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Dạo khúc Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ đã được tấu lên từ 

Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa Passionist 

Retreat Center hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 

ngày 1/7/2017, và đã được chính thức phát động 

thành chiến dịch Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ trong nội bộ 

TĐCTT ở buổi hội ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu 

Fatima Bách Niên tối 31/10/2017 tại hội trường Giáo 

Xứ Saint Barbara, để rồi đã được một số anh chị em 

TĐCTT đáp ứng và dấn thân sống đời Hiệp Sĩ Trái 

Tim Mẹ (HSTTM), khi qui tụ lại ở Đền Thánh Mẹ 

Dâng Con Corona GP San Bernadino California, để 

tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 

Maria.  
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1- Như Thể Tận Cùng 

 

 

Không ai có thể quyết đoán về ngày cùng tháng tận. 

Tuy nhiên, Chúa Kitô vẫn cho các môn đệ của 

Người biết những dấu báo trước để họ có thể sẵn 

sàng khi Người xuất hiện luôn vào giờ không ai 

ngờ (xem Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 24). 

Cho đến thời điểm lịch sử hiện nay, căn cứ vào tình 

hình thế giới đương thời và một số mạc khải 

thời đại thì dường như giai đoạn lịch sử chúng 

ta đang sống đây có những dấu hiệu "như thể tận 

cùng".  
 

1. Tình hình thế giới  

 

Trong suốt lịch sử loài người, về phương diện luân 

lý, chưa bao giờ con người tội lỗi như hiện nay, 

những tội thật là quái gở: mẹ giết con ngay trong 

bụng của mình, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, 

đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính (được hợp 

thức hóa và có quyền đàng hoàng), giáo sĩ lạm dụng 

tình dục v.v. Về phương diện tâm lý, thế giới càng 

văn minh về vật chất và về nhân bản nhân quyền thì 

con người lại càng bạo loạn hơn bao giờ hết, khủng 

bố tàn sát lẫn nhau, độc tài toàn trị. Về thể lý, thiên 

tai liên tục xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới, gây ra 
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bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng 

xuất phát từ sinh hoạt kỹ nghệ bừa bãi của chính 

con người nói chung nhất là của các nước kỹ nghệ 

tân tiến. 
 

2. Mạc khải thời đại:  
 

Trong Bí Mật La Salette từ năm 1846 đã được Mẹ 

Maria khẳng định rằng "đây là thời điểm của mọi 

thời điểm, tận cùng của mọi cùng tận".  

 

Ở Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917, Đức Mẹ cũng cho 3 

Thiếu Nhi Fatima thụ khải thị kiến thấy cảnh đầu 

tiên trong 4 cảnh ở phần ba của bí mật này, 

như được Nữ Tu Lucia được lệnh Trời Cao viết 

phần bí mật thứ ba ấy ra ngày 3/1/1944, đó là "có 

một vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi 

tay trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn 

lửa như muốn thiêu đốt thế giới".  

 

Và theo Nhật Ký của Chị 

Faustina (khoản 1732), chính Chúa Giêsu cũng đã 

khẳng định: "Từ Balan sẽ phát ra một tia sáng để 

sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của 

Cha”. "Tia sáng từ Balan" đây phải chăng là Thánh 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II?  
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2- Bất khả cứu độ 
 

 

Nếu "tia sáng từ Balan" đây chính là Thánh Gioan 

Phaolô II, một vị giáo hoàng bất ngờ xuất hiện trên 

ngai tòa Phêrô từ một nước cộng sản, một giáo 

hoàng không phải là người Ý sau 455 năm toàn giáo 

hoàng Ý quốc, thì vị giáo hoàng lạ lùng này quả 

thực đã "sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của 

Cha”. Ở chỗ, trong suốt giáo triều dài 26 năm rưỡi 

của mình (16/10/1978 - 2/4/2005), ngài đã thực hiện 

104 chuyến tông du khắp thế giới để kêu gọi chung 

loài người và riêng Kitô hữu "hãy mở rộng các 

cánh cửa cho Chúa Kitô - open wide the doors for 

Christ", lời ngài kêu gọi ngay trong bài giảng 

lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978.  

 

Thế nhưng, trong khi con ngươi văn minh tân tiến 

cả về vật chất lẫn nhân bản nhân quyền rất sợ bị hủy 

diệt bởi chính những gì mình chế tạo ra, điển hình 

nhất là luật cho quyền phá thai (như một hình thức 

tự diệt chủng), luật cho quyền cho sử dụng súng 

(đặc biệt ở Hoa Kỳ) để có thể khủng bố nhau bất cứ 

lúc nào, và sản xuất các loại vũ khí sát hại nhau, 

nhất là các loại khí giới sát hại hàng loạt, như bom 

nguyên tử và bom khinh khí v.v., họ lại sợ ngay 

cả Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor 
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Hominis (Thông Điệp đầu tay của ĐTC GPII 6/1979), 

sợ chính Vị Cứu Tinh của họ, vì nếu họ mở cửa đón 

nhận Người, họ không được tự do sống hưởng thụ 

theo bản tính tự nhiên buông tuồng của họ, như ly 

dị, phá thai, đồng tính, triệt sinh v.v 

 

Nghĩa là con người văn minh tột đỉnh ngày nay, cho 

mình là có một quyền lực trổi vượt, đến độ trở thành 

vô thần, phá hủy tất cả những gì là dấu vết thần linh 

theo chiều hướng Tam Điểm, để có thể 

tuyệt đối sống theo tự nhiên, hoàn toàn thuần nhân 

bản "duy ngã độc tôn", đang ở trong một tình trạng 

mù quáng và cứng lòng đến bất khả cứu độ: lo sợ bị 

hủy diệt mà vẫn sẵn sàng tự diệt, còn hơn mở 

cửa đón nhận Chúa Kitô.  

 

Đó mới là lý do con người văn minh ngày nay mới 

vô cùng đáng thương, mới "cần đến LTXC 

hơn", đúng như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã 

cho cảm nghiệm thấy, như ngài đã diễn tả trong bài 

giảng Lễ Cung Hiến Đền Thờ LTXC ở Balan Thứ 

Bảy 17/8/2002: "Thế giới ngày nay cần đến tình 

thương của Thiên Chúa biết bao!... Trong tình 

thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa 

bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!" (Khoản 

5) 
  
 
 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

 8 

 
 

3- Mẫu Tâm Vô Nhiễm 
 

 

Thật vậy, con người tự mình càng bất khả cứu độ 

càng "cần đến LTXC hơn". Thế nhưng LTXC cũng 

bất khả cứu độ con người, nếu chính con người 

không tin vào LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa! - 

Jesus I trust in You!", nghĩa là không chịu mở 

cửa đón nhận Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần là Dung 

Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus (Tên của 

Tông Sắc mở Năm Thánh Thương Xót của ĐTC 

Phanxicô ban hành ngày 11/4/2015) của Vị Thiên Chúa 

Vô Cùng Nhân Hậu. LTXC chính là giải pháp tối 

hậu và cuối cùng để cứu độ con người, như chính 

Chúa Giêsu đã khẳng định với Chị Thánh 

Faustina: "Hãy nói cho thế giới biết về tình thương 

của Cha; tất cả loài người hãy nhân biết tình thương 

khôn dò của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng 

tháng tận; sau đó sẽ là ngày của công lý” (Nhật Ký 

khoản 848). 

 

Nếu tự mình con người văn minh ngày nay đã trở 

nên bất khả cứu độ, và chính LTXC cũng bất khả 

cứu độ con người ngày nay, vì họ không chấp nhận 

LTXC, nhất định không chấp nhận Đấng Cứu Chuộc 

Nhân Trần để được cứu độ, thì chẳng lẽ LTXC bị 

thảm bại trước quyền lực của thần dữ, và như 

thế Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí xuất phát từ LTXC 
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hoàn toàn trở nên vô ích và uổng phí nơi biết bao là 

linh hồn hư đi hay sao? Chắc chắn không thể nào có 

thể xẩy ra chuyện Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn 

ngoan thượng trí và toàn năng đầy yêu thương lại 

thua ma quỉ gian ác chỉ là tạo vật của mình! Ở chỗ 

nào chứ? Nếu không phải ở Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria, đúng như Bí Mật Fatima 

(đầu phần thứ hai ngay sau thị kiến hỏa ngục) đã 

tiết lộ: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. 

Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành thì nhiều linh 

hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình". 

 

Chính vì phần rỗi của các linh hồn và vận mệnh thế 

giới đều lệ thuộc vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ Maria mà Mẹ Maria đã biết cách và có cách 

cứu một thế giới bất khả cứu độ. Bằng cách thay thế. 

Trước hết, Mẹ ra tay ngăn cản không để Vị Thiên 

Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu ra tay trừng phạt 

thế giới bằng "thanh gươm lửa" như 3 Thiếu Nhi 

Fatima thụ khải ngày 13/7/1917 đã thị kiến thấy ở 

phần thứ ba Bí Mật Fatima: "Chúng con thấy có một 

vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay 

trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa 

như muốn thiêu đốt thế giới; tuy nhiên, những ngọn 

lửa ấy đã bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ 

bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị 

Thiên Thần". Tuy nhiên việc Mẹ ngăn cản Thiên 

Chúa trừng phạt và hủy diệt loài người không phải 
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vì Mẹ muốn bênh vực loài người tội lỗi, mà Mẹ 

muốn loài người được cứu bằng một cách thức 

rất hợp với LTXC và đã từng được LTXC thực hiện 

nơi Đức Giêsu Kitô khổ nạn và tử giá, đó là bằng 

việc Mẹ tiếp tục vai trò đồng công cứu chuộc của Mẹ 

qua một đoàn Kitô hữu được sát tế ở dưới "một cây 

Thập Giá lớn" trên "ngọn núi dốc đứng". 
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4- Đạo Binh Dàn Trận 
 

 

Đoàn Kitô hữu này được 3 Thiếu Nhi Fatima thụ 

khải thị kiến ở phần ba Bí Mật Fatima cho thấy như 

sau: "Các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ 

khác đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh 

có một cây Thập Giá lớn, được làm bằng những thân 

cây nứt nẻ như loại thân cây điên điển còn vỏ; trước 

khi tiến lên tới đỉnh núi, Đức Thánh Cha đã băng 

qua một thành phố lớn, một nửa đã bị tàn rụi, còn 

một nửa kia thì đang run rẩy loạng quạng lê bước 

với đầy những đớn đau và buồn khổ, Ngài cầu 

nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp 

thấy trên quãng đường đi; tiến tới đỉnh núi rồi thì 

khi đang quì ở dưới chân cây Thập Giá lớn, Ngài đã 

bị một nhóm lính bắn các đầu đạn và mũi tên đến hạ 

sát, cũng lần lượt bị sát hại như thế có cả các vị 

Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ cùng với thành 

phần giáo dân ở các tầng lớp và vai trò khác 

nhau. Dưới hai cánh Thập Giá có hai Thiên Thần, 

mỗi vị cầm trong tay mình một bình nước thánh 

bằng pha lê để chứa đựng máu của các vị Tử Đạo và 

hai vị dùng máu ấy vẩy trên những linh hồn đang 

tìm đường đến cùng Thiên Chúa”. 
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Nếu thế giới tự mình bất khả cứu độ và LTXC cũng 

bất khả cứu độ con người không tin vào LTXC, 

không chấp nhận LTXC, thì đối với Mẹ Maria, mang 

thân phận thuần túy loài người, và với tư cách 

là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Giêsu 

Kitô Con Mẹ, Mẹ Maria đã áp dụng đức tin cứu độ 

của Mẹ thay cho loài người vô thần bất khả 

cứu độ, một đức tin "có phúc" (Luca 1:45) bù đắp 

tình trạng vô phúc của giòng dõi mình, một đức tin 

"có phúc" được biểu hiệu nơi Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28), một Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lần hiện ra thứ 

