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Kiêu ngạo là một tội rất nặng nề và ghê tởm, tội đã đuổi các thần phản
loạn ra khỏi Thiên Đàng và bị ném vào Hỏa Ngục. Tội này đã có ngay
từ thuở tạo thiên lập địa.

Suy gẫm cho kỹ mình là ai, chúng ta rất dễ dàng khiêm tốn, và con
quỷ kiêu ngạo sẽ không còn chỗ đứng trong lòng chúng ta nữa.

Sống trong giàu sang họ vẫn không thấy được thỏa mãn, giống như
một người ở giữa sông nhưng bị chết khát; nằm trên đống gạo nhưng
bị chết đói.

Thiên Chúa đã chịu đội mão đầy gai nhọn để đền tạ cho tội kiêu ngạo;
nhưng để đền tạ cho tội dâm dục, Người đã chịu đánh đòn rất tàn
nhẫn để ứng nghiệm lời tiên tri David nói rằng: “Sau khi bị đánh đòn,
chúng sẽ đếm được hết các xương của Ta.”

Sự chết, phán xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, không làm cho họ sợ hãi tí
nào, không có gì lay chuyển họ được. Trong các tội lỗi, tội mê dâm dục
là khó diệt trừ nhất.

Người giận dữ cũng giống như con rối, họ không biết mình nói gì làm
gì, bởi vì ma quỷ đã khống chế họ hoàn toàn.

Thói xấu này… hạ thấp chúng ta xuống hơn cả súc vật. Loài vật không
giờ ăn uống nhiều hơn nhu cầu: chúng ăn vừa no; uống vừa đủ.

Chúng ta có hạnh phúc hơn khi họ đau khổ hơn không? Chúng ta thật
bất hạnh khi trở thành người ghen tị!

Tất cả mọi việc đều chán chường mệt nhọc đối với người lười biếng.

Một người đang xếp một đống củi lớn, các con hỏi người ấy đang làm
gì, người ấy trả lời: ”Tôi đang chuẩn bị củi lửa để tự thiêu.” Lúc đó
các con nghĩ sao?

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Người, Thiên Chúa mong muốn
chúng ta được hạnh phúc đời đời, nhưng chúng ta không nghe lời
Người.

Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi,
thần chết đến! Họ chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông cậy, và
lòng mến, tất cả cùng chết với họ.

“

“

“

Sự khôn ngoan siêu việt của Chúa thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm trí
chúng ta; tận đáy lòng chúng ta, và lần dở ra những trang sách cuộc
đời đã được gấp kín.

Than ôi! Chúng ta làm mọi sự cho thế giới này mà chẳng làm gì cho
thế giới bên kia sao?

”

Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn để chống lại chước cám dỗ,
chắc chắn Người sẽ ban cho chúng ta; vì Người muốn tất cả mọi người
được cứu rỗi.

Tất cả những khổ sở của chúng ta là tại vì chúng ta không yêu mến, và
sợ hãi thánh giá. Càng trốn tránh thánh giá, sự sợ hãi càng gia tăng
trong lòng.

Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn
Chúa.

Không phải tất cả các thánh đều có khởi đầu tốt đẹp, nhưng tất cả đều
có một kết thúc tốt đẹp. Chúng ta cũng khởi sự không tốt, nhưng hãy
kết thúc một cách tốt đẹp như các thánh...

“Với một chút cảnh giác, một chút vất vả, chúng ta sẽ dễ dàng thành
công trong việc tự chủ các đam mê dục vọng của mình...; nhưng khi
chúng đã ăn rễ sâu, thì quả thật không gì khó khăn hơn...”

Thiên Chúa rất hài lòng và yêu thương những linh hồn trong sạch;
Người ban cho họ tất cả những gì họ cầu xin.

1.
2.
3.

Chức vụ Linh Mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể
tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh
Mục không phải cho bản thân mà là cho mọi người.

“
“

“

Khi có Thiên Chúa trong lòng, chúng ta sẽ bị ngọn lửa tình yêu thiêu
đốt, giống như tâm hồn của hai môn đệ trên đường Emmaus bị nóng
cháy lên từ khi lắng nghe lời Chúa.

Để có lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trong cuộc hành trình lữ thứ
này, Thiên Chúa đã tìm kiếm trong mọi tạo vật nhưng không tìm được gì
xứng đáng. Người đã quay lại tìm kiếm chính mình và quyết định ban tặng
thân mình để làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hỡi linh hồn,
ngươi thật là quý trọng thay, bởi lẽ không có gì ngoại trừ Thiên Chúa mới
làm thỏa mãn ngươi! Lương thực nuôi dưỡng ngươi chính là Mình và Máu
cực thánh của Chúa. Lương thực diệu kỳ biết bao! Nếu suy gẫm cho kỹ
chúng ta sẽ chìm đắm trong vực thẳm tình yêu vô cùng của Thiên Chúa.
Những linh hồn trong sạch được hạnh phúc biết bao vì được diễm phúc nên
một với Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Họ sẽ chiếu sáng như những
viên kim cương óng ánh trên Thiên Đàng vì Thiên Chúa ngự trong họ.
Chúa Giêsu đã nói: “Bất cứ điều gì các con cầu xin với Cha nhờ danh Ta,
Cha sẽ ban cho các con.” Chúng ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện cầu
xin Chúa Cha ban cho chúng ta Con của Ngài, nhưng Thiên Chúa đã thực
hiện những điều mà con người không thể nào nghĩ ra. Những gì con người
không thể diễn tả hay tưởng tượng, những gì con người không bao giờ dám
cầu xin, Thiên Chúa đã nói, đã dự định, và đã thực hiện. Có khi nào chúng ta
dám xin Chúa cho Con của Người chịu chết thay cho chúng ta không? Hay có
khi nào chúng ta dám xin Chúa ban Mình Ngài để cho chúng ta ăn, và Máu
Ngài để cho chúng ta uống không? Không có Bí Tích Thánh Thể sẽ không có
hạnh phúc trên thế gian này, cuộc sống sẽ trở nên nghèo nàn. Khi rước chúa
chúng ta đón nhận niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Thiên Chúa nhân từ
ao ước trao ban Mình Ngài cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Người ban
cho chúng ta một lòng khao khát vô bờ bến mà chỉ có một mình Người mới
có thể lấp đầy được. Trước sự hiện diện của Bí tích cao cả này, chúng ta cũng
giống như một người chết khát đang nằm bên bờ sông, chỉ cần cúi đầu xuống
để uống; như một người ăn xin nghèo khó đứng sát bên đống vàng bạc châu
báu, chỉ cần đưa tay ra để trở nên giàu có. Người kết hiệp với Thánh Thể

