
 

                               

 

HÃY GIEO YÊU THƯƠNG VÀO NƠI OÁN THÙ. 

Mặt đất tràn đầy thiên đàng,  

Mọi lùm cây bừng sáng vì Thiên Chúa hiện diện, 

Ai thấy Thiên Chúa thì mới cởi giầy ra, 

Những người khác chỉ ngồi chung quanh hái quả mâm xôi. 

                                                ( Elizabeth Barrett Browning) 

 



Thiên Chúa là Tình Yêu, 

Một tình yêu bất tận và vô điều kiện, 

Ngài chỉ biết trao ban, 

Không so đo, không tính toán và không bao giờ thất bại, 

Vì thế Con Một Thiên Chúa đã chiến thắng, 

Cám dỗ, khổ hình, chết đi và sống lại, 

Để cứu chuộc tội lỗi loài người, 

Hãy gieo hạt giống tình yêu vào nơi oán thù, 

Oán thù sẽ tan biến, yêu thương sẽ nẩy nở lan tràn, 

Vì tình yêu không bao giờ thất bại, 

Chân lý này không bao giờ thay đổi, 

Là con Thiên Chúa, 

Hãy yêu như Thiên Chúa đã, đang và mãi mãi… 

Với một con tim trong sáng. 

 

Khi bạn nhìn lại những phiền muộn do vấn đề của bạn gây ra, bạn hãy ghi 

nhớ lời Thánh Phanxicô gởi cho tín hữu Corintô: “Tình yêu không bao giờ 

thất bại.” Bạn hãy nghiền ngẫm lời đó, rồi tự hỏi có khi nào đức mến có 

thất bại không. “Không bao giờ” nghĩa là không bao giờ. Tôi nghĩ bạn cũng 

xác tín như thế. Hễ khi nào tôi gặp vấn đề , thì trao ban tình yêu hẳn không 

bao giờ thất bại. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy có vấn đề , bạn cũng có thể 

tìm thấy giải pháp nhờ lời“Tình Yêu không bao giờ thất bại”. Chân lý này 

luôn luôn đúng.  

 

Nguyên nhân chính của phiền muộn vì chúng ta tin thù hận đang hiện 

hữu.Vì tin là thù hận đang có thật đó cũng là chìa khóa giúp bạn gieo yêu 

thương. Thù ghét chấm dứt nhờ yêu thương, chứ không phải nhờ sự thù 

ghét. Đó là lý do khiến thánh Phanxicô nài xin Thiên Chúa cho người biết 

đem tình yêu vào nơi oán thù và vì thế ảo tưởng thù ghét không còn tồn tại 

trong lòng của chúng ta. 

 

Chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, đó là quyền lực duy nhất hiện diện 

khắp nơi, vì thế không nơi nào mà chẳng có quyền lực duy nhất đó, kể cả 

nơi những người thù ghét . Bởi thế nếu chúng ta muốn biến đổi oán thù 



nên yêu thương hãy cầu xin quyền năng cao cả của Thiên Chúa để tình yêu 

duy nhất của Ngài tác động lên mọi người như thánh Phanxicô. 

Thù oán ở đâu? Làm sao đem yêu thương vào nơi oán thù là nguyên nhân 

gây ra vấn đề? 

 

Trong lịch sử các bạo chúa và các nhà độc tài thường thù ghét người khác, 

bởi vì họ cảm thấy bị oán ghét. Tất cả những vị tôn sư siêu phàm đều 

khẳng định tình yêu không bao giờ thất bại. Mọi tôn giáo đều quả quyết 

như thế.  Dưới đây là một số trích dẫn: 

 

Kitô Giáo: Thiên Chúa là Tình yêu, anh em là sở hữu cùa Thiên Chúa và là 

con cái của Đấng Tối Cao 

Do Thái Giáo: Anh em phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em hết lòng 

và yêu thương tha nhân như chính mình. 