hai ngày 13/6/1917, Mẹ đã hứa riêng với Thiếu Nhi 

Lucia rằng: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ 

là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến 

cùng Thiên Chúa". Sở dĩ đoàn Kitô hữu có thể leo 

lên được "một ngọn núi dốc đứng" để ở trên 

thượng đỉnh có "một cây Thập Giá lớn" họ được 

diễm phúc trở thành tế vật cứu độ ở "dưới chân cây 

Thập Giá lớn" là nhờ họ có một đức tin mãnh liệt và 

bất khuất, một đức tin đồng công cứu chuộc, 

một đức tin giống như Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu 

Chuộc, một đức tin họ được chính Mẹ "trang bị" 

cho để họ xứng đáng trở thành một Đạo Binh 

Thương Xót do chính Mẹ triệu tập ngay từ lần đầu 

tiên ngày 13/5/1917 Mẹ hiện ra ở Fatima 100 năm 

trước. 
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Đúng thế, Mẹ Maria hiện ra ở Fatima để làm 3 việc 

chính yếu, theo thứ tự thời gian, thế nhưng trước 

khi tiết lộ một Bí Mật Thương Xót vào lần hiện ra 

thứ ba ngày 13/7, và ban bố một Sứ Điệp Thương 

Xót vào lần hiện ra cuối cùng 13/10, Mẹ đã lập tức 

triệu tập và thiết lập ngay lần hiện ra đầu tiên ngày 

13/5 một Đạo Binh Thương Xót, như thể thời gian 

gấp rút lắm rồi, không thể chần chờ nữa, khi Đức 

Mẹ kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải bấy giờ là 

Lucia, Phanxicô và Giaxinta "sẵn lòng dâng mình 

cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi 

đến, như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải 

chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại". Tại sao 

vậy? Như vào lần hiện ra thứ tư ngày 19/8 Mẹ đã 

vừa cảnh giác vừa trách khéo rằng: "có nhiều linh 

hồn sa hỏa ngục bởi không có ai hy sinh cầu nguyện 

cho họ", nên Mẹ đã kêu gọi: "cầu nguyện thực nhiều 

và hy sinh cho tội nhân". Đạo Binh Thương 

Xót được Mẹ cấp tốc triệu tập và thiết lập 100 năm 

trước đây đúng là để "cầu nguyện thực nhiều và hy 

sinh cho tội nhân", một Đạo Binh Thương Xót được 

mở đường là cặp anh em ruột Thiếu Nhi Fatima thụ 

khải Phanxicô và Giaxinta: Thánh Thiếu 

Nhi Phanxicô chuyên "cầu nguyện thực nhiều cho 

tội nhân" bằng Kinh Mân Côi để đền tạ "Chúa là 

Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều 

lắm rồi", và Thánh Thiếu Nhi Giaxinta chuyên "hy 

sinh cho tội nhân" một cách liên lỉ bằng bất cứ 

giá nào. 
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5- Thừa Sai Thương Xót 
 

 

Đối với Mẹ Maria đầy ơn phúc, một đệ nhất tạo vật 

về ân sủng, hằng được hiệp nhất nên một với Thiên 

Chúa và Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, thì cho dù một 

hay hai linh hồn bị hư đi thôi cũng đã là "nhiều lắm 

rồi". Bởi vì, cho dù chỉ có một linh hồn hư đi thì Ơn 

Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Vị Thiên Chúa toàn 

thiện chí tôn chí ái đã hóa thân làm người thấp hèn 

và đã chịu khổ nạn cùng tử giá vô 

cùng đớn đau nhục nhã, trở nên vô ích và uổng phí 

nơi linh hồn hư đi ấy.  

 

Nếu thành phần Thừa Sai Thương Xót TĐCTT 

chúng ta cảm nghiệm được sâu xa thấm thía LTXC 

nơi bản thân càng khốn nạn hèn hạ tội lỗi của mình, 

thì chắc chắn chúng ta không thể nào lại chịu để 

cho Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quí, xuất phát từ 

LTXC và là hoa trái của LTXC, trở thành uổng phí 

bởi bất cứ một linh hồn nào hư đi như thế. Trái lại, 

LTXC khiến chúng ta cảm thấy thật là xót xa đau 

nhức trước "các linh hồn cần đến LTXC hơn", đến độ 

chúng ta dám hy sinh tất cả cho phần rỗi của họ để 

bảo toàn Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí, cũng để cho 

LTXC được hiển linh nơi phần rỗi vô cùng quan 

trọng của họ.  
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Ôi, một chút hy sinh và đau khổ trên trần gian mau 

qua tạm gửi hầu như chẳng là gì này, so với vinh 

quang vĩnh phúc đời đời kiếp kiếp sau này, mà lại 

có thể cứu được các linh hồn bất tử vô giá, chúng ta 

không cảm thấy cuộc đời trần gian của chúng ta có ý 

nghĩa và giá trị vô cùng hay sao? Sống LTXC như 

thế thì quả thực, Nhóm TĐCTT trong buổi hội ngộ 

bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 

31/10/2017 đã được định nghĩa thật chính xác 

lần đầu tiên rằng: "Tông Đồ Chúa Tình Thương là 

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho 

phần rỗi các linh hồn". 

 

Chính trong Thủ Bản của Nhóm TĐCTT ngay 

từ đầu, ở mục Định Hướng, điều 6, (xin xem lại 

cuốn Ân Sủng và Tình Thương 2/2008 - trang 197, hay 

cuốn Thủ Bản TĐCTT 2/2009 - trang 13-14, hoặc 

cuốn Thủ Bản TĐCTT 2014 - trang 229, hay cuốn Thủ 

Bản TĐCTT 2016, trang 241), chúng ta đã thấy một 

câu định nghĩa về TĐCTT bao gồm cả LTXC lẫn Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và việc tận 

hiến sống bé nhỏ trong lòng Mẹ rồi: 

 

"NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

là một chứng từ cho Lòng Thương Xót Chúa 

bằng tinh thần Hồn Nhỏ 

sống Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria" 
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Vậy TĐCTT, thành phần Thừa Sai Thương Xót 

chúng ta, hãy tin tưởng và hân hoan tận hiến bản 

thân hèn mọn, yếu đuối, tội lỗi và bất xứng của 

mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 

Maria, để nhờ đó giòng dõi "vô phúc" bởi nhiễm lây 

nguyên tội chúng ta được tham dự hơn nữa vào đức 

tin "có phúc" (Luca 1:45) của Mẹ, và cũng nhờ đó 

chúng ta được Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

"đầy ơn phúc" (Luca 1:28) của Mẹ đã thụ thai Con 

Thiên Chúa, khuôn đúc nên một Chúa Kitô Khác - 

Another Christ / Alter Christus, một Chúa Kitô "yêu 

cho đến cùng" (Gioan 13:1), "nhất là các linh hồn 

cần đến LTXC hơn".  
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6- Thời Điểm Fatima 
 
 

1. Trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ 

Maria của mình, Thánh Long Mộng Phố (Louis 

Montfort) đã tiên báo về Thời Điểm Maria cũng 

chính là Thời Điểm Fatima, hay Thời Điểm 

Maria đã lên tới tột đỉnh của mình nơi Thời Điểm 

Fatima, ở trong đoạn 50 như sau:  

 

"Vào những thời buổi sau này, Mẹ Maria cần 

phải chiếu sáng hơn bao giờ hết về tình thương, 

quyền phép và ân sủng; về tình 

thương,để mang về và ưu ái đón nhận thành 

phần tội nhân và hoang đàng đáng thương cần 

phải hoán cải và trở về với Giáo Hội Công 

Giáo; về quyền phép, để chống lại thành phần 

thù địch với Thiên Chúa, thành phần muốn nổi 

dậy một cách đáng sợ để dụ dỗ và thắng đoạt, 

bằng những hứa hẹn và đe dọa, tất cả những ai 

chống lại họ; sau hết, Mẹ cần phải sáng tỏ về ân 

sủng để phấn khởi và hỗ trợ thành phần quân 

quốc tinh nhuệ và tôi tớ trung thành của Chúa 

Giêsu Kitô đang vì Người mà chiến đấu.   

 

"Cuối cùng, Mẹ Maria cần phải trở thành 

một đạo binh dàn trận kinh hoàng đối với ma 
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quỉ và thành phần theo hắn, nhất là vào những 

thời buổi sau này. Đối với Satan, vì biết rằng 

mình không còn bao nhiêu thời gian – hiện nay 

còn ít hơn bao giờ hết – để hủy hoại các linh 

hồn, đã gia tăng các nỗ lực của hắn và những 

cuộc công kích của hắn hằng ngày. Hắn 

sẽ không ngần ngại khuấy động lên những 

cuộc bách hại tàn ác và đặt các thứ cạm bẫy xảo 

quyệt đối với thành phần tôi tớ trung thành và 

con cái của Mẹ Maria, thành phần hắn thấy khó 

chế ngự hơn những kẻ khác". 

 

2. Lời tiên tri từ đầu thế kỷ thứ 18 này của Thánh 

Long Mộng Phố (vị qua đời năm 1716) về sự 

kiện "Mẹ Maria cần phải chiếu sáng hơn bao 

giờ hết" đã hiển nhiên ứng nghiệm chẳng 

những nơi Biến Cố Fatima, một biến cố Mẹ được 

nhận biết và yêu mến hơn bao giờ hết, vì 

chính "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế 

giới" (13/7/1917), nên Ngài đã làm cho Nước Nga 

trở lại nhờ Nước Nga được dâng cho Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nhất là nơi Bí Mật 

Fatima ở thị kiến phần thứ ba, một thị kiến cho 

thấy "Mẹ Maria cần phải chiếu sáng hơn bao 

giờ hết về tình thương, quyền phép và ân 

sủng", liên quan tối hậu tới Ơn Cứu Độ Vô Cùng 

Cao Quí và Phần Rỗi vô cùng quan trọng, qua 

việc Mẹ tỏ ra uy quyền của Mẹ như một "đạo 
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binh dàn trận", một đạo binh dàn trận rất oai 

hùng được thể hiện nơi đủ mọi thành phần trong 

Giáo Hội, từ giáo hoàng xuống tới giáo 

dân, "thành phần tôi tớ trung thành và con cái 

của Mẹ Maria", đã bị quyền lực tà thần gian ác 

tấn công "bách hại tàn ác và đặt các thứ cạm bẫy 

xảo quyệt", điển hình nhất là Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, vị đã chọn khẩu hiệu giáo phẩm 

và giáo hoàng của mình là "totus tuus - tất cả của 

con là của Mẹ" (đoạn 114 trong tác phẩm Thành 

Thực Sùng Kính Mẹ Maria) và đã bị ám sát chết 

hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 

13/5/1981.  

 

Hình ảnh của vị giáo hoàng xuất phát từ một 

nước cộng sản Balan hoàn toàn bất ngờ này, 

hình ảnh của ngài ở nơi vị giám mục mặc áo 

trắng trong thị kiến phần thứ ba Bí Mật Fatima, 

cùng với các vị giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo 

dân, đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng trọn 

lành bằng đức tin mãnh liệt bất khuất của mình, 

cho tới tận cây Thánh Giá ngự trị trên chóp đỉnh 

là Lòng Thương Xót Chúa và Ơn Cứu Độ Vô 

Cùng Cao Quí của Người, chính là "thành phần 

hắn thấy khó chế ngự hơn những kẻ khác", vì 

máu của các vị đổ ra bởi cuộc tàn sát của quyền 

lực sự dữ, nhờ được kết hợp với giá máu vô cùng 

châu báu của Chúa Cứu Thế, qua việc họ chết 

dưới ngay chân Thánh Giá khi họ đang quì cầu 
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nguyện ở đó, chứng tỏ họ đã được hiệp nhất nên 

một với Chúa Kitô, như Mẹ Maria ở dưới Thánh 

Giá xưa, nhờ đó máu hy tế của họ đã có 

thể mang lại phần rỗi cho "các linh hồn cần đến 

Lòng Thương Xót Chúa hơn". Họ chính là 

một Đạo Binh Thương Xót mà Mẹ Maria đã trang 

bị và đào luyện để có thể như Mẹ và với 

Mẹ đồng công cứu các linh hồn về cho Lòng 

Thương Xót Chúa, một cách thức cứu độ hợp với 

bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên 

Chúa, hơn là để cho Ngài giáng phạt trần gian 

bằng lưỡi gươm lửa của vị thiên thần xuất hiện 

khi mở đầu thị kiến. 

