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Mừng lễ Lòng Thương Xót Của Chúa CHA, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần xin nghe lại đoạn 
19 Tin Mừng theo Gioan: 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn 
để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày 
sabát đó lại là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Philatô cho 
đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy 
xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người 
thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Ðức 
Giêsu.  

 Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ 
không đánh giập ống chân Người. 19:34  Nhưng một 
người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người;  

Nova Vulgata: et continuo exivit sanguis et aqua.  
Gioan-Dimai:   

VÀ CHẢY RA NGAY LẬP TỨC MÁU VÀ NƯỚC  
[từ Trái Tim của GiêSu]  

Ðúng lúc ấy đứng bên thập giá Ðức Giêsu, có Ðức 
Nữ Maria là Mẹ của Người, Gioan là môn đệ thương mến, chị của Ðức Nữ là bà Maria vợ ông 
Cleôphát, cùng với bà Maria Mágđala.  

19:35  [Maria Tinh Trong và Gioan, và 2 nhân chứng khác cũng tên Maria, ] người xem thấy 
việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật 
để cho cả anh chị em nữa cũng tin.  

19:36  Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm Lời Chúa đã phán: 

Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị tổn hại  

Lại có Lời nữa Chúa đã phán: 

Nova Vulgata Gioan19:37:   “ Videbunt in QUEM transfixerunt ”.  

Họ- loài người -sẽ nhìn lên ÐẤNG họ - loài người - đã đâm thâu. 

 

KAI EXELTHEN EUTHUS HAIMA KAI HUDOR  

VÀ CHẢY RA NGAY LẬP TỨC MÁU VÀ NƯỚC [từ Trái Tim của GiêSu]  
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[Hình ảnh câu Lời Chúa trích từ Tin Mừng theo Gioan bản cổ W-Dimai nay đã hơn 1800 năm 
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 Tôi xin trưng lại nơi đây câu Lời Chúa Gioan 19: 34 xác thực rằng từ Trái Tim của Chúa 
GiêSu,  Chúa CHA và CON và THÁNH THẦN 
ban hết Máu và Nước cho ta.  Có lẽ nhiều 
người còn chưa tin vào Chúa Thương Xót 
với Máu và Nước cho nên năm 1931,  Chúa 
đã ban hình ảnh tỏ hiện Lòng Thương Xót 
ấy cho chị thánh Faustina. Ngày nay cứ sau 
Lễ Chúa Sống Lại thì chúng ta mừng lễ 
Lòng Thương Xót theo ý thánh Gioan 
Phaolo và ngài khuyên ta ngước nhìn lên 
Thập Giá Chúa KiTô:  

Họ- loài người -sẽ nhìn lên ÐẤNG 

họ - loài người - đã đâm thâu. 

để mà đón nhận 

    Máu là nguồn Ánh Sáng Ðỏ,  
Nước là nguồn Ánh Sáng Trắng Xanh.  
 
Ai ai sốt sắng liên lỉ khẩn nguyện lời kinh rất 
vắn tắt, kinh ngắn nhất trong mọi kinh: 
   LẬY CHÚA GIÊSU,  
   CHÚNG CON TRÔNG CẬY VÀO CHÚA  

   JESUS, WE TRUST IN YOU.  

thì sẽ được Ơn Thương Xót Ðặc Biệt vào giờ 
lâm tử như Chúa đã hứa qua chị Faustina. 
 
Khi khởi đọc câu Gioan 19:37 thì tôi chợt 
thắc mắc rằng tại sao chỉ có một anh lính 
đâm Trái Tim  của GiêSu mà câu này viết 
hai ÐT nhìn lên và đâm thâu theo số 
nhiều như trách móc anh và những kẻ đằng 

sau anh xúc phạm đến Trái Tim Chúa (?).  Nay kiểm lại thì thật lòng bản cổ Dimai và Nova 
Vulgata cùng đọc hai ÐT nhìn lên và đâm thâu theo số nhiều, và xin hiểu chữ chúng / họ 
bao gồm cả và loài người từ các bậc tổ tiên xa xưa đến các thế hệ tận cùng vào lúc sẽ có tận 
thế thì hữu lý hơn:   Nova Vulgata Gioan 19:37:    

“ Videbunt in Quem transfixerunt ”.  

Họ- loài người -sẽ nhìn lên Ðấng họ - loài người - đã đâm thâu. 