giống như giọt nước rơi trong đại dương, cả hai không thể nào tách biệt được.
Vào ngày phán xét, chúng ta sẽ nhìn thấy Thánh Thể Chúa chiếu sáng qua
những thân xác hiển vinh, mà trước kia họ đã rước Chúa cách xứng đáng trên
thế gian, giống như chúng ta thấy vàng chiếu sáng trong đồng, hay bạc chiếu
sáng trong chì vậy. Khi vừa rước Chúa về nếu có ai hỏi: “Bạn mang gì về nhà
vậy?” hãy trả lời: “Tôi mang Thiên Đàng về nhà.” Có một vị Thánh nói rằng
chúng ta là những người bồng bế Chúa Kitô. Điều đó đúng lắm, nhưng chúng
ta không có đủ đức tin để nhận ra điều đó, chúng ta cũng không hiểu thấu
được chức vị cao trọng đó. Khi rời khỏi bàn tiệc Thánh, chúng ta hạnh phúc
giống như ba Vua, như tiên tri Simeon thuở xưa được ẵm bồng Hài Nhi
Giêsu. Hãy lấy đầy một chai rượu và đậy chặt nút vào, các con sẽ giữ được
nó bao lâu tùy ý. Chũng vậy, nếu các con ôm ấp Chúa và năng nhớ đến
Người sau khi rước Chúa, các con sẽ cảm nghiệm được ngọn lửa nung nấu,
thúc giục các con yêu mến điều lành và ghét điều dữ. Khi có Thiên Chúa
trong lòng, chúng ta sẽ bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt, giống như tâm hồn của
hai môn đệ trên đường Emmaus bị nóng cháy lên từ khi lắng nghe lời Chúa.
Cha không thích những người vừa mới rước Chúa về là lấy sách ra đọc ngay.
Đừng làm như thế! Thật vô lễ biết bao khi Chúa đang nói mà các con lại đi
nói chuyện với người khác. Vì chữ nghĩa của con người có nghĩa lý gì khi
chính Thiên Chúa đang ngỏ lời với chúng ta? Chúng ta hãy bắt chước những
người tò mò đứng chú ý lắng nghe ở cửa. Hãy lắng nghe tất cả những điều
Thiên Chúa nói trong tâm hồn chúng ta. Mỗi khi các con rước Chúa, các con
cảm thấy linh hồn mình được trong sạch, bởi vì lúc đó linh hồn được tắm gội
trong tình yêu, trong Máu cực thánh của Thiên Chúa. Khi đi rước Chúa,
chúng ta cảm thấy điều gì đó rất kỳ diệu, hân hoan lan tỏa khắp thân thể và
thấm nhập vào cả người. Niềm an ủi đó là gì vậy? Thưa, đó chính là Thiên
Chúa của chúng ta, Đấng kết hiệp chính mình với từng bộ phận trong cơ thể
chúng ta, và làm cho chúng ta nên phấn khởi, chúng ta là những người cảm
nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy biết ơn và tuyên xưng
như thánh Gioan Tiền Hô rằng: “Đây chính là Chiên Thiên Chúa!” còn
những ai tuyệt nhiên không có chút phản ứng gì, thì quả thật đáng thương hại
thay!

Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một Bí tích chữa lành các vết thương
trong linh hồn. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó với sự chuẩn bị chu
đáo. Nếu không, chúng ta sẽ gây thêm những vết thương mới bên cạnh
những vết thương cũ.

Bất cứ khi nào linh hồn chúng ta có một vết nhơ, các con hãy bắt chước
người kia có quả cầu bằng thủy tinh rất đẹp và quý giá, nên ra sức gìn giữ nó
rất cẩn thận, mỗi khi phát hiện ra một chút xíu bụi trên nó, người ấy liền lau
chùi với miếng mút mềm mại để quả cầu trong sáng trở lại. Cũng thế, ngay
khi các con biết có một vết nhơ trên linh hồn mình, hãy lấy nước phép và làm
dấu Thánh giá với lòng tôn kính, làm một việc lành như bố thí, chầu Thánh
Thể, tham dự Thánh lễ... để đền bù tội lỗi đó. Giống như một người bị bệnh
nhẹ, họ không cần phải đi bác sĩ mà vẫn có thể được chữa lành. Nếu đau đầu
thì đi ngủ một giấc, nếu đói bụng thì đi ăn. Nhưng nếu đó là một cơn bệnh
trầm trọng, là một vết thương hiểm nghèo, người đó cần phải đi bác sĩ để
được điều trị. Cũng vậy, khi chúng ta phạm tội trọng, chúng ta cần có sự giúp
đỡ của bác sĩ, bác sĩ đó là Linh Mục; và cần sự điều trị đó là xưng tội.
Chúng ta không thể nào hiểu được lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với
chúng ta qua việc thiết lập bí tích Hòa Giải này. Nếu Chúa cho phép chúng ta
xin Ngài một điều ước, chúng ta không bao giờ dám xin điều đó. Nhưng
Thiên chúa đã thấy trước sự yếu đuối và bất trung của chúng ta, đồng thời vì
tình yêu thúc đẩy, Người đã làm những điều mà chúng ta không bao giờ dám
xin. Nếu có ai nói với các linh hồn trong Hỏa Ngục rằng: “Chúng tôi sẽ mời
một Linh Mục đến trước cửa Hỏa Ngục cho những ai muốn xưng tội để ra
khỏi đó.” Các con nghĩ sẽ còn một ai chịu ở lại Hỏa Ngục không? Cho dù
người tội lỗi nhất cũng không sợ xưng thú tội mình ra, cho dù xưng ra trước
mặt mọi người trên thế gian này. Khi đó, Hỏa Ngục sẽ giống như sa mạc
hoang vắng và trên Thiên Đàng người ta sẽ đông đảo biết bao! Nhưng tiếc
thay, đó không phải là sự thật! Hiện nay chúng ta vẫn còn phương tiện và
thời gian mà những người trong Hỏa Ngục không có. Và Cha chắc rằng
những người khốn khổ trong Hỏa Ngục sẽ nói rằng: “Linh Mục đáng ghét
kia! Nếu như tôi chẳng bao giờ biết đến ông, thì tôi đâu đến nỗi khốn nạn như

