
Dung Nhan của Tình Thương là nhan đề và là tất cả nội 
dung của Sắc Chỉ mở Năm Thánh Ngoại Lệ về Tình Thương 
2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban hành Thứ Bảy 
11/4/2015, Vọng Lễ Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 
12/4/2015, Năm Đời Thánh Hiến. 
 
 Thật vậy, nếu Chúa Kitô "là hình ảnh của Thiên Chúa vô 
hình" (Colose 1:15), "là hiện thân đích thực của bản thể 
Cha" (Do Thái 1:3), "Đấng tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), mà 
"Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), thì quả thực 
“Chúa Giêsu Kitô là dung nhan của tình thương Cha” (đoạn 
1) 
 
Thế nhưng,  theo chiều hướng của văn kiện mở Năm Thánh 
Ngoại Lệ về Tình Thương, tựa đề “dung nhan của tình 
thương”, thì: Đâu là “tình thương Cha” hay tình thương của 
Thiên Chúa Cha đã được tỏ ra như thế nào? (1), “Chúa 
Giêsu Kitô là dung nhan của tình thương Cha” ra sao hay ở 
chỗ nào? (2), và Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Kitô và là 
Mẹ phải làm sao để có thể chiêm ngắm và làm sáng tỏ Dung 
Nhan của Tình Thương là Chúa Giêsu Kitô,  cách riêng 
trong Năm Thánh Tình Thương 2016?   (3) 
 
1-  THIÊN CHÚA - TÌNH THƯƠNG 
 
Đâu là “tình thương Cha” hay tình thương của Thiên Chúa 
Cha đã được tỏ ra như thế nào? 
 
Đoạn 2:  Tình thuơng là một hành động tối hậu và tối cao 
đưa Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta... Tình thương là chiếc 
cầu nối liên kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng 
chúng ta về niềm hy vọng vĩnh viễn được yêu thương bất 
chấp tội lỗi của chúng ta.   
 
Đoạn 3: Tình thương bao giờ cũng sẽ lớn lao hơn bất cứ tội 
lỗi nào, và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của 
Thiên Chúa là Đấng hằng sẵn lòng thứ tha.  
 
 Đoạn 6: Tình thương của Thiên Chúa là dấu hiệu cho quyền 
toàn năng của Ngài, hơn là một dấu hiệu của những gì là yếu 
hèn (đoạn 6). Bản tính nhân hậu của Ngài được thể hiện một 
cách cụ thể nơi nhiều hành động của Ngài dọc suốt giòng 
lịch sử cứu độ, một giòng lịch sử cho thấy sự thiện hảo của 
Ngài trổi vượt hơn là trừng phạt và hủy diệt. 
 
Đoạn 7: Vì tình thương mà tất cả mọi biến cố trong Cựu 
Ước đầy những ý nghĩa cứu độ sâu xa. Tình thương làm cho  
lịch sử của Thiên Chúa với dân do Thái thành một lịch sử  

cứu độ. Chẳng những trong lịch sử mà còn cho đến đời đời 
con người bao giờ cũng sẽ ở dưới ánh mắt nhân hậu của 
Chúa Cha.  
 
Đoạn 20: Sự công chính của Thiên Chúa giờ đây trở thành 
một quyền lực giải phóng cho những ai bị áp bức bởi tình 
trạng làm nô lệ cho tội lỗi cũng như bởi các hậu quả của tội 
lỗi. Đức công chính của Thiên Chúa là tình thương của Ngài 
 
Đoạn 21:Tình thương không phản lại công lý mà thể hiện 
cách thức Thiên Chúa vươn đến tội nhân, cống hiến họ một 
cơ hội mới để nhìn lại chính bản thân họ mà hoán cải và tin 
tưởng. 
 
Nếu Thiên Chúa tự giới hạn mình vào công lý thì Ngài sẽ 
không còn là Thiên Chúa nữa, trái lại, Ngài sẽ như loài 
người là thành phần chỉ muốn luật lệ được tôn trọng.  
 
Thiên Chúa vượt ra ngoài công lý bằng tình thương và sự 
tha thứ của Ngài. 
 
Công lý của Thiên Chúa là tình thương của Ngài được ban 
cho hết mọi người như ân sủng xuất phát từ cái chết và sự 
phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.  
 