 

Và xin tin thật rằng chính chúng ta phải cùng nhìn lên để tái khám phá ra  Trái Tim Ðầy Yêu 
Thương của Ngài đã bị chính tội lỗi chúng ta  đâm thâu để mà được Ơn Thương Xót.   Chung ta 
đang cần đến Lòng Thương Xót hơn lúc nào hết vì nay  là lúc Satan  đánh phá ngày càng mạnh 
xúi dục chúng ta cùng phạm tội theo ước vọng riêng của mình:  ta đang cùng phạm nhiều tội 
theo tập thể:  tạo ra nhiều loại luân lý xã hội mới ngược Ý CHA tỷ như coi phá thai là chìa khóa 
bảo vệ kinh tế xã hội, đồng tính hôn nhân là giữ quyền công bằng của loài người có phẩm giá 
(CC2) ..v.v. thêm với nhiều cuộc chiến tranh mang  hậu quả khốc liệt - Nước Việt chẳng bị loại 
trừ.... thêm nhiều thiên tai từ động đất đến sóng ma và nguy hại phóng xạ đang rì rỏ; cộng vào 
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tội lỗi từng người,  sa đọa của vài linh mục ghẻ lở… và chính Mẹ Giáo Hội bị tổn thương, làm 
cho lòng Trông Cậy vào Chúa bị quên lãng . Nhiều người đọc Bí Mật Fatima và vài lời gọi là dự 
báo của Ðức Mẹ, đã đâm âu lo cho số phận thế giới, bi quan nghĩ là Ngày Tận Cùng đã đến. 
ÐTC Gioan Phaolo nhắc nhở chúng ta hãy cứ cầu nguyện cho cho nhau và cho Mẹ Giáo Hội 
trong cơn phong ba song vẫn nhắc đi nhắc lại rằng : Các con đừng sợ. Ngài mong ta cậy 
trông qua câu Lời Chúa rằng  

Apud DOMINUM Misericordia et copiosa apud EUM Redemptio.  
Lòng từ nhân của Chúa và Ơn Cứu nơi Ngài luôn chan chứa. AMEN  

------------------------------------------ 

PHẦN KỸ THUẬT -   Thắc mắc và tìm hiểu 
 
1.  Ðức Nữ Maria và tông đồ Gioan chỉ thấy người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa 
song lưỡi giáo ấy có thật sự đâm đúng vào Trái Tim Chúa hay không? 
 

Xin anh chị google chữ pericardium :  chung quanh trái tim loài người có một bọc  gọi là 
pericardium  có nước (pericardium fluid) để trái tim được bảo bọc và hoạt động dễ dàng.  Chúa 

đã đổ hết máu sau khi chịu đánh đòn,  nhất là bị đóng 
đanh và treo lên,  tuôn kéo hết Máu của Ngài ra  khỏi cơ 
thể trước khi tắt hơi ngoại trừ những giọt Máu cuối cùng 
trong Tim và khối Nước trong  bọc Tim.  Cú đâm đã kéo 
khối Máu và Nước còn lại chẩy ộc ra  theo lưỡi giáo ngay 
trước mặt Ðức Nữ Maria Mẹ Người.   
[Photo whatsmesothelioma.org]  
 
 

 
 
 
 
 
2. Ðức Nữ Maria 
và tông đồ Gioan 
đã xác nhận lời 
Kinh Thánh nói 
trước về thân thể 
Chúa chịu nạn: 

Chẳng một cái 
xương nào của 
Ngài sẽ bị tổn hại   
(XuatHanh 12:46-)  

Khi Chúa bị đóng 
đanh tay chân sẽ có 
tổn hại đến xương 
hay không? Rất có thể như thế, không chỉ 1 mà có thể nhiều cục xương bị chiếc đinh chặt gẫy 
hoặc cũng gây sứt mẻ  vì chân tay có nhiều đốt xương lắm mà các nghệ sĩ đặt  4 dấu đanh 
Chúa tại chính giữa lòng lòng hai bàn tay và hai mu bàn chân,  chân phải chồng lên chân trái 



đứng trên một cái giá gỗ.  Bọn lý hình đã chẳng thương xót tử tội lại rất mạnh tay hành hình 
cho mau.  Cần hiểu lời Kinh Thánh ra sao?  

