn, bẻ ra, trao cho các ông 
và nói: “Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc 
này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22,19) 
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 
sứ thần nói.” (Lc 1,38) 
“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta tôi khuyên nhủ 
anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện 
và đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 12,1) 
“Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10,9) 
“Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả 
ý muốn của con cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc 
về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, con xin dâng 
lại Chúa hết thảy, tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn 
theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa, được 
như thế là đủ cho con.” (Thánh I-nhã, Linh Thao 234) 

 
2. Suy Niệm  
Việc ở gần bên Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến việc dâng hiến 

cuộc đời của ta cho tha nhân, như Ngài đã làm. Chúng ta biết rằng 
chúng ta đều có thể giúp ích cho người khác dù ta có yếu đuối và 
hữu hạn ra sao. Ý thức chúng ta được yêu, được chọn và được Chúa 
ở lại nâng ta lên và làm cho tâm hồn ta tràn đầy tâm tình tạ ơn, khiến 
ta đáp trả lại những hồng ân ta nhận được bằng việc sẵn sàng dâng 
hiến cuộc đời mình trong tinh thần tông đồ. Dâng hiến đời mình, ta 
chống lại tính ích kỷ và sự lười biếng là những thứ cản ngăn công 
trình của Chúa nơi ta. Ngài mời gọi chúng ta quảng đại đáp trả lại 
lời mời gọi của Ngài như Mẹ Maria khi xưa. Ngài chẳng muốn cứu 
độ hay thay đổi thế giới mà không có sự cộng tác của chúng ta. 
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Thậm chí cho dù chúng ta có xem hiến dâng của mình là vô nghĩa, 
thì nó vẫn hữu ích cho tha nhân vì Chúa Cha đã thông phần của lễ 
của chúng ta với cuộc đời và trái tim của Con Ngài, Đấng đã hi sinh 
mạng sống mình vì ta trên thập giá. Ta đến gần với những đau khổ 
của thế giới này hơn khi chúng ta ở cùng với Chúa Giê-su. Chúng 
ta sẽ nỗ lực đáp lời như Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha. Chúng 
ta thưa cùng Chúa Cha sẵn sàng cộng tác với Con Ngài qua mỗi lời 
cầu nguyện của sự hi sinh. Đồng thời, chúng ta cũng khiêm tốn cầu 
nguyện với Chúa Thánh Thần rằng chúng ta hoàn toàn phó thác bản 
thân ta để Ngài hoạt động nơi ta. Qua Chúa Giê-su Thánh Thể, 
chúng ta được khơi nguồn và nuôi dưỡng một cách đặc biệt. Vì 
trong Phép Thánh Thể, chúng ta tìm thấy sự hiến tế vẹn toàn của 
Chúa Giê-su cho Chúa Cha và mẫu gương cho đời sống hiến dâng 
của chính chúng ta. 

 
3. Suy Sâu Hơn – Going Deeper  

Bằng việc đáp trả lại tình yêu này, tình yêu mong muốn lôi kéo 
chúng ta đến với Thiên Chúa, biết hoàn toàn về chiều cao, chiều 
rộng và chiều sâu của Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có thể dâng 
hiến chính mình. 

 

ü Tạ ơn: Bí Tích Thánh Thể 

Tình yêu được tỏa chiếu từ trái tim “hiền lành và khiêm nhường” 
(Mt 11,29) của Chúa Giêsu chỉ có được thấu hiểu bằng việc đi 
theo Người từ lúc giáng trần đến cuối đời. Đây là “tình yêu tuôn 
trào không có thể được diễn tả bằng lời nói,” là điều mà Giáo Hội 
tuyên xưng không chút nghi ngại. “Tường thuật lại việc Thiên 
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Chúa đến và tái hiện lại (trong Bí Tích Thánh Thể) sự chết và 
phục sinh của Chúa Ki-tô.” (Lm. Robert Scholtus).  

 

ü Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. Mọi thứ ở 
nơi đây.  

