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Good Samaritan 

“Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15) 
 

Mục Đích 
* Băng bó thương tích  

tinh thần & thể xác  

cho người cùng khốn. 

* Mang tình thương của Chúa  
đến cho nhân loại lỗi lầm  

bằng lời cầu nguyện với LTX Chúa. 

* Bảo vệ sự sống: 
Chôn cất và cứu vớt thai nhi 

* Nâng đỡ những bệnh nhân 

HIV & AIDS 
*An ủi các em bé mù lòa khuyết tật 

 

Quí Ân Nhân Vagsc  

sẽ được hưởng lời cầu nguyện & việc 

thực thi bác ái cho tha nhân của: 

Hàng Giáo Sỹ 

Quí Dòng Tu 

& Các Thiện Nguyện Viên 

Của các trung tâm do Vagsc bảo trợ 

  

Linh Hướng & Đồng Sáng Lập 

Rev Nguyễn Đức Tuân, CMC 

Rev Nguyễn Kim Long 

Rev Vũ Ngọc Long 
Rev Trần Huy Hoàng 

Deacon Jerry Đào Văn Hóa 

Ban Điều Hành 

Cố Vấn Đinh Hồng Phong 

Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt 

 Hội Phó Nguyễn Văn Yên 
TTK  Nguyễn Văn Liêm 

TQ Nguyễn Hoa Cương – Đinh Thành 

Cẩm Vân   Kathy Đào  Clara Nguyễn 
Tax Adviser  

Mr. Nguyễn Trọng Tài  

Law Adviser   
 Attorney Phạm Văn Phổ 

 

 
 

Hội từ thiện Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ 

VAGSC Vietnamese American Good Samaritan Charities  
PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - USA  

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life 
Một tổ chức có sự phối hợp của: Giáo Sĩ - Tu Sĩ - Giáo Dân 

Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – All donations are Tax deductible 

Email:  vagsc1@yahoo.com    www.vagsc.com – Tel (714) 974 5288 
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Hôm nay Thứ Bảy Tuần Thánh, Chúa đã vào trong huyệt lạnh. Cả tuần Thánh này 

cũng như bao năm qua, mỗi lần đến Mùa Chay thì con suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của 

Chúa. Nhưng năm nay, không những con làm thế, nhưng Chúa đã ban ơn cho con suy 

gẫm về nổi đau của Mẹ Maria. 

 

Lạy Chúa Giê-su, thật ít người nghĩ đến sự đau khổ của Mẹ, có lẽ vì thế mà Chúa đã 

chọn con? Vâng, này đây con đến bên mồ đá bằng trái tim con để tâm sự với Chúa về 

nổi đau khổ của Mẹ. Con đã suy gẫm 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa đêm qua và con hiểu 

hơn Mẹ đau khổ như thế nào. Khi ngồi bên xác Con mình lạnh ngắt, cứng đơ, Mẹ 

ngắm nhìn một thân hình biến dạng đến không thể nhận ra Chúa nữa, và Mẹ tuôn rơi 

nước mắt xối xả. Hình ảnh Giê-su yêu dấu đẹp đẽ dường bao ngày nào, hiện về trong 

trí Mẹ như một cuốn phim được quay lại. Mẹ mong chờ một tiếng gọi “Mẹ ơi!” cũng 

không còn nữa. Giê-su yêu dấu của Mẹ giờ chỉ còn là một cái xác, một cái xác chẳng 

còn nguyên vẹn.  Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cùng Mẹ nhỏ những giọt nước mắt trên 

thân thể lạnh giá của Chúa; hòa lẫn với nước mắt Mẹ để ủi an Mẹ, ít ra có một người 

cùng ở trong mồ đá với Mẹ. Vẫn biết rằng ngày mai Chúa sẽ sống lại, nhưng nỗi đau 

khổ khi chứng kiến con mình bị hành hạ, khinh khi, đánh đập, chưởi mắng, mà Mẹ 

không làm được gì để xoa dịu và ủi an Chúa, vì Ý Cha muốn như vậy, thì làm sao mà 

Mẹ vui cho đành! Dưới chân Thập Giá, Chúa khát khô cổ họng, Mẹ đau đớn chừng 

nào, khi muốn đưa nước cho Chúa uống mà cũng chẳng được, lại phải chứng kiến 

người ta đưa dấm chua, mật đắng cho con mình.  

(Tiếp trang 2) 

 

 

Hôm nay con nhận được những lời chúc mừng Phục Sinh, nhưng lòng con còn hướng về 

ngôi mộ và đồi Calvaire. Bởi vì hiện giờ Mẹ đang sống trong thương nhớ và cô đơn. 

 

Thứ  

Bảy 

Đau  

Thương! 
 

 Mẹ  

Khóc …! 

 

MenyeuGiesu - PX 
 

Sách 24 Giờ Suy Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giesu đã có trên www.vagsc.com Xin kính 

mời bà con suy niệm, nếu nơi nào có đủ 24 người cùng đọc sẽ kết thành chuỗi 24 suy niệm sống. 

Lễ - Lễ - Lễ - Lễ - Lễ - Lễ - Lễ  
Vagsc chúng tôi bảo trợ một số Lm 

về hưu còn minh mẫn, khỏe mạnh. 

Đang cần bổng lễ để sống nốt cuộc 

đời tu trì. Quí Ân Nhân nào cần xin 

lễ, xin liên lạc về VP Vagsc. Cảm ơn. 

mailto:vagsc1@yahoo.com
http://www.vagsc.com/
http://www.vagsc.com/
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Hôm nay con nhận được những lời chúc mừng Phục Sinh, 

nhưng lòng con còn hướng về ngôi mộ và đồi Calvaire. Bởi vì 

hiện giờ Mẹ đang sống trong thương nhớ và cô đơn. Chung 

quanh Mẹ không còn bóng dáng Giê-su, Mẹ chắc hẳn thương 

nhớ Chúa vô cùng và mong gặp Chúa Phục Sinh hiện ra với Mẹ 

từng giây phút. Con hình dung ra bóng dáng tiều tụy của Mẹ từ 

gĩa ngôi mộ Chúa, và ra về trong nước mắt, Mẹ đi trở lại con 

đường thánh giá mà Chúa đã đi qua. Ồ, con hiểu rồi, người đầu 

tiên đi “Đàng Thánh Giá” chính là Mẹ đây mà! 

 

Đau khổ dâng lên ngút ngàn trong tim Mẹ, Chúa ơi! Chúa thấu 

hiểu tất cả, vì cảnh tượng Chúa bị đánh đập, hành hạ, chưởi 

mắng lại diễn ra trong trí Mẹ mỗi nơi Mẹ đi qua, và Mẹ thấy gì? 

Mẹ đã thấy trên đường đi gập ghềnh sỏi đá lai láng vết máu của 

Chúa. Gương mặt bầm tím thảm thương của Chúa hiện ra trước 

mắt Mẹ. Hình ảnh này ghi sâu vào tim Mẹ, như những lưỡi 

gươm tội lỗi của con và của nhân loại đâm vào. Lạy Chúa Giê-

su, con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con suy gẫm về cuộc khổ 

nạn của Mẹ để an ủi Mẹ phần nào. Phải, con có thể gọi Mẹ là 

“Người Mẹ Tử Giá” như bà Luisa Piccaretta đã gọi Mẹ. Danh từ 

này rất xứng hợp hơn danh từ Đức Mẹ Sầu Bi nữa. 