Thánh Giá của Chúa Kitô là phán quyết của Thiên Chúa về 
tất cả chúng ta và toàn thế giới, vì nhờ Thánh Giá mà Người 
cống hiến cho chúng ta cái vững chắc của tình yêu và sự 
sống mới.  
 
 Đoạn 22: Tình thương của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả tác 
dụng của tội lỗi nữa. Tình thương này trở thành ân xá về 
phía Chúa Cha. 
 
2-  CHÚA KITÔ - DUNG NHAN CỦA TÌNH THƯƠNG 
 
“Chúa Giêsu Kitô là dung nhan của tình thương Cha” ra sao 
hay ở chỗ nào? 
 
 Đoạn 1: Tình thương đã trở nên sống động và hữu hình nơi 
Đức Giêsu Nazarét, đạt đến tột đỉnh của mình nơi Người. 
 
Đức Giêsu Nazarét là Đấng mạc khải cho thấy tình thương 
của Thiên Chúa, bằng lời nói của Người, hành động của 
Người và toàn thể bản thân của Người. 
 
 Đoạn 8: Sứ vụ Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Cha là sứ vụ 
mạc khải tất cả mầu nhiệm tình yêu thần linh. 
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Tình yêu này giờ đây đã trở thành hữu hình và khả giác nơi 
tất cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Bản thân của Người 
chẳng là gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu được tặng ban 
một cách nhưng không. 
 
 Hết mọi sự nơi Người đều nói về tình thương. Không một 
sự gì nơi Người mà lại trống rỗng lòng cảm thương. 
 
 Cái đã tác động Chúa Giêsu trong tất cả mọi trường hợp này 
không là gì khác ngoài tình thương, một tình thương khiến 
Người biết được tâm can của những ai Người gặp gỡ và đã 
đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của họ. 
 
 Đoạn 9: Trong các dụ ngôn về tình thương, Chúa Giêsu đã 
mạc khải cho thấy bản tính của Thiên Chúa như là bản tính 
của một Người Cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài 
tha thứ kẻ lầm đường lỡ bước và chế ngự thái độ tẩy chay 
bằng lòng cảm thương và tình thương.  
 
Trong những dụ ngôn này, 
Thiên Chúa luôn tỏ ra tràn 
đầy niềm vui, nhất là khi 
Ngài tha thứ. Nơi những dụ 
ngôn ấy, chúng ta thấy được 
cái cốt lõi của Phúc Âm và 
của đức tin chúng ta, vì tình 
thương hiện lên như là một 
quyền lực thắng vượt hết 
mọi sự, làm cho tâm can tràn 
đầy yêu thương và mang lại 
niềm ai ủi bằng ơn tha thứ.  
 
 Đoạn 20: Tình thương được 
mạc khải cho thấy như là một khía cạnh chủ chốt nơi sứ vụ 
của Chúa Giêsu… mối liên hệ Người có với những ai bị lề 
luật coi là tội nhân làm cho chúng ta nhận thấy được chiều 
sâu nơi tình thương của Người.  
 

1.  3-  GIÁO HỘI PHẢN ẢNH CHÚA KITÔ LÀ DUNG  
NHAN CỦA TÌNH THƯƠNG 
 
Giáo Hội phải làm sao để có thể chiêm ngắm và làm sáng tỏ  
Dung Nhan của Tình Thương là Chúa Giêsu Kitô? 
 
Đoạn 3: Hết mọi Giáo Hội Riêng sẽ trực tiếp tham phần vào 
việcsống Năm Thánh này như là một thời khắc của ân sủng 
và canh tân thiêng liêng. Vậy Năm Thánh này sẽ được cử 
hành cả ở Rôma cũng như ở các Giáo Hội Riêng như một 
dấu hiệu hữu hình của mối hiệp thông toàn cầu của Giáo 
Hội.  
 
Đoạn 10: Tình thương là chính nền tảng của đời sống Giáo 
Hội. Tất cả mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội cần phải 
được gắn bó với niềm êm ái dịu dàng Giáo Hội tỏ ra với các 
tín hữu; không một sự gì nơi việc giảng dạy của Giáo Hội 
cũng như nơi chứng từ của Giáo Hội trước thế giới lại có thể 
vắng bóng tình thương. Chính cái uy tín của Giáo Hội được 
nhận thấy ở cách thức Giáo Hội tỏ ra cho thấy tình yêu nhân 
hậu và cảm thương. 

1.  