 

3. Thật vậy, Mẹ Maria hiện ra ở Fatima 100 năm 

trước, năm 1917, là để thực hiện 3 điều bất khả 

thiếu và bất khả phân ly trong việc đem Kitô hữu 

về với Lòng Thương Xót Chúa và mang Lòng 

Thương Xót Chúa đến cho họ, thứ tự theo thời 

gian Mẹ hiện ra như sau. Trước hết là việc 

Mẹ thiết lập một đạo binh thương xót ngay vào 

lần hiện ra đầu tiên ngày 13/5. Sau nữa là việc 

Mẹ tiết lộ một bí mật thương xót vào lần hiện ra 

thứ ba 13/7, liên quan đến đạo binh thương xót 

này. Sau hết là việc Mẹ ban bố một sứ điệp 

thương xót vào lần hiện ra cuối cùng 13/10 liên 

quan đến danh xưng "Mẹ là Mẹ Mân Côi", đó 

là lời Mẹ kêu gọi từng lần hiện ra và cả 6 lần hiện 

ra là: "Hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày", bởi vì 
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sứ điệp "hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày" là 

sứ điệp Mẹ muốn kêu gọi Kitô hữu hãy nhờ Trái 

Tim Mẹ là Mẹ Mân Côi mà trở về với Lòng 

Thương Xót Chúa, ở chỗ, chẳng những "đừng 

xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, 

vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", mà 

còn chấp nhận mọi đau khổ để đền tạ Chúa và 

cứu các tội nhân.  
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7- Đạo Binh Thương Xót 
 

 

1. Sống trong thời điểm của Lòng Thương Xót 

Chúa (LTXC), được mở màn từ thời điểm của "ân 

sủng và tình thương", năm chữ ở trong thị kiến 

cuối cùng về Fatima ngày 29/6/1929, một thị kiến 

xẩy ra ngay trước khi xuất hiện thị kiến về Ảnh 

Lòng Thương Xót Chúa 1 năm 8 

tháng (22/2/1931). Theo Đức Thánh Cha Phanxicô 

thì Thời Điểm Thương Xót được bắt đầu với 

Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo 

hoàng trong bài giảng đăng quang của ngài ngày 

22/10/1978 đã kêu gọi chung con người và riêng 

Kitô hữu rằng: "Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô 

- Open wide the door for Christ", một lời kêu gọi 

mà ngài đã liên lỉ kêu gọi suốt giáo triều dài 26 

năm rưỡi (16/10/1978 - 2/4/2005) của ngài, qua 

104 chuyến tông du. Vì ngài biết rằng con người 

càng văn minh tân tiến càng lo sợ bị tiêu diệt bởi 

chính những gì họ chết tạo ra (phá thai, nguyên 

tử v.v.), nhưng đồng thời họ cũng sợ cả vị có thể 

cứu họ và đến cứu họ là Đấng Cứu Chuộc Nhân 

Trần - Redemptor Hominis. 

 

2. Chính vì con người nói chung và thế giới Kitô 

hữu nói riêng không thể tự cứu mình được nữa, 
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bởi họ sợ chính đấng đến cứu họ, mà quả thực 

họ là "những linh hồn cần đến lòng thương xót 

Chúa hơn", thành phần cần đến một Đạo Binh 

Thương Xót, thành phần ý thức được Ơn 

Cứu Độ vô cùng cao quí của Chúa Kitô không 

thể nào bị uổng phí bởi các linh hồn hư đi, dù chỉ 

duy một linh hồn, nên họ sẵn sàng hy sinh tất 

cả để cứu các linh hồn về cho Lòng Thương Xót 

Chúa và bằng chính Lòng Thương Xót 

Chúa được tỏ hiện nơi bản thân và cuộc đời hy 

hiến của họ. Để sống trọn ơn gọi và sứ vụ của 

mình, Tông Đồ Chúa Tình Thương  (TĐCTT) 

phải thuộc về Đạo Binh Thương Xót của Mẹ 

Maria, mang danh Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 

(HSTTM) của Lòng Thương Xót Chúa cho "các 

linh hồn cần đến LTXC hơn". Đạo Binh Thương 

Xót phải có tinh thần ra sao và phải sống như thế 

nào, đã được Thánh Long Mộng Phố nói đến 

trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của 

ngài ở đoạn 59, và sau đó 4 năm, vào năm 1846, 

chính Mẹ Maria cũng đã nói đến trong Bí mật La 

Salette.  

 

3. “Sau hết, chúng ta biết rằng họ sẽ là thành phần 

môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, noi 

gương bắt chước đức khó nghèo của Người, lòng 

khiêm hạ của Người, việc khinh chê thế gian của 

Người và lòng yêu thương của Người. 

Họ sẽ vạch ra cho thấy con đường hẹp dẫn đến 
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tới Thiên Chúa, theo một sự thật tinh tuyền hợp 

với Phúc Âm thánh, chứ không theo những 

thứ châm ngôn của thế gian. Tâm hồn của 

họ sẽ không bị xao xuyến, hay tỏ ra thiên vị ai; 

họ sẽ không cần đến, không lắng nghe hay 

không tỏ ra hãi sợ bất cứ một ai, dù có quyền 

lực đến đâu đi nữa. Miệng họ sẽ ngậm thanh 

gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập 

Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc 

tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc 

thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của 

họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của 

Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là 

thành phần phải đến. Theo ý muốn của Thiên 

Chúa, Mẹ Maria là vị trang bị cho họ để vương 

quốc của Ngài bao trùm trên vương quốc vô đạo, 

vương quốc ngẫu tượng và vương quốc 

tín đồ Hồi Giáo / the Mahometans) – 

Thế nhưng điều này sẽ xẩy ra khi nào và cách 

nào đây? Chỉ có một mình Thiên Chúa biết mà 

thôi. Về phần mình, chúng ta cần phải âm thầm 

và nguyện cầu mong đợi và chờ đợi nó xẩy ra: 

‘Tôi đã mong mỏi đợi chờ’ (Ps. 39:2)”. (Thánh 

Grignon Montfort: Thành Thực Sùng Kính Mẹ 

Maria – 59)  

 

4. “Mẹ khẩn thiết kêu gọi trái đất. Mẹ kêu gọi 

những môn đệ đích thực của Thiên Chúa hằng 

sống là Đấng ngự trên Trời. Mẹ kêu gọi những 
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môn đồ của Chúa Kitô làm người, Vị Cứu Tinh 

chân thật duy nhất của con người. Mẹ kêu gọi 

con cái của Mẹ, những tín hữu đích thực, những 

người đã hiến mình cho Mẹ để Mẹ dẫn dắt họ 

đến cùng Con Thần Linh của Mẹ, những người 

mà Mẹ bồng trên tay, nói cách khác, những 

người sống theo tinh thần của Mẹ. Sau hết, Mẹ 

kêu gọi Những Tông Đồ Cuối Thời, những môn 

đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những 

người sống trong sự khinh chê thế gian và chính 

mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh 

đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, 

trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và 

ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất 

thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi 

mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của 

Mẹ. Mẹ ở bên các con và ở trong các con, nếu 

Đức Tin của các con là ánh sáng soi cho các con 

trong những ngày bất hạnh này. Chớ gì lòng 

nhiệt thành của các con làm cho các con đói khát 

vinh quang và vinh dự của Chúa Giêsu Kitô. 

Hãy chiến đấu, hỡi các con cái của ánh sáng, các 

con là thành phần ít ỏi. Vì đây là thời điểm của 

mọi thời điểm, tận cùng của mọi cùng tận” (Bí 

Mật La Salette). 
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8- Trở Về Nguồn Mạch  

 
1. Lòng Thương Xót Chúa 

 

 

Không thể nào làm HSTTM và sống HSTTM nếu 

không như Mẹ có LTXC. Vì Mẹ là tạo vật đệ nhất 

về ân sủng, liên lỉ đầy ơn phúc từ lúc hoài thai trong 

lòng thai mẫu cho tới khi được Thiên Chúa đưa cả 

linh hồn vô nhiễm nguyên tội lẫn thân xác trọn đời 

trinh nguyên của Mẹ về trời như Chúa Giêsu Kitô 

Con Mẹ, nên chỉ duy một mình Mẹ mới tràn đầy 

LTXC, tức tràn đầy Thiên Chúa là Tình Yêu Vô 

Cùng Nhân Hậu.  

 

Và Vị Thiên Chúa là Tình Yêu Nhân Hậu tỏ hết bản 

tính là Tình Yêu Vô Cùng Nhân Hậu của Ngài ở chỗ 

nào và ra sao, trước hết, nếu không phải ở chỗ 

Ngài đã tạo dựng nên một loài tạo vật mà Ngài biết 

trước rằng chẳng có lợi gì cho Ngài là Đấng Tự Hữu, 

Hằng Hữu và Toàn Hữu, trái lại, loại tạo vật hữu 

hạn và hữu hình là loài người tự bản tính tạo vật của 

họ bất toàn và bất lực nên sẽ đi đến chỗ bất xứng bởi 

tội lỗi họ vấp phạm đến Ngài. 

 

Thế nhưng, vì Thiên Chúa vẫn dựng nên loài tạo vật 

mà Ngài đã biết trước là bất toàn, bất lực và bất 
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xứng ấy mà loài người mới là sản phậm của Lòng 

Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót 

Chúa, để nhờ đó, nhờ con người tạo vật bất toàn, bất 

lực và bất xứng như thế Ngài mới có thể tỏ hết bản 

tính là Tình Yêu Vô Cùng Nhân hậu của Ngài. Bởi 

thế, khi con người tạo vật vừa sa ngã phạm tội 

Ngài đã "chộp" ngay lấy cơ hội ấy để tỏ tất cả LTXC 

của Ngài ra cho họ và nơi họ. 
 

2. Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần 
 

Đúng thế, Lịch Sử Cứu Độ của dân Do Thái nói 

riêng và của nhân loại nói chung là một Lịch Sử của 

LTXC, một lịch sử mà con người tạo vật được Thiên 

Chúa vô cùng yêu thương càng tỏ ra bất toàn, bất 

lực và bất xứng thì lại trở thành Lịch Sử của LTXC, 

cho đến "thời gian viên mãn, khi Thiên Chúa sai Con 

của Ngài đến sinh hạ bởi một người phụ nữ" (Galata 

4:4). 

 

Thật vậy, "nếu ai thấy Thày là thấy Cha" (Gioan 

14:9), thì tất cả LTXC đều ở nơi Con Ngài là Chúa 

Giêsu Kitô, Đấng là tột đỉnh mạc khải thần linh của 

Vị Thiên Chúa là Tình Yêu Vô Cùng Nhân Hậu theo 

tiến trình của Lịch Sử Cứu Độ, và là tất cả mạc khải 

thần linh của Thiên Chúa hay của LTXC nơi mầu 

nhiệm và biến cố Vượt Qua của Người, khi Người tỏ 

hết vinh quang được Cha ban cho Người trên cây 

thập tự giá, tức là qua Thánh Giá và trên Thánh Giá, 
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Người đã tỏ hết bản tính là Tình Yêu Vô Cùng Nhân 

Hậu của Thiên Chúa ra, một Tình Yêu Vô Cùng 

Nhân Hậu mạnh hơn tội lỗi và sự chết của loài 

người, một Tình Yêu Vô Cùng Nhân Hậu thậm chí 

còn biến tội lỗi và sự chết của con người thành "ân 

sủng và tình thương" cho con người nữa. 

