
XIN THIÊN CHÚA TỎ LỘ KHUÔN MẶT TÌNH YÊU NGƯỜI CHO CHÚNG CON!  

 

 
... Linh Mục André Damay là Cha Sở thuộc giáo phận Amiens ở miền Bắc 

nước Pháp. Xin nhường lời cho Cha nói về lòng nhân hậu vô biên của THIÊN 

CHÚA là CHA. 

 

Trong các buổi thăm viếng mục vụ của tôi, có một người thuộc giới trung 

niên thường nhắc đến từ nhân hậu. (Trong ngôn ngữ Việt, nhân hậu cũng 

là thương xót - nhân từ - nhân ái - từ bi - khoan thứ - khoan dung - dung 

thứ. Ở đây chỉ xin dùng từ nhân hậu). Nhân hậu diễn tả một tiếng gọi, đó 

là, trước sức nặng của năm tháng và trước bệnh tật, có lẽ người trung niên 

này mong muốn được thoa dịu, được cảm thông. Trong khi đó tôi từng là 

chứng nhân - và tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA - của không biết 

bao nhiêu là cử chỉ và lời nói được diễn tả cụ thể bằng hành động để biểu lộ 

tình huynh đệ và sự liên đới. Có không biết bao nhiêu tấm lòng tốt hết sức nhạy cảm và thổn thức 

trước các hoàn cảnh khốn cùng thảm thương của những người sống chung quanh! Điều này khiến 

chúng ta thật cảm động và vô cùng ngưỡng mộ. 

 

Khi viết về đề tài các mỏng giòn và các tuyệt diệu, chúng tôi chiêm ngắm lòng nhân hậu được biểu lộ 

bằng hành động. Nó diễn tả lòng thương xót đối với những ai đang lo âu sầu khổ; thăm viếng những 

kẻ đau ốm; dành thời giờ để lắng nghe những người bị thất trận, bị cùng đường; tìm kiếm lối thoát 

cho những ai đang lâm cảnh khó khăn, hầu giúp họ có thể giải quyết vấn đề. Tất cả các nghĩa cử từ bi 

nhân hậu ấy gieo vào lòng tôi một niềm mến phục sâu xa. 

 

Vào lúc tôi viết những dòng chữ này thì Đức Thánh Cha Biển Đức XVI loan tin từ nhiệm, vì ngài cảm 

thấy không còn đủ sức lực để chu toàn trách vụ Chủ Chăn Giáo Hội Hoàn Vũ. Làm sao mà chúng ta lại 

không kính cẩn nghiêng mình trước một quyết định vừa quan trọng vừa khiêm tốn tế nhị như thế? 

Riêng cá nhân tôi, tôi cũng bắt đầu có vấn đề với thính giác của tôi. Vì thế tôi thật biết ơn những người 

không tỏ ra khó chịu hoặc mất bình tĩnh khi tôi cứ lập đi lập lại một câu hỏi, vì không nghe rõ! 

 

Thế nhưng, còn một điều khốn khổ hằng theo đuổi tôi - như bao nhiêu người khác - đó là tôi là kẻ tội 

lỗi. Thế nên khi tôi là chứng nhân cho một sự tha thứ được cho đi, hoặc nhận lãnh, hoặc trao đổi, hay 

khi trông thấy hai kẻ thù nghịch giao hòa với nhau, thì tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA và chia 

sẻ niềm vui bao la với những người này. Dầu vậy - đáng buồn thay - cũng không thiếu những người 

rất ước ao được làm hòa, nhưng phải đau khổ vì lâm vào một tình trạng bị tắt nghẽn, bị phong tỏa! 

 

Với tư cách linh mục, thực thi thừa tác vụ của bí tích hòa giải, tôi có nhiệm vụ loan báo sự tha thứ mà 

THIÊN CHÚA trao ban cho chúng ta. Và tôi thường tự hỏi: ”Liệu chúng ta có đủ đơn sơ khiêm tốn để 

đến quỳ gối nơi tòa giải tội hầu nhận lãnh hồng ân của lòng nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA 

không?” Đã có không biết bao nhiêu cuộc cải vã to tiếng chỉ được kết thúc bằng lời lẽ tỏ ra đáng tiếc. 

Thế thôi! Trong khi đó đáng lý nên ngồi lại với nhau để trao đổi thật sự và để nói rằng chúng ta yêu 

nhau biết là chừng nào! THIÊN CHÚA luôn chờ đợi và sẵn sàng ban ơn tha thứ cho chúng ta. 

 

Tôi rất thích đọc lời nguyện này: ”Xin THIÊN CHÚA tỏ lộ khuôn mặt tình yêu của Người cho chúng con; 

xin Người cư xử nhân hậu đối với chúng con; xin Người tha thứ các tội lỗi của chúng con và dẫn đưa 

chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Amen”. 

 

... ”Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp 



lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi 

lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù địch, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng 

cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống. 

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn 

đến. Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây, này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. Mong Chúa 

tiến lại gần và thương cứu mạng, ban ơn giải thoát, vì có kẻ thù ghét con .. Phần con đây, 

thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng. Con sẽ hát bài ca chúc mừng 

Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. Làm như vậy sẽ đẹp lòng Chúa, hơn dâng 

tiến bò bê đủ móng đủ sừng. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm THIÊN 

CHÚA, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị 

giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!” 

(Thánh Vịnh69(68), 14-19/30-35). 

 

(”LE DIMANCHE”, Bimensuel de L'Église Catholique de la Somme, 22 Février 2013, 143è Année de 

diffusion, trang 10) 
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