 

Chúa bị đóng đinh, Mẹ cũng bị đóng đinh trong tâm hồn, Chúa 

bị tát vã, Mẹ cũng cảm thấy như chính Mẹ bị tát vã, và bao 

nhiêu khổ hình Chúa chịu, là bấy nhiêu hình khổ Mẹ chịu trong 

tâm hồn Mẹ. Vì vậy Giáo Hội mới gọi Mẹ là Mẹ Đồng Công 

Cứu Chuộc. Khi yêu ai thì cái đau của người mình yêu trở thành 

cái đau của chính mình. Mẹ không những chỉ phải chịu cái đau 

của thân xác Chúa Giê-su mà thôi, Mẹ còn chịu cái đau của tâm 

hồn Chúa nữa. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được yêu mến Mẹ mỗi ngày một 

hơn, được hiểu sâu xa về tình yêu của Mẹ dành cho chúng con, 

và hiểu nỗi đau khổ của Mẹ khi thấy nhân loại sống trong tội lỗi, 

hầu hư mất đời đời. Lạy Mẹ Maria dấu yêu, xin Mẹ tha thứ cho 

sự thờ ơ lãnh đạm của con đối với nổi đau ngút ngàn của Mẹ, và 

ban ơn cho con, ít là mỗi ngày thứ bảy, là ngày Giáo Hội dành 

để kính Mẹ, được sống tâm tình con thảo với Mẹ. Cho con suy 

gẫm về những Niềm Đau của Mẹ. Vâng, không phải là 7 Niềm 

Đau, mà là “Những” niềm đau của Mẹ, chúng con làm tăng 

thêm đau khổ cho Mẹ mỗi lần chúng con phạm tội, mỗi lần 

chúng con không thống hối ăn năn, mà quay về với Chúa, mỗi 

lần chúng con không muốn thay đổi nếp sống của mình để trở 

nên hoàn thiện. 

 

Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã nghe lời tâm sự của con 

và con tin chắc rằng Chúa được ủi an vì Chúa rất mực yêu 

thương Mẹ, và luôn mong rằng chúng con cũng yêu mến Mẹ 

như Chúa yêu Mẹ vậy. 

MenyeuGiesu - PX 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đức Thánh Cha Phancico 
Tôi và anh chị em đang đứng trước Khăn Liệm Thánh, và tôi 

cảm tạ Chúa, vì thông qua công nghệ hiện đại (Lời người dịch: 

mới đây, các nhà khoa học đã khảo cứu kỹ bằng carbon Tấm 

Khăn Liệm thành Turin, và quả quyết rằng tấm khăn này có 

niên đại giữa năm 300 trước Công nguyên và năm 400 Công 

nguyên), Chúa đã ban cho chúng ta khả năng này.Thậm chí 

nếu nó diễn ra theo cách này, chúng ta không chỉ đơn thuần là 

"nhìn", nhưng nói đúng hơn chúng ta tôn kính bằng một ánh 

mắt cầu nguyện. thực ra chúng ta đang nhìn chính chúng ta. 

Dung mạo này có đôi mắt nhắm lại, đó là dung mạo của một 

Đấng đã chết, và thật nhiệm mầu Ngài đang nhìn chúng ta, và 

trong im lặng, Ngài nói với chúng ta. Làm sao có thể được 

như vậy? Làm thế nào mà các tín hữu, như anh chị em, dừng 

lại trước ảnh của một người bị đánh đòn và bị đóng đinh? Đó 

là bởi vì Con Người của Khăn Liệm mời gọi chúng ta chiêm 

ngắm Chúa Giêsu thành Nazareth. 

 

Hình ảnh này, được in lên tấm vải, nói với tâm hồn chúng ta 

và đưa chúng ta lên đồi Can Vê, để nhìn gỗ Thánh Giá, và để 

đắm mình vào sự im lặng hùng hồn của tình yêu. Do đó, 

chúng ta hãy tự cho phép mình được chạm đến bởi ánh mắt 

nhìn này, vốn không hướng trực tiếp vào mắt chúng ta, nhưng 

vào tâm hồn chúng ta. Trong im lặng, chúng ta hãy lắng nghe 

những gì Ngài nói với chúng ta từ sau cái chết của Ngài. Qua 

phương tiện tấm Khăn Liệm Thánh, Lời duy nhất và tối cao 

của Thiên Chúa đến với chúng ta: Tình yêu đã làm người, 

nhập thể trong lịch sử của chúng ta; lòng thương xót của Thiên 

Chúa đã cất đi mọi tà ác của thế gian, để giải thoát chúng ta 

khỏi quyền lực của nó. 

 

Khuôn mặt bị biến dạng này giống như tất cả các khuôn mặt 

của đàn ông và đàn bà bị phá hỏng bởi một lối sống, vốn 

không tôn trọng phẩm giá của họ, bởi chiến tranh và bạo lực 

đang hành hạ những người yếu đuối nhất ... Tuy nhiên, cùng 

một lúc, khuôn mặt trong tấm Khăn Liệm truyền tải một sự 

bình an tuyệt vời; thân xác bị tra tấn này thể hiện một uy 

nghiêm quyền thế.Dường như tấm Khăn Liệm để cho một 

năng lượng bị hạn chế nhưng mạnh mẽ trong nó tỏa sáng 

nhiều, như muốn nói: hãy tin, đừng mất hy vọng; quyền năng 

của tình yêu Thiên Chúa, quyền năng của Đấng Phục Sinh 

vượt qua tất cả mọi thứ.Vì vậy, khi nhìn Con Người của tấm 

Khăn Liệm Thánh, tôi biến thành của tôi lời kinh của thánh 

Phanxicô thành Átxidi trước cây Thánh giá: “Lạy Thiên 

Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối 

của con. Xin ban cho con đức tin ngay thẳng, đức cậy vững 

vàng, đức mến hoàn hảo, cảm thức và hiểu biết, để con thi 

hành huấn lệnh thánh thiện và chân thật của Chúa”. 
 

Nguyễn Trọng Đa - VietCatholic 

 

Trước 

Khăn 

Liệm 

Thành 

Turin 
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I. Ôm Con Vào Lòng 

 

… Lạy Chúa Giêsu của con, Hiền Mẫu 

đau thương của Chúa và của con 

chính là người đầu tiên tiếp nhận 

Chúa vào lòng sau khi Chúa được 

tháo khỏi Thập Giá. Đầu Chúa bị gai 

nhọn đâm thâu nhẹ nhàng ngả vào 

vòng tay của Mẹ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôi Mẹ nhân ái, xin đừng chê bỏ mà 

không cho con được ở bên Mẹ; và cho 

phép con được cùng Mẹ chu toàn 

những phận việc cuối cùng cho Chúa 

Giêsu yêu dấu của Mẹ và của con.  