 

Chúa Giêsu Kitô quả thực là Dung Nhan Thương 

Xót - Misericordiae Vultus, như vị giáo hoàng 

thương xót là Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm 

nhận qua Tông Thư mang tựa đề này được ngài ban 

hành ngày 11/4/2015 để mở Năm Thánh Thương Xót 

lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội, một Năm 

Thánh Thương Xót ngay trước Năm Thánh Mẫu 

Fatima 2017, Vị Thánh Mẫu Fatima đã hiện ra ở 

Fatima 100 năm trước như một dạo khúc mở màn 

cho thời điểm của LTXC và để dọn đường cho 

LTXC đến với một giai đoạn lịch sử vô cùng nguy 

vong, trong đó con người càng văn minh lại càng 

bạo loạn và càng đi đến chỗ tự diệt vong, bằng 

chính văn hóa chết chóc - culture of death (ĐTC 

Gioan Phaolô II) của họ, thậm chí bằng "văn hóa tận 

số - terminal culture" của họ (ĐTC Phanxicô), một 

giai đoạn con người quả thực, về công bằng, đáng bị 

tiệu diệt bởi trời cao, như thị kiến phần thứ ba của Bí 

Mật Fatima cho thấy, nhưng lại là một giai đoạn 

"cần đến LTXC hơn" bao giờ hết, vì chỉ có duy LTXC 

mới có thể cứu độ con người được mà thôi, như 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô cảm nhận trong 
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bài giảng ngài cung hiến Đền Thờ LTXC ở balan 

Thứ Bảy 17/8/2002. 

 
3.  Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí 

 

Vâng, không thể nào có Ơn Cứu Độ nếu không có 

LTXC. Nếu Thiên Chúa chỉ là vị thần đầy quyền 

lực và thật công minh chính trực mà thôi, theo quan 

niệm tự nhiên của con người trần gian vốn nghĩ về 

Ngài, thì Ngài chỉ là một hung thần tàn ác, động một 

tí là chém, là giết, là trừng phạt. Và con người tự bản 

tính là tạo vật của mình bao giờ cũng bất toàn, bất 

lực và bất xứng thì làm sao có thể tồn tại với một vị 

chúa tể ác thần hung dữ tàn độc ấy. Chính Ơn 

Cứu Độ cho con người tạo vật của Ngài thấy được 

tất cả bản tính là Tình yêu Vô Cùng Nhân Hậu của 

Vị Thiên Chúa Thương Xót.  

 

Vị Thiên Chúa Thương Xót không phải ở chỗ chỉ tha 

thứ cho con người tạo vật tội lỗi của mình, ngay sau 

khi hai nguyên tổ của họ là xong. Trái lại và hơn thế 

nữa, Ngài còn hiến chính bản thân Ngài là Con Một 

của Ngài để đền tội lỗi của họ. Bởi tội lỗi của họ chỉ 

là loài tạo vật đã xúc phạm đến Ngài là Đấng vô 

cùng thì chỉ có Đấng vô cùng là Thiên Chúa mới có 

thể cân xứng đền lại tội lỗi của họ mà thôi. Tội lỗi 

của con người có thể tha thứ nhưng cái vạ lây hay 

cái tai họa do tội của họ gây ra thì cần 

phải đền. Bởi đó, cho dù ngay khi sa ngã phạm tội, 
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hai nguyên tổ có tỏ ra ăn năn thống hối và xin lỗi 

Thiên Chúa chăng nữa, khi Ngài hạch hỏi họ, thì 

hành động tội lỗi phạm đến Ngài là Đấng vô cùng 

vẫn phải được đền bù cân xứng.  

 

Trong khi đó, về phần mình, con người, qua hai 

nguyên tổ của họ, ngay sau khi sa ngã phạm 

tội, chẳng những không xin lỗi Thiên Chúa là Đấng 

họ coi không bằng rắn quỉ, nghe lời nó hơn Ngài, 

thậm chí, tự hành động của họ bấy giờ, còn dám cho 

Ngài là Vị Thiên Chúa vô cùng chân thật chỉ là Vị 

Thiên Chúa âm mưu lừa đảo họ, nên họ đã tỏ 

ra không tin tưởng Ngài bằng tin vào tên satan 

gian ác (xem Gioan 8:44), trái lại, họ còn quay ra đổ 

lỗi cho nhau (xem Khởi Nguyên 3:8-13), không nhận 

tội và xin lỗi Ngài, thế mà Thiên Chúa chẳng những 

không trừng phạt họ ngay lúc bấy giờ về tội phạm 

thượng vô cùng hỗn láo bất khả dung thứ của họ 

cũng như vô cùng mù quáng của họ, Ngài còn tỏ ra 

càng thương xót họ hơn bao giờ hết, đến độ đã 

tự động hứa ban cho họ một Đấng Cứu Thế xuất 

phát từ chính giòng dõi nhân loại của họ (xem Khởi 

Nguyên 3:15). 
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9- Đi vào Chính Ngạch (mainstream) 
 
 
 

1- Để cho Chúa thương 

 

Chính vì loài người tạo vật xuất phát từ LTXC và 

cho LTXC khi được Thiên Chúa tạo dựng nên, nhất 

là vì họ không thể tự cứu được chính bản thân mình 

sau nguyên tội nhưng đã được LTXC cứu độ nơi 

Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, mà họ không 

thể nào được cứu độ, nếu họ không để cho Vị Thiên 

Chúa vô cùng nhân hậu thương xót, nghĩa là nếu họ 

không chấp nhận LTXC đã cứu độ họ, không chấp 

nhận Chúa Giêsu Kitô là Dung Nhan Thương Xót 

của Thiên Chúa, là tất cả Tình Yêu vô cùng nhân 

hậu của Thiên Chúa. 

  
2- Tin vào Lòng Thương Xót Chúa 

 
Mà muốn chấp nhận LTXC qua Ơn Cứu Độ Vô 

Cùng cao quí của Ngài ban cho họ thì con người tạo 

vật cần phải chân nhận mình là một tội nhân trước 

mặt Thiên Chúa, vô cùng đáng thương, chẳng 

những ở chỗ không dám khinh khi một ai cũng là 

tạo vật bất toàn, bất lực và bất xứng như mình, mà 

còn tin tưởng vào LTXC của Ngài, đến độ dám đến 
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với Ngài để Ngài là Đấng biết họ hơn họ biết họ và 

yêu họ hơn họ yêu chính bản thân họ, thanh tẩy họ, 

bằng cách thức của Ngài và vào thời điểm của Ngài, 

nhất là bằng Thánh Giá đau khổ, nhờ đó họ mới có 

thể nên thanh sạch, thật xứng đáng được hiệp thông 

thần linh với Ngài, và cũng nhờ đó họ có thể yêu 

như chính Ngài yêu (xem Gioan 13:34,15:12) 

 
3- “Các linh hồn cần đến LTXC hơn”  
 

Chỉ khi nào Kitô hữu nói chung và HSTTM nói 

riêng được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô, họ mới 

có thể cứu các linh hồn, "nhất là các linh hồn cần đến 

LTXC hơn". Vì lúc bấy giờ họ có thể nói như Vị 

Tông Đồ Dân Ngoại: "Tôi sống nhưng không phải 

tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 

2:20). Bấy giờ HSTTM có một tâm tình như Chúa 

Kitô, biết thương xót các linh hồn tội nhân, hy 

sinh đền thay cho họ để họ được cứu độ, hơn là 

khinh khi họ, nói xấu họ và xa tránh họ khi tâm hồn 

Kitô hữu chưa được hiệp nhất nên một với Người. 

Và việc hy sinh đền thay cho tội nhân của họ, nhờ 

kết hiệp với Chúa Kitô, có giá trị cứu độ vô cùng.  

 

Với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, HSTTM không 

thể nào không buồn khi thấy anh em mình sa ngã 

phạm tội làm mất lòng Vị Thiên Chúa là Tình Yêu 

Vô Cùng Nhân Hậu chí thánh đáng yêu. Như Mẹ 

Maria, HSTTM không thể nào để cho bất cứ một linh 

hồn tội nhân nào hư đi mà không tìm hết cách cứu 
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họ, dù một linh hồn bị hư đi cũng là "nhiều". 

HSTTM không thể nào tỏ ra khinh thường Ơn 

Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Chúa Kitô, khi để 

cho Ơn Cứu Độ này ra uổng phí, bằng cách tỏ ra 

thờ ơ lãnh đạm với Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng 

nơi các tội nhân không thể tự cứu được họ, thành 

phần "các linh hồn cần đến LTXC hơn", thành phần 

thật sự cần đến những Kitô hữu HSTTM, những con 

người đã được LTXC đụng đến và biến đổi, để 

nhờ đó chính các HSTTM này có thể trở thành 

một Đạo Binh Thương Xót của LTXC và cho LTXC, 

như Mẹ Maria và với Mẹ Maria là Thánh Mẫu 

Thương Xót.  
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I. HSTTM - Tế Vật 
 

 
 
 
 
 

1- Gương 3 TNF thụ khải 1917  
 

 

"Sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận 

mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ 

những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội 

nhân ăn năn trở lại". Thánh Phanxicô chuyên 

môn đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Kinh Mân 

Côi, và Thánh Giaxinta chuyên hy sinh cứu các tội 

nhân đáng thương. Hai vị thánh thiếu nhi ruột thịt, 

chết sớm, bất khả phân ly cho thấy HSTTM không 

thể cứu các linh hồn như Thánh Giaxinta (là em) nếu 

không sống mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể 

bằng hành động đền tạ như Thánh Phanxicô (là 

anh). 
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2- Gương Chị Thánh Faustina 

 

«Cha muốn con thực hiện việc hiến dâng bản thân 

con cho tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất 

niềm hy vọng vào tình thương của Cha». (Nhật 

Ký 308) 

 

“Trước trời đất, trước tất cả triều thần Thiên quốc, 

trước nhan Rất Thánh Trinh Nữ Maria, trước tất 

cả mọi Quyền Năng thiên đình, con xin tuyên hứa 

cùng Thiên Chúa Duy Nhất Ba Ngôi là hôm nay, 

hiệp cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của 

các linh hồn, con thực hiện một việc tự nguyện hiến 

dâng bản thân mình cho việc hoán cải của các tội 

nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy 

vọng vào tình thương của Chúa. Việc hiến dâng này 

là ở chỗ, bằng lòng hoàn toàn thuận phục ý Chúa, 

con chấp nhận tất cả mọi đau khổ, sợ hãi và kinh 

hoàng tràn đầy nơi các tội nhân. Ngược lại, con 

sẽ hiến cho họ tất cả mọi niềm an ủi linh hồn con 

nhận được từ việc hiệp thông với Chúa. Tắt một lời, 

con xin cống hiến hết mọi sự cho họ: Các Thánh Lễ, 

những lần Hiệp Lễ, các việc thống hối, những hãm 

mình khổ chế, các lời nguyện cầu. Con không 

sợ những giáng phạt, những giáng phạt của đức 

công minh thần linh, vì con liên kết với Chúa Giêsu. 

Ôi Chúa Trời con, nhờ đó, con muốn bù đắp cho 
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Chúa thay thế những linh hồn không tin tưởng vào 

lòng nhân lành của Chúa. Trong tận cùng tuyệt 

vọng con hy vọng vào tình thương bao la của Chúa. 