 
Đoạn 12: Ngôn ngữ của Giáo Hội và cử chỉ của Giáo Hội 
cần phải truyền đạt tình thương, để có thể chạm đến tâm can 
của tất cả mọi người và phấn chấn họ một lần nữa trong việc 
tìm kiếm con đường dẫn về cùng Chúa Cha.  
 
Sự thật tiên quyết của Giáo Hội là tình yêu của Chúa Kitô.  
Giáo Hội biến mình trở thành tôi tớ cho tình yêu này và hòa 
giải nó với tất cả mọi dân tộc: một tình yêu tha thứ và tỏ 
mình ra nơi việc ban tặng bản thân mình. Nhờ đó, bất cứ 
Giáo Hội hiện diện ở đâu thì tình thương của Cha cần phải 
được hiện lộ ở đó. 
 
Đoạn 15: Trong Năm Thánh này, chúng ta hướng tới cái 
cảm nghiệm về việc mở lòng của chúng ta ra cho những ai 
đang sống ở những lề mép xa xôi nhất của xã hội: những lề 
mép do chính xã hội tân tiến tạo nên.  
 
Biết bao nhiêu là những tình trạng bất ổn và đau thương 

trong thế giới ngày nay! Biết bao 
nhiêu là những thương tích nơi xác 
thịt của những người không có 
tiếng nói, vì tiếng kêu la của họ bị 
bóp nghẹt và nhận chìm bởi thái độ 
lạnh lùng của kẻ giầu sang phú quí!  
 
Trong Năm Thánh này, Giáo Hội 
được kêu gọi hơn nữa trong việc 
hàn gắn các thương tích ấy, trong 
việc xoa dịu chúng bằng dầu an ủi, 
trong việc băng bó chúng bằng tình 
thương và chữa lành chúng bằng 
tình liên kết cùng với việc ân cần 

chăm sóc. 
 
Ước muốn thiết tha của tôi là, trong Năm Thánh này, dân 
Kitô giáo hãy nghĩ đến các công việc xót thương về thể lý 
và tâm linh. Nó sẽ là cách để làm cho lương tâm của chúng 
ta bừng tỉnh lại, một lương tâm đã quá thường trở nên cùn 
nhụt trước cảnh nghèo khổ. Và chúng ta hãy tiến sâu hơn 
nữa vào cốt lõi của Phúc Âm là nơi người nghèo có một vị 
thế đặc biệt nơi tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu 
giới thiệu cho chúng ta những công việc xót thương này 
trong việc giảng dạy của Người nhờ đó chúng ta có thể biết 
chúng ta có đang sống như là môn đệ của Người hay chăng.   
 
Chúng ta hãy tái khám phá ra những công việc xót thương 
về thể lý (theo kinh nguyện Tiếng Việt là Thương Xác 7 
Mối): cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo 
mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc 
kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các 
công việc xót thương về tâm linh (theo kinh nguyện tiếng 
Việt là Thương Linh Hồn 7 Mối), đó là lấy lời lành mà 
khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo 
kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống 
và kẻ chết.  
 
Đoạn 17: Mùa Chay trong Năm Thánh này cũng phải được 
sống một cách tha thiết hơn như là một thời điểm hồng ân để 
cử hành và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa. Biết 
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bao nhiêu là đoạn Thánh Kinh thích hợp cho việc suy niệm 
trong các tuần lễ Mùa Chay để giúp chúng ta tái nhận thức 
được dung nhan nhân hậu của Chúa Cha!  
 
Sáng kiến "24 Giờ cho Chúa" được cử hành vào Thứ Sáu và 
Thứ Bảy trước Tuần Thứ Bốn Mùa Chay, cần phải được áp 
dụng ở hết mọi giáo phận. 
 
Các vị giải tội được kêu gọi để trở thành dấu hiệu chính yếu 
của tình thương, trong mọi lúc, hết mọi nơi và trong mọi 
trường hợp, bất kể.  
 
Đoạn 18: Sẽ có những vị linh mục tôi sẽ ban năng quyền để 
tha thứ những tội cho dù chỉ giành cho Tòa Thánh mới có 
thẩm quyền, nhờ đó tính cách bao rộng nơi sứ vụ của họ là 
những vị giải tội được sáng tỏ hơn nữa. Trên hết, họ sẽ là 
những dấu hiệu sống động của việc Chúa Cha sẵn lòng đón 
nhận những ai tìm kiếm ơn tha thứ của Ngài. 
Xin các vị giám mục cử hành Bí Tích Hòa Giải với dân 
chúng của mình để thời điểm ân sủng được Năm Thánh 
cống hiến trở thành khả dĩ cho nhiều con cái nam nữ của 
Thiên Chúa trong việc tiếp tục lại cuộc hành trình về nhà 
Cha. 
 