Bí Tích Thánh Thể mặc khải một tình yêu “cho đến cùng”, một tình 
yêu không đo đếm, với sức mạnh phục sinh. Đức Giêsu Ki-tô khao 
khát dẫn dắt chúng ta, từng người một, theo con đường này. “Như 
Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha 
thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 
6,57). Trong sự kết hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa, Đức Ki-tô 
muốn được kết hiệp sâu xa hơn với chúng ta. Ngài chia sẻ Thần Khí 
với chúng ta. Như Thánh Ephraim người Syria viết: ‘Người gọi 
bánh là thân thể Người, Người biến chúng thành chính thân Người 
và với Thần Khí của Người. (…) Và người nào ăn Thánh Thể với 
đức tin, là ăn Lửa và Thần Khí. (…) Mọi người nên đón nhận và ăn 
với Chúa Thánh Thần. Đây thật là Mình Thánh Chúa và ai ăn sẽ 
được sống muôn đời.’ Với món quà là Mình và Máu Đức Ki-tô, 
Đức Ki-tô làm lớn mạnh lên trong chúng ta món quà của Thần Khí, 
điều mà ta đã lãnh nhận qua Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Với 
Thánh Thể, chúng ta đồng hóa với Đức Ki-tô trong một cách thức 
nhất định, như ĐGH Gioan Phao-lô II nói, bí mật của sự phục sinh, 
mà nó (bắt đầu từ hôm nay) đã hiện diện trong lòng thế gian rồi. Vì 
sao Ngài muốn trao ban cho chúng ta món quà vĩ đại này, là kết nối 
chính Ngài với ta, là kết nối chúng ta với Thần Khí Chúa? Đó là vì 
Ngài khao khát rằng ta trở nên giống Ngài. Ngài cho ta khả năng để 
yêu thương, dâng hiến cuộc sống, cùng Ngài, vì Nước Chúa ngự 
đến, một thế giới mới đang được thành hình. Bởi lý do này, Mạng 
lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng – Tông Đồ Cầu 
Nguyện – với hơn 170 năm tồn tại, mời gọi chúng ta để bản thân 



34 

sẵn sàng mỗi sáng cho sứ vụ của Chúa Ki-tô (Linh thao, số 91-100). 
Qua lời nguyện Dâng Mình Buổi Sáng, chúng ta nói với Chúa 
Giêsu: “Lạy Chúa, con đây!” “Ngài có thể tin ở con”. Việc dâng 
mình cho sứ vụ của Đức Ki-tô, mỗi sáng, là con đang nhận lãnh 
món quà nhưng không của Tình Yêu Thiên Chúa với lòng biết ơn; 
là đáp lại tình yêu ấy với đời sống của con để phục vụ Nước Trời, 
dù cho con có hay thay đổi, giới hạn và mong manh. Bằng việc dâng 
mình, con bước vào sự hiện diện của Thánh Thể, như một hiến lễ 
toàn thiêu để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, trong sứ vụ của Giáo 
Hội toàn cầu. Việc dâng mình này cho phép con thông phần một 
cách chủ động vào kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho nhân 
loại. Chúa Giêsu đã sống cuộc đời như một hiến lễ toàn thiêu vậy. 
Bữa tiệc ly đã tóm tắt cuộc đời Ngài được dâng hiến và trao ban vì 
tình yêu. Con đường này không dẫn đưa Ngài đến ngõ cụt, không 
lối thoát, mà là sự phục sinh, đến một cuộc sống mới dồi dào. Và 
Ngài cũng khao khát sự sống ấy, sự sống hạnh phúc vĩnh cửu cho 
mỗi người chúng ta! Chính vì thế mà Ngài muốn đưa chúng ta đến 
‘điệu nhảy của tình yêu’ này, dù cho nó phải đi qua đường thập giá.  