 

Lạy Hiền Mẫu rất từ ái của con, khi 

chạm đến Chúa Giêsu, quả thật, Mẹ 

hoàn toàn vượt xa con trong đức kính 

mến và sự tế nhị; nhưng con sẽ gắng 

sức noi gương Mẹ để làm thỏa lòng 

Chúa Giêsu khả ái trong mọi sự. Vì 

thế, với tâm tình khâm sùng sâu thẳm 

vì được kết hợp với Mẹ, con đặt tay 

con trong tay Mẹ để nhổ hết mọi gai 

nhọn ra khỏi Đầu đáng tôn thờ của 

Chúa. Lạy Hiền Mẫu thiên đàng, giờ 

đây, đôi tay của Mẹ giơ lên định lau 

sạch phần Máu đọng trên đôi mắt của 

Chúa Giêsu, đôi mắt ngày trước đã 

đem ánh sáng đến cho toàn thế giới, 

nhưng giờ đây đã đục mờ và tắt sáng 

mất rồi. Lạy Mẹ, con xin kết hợp với 

Mẹ. Mẹ và con hãy hôn kính và phủ 

phục thờ lạy đôi mắt ấy… 

 

Con thấy đôi tai của Chúa đọng đầy 

Máu, bầm dập vì những đập đánh và 

nát tan vì gai nhọn… Ôi lạy Mẹ, Mẹ 

và con hãy dâng kính thật nhiều hành 

vi tôn thờ lên đôi tai không còn nghe 

được ấy, đôi tai đã chịu biết bao đớn 

đau, để mời gọi những linh hồn ngoan 

cố và giả điếc làm ngơ hãy lắng nghe 

những tiếng nói của ân sủng… 

 

II. Trong Mộ Đá 

 

Lạy Mẹ đau thương của con, con thấy 

Mẹ giờ đây chuẩn bị thực hiện hy sinh 

sau cùng: đó là việc mai táng Chúa 

Giêsu, Người Con tử giá của Mẹ. Mẹ 

ở cạnh xác Chúa, hoàn toàn suy phục 

Thánh Ý Trời Cao; và Mẹ đã tự tay 

đặt xác Chúa vào mồ đá. Trong khi 

uốn nắn tứ chi của Chúa lại cho ngay 

ngắn, Mẹ cố nói đôi lời từ biệt và hôn 

kính Chúa lần cuối; nhưng Mẹ cảm 

thấy Trái Tim Mẹ đớn đau như bị giật 

phăng khỏi lồng ngực.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình Yêu đã đóng đinh Mẹ vào các chi 

thể của Chúa; và dưới sức mạnh của 

Tình Yêu và thống khổ, mạng sống Mẹ 

sắp tàn lụi cùng với Người Con đã ra 

đi của Mẹ. Tội nghiệp Mẹ quá, Mẹ sẽ 

ra sao nếu Chúa Giêsu không còn 

nữa? Người là Sự Sống, là Tất Cả của 

Mẹ. Tình Yêu đóng đinh Mẹ thật chắc 

đến độ Mẹ không thể rời ra; Thánh Ý 

Chúa yêu sách và đòi hỏi hy sinh… 

Tội nghiệp Mẹ quá, Mẹ sẽ ra sao? 

Con thương Mẹ lắm! Ôi, hỡi các thiên 

thần trên trời, hãy đến đỡ Mẹ dậy cho 

khỏi các chi thể đã cứng đờ của Chúa 

Giêsu; nếu không, Mẹ sẽ chết mất 

thôi. Ôi, thật là một điều lạ lùng! 

Trong khi Mẹ dường như đã chết với 

Chúa Giêsu, thì con nghe tiếng nói 

của Mẹ, thổn thức và nức nở:  

 “Con ơi, Con dấu yêu ơi, niềm an ủi 

duy nhất làm vơi cạn những đau 

thương cho Mẹ chính là Nhân Tính 

cực trọng của Con…. Mẹ giãi bày 

tâm tư với những thương tích này; 

Mẹ thờ lạy và hôn kính. Thế mà, 

ngay cả niềm ủi an này cũng bị cất 

đi, bởi vì Thánh Ý Thiên Chúa muốn 

như vậy. Mẹ xin suy phục.  

 

Nhưng hỡi Con, Con hãy biết cho Mẹ 

cũng muốn làm trọn điều ấy; nhưng 

Mẹ không làm nổi. Chỉ mới nghĩ đến 

điều đó mà sức lực của Mẹ đã tiêu 

tan và sự sống của Mẹ đã biến mất… 

Con ơi, Con hãy để cho toàn bộ hữu 

thể của Mẹ được mai táng trong Con, 

rồi nhận lấy sự sống, những thống 

khổ, những việc đền bồi và tất cả 

những gì của Con mà làm của Mẹ để 

Mẹ có thể đón nhận sự sống và sức 

mạnh hầu làm trọn cuộc ly biệt 

thương tâm này. Thương ôi, chỉ có 

cuộc trao đổi sự sống giữa Mẹ và 

Con như vậy mới có thể đem lại cho 

Mẹ sức lực mà làm trọn cuộc hy sinh 

chia lìa giữa Mẹ và Con.” 

 

Lạy Hiền Mẫu đau thương của Con, 

sau khi Mẹ đã quyết định như vậy, con 

thấy một lần nữa Mẹ lại vuốt nhẹ 

những chi thể của Chúa. Mẹ tựa đầu 

vào đầu Chúa, Mẹ hôn kính và gửi 

gắm những tư tưởng của Mẹ vào đó. 

Mẹ nhận lấy những gai nhọn, những 

tư tưởng xúc phạm và làm Chúa phật 

lòng, cũng như tất cả những gì làm 

Đầu cực trọng của Chúa phải khổ 

đau. Thương ôi, Mẹ làm cách nào để 

dùng trí năng của Mẹ mà làm cho trí 

năng của Chúa Giêsu sống động, làm 

cách nào để dùng sự sống mà đổi lấy 

sự sống! Mẹ đã nghiệm thấy như thể 

sống lại vì đã đón nhận những tư 

tưởng và gai nhọn của Chúa Giêsu 

vào tâm trí của Mẹ. 

 

Lạy Mẹ sầu bi, con thấy Mẹ hôn kính 

cặp mắt đã hết ngời sáng của Chúa 

Giêsu. Tâm hồn con vỡ tan khi thấy 

Chúa không còn nhìn Mẹ nữa. Đã bao 

lần cặp mắt thần linh ấy đã nhìn Mẹ, 

làm Mẹ sướng vui và vượt lên từ chỗ 

chết đến chỗ sống! Giờ đây, khi thấy 

cặp mắt ấy không còn nhìn mình nữa, 

Mẹ cảm thấy như đã chết. Vì thế, con 

thấy Mẹ áp chặt mắt của Mẹ vào mắt 

của Chúa Giêsu. Mẹ nhận lấy cho 

mình cặp mắt, những giọt nước mắt, 

những nỗi niềm đắng cay trong ánh 

mắt của Chúa đã khốn cực vô vàn vì 

Suy Gẫm Về  

Niềm Đau Xót 

Của Mẹ Maria 

Trên Đồi  

Can -Vê 

  Tôi Tớ Chúa Luisa Piccaretta 
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ngàn vạn xúc phạm, lăng mạ và nhạo 

báng của các thụ tạo. 

 

Lạy Hiền Mẫu chịu đâm thâu, con 

thấy Mẹ hôn kính đôi tai cực trọng của 

Chúa. Mẹ cứ lay gọi Chúa mà rằng:  

 

“Con ơi, trước kia, từng tiếng thở 

than khẽ nhất của Mẹ Con đều đáp 

lại, thế mà giờ đây chẳng lẽ Con 

không nghe Mẹ hay sao? Lúc này Mẹ 

khóc lóc, Mẹ gọi Con, mà Con không 

nghe tiếng Mẹ hay sao? Thương ôi, 

Tình Yêu quả là bạo chúa tàn bạo 

nhất! Đối với Mẹ, Con còn hơn cả 

Mạng Sống của Mẹ; nhưng có phải 

vì thế mà Mẹ phải chịu một nỗi thống 

khổ dường này hay không? Con ơi, 

Mẹ để tai Mẹ lại trong tai Con; và Mẹ 

nhận lấy cho mình đôi tai cực trọng 

của Con đã nhức nhối vì tất cả 

những lời xúc phạm vang dội vào đó. 

