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❖ Những đặc nét về Đức Giêsu qua ba năm sứ

vụ công khai

❖ Ngài chữa lành, tha thứ, làm phép lạ, rao

giảng Tin Mừng về Nước Trời

❖ Đức Giêsu động lòng thương trước khổ đau

của dân chúng và luôn quan tâm thông cảm



❖ Ngài chữa lành các bệnh nhân, tha thứ các kẻ 

tội lỗi, tháo gỡ những sự ràng buộc và chúc

phúc cho họ “đức tin con đã cứu rỗi con …”

❖ Ngài sẵn sàng đón nhận các tội nhân ăn năn

hối cải trở về

❖ Lc 7,36-50  Người phụ nữ tội lỗi đươc tha thứ

❖ Lc 19, 1-10  Ông Da-kêu

❖ Ga 4, 4-42  Phụ nữ Samari bên bờ giếng



God never tires of forgiving us; we are 

the ones who tire of seeking his mercy.

--Pope Francis, The Joy of the Gospel

Đứng dưới chân cây thập giá …



Cái nhìn của Đức Giêsu 

-- để thấy như Thầy thấy



❖ Cái nhìn dịu hiền của Đức Giêsu đầy

tình thương, thông cảm, tha thứ, không

đoán xét (loving gaze of Christ)

❖ Cái nhìn của Đức Giêsu thấy tận lòng

người – tinh vi và ý thức sự thật

❖ Mc 10, 46-52  Người mù ở Giê-ri-khô

❖ Lc 7, 36-50  Người phụ nữ tội lỗi





❖ Trở nên cuộc mạo hiểm trong hồng ân 

– ơn tràn ngập trên ơn (grace upon 

grace … Ga 1,16)

❖ Trong mọi giây phút và hoàn cảnh đều 

có ơn Chúa – Sống trọn vẹn từng giây 

phút một

❖ Cậy vào ơn Chúa hơn sức người



❖ Thánh hóa bởi cách nhìn và dấn thân của

Đức Giêsu.  Thầy luôn luôn trung thành

với Thánh Ý Chúa Cha Đấng đã sai Ngài

❖ Các môn đệ từ bỏ và chết đi cho cái tôi

(danh dự, kiêu ngạo, đòi hỏi, cạnh tranh, 

sợ hãi …) để trở nên giống Thầy

❖ Càng theo Thầy thì chúng ta càng gần gũi

biết Thầy và kết hiệp với Thầy



“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy

ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm

nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì

ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt. 11, 28-30)



Ao ước Tôi Ao ước Thiên ChúaKết hiệp với

Thiên Chúa

Đổi mới lòng người qua những tâm tình, ao 

ước chân thật, hồng ân của Thiên Chúa



❖ Lời mời làm bạn đồng hành với Đức Giêsu thật là một

điều gì mới lạ.  “Anh em là bạn hữu của Thầy, không

còn là tôi tớ nữa.” (Ga 15, 14)

❖ Đặc nét tình bạn là yêu thương nhau, hiểu biết, chia 

sẻ,  và hy sinh cho nhau.  Ngôn ngữ mới: người yêu và

người được yêu (Lover and Beloved)

❖ Bài học tình yêu và phục vụ -- khí cụ cho tình yêu

▪ “Trong tất cả để yêu thương và phục vụ”  (En

todos amor y servir) – Thánh I-Nhã



Christ has

No body on earth but yours;

No hands but yours;

No feet but yours;

Yours are the eyes

Through which he is to look out

Christ’s compassion to the world;

Yours are the feet

With which he is to go about

Doing good;

Yours the hands

With which he is to bless now.



❖ Tôi để ý và ghi nhớ gì nhất trong cuộc đồng hành với Đức
Giêsu?  Đặc nét gì về Thầy đã đánh động tôi và mời gọi tôi
lớn lên trong tình yêu và hồng ân Ngài ban cho? 

❖ Tôi có cảm nhận sự liên hệ thân mật với Đức Giêsu không?  
Tôi có nhận ra lời mời được làm bạn được kết hợp với Ngài
không?  Tôi có những ao ước gì trước lời mời này?

❖ Tôi ở lại trong Đức Giêsu và chia sẻ những tâm tình từ
trong đáy lòng.  Tôi lắng nghe tiếng Thầy gọi tên tôi, an ủi
tôi, mời gọi tôi làm môn đệ, làm bạn yêu dấu.  Tôi nghỉ ngơi
trong bình an và sự hiện diện của Thầy.