Lạy Chúa con và lạy Thiên Chúa của con, phần phúc 

của con – phần phúc muôn đời của con, con không 

cậy sức mình để thực hiện việc hiến dâng này, 

nhưng dựa vào sức mạnh xuất phát từ các công 

nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày con sẽ lập 

lại việc hiến dâng bản thân này bằng việc xướng lên 

lời nguyện chính Chúa đã dạy con sau đây: ‘Ôi Máu 

và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch 

Nguồn Tình Thương cho chúng con, con tin tưởng 

nơi Chúa’”. (Nhật Ký - 309)  

 

Nữ Tu Maria Faustina Bí Tích Thánh, Thứ Năm Tuần 

Thánh, trong Thánh Lễ, 29/3/1934  

 
 

3- Gương Đạo Binh Thương Xót trong 
Bí Mật Fatima phần 3 

 

 

“Sau hai phần con đã diễn tả, thì ở bên trái của Đức 

Mẹ và cao hơn một chút, chúng con thấy có một vị 

Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay 

trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa 

như muốn thiêu đốt thế giới; tuy nhiên, những ngọn 

lửa ấy đã bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ 

bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị 
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Thiên Thần, bởi thế, lấy bàn tay phải của mình mà 

chỉ xuống trái đất, vị Thiên Thần đã kêu lớn tiếng 

rằng: ‘Hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy 

ăn năn đền tội!’. Rồi chúng con thấy một vị Giám 

Mục mặc Áo Trắng, ‘mà chúng con có cảm nhận đó 

là Đức Thánh Cha’, trong một vùng sáng mênh 

mông là Thiên Chúa, ‘giống như người ta thấy mình 

đi ngang qua trước một tấm gương soi’. Các vị Giám 

Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ khác đang tiến lên 

một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh có một cây Thập 

Giá lớn, được làm bằng những thân cây nứt nẻ như 

loại thân cây điên điển còn vỏ; trước khi tiến lên tới 

đỉnh núi, Đức Thánh Cha đã băng qua một thành 

phố lớn, một nửa đã bị tàn rụi, còn một nửa kia thì 

đang run rẩy loạng quạng lê bước với đầy những 

đớn đau và buồn khổ, Ngài cầu nguyện cho các linh 

hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quãng 

đường đi; tiến tới đỉnh núi rồi thì khi đang quì ở 

dưới chân cây Thập Giá lớn, Ngài đã bị một nhóm 

lính bắn các đầu đạn và mũi tên đến hạ sát, cũng lần 

lượt bị sát hại như thế có cả các vị Giám Mục, Linh 

Mục, Tu Sĩ nam nữ cùng với thành phần giáo dân ở 

các tầng lớp và vai trò khác nhau. Dưới hai cánh 

Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm trong tay 

mình một bình nước thánh bằng pha lê để chứa 

đựng máu của các vị Tử Đạo và hai vị dùng máu ấy 

vẩy trên những linh hồn đang tìm đường đến cùng 

Thiên Chúa”. 
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II. HSTTM - Tâm Niệm 
 
  

1- “Hãy biến mọi sự có thể thành những hy sinh 

dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi 

Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn 

năn hối cải” (Thiên Thần với 3 TNF Mùa Xuân 

1916) 

 

2- “Sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp 

nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc 

đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu 

cho tội nhân ăn năn trở lại” (13/5/1917) 

 

3- "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi 

con nương náu và là đường đưa con đến với 

Thiên Chúa" (13/6/1917) 

 

4- "Hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội 

nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai 

hy sinh cầu cho họ" (18/9/1917) 

 

5- “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của 

chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến 

nhiều lắm rồi” (13/10/1917) 
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6- “Hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày” (13/5, 13/6, 

13/7, 19/8, 13/9, 13/10/1917) 

 

7- “Hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 

bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô 

ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút 

bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con 

hãy gắng an ủi Mẹ” (10/12/1925) 

 

8- “Hãy chiến đấu, hỡi các con cái của ánh sáng, các 

con là thành phần ít ỏi. Vì đây là thời điểm của 

mọi thời điểm, tận cùng của mọi cùng tận” (Bí 

Mật La Salette 1846). 

 

9- “Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời 

Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. 

Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm 

chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh 

Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh 

tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu” 

(Thánh Long Mộng Phố - Louis Montfort - Thành 

Thực Sùng Kính Mẹ Maria: đoạn 59). 

 

10- HSTTM sống thân phận "cuối cùng" (Luca 14:10), 

như một gót chân là phần thân thể thấp hèn và 

khuất kín nhất trong thân thể, nơi rắn quỉ rình cắn 

dễ nhất, nhưng cũng chính là phần thể được Thiên 

Chúa toàn năng vô cùng khôn ngoan sử dụng 

để đạp nát cái đầu cao ngạo đầy tinh khôn của nó. 
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III. HSTTM - Huy Hiệu 
 
 

Huy Hiệu của HSTTM là Khuy Ảnh Mẹ Ban Ơn, 

một khuy ảnh bằng kim loại giống như một cái mề 

đay (medal):  

 

Ở mặt trước có hình Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên 

Tội đứng trên quả cầu (được bao gồm thêm 

cả đầu rắn quỉ bên dưới chân Mẹ dù thị kiến không 

thấy có), ám chỉ uy quyền của Mẹ trên thế gian đã 

được Con Mẹ cứu độ, nhờ đó Mẹ có thể cứu rỗi 

những tội nhân nào tin tưởng nơi Mẹ, như câu than 

vòng quanh cho thấy: "Lạy Đấng Hoài Thai Vô 

Nhiễm Tội, xin cầu cho chúng con tin tưởng chạy 

đến cùng Mẹ".  

 

Ở mặt sau là hình biểu hiệu Mẹ Đồng Công cứu 

chuộc, qua hình Thánh Giá ở trên chữ M, kèm theo 

hình 2 Trái Tim Chúa Mẹ, cho thấy cơn khát núi sọ 

của Chúa Kitô tử giá và cái đau của Mẹ thay Chúa 

khi thấy lưỡi dòng đâm vào Con, nhưng phần rỗi 

các linh hồn chính là vinh quang của Mẹ, như được 

biểu hiệu nơi hình ảnh 12 ngôi sao viền quanh 

khuy ảnh, một vinh quang phản ảnh vinh quang 

của Đấng tỏ hết mình ra trên thập tự giá (xem Gioan 

8:28, 17:1). 
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IV. HSTTM - Đời Sống 
 
 
 

1- Hy sinh và khổ chế:  
 
 

HSTTM biến tất cả mọi sự thành hy sinh, như Thiên 

Thần dạy 3 TNF năm 1916 vào mùa hè ở lần hiện ra 

thứ hai - nghĩa là HSTTM không sống theo tự nhiên, 

không chiều theo tự nhiên, không tìm thoải mái và 

hưởng thụ v.v. HSTTM khổ chế chấng những tất cả 

những gì HSTTM tự nhiên vốn yêu thích, mà còn 

làm tất cả những gì ngược với ý thích của mình, như 

gương của Thánh Thiếu Nhi Giaxinta, thích ăn táo 

lại không ăn, không thích uống sửa lại uống v.v. 

 

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima 

lần thứ hai vào Mùa Hè năm 1916, sau giờ các em 

nghỉ trưa, ở dưới một bóng cây và bên một giếng 

nước, để kêu gọi các em hy sinh cầu nguyện, cũng 

như để dạy cho các em biết cách hy sinh trong việc 

đền tạ Chúa hầu cứu rỗi các tội nhân. Thiên Thần 

Hòa Bình kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima hy sinh như 

sau: 
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"Các em đang làm gì thế? Hãy cầu nguyện, cầu 

nguyện thật nhiềú Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ 

Maria có những dự tính đầy yêu thương dành cho 

các em đó. Hãy dâng kinh nguyện và thật nhiều hy 

sinh lên Đấng Tối Cao". 

 

Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima 

cách hy sinh khi ngài trả lời cho câu hỏi của Lucia: 

"Chúng con làm thế nào để hy sinh?": 

 

"Các em hãy biến mọi sự các em có thể thành những 

hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi 

Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn 

hối cải. Như thế, các em sẽ mang lại hòa bình cho 

quê hương của các em. Ta là thiên thần bổn mạng, 

thiên thần của Nước Bồ Đào Nha. Nhất là các em 

hãy chấp nhận và bằng lòng với tất cả mọi đau khổ 

Chúa gửi đến cho các em". 

 
 

2- Nhẫn nại và nhịn nhục:  
 

 

HSTTM cố gắng sống “hiền lành và khiêm nhượng 

trong lòng” (Mathêu 11:29) theo gương Chúa Kitô, ở 

chỗ nhẫn nại chấp nhận mọi trái ý, và nhịn nhục với 

tất cả mọi ngườI, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi 

sự, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ từ 

Chúa, như Mẹ Maria đã xin 3 Thiếu Nhi Fatima thụ 
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khải ngay vào lần hiện ra đầu tiên 13/5/1917, khi mà 

Mẹ chưa xưng mình là ai và đến để làm gì (cho mãi 

tới lần hiện ra sau cùng ngày 13/10/1917): 

 

"Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp 

nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ 

những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn 

năn trở lại không? - "Vâng, chúng con sẵn lòng!" - "Vậy 

thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù 

trợ các con" 

 

HSTTM không sợ bất cứ một đau khổ thử thách nào, 

trái lại, biết sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì làm 

cho mình đau khổ về thể lý (bị bệnh tật hay thiếu 

thốn nghèo khổ v.v.), hay về tâm lý (vụng về 

thiếu khôn ngoan hay có những quyết định sai 

lầm v.v.), hoặc về tâm thần (bị hiểu lầm hay bị vu 

khống v.v.), hay về luân lý (khiếm khuyết, vấp 

phạm v.v.), hoặc về hoạt động (bị khinh 

chê, chống đối, phản bội v.v.) 
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V. HSTTM: Sinh Hoạt  
 
 
 

1- Hằng ngày: 
 

 

1.1- Dâng mình đền tạ ngay vừa thức giấc ban sáng 

và luôn tái ý thức ước nguyện đền tạ này trong mọi 

tác hành và việc làm của mình trong ngày. Có thể 

nói, chính tinh thần đền tạ chi phối bản thân và đời 

sống của HSTTM. Nó chính là hồn sống và là động 

lực thúc đẩy HSTTM sống động. Có thể dựa theo lời 

nguyện đầu ngày gợi ý sau đây: 

 

"Ôi Maria Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa 

Kitô, ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ con người bé 

nhỏ của con, cuộc đời ngắn ngủi của con và tình yêu thơ 

dại của con. Xin Trái Tim Mẹ là nơi cho con nương náu -

 để con không bao giờ bị sa chước cám dỗ theo âm mưu 

gian ác của thần dữ, và là đường đưa con đến cùng Thiên 

Chúa - xin khuôn đúc con trở thành một Chúa Kitô chỉ 

biết sống chết cho phần rỗi vô cùng cao quí của "các linh 

hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn'. Amen". 
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1.2- Hiệp lễ để đền tạ (bằng Kinh Thiên Thần dạy 3 

TNF 1916) vì rước lễ là tác động tỏ ra "con tin kính 

Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con 

yêu mến Chúa thay cho những người không tin kính 

Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và 

không yêu mến Chúa"; và chỉ có được hiệp nhất nên 

một với Chúa Kitô, như qua việc hiệp lễ, tâm hồn 

Kitô hữu HSTTM mới xứng đáng và có thể hy sinh 

cứu "các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa 

hơn". 

 

1.3-  Rước lễ thiêng liêng: Có thể dựa theo lời 

nguyện gợi ý như thế này:  

 

"Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng 

sống, đã đến trong thế gian để ở cùng chúng con mọi 

ngày cho đến tận thế, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể. 