Chỉ những đớn đau sầu thảm của 

Con mới đem lại Sự Sống cho Mẹ mà 

thôi.” 

 

Khi thở than những lời ấy, Mẹ phải 

chịu những đau thương và xót xa đến 

độ bất động và không thốt nên lời… 

Lạy Hiền Mẫu của con, tội nghiệp Mẹ 

quá, con thương Mẹ! Mẹ đã phải chịu 

biết bao cái chết bạo tàn! Lạy Mẹ Đau 

Thương, Thánh Ý Chúa đòi buộc và 

thôi thúc Mẹ tiến lên. Mẹ chiêm ngắm 

rồi hôn kính Thánh Nhan Cực Trọng 

của Chúa, và kêu lên: 

  

“Ôi Con đáng tôn thờ, Con có còn 

hình tượng gì đâu! Ôi, giả sử Tình 

Yêu không tỏ cho Mẹ biết Con là Con 

của Mẹ, Sự Sống của Mẹ, Tất Cả của 

Mẹ, có lẽ Mẹ không còn nhận ra Con 

được nữa bởi vì tình trạng thê thảm 

của Con… Nét thanh tú tự nhiên của 

Con đã biến dạng. Đôi má hồng hào 

của Con đã tái nhợt. Ôi Con yêu dấu, 

Thánh Nhan phương phi giãi chiếu 

ánh sáng và ân sủng (vì, thấy Con 

tức là được ngất ngây) của Con đã 

hóa thành một tấm khăn tang. Con 

ơi, sao Con ra nông nỗi bi thương thế 

này! Tội lỗi đã hành khổ các chi thể 

cực trọng của Con thê thảm chừng 

nào! Ôi, Mẹ của Con đây làm sao có 

thể trả lại nét đẹp thuở nào cho Con! 

Mẹ muốn hợp nhất khuôn mặt của Mẹ 

trong khuôn mặt của Con để nhận 

lấy khuôn mặt của Con, nhận cả 

những tạt vả, phỉ nhổ, nhạo báng và 

tất cả những gì khuôn mặt cực trọng 

của Con đã phải chịu. Nếu Con 

muốn Mẹ sống, Con hãy ban sức 

mạnh của Con cho Mẹ; còn không, 

thì Mẹ sẽ chết.” 

 

Nỗi đau buồn ấy mênh mang đến độ 

làm Mẹ nghẹn ngào không thốt nên 

lời; và có thể nói Mẹ như tan biến 

trước Thánh Nhan Chúa Giêsu. Tội 

nghiệp cho Mẹ quá, con thương Mẹ 

lắm. Các thiên thần của tôi ơi, xin đến 

mà đỡ nâng Hiền Mẫu của tôi. Nỗi 

buồn đau của Mẹ ngút ngàn, lênh láng 

và làm cho Mẹ nghẹn ngào; Mẹ không 

còn chút sinh khí hoặc sức lực nào 

nữa. Nhưng Thánh Ý Chúa đã trả lại 

sự sống cho Mẹ khi Người chặn đứng 

những con sóng nhận chìm Mẹ. Giờ 

đây, Mẹ đến sát để hôn kính môi 

miệng của Chúa. Mẹ cảm thấy đôi môi 

của Mẹ đắng nghẹn vì mật đắng đã 

làm miệng Chúa đắng đót. Mẹ nức nở:  

 

“Con ơi, hãy nói với Mẹ của Con một 

lời sau cùng đi Con. Chẳng lẽ Mẹ 

không còn được nghe tiếng nói của 

Con hay sao? Bao nhiêu lời Con đã 

nói với Mẹ lúc sinh thời là bấy nhiêu 

mũi tên cắm phập vào Trái Tim đầy 

đau thương và tình mến của Mẹ. Vậy 

mà giờ đây, Mẹ nhìn thấy Con lặng 

thinh, những mũi tên ấy hành khổ và 

gây ra biết bao cái chết cho Trái Tim 

nát tan của Mẹ. 

 

 Mẹ mong ước nhận được một lời sau 

cùng của Con, nhưng không nhận 

được, thành ra những cái chết kia 

xâu xé và nói với Mẹ: ‘Vậy là Bà 

chẳng còn được nghe Người nói nữa. 

Bà không còn được nghe giọng nói 

êm ái của Người nữa, bao nhiêu lời 

Người phán là bấy nhiêu thiên đàng 

đã được giai điệu lời sáng tạo của 

Người tạo nên trong Bà’… Than ôi, 

thiên đàng của Mẹ còn đâu nữa và 

chỉ là một nỗi đắng cay. Con ơi, Mẹ 

muốn nhường chiếc lưỡi của Mẹ cho 

Con để làm chiếc lưỡi của Con sống 

động. Thương ôi, Con hãy trút cho 

Mẹ tất cả những gì Con đã chịu nơi 

chiếc lưỡi cực trọng của Con: nào 

mật đắng, nào cơn khát cháy bỏng, 

nào những đền bồi và những lời cầu 

của Con. Như vậy, nhờ được nghe 

giọng nói của Con, nỗi buồn của Mẹ 

sẽ vơi đi; nhờ những thống khổ của 

Con, Mẹ mới có thể sống.” 

 

Lạy Mẹ sầu bi, con thấy Mẹ đang hối 

hả vì ngày Sabat đã sát kề và những 

người chung quanh đang muốn lấp 

cửa mồ đá. Do đó, Mẹ vội vàng nắm 

lấy hai bàn tay Chúa Giêsu. Mẹ mân 

mê cầm lấy rồi Mẹ hôn kính. Mẹ áp 

hai bàn tay của Chúa vào Trái Tim 

của Mẹ; rồi đặt tay Mẹ vào tay cực 

trọng của Chúa… Sau đó, Mẹ ôm lấy 

hai bàn chân của Chúa Giêsu và 

chiêm ngắm những thương tích tàn 

bạo do đinh sắt gây ra, rồi áp chân 

Chúa vào chân Mẹ và coi những 

thương tích ấy như của chính mình. 

Mẹ đã đặt mình vào vị thế của Chúa 

Giêsu và tự hiến để đuổi theo và giằng 

lấy các tội nhân cho khỏi hỏa 

ngục…Lạy Mẹ đau thương, giờ đây 

con thấy Mẹ đang nói lời giã biệt sau 

cùng với Trái Tim bị đâm thâu của 

Chúa Giêsu. Mẹ tần ngần nán níu. 

Đây là cuộc chiến đấu sau hết mà Trái 

Tim Từ Mẫu của Mẹ phải trải qua. 

Lúc này, trước sức mãnh liệt của Tình 

Yêu và đau thương, Mẹ cảm thấy Trái 

Tim Mẹ như bị giật văng khỏi lồng 

ngực rồi bay nhanh đến kết hợp với 

Trái Tim cực trọng của Chúa Giêsu. 

Và, khi thấy mình không còn Trái Tim 

nữa, Mẹ vội vàng tiếp nhận Trái Tim 

cực trọng và Tình Yêu của Chúa Giêsu 

- đã bị rất đông các thụ tạo khước từ – 

cũng như vô vàn những ước vọng 

nóng bỏng của Người không thực hiện 

được vì thái độ vô ơn của các thụ tạo, 

và thế là những buồn đau và thương 

tích nơi Trái Tim Chúa Giêsu sẽ đóng 

đinh Mẹ cả đời vào Thập Giá.  