bây giờ!”
Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một Bí tích chữa lành các vết thương trong
linh hồn. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó với sự chuẩn bị chu đáo. Nếu
không, chúng ta sẽ gây thêm những vết thương mới bên cạnh những vết
thương cũ. Các con nghĩ gì về một người có đầy thương tích trên mình mà
chịu nghe lời khuyên đi đến nhà thương và để cho bác sĩ điều trị cho mình?
Dĩ nhiên, bác sĩ sẽ chữa lành cho anh ta với những phương pháp trị liệu.
Nhưng không! Người này tự ý lấy dao gạch ra những đường cắt lớn, khiến
cho vết thương của mình ra trầm trọng hơn. Đó là kết quả của nghiều người
sau khi bước ra khỏi tòa giải tội.
Nhiều người xưng tội chẳng nên mà không biết. Họ nói, “Thưa cha, con
muốn xưng tất cả các tội con đã phạm, nhưng con không biết con phạm tội
gì!” Họ đau khổ, nhưng không biết tại sao. Họ không biết mau mắn chạy đến
Chúa, mà cứ để mình trong tình trạng nặng nề, chán nản, khiến cho họ phải
buồn chán, mệt mỏi. Đó chính là tội lỗi trong linh hồn và những hậu quả bệnh
tật của nó, cho dù đó chỉ là tội nhẹ. Lại có những người khác thật sự kể hết
các tội lỗi ra nhưng trong lòng chẳng có một chút ăn năn sám hối, chẳn có
quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi mà vẫn lên rước Chúa. Vì vậy Thánh Thể đã bị
xúc phạm, bị coi thường. Họ đến với bàn tiệc thánh với một tâm hồn buồn
chán. Họ nói: “Con đã xưng thú hết những tội lỗi của con rồi, nhưng con vẫn
còn áy náy, con không biết mình có vấn đề gì?” Bí tích Thánh Thể trở nên vô
ích mà họ chẳng biết.
Một số người xúc phạm đến Bí tích Hòa Giải bằng cách khác. Họ cố tình giấu
giếm các tội trọng trong mười năm, hai mươi năm. Họ luôn luôn lo lắng
phiền muộn về các tội đó; chúng cứ ám ảnh ngày đêm trong tâm trí họ; lương
tâm họ luôn luôn bị cắn rứt, thúc giục họ phải đi xưng nó ra vì đó là tội dẫn
đến Hỏa Ngục. Khi họ cảm thấy thế, họ liền đi đến tòa cáo giải, nhưng khi
xưng tội họ xưng cách chung chung như thể đó là những tội mới phạm. Họ
không xưng rõ ràng họ đã giấu chúng suốt mười năm, hay hai mươi năm. Đó
là xưng tội không nên. Đúng ra, bên cạnh việc xưng thú đã dấu tội, họ còn
phải xưng thú rằng đã lâu năm con không sống đạo, không cảm thấy vui
mừng như trước kia con đã phục vụ chúa.
Chúng ta còn liều mạng xúc phạm đến Bí tích Hòa Giải nếu chúng ta cố tình
lợi dụng cơ hội khi thấy Cha giải tội chưa chú ý thì xưng cho lẹ, hay chúng ta

cố tình xưng thật nhỏ để cho Cha giải tội đừng nghe thấy những tội trọng đó.
Đó là những lần chúng ta xưng tội cách quỷ quyệt, gian manh. Đó là xưng tội
không nên. Sau khi xưng tội như vậy, linh hồn chúng ta vẫn y như cũ. Tội cũ
không được tha mà còn phạm thêm tội mới. Chúng ta phải ăn năn khóc lóc
thật lòng để xin Chúa ban ơn tha thứ về những tội lỗi đó. Chúng ta phải ăn
năn đền tội cách nghiêm túc. Sau khi xưng tội, chúng ta phải đau đớn thật
trong lòng như để một cây gai trong tim vậy, và luôn luôn cảnh giác để mình
đừng bao giờ phạm tội nữa. Chúng ta phải để cho dấu ấn của Bí tích Hòa Giải
ghi sâu vào linh hồn mình giống như năm dấu thánh đã được Thiên Thần ghi
ấn trên người thánh Francis thành Assisi vậy, một khi đã ghi các dấu ấy sẽ
không bao giờ tan biến.

Thật tuyệt vời biết bao! Sau khi truyền phép Thiên Chúa ngự đó giống
như đang ngự trên Thiên Đàng. Nếu người ta có thể hiểu được mầu
nhiệm này, người ta sẽ chết đi vì yêu mến.

