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"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".                  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( Mc.10: 17-27 ) 

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người 

và hỏi: "Lạy Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời ?" Chúa 

Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là Nhân Lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ 

một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết 

người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha 

mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". 

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: 
"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho 
người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng 
người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều 
của cải. 
                                                                                                                                       
 Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người 
giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời 
đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ 
cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng 
kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai ó thể được cứu độ ?" Chúa Giêsu chăm 
chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không 
phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".Phê-rô thưa cùng chúa 
rằng:”Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”, chúa Giê-su trả lời :”Thầy 
bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng 
ruộng, vì Thầy và Tin Mừng, mà bây giờ họ không được gấp trăm ở đời này, về 
nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng nương cùng sự bắt bớ, vì ở đời 
sau được sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước hết nên rốt nhất và những kẻ 
những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất.”  
                                                                                                                                                             
*Lạy Chúa, nhân loại là chi mà Chúa chăm nom con người là chi mà Chúa 
thương nghĩ tới ?   
                                                                                                                                               
Con người ta như hơi gió thoảng, đời người ta như bóng thoáng qua.                   
( Tv.143 ) 



*“Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên 
Chúa ở trong người ấy” 
(Gioan.4 : 16 ) 
 

                  *Trái Tim Chúa Suối Nguồn Tình Yêu 
 
-Đâu có tình yêu nào, 
Mà nhân loại khát khao, 
Bằng tình yêu Thiên Chúa, 
Chết vì yêu chúng ta. 
 
Nhưng lòng người lìa xa, 
Đã phụ bạc biết bao, 
Quên đem lòng đáp trả, 
Tình yêu Ngài đã trao. 
 
Thương dân Ít-ra-en, 
Bốn mươi năm thứ tha, 
Chúa nuôi trong sa mạc, 
Từ trời đổ Man-na. 
 
Chúa từ bỏ trời cao, 
Hạ sinh nơi thế trần, 
Nơi máng cỏ nghèo khó, 
Cũng vì yêu thế nhân. 
 
Trên khổ giá năm xưa, 
Ta gọi con không thưa, 
Tim Ta buồn đổ máu, 
Yêu con mấy cho vừa. 
 
Diễm phúc đồi Can-va, 
Loài người được thứ tha, 
Chúa treo trên Thập giá, 
Ơn cứu chuộc giao hòa. 
 
 



Trước khi vĩnh biệt ta, 
Chúa trao Thánh Gio-an, 
Người đại diện nhân loại, 
Cho Mẹ Ma-ri-a. 
 
Không chỉ yêu người lành, 
Kẻ thống hối tội mình, 
Cũng được ơn tha thứ, 
Lãnh nhận phúc trường sinh. 
 
Trong Thánh Thể giờ đây, 
Nuôi dưỡng ta hằng ngày, 
Cho hồn lành xác mạnh, 
Hồng ân Chúa đong đầy. 
 
Chúa như chim bồ nông, 
Vì yêu con hết lòng, 
Hy sinh cả mạng sống, 
Cho con thịt máu hồng  (1) 
 
Con dâng Chúa Chúa ơi ! 
Với thân xác mỏi mòn, 
Cùng tâm hồn thống hối, 
Nguyện yêu Chúa suốt đời. 
 
Chúa ơi ! Con hiểu rồi, 
Chỉ mình Chúa mà thôi, 
Nay đời con có Chúa, 
Sẽ vĩnh phúc muôn đời. 
 
‘Ta sẽ tặng con người một quả tim mới, 
Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng. 
Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, 
Ban tặng một quả tim biết yêu đương.’  (2) 
+Ghi chú : (1) Trong nhiều Thánh Đường thường minh họa chim Bồ nông lấy thịt 
chính nuôi con. Biểu tượng  Chúa nuôi chúng ta bằng chính Thịt Máu Ngài. 
(2) Trích Thánh Vịnh Phụng Vụ  ( Tv.Ed : 36 ) 



                   + Trái Tim Chúa Chiên Lành + 
_”Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì nhiều người đã tìm cách vào 
mà chẳng thể được.”  Lc.13: 24 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* TIN MỪNG: Ga 10,11-18 

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình 

cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không 

thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và 

làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi 

chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như 

Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên. 

Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. 

Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa  

Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của 

tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có 

quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi 

mà tôi đã nhận được.” 