Đoạn 20: Luật sống cho các môn đệ của Người là cần phải 
lấy tình thương làm chính, như chính Chúa Giêsu đã thể 
hiện bằng việc cùng ăn với các tội nhân.  
 
Đoạn 22: Việc sống ân xá của Năm Thánh nghĩa là việc tiến 
đến với tình thương của Chúa Cha bằng niềm tin tưởng rằng 
ơn tha thứ của Ngài bao gồm trọn cuộc đời của tín hữu. 
 
Đoạn 25: Năm Thánh Ngoại Lệ này, một năm giành để sống 
tình thương được Chúa Cha liên lỉ bao gồm tất cả chúng ta, 
trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Trong Năm Thánh 
này, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta ngỡ 
ngàng.  
 
Giáo Hội cảm thấy nhu cầu khẩn trương cần phải loan báo 
tình thương của Thiên Chúa. Đời sống của Giáo Hội chân 
thực và có uy tín chỉ khi nào Giáo Hội trở thành một sứ giả 
thuyết phục của tình thương.  
 
Giáo Hội biết rằng công việc chính yếu của Giáo Hội, nhất 
là ở một thời điểm đầy những niềm hy vọng lớn lao cùng với 
các dấu hiệu mâu thuẫn, là mang hết mọi người đến với mầu 
nhiệm tình thương cao cả của Thiên Chúa, bằng việc chiêm 
ngắm dung nhan của Chúa Kitô.  
 
Giáo Hội được kêu gọi trước hết trở thành một chứng nhân 
khả tín cho tình thương, tuyên xưng tình thương và sống tình 
thương như là cốt lõi của những gì Chúa Giêsu Kitô mạc 
khải.  
 
Chớ gì Giáo Hội không bao giờ mệt mỏi trong việc làm cho 
tình thương vươn dài mở rộng, và hằng nhẫn nại cống hiến 
lòng cảm thương và niềm an ủi. 
 
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, Chuyển Dịch, Phân Tích 
và Tổng Hợp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THẾ NÀO LÀ CẦU NGUYỆN 

♥ Cầu nguyện là xác tín rằng Thiên Chúa biết rõ hơn 
chúng ta những gì ta cần 
♥ Cầu nguyện là tìm cách hòa đồng ước muốn của mình 
với Thánh ý Chúa 
♥ Cầu nguyện là tin rằng Chúa không ngừng chăm nom 
săn sóc và phù trợ ta 
♥ Cầu nguyện là tin rằng có Chúa Quan Phòng « đếm 
từng sợi tóc trên đầu » ta 
♥ Cầu nguyện là tin rằng Thiên Chúa luôn luôn có lý 
♥ Cầu nguyện là chấp nhận quyền ưu tiên của Thiên 
Chúa, là nhận Người làm chủ tế đời sống mình 
♥ Cầu nguyện là giữ thái độ phó thác của trẻ thơ, biết tin 
cậy vào sự chăm sóc của Thiên Chúa, là người Cha nhân 
hậu 
♥ Cầu nguyện là thay đổi ý định của mình và tôn trọng ý 
định của Thiên Chúa 
♥ Cầu nguyện là chấp nhận để một “người khác” (và đây 
là Thiên Chúa) “ quấy rầy” mình. 
♥ Cầu nguyện là một cử chỉ xác tín rằng : 
 

Thiên Chúa hiện hữu 
Thiên Chúa đang nhìn xem ta 
Thiên Chúa lắng tai nghe ta 

Thiên Chúa trả lời và cứu trợ ta 
Thiên Chúa thương ta như Cha thương con 

 
♥♥♥ 

 
Lời sau đây, tôi phải suy gẫm thường xuyên, đó là lời của 
Thánh Alphonso de Liguori (Đấng sáng lập Dòng Chúa 
Cứu Thế): 
 
    "AI KHÔNG CẦU NGUYỆN THÌ KHÔNG ĐƯỢC RỖI" 
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