Đạo Sikh: Thiên Chúa sẽ tái sinh những ai yêu thương bằng đôi tay của 

mình. 

Phật Giáo: hãy vung trồng yêu thương trên toàn thế giới 

Ấn Giáo: Yêu thương là phụng thờ Thiên Chúa cách tuyệt hảo nhất. 

Lão Giáo: Trời trang bị tình yêu cho những ai không hủy diệt tình yêu. 

Hồi Giáo: Tình yêu là thế này: bạn hãy xem mình thật nhỏ bé và Thiên 

Chúa thật vĩ đại. 

Đạo Ba-Hai: Nếu bạn không yêu thương tôi, tình yêu của tôi không cách 

nào đến với bạn được. 

Khổng Giáo: Yêu thương mọi người là sự thiện lớn nhất. 

Đạo thờ thần lửa: Con người được Chúa yêu thương , nên anh em hãy yêu 

mến Người 

    

HÃY GIEO YÊU THƯƠNG VÀO MỐI TƯƠNG QUAN CỦA BẠN. 

Đây là bí quyết để đối phó với sự oán thù của những người sống bên cạnh bạn. 

Trước hết bạn hãy nhớ sự oán thù là một phản ứng nhằm đối phó với sự thất vọng 

trong tình yêu.  Sau đó, bạn hãy thinh lặng và lặp đi lặp lại câu này: “ Lạy Chúa, 

xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào 

nơi oán thù.” 



Để gieo yêu thương, bạn hãy bình tĩnh và nhận biết rằng trong thâm tâm và vô thức 

của kẻ thù oán, họ cảm thấy bị oán ghét và đang cố xua đuổi cảm xúc khó chịu ấy. 

Tình yêu vô điều kiện thì không thể đi đôi với sự thù ghét, bởi thế nhiệm vụ của 

bạn là phải gieo yêu thương vào nơi thù oán.  Bạn hãy chuyển cho họ thông điệp 

này là trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn không hề oán ghét họ. Làm được như thế, 

bạn sẽ xua tan sự oán thù và tìm thấy giải pháp thiêng liêng cho vấn đề oán thù. 

Khi người ta oán thù bạn, thì sự oán thù đó chẳng qua là nổi đau mà người ta đang 

muốn vứt bỏ. Khi sự oán thù tan biến , thì nổi đau dầy vò người ấy cũng không còn 

khủng khiếp nữa. Qua lời kinh trên đây, thánh Phanxicô nài xin Chúa ban cho 

người nghị lực để gieo vãi tình yêu, một tình yêu có khả năng xoa dịu đau khổ khi 

đối diện với sự oán thù . Bạn hãy cầu nguyện như thế mỗi khi những người sống 

chung quanh và làm việc với bạn tỏ vẻ oán thù bạn. 

Qua những điều tôi viết trên đây, tôi không hề có ý bảo bạn phải trở nên nạn nhân 

của người khác. Một trong những cử chỉ yêu thương mà bạn có thể thực hiện để 

đáp lại sự oán thù là im lặng cầu nguyện cho người ấy và âm thầm rút lui khỏi 

trường lực sợ hãi và thù oán. Khi bạn âm thầm rút lui mà không lẩm bẩm kêu ca, 

không nguyền rủa hay to tiếng, bạn muốn nói với người gây hấn là bạn quý trọng 

bản thân và không muốn trở thành nạn nhân của kẻ ấy. Sau khi họ lấy lại bình tĩnh 

và bầu khí oán thù không còn nữa , bạn có thể trở lại để trao đổi . 

Bạn hãy cương quyết đừng để cho ai làm bạn kiếp sợ, phẫn nộ hay đau đớn . Mục 

tiêu của bạn là ở trong yêu thương. Bạn tự ý rút lui khỏi hiện trường là bạn giữ cho 

trường lực của mình không bị ô nhiễm và để cho người gây hấn có cơ hội nhìn lại 

hành động của họ. Bạn nên nhớ sự thù hận của họ là nổi đau dày vò đay nghiến 

họ. Nếu bạn không oán thù vì sự oán thù của người khác, bấy giờ bạn giúp kẻ 

gây hấn vô hiệu hóa nỗi đau của mình. 