 

Mẹ chiêm ngắm, hôn kính và liếm lấy 

Máu Thánh nơi thương tích nát tan ấy. 

Và sau khi đã được cảm nhận Sự Sống 

của Chúa Giêsu, Mẹ có đủ sức mạnh 

để thực hiện cuộc chia lìa đắng cay. 

Vì thế, Mẹ ôm chặt Chúa một lần nữa 

rồi để người ta dùng tảng đá mà lấp 

cửa mồ đá. 

 

III. Trở Về Jerusalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Lúc này, con nhìn thấy Mẹ dằn lòng 

trở về Jerusalem trên chính con đường 

sáng nay Mẹ đã đi qua… Nhưng mới 

được vài bước, Thập Giá đã hiện ra, 
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Chúa Giêsu chịu đau khổ đến cùng 

cực và đã tử nạn. Mẹ chạy đến và hôn 

kính Thập Giá. Mẹ nhìn thấy Thập 

Giá đẫm máu, những nhục hình Chúa 

Giêsu phải chịu, từng nhục hình một, 

lại hiện ra trong lòng Mẹ. Vì không 

sao nén được nỗi tang thương, Mẹ 

thổn thức nỉ non:  

 

“Ôi Thập Giá! Sao ngươi tàn bạo 

dường ấy với Con của Ta? Ôi, ngươi 

chẳng nương nhẹ cho Người gì cả! 

Người đã làm gì sai trái với ngươi 

đâu?Ngươi đã không để Ta là Người 

Mẹ đau thương của Người được 

dâng lên cho Người dù chỉ một hớp 

nước khi Người nài nỉ. Còn ngươi thì 

trao mật đắng và giấm chua khi 

miệng Người khát bỏng.Trái Tim bị 

đâm thâu của Ta cảm thấy tê tái, và 

Ta muốn hiến dâng Trái Tim tan nát 

của Ta cho đôi môi ấy được giãn 

khát; nhưng Ta đau đớn quá vì bị 

khước từ. Phải rồi, ôi Thập Giá, tuy 

ngươi tàn bạo nhưng lại thánh 

thiêng; ngươi đã được thần hóa và 

thánh hóa vì đã chạm đến Thánh Tử 

của Ta. Ngươi hãy đối xử với Người 

thành sự cảm thương dành cho 

những phàm nhân khốn cùng. Nhân 

vì những đau khổ Người đã chịu ở 

nơi ngươi, ngươi hãy nài xin ân sủng 

và sức mạnh cho các linh hồn đau 

khổ, để đừng ai phải hư mất vì thử 

thách và Thánh Giá. Các linh hồn 

đắt giá chừng nào đối với Ta. Họ bắt 

Ta phải trả cái giá là sinh mạng của 

Con Thiên Chúa. Và Ta, trong tư 

cách là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc 

và là Mẹ, hỡi Thập Giá, Ta gắn kết 

họ vào ngươi.” 

 

Mẹ hôn đi hôn lại Thập Giá nhiều lần 

rồi mới đi tiếp… Tội nghiệp Mẹ quá, 

con thương Mẹ biết bao. Cứ mỗi bước 

chân Mẹ lại gặp một nỗi đau mới, ứ 

tràn và đắng đót hơn, như những triều 

sóng dềnh cao và cố nhận chìm Mẹ 

xuống. Mẹ cảm thấy như sắp chết 

trong từng giây phút. Chỉ vài bước 

chân nữa là  lại tới chỗ sáng nay Mẹ 

đã gặp Chúa Giêsu vác Thập Giá 

nặng trĩu trong lúc kiệt sức và đầm đìa 

máu me. Đầu Chúa chịu nhiều gai 

nhọn nên mỗi khi chạm vào Thập Giá, 

gai phập vào sâu hơn, và cứ mỗi lần 

gai nhích thêm lại tạo nên những đau 

đớn chết được cho Người. Ánh mắt 

Chúa Giêsu gặp ánh mắt của Mẹ và 

van xin cảm thương.  

 

Nhưng một chút ủi an ấy bọn lính 

cũng không để Mẹ và Chúa Giêsu có 

được, họ đẩy Người đi tiếp, khiến 

Người ngã xuống đất trào máu. Giờ 

đây, Mẹ thấy mảng đất ấy vẫn còn 

loang máu; Mẹ sấp mình và hôn kính 

Máu Thánh. Con nghe Mẹ thở than, 

“Hỡi các thiên thần, xin đến mà canh 

giữ và đừng để một giọt Máu Thánh 

nào bị dẫm đạp và phạm thánh.”Lạy 

Mẹ sầu thương, xin cho con được giúp 

một tay để nâng đỡ và ủi an Mẹ, vì 

con thấy Mẹ quằn quại trước vũng 

Máu của Chúa Giêsu. Nhưng khi đi 

tiếp, Mẹ lại gặp những đau thương 

khác. Mẹ thấy những vết máu vương 

vãi khắp nơi và nhớ lại những cực 

hình của Chúa. Vì vậy, Mẹ rảo bước 

để về ẩn mình trong Nhà Tiệc Ly. Con 

cũng về ẩn mình tại Nhà Tiệc Ly của 

con là Trái Tim Cực Trọng Chúa 

Giêsu. Và từ trong Trái Tim Chúa, con 

muốn đến bên gối Mẹ để được ở bên 

Mẹ trong giờ phút đắng cay cùng cực. 

Con không nỡ bỏ Mẹ một thân một 

mình giữa nông nỗi đoạn trường này. 
 

Bài này trích trong sách 24 Giờ Suy Niệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sứ Mạng  
Người Samari Nhân Lành  
Thưa quí Ân Nhân, 

 Thấm thoát đã gần 7 năm qua, kể từ 

ngày hội từ thiện Vagsc ra đời, vâng lời 

Chúa, với sứ mạng băng bó vết thương 

đang rỉ máu trong khắp miền quê hương 

đất nước. Cộng tác chặt chẽ với Bề Trên 

của quí Dòng, nên mục đích của việc bác 

ái đã mang lại kết quả rất khả quan.  

 

Vết thương trầm trọng thì nhiều, trong 

những vùng xa xôi hẻo lánh. Đặc biệt 

Vagsc chúng tôi nâng đỡ các bà mẹ trẻ 

lỗi lầm, và chú trọng đến việc tiếp cứu 

thai nhi. Lời nói cám ơn của chúng tôi 

chỉ là những điều vô ích, chúng tôi cậy 

nhờ chính Thiên Chúa, và nhờ lời cầu 

xin của quí Dòng, xin Thiên Chúa  trả 

công bội hậu cho quí Ân Nhân, những hy 

quí giá, món quà mà quí vị đã biếu dâng 

trong những năm tháng qua, nhờ quí vị 

mà sứ mạng của Người Samari Nhân 

Lành được thực hiện.Chúng ta đang 

sống trong một thế giới sai lầm và chết 

chóc, ngoài những vết thương thể xác, 

đặc biệt Vagsc chúng tôi còn băng bó vết 

thương tinh thần. Cho nên, ngay khi mới 

thành lập hội, chúng tôi đã cổ động tôn 

sùng và truyền bá việc sùng kính LTX 

Chúa. Chúng ta sẽ cứu thế giới này bằng 

sứ điệp thương xót, sứ điệp Fatima. Cậy 

nhờ vào lòng nhân từ của Đức Mẹ và 

LTX của Thiên Chúa sẽ đưa nhân loại ra 

khỏi những sai lầm và chết chóc. 