Tất cả mọi việc tốt lành hợp lại cũng không bằng giá trị hy sinh của một
Thánh lễ, bởi vì đó là việc của loài người còn Thánh lễ là việc của Thiên
Chúa. Cho dẫu chịu tử đạo đi nữa cũng không thể so sánh được, vì đó là sự
hy sinh của loài người dành choThiên Chúa; còn Thánh lễ là sự hy sinh của
Thiên Chúa hiến Thịt Máu Thánh mình cho nhân loại. Cao cả thay chức vụ
Linh Mục! Nếu một Linh Mục hiểu được chính mình, Linh Mục ấy sẽ chết
mất. Thiên Chúa vâng lời ngài, ngài chỉ nói một tiếng lập tức Thiên Chúa từ
trời cao ngự xuống theo lời ngài, và tự nhốt mình thinh lặng trong tấm bánh
nhỏ bé. Thiên Chúa Cha nhìn xuống bàn thờ và nói rằng: “Đây là con Ta
hằng yêu dấu, Ta rất hài lòng về Người.” Do đó, Thiên Chúa Cha không thể
từ chối gì trước công nghiệp và sự hiến tế của Con yêu dấu Người. Nếu
chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa ẩn mình trong Linh
Mục như ánh sáng sau tấm kính, như rượu hòa lẫn trong nước vậy.
Sau khi truyền phép thánh hóa lễ vật, khi Cha cầm trong tay Thân Thể của
Thiên Chúa, và khi Cha ngã lòng thất vọng, khi thấy mình chỉ xứng đáng với
Hỏa Ngục, khi đó Cha tự nói với mình rằng: “Nếu Chúa cùng đi với con, thì
Hỏa Ngục cũng trở nên ngọt ngào đối với con; khi ấy con có thể ở lại đó để
chịu khổ đời đời nếu Chúa cùng ở với con. Nhưng lúc ấy sẽ không còn Hỏa
Ngục nữa, ngọn lửa tình yêu sẽ dập tắt đi sự công thẳng.” Thật tuyệt vời biết
bao! Sau khi truyền phép Thiên Chúa ngự đó giống như đang ngự trên Thiên
Đàng. Nếu người ta có thể hiểu được mầu nhiệm này, người ta sẽ chết đi vì
yêu mến. Nhưng Thiên Chúa tha thứ cho sự yếu hèn, kém tin của chúng ta.
Có một Linh Mục sau khi truyền phép Thánh Thể đã có một chút tư tưởng
nghi ngờ rằng chẳng lẽ chỉ với vài lời của mình mà Thiên Chúa từ trời cao
ngự xuống trên bàn thờ sao? Ngay lúc đó, vị Linh Mục đã nhìn thấy Mình và
Máu Thánh trở nên thịt và máu thật hòa lẫn với nhau.
Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng: “Ở đằng kia có người chết sống lại kìa,

mau đến mà xem!” Khi đó chúng ta sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến để chứng
kiến sự việc. Nhưng chẳng phải sự thánh hóa biến đổi bánh rượu trở nên Thịt
và Máu Chúa là một phép lạ vĩ đại hơn so với phép lạ người chết sống lại đó
sao? Chúng ta phải dành ít nhất mười lăm phút để chuẩn bị mình để tham dự
Thánh lễ cho sốt sắng; chúng ta phải tự hủy mình trước Thánh Nhan Chúa,
theo gương Chúa Giêsu đã tự hủy mình cách thẳm sâu ngự xuống trong phép
Thánh Thể; và chúng ta phải tự vấn lương tâm của mình vì chúng ta phải ở
trong tình trạng ơn sủng nghĩa là phải sạch tội trọng để có thể tham dự Thánh
lễ cách xứng đáng. Nếu chúng ta biết được giá trị của Thánh lễ, hay nếu
chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ tham dự Thánh lễ rất sốt sắng.
Các con còn nhớ câu chuyện mà Cha đã kể về một Linh Mục thánh thiện cầu
nguyện cho người bạn mình không? Thiên Chúa đã hiện ra và tỏ cho ngài biết
người bạn của ngài đang ở trong Luyện Ngục; rồi có một tư tưởng trong trí
của ngài nảy sinh, ngài biết không thể làm gì ích lợi cho linh hồn bạn mình
hơn là dâng Thánh lễ. Đang khi ngài thánh hóa lễ vật, cầm lấy Mình Thánh
trong tay và nói rằng: “Lạy Cha thánh thiện và hằng hữu, chúng ta hãy trao
đổi với nhau đi. Cha có linh hồn bạn con trong Luyện Ngục, con có Thân Thể
của Con Cha trong tay con; vậy Cha hãy giải thoát bạn con đi và con dâng lên
Cha người Con của Cha, với tất cả những công nghiệp khổ nạn và cái chết
của Ngài.” Ngay lúc đó, khi ngài dâng Mình Thánh lên cao, ngài nhìn thấy
linh hồn của bạn mình bay thẳng lên Thiên Đàng với sự rực rỡ vinh quang.
Khi chúng ta muốn Thiên Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta, hãy làm y như
vậy; sau khi rước Chúa, hãy dâng lên Thiên Chúa Cha người Con rất yêu dấu
của Người, với tất cả những công nghiệp, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Khi
đó, Cha trên trời sẽ không thể nào từ chối chúng ta điều gì được nữa.

Đừng nói rằng các con còn có nhiều việc phải làm. Đấng Cứu thế đã
không nói rằng: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và
gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các con.” đó sao? Các con có thể nào từ
khước một lời mời đầy yêu thương và dịu dàng như thế sao?

