
TÍN THÁC LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

“Hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót của Ta… Đây là dấu hiệu thời kỳ cuối 
hết, sau đó sẽ là Ngày Công Lý” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 848). 

Sách Công vụ kể chuyện một người què từ 

khi lọt lòng mẹ, được người ta khiêng đến 
cửa Đền Thờ (gọi là Cửa Đẹp) để xin kẻ ra 

vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và 
ông Gioan sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố 

thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông 
Phêrô nói: “Anh nhìn chúng tôi đây!” (Cv 

3:4). Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng 

rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: 
“Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi 

có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu 
Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” 

(Cv 3:6). 

Lúc đó, ông Phêrô nắm tay mặt anh và kéo 
anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương 

mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi anh cùng hai ông vào 
Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Khi người ta nhận ra anh chính là người 

vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh 

(Cv 3:10). 

Dân chúng kinh ngạc vì chưa hề thấy “sự lạ” như vậy. Nhưng những người tin vào tình yêu 
Thiên Chúa, tin vào Thánh Tâm Chúa, tín thác vào LCTX thì phải bảo nhau: “Hãy tự hào vì danh 

thánh Chúa” (Tv 105:3). Không tự hào sao được khi “chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, 
những điều Ngài quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra, muôn đời Ngài nhớ 

mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ” (Tv 105:6-9). 

Trình thuật Lc 24:13-35 kể lại chuyện hai môn đệ trên đường Emmau. Con đường từ Giêrusalem 

tới làng Emmau xa khoảng 11 km. Một khoảng đường như vậy là dài, nếu phải đi bộ. Họ vừa 
đi vừa trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn 

tán, Đức Giêsu tiến đến gần mà họ không nhận ra, cứ tưởng là khách qua đường. Mãi đến khi 
họ mời Chúa Giêsu ở lại vì trời tối, rồi đồng bàn, họ mới nhận ra Thầy mình khi Chúa Giêsu 

cầm lấy bánh, tạ ơn, và bẻ bánh trao cho họ. 

Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các 
ngôn sứ!” (Lc 24:25). Đó cũng là lời Ngài trách mỗi chúng ta, vì chúng ta đã và đang nhiều lần 

không nhận ra Chúa trong lịch sử đời mình và lịch sử nhân loại, không nhận ra dấu chỉ, không 

nhận ra Ý Chúa, thậm chí là không muốn nhận ra Ý Chúa mà chỉ muốn theo ý mình. 

Thiên Chúa đã xác định và động viên: “Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, 
Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm 

phủ” (Kh 1:17-18). Xuyên suốt Tân Ước, Đức Kitô cũng đã nhiều lần nhắc nhở và động viên: 
“Đừng sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; 

Mc 6:50; Lc 1:13 & 30; Lc 2:0; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20). Và rồi 
chính Chúa Giêsu đã trực tiếp tha thứ cho những người hành hạ Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho 

họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Đó cũng là cách chính Ngài trao ban LCTX cho 
mỗi chúng ta – hôm qua, hôm nay và ngày mai. 

Có ba điều trong việc tôn sùng LCTX: Thỉnh cầu (cầu xin LCTX), Thực thi (thực hành LCTX), và 
Tín thác (tin cậy vào LCTX). Đó là 3 chữ T cần ghi nhớ. “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 



thương” (Tv 118 và 136). Đó là Mầu nhiệm LCTX, thậm chí chính Chúa Cha cũng không “tha 

chết” cho Con Yêu Dấu vì muốn cứu độ chúng ta. Chính LCTX khả dĩ thay đổi số phận nhân 
loại. LCTX thúc đẩy chúng ta PHẢI đáp lại tình yêu bao la và sự hy sinh cao cả của Đức Kitô. 

Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã mặc khải Hai Luồng Sáng là biểu tượng của Máu và Nước. Máu 

là Thánh Thể và sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Đồi Can-vê. Nước là Bí tích Rửa tội và Giải tội. 
Đó là cả một Chuỗi LCTX. Chúng ta không có lý do để làm ngơ. Ôi, Tình yêu Chúa tuyệt vời! 

Thánh Tâm Chúa tuyệt vời! Thánh Thể Chúa tuyệt vời! Và LCTX cũng tuyệt vời! 

Tín thác LCTX là điều cần thiết đối với bất kỳ ai, vì chẳng có ai công chính. Tín thác LCTX là 

một đại ân trong muôn vàn hồng ân kỳ diệu, đó là niềm hạnh phúc miên man mà chúng ta 
được Thiên Chúa ân thương để làm phương kế mà về trời. 

Hãy chân thành quyết tâm tín thác LCTX, đặc biệt trong những ngày còn lại của Năm Thánh 

LCTX này! 

TRẦM THIÊN THU 

Thánh ca TÔN NHAN THƯƠNG XÓT – Nhạc: Paul Inwood, Lời Việt: Trầm Thiên Thu 

1. Ca đoàn Cecilia – Nhà thờ Xóm Chiếu, TGP Saigon:  
 https://www.youtube.com/watch?v=v1M5U9FvRlw 

2. Ca đoàn Nhà thờ Chính tòa Phú Nhai, GP Bùi Chu:  
 https://www.youtube.com/watch?v=HbbbDp1Sfsw 

https://www.youtube.com/watch?v=v1M5U9FvRlw
https://www.youtube.com/watch?v=HbbbDp1Sfsw