VAGSC 

 

 

VAGSC Kính Cáo 
Thưa quí bà con cô bác 

Chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm  của quí 

Ân Nhân sẵn lòng hy sinh bảo trợ, trong 

việc xây dựng một trung tâm tôn kính 

Lòng Thương Xót Chúa  cho xứng 

đáng. Nếu quí vị muốn trở nên Ân Nhân 

của Trung Tâm Thương Xót này, xin 

gửi check về VAGSC - PO Box 18209 

Anaheim Hills CA 92817 

Dưới check xin đề LTXC 

 
 

  

 

Một Ân Nhân Chân Thành Viết: 
 

Kính gửi ông Joseph Nguyễn Hoạt, 

Trưởng ban vận động 90 ngàn viên ngói 

cho ngôi thánh đường kính LTXC. Đây 

là một lời kêu gọi khẩn cấp, vì mùa mưa 

gần tới, thánh đường không mái sẽ phải 

sụp đổ. Tôi hưởng ứng và xin hứa giúp 

1000$, bây giờ tôi xin góp một nửa 

550$, phần còn lại tháng sau tôi xin góp 

tiếp. Xin ông cứ liên lạc với Đức Cha  

mua ngói lợp liền, vì là  nhà Chúa sẽ có 

nhiều ân nhân hưởng ứng. Tôi chẳng 

mong được ghi khắc tên tuổi nơi Trung 

Tâm, tôi chỉ xin Đức Cha cầu nguyện, vì 

tuổi đời chồng chất năm nay đã 99  cái 

xuân xanh  rồi, không biết Chúa goi lúc 

nào. 

Thân kính 

Nguyễn Văn Bôn – York PA 

 Vâng, ĐC sẽ cầu nguyện cho quí Ân  Nhân 

 

Đa Tạ 
 

Thưa quí bà con cô bác, 

Nhờ sự  đã đáp ứng  nồng nhiệt của quí 

Ân Nhân,  nhà Chúa đã có đủ ngói lợp, 

không sợ mưa gió, không sợ đổ. Bây giờ 

còn cái ruột bên trong, chúng ta thủng 

thẳng lo, xin quí Ân Nhân hy sinh  thêm 

một chút nữa. Hy vọng Trung Tâm 

Thương Xót, sẽ  được khánh thành vào 

dịp lễ kính LTXC tháng Tư năm 2015. 

Trân trọng . 

 Vagsc 
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VAGSC 

PO Box 18209 

Anaheim Hills CA 92817 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Thánh Faustina viết (NK 20):  “Một lần kia, tôi bị triệu đến [tòa] Chúa phán 

xét. Tôi đứng một mình trước mặt Chúa, thấy Người xuất hiện như chúng ta 

thấy Chúa trong cuộc Thương Khó. Một lúc sau, những thương tích đều biến 
mất, ngoại trừ năm dấu thánh ở chân, tay và cạnh sườn của Người. Bỗng 

nhiên, tôi nhìn thấy tình trạng đích thực của linh hồn tôi như Thiên Chúa 

nhìn thấy vậy. Tôi có thể thấy tất cả những gì làm mất lòng Chúa, tôi 

không biết rằng những sai phạm, cho dù mọn mạy đến đâu đi nữa cũng 

đều phải trả lẽ. Thật là một phút giây kinh hoàng! Ai có thể tả được? Đứng 

trước tôn nhan Thiên Chúa Ba Lần Thánh!” 

 

1.Thờ kính một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự 

. Cầu cơ, lên đồng, coi bói, coi chỉ tay, coi tử vi, coi bói bài, 

thôi miên, coi tướng số. 

·   Gia nhập những giáo phái vô thần hay ly giáo, bỏ đạo. 

·   Tin dị đoan, Feng Shui 

·   Tham dự những nghi thức thờ tà thần 

Rước lễ trong lúc đang phạm tội. 

·   Chịu phép Thêm Sức hay phép Hôn Phối trong lúc đang 

phạm tội. 

·   Cố ý tham dự buổi giải tội chung (để tránh khỏi xưng tội 

riêng) 

·   Kết hôn trong một giáo phái khác, không được sự chấp 

nhận của Giáo Hội. 

·   Lôi cuốn vào việc thờ phượng các thần khác. 

·   Cố ý từ bỏ đức tin Công Giáo. 

·   Không hy vọng vào ơn Chúa và lòng nhân từ của Ngài.   Tự 

phán quyết (cứ để mình phạm tội với ý nghĩ mình sẽ đi xưng 

tội sau đó). 

·   Thù oán Chúa. - Buôn thần bán thánh (buôn bán chức vụ 

trong nhà thờ hay những đồ thợ phượng) 

·   Không rước lễ - ít nhất một lần trong năm, trong Mùa Chay. 

·   Xúc phạm đến Mình Thánh Máu Thánh Chúa 

  

2. Chớ kêu Tên Đức Chúa Trời vô cớ 

·   Dùng Danh Chúa để thề, hay nguyền rủa người khác. 

·   Thật lòng muốn điều dữ đến người khác 
(Tiếp trang 7) 

 

Xét Mình Tội Trọng 
BENEDIC AMUS DOMINO –  

DEO GRATIAS! 

 

 

Non Profit  

Organization 

US Postage 

Paid 
Paramout, CA 

Permit  

No 334 

 

Phúc Âm Thánh Matheu (25:35-36) Kẻ khốn  cùng là chính Chúa Giesu:. 
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách  lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi 

đã cho mặc; Ta đau  yếu các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù các ngươi đã hỏi thăm.” Mt (25:35-36)  

“For I was hungry you gave me food, I was thristy and  you  gave me drink, a tranger and you  welcomed me, naked and you clothed 
for me, ill and you cared  for me, in prison and you visited me” (Mt 25:35-36) 

 

Trong Divine Mercy, Chúa khẳng định với Thánh Faustina rằng:  

“Linh hồn nào không thực thi thương xót dưới một hình thức nào đó, họ sẽ không đươc hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Cha trong ngày thẩm xét (NK 1317) 

“If a soul does not execies mercy somehow or other, it will not obtain My mercy on the day of judgment” (1317) 
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. Vu khống, chửi rủa những người 

mang chức thánh. 

.Thề hứa với những tà giáo. - Nói dối 

hay cố tình không xưng những tội 

trọng trong tòa giải tội. 

. Phạm ngôn tới Chúa. 

. Thề gian nói dối trước tòa án. 

 

3. Giữ ngày Chúa Nhật 

·   Bỏ lễ ngày Chúa Nhật hay những 

ngày lễ buộc (không có lý do chính 

đáng). 

·   Làm những công việc không cần 

thiết trong ngày Chúa Nhật và ngày lễ 

buộc (trong nhiều tiếng đồng hồ) 

·   Cố tình không ăn chay, kiêng thịt 

những ngày hội thánh buộc. 

·   Bắt công nhân phải làm việc trong 

ngày Chúa Nhật – trong những ngành 

nghề không cần thiết phải làm. 

 

 4. Thảo kính cha mẹ 

·   Không chăm sóc cha mẹ già. 

·   Trong một gián đoạn của cuộc đời, 

đã sao lãng bổn phận làm con. 

·   Đã không tôn trọng, bất tuân phục 

cha mẹ, hoặc những vị thay thế cha 

mẹ. 

·   Muốn điều dữ hay sự chết đến với 

cha mẹ mình. 