Bất cứ khi nào bạn bắt gặp sự thù ghét, bạn hãy dành ít phút để tự nhủ là phải quay 

về với Thiên Chúa. Khi bạn đi ra khỏi cái tôi của mình, cái tôi muốn ăn miếng trả 

miểng và chiến thắng thù oán, bấy giờ bạn đang gieo yêu thương. Cội nguồn của 

bạn là Thiên Chúa . Cuội nguồn của oán thù là niềm tin sai lạc cho rằng họ tách rời 

với Thiên Chúa. Bạn hãy quay về cuội nguồn mỗi khi giáp mặt với oán thù, và bạn 

sẽ biết phải làm gì để gieo yêu thương. Nếu ai cố nhữ bạn rơi vào bẫy thù oán của 

họ , bạn hãy cương quyết đừng để mình dính mồi . Giăng bẫy như thế thì tương tự 

như khiêu khích một người không muốn tranh luận . Người hung dữ sẽ hết tức 



giận nhờ phản ứng hiền hòa và yêu thương. Tất cả những gì được tình yêu 

đoái nhìn sẽ biến thành niềm yêu và vẻ đẹp. Nói cách khác tình yêu và thù hận 

không thể sống chung với nhau. 

Nhiều cái-được-gọi-là-vấn-đề trong cuộc sống phát sinh từ việc chúng ta phải đối 

phó với kẻ gieo thù oán vào trường lực chúng ta. Bạn để ý xem sự thù oán gây tai 

hại cho nhà cửa, công sở, gia đình và bạn bè, tương quan, thậm chí sức khỏe của 

bạn như thế nào. Rồi hãy tự hỏi liệu bạn có nên làm gia tăng sự thù oán bằng cách 

oán ghét những kẻ gây hấn không. 

Bạn thấy đấy, nếu bạn thực hành lời kinh của thánh Phanxicô “ Xin giúp con đem 

yêu thương vào nơi oán thù” thì chẳng có gì còn gọi là vấn đề nữa. Nhiệm vụ của 

bạn là đừng để mình rơi vào mạng lưới của thù oán này đến thù oán khác. Ngay cả 

khi bạn đang bị bao trùm trong trường lực thù oán mà không thể tẩu thoát, bạn vẫn 

có thể lấy quyết định là chỉ nghĩ tới tình yêu. Bạn hãy thinh lặng và lặp đi lặp lại 

lời kinh này: “ Lạy Chúa xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con 

đem yêu thương vào nơi oán thù.” Tình thế sẽ thay đổi.   

Thay đổi như thế nào? Các vấn đề chỉ hiện diện trong tâm trí bạn. Nếu tâm trí bạn 

có tình yêu thì ở đấy không có chỗ cho thù oán, cả hai không thể sống chung với 

nhau. Khi bạn đối diện với thù oán, nếu bạn ý thức và quyết tâm chỉ suy tưởng đến 

yêu thương, thì đó là giải pháp thiêng liêng. Với thời gian, tình yêu chắc chắn sẽ 

biến thù oán thành niềm vui và vẻ đẹp. 

GIEO YÊU THƯƠNG VÀO NƠI OÁN GHÉT BẢN THÂN 

Nếu sự oán ghét bản thân cư ngụ trong lòng bạn, thì bạn phải lấy tình yêu thay thế 

cho sự oán ghét bản thân ngay. Gieo yêu thương vào nơi oán thù, tức là gieo yêu 

thương vào bất cứ nơi nào bạn thấy sự thù oán, dù là nơi thâm sâu trong lòng bạn. 

Hãy lắng nghe lời sau đây của thánh Phanxicô: “ Tôi chỉ là người tội lỗi, nếu 

Thiên Chúa nhờ tôi mà hành động , thì Người cũng nhờ người khác”. 