ü Cuộc chiến thiêng liêng 

Bước vào một hành trình như Chúa Giêsu, yêu Ngài như 
Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi “hy sinh mạng sống vì bạn hữu của 
mình”, có thể dẫn đến một cuộc chiến thiêng liêng. “Con không xin 
Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” 
(Ga 17,15) Đây là một tiêu chuẩn cho sự vâng phục của Chúa Giêsu 
rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, 
kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16) Chúng ta 
đều có kinh nghiệm về điều này. Trong chúng ta đều có sự thông 
đồng với sự dữ, dối trá, tất cả mọi điều gì là khước từ sự sống; 
nhưng Chúa Giêsu Ki-tô không bỏ rơi chúng ta. Ngài sai Thần Khí, 
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Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, và là Đấng vạch trần kẻ 
thù, và thôi thúc chúng ta lựa chọn sự sống. Đáp lại lời mời gọi của 
Chúa Giêsu, đặt chúng ta vào sứ vụ của Ngài, để phục vụ sứ mạng 
của Giáo Hội trong thế giới hôm nay, với tất cả những thử thách, 
với nhiều anh chị em, có thể trông hứng thú. Thường xuyên, chúng 
ta hình dung bản thân ta, như các tông đồ, kết hiệp với Thánh Tâm 
Chúa Giêsu, đi cùng Ngài ở xứ Ga-li-lê, băng qua những đồng cỏ 
xanh rì và muôn ngàn bông hoa; hay dọc bờ hồ loan báo Tin 
Mừng… nhưng ta lại quên mất thập giá! Chúng ta như những người 
môn đệ, như Phê-rô, là những người xem Chúa Giêsu là Đấng Mê-
si-a, Đấng sẽ đến để làm bằng phẳng các con đường, hạ thấp những 
ngọn núi, trong một chớp mắt, không cần bất cứ nỗ lực nào từ phía 
chúng ta, như thể ta có trong tay cây đũa thần, như thể ta có khả 
năng, với thực tế duy nhất là ta ở gần Chúa Giêsu, được né tránh 
nỗi đau buồn và thập giá. “Không ai bước vào Vương Quốc của 
Tình Yêu mà không phải trải qua đau khổ.” Không phải đau khổ là 
cần thiết, nhưng trong thế giới của chúng ta, “học cách yêu” đòi hỏi 
học cách từ bỏ bản thân và dâng hiến cuộc đời mình. Và điều này 
dẫn ta đến một nẻo đường trong sạch mới mẻ, và từ việc đặt bản 
thân làm trung tâm đến việc hướng mình ra tha nhân… nó phải trải 
qua đau khổ, đôi khi là thập giá, và cái chết cho chính bản thân. 
Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan viết: “Thầy nói với anh em 
những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, 
anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã 
thắng thế gian.” (Ga 16,33) 

 
 
BƯỚC 8. SỨ MẠNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT  
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1. Lời Chúa  
“Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ 
nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho 
kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân” (Is 61,1) 

“Ðối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để 
rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.” 
(Tobia 4,7) 

“Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như 
chính Ðức Kitô Giêsu.” (Pl 2,5) 

“Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: 
“Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41) 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18) 

“Chiêm niệm xem Ba Ngôi Thiên Chúa đang nhìn xem mọi 
mặt khắp cả địa cầu  […]; Lần lượt nhìn xem các nhân vật; trước 
tiên là những người trên mặt đất, với bao sự khác biệt, trong y phục 
và cử chỉ, người trắng kẻ đen, người hòa bình kẻ chiến tranh, kẻ 
khóc người cười, kẻ khỏe mạnh người ốm yếu, kẻ sinh ra người chết 
đi v.v. (Thánh I-nhã, Linh Thao, 102).  