Con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa, con cảm tạ Chúa, 

con xin lỗi Chúa, con cầu khẩn Chúa, con khao khát rước 

Chúa, nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, 

Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con. Lạy Chúa là 

Tình Yêu, xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con, để 

con được trở nên mọi sự cho tất cả mọi người, cho tất cả 

được hiệp nhất nên một trong Chúa là Cha và Con và 

Thánh Thần. Amen"  

 

1.4- Cầu Kinh Mân Côi (ít nhất 1 chuỗi, kèm theo 

những cử chỉ đứng ngồi, quì gối, giang tay, đấm 

ngực và hôn đất tùy nghi cho thật thiết tha): vì qua 
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việc "cầu kinh Mân Côi hằng ngày", như Mẹ Maria 

kêu gọi từng lần hiện ra và cả 6 lần hiện ra năm 

1917, mà qua cách này HSTTM mới tỏ ra tưởng 

nhớ đến Ơn Cứu Độ Vô Giá của Chúa Kitô, mớí tỏ 

ra nhận biết và tri ân cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa; 

và qua việc cầu Kinh Mân Côi này, HSTTM cũng 

xin Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần là Chúa Giêsu Kitô, 

qua từng Mầu Nhiệm của Người, được nhắc lại ở 

từng chục kinh, thương đến "các linh hồn cần đến 

Lòng Thương Xót Chúa hơn". 
 

1.5- Lần Chuỗi Thương Xót (ít nhất 1 chuỗi, kèm 

theo những cử chỉ đứng ngồi, quì gối, giang tay, 

đấm ngực và hôn đất tùy nghi cho thật thiết tha): vì 

khi lần Chuỗi Kinh Thương Xót là một trong những 

cách HSTTM tỏ ra tin tưởng vào Lòng Thương Xót 

Chúa, Đấng là Tình Yêu vô cùng nhân hậu "đã 

không tiếc Con Một của Ngài, một đã phó nộp 

Người vì tất cả chúng ta, thì Ngài con tiếc gì với 

chúng ta nữa" (Roma 8:32), nghĩa là, với Chuỗi Kinh 

Thương Xót, HSTTM muốn nhắc nhở Chúa Cha 

rằng xin Cha đừng làm cho Ơn Cứu Độ Vô Cùng 

Quí Báu của Con Một Cha bị hư đi uổng phí bởi các 

linh hồn bị hư đi, mà hãy cứu lấy họ.  
 

2- Hàng Tuần:  
 

2.1- Đi Đường Thánh Giá (vào ngày Thứ Sáu): Có 

thể nguyện từng chục Kinh Chuỗi Thương Xót ở 
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mội chặng Đàng Thánh Giá cũng rất thích hợp và ý 

nghĩa, miễn là ở lời nguyện mở đầu them vào ý 

nghĩa của từng chặng. Chẳng hạn:  

 

“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và 

máu, linh hồn và thiên tính của Con chí ái Cha là 

Đức Gêsu Kitô, Chúa chúng con nơi chặng đàng 

thánh giá thứ nhất là nơi Người bị Quan Tổng Trấn 

Philatô lên án tử, để đền vì tội lỗi của chúng con và 

toàn thế giới – Vì cuộc khổ nạn đau thương của 

Người, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế 

giới”. 

 

2.2- Xưng tội (hằng tuần, hai tuần hay hằng tháng 

tùy nghi), để làm sao luôn giữ lòng thanh sạch, nhờ 

đó có thể mật thiết kết hiệp với Chúa và nhờ đó mới 

xứng đáng và có khả năng cứu độ, như gương của 

Thánh Thiếu Nhi Phanxicô luôn đền tạ Chúa Giêsu 

Thánh Thể nên không dám làm mất lòng Chúa nữa, 

nhất là những tội ngài đã vấp phạm và đã xưng thú. 
 

3- Hằng Tháng:  
 

3.1- Chầu Thánh Thể "một giờ với Thày" để đền tạ 

"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Người đã bị 

xúc phạm đến nhiều lắm rồi", vào Thứ Sáu Đầu 

Tháng  

 

"Vào mỗi Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, ân huệ được đề 

cập đến trên đây (biệt chú của người dịch: đó là 'ân 
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huệ' Chị Thánh 'đề cập đến' ở đoạn 53, về tác động và lời 

Chúa nói với chị rằng 'Cha... ghép vào cạnh sườn con 

một tia sáng nhỏ của những ngọn lửa bung tỏa của tình 

yêu Cha, để nó có thể thay cho trái tim con mà thiêu đốt 

con cho đến giây phút sau cùng của cuộc đời con') cùng 

với đớn đau ở cạnh sườn con tái diễn như thế này: 

Con thấy Thánh Tâm Chúa như một vầng dương 

sáng chói, với những tia nóng tuốn xuống trên trái 

tim con làm cho nó bùng cháy với một ngọn lửa 

nóng nảy, đến nỗi, ngọn lửa như có thể làm con biến 

thành tro. Vào những dịp đặc biệt này, Vị Thần Sư 

của con dạy con những điều Người đòi hỏi nơi con 

và tỏ cho con biết những bí mật của Trái Tim thương 

yêu của Người. Có một lần, trước Thánh Thể được 

đặt ra ngoài, con cảm thấy mình hoàn toàn chìm 

đắm vào một cuộc suy niệm phi thường bằng cả giác 

quan lẫn năng lực của con, thì Chúa Giêsu Kitô, vị 

Sư Phụ dịu ngọt của con tỏ mình ra cho con với tất 

cả vinh quang sáng ngời, và Năm Dấu Tích của 

Người chiếu sáng như thật nhiều mặt trời. Những 

ngọn lửa phát ra từ các phần của nhân tính Người, 

nhất là từ Lồng Ngực Đáng Suy Tôn của Người, 

giống như một lò lửa không đậy nắp, để lộ ra cho 

con thấy Trái Tim khả ái nhất và yêu thương nhất, 

Trái Tim là một nguồn mạch sống động của những 

ngọn lửa này. Đoạn Người tỏ cho con thấy những 

diệu kỳ không thể xóa mờ nơi tình yêu tinh tuyền 

của Người, cùng tỏ cho con biết cái gì đã làm Người 

yêu con người quá lẽ, mà Người lại chỉ nhận được vô 
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ơn bạc nghĩa và khinh mạn dể duôi. Người nói: 'Cha 

cảm thấy điều này còn hơn tất cả những gì Cha phải 

chịu trong cuộc khổ nạn của Cha. Chỉ cần họ đáp lại 

một phần nào tình yêu của Cha, thì Cha vẫn nghĩ 

rằng Cha dù sao cũng mới hy sinh cho họ chút xíu, 

và nếu có thể, Cha còn muốn chịu khổ hơn nữa. Thế 

nhưng, họ chỉ đáp lại tất cả nhiệt huyết của Cha 

trong việc làm ích cho họ bằng cách loại trừ Cha và 

lạnh lùng đối xử với Cha. Ít là có con an ủi Cha, bao 

nhiêu có thể, thay cho sự vô ơn bậc tình của 

họ'". (trích dịch từ khoản 55 trong cuốn The 

Autobiography of Saint Margaret Mary, Tan Books and 

Publishers, Inc, 1986, trang 66-67) 

 

3.2- Giữ Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ (cũng chính là Đền 

Tạ Chúa, như hai cặp điều kiện 5 ngày này cho 

thấy) 

 

Mẹ Maria đã hiện ra với chị Lucia ngày 10-12-1925 

để xin giữ các ngày thứ bảy đầu tháng với ý chỉ đền 

tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 

 

Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng: 

 

"Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹỉ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn 

quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng 
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phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để 

rút những gai ấy ra". 

 

Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau: 

 

"Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà 

những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây 

từng phút bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là 

con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, 

trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần 

rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu 

tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh 

Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân 

Côi, với ý đền tạ Mẹ". 

 

3.3- Hội ngộ với nhau hằng tháng vào Thứ Sáu Đầu 

Tháng hay Thứ Bảy Đầu Tháng ngay sau khi thực 

hiện việc thiêng liêng chung với nhau trong ngày 

này. 

 

4- Hằng Năm:  
 

4.1- Mừng Lễ Quan Thày Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Thứ Sáu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 

Maria Thứ Bảy (hai ngày liền thường vào Tháng 6). 

 

4.2- Tĩnh Tâm với nhau ít là 1 ngày vào ngày Lễ Mẹ 

Vô Nhiễm, thời điểm xuất trận của HSTTM 
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X- HSTTM: Kinh Nguyện 
 

  
 
 
1- Lời Nguyện Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể  
 

"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy 

Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. 

Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính 

Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và 

không yêu mến Chúa". (Thiên Thần hiện ra lần 1 

vào Mùa Xuân 1916) 

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và 

Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin 

dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và 

Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện 

trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ 

những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm 

mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô 

cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho 

các tội nhân ơn ăn năn hối cải" (Thiên Thần hiện ra lần 

3 vào Mùa Thu 1916) 
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2- Lời Nguyện Dâng Mình Làm Tế Vật đền tội 
they cho Tội Nhân  

 

«Cha muốn con thực hiện việc hiến dâng bản thân 

con cho tội nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất 

niềm hy vọng vào tình thương của Cha». (Nhật 

Ký 308) 

 

“Trước trời đất, trước tất cả triều thần Thiên quốc, 

trước nhan Rất Thánh Trinh Nữ Maria, trước tất 

cả mọi Quyền Năng thiên đình, con xin tuyên hứa 

cùng Thiên Chúa Duy Nhất Ba Ngôi là hôm nay, 

hiệp cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của 

các linh hồn, con thực hiện một việc tự nguyện hiến 

dâng bản thân mình cho việc hoán cải của các tội 

nhân, nhất là cho những linh hồn đã mất niềm hy 

vọng vào tình thương của Chúa. Việc hiến dâng này 

là ở chỗ, bằng lòng hoàn toàn thuận phục ý Chúa, 

con chấp nhận tất cả mọi đau khổ, sợ hãi và kinh 

hoàng tràn đầy nơi các tội nhân. Ngược lại, con 

sẽ hiến cho họ tất cả mọi niềm an ủi linh hồn con 

nhận được từ việc hiệp thông với Chúa. Tắt một lời, 

con xin cống hiến hết mọi sự cho họ: Các Thánh Lễ, 

những lần Hiệp Lễ, các việc thống hối, những hãm 

mình khổ chế, các lời nguyện cầu. Con không 

sợ những giáng phạt, những giáng phạt của đức 

công minh thần linh, vì con liên kết với Chúa Giêsu. 

Ôi Chúa Trời con, nhờ đó, con muốn bù đắp cho 

Chúa thay thế những linh hồn không tin tưởng vào 
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lòng nhân lành của Chúa. Trong tận cùng tuyệt 

vọng con hy vọng vào tình thương bao la của Chúa. 

Lạy Chúa con và lạy Thiên Chúa của con, phần phúc 

của con – phần phúc muôn đời của con, con không 

cậy sức mình để thực hiện việc hiến dâng này, 

nhưng dựa vào sức mạnh xuất phát từ các công 

nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày con sẽ lập 

lại việc hiến dâng bản thân này bằng việc xướng lên 

lời nguyện chính Chúa đã dạy con sau đây: ‘Ôi Máu 

và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch 

Nguồn Tình Thương cho chúng con, con tin tưởng 

nơi Chúa’”. (Nhật Ký - 309) 

  

Nữ Tu Maria Faustina Bí Tích Thánh 

Thứ Năm Tuần Thánh, trong Thánh Lễ, 29/3/1934  
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XI- HSTTM: Tâm Nguyện 
 
 

1- Tâm Nguyện Xin Chiếm Đoạt Con  
 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Thế nhưng,  

lạy Chúa, nếu Chúa không chiếm đoạt con, 

con không thể nào tin nơi Chúa như Chúa muốn. 

Vì con không thể nào thấu suốt được bản tính là tình 

yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng lý do duy nhất Chúa yêu con  

đó là vì Chúa thương con, 

một thụ tạo vô cùng hèn hạ  

và tội lỗi trước nhan Chúa. 