Bạn hãy tưởng tượng một người đã từng được mang năm dấu thánh của Chúa Kitô, 

đã thuần hóa thú dữ, đã chữa lành bệnh nhân và giao giảng tình yêu vô điều kiện, 

vậy mà người đã tự thú: “ Tôi là kẻ tội lỗi”. Nếu thánh Phanxicô xem mình là kẻ 

tội lỗi thì bạn ắt phải tự kiểm điểm hành vi và tư tưởng xấu xa của mình và tha thứ 

cho mình, rồi sau đó hãy quý mến bản thân chứ đừng oán ghét bản thân nữa. 



Mọi cử chỉ khi dễ bản thân đã lùi vào quá khứ. Bởi thế, kể từ đây bạn đừng phí 

phạm thời giờ vào việc oán ghét bản thân nữa. Bạn nên nhớ  oán ghét chính là tình 

yêu, nhưng là một tình yêu lạc hướng. Bạn hãy bẻ tay lái và suy nghĩ theo chiều 

hướng yêu thương. Tha thứ là phương tiện đổi hướng.  

Khi nhắc lại việc quý mến bản thân ở đây, tôi muốn nhấn mạnh nơi nào có cảm 

xúc oán ghét thì nơi đó cần phải gieo yêu thương. Tất cả những sai lầm của bạn 

trong quá khứ, những phán đoán sai lạc và thiếu nhận biết bản thân là chuyện 

đương nhiên của con người. Bạn cần ở trong bóng tối mới có thể chiến thắng bóng 

tối. Các lỗi lầm của bạn xúc phạm đến Thiên Chúa, đơn giản thế thôi. Bạn là thụ 

tạo thánh thiêng của Thiên Chúa không hề xấu xa, bởi vì Thiên Chúa tốt lành và 

mọi thụ tạo do Người tạo dựng đều thuộc về Thiên Chúa, không sai lầm, không 

xấu, không ai tốt hơn ai. Bạn hãy thực hiện lời sau đây của  Emerson như một 

phương thức được chữa trị những lỗi lầm của mình. 

Đừng bao giờ đánh mất cơ hội nhìn thấy mọi sự đều đẹp; bởi vì vẻ đẹp là chữ 

viết của Thiên Chúa – một bảng chỉ dẫn bên đường. Hãy nhận ra vẻ đẹp trên 

khuôn mặt kiều diễm, nơi bầu trời trong sáng, nơi cánh hoa mỹ miều và hãy 

dâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa vì vẻ đẹp đó. 

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì bạn có một khuôn mặt đẹp. Bạn hãy đặt mình vào chén 

chúc tụng và để cho tình yêu cư ngụ trong lòng bạn. Đó quả là một cơ hội để chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của bạn. 

HÃY THỰC HÀNH ĐỂ GIEO YÊU THƯƠNG 

Để thực hiện gieo yêu thương khi bạn trong tình huống oán thù , bạn hãy  lặp đi lặp 

lại lời kinh của thánh Phanxicô: “ Lạy Chúa,xin giúp con đem yêu thương vào 

nơi oán thù”. Tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy nguồn thương yêu sẽ lan tràn trong tâm 

hồn bạn thay thế cho oán thù. 

Nếu có ai công khai oán ghét bạn, bạn hãy nhớ Chúa Giêsu đã rửa chân cho 

các môn đệ trong đêm trước ngày chịu khổ nạn, bạn hãy tưởng tượng bạn cũng 

đang rửa chân cho người oán ghét bạn. Khi tưởng tượng như thế, đó chính là bạn 

đang gieo yêu thương vào nơi oán thù và bạn sẽ chế ngự thói quen dễ bị tổn thương 

và nóng giận. 