 
2. Suy Niệm  
 
Thiên Chúa Cha, Cha của Chúa Giê-su và cũng là Cha của 

chúng ta, Ngài hằng mong muốn tình thương của Ngài thể hiện nơi 
trần gian này và qua chúng ta, những môn đệ của Ngài. Chúng ta 
được mời gọi mang ánh nhìn yêu thương của Chúa Cha đến cho 
nhân loại và hành động cùng với Thánh Tâm Chúa Giê-su. Cùng 
với Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta được sai đến với những con 
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người, những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Chúng ta được sai đến 
những nơi con người chịu cảnh bất công, để giúp chữa lành và động 
viên những cõi lòng tan nát. Cho dù chúng ta bị hạn chế về mặt thể 
lý hay bệnh tật, cho dù chúng ta có cảm thấy bất lực trong việc thay 
đổi cấu trúc xã hội bất công này, chúng ta vẫn tham dự vào sứ mệnh 
này bằng việc mang ánh nhìn yêu thương của Chúa Cha nhân từ 
đến với anh chị em quanh ta. Chúng ta có thể thực hiện điều này, vì 
chính chúng ta đã được lãnh nhận ân sủng từ lòng nhân từ của Thiên 
Chúa. 

Đấy chính là cách chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa 
dành cho chúng ta (sự bồi thường). Chúng ta không chỉ hoạt động 
trong Hội Thánh mà thôi, vì Chúa Thánh Thần hoạt động nơi nào 
có tình yêu thương. Qua lời cầu nguyện và hành động cụ thể, chúng 
ta có thể kết nối mọi người từ các nền văn hóa và tôn giáo khác 
nhau, giúp nhau đón nhận, mở rộng tinh thần này, và hành động để 
giảm bớt đau khổ cho những ai khổ đau. 

3. Suy Sâu Hơn – Going Deeper  
 
Trong Linh Thao, Thánh I-nha-xi-ô mời gọi con chiêm ngắm 

Ba Ngôi Thiên Chúa nhìn thế giới này, và, để giải cứu nhân loại, 
Ngài quyết định sai Ngôi Hai nhập thể. “Thiên Chúa yêu thế gian 
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải 
chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Quyết định của Thiên 
Chúa, phát xuất từ tình yêu sâu thẳm của Ngài dành cho nhân loại, 
đang chờ đợi quyết định của mỗi người chúng con. Như ĐGH Phan-
xi-cô nói: “Dòng thác vĩ đại của Lòng Thương Xót bắt nguồn và 
tuôn trào ra một cách không ngừng từ tận cõi lòng của Thiên 
Chúa Ba Ngôi, từ tận nội tâm thẳm sâu nhất của mầu nhiệm 
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Thiên Chúa. Nguồn mạch này không bao giờ có thể bị khô cạn, 
ngay cả khi có rất nhiều người đến với nó. Bất cứ khi nào một ai 
đó cảm thấy có nhu cầu, người ấy đều có thể tiến đến nguồn mạch 
ấy, vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì không cùng. Sự thẳm 
sâu của mầu nhiệm bao quanh Lòng Thương Xót thì rất vĩ đại và 
không thể giải thích, và sự phong phú bắt nguồn từ Lòng Thương 
Xót cũng rất vĩ đại và thật thẳm sâu.” (Tông sắc Dung Nhan Lòng 
Thương Xót, câu 25) Những từ ngữ “lòng nhân ái” “cảm thương” 
và “thương xót”, được tìm thấy trong Kinh Thánh, là bản dịch của 
gốc từ Hy Lạp, rằng chúng ta cảm nhận được đau khổ của tha nhân 
và được thôi thúc từ nội tâm, bởi tình yêu, hành động vì ơn ích của 
họ. Đây là một chuyển động phát xuất từ bên trong, từ “nơi sâu 
thẳm nhất trong nội tâm,” từ “bào thai của người mẹ,” từ “trái tim”. 
Đó là điều con thấy ở Chúa Giêsu. Ngài hay bảo rằng Ngài chạnh 
lòng thương đám đông, cho người bệnh, cho kẻ mù và người què, 
cho người bị quỷ ám ở miền Ghê-ra-sa, hay góa phụ ở Nain bị mất 
đi đứa con duy nhất. Chúa Giêsu có khả năng phi thường là bị đánh 
động sâu sắc bởi tha nhân, và những cảm xúc của Ngài biến thành 
quyết định, thúc đẩy Ngài và cuối cùng là dẫn đưa Ngài hành động. 
Điều Ngài sống cũng là điều Ngài giảng dạy, dụ ngôn người Samari 
nhân hậu nổi bật ở điểm này: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ 
sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7). Trong Mạng lưới Cầu 
nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con được mời gọi tham gia 
vào sứ vụ của lòng thương xót cho thế giới, bằng việc cầu nguyện 
cũng như thúc đẩy bản thân hành động trước những thách đố mà 
nhân loại đang phải đối diện và cho sứ mạng của Giáo hội. Điều 
này đòi hỏi chấp nhận một số tổn thương, để bản thân con được 
đánh động sâu sắc bởi cuộc sống của anh chị em trên toàn thế giới. 