Người La Ma sáng chế ra cực hình đóng đanh rất là ác độc để nạn 
nhân phải đau nhiều giờ rồi mới được chết. Biết là GiêSu vô tội 
song Philatô cho bị đánh đòn nhừ tử bằng loại giây da có nhiều 
cục móc sắt rồi mới cho đóng đanh như  các tử tội khác  để làm 
hài lòng đám Do Thái.  Tử tội GiêSu phải tự vác thanh ngang 
(patibulum) thập giá lên Núi Sọ.  Vì đã bị đánh đá tại trại giam của 
CaiPha và tại tòa xử của Philatô nên tử tội GieSu kiệt sức và ngã 
quỵ nhiều lần.  Một người tốt bụng là anh Simon - người Libya - 
thấy thế thương hại mà nâng đỡ  Ngài một chặng. 

Tử tội sau đó bị lột quần áo, bị bắt uống rượu dấm (song Chúa từ 
chối) như một ân huệ để bớt đau, bị đè ngửa ra và  bị đóng đanh 
tại đúng chỗ mạch máu lớn giữa 2 xương nợi hai cườm tay.   Tử 

tội GiêSu sau đó bị dựng đứng lên và lý hình kéo cây thanh ngang móc vào những cọc thẳng có 
sẵn.  GiêSu bị treo lên.  Sau đó chúng đóng đanh từng chân vào cột đứng. [ Cước chú1] 

Khi bị treo lên thì sức hút trái đất kéo thân thể nạn nhân xuống;  nạn nhân phải gồng lên bằng 
hai tay mà  thở. Cái tai quái ác độc là  hai cái đanh nơi cườm tay dùng để móc chặt hai tay nạn 
nhân dính vào cây ngang patibulum mà cũng là điểm tựa để nạn  nhân có thể gồng mình lên.  
Nạn nhân không bị đóng đanh ở lòng bày tay vì phần da nơi lòng bàn tay không đủ chịu được 
sức nặng của cơ thể nên nạn nhân sẽ bị rách tay và rơt khỏi thập giá 

 Ðể nạn nhân có thể gồng mình lên thì đôi chân phải có điểm tựa thứ nhì.  Theo bác sĩ bộ 
khoa Tân Phạm, DPM chuyên khoa về chữa chân  tại San Jose nơi đóng đanh hai chân tạo điểm 
tựa thứ nhì  là  lỗ hổng sinus tarsi gần mắt cá. Nhờ 2 xương ống chân tibia bone & fibula bone 
mà ta đi đứng được. Ðiểm tựa của 2 xương này đứng ngay trên xương mu bàn chân Talus 
bone.   Lỗ hổng sinus tarsi  nằm ngay dưới xương mu bàn chân nơi giao tiếp với xương gót 
chân calcaneus bone.  Nơi này không có xương 
mà chỉ là lỗ hổng có gân giúp chân co duỗi hay 
kiễng lên khi di chuyển.   Khi cái đanh được đóng 
qua lỗ hổng sinus tarsi thì làm điểm tựa để nạn 
nhân có thể “ÐỨNG ÐƯỢC TRÊN CÁI ÐANH CỦA 
THẬP GIÁ” nhờ 2 cái đanh ấy để mà rướn mình 
lên cho lá phổi khỏi bị ép nên có thể sống thêm 
được nhiều giờ trước khi được chết. Thật là ác 
độc.  

Ðể ban ơn cho tội nhân chết ngay chỉ cần 
đánh gẫy xương ống quyển.  Tội nhân không còn 
ÐỨNG được nữa mà toàn thân sụp xuống đè bẹp 
lá phổi nên chết ngay. Gioan bởi thế viết:   Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất 
và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Ðức Giêsu. Nghe nói Người đã chết, Philatô vẫn nghĩ trò 
cực hình còn dài nên lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đội trưởng đến, hỏi xem Người đã 
chết lâu chưa.  

Chúa GiêSu đã chịu đau đớn như vậy từ khi bị đóng đanh khoảng 18 giờ PM Ngày Thứ Sáu- 
giờ Do Thái  (tương đương với giữa trưa giờ VN)  đến khi Người tắt hơi khoảng 21 giờ PM giờ Do Thái  
( tương đương với 3:00 PM  giờ VN). Xác thánh bị tháo khỏi Thánh Giá, tắm rửa, tẩm liệm và bị chôn 
trước 24:00 PM( tương đương với 6:00 PM  giờ VN) vì Do Thái  đã bước sang giờ 1 ngày sabat.  Gioan 



bởi thế viết:   Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân 
Người. (34) Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người.  

Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 

Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị tổn 
hại    

Nova Vulgata Gioan 19:37 

 “ Os non comminuetur eius ” 

ostoun ou  suntribhsetai autou 

 ostoun ou suntribêsetai autou 

 (ÐT Greek  suntribo sứt mẻ, gẫy, đánh giập [Photo: 

gerhardy.id.au Photo2:  The Risen Christ zazzle.com] 

 
3. Có khác biệt gì giữa hình ảnh Lòng Chúa 
Thương Xót và Mình Máu Thánh hay không? 

 
Xin để ÔB ACE lập bản so sánh. Thiên Chúa luôn là Một và là Ðấng Quyền Năng: Máu và Nước 
luôn được tuôn đổ đầy tràn song Thiên Chúa vẫn tự giam hãm mình vào những điều kiện xem 
ra rất loài người tỷ như thánh giá và bánh thánh 
rượu thánh.  Thiên Chúa EMMANUEL luôn muốn ở 
gần và ở với chúng ta. Xin cùng vui vì ngày Mừng 
Lễ Lòng Thương Xót Chúa năm 2011 thì Gioan 
Phaolo II được GH tôn vinh lên bậc thánh 
 
4.  Chúa sống lại vào ngày thứ ba, ngày 
Chúa Nhật Phục Sinh.  
 
Văn hóa MaiSen đếm ngày khởi từ lúc mặt trời lặn 
trong khi các văn hóa khác đếm ngày theo mặt 
trời mọc.  Bởi thế theo 1COR11 23&24, thì ta được 
hiểu Bánh Thánh và Máu Thánh được ban vào giờ 
đầu Ngày thứ Sáu Chịu Nạn (chiều Thứ Năm sau 18 PM 

giờ VN).  Chúa chịu chết và được mai táng cùng 
ngày Thứ Sáu ấy;  Chúa ở trong mộ trọn ngày thứ 
hai  là ngày Sabat; song đến rạng ngày thứ ba (tức 

sau 6 giờ  Thứ Bẩy giờ VN)  bước vào Ngày Vượt Qua 
thì Chúa đã được CHA cho sống lại 
 
Mừng lễ Lòng Thương Xót Của Chúa 2013 
LsNguyenCongBinh@gmail.com 
--------------------------------- 

 
Cước chú1:   Nếu quý vị vào trang web sau đây 
sẽ thấy tử tội tên Yehohanan ben Hagkol bị đóng 
đanh hai  chân khoảng năm 21 CE  đúng theo giải 
thích của BS bộ khoa T. Phạm 
http://cojs.org/cojswiki/Crucifixion_Bone_Fragment,_21_CE 
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Cước chú2:  Một vụ đá banh hào hứng tại California :  

Satan đang xúi giục chúng ta phạm tội tập thể ngay trên Nước Mỹ này bằng cách len lỏi vào 
giới lập pháp và giới xử án. Ta hiểu người đồng tính có thể do bệnh hay giáo dục lệch lạc nên 
họ là nạn nhân đáng thương song nay họ đòi quyền bình đẳng và tự do để có quyền kết hôn 
với nhau.  Ðúng hay sai? Hiện nay vụ án đang chờ 9 thẩm phán tòa Tối Cao quyết định, chớ 
không là quyền của nhân dân.   Chỉ cần 9 người thôi song quyết định của họ có thể thay đổi 
định nghĩa của  hôn nhân trên nước Mỹ này.  Hiển nhiên các đức cha có lên tiếng song chưa 
hẳn đã gây ảnh hưởng đủ ngoại trừ theo các ngài là ta phải ăn chay cầu nguyện mong  trừ 
được đám quỷ đứng sau vụ này. Xin coi vụ đá banh hào hứng giữa 2 đội trên sân banh 
California.  Khi vào trận thì  GAY -0 / CA -0 (Dân Cali).   

- GAY-1 / CA-0  March 2004-  Newsom, thị trưởng San Francisco  muốn lấy phiếu cho nhiệm kỳ sau dã 

tự ý cho phép hôn nhân đồng tính tại SF.  

- GAY-1 / CA-1  August  2004 : TCPV Cali tuyên bố vô hiệu 4000 đám cưới nạc nạc mỡ mỡ đã xẩy ra – 

song 2 bên LS vẫn tranh đấu 

- GAY-2 / CA-1  May  2008 TCPV Cali tuyên bố rut lại bản án: CA cấm hôn nhân đồng tính là vi hiến. 

- GAY-2 / CA-2  Nov  2008: Dân Cali bảo nhau nếu vô hiến thì chúng ta cùng sửa lại Hiến Pháp. 