Nếu bạn chứng kiến sự phẫn nộ của oán thù, bạn đừng để cho sự kiện đó biến 

thành đề tài để thảo luận , đừng oán trách, đừng phê phán, đừng lôi cuốn oán thù 

vào tâm hồn bạn và hãy cầu nguyện cho những người  đang sa lầy trong thù hận. 

Mỗi khi gặp thù oán, bạn hãy nhớ kẻ gây thù oán đang cảm thấy bị oán ghét. 

Nếu bạn nhận thức như thế, bạn sẽ muốn xoa dịu nỗi đau  của kẻ khác, bằng cách 

mang tình yêu ấm áp đến cho kẻ đang bị  oán ghét. Khi tranh luận, nếu thấy có dấu 

hiệu oán thù, bạn hãy nhủ thầm Chúa yêu thương mọi người. Nếu bạn dùng mọi 

cách để truyền bá chân lý ấy cho mọi người thì bấy nhiêu thôi cũng đủ giải tỏa bầu 

không khí căng thẳng và tìm thấy giải pháp thiêng liêng cho vấn đề. 

Bạn hãy quan tâm đến những người kém may mắn   

Trong xóm giềng, nếu có một ai đó cảm thấy thất vọng và cần sự giúp đỡ. Họ 

không biết rằng họ lo âu vì thiếu tình cảm yêu thương. Họ cảm thấy thế giới và 

những người thân không yêu thương họ. Bạn có thể trở nên khí cụ bình an khi bạn 

an ủi, cảm thông nổi buồn và cô đơn của họ đó là bạn gieo yêu thương, hy vọng 

vào tâm hồn đang thất vọng với hành động như thế bạn cũng đang nuôi dưỡng linh 

hồn của bạn. 

Đừng bao giờ chấp nhận mình đang thù oán 

Để đem yêu thương vào nơi oán thù, bạn phải luôn nhớ rằng bạn là tình yêu và bạn 

chỉ có thể trao ban tình yêu. Bởi thế khi người ta bắt bạn chịu đựng sự thù oán, thì 

sự thù oán không thể nào tác động trên tâm hồn bạn được, bởi vì sự thù oán không 

thể sống chung với tình yêu trong linh hồn bạn. 

Bạn hãy chia sẻ đời sống với kẻ gây hấn 

Khi tìm hiểu những kẻ gây thù oán, bạn thấy rằng họ cũng khao khát những điều 

tương tự như bạn. Họ muốn được yêu thương và những biểu hiện thù oán không gì 

khác hơn là một tiếng kêu gào muốn được yêu thương. 

Khi bạn cố gắng hiểu biết người khác, dành thời giờ cho họ, cố gắng thêm một 

chút để gieo yêu thương vào nơi nhen nhún oán thù, bấy giờ bạn tạo nên không khí 

cởi mở và nhờ bầu khi đó mà tình yêu có cơ hội trổ sinh hoa trái. Không chỉ trong 

gia đình, mà cả người ngoài cũng cần được quan tâm như thế. Bạn có thể ăn trưa 

với một nhân viên bất kính nhất, và sau khi ăn chung với nhau sự nghi kỵ, oán thù 



sẽ suy giảm. Từ “ thành kiến” bắt nguồn từ tiếng la-tinh, có nghĩa là “ phê phán 

trước” là đánh giá người khác mà chẳng cần tiếp xúc. Đánh giá trước khi tiếp xúc. 

Qua tiếp xúc, bạn thấy rằng cả hai đều chia sẻ một số quan điểm chung và vì thế 

mà cái “trước” sẽ biến mất và việc phê phán cũng không còn. 

Hãy gieo yêu thương bằng thư tín        

Chúng ta thường khó tiếp xúc với người gây hấn. Bạn càng nổ lực nói chuyện với 

họ, họ càng khăng khăng nghĩ rằng họ không có con đường nào khác ngoài con 

đường đã chọn. Trong trường hợp như thế, gặp gỡ thường biến thành tranh luận, 

cải vả và cố chấp. Bạn nên viết thư bày tỏ cảm xúc của bạn, như thế người nhận sẽ 

không thể lấy oán thù mà đáp lại yêu thương mà bạn đang gieo vào tâm hồn họ. 