·   Chửi rủa con cái, hờ hững bổn phận 

với con cái của mình 

·   Không rữa tội cho con cháu mình 

trong thời gian vài tháng tuổi. 

·   Đã hờ hững về việc dạy dỗ con cái 

của mình về đạo lý, và đã không giáo 

dục chúng đúng với giáo lý công giáo. 

·   Đã không làm tròn những lời trăn 

trối của cha mẹ. 

  

5.  Chớ giết người 

·   Giết người  

-    Phá thai 

·   Ủng hộ, khuyến khích, nâng đỡ và 

trả tiền cho đi phá thai 

·   Biết người đó ủng hộ phá thai, 

nhưng vẫn bầu cho họ. 

·   Cố tình làm cho người khác đau 

khổ, hoặc bị thương tích. 

·   Cố tình đưa dẫn người khác phạm 

tội trọng. 

·   Lái xe bất cẩn và nguy hiểm. 

·  Lái xe trong lúc đang say rượu hay 

đang dùng xì ke. 

·   Cố tình nuôi lòng hận thù với người 

khác 

·   Dùng hoặc buôn bán ma túy 

·   Cố tình say rượu 

·   Hành hạ thể xác mình – làm cho 

mình bị tàn tật 

·   Xâm mình một cách quá đáng trên 

thân thể 

·   Đeo vòng / khuông ở trên thân thể - 

đầu ngực, hay trên bộ phận sinh dục. 

·   Làm mất khả năng sinh đẻ 

·  Đồng ý và khuyến khích cho việc 

chích thuốc cho chết không đau đớn, 

chích thuốc cho những người già chết 

sớm. 

·   Thích giải trí bằng tư tưởng tử tự  

-Muốn tự tử 

·   Cố ý không chôn cất xác hay tro 

của người chết. 

·   Cố ý liên quan tới những phiên tòa 

bất chính – không đúng sự thật 

·   Mù quáng (có thành kiến nặng 

nề).Thù ghét chủng tộc khác. 

·   Cố tình đưa đẩy cám dỗ tới những 

người yếu đuối. 

 

6. Chớ làm sự dâm dục 

·   Phạm tội ngoại tình. 

·  Ăn nằm trước khi làm phép cưới. 

·   Thủ dâm. -Hành động của đồng 

tính luyến ái.. 

·   Ngừa thai.  (thuốc, áo mưa) ·   Mặc 

quần áo hoặc có những hành động – 

khuấy động tình dục nơi người khác 

(vợ chồng ngoại lệ) 

·   Hôn hít hoặc sờ mó làm cho người 

khác hứng tình (vợ chồng ngoại lệ). 

·   Cho người khác hôn hay đụng chạm 

mình (vợ chồng ngoại lệ) 

·   Cố ý cho tinh trùng ra ngoài. 

·   Cố tình mặc quần áo để khiêu dâm. 

·   Làm tình với thú vật 

·  Làm tình bằng miệng (vợ chồng gây 

cảm hứng trước khi làm tình được 

ngoại lệ) 

·   Làm tình bằng hậu môn, hay có 

những kiểu cách làm tình không bình 

thường khác. 

·   Làm mại dâm (mua bán tình dục) 

·   Hãm hiếp 

·   Thụ tinh nhân tạo 

·  Nhận làm mẹ - theo thụ tinh nhân 

tạo. 

·   Ủng hộ việc làm người nhân tạo. 

·   Cố ý ly dị hay ly thân. 

·   Phạm tội loạn luân 

·   Lấy nhiều vợ / chồng 

·   Ăn ở như vợ chồng trước ngày 

cưới·  

-Làm mất đi sự trong trắng của người 

khác bằng sự đưa đẩy họ vô những 

hành vi phóng đãng. 

·   Dâm dục trong tâm hồn (có những 

tư tưởng như “nếu tôi có thể tôi sẽ . . ” 

·   Trao đổi vợ chồng 

·   Thay đổi giống (nam/nữ) 

 

7. Chớ lấy của người 

·   Ăn cắp một số tiền lớn hay đồ vật 

có giá trị. 

·   Cố ý phá hủy tài sản người khác 

•   Đam mê bài bạc 

•   Gian lận tiền lương của công nhân. 

•   Không chu toàn công việc hãng đòi 

hỏi. 

•   Lấy tiền của hảng để tiêu xài riêng 

• Đã lạm dụng đến người nghèo, 

những người đơn sơ, không kinh 

nghiệm, không may mắn 

•   Cố tình từ chối giúp đỡ người 

nghèo, những người cần sự giúp đỡ, 

trong lúc mình có đủ khả năng 

•   Gian lừa thẻ tín dụng (creditors) 

•   Hối lộ hoặc lấy đồ / tiền hối lộ 

•   Tống tiền người khác, lừa gạt. 

•   Đổi giá tiền 

•   Gian lận thuế - Giả chữ ký, giấy tờ.  

• Xài phung phí một cách quá đáng - 

Excessive waste or expense 

•   Phạm đến bản quyền tác giả. 

•  Sang lậu phần mềm của máy điện tử 

 

8. Chớ làm chứng dối 

•   Làm chứng gian – với lời thề hay 

không với lời thề 

•   Nói dối những chuyện quan trọng, 

hay nói dối có sự tính toán trước 

•   Nói xấu có tính cách nặng nề, làm 

giảm giá trị người khác (tỏ lộ những 

chuyện riêng người khác không có lý 

do chính đáng), hay vu khống (làm 

cho người khác bị tổn thương không 

đúng với sự thật) 

•  Vi phạm đến lời tâm sự của người 

khác – không có lý do chính đáng. 

•   Đồng lõa phạm tội với người khác. 
 

 9. Chớ muốn vợ chồng người 

•   Coi sách báo, phim ảnh, trên mạng 

internet không trong sạch, khiêu dâm. 

•   Đọc những tài liệu về sự khiêu dâm 

•   Nuôi những tư tưởng không trong 

sạch, làm cho mình bị đam mê dâm 

dục. 

•   Cố ý khiêu dâm người khác 

 

10. Chớ tham của người 

•   Cố ý tham lam, ham lợi 

•   Cố tình ăn cắp hay phá hoại đồ của 

người khác 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật 
Ngày 5 tháng 10 2014 

                Bảo Vệ Sự Sống 
Xin bà con gia tăng nguyện cầu  
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(Câu chuyện này có thật như trong nội 

dung tôi kể và nhân chứng hiện nay 

vẫn sống. Để thêm phần cuốn hút, tôi 

đã dùng những hình ảnh và lối diễn tả 

chân thực để lập luận và sâu chuỗi các 

vấn đề nối kết với nhau một cách logic 

để câu văn dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nếu 

ai có ý định phá thai xin đọc bài này) 

 

Khoảng nữa đêm vào một dịp mùa hè 

khi tôi còn giúp Cha bố tại giáo xứ 

Lộc Mỹ, bổng nhiện có một số điện 

thoại lạ điện đến và hỏi: 

 

- “Xin lỗi, anh có phải là thầy tu Công 

Giáo không?” 

+ Vâng! Tôi là người đi tu, anh có 

việc gì không? 

- Xin Thầy đến giúp em một việc, em 

rất cần có thầy! Em là người lương 

dân và hiện nay em đang làm việc ở 

bãi tắm Cửa Lò. 

+ Xin lỗi em, anh không thể đến bây 

giờ nếu việc của em không ảnh hưởng 

đến tính mạng, vì trời đã khuya vả lại 

muốn đi thì phải xin phép Cha bố. 