39 

Điều này có nghĩa là buông bỏ “lá chắn” của con và đập vỡ “những 
bức tường,” bỏ lại phía sau sự thờ ơ, để bước vào “nền văn hóa gặp 
gỡ.” Đây là cách con hiệp thông trọn vẹn với Thánh Tâm Chúa 
Giêsu, để con có thể, cùng Ngài, mở lòng mình ra với sự can đảm. 
Đó là vì con có kinh nghiệm được yêu và tha thứ, vì con trải nghiệm 
được lòng thương xót sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho mình, 
rằng nhờ đó con có thể trở nên những nhà loan báo lòng thương xót, 
là chứng nhân cho Tin Mừng của Niềm Vui.  

 
BƯỚC 9. MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN VÀ PHỤC VỤ 

CHO NHU CẦU CỦA NHÂN LOẠI  
1. Lời Chúa  
“Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-

ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất hiện 
tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. Giê-
ru-sa-lem hỡi, trên tường thành ngươi, Ta đã đặt lính gác, suốt ngày 
đêm, chúng sẽ chẳng bao giờ nín lặng. Hỡi những người có phận 
sự nhắc nhở Ðức Chúa, anh em đừng nghỉ ngơi.” (Is 62,1.6) 

“Ông lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành 
một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có năm mươi  người 
lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không 
dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? […] 
Ðức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi 
[hay bốn mươi, hay ba mươi, hay hai mươi, hay mười] người lành, 
thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.” (St 18,22-33) 

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu 
nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Ðức 
Giêsu, và với anh em của Ðức Giêsu.” (Cv 1,14) 
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“Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống 
động mà xây nên ngôi Ðền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa 
đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp 
lòng Người, nhờ Ðức Giêsu Kitô.” (1 Pr 2,5) 

“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các 
ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi 
mà chính Người sẽ đến.” (Lc 10,1) 

“Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 
Thầy cũng sai anh em”. (Ga 20,21) 

 
2. Suy Niệm  
Mạng Lưới Tông Đồ Cầu Nguyện là một liên kết cầu nguyện 

toàn cầu với ý chỉ cầu nguyện mỗi tháng của Đức Thánh Cha. 
Những ý chỉ này đề cập đến những thách thức khó khăn của nhân 
loại và của Hội Thánh. Những ý chỉ này thể hiện những băn khoăn 
trăn trở của Đức Thánh Cha trong thế giới ngày nay. Chúng ta muốn 
để những ý chỉ này định hướng hành động và lời cầu nguyện của 
chúng ta trong suốt tháng ấy. 

Mạng này được lập ra bởi những người sẵn sàng cộng tác 
với công cuộc của Chúa Giê-su qua những hi sinh hằng ngày của 
mình ở bất cứ nơi đâu hay bất kì hoàn cảnh nào. Lời mời gọi sứ vụ 
này là ngọn lửa giúp chúng ta, những tông đồ được gửi đến từ con 
tim Chúa Cha để đến với con tim của thế giới. 