Tất cả mọi sinh vật trên trái đất cần được nuôi dưỡng để có thể sinh tồn; vì
mục đích này mà Thiên Chúa đã khiến cho cây cối và thực vật mọc lên; đó là
một bàn ăn thịnh soạn cho muôn vật đến để nhận phần thực phẩm thích hợp
cho mình. Linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng. Vậy đâu là lương thực cho
nó? Lương thực của linh hồn chính là Thiên Chúa. Một ý tưởng kỳ diệu biết
bao! Không có gì có thể nuôi dưỡng linh hồn ngoại trừ Thiên Chúa. Chỉ có
Chúa mới đáp ứng được nhu cầu của nó; chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy nó;
chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn sự đói khát của nó; linh hồn tuyệt đối phụ
thuộc vào Thiên Chúa! Trong mọi gia đình đều có một nơi cất giữ thực phẩm,
đó là kho lương thực. Nhà thờ là nhà của mọi linh hồn; là nhà của chúng ta,
những người Kitô hữu. Trong nhà này có một kho lương thực. Các con có
thấy Nhà Tạm không? Nếu có ai hỏi: “Đó là cái gì vậy?” Các con hãy trả lời:
“Đó là kho lương thực của tôi.”
Chẳng có gì tuyệt vời cho bằng Thánh Thể! Đem gom hết tất cả các việc lành
trên thế giới lại để so sánh với một lần rước Chúa sốt sắng thì giống như một
hạt cát bên cạnh một quả núi vậy. Hãy cầu nguyện khi Thiên Chúa ở trong
lòng các con; Thiên Chúa không thể nào từ chối các con điều gì, nếu các con
dâng lên Chúa Cha Người Con yêu dấu của Ngài và những công nghiệp rất
thánh: cuộc khổ nạn và sự chết của Người. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của
việc rước Chúa, chúng ta đã xa tránh cả những tội nhẹ mà chúng ta thường
hay phạm một cách thoải mái. Chúng ta phải luôn giữ linh hồn mình trong
sạch trước mắt Thiên Chúa. Cha giả thử các con đi xưng tội ngày hôm nay,
và gìn giữ mình cẩn thận; các con sẽ vui mừng trong lòng là ngày mai các
con sẽ hân hoan đón nhận Thiên Chúa vào lòng. Các con không thể nào xúc
phạm đến Chúa vào ngày mai được; linh hồn các con được kết hợp với Máu
châu báu Chúa Giêsu. Ôi cuộc sống đẹp biết bao!

Đẹp biết bao một tâm hồn mãi xứng đáng và siên năng rước Mình Máu chúa!
Mình Thánh Chúa sẽ chiếu sáng qua linh hồn chúng ta, Máu đáng tôn thờ của
Ngài chảy qua máu chúng ta; linh hồn chúng ta sẽ được kết hợp với Thiên
Tính của Thiên Chúa. Ở đó nó sẽ tận hưởng sự hạnh phúc, trong sạch và trọn
lành. Khi một linh hồn đã từng lãnh nhận Mình Máu Chúa bước vào Thiên
Đàng, thì Thiên Đàng tăng thêm sự vui mừng. Các Thiên Thần và Mẹ Maria
ra nghênh đón linh hồn đó vì các ngài nhận ra Thiên Chúa trong linh hồn ấy.
Rồi linh hồn ấy sẽ được ân thưởng về những nỗi đau khổ và hy sinh mà linh
hồn ấy đã chịu trên trần thế. Chúng ta biết rằng khi một linh hồn xứng đáng
lãnh nhận Bí tích Mình Máu Thánh thì nó chìm đắm trong tình yêu, thấm
nhập và thay đổi, đến nỗi cả giọng nói lẫn hành động không ai có thể nhận ra
được. Linh hồn đó khiêm hạ, hiền lành, hy sinh, bác ái, và gương mẫu, hòa
nhã với mọi người. Tóm lại, đó là một linh hồn có khả năng hy sinh lớn lao,
đến độ ngay chính các con cũng không ngờ nữa.
Hãy đến với Thánh Thể, đến với Chúa Giêsu với lòng tin yêu; hãy đến và
sống với Người và cho Người! Đừng nói rằng các con còn có nhiều việc phải
làm. Đấng Cứu thế đã không nói rằng: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai
khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các con.” đó sao? Các con có thể
nào từ khước một lời mời đầy yêu thương và dịu dàng như thế sao? Đừng nói
rằng các con bất xứng để rước Chúa. Điều đó đúng lắm, chúng ta không xứng
đáng, nhưng chúng ta cần đến Chúa. Nếu Thiên Chúa chấp nhất sự bất xứng
của chúng ta, Người sẽ không bao giờ lập nên Bí tích Tình Yêu này: vì chẳng
có ai trên đời xứng đáng với Chúa cả, không phải các thánh, không phải các
Thiên Thần, không phải các Tổng Lãnh Thiên Thần, cũng không phải Đức
Trinh Nữ Maria nữa; nhưng Người đã nhìn thấy nhu cầu của chúng ta, và tất
cả chúng ta đều cần đến Thánh Thể. Đừng viện cớ rằng tôi quá tội lỗi, quá
khốn nạn, để rồi dựa vào lý do đó mà các con không dám đến gần Thánh Thể.
Như vậy chẳng khác gì các con nói tôi đau yếu quá nên tôi không dám uống
thuốc hay đi khám bác sĩ?
Tất cả lời nguyện trong Thánh lễ đều chuẩn bị cho việc rước Chúa, và cả
cuộc đời của người Kitô hữu phải là một cuộc chuẩn bị cho hành động cao cả
đó. Chúng ta phải nỗ lực để xứng đáng rước Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải
thấy nhục nhã khi nhìn thấy người khác đến bàn thánh còn chúng ta vẫn ở
trong tình trạng bất động! Thiên Thần bản mệnh rất vui sướng khi dẫn một
linh hồn xinh đẹp đến bàn tiệc thánh! Vào thời Giáo Hội sơ khai, các Tín hữu