Bạn hãy tỏ ra ân cần và ân cần hơn nữa 

Thêm một cách khác để gieo yêu thương vào nơi oán thù, đó là lòng quảng đại và 

trao ban. Bạn hãy gởi một đóa hoa, một gói kẹo hay một món quà cho người đã sỉ 

nhục bạn để đáp lại sự thù oán. 

Nhiều năm qua tôi thấy một số khách hàng không đủ khả năng chi trả mà vẫn cứ 

đặt hàng. Họ gởi ngân phiếu thanh toán nhưng tài khoản của họ đã cạn kiệt. Có lần 

tôi cảm thấy bị lừa gạt và chỉ trích tinh thần vô trách nhiệm và thiếu đạo đức của 

họ. Sau này mỗi khi nhận được những ngân phiếu như thế, tôi gởi tặng họ một 

cuốn sách có chữ ký và kèm theo ngân phiếu bị trả lại. Kết quả thật bất ngờ. 

Khoảng 98 phần trăm khách hàng không những trả tiền mà còn viết thư xin lỗi. 

Còn trước đây không tới 40 phần trăm. Người xưa có câu: “ Lấy ân đền oán”. Còn 

tôi chỉ thích “ đáp trả bằng yêu thương, cảm thông, tha thứ và cầu nguyện”.  

Hãy tha thứ và yêu thương bản thân 

“ Thương người như thể thương thân”, khi bạn đã yêu tha nhân được thì đương 

nhiên bạn cũng yêu chính bản thân mình. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn đã được nối 

kết với Thiên Chúa từ muôn đời, bạn được thụ tạo của Thiên Chúa và bạn đừng sợ 

sự thánh thiêng của bạn nữa. Bạn không phải giữ một chuẩn mực nào rồi mới được 

yêu thương. Bạn được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Dù bạn mắc sai lầm, 

bạn luôn được yêu thương. Dù bạn thất bại, bạn vẫn luôn được yêu thương. 

Nếu bạn oán ghét bản thân, ấy là bạn cho rằng cái tôi của bạn nắm giữ mọi quyền 

lực, cái tôi nghĩ rằng bạn có giá trị là vì chức vụ, của cải bạn sở hữu và những gì 



người khác nghĩ về bạn. Cái tôi tin rằng bạn cách biệt với mọi người và Thiên 

Chúa. Cái tôi luôn luôn phê phán, đánh giá và so đo với kẻ khác. Nếu bạn không 

trân trọng bản thân nghĩa là bạn đang khinh rẽ chính mình. Lúc bấy giờ bạn sẽ luôn 

nhớ đến những thất bại và căm ghét bản thân vì những thất bại đó. 

Là một con người thánh thiêng, bạn không buộc phải thành công, so đo với người 

khác, chiến thắng hay làm bất cứ điều gì khác . Giá trị của bạn là một quà tặng. 

Bạn là tác phẩm cùa Thiên Chúa. Luôn luôn nối kết với Thiên Chúa. Bạn hãy nhớ 

lấy chân lý đó mỗi khi bạn cảm thấy oán ghét bản thân. Hãy tha thứ cho mình và 

gieo yêu thương vào tâm hồn của bạn, bấy giờ bạn sẽ tìm thấy giải pháp thiêng 

liêng cho “vấn đề” khinh rẽ bản thân. 

Không ai có thể yêu thương người khác mà không yêu nhân loại. Khả năng yêu 

thương bắt nguồn từ cảm nhận về sự liên kết giữa mình với mọi thọ tạo khác, với 

toàn thể nhân loại và với Thiên Chúa. 

Để minh họa cho một sứ điệp gieo yêu thương qua những lời kinh của Thánh 

Phanxicô, xin bạn nghe câu chuyện của một người nô lệ. Ông tên là Booker T. 