5,387,939 người /52.46 %  Dân Cali bỏ phiếu chấp nhận Proposition 8/ Dự Luật 8 định rõ  lại HP Cali 

rằng hôn nhân phải là nam +nữ . Mặc dầu phe GAY có đòi xử lại song TCPV Cali không thể đi ngược 
Hiến Pháp của mình nên tuyên bố rửa tay. Kết quả trận banh: 2 -2  Huề .  

Mấy anh chị đồng tính ấm ức không chịu thua đòi đá lại trên sân banh Liên Bang:   

- GAY-1 / CA-0  Aug  2010 Chánh án Liên Bang Walker , một anh gay tức là đồng tính  ra bản án  1 

chống 5,387,939 người Cali,  tuyên bố hiến pháp Liên Bang tôn trọng hôn nhân nạc nạc mỡ mỡ (?!) và 

đã cho phe GAY làm bàn 1-0. Bản án nay đang chờ 9 ông tòa Tối Cao Liên Bang xử lại có lẽ vào tháng 
JUN này.  Xin ăn chay và đọc kinh bởi vì TCPV LB có thẩm quyền trên cả 51 tiểu bang. Và kết quả trận 

banh có thể là  

- GAY-51 / CA-0 ?   song cũng có thể là Huề   GAY-1  / CA-1 ?  

 

Xấu hổ là có nghĩ đến thì ta cũng chẳng làm gì được, và mang  áy náy rằng im lặng 
đồng lõa  thì cũng phần nào có tội chung với đám người hô hào đòi hỏi tự do và nhân quyền 
kiểu của họ vậy.  Song Chúa ban cho ta thời đại của Maria Fatima, ban cho ta Gioan Phaolo và 
ban ơn cho ngài phá vỡ kế hoạch của cộng sản nhất là đã lôi kéo được giới trẻ khỏi tay Satan 
mà về lại với CHA.  Chúa còn ban cho ta Benedicto và Phanxico và nhiều Gioan Phaolo khác cho 
Giáo Hội của Chúa và là những người yêu mến Ðức Mẹ  Người chúng ta cũng luôn cần đến là 

GiuSe & Maria & GiuSe.    

 Ðức Mẹ Fatima .  
Cầu cho chúng con!  

 
Ðức Mẹ vẫn luôn bên tòa Chúa mà cầu cho ta; song Ðức Mẹ đã đến 
Fatima vừa khóc vừa chỉ cho ta một góc của Hỏa Ngục.  Người người 
đang rơi xuống không chỉ là người phạm tội phá thai, đồng tính, làm điều 
ô uế với trẻ em, ngoại tình, giết người, gây chiến tranh.... mà còn vì 
nhiều tội khác nữa.   
Trọn Máu là nguồn Ánh Sáng Ðỏ và Nước là nguồn Ánh Sáng 
Trắng Xanh từ Thân Thể Thánh GiêSu tuôn ra chẳng lẽ chỉ cứu được 
một nhóm người mà thôi hay sao?   



 
  Cám ơn hai vị Benedicto và Phanxico 
làm gương bảo ta chậy đến với Thánh 
Thể và Ðức Mẹ 
 

Xin  sốt sắng liên lỉ khẩn nguyện lời kinh 
rất vắn tắt  
   LẬY CHÚA GIÊSU,  

   CHÚNG CON TRÔNG CẬY VÀO CHÚA  
   JESUS, WE TRUST IN YOU.  

 
mong anh chị sẽ được Ơn Thương Xót 
Ðặc Biệt vào giờ chết như Chúa đã hứa. 
Song nếu anh chị chỉ biết ích kỷ cầu 
riêng cho mình được ơn Cứu như dành 
một ticket để chen nhau vào Nước Trời 
sợ không đúng Lời Chúa dạy qua Kinh 
Lạy Cha đâu; song rõ ràng là làm sai Lời 
Ðức Mẹ xin.  
 
Ðức Mẹ đòi chính chúng ta đọc kinh thì 
không chỉ nhìn lên mà phải nhìn ngang 
mà quảng đại cầu xin cho nhau là 
những người anh chi em ta song đang 
sẵn sàng rơi xuống lửa đời đời rằng: 
 
Lậy Chúa Giêsu,   
xin tha tội cho chúng con!  
Xin cứu chúng con  
khỏi sa hỏa ngục,   

xin đưa các linh hồn  
lên Thiên  đàng;   
nhất là         những linh hồn  
cần đến lòng Chúa thương xót hơn ! 
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