hiệp thông với nhau mỗi ngày. Khi thấy mình khô khan nguội lạnh, họ ăn
bánh đã được chúc lành thay cho Mình Thánh Chúa; đây tuy là điều an ủi
nhưng không phải là điều thánh thiêng. Thật vậy, dù đó là bánh đã được chúc
lành, nhưng không phải là Mình Thánh Chúa Kitô!
Một số người rước Chúa thiêng liêng mỗi ngày bằng bánh đã được chúc lành.
Nếu không rước Mình Thánh Chúa thật sự được, chúng ta có thể thay thế
bằng việc rước Chúa thiêng liêng bất cứ khi nào; vì chúng ta cần phải có
trong lòng ngọn lửa sốt mến luôn để rước Chúa. Thánh Thể đến với linh hồn
như một luồng gió thổi vào đống lửa đang bắt đầu lụi tắt, nhưng vẫn còn
những than hồng còn cháy; chúng ta thổi lên và ngọn lửa sẽ bùng lên trở lại.
Sau khi lãnh nhận các phép Bí tích mà vẫn thấy mình thiếu tình yêu Thiên
Chúa, chúng ta hãy nhờ đến việc rước Chúa thiêng liêng. Khi không thể đến
nhà thờ được, chúng ta hãy hướng về phía Nhà Tạm: một bức tường không
thể tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa; hãy đọc năm kinh Lạy Cha, năm kinh
Kính Mừng để rước Chúa thiêng liêng. Chúng ta chỉ có thể rước Chúa một
ngày một lần mà thôi; nhưng một linh hồn sốt mến luôn khao khát được đón
rước Chúa từng giây phút. Ôi Thiên Chúa thật lạ lùng biết bao! Nuôi sống
con người bằng chính Mình và Máu của Người! Ôi một linh hồn kết hiệp với
Chúa thật hạnh phúc biết bao! Đó là Thiên Đàng trần thế, không còn những
điều phiền muộn hay thánh giá nữa! Khi các con có hạnh phúc qua việc đón
nhận Thiên Chúa, các con sẽ cảm thấy vui mừng và sự ngọt ngào trong tâm
hồn. Những linh hồn trong sạch cảm nghiệm được điều này luôn, vì trong sự
kết hợp này họ luôn tìm thấy sức mạnh và hạnh phúc.

Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và kết hiệp với Chúa, chúng ta cảm
thấy trong lòng vui mừng, sự ngọt ngào khiến chúng ta say sưa, một
trạng thái khiến chúng ta sững sờ. Trong sự kết hiệp mật thiết với
Chúa và linh hồn cũng giống như hai mảnh sáp chảy vào nhau; chúng
không thể nào tách ra được.

“

Cầu nguyện chính là áo giáp của các thánh, là đức tính cần thiết không
những cho những người tốt lành, mà còn cho người tội lỗi nữa.

Các giáo lý viên thường dạy rằng: “Cầu nguyện là dâng lên Thiên Chúa lời
cầu xin trong tâm trí để Người biết những gì chúng ta muốn và xin Người
giúp đỡ chúng ta.” Chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ nhưng Người
nhìn thấy và nghe chúng ta, Thiên Chúa muốn chúng ta dâng cho Người
những gì cao quí nhất, đó chính là tâm trí chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện
với hết tâm hồn, với lòng khiêm nhu của tâm trí mình, chúng ta sẽ quên đi thế
gian, hướng về Thiên Đàng, chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, nói chuyện
với các Thiên Thần và các thánh. Chính nhờ cầu nguyện mà các Thánh đã
đến Thiên Đàng, và chúng ta cũng thế.
Thật vậy, cầu nguyện là nguồn mạch mọi ơn sủng, là mẹ các nhân đức, là con
đường quen thuộc và hiệu quả nhất Thiên Chúa muốn chúng ta đi đến với
Người. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Hãy xin, và ngươi sẽ nhận
được.” Không ai có thể nói và giữ đúng mọi lời hứa của mình ngoại trừ Thiên
Chúa. Thiên Chúa không nói với chúng ta rằng: “Hãy xin điều này điều kia,
và Ta sẽ ban cho.” Nhưng Người nói rằng: “Nếu các con xin với Chúa Cha
bất cứ điều gì nhân danh Ta, Ngài sẽ ban cho các con.” Không phải lời hứa
này đã ban cho chúng ta lòng tự tin, và khiến chúng ta cầu nguyện tha thiết
trong mọi ngày sống của chúng ta sao? Các con không cảm thấy xấu hổ về sự
biếng nhác, thờ ơ đối với cầu nguyện, trong khi Đấng ban phát mọi ơn lành
đã cho chúng ta rất nhiều tấm gương cảm động về cầu nguyện sao? Các con
không cảm thấy cấu hổ khi thấy Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu rất thường cầu
nguyện, có đôi khi Người cầu nguyện suốt cả đêm sao? Phải chăng chúng ta
đã nên công chính, thánh thiện như Chúa Giêsu? Hay chúng ta không còn ơn
gì để xin? Hãy kiểm điểm mà xem. Những nhu cầu liên tiếp trong đời sống
của thể xác và linh hồn không báo cho chúng ta biết phải trông cậy vào Thiên
Chúa là Đấng duy nhất ban phát mọi ơn lành sao? Có bao nhiêu kẻ thù chúng
ta phải chiến đấu: ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Có bao nhiêu tật xấu phải sửa
dẹp, có bao nhiêu đam mê phải từ bỏ, có bao nhiêu tội lỗi phải diệt trừ! Với
một tình huống đau khổ và đáng sợ như thế, các con chẳng có chút phản ứng