Washington. Sau khi ông được trả tự do, người ta nghĩ ông có đủ lý do để căm thù. 

Thế nhưng, ông đã viết: “ Tôi không bao giờ để cho linh hồn trở nên ti tiện 

bằng cách căm ghét người khác” . Ông đã từng lao động khi mới 9 tuổi, giữ chân 

gác gian để kiếm tiền đi học, và về sau ông làm hiệu trưởng Trường Cao Đẳng 

Tuskegee tiểu bang Alabama. Ông đã cự tuyệt với oán thù. Tai sao? Bởi vì oán thù 

làm cho linh hồn trở nên ti tiện. Khi bạn gieo yêu thương, linh hồn bạn sẽ được tô 

điểm bởi muôn ngàn hoa thơm. 

Cầu nguyện cũng là một cách gieo yêu thương  

Mùa Chay là thời gian của thống hối, hy sinh, tha thứ và yêu thương. Bạn và tôi 

hãy cùng nhau thực hiện những gì còn thiếu sót, sửa đổi những sai lầm trong 

những ngày tháng qua và cầu nguyện cho những ai đang còn chìm đắm trong hận 

thù và tội lỗi. Hãy tặng cho nhau từng lời ca tiếng nhạc trong bài thánh ca “ KINH 

HOÀ BÌNH” của Thánh Phanxicô, hãy cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa 

qua Con Một mà Ngài đã trao ban, hãy lần chuỗi Mân Côi cùng Đức Mẹ Maria là 

Mẹ Thiên Chúa cầu bầu và dâng lời cầu nguyện cho quê hương thân yêu đang vẫn 

chìm đắm trong nghèo khổ, áp bức, bạo lực, vô luân, tàn ác của chế độ cộng sản  

vô thần đang đàm áp tôn giáo, coi thường mạng sống của con người, và cầu xin 

cho hòa bình trên toàn thế giới đang một ngày trở nên vô cùng bất an, tranh chấp, 



oán thù, nghèo đói, bịnh tật, tội lỗi và thiên tai càng gia tăng khắp nơi trên trái đất 

này mà Thiên Chúa đã tạo ra. Tại sao vậy ??? Vì loài người đang thiếu yêu thương, 

không tôn trọng đời sống từ thiên nhiên, loài vật đến cả con người, đang quên mất 

mình cũng là một loài cao quý nhất có linh hồn và mang hình ảnh của Thiên Chúa 

cũng là do Ngài tạo ra. Không muốn gieo yêu thương mà chỉ thích gieo oán thù. 

Vậy cho nên chúng ta phải luôn cầu nguyện với lời kinh của Thánh Phanxicô cùng 

Thiên Chúa mà nài xin cho mọi người hãy gieo yêu thương trong gia đình đến 

ngoài xã hội, để yêu thương lan tràn trên khắp địa cầu cho cuộc đời bớt đau thương 

và oán thù.  

Nguyện xin Thiên Chúa đừng bỏ loài người mà Ngài đã tạo ra. Một người Cha đầy 

quyền năng và nhân hậu đã ban Con Một của Ngài để cứu chuộc tội lỗi loài người 

chúng ta. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho toàn thể nhân loại. 

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một Tân Đức Giáo Hoàng Phanxicô Đệ 

Nhất, Ngài là một biểu tượng của Thánh Phanxicô rất khiêm nhượng, đơn sơ, khiết 

tịnh, khó nghèo với khuôn mặt hiền từ và khả ái một dấu chỉ của Hồng Ân Thiên 

Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Thiên Chúa ban cho Ngài được tràn 

đầy Ơn Chúa Thánh Thần để canh tân và dẫn dắt lèo lái con thuyền Giáo Hội Công 

Giáo La Mã  trên hành trình Đức Tin với trái tim yêu thương bất tận của Thiên 

Chúa.   

Thương chúc các bạn mùa Phục Sinh tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa và luôn được 

phù trợ của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.  
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