Trong số những người đầu tiên được mời gọi trở thành một 
phần của mạng cầu nguyện này là những tín hữu Công giáo từ các 
quốc gia có nền văn hóa khác nhau và từ các cộng đoàn tu hội khác 
nhau. Mạng lưới Tông đồ cầu nguyện góp phần làm thêm sự phong 
phú đa dạng cho sự hiệp nhất Giáo Hội. Các thành phần khác cũng 
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được mời gọi gọi tham dự vào mạng lưới này theo nhiều cách như: 
những khó khăn thử thách được nêu ra trong ý chỉ hàng tháng của 
Đức Giáo Hoàng thúc đẩy ta cộng tác với những tín hữu khác, với 
những người phục vụ cho tình yêu và công bằng thế giới.  

 
3. Suy Sâu Hơn – Going Deeper  

Trong thông điệp mùa Chay năm 2015, ĐGH Phanxicô chia sẻ: 
“Như những cá nhân, chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự thờ ơ. 
Chúng ta chìm trong những bản tin thời sự và hình ảnh buồn bã, 
đau đớn của nhân loại, chúng ta thường cảm thấy rằng ta không có 
khả năng để giúp đỡ. Ta có thể làm gì để tránh bị cuốn vào vòng 
xoáy đau khổ và bất lực này? Trước hết, chúng ta có thể hiệp 
thông với Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội trên thiên đàng để CẦU 
NGUYỆN. Chúng ta đừng đánh giá thấp sức mạnh của nhiều lời 
cầu nguyện hiệp thông cùng nhau!”  

 

Với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng – 
Tông Đồ Cầu Nguyện – con bước vào một mạng lưới quốc tế của 
sứ vụ nơi mà những anh chị em cùng cầu nguyện và thúc đẩy bản 
thân mỗi tháng trước những thách đố nhân loại phải đối mặt, và sứ 
mạng của Giáo hội. Những thách đố này là những chỉ dẫn cho 
cuộc sống cá nhân mọi người, và sứ mạng của Giáo hội mà Đức 
Giáo Hoàng, từ ưu thế của ngài, trao phó cho chúng con hàng 
tháng. Đó là một cách rất đơn giản để “có cùng cảm thức với Giáo 
Hội” (Linh Thao, số 352-370), kết hiệp với Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. Đây là một cánh cửa mở ra với thế giới. Ý cầu nguyện của 
Đức Thánh Cha mở rộng cõi lòng chúng con với những nhu cầu 
cấp thiết của nhân loại và Hội Thánh, và dẫn dắt chúng con cam 
kết cuộc sống của mình cho công lý của Nước Trời. Chúng con 
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sống sứ vụ này cho những thách đố của nhân loại cùng với tất cả 
những ai khao khát tình huynh đệ, công lý và hòa bình trên thế 
giới, bao gồm cả những người thuộc về tôn giáo khác. Ước mong 
sao “Đường Lối của Trái Tim” giúp con có được lòng thương xót 
của Chúa Giêsu và đánh thức trong con khao khát trở nên sẵn sàng 
hơn với sứ vụ của Ngài trước những thách đố của nhân loại và sứ 
vụ của Giáo hội. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng con tham dự vào 
mạng lưới cầu nguyện của Ngài: “Cha mời mọi người tham gia 
Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng, phổ 
biến qua các mạng xã hội, là những ý chỉ cầu nguyện mà cha đề ra 
mỗi tháng cho toàn Giáo Hội. Như thế Việc Tông đồ Cầu nguyện 
được tiến hành và làm gia tăng niềm hiệp thông. (Kinh Truyền 
Tin, ngày 08/01/2017).  

Chúng con phó dâng Mạng lưới Cầu nguyện này cho Đức 
Mẹ Maria, ngôi sao mai của việc loan báo Tin Mừng, người được 
thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, luôn sẵn sàng vì con cái của mình 
và sứ mạng của Hội Thánh. 

 
Nguồn: https://clicktopray.org/en/a-way-of-the-heart   
 