Và sở dĩ Chúa thương con là vì  

Chúa chính là Tình Yêu. 

Mà tột đỉnh và tất cả Tình Yêu của Chúa  

được thể hiện nơi lòng Chúa thương con, 

đến nỗi Chúa đã trở thành đáng thương  

hơn cả con đáng thương. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng con là của Chúa  

và hoàn toàn thuộc về Chúa, 

vì Chúa đã thương dựng nên con và cứu chuộc con. 
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Nhưng trên thực tế  

con vẫn sống như không có Chúa, 

vẫn là chúa tể cuộc đời mình,  

vẫn mù quáng theo ý riêng và tự quyết. 

Thế mà Chúa vẫn liên tục theo đuổi con 

bằng những tác động thần linh cảnh báo,  

thanh tẩy và lôi kéo con cho đến cùng. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Vâng, chính vì con tin nơi Chúa mà con xin Chúa 

hãy hoàn toàn và vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim con, 

để con thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa, 

nhờ đó, không một sự gì trên thế gian này, 

dù cám dỗ, khổ đau hay tội lỗi  

có thể làm con xa Chúa, 

và cũng nhờ đó,  

Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Con biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt, 

đời con sẽ chẳng còn gì  

vui sướng trên trần gian này nữa, trái lại,  

nó sẽ trở thành 

một thung lũng tối,  

một đêm đẫm mồ hôi máu,  

một chiều Canvê tận tuyệt. 

Nhưng nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa 

hiệp thông với tình yêu nhân hậu Chúa  

như Mẹ Maria, 
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và nhờ đó con mới trở thành tông đồ và 

nhân chứng phản ảnh trung thực  

cho Chúa là Tình Yêu. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Xin Chúa hãy biến bản thân con  

được Chúa chiếm đoạt thành giá cứu chuộc 

cho những linh hồn  

cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn, 

để đời con được trở thành  

cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa, 

và để quyền năng phục sinh  

chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa  

tỏ hiện qua những dấu vết tử giá của Chúa  

nơi thân xác tro bụi của con. 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA! 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu  

hiền lành và khiêm nhượng trong lòng 

Xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của 

Lòng Thương Xót Chúa 

để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con 

bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa 

như Mẹ Maria, 

cho tất cả được hiệp nhất nên một  

nhiệm thể của Chúa 

trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

(TĐCTT-HSTTM cao tấn tĩnh: 5/4/2009) 
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2- Tâm Nguyện Sống Lòng Thương Xót Chúa  
 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, một Người Cha đã 

yêu thương thế gian đến ban Con chí ái Cha, thậm 

chí đã không dung tha cho Con chí ái Cha, trái 

lại đã phó nộp Con chí ái Cha vì tất cả chúng con, đã 

biến Con chí ái Cha là Đấng không biết đến tội lỗi của 

Cha thành tội lỗi để công chính hóa chúng 

con: Chúng Con tin nơi Cha! (xem Gioan 3:16; Roma 

8:32; 2Corinto 5:21) 

 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Lời đã hóa 

thành nhục thể và ở giữa chúng con, một Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con, đã được Cha sai đến thế gian 

không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ 

Chúa mà những ai tin vào Chúa được 

cứu độ, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, 

bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và 

là một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chăn dắt 

chúng con như Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng 

sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống 

viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải 

thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết mà thông ban 

cho chúng con sự sống và Thần Linh: Chúng con tin 

nơi Chúa! (xem Gioan 1:14, 3:17; Luca 19:10; Phliphê 

2:8; Gioan 10:10-11; Gioan 20:22) 
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Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì con đã thuộc 

về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn 

nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ 

nhớp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa 

chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào Thánh Giá 

của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá 

trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của 

Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:29; 

Mathêu 8:17; Isaia 53:4; Roma 6:3-11)  

 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả 

của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, 

yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng 

lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là 

nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự 

sống của chúng con là những gì quí báu nhất 

Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền 

sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất 

ngay chúng đi nếu chúng trở nên dịp tội 

cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút 

xíu; trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa 

ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, đau khổ và chết 

chóc, nếu tất cả những sữ dữ ấy thực 

sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, 

càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng 

xuống trên chúng con tùy ý Chúa - Chúng con tin 

nơi Chúa! (xem Gioan 13:1, 15:13) 
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Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa là sự sống 

lại và là sự sống của chúng con và cho chúng 

con, chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi 

lúc và hết mọi sự (xem Gioan 11:25):  

 

Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng 

quyền toàn năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự 

chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống 

hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc 

thương thành Giêrusalem. Chúng con tin nơi Chúa 

khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ 

xuống đất của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Chúng 

con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng 

Chén Đắng Hấp Hối và với Cơn Khát Núi Sọ của 

Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may 

lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con không 

như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được 

biến thành niềm hoan lạc chân chính. (xem Mathêu 

28:18; Marco 16:17-18; Luca 19:41, 22:44; Mathêu 

26:38-39; Gioan 19:28, 14:27, 16:20; Tông Vụ 5:41; 

Mathêu 5:11-12)  

 

Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời 

tuôn đổ vào lòng của chúng con qua Lời Nhập Thể 

Vượt Qua, Ngài là Thần Chân Lý, Đấng đã biết con 

hơn con biết con và yêu con hơn con yêu chính bản 

thân con, xin Ngài hãy thánh hóa con trong tinh 

thần và chân lý, để cùng với Mẹ Maria có phúc vì đã 

tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách 
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riêng với Chị Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, chúng con có thể yêu nhau 

như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã yêu 

thương chúng con, nhờ đó chúng con được nên trọn 

lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành và cũng 

chính là Đấng xót thương. Amen.(xem Roma 5:5; 

Gioan 16:13, 4:24; Luca 1:45; Gioan 13:34, 15:12; 

Mathêu 5:48; Luca 6:36) 

 

(TĐCTT-HSTTM cao tấn tĩnh: 1/11/2014) 
 
 
3- Tâm Nguyện Xin Thương Phạt Con  

 

Abba, Cha của con ơi, tự bản chất chỉ là một thụ tạo 

vô cùng yếu hèn, lại còn thêm cả mầm mống nguyên 

tội đầy những đam mê nhục dục và tính mê nết xấu 

trong con, dù con đã được lãnh nhận Phép Rửa, 

Thêm Sức và Thánh Thể để được sự sống và là sự 

sống viên trọn hơn (1), thì tận đáy lòng của con, con 

vẫn cảm thấy con vô cùng bất xứng và bất lực, 

chẳng làm được gì ngoài phạm tội và chẳng đáng gì 

ngoài hỏa ngục.   

 

Con biết rằng con có được dựng nên làm người và 

sống trên trần gian này, hoàn toàn không phải vì con 

cho bằng vì Cha, bởi trước khi dựng nên con Cha đã 

biết rằng con chẳng có lợi gì cho Cha là Đấng Tự 

Hữu, Toàn Hữu và Hằng Hữu, toàn thiện và toàn 
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năng, không thiếu một sự gì và không cần bất cứ 

một điều chi nữa, mà chỉ vì Cha muốn tỏ Tình Yêu 

vô cùng nhân hậu của Cha cho con và nơi con.  

 

Cha đã chẳng những tỏ Tình Yêu vô cùng nhân hậu 

của Cha cho con nơi Ngôi Lời Nhập Thể và Vượt 

Qua, Đấng là tột đỉnh mạc khải thần linh của 

Cha trong giòng Lịch Sử Cứu Độ và là tất cả mạc 

khải thần linh của Cha, đến độ ai thấy Người là thấy 

Cha (2), mà còn tuôn đổ tình yêu của Cha vào lòng 

con nhờ Thánh Thần Cha ban cho con (3), để con có thể 

kính mến Cha hết mình (4) và yêu nhau như được Con 

Cha yêu (5). 

  

Cha tiếp tục tỏ mình ra và thông mình ra nơi con 

trong suốt cuộc đời trần thế của con, bằng việc quan 

phòng thần linh vô cùng huyền nhiệm và khôn 

ngoan của Cha, để làm sao cho con có thể càng sống 

càng nhận biết Cha hơn, càng đáp ứng hết mọi tác 

động thần linh của Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và 

hết mọi sự, nhờ đó con được hiệp thông thần linh 

với Cha trong tinh thần và chân lý (6), như Con ở trong 

Cha và như Cha ở trong Con (7). 

  

Nếu Cha không dung tha cho Con một của mình, một 

phó nộp Người vì tất cả chúng con (8), thì tất cả những 

gì Cha thực hiện trong cuộc đời của con, dù 

khổ đau đến đâu đi nữa, dù con có cảm thấy bất 

hạnh mấy chăng nữa, cũng đều có lợi cho phần rỗi của 
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con (9), nhờ đó con sống ở thế gian mà không thuộc về 

thế gian (10), và nhờ đó con chỉ còn thuộc về một 

mình Cha, tuyệt đối tin vào Cha, Đấng biết con hơn 

con biết con và yêu con hơn con yêu con.   

  

Nếu dự án cứu độ của Cha không phải chỉ cứu độ 

một mình con đây mà là tất cả loài người (11), mà 

là từng con chiên lạc (12), như Con Cha đã đến để tìm 

kiếm và cứu vớt (13), đã thực sự yêu những ai thuộc về 

Người, Người đã yêu cho đến cùng (14), ở chỗ cho 

dù Người là Đấng không biết đến tội lỗi đã trở thành tội 

lỗi (15), để như Chiên Thiên Chúa gánh tội trần 

gian (16), Người có thể vác con chiên lạc trên vai mang 

về cùng Cha (17), thì con xin Cha hãy giáng xuống 

trên con tất cả những cực hình tội nhân đáng phải 

chịu để họ được cứu rỗi. Như Con Cha, với Con Cha 

và trong Con Cha, con sẵn sàng bị hiểu lầm, xỉ nhục, 

hành hạ, chúc dữ, chết đi! 

 

Nếu được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được 

ích gì (18), nếu thà mất một phần thể mà được vào Nước 

Trời còn hơn nguyên cả thân xác bị ném vào hỏa 

ngục (19), và nếu khốn cho thành phần giầu có, no đầy, 

tươi cười và được ca tụng trên thế gian 

này (20) v.v. thì xin Cha hãy gìn giữ con từng giây 

từng phút, chớ để con sa chước cám dỗ (21), phạm 

tội mất lòng Cha, dù nhỏ mọn đến đâu chăng 

nữa, nhất là bởi cố ý, một xin thương phạt con ngay 

tức khắc:  
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1.      Cho đôi mắt con bị mù đi khi con thích nhìn 

xem những hình ảnh dâm ô nhục dục hay nhìn anh 

chị em con một cách khinh bỉ v.v.;  

 

2.      Cho đôi tai con bị điếc đi khi con thích nghe 

nói những chuyện bậy bạ hay nghe nói hành nói xấu 

anh chị em con mà không bênh vực họ v.v.; 

  

3.      Cho miệng lưỡi con bị câm đi khi con nói 

những lời mỉa mai châm biếm anh chị em con, nói 

hành nói xấu anh chị em con, chủi rủa anh chị em 

con v.v.; 

  

4.      Cho tay chân con bị què cụt khi con đi tìm 

khoái lạc lăng loàn, trộm cắp, đánh đấm, viết lách 

bậy bạ tuyên truyền chống phá ai con ghen tức v.v. 

  

5.      Cho của cải sản vật con có bị mất đi hay bị hủy 

hoại đi khi con tỏ ra dửng dưng lạnh lùng với 

những người anh chị em hèn mọn về thể lý của con. 

  

6.      Cho hình hài nhan sắc con hóa ra xấu xí dị 

ngợm khi con biến nó thành dịp tội cho người khác, 

thành thần tượng nhục dục, thành hang động trộm 

cướp (22) v.v. 