                 + CHÚA chăn nuôi tôi, tôi chảng thiếu thốn chi    
                                                                                                                                                                                                                          

               +Thánh Tâm Chúa là Bánh Trường Sinh + 
                       
“Chính Ta là Bánh Trường Sinh. 
Ai đến với Ta không hề phải đói. 
Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ.” 
           ( Ga.6 : 35 ) 
 
 
 



-Ở đời ‘dĩ thực vi tiên ‘,  (*) 
Nghèo thì lận đận lo tìm miếng ăn. 
Kẻ giàu lại cứ phân vân, 
Ăn gì cho khỏe chẳng cần thuốc thang ? 
Quên rằng tuổi thọ thế gian, 
Trăm năm rồi cũng vội vàng ra đi. 
 
-Truyện trong Cựu Ước còn ghi, 
Thương dân Do Thái xưa kia lưu đầy, 
Chúa luôn nuôi dưỡng đêm ngày, 
Ban xuống thực phẩm Man-na từ trời. 
 
Tân Ước truyền lại bao lời, 
Khi Chúa rao giảng khắp nơi đổ về, 
Từ thành thị đến thôn quê, 
Say mê Lời Chúa mà quên thân mình. 
 
Nhưng Ngài nhìn họ thương tình, 
Hóa năm chiếc bánh năm nghìn người ăn, 
Đó là lương thực nuôi thân, 
Xác phàm rồi cũng đến lần tiêu tan, 
 
Thế mà Chúa vẫn ủi an, 
Ban cho cuộc sống trần gian tạm thời. 
Chúa thương nhân thế người ơi ! 
Chúa hằng chăm sóc lo toan từng người. 
                                                                                                                                               ---
-Huống chi sự sống đời đời, 
Ban Bánh Trường Sinh từ trời cho ta, 
Hiến chương từ ái ban ra, 
Những Lời linh diệu thật là yêu thương. 
 
Muốn được hưởng phúc Thiên đường, 
Ăn Bánh Hằng Sống Con Người Hiến Dâng : 
“Thịt Ta là thật của ăn, 
Máu Ta là thật của uống.  
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, sẽ được sống đời đời” 



-Con xin cảm tạ Chúa Trời, 
Đã sinh hạ xuống làm Người trần gian, 
Dù cho biển cạn núi tan, 
Thánh Thể lưu mãi muôn vàn yêu thương, 
Tình Chúa bao la khôn lường, 
Vững tin theo Chúa trên đường Tình yêu. 
 
(*) Mượn ý Mạnh Tử : ‘ Quân dĩ dân vi bản, Dân dĩ thực vi tiên ‘ 
                                        ( Nước lấy dân làm gốc, Dân lấy ăn làm đầu )                                   
 
 

         +TRÁI TIM  Từ Ái - Dòng Lệ  TÌNH YÊU+ 
 
 
    
 
 
 
”Đức Giê-su đã khóc. Người Do Thái mới nói : Xem kìa ! Người yêu ông ấy  
dường nào ! Có kẻ trong họ nói : 
Ông ấy đã mở mắt người mù, lại không làm cho người ấy khỏi chết sao ? …                                                                               
( Yn.11 : 1- 53- Chúa cho Lazaro sống lại ) 
 
*Hồn con thổn thức băn khoăn, 
Mỏi mòn trông Chúa viếng thăm cho tường, 
Tay con tội ác còn vương, 
Lệ sầu hối cải đoạn trường ăn năn. (*) 
 
 
-Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Khóc thương con đã nhiều, 
Chúa giang tay chờ đợi, 
Mở Trái Tim đón về. 



Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Người cha lòng từ ái, 
Tâm hồn buồn tê tái, 
Đợi con trai mỗi chiều. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Mo-ni-ca thổn thức, 
Chờ người con trác táng, 
Sớm hối cải quay về. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Phê-rô từ chối Chúa, 
Giật mình nghe gà gáy,                                                                                                                        
Tim Chúa máu nhỏ ra. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Hồi tâm được ơn gọi, 
Mai-Đệ-liên đổi mới, 
Thánh Tâm Chúa thứ tha. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Tâm hồn Chúa thổn thúc, 
La-Ja-Rô sống lại, 
Trái Tim vì yêu nhiều. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Trên con đường thập giá, 
Chịu khổ hình nhục nhã, 
Hy sinh cứu loài người. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Thánh Tâm trên núi Sọ, 
Xin cho kẻ thù nghich, 
Được Chúa Cha thứ tha. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Con ăn năn thống hối, 



Sẵn sàng chờ Chúa gọi, 
Khi đời đã xế chiều. 
 