gì sao? Cầu nguyện chính là áo giáp của các thánh, là đức tính cần thiết
không những cho những người tốt lành, mà còn cho người tội lỗi nữa.
Cầu nguyện dành cho tất cả mọi người: người bình dân cũng như người học
thức, người đơn sơ cũng như người thông thái, tất cả phải yêu thích cầu
nguyện vì đó là sự đạo đức của con người, là khoa học của mọi tín hữu! Ai
sống trên trái đất này cũng phải biết dùng trí óc để yêu mến và cầu nguyện
với Thiên Chúa. Xin lỗi Người khi phạm tội, cám ơn Người khi được ơn, hạ
mình khiêm tốn khi Người sửa dạy. Chúng ta là những người nghèo đói về ân
sủng nhưng lại không cầu xin. Chúng ta là những người bệnh tật nhưng
chẳng xin chữa lành. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện
cho hay nhưng Ngài muốn nghe những lời cầu xin từ đáy lòng chúng ta.
Thánh Ignatius một lần kia trên đường đi với các bạn, mọi người đều mang
trên vai một cái túi nhỏ chứa đựng những vật cần thiết cho chuyến đi. Có một
người tốt lành thấy các tu sĩ mệt mỏi bèn xin giúp mang túi xách cho họ. Thế
là họ nhượng bộ vì lời nài xin tha thiết của anh ta. Khi họ đi đến một khách
trọ, người này trông thấy các thầy đều quì gối xuống cầu nguyện thì cũng bắt
chước làm theo. Khi Thánh Ignatius và các bạn đứng lên họ rất đỗi ngạc
nhiên khi thấy người đi theo họ vẫn đang quì phủ phục trên đất trong suốt
thời gian họ cầu nguyện. Tất cả đều tỏ sự bỡ ngỡ và hỏi nãy giờ anh ta làm
gì. Câu trả lời của người này đã mở lòng trí cho họ rất nhiều, anh ta nói: “Tôi
không làm gì hết, tôi chỉ nói với Chúa, Lạy Chúa, những tu sĩ đang cầu
nguyện chân thành này là những vị Thánh, còn con chỉ là người xách túi cho
họ. Con không biết cầu nguyện, nhưng con muốn làm những gì họ đang làm,
muốn nói với Chúa những gì họ đang nói.” Với những lời lẽ đơn sơ, anh ta đã
đi đến một mức độ cao đáng khâm phục của cầu nguyện. Do đó, ai cũng có
thể cầu nguyện, và có thể cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, ngày hay đêm, lúc
làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, ở nhà hay đi đường. Thiên Chúa quyền
năng ở khắp mọi nơi đang sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của các con, Thánh
Thần của Người sẽ giúp các con cầu nguyện với Thiên Chúa trong đức tin và
trong tinh thần khiêm tốn.

Người biết lắng nghe Lời Chúa mặc dù họ vẫn còn có những tính hư
nết xấu nhưng không sớm thì muộn sẽ có một ngày họ sẽ quay về với
Thiên Chúa, thậm chí ngay ở giờ phút lâm chung.

“
“

“
“

“
“
“
“

Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng
phạt công minh... Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu
xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi
đống lửa vậy.

“

“

“
“

“

Có nhiều người không bao giờ hài lòng về mọi chuyện, dường như họ
có quyền hành trong mọi sự. Họ không bao giờ thỏa mãn với những gì
đã xảy ra cho họ, họ có thái độ dửng dưng, vô ơn với mọi người. Đó
chính là những người mà chúng ta nên làm ơn cho họ.

Đức khôn ngoan cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa, và sự hữu ích nhất
cho phần rỗi chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn lựa chọn phần tuyệt hảo nhất.
Có hai việc tốt để làm, bắt buộc chúng ta phải chọn một trong hai; một là ủng
hộ người chúng ta thích, hai là ủng hộ cho người đã gây thương tổn đến
chúng ta đôi lần; giữa hai người này chúng ta phải chọn người thứ hai. Sẽ
không có công nghiệp gì khi làm một việc tốt mà do cảm tình tự nhiên khiến
chúng ta làm điều đó.
Có một người phụ nữ, mong ước có một góa phụ đến sống chung với bà để
được bà săn sóc giúp đỡ, đến xin thánh Athanasius tìm cho bà một người
trong số những người nghèo. Sau đó gặp lại vị Giám Mục, bà ta trách móc
ngài đã xử tệ với bà vì bà góa thánh nhân tìm cho quá tốt lành khiến bà ta
chẳng có dịp nào giúp đỡ để lập công trạng trước mặt Chúa được, rồi bà xin
thánh nhân tìm cho bà một người khác. Lần này thánh Athanasius chọn cho
bà một bà góa khó chịu, cộc cằn, hung dữ nhất, không bao giờ hài lòng những
gì người khác làm cho bà. Đây chính là con đường chúng ta phải đi, sẽ không
có công phúc lớn lao khi chúng ta làm ơn cho những người xứng đáng và biết
ơn chúng ta.
Có nhiều người không bao giờ hài lòng về mọi chuyện, dường như họ có
quyền hành trong mọi sự. Họ không bao giờ thỏa mãn với những gì đã xảy ra
cho họ, họ có thái độ dửng dưng, vô ơn với mọi người. Đó chính là những
người mà chúng ta nên làm ơn cho họ. Chúng ta phải khôn ngoan trong mọi
hành động, đừng đi tìm sở thích riêng của mình, một chỉ tìm những gì đẹp
lòng Chúa. Giả như các con có mười đồng đang tính đem đi xin lễ cho một
linh hồn nào đó; rồi các con thấy có một gia đình đang trong cảnh cùng khốn,
cần bánh mì để ăn: điều tốt hơn là các con đem tiền giúp cho những người
nghèo khổ này hơn là đi xin lễ, bởi vì Thánh lễ ngày nào cũng được dâng