  

7.      Cho tâm trí con trở thành ngu si dốt nát khi 

con tỏ ra khinh thường anh chị em kém kiến 
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thức hơn con, hay dùng kiến thức để chống phá khi 

con bất mãn v.v. 

  

8.      Cho tài năng con trở nên vụng về kém cỏi khi 

con tỏ ra kiêu hãnh, chẳng những không biết phục 

vụ anh chị em con mà còn tranh giành đối chọi với 

họ v.v. 

  

9.      Cho danh tiếng của con trở thành nhục nhã đê 

hèn khi con lên mặt khoe khoang tự cao tự đại tự 

đắc hay luôn tỏ lòng ghen hận cạnh tranh với đời … 

  

10.  Cho thân phận con trở thành tội nhân đáng phỉ 

nhổ nhất khi con tự cho mình là công chính thánh 

thiện đến khinh bỉ anh chị em đáng thương về luân 

lý của con v.v. 

  

11.  Cho tinh thân của con trở thành khù khờ hoang 

dại khi con chỉ biết nhớ lỗi và chấp tội của người 

khác, không chịu tự động tha thứ cho họ dù họ 

không xin lỗi con v.v. 

 

12.    Cho thân xác con trở thành liệt bại không còn 

nhúc nhích gì được nữa khi con không dấn thân 

phục vụ anh chị em con theo khả năng và hoàn cảnh 

có thể của con v.v.  

 

Nếu con đã cương quyết xin thương phạt con như 

thế mà Cha vẫn không nỡ thẳng tay với đứa con dầu 
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sao cũng càng đáng thương không biết việc mình 

làm này (23), vì đối với Cha không bao giờ có vấn đề 

phạt mà là thương, có ‘phạt’ cũng chỉ vì thương 

muốn cứu độ con, thì mỗi khi con vấp ngã lỡ lầm, 

xin Cha hãy thương ban cho con một tấm lòng tan nát 

khiêm cung (24), nhờ đó con có thể nhận biết 

mình cùng nhận biết Cha hơn, mà tuyệt đối tin vào 

Lòng Thương Xót Chúa của Cha, Đấng không thể chối 

bỏ chính mình cho dù con có bất trung (25, Đấng dồn con 

người vào cảnh bất trung để tỏ lòng xót thương 

họ (26), Đấng muốn chọn những ai thấp hèn để làm bẻ 

mặt thế gian và khiến không ai có thể vênh vang trước 

nhan Ngài (27). 

  

Xin Mẹ Maria đầy ân phúc (28), mồi ngon tuyệt hảo 

nhất của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng 

Thương Xót Chúa,đồng hành với cuộc hành trình 

đức tin của con bằng tinh thần Fiat - tôi tớ xin 

vâng của Mẹ (29), để như Mẹ và nhờ Mẹ, cuộc đời 

của con được trở thành Ca Vịnh ngợi khen cảm tạ Lòng 

Thương Xót Chúa: Magnificat (30) - Amen!  

 
Những chữ in nghiêng trong lời nguyện trên đây được trích nguyên văn hay 
theo ý từ những đoạn và câu Thánh Kinh thứ tự sau đây: 1- Gioan 10:10; 2- 
Gioan 14:9; 3- Roma 5:5; 4- Mathêu 22:37; 5- Gioan 13:34,15:12; 6- Gioan 
4:24; 7- Gioan 17:21; 8- Roma 8:32; 9- Roma 8:28; 10- Gioan 17:11,14; 11- 
1Timotheu 2:4; 12- Luca 15:4;  13- Luca 19:10; 14- Gioan 13:1; 15- 2Corinto 
5:21; 16- Gioan 1:29; 17- Luca 15:5;; 18- Mathêu 16:26; 19- Mathêu 5:30; 20- 
Luca 6:24-26; 21- Matheu 6:13; 22- Matheu 21:13; 23- Luca 23:34; 24- Thánh 
Vịnh 51:19; 25- 2Tim 2:13; 26- Roma 11:32; 27- 1Corinto 1:27-29; 28- Luca 
1:28; 29- Luca 1:38; 30- Luca 1:46-48 

 

(TĐCTT-HSTTM cao tấn tĩnh: 11/2/2014) 
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XII- HSTTM: Tuyên Hứa 
 
 
 

Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng 

Đông,/ đẹp như mặt trăng,/ rực rỡ như mặt trời,/ oai 

hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.   

              

Chúng con đã ý thức được rằng:/ Đây là Thời Điểm 

Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim 

Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới,/ để Mẹ cứu 

các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới,/ sửa soạn 

cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô,/ Con Mẹ. 

 

Chúng con cũng nghiệm thấy rằng:/ Trong Thời 

Điểm của mọi thời điểm,/ cùng tận của mọi tận cùng 

này,/ Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá 

Nước Chúa trong các linh hồn,/ nhất là các linh hồn 

tận hiến,/ và đặc biệt là các con cái có lòng sùng kính 

Mẹ cách riêng. 

  

Chúng con vẫn tin tưởng rằng:/ Dù toàn hỏa ngục có 

vùng lên đi nữa,/ cũng không thể nào phá được 

Giáo Hội mà Chúa Kitô đã lập và ở cùng cho đến 

tận thế,/ trái lại,/ chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát 

dưới gót chân Người/ là những chi thể hèn mọn 

nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người. 
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Chúng con còn nghiệm thấy rằng:/ Những chi thể 

hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa 

Kitô dùng để đạp nát đầu Satan/ chắc chắn sẽ bị và 

phải bị Satan cắn tử thương/ mới có thể như Chúa 

Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của 

Người. 

  

Ôi lạy Mẹ,/ trên đời này còn gì vinh dự và diễm 

phúc cho bằng được theo Chúa Kitô,/ làm môn đệ 

của Người,/ nhất là được hy sinh cho Đấng đã chết 

và sống lại vì mình,/ Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu 

chuộc,/ Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi 

sự trên trời dưới đất,/ để Thiên Chúa là tất cả trong 

mọi sự. Bởi thế,/ xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên 

Thiên Chúa/ tất cả con người vô cùng hèn yếu của 

chúng con: 

  

Con người mà thân phận/ từ khởi thủy đã được 

dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa,/ trong công 

chính và chân thật,/ con người mà bản tính hư đi 

theo nguyên tội/ đã được chuộc lại bằng chính Giá 

Máu vô cùng châu báu của Con Thiên Chúa,/ máu 

bởi huyết nhục trinh nguyên của Mẹ,/ con người đã 

lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô,/ 

nên không còn thuộc về thế gian là vương quốc đã 

bị ma qủi thống trị nữa. 

  

Lạy Mẹ,/ từ đây,/ không phải tự chúng con sống nữa 

mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng con./ Và 
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chính vì Chúa Kitô sống trong chúng con/ mà chúng 

con phải sống làm sao/ để thế gian có thể nhận biết 

Người/ cho họ được sống đời đời,/ tức chúng con 

phải trở nên những chứng nhân đích thực của 

Người/ ở mọi nơi và trong mọi lúc,/ nhất là trong 

thời điểm ngàn năm thứ ba Kitô Giáo.   

        

Mẹ ơi,/ như Mẹ quá biết,/ cũng chính vì chúng con là 

giòng dõi của Mẹ,/ thành phần làm chứng cho Chúa 

Kitô/ mà chúng con chắc chắn chẳng những sẽ bị 

thần dữ tấn công/ mà còn bị thế gian ghét bỏ,/ chống 

đối/ bách hại nữa./ Thế nhưng,/ có hy sinh đến cùng 

chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Đấng đã 

chiến thắng thế gian,/ và mới có thể mở đường cho 

Mẹ là Người Nữ đang tiến lên/ oai hùng như đạo 

binh sắp hàng vào trận toàn thắng ngụy thần nơi các 

linh hồn!  

 

Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ 

Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/ chúng 

con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/ 

nhất định hăng say,/ dũng cảm/ và trung thực làm 

chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria 

của Mẹ,/ bằng một lòng tuyệt đối trung thành với 

Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/ 

tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn 

tông truyền của Giáo Hội,/ trở nên thấp hèn và 

khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ 

một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/ nhưng 
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cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho 

Nước Cha muôn đời trị đến. 

  

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi 

chúng con nương náu và là đường đưa chúng con 

đến với Thiên Chúa,/ Đấng muốn thiết lập lòng tôn 

sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế 

giới/ để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh 

quang./  Amen.  

 

Ngày 8/12/2017  

 Tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California 

 

 

Ký tên:____________________________  
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êuhững Tg ồ Cuối Thời, 
LTXC bao giờ cũng muốn cứu độ con người hèn yếu tội lỗi chứ 

không muốn trừng phạt, cho tới cuối cùng bị phủ nhận thì 

LTXC mới trở nên án phạt. Trong Bí Mật Fatima phần thứ ba, 

ngay ở cảnh đầu tiên trong 4 cảnh, Mẹ Maria đã ngăn cản việc 

Thiên Chúa muốn tiêu diệt con người, và thay vào đó, Mẹ đã 

thực hiện một việc hợp với LTXC, đó là cứu độ loài người tội 

lỗi bằng hy tế của Chúa Kitô, nơi máu chứng của thành phần 

HSTTM thuộc Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, thành phần đóng 

vai trò đồng công cứu chuộc như Mẹ, với Mẹ và nhờ Mẹ. kh 
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t 
Năm 1917, cách đây đúng 100 năm, thời khoảng để có thể ví Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là chiếc Tầu Noe Cứu Độ trong Mùa Biển Động 
Sóng Thần của một Trận Đại Lụt vô cùng kinh hoàng của thứ Bão Lốc 
(tornado) Văn Hóa Chết Chóc (Cultture of Death - ĐTC Gioan Phaolô II), 
cũng là Văn Hóa Tận Cùng (Terminal Culture - ĐTC Phanxicô), Mẹ 
Maria đã hiện ra ở Fatima, trước hết và trên hết, để triệu tập và thiết lập 
một Đạo Binh Dàn Trận, vào ngay lần hiện ra đầu tiên 13/5, một đạo binh 
bao gồm 3 Thiếu Nhi Fatima (TNF) thụ khải là Lucia (10 tuổi), Phanxicô (9 
tuổi) và Giaxinta (7 tuổi), một đạo binh cảm tử quân "sẵn sàng chấp nhận 
tất cả mọi đau khổ" để đền tạ "Thiên Chúa ... đã bị xúc phạm đến nhiều 
lắm rồi", nhờ đó Ngài thương lấy "các linh hồn cần đến LTXC hơn".  
 
Thế trận của Đạo Binh Dàn Trận đầu tiên bao gồm 3 em TNF thụ khải 
1917 này theo thế trận của một vòng tròn: Nếu tâm điểm là Chúa Giêsu 
Thánh Thể, "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta", thì Thánh Thiếu Nhi 
Phanxicô ở giữa vòng tròn này với Ngài, vì thánh nhân chuyên trách đền 
tạ "hidden Jesus" của mình bằng Kinh Mân Côi, và nếu dường 
viền quanh vòng tròn là các tội nhân đáng thương trên thế giới thì Thánh 
Thiếu Nhi Giaxinta ở đó với họ, vì thánh nhân chuyên trách hy sinh cứu 
các linh hồn cho khỏi sa hỏa ngục, thì đường kính nối viền vòng tròn (tội 
nhân) với tâm điểm vòng tròn (Chúa Giêsu Thánh Thể) là Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria: "đường đưa con đến cùng Thiên Chúa", 
một trái tim đã được nữ tu Lucia ở lại thế gian lâu hơn để truyền bá… 
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hế gian và chính mình, trong nghèo khó và 

khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm 

lặngtronguyện cầu và khổ chế, trong tinh 

tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn 

khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất 

thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy 

đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương 

nhất của Mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