Đây dòng lệ Tình Yêu, 
Con biết mình tội lỗi, 
Thánh Tâm Chúa chờ đợi, 
Đón nhận con trở về.  
 
*Con chót dại bao lần sa ngã, 
Ôi Giê-su! Lượng cả đoái nhìn, 
Con nguyền can đảm đứng lên, 
Lệ sầu rửa sạch tội khiên làu làu. (*) 
 

KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM 

      Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót 

yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội 

thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn 

trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng 

ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa 

con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng 

ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, 

cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi 

con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong 

Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong 

ấy. Amen. 

 
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG 
(*) Ghi chú : Thánh Thi Phụng vụ  - Mai-Đệ-Liên tên Thánh Maria Madalena.  
  



* Thánh Margaret Mary Alacoque, Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

 

Thánh nữ Margaret Mary Alacoque được sinh ra trong một gia đình bình thường 

ở vùng Lhautecour ngày 22 tháng 7 năm 1647, Margaret lớn lên trong sự giáo dục 

đạo hạnh của cha mẹ. Truyện kể rằng ngay từ bé, Margaret đã có lòng sùng kính 

Phép Thánh Thể cách đặc biệt, và như nhiều bé gái trong các gia đình đạo đức, cô 

ao ước được đi tu. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe làm cho ước vọng này của 

Margaret ngày càng mờ nhạt. Hơn nữa, cái chết của người cha tốt lành đã làm 

cho kinh tế gia đình Margaret lâm vào cảnh kiệt quệ, khiến ước mơ trở thành nữ 

tu của Margaret càng ngày càng xa vời hơn. 

Với lòng yêu mến Đức Mẹ, Margaret đã tha thiết cầu xin Mẹ giúp đỡ, và hứa với 

Đức Mẹ rằng nếu cho cô được khỏi bệnh và gia đình khỏi đói kém thì cô sẽ đi tu. 

Vào năm lên 17 tuổi, sức khỏe và tình hình kinh tế gia đình khá hẳn lên. Với sức 

khỏe của tuổi trẻ và chút của ăn của để, Margaret đã quên đi những ước vọng của 

tuổi ấu thơ, và coi lời hứa với Đức Mẹ ngày xưa chỉ là lời nói của đứa trẻ con. Cô 

vui vẻ yêu đời và ăn diện như các thiếu nữa xuân thì khác. 

 

Tuy nhiên, lòng sùng kính Phép Thánh Thể cộng với 

tâm tình yêu mến Mẹ Maria đã nung nấu tâm hồn 

Margaret và thôi thúc cô thường xuyên đến nhà thờ 

cầu nguyện. Một ngày kia, như phép lạ, Margaret cảm 

nhận được tình yêu vô biên của trái tim cực thánh 

Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu qua trên Thánh Giá. 

Cô nhớ lại những hồng ân mà Chúa đã ban cho bản 

thân và gia đình cô qua lời khấn xin của cô với Đức Mẹ. 

Cô liền bỏ tất cả mọi sự để vào tu Dòng Thăm Viếng. 

 

Trong đời tu trì, cô dành trọn vẹn thời gian cho Thiên 

Chúa qua những công việc thường nhật của nhà dòng. 

Cô được nhiều thị kiến thấy Chúa Giêsu tỏ lộ tình yêu của Ngài cho nhân loại qua 

hình ảnh Thánh Tâm. Điều này đã làm cho Bề Trên cũng như nhiều người khác 

phải quan tâm tìm hiểu, và giáo quyền cũng dành nhiều thời gian để xem xét tính 



xác thực của những thị kiến mà Margaret đã mô tả. Cuối cùng, mọi người thấy 

rằng Margaret chính là "người môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm Chúa Giêsu". 

 

Sau một thời gian điều tra kỹ lưỡng, Margaret được phong lên hàng Đáng Kính 

của Giáo Hội vào tháng 3 năm 1824. Vào tháng 9 năm 1864, Margaret được phong 

Chân Phước, và năm 1920, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XV đã tôn phong lên hàng 

hiển thánh. Lễ nhớ hàng năm của thánh nữ vào ngày 16 tháng 10. Hiện nay ở 

Paray-le-Monial (Pháp) vẫn còn mộ của thánh nữ ngay trong ngôi nhà nguyện mà 

thánh nữ đã nhiều lần được thị kiến Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

( Minh Hoàn ) 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

   
 
 
 
 
  
 

 