tiến; Linh Mục sẽ không thể nào quên dâng lễ được; trong khi đó những
người nghèo này có thể bị chết đói vì bị người khác quên lãng. Các con muốn
cầu nguyện với Chúa suốt ngày trong nhà thờ, nhưng nếu ai đó đang tha thiết
cần đến sự giúp đỡ của các con thì việc giúp đỡ người ta chính là điều đẹp
lòng Chúa hơn là việc cầu nguyện cả ngày trước Thánh Thể.
Đức tiết độ là một nhân đức chủ yếu khác: chúng ta có thể tiết độ trong trí
tưởng tượng, bằng cách đừng để cho nó buông tuồng, muốn nghĩ gì thì nghĩ;
chúng ta có thể tiết độ đôi mắt, cái miệng. Có người lúc nào cũng phải có cái
gì ngọt ngọt hay vừa ý ngậm trong miệng; tiết độ lỗ tai, không để chúng nghe
những bài hát và những câu chuyện tục tĩu, vô bổ; tiết độ lỗ mũi, có người
xức nước hoa nồng nặc làm cho người khác cảm thấy khó chịu; tiết độ đôi
tay, có người luôn tắm rửa với nước nóng ấm áp dễ chịu, và chỉ cầm những
thứ mềm mại. Tóm lại, chúng ta có thể tiết độ với toàn thể thân xác của mình,
bằng cách đừng để nó chạy như ngựa mà không kiềm chế, nhưng kiểm soát
nó, giữ nó luôn điềm tĩnh. Có người thích nằm mãi trong giường, vui thích
với sự thoải mái dễ chịu của nó. Các Thánh thì không sống như vậy. Cha
không biết làm sao người ta có thể vào được nước Thiên Đàng như các
Thánh trong khi lúc nào cũng muốn sống tự do thoải mái! Nếu chúng ta được
cứu rỗi, chúng ta sẽ ở trong Luyện Ngục rất lâu, trong khi các Thánh bay
thẳng lên Thiên Đàng.
Thánh Charles Borromeo Cả, có một cái giường lớn rất êm ấm trong phòng ai
đi vào cũng thấy được; nhưng bên cạnh đó, có một cái giường làm bằng
những bó gỗ không ai thấy, và đó là cái giường thánh nhân sử dụng. Ngài
chẳng bao giờ sưởi ấm; khi người ta đến thăm ngài, họ chú ý rằng ngài không
dùng đến lửa để sưởi ấm. Đó là những gì các thánh làm. Các ngài sống cho
Thiên Đàng, không phải cho thế gian; các ngài thuộc trọn về Thiên Đàng; còn
chúng ta, chúng ta thuộc trọn về thế gian. Cha thích những việc khổ chế bé
nhỏ mà chẳng ai biết, như thể vặn đồng hồ sớm hơn mười lăm phút, thức dậy
một chút trong đêm để cầu nguyện! Nhưng người ta đâu nghĩ gì ngoài viêc
ngủ say. Xưa kia, có một vị ẩn sĩ làm cho mình một dinh thự trong thân cây
sồi rồi bỏ gai vào đó, lại còn để ba cục đá trên đầu mình, để khi thức dậy hay
nhúc nhích, da thịt sẽ đụng chạm đến đá hay gai nhọn. Còn chúng ta lúc nào
cũng nằm trên giường êm, nệm ấm để ngủ cho thoải mái.
Chúng ta có thể tự kiềm chế mình trong những việc tìm kiếm lạc thú. Nếu

chúng ta ngồi ở chỗ khó chịu, đừng tìm chỗ tốt hơn; nếu đang đi trong vườn,
chúng ta có thể bỏ mình không ăn những trái cây mình thích; trong việc sửa
soạn bếp núc, chúng ta không ăn thức ăn ngon; chúng ta có thể bỏ mình
không nhìn những gì hấp dẫn cặp mắt chúng ta, đặc biệt trên những đường sá
trong thành phố. Có một người đàn ông thường hay đến đây. Ông ta đeo hai
cặp kính để không nhìn thấy gì, nhưng đầu thì quay tới quay lui, mắt thì đảo
qua đảo lại liên tục. Khi chúng ta đi ngoài đường, hãy để cặp mắt nhìn vào
Chúa Giêsu đang vác thánh giá trước mặt chúng ta; nhìn vào Mẹ Đồng Trinh
Maria đáng nhìn ngắm chúng ta; nhìn vào Thiên Thần bản mệnh đang ở bên
cạnh chúng ta. Cuộc sống thần linh thật đẹp đẽ biết bao! Nó liên kết chúng ta
với Thiên Chúa. Do đó, khi ma quỷ thấy một linh hồn tìm kiếm sự sống siêu
nhiên, nó liền tìm cách thay đổi ý định linh hồn đó bằng cách gieo vào tâm trí
họ hàng ngàn hình ảnh trong tưởng tượng. Một tín hữu tốt lành không bận
tâm đến những hình ảnh đó; họ luôn hướng về sự thánh thiện, giống như con
cá dìm mình sâu thẳm trong đại dương. Còn chúng ta thì kéo lê mình giống
như con lươn trong đống bùn vậy.
Có hai vị Thánh sống trong sa mạc may gai vào quần áo mình mặc, còn
chúng ta thì đi tìm những cảm giác sung sướng! Chúng ta muốn lên Thiên
Đàng, nhưng cùng với những thứ sang trọng thoải mái, không có một chút gì
phiền muộn trái ý, đó không phải là con đường các Thánh đã đi. Các ngài tìm
mọi cách để hành xác mình, và trong cảnh thiếu thốn đó, các ngài nếm được
sự ngọt ngào vô tận. Ôi những ai yêu mến Thiên Chúa thật hạnh phúc biết
bao! Các ngài đã không bỏ qua cơ hội nào để làm việc tốt; như những kẻ hà
tiện thì thích thu góp của cải với sức mạnh và quyền lực của mình để gia tăng
tài sản của họ; các ngài cũng đã làm y như vậy để làm giàu cho mình trên
thiên quốc, để các ngài luôn luôn giàu có. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên ở ngày
phán xét khi thấy các linh hồn thánh thiện giàu có vô cùng!

Chúa Thánh Thần muốn dắt chúng ta về Thiên Đàng, chúng ta chỉ cần
nói “Con muốn” và hãy để cho Người dắt đi.

Người ta... yêu bản thân họ với một tình yêu vị kỷ và hướng về thế giới
trần tục, về những thân xác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do
tại sao người ta chẳng bao giờ được thoả mãn, chẳng bao giờ được
bình an trong tâm hồn, họ luôn thấy bồn chồn bực bội, luôn luôn bị
phiền lụy, bực mình.

Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi
đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều
gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta
yêu mến Ngài?

Thiên Chúa cứu độ yêu thương chúng ta đến nỗi Người tìm kiếm
chúng ta khắp nơi.

Thiên Chúa là Đấng làm chủ thời gian, đã lập ra mọi ngày: Người có
quyền giữ cho mình mọi ngày trong tuần; nhưng không, Người đã cho
chúng ta suốt sáu ngày, chỉ giữ lại cho mình một ngày duy nhất.

“

“

Mẹ quá hiền lành đến nỗi chỉ đối xử với chúng ta bằng tình yêu, chứ
không bao giờ xử phạt chúng ta... Đứa con ngỗ nghịch nào làm cho mẹ
nó khóc hết nước mắt, chính là đứa con mà mẹ nó yêu thương nhất.