Hơn nữa đường từ Lộc Mỹ ra bãi tắm 

Cửa Lò rất vắng và nguy hiểm, nên có 

gì thì ngày mai anh sẽ đến. 

Người thanh niên đồng ý và nói cho 

tôi biết là tối ngày mai, đúng 7h30 em 

sẽ gặp thầy tại bãi biển và cho luôn số 

Ki-ốt là nơi mà anh ấy cần gặp. 

 

Đúng giờ hẹn tôi đã có mặt tại địa chỉ 

như đã hẹn trước. Ít phút sau, có một 

thanh niên dáng người gầy guộc với 

nét mặt buồn tiến lại và hỏi: “Anh có 

phải là người mà tối qua em xin gặp 

không?” Đúng rồi, có chuyện gì quan 

trọng không em? Xin lỗi thầy ở đây em 

không thể nói được vì nếu bố mẹ em 

biết thì chắc là chết tại chỗ luôn thầy 

à! Với câu trả lời ấy làm cho tôi biết 

chàng thanh niên này chắc chắn gặp 

chuyện không lành thậm chí là rất hệ 

trọng, nên tôi nói tiếp: Thế em muốn 

gặp anh ở đâu? Nếu thầy đồng ý thì 

thầy có thể xuống sát bãi biễn nơi đó 

sẽ ít người qua lại. Tôi đồng ý và 

chàng thanh niên bê một chiếc bàn 

nhỏ với hai ly nước tiến xuống nơi mà 

anh thấy an toàn nhất. Vừa ngồi 

xuống thì anh đã bắt đầu câu chuyện 

về nỗi ám ảnh sợ hãi của mình mà anh 

cho đó là những bóng ma bắt anh đền 

mạng. 

 

Đầu anh cúi xuống đất với dọng run 

rẫy: “Em chết mất thầy ơi, em đã giết 

người!” Và tất cả câu chuyện được 

anh ta kể lại trong tiếng khóc mỗi lúc 

một lớn hơn: “Năm em học lớp 10 em 

đã yêu một bạn gái và rồi bạn gái em 

đã có thai. Vì đang dỡ dang trong việc 

học nên em và cô ấy đã đồng ý đi phá 

thai”… “Năm lớp 11 bạn gái em có 

thai lần thứ 2 và cái thai ấy cũng được 

giải quyết như lần thứ nhất” Nói đến 

đó tôi thấy người thanh niên bổng 

dưng im lặng vì bị nghít bởi anh khóc 

rất nhiều và rất lớn. Tôi cố gắng động 

viên anh bình tĩnh lại và anh tiếp tục 

kể: “Em khốn nạn lắm thầy ơi! Đến 

năm lớp 12 người yêu em lại tiếp tục 

có bầu nhưng cái thai đó không thể 

phá được vì thai nhi đã gần chào đời. 

Em đã dẫn người yêu đi hết các bệnh 

viện và bất cứ chỗ nào và tìm mọi 

cách để trục bằng được cái thái ấy. 

Nhưng tất cả đều từ chối vì cháu bé 

quá lớn...  

 

Vì thế em đã đút thật nhiều tiền cho 

một bác sỹ và họ đã đồng ý làm” 

chàng thanh niên khóc to hơn và nấc 

nghẹn ngào trong tiếng nói bị ngắt 

quảng: “Vì thai của người yêu em to 

quá, nên bác sỹ phải nong âm đạo ra 

thật lớn rồi dùng kềm cắt từng phần 

thi thể của đứa bé và đưa ra từng 

phần một!” 

 

Nghe đến đó toàn thân tôi toát mồ hôi 

và không thể kiềm chế được nên tôi tát 

thẳng vào mặt anh một cái rất mạnh: 

“Sao em ngu thế? Em là người có 

học mà hành sử không bằng súc 

vật.” Thế rồi tôi ngồi im lặng, còn anh 

ta thì nằm lăn xuống bờ cát và khóc 

nức nở với những câu đầy ăn năn: 

“xin con tha thứ cho bố! Bố không 

phải là người mà là một quái vất độc 

ác.” Tôi để anh khóc hồi lâu và anh 

gắng gượng ngồi lên rồi tiếp tục kể: 

“Thầy ơi, sau khi học hết lớp 12 tụi 

em đã chia tay. Cô ấy lấy một người ở 

Hà Tĩnh, còn em lấy vợ Nghệ An 

nhưng có một điều trùng hợp mà em 

và cô ấy phải đối mặt hằng ngày! Cả 2 

đứa tụi em đều không thể sinh con và 

điều kỳ lạ là mỗi khi em và cô ấy 

nhắm mắt để ngủ thì nghe rất rõ tiếng 

trẻ con khóc và van xin thảm thiết 

“sao bố mẹ lại giết con” Thầy là 

người đi tu và có rất nhiều phép “XIN 

THẦY TRỪ MA CHO EM! Nếu không 

em và người yêu cũ sẽ không sống 

đươc.” Nói xong người thanh niên tiếp 

tục khóc trong tiếng van xin 3 thai nhi 

thứ tha lầm lỗi, còn tôi thì xin ơn 

Chúa và các linh hồn ban cho ơn khôn 

ngoan để có thể giải quyết vấn đề một 

cách hợp tình hợp lý, đúng theo đường 

lối của Giáo Hội cũng như ý Chúa. 

 

Sau những lời giải thích về tội ác tày 

trời của anh tôi đã nói anh làm 3 việc 

sau: 

 

- Thứ nhất: anh và người yêu cũ phải 

xin lỗi ba đứa trẻ mà anh chị đã giết 

trong sự tàn ác và cố tình trầm trọng. 

- Thứ hai: anh chị phải đặt cho ba 

đứa, mỗi đứa một cái tên. Vì khi anh 

chị đặt tên cho chúng tức là anh chị 

đã công nhận nó là con của mình. 

- Thứ ba: anh chị phải lập một bàn 

thờ cho các cháu rồi để một nơi trang 

trọng trong gia đình để thắp hương và 

tưởng nhớ đến chúng như là những 

thành viên thật sự của gia đình anh 

chị. Riêng phần tôi sẽ xin lễ theo nghi 

thức Công giáo cho chúng và sẽ xin 

lỗi chúng thay cho anh. Tôi tin rằng, 

nếu anh chị làm đúng những gì tôi nói 

thì các cháu sẽ không về van xin anh 

chị tha chết cho chúng nữa và nó sẽ 

được an ủi bằng những thống hối ăn 

năn thực sự của anh chị… 

 

Trên đường về nhà, tôi cầu xin Lòng 

Thương Xót Chúa thứ tha cho anh và 

mong cho các cháu được an nghỉ bên 

suối Tình Yêu đích thật của Đức Kitô 

đã chịu chết vì tỗi lỗi của nhân loại. 

Về đến nhà tôi đã liên lạc với quý Cha 

và một số sở dòng trong và ngoài giáo 

phận để làm tuần đền tạ thay cho 

người thanh niên đang trong tình 

trạng bế tắc đầy thương tâm mà anh 

đang đối mặt. 

 
Jos Trần Đình Nga 

Đại Chủng Viện Vinh Thanh 13/1/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vagsc bảo trợ việc cứu vớt & chôn cất thai nhi. 

“Xin Thày Trừ 

Ma Cho Em” 

Jos Trần Đình Nga 
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Chúng tôi đăng tin này, để van xin 

những ai đang có ý định phá thai  

Vatican Blasts UN Committee That Asks 
Church To Change Teaching on 

Abortion and Homosexuality 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


