
                                                                                                                          
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU                                                   
NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ LOÀI NGƯỜI                                                                                 
( Tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu) 
 
“Đây là Trái Tim đã thương yêu loài người vô cùng, không tiếc gì với họ.  
Một Trái Tim yêu thương con người, chỉ nhận lại đáp trả vô ơn bội bạc.” 
( Lời Chúa phán với Thánh Nữ  Margarita Maria Alacoque- Sứ giả Thánh Tâm Chúa ) 
 
*Ta sẽ tặng con ngườii một quả tim mới, 
Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng, 
Lấy khỏi mình các người quả tim chai đá, 
Ban tặng một quả tim biết yêu thương. 

    (Thánh Vịnh  TvEd : 36) 
 
Trong niên lịch Phụng Vụ có nhiều tháng giành tôn kính đặc biệt như : 
-Tháng 3  : Kính Thánh Cả Giuse, Dưỡng Phụ Chúa Giêsu, Phu Quân Đức Trinh Nữ Maria. 
-Tháng 5  : Tháng Hoa tôn kính Đức Mẹ. 
-Tháng 6  : Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 
-Tháng 10: Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. 
-Tháng 11: Cầu nguyên cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục. 
-Tháng 12: Mùa Vọng đón mừng Chúa Giáng Sinh. 
Ngoài ra, các tháng còn lại thường theo ý chỉ cầu nguyện và truyền giáo của Giáo Hội và Đức Thanh Cha. 
 
Trong Thánh Kinh có nhiều đoạn dẫn chứng về ‘Thánh Tâm Chúa’ đối với nhân loại : 
-“Ta đã dùng giây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi hàm khỏi 
ách chúng nó và để của ăn trước mắt chúng nó.”  ( Hô-sê.11 : 2- 4 )  
  



-“Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ, mà hiểu thấu 
bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó như thế nào và biết được sự yêu thương của Đấng Cứu Thế, là sự 
trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy mọi sự dư dật của Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 3:8-12)  
 
-“Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao ? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý 
Cha các ngươi ! Cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã cộng sổ rồi. Vậy đừng sợ ! các ngươi quí 

giá hơn con chim sẻ nhiều.  ( Mt.19 : 29 & 30 ) 
 
-“Đến bên Đức Chúa Giêsu họ thấy Ngài đã chết, thì không đập bể ống chân Ngài, nhưng một người lính 
lấy đòng đâm cạnh sườn Ngài, và lập tức có máu cùng nước chảy ra.”  ( Yn.19 : 32- 34 ) 
 
-“Bấy giờ Đức Giêsu nói : Lạy Cha xin tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” (Lc.23 : 34) 
 
-“Không có tình yêu nào lớn hơn, là thí mạng sống mình vì bạn hữu.”  ( Yn.15 : 13 ) 
 
-“Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến như thế, đến nỗi đã ban Con Một của Người, ngõ hầu ai tin vào Ngài 
thì khỏi phải hư đi, nhưng được sự sống đời đời.”  ( Yn.2 : 16 ) 
 
-“Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của Người đối với chúng ta : là Đức Kitô đã chết vì ta, ngay 
lúc ta còn là tội nhân. Vậy phương chi bây giờ đã được giải án tuyên công trong máu Ngài, ta sẽ được 
nhờ Ngài cứu khỏi án thịnh nộ.”  ( Thư Thánh Phaolô gưi tín hữu Roma : ( Roma.5 : 8- 10 ) 
 
- Phong trào tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được các tu sĩ Dòng Biển Đức và Xitô phát động từ thế 
kỷ 11. Đến cuối thế kỷ 13, nữ tu Gertrude Dòng Xitô được thi kiến dựa vào vết thương Chúa, nghe được 
nhịp đập Trái Tim Chúa, gây cảm xúc ngây ngất không thể diễn tả. 
- Thế kỷ 17, đức tin Công Giáo bị rung động dữ dội vì tà thuyết Jansen và Tin Lành. Nữ tu Margarita 
Maria Alacoque được thị kiến cách đặc biệt thấy Trái Tim bốc lửa với vòng gai bao quanh và Chúa phán :   
”Đây là Trái Tim đã thương yêu loài người vô cùng, không tiếc gì với họ. Một Trái Tim yêu thương con 
người, chỉ nhận lại đáp trả vô ơn bội bạc.” Chúa còn truyền Làm Giờ Thánh đền tạ Trái Tim Chúa, chịu 
Mình Thánh mỗi thứ sáu đầu tháng và ủy thác cho 2 Lm Dòng Tên Gioan Eudes & Claude quảng bá lòng 
tôn sùng Thánh Tâm Chúa. 
 
* Trước đây việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa chỉ trong phạm vi nước Pháp, nhưng từ năm 1856, Lễ Kính 
Thánh Tâm lan rộng khắp Giáo Hội. 
 



-ĐGH Clêmentê 13 chuẩn y cho Hội đồng Giám Mục Ba-Lan và Hội Huynh Đệ Thánh Tâm Roma thiết lập 
Lễ Kính Thánh Tâm Chúa.   
-ĐGH Piô 9 nới rộng việc cử hành Lễ Thánh Tâm ngày thứ sáu, sau tuần bát nhật kính Mình Thánh Chúa. 
-ĐGH Lêô 12 đã chính thức công nhận Tu hội Thánh Tâm Chúa năm 1826. 
-ĐGH Lêô 13 qua Thông điệp Annum Sacrum công nhận việc tôn thờ Thánh Tâm là ‘việc đạo đức hảo 
hạng’ và hiến dâng Thế giới cho Thánh Tâm Chúa. 
-Đức Piô 11 ban Thông điệp Miserentissimus Redemptor ( Đấng Cứu Thế Nhân Từ ) 
-Đức Piô 12 công bố Thông điệp Haurietis Aquas (Hân Hoan Múc Nước)  
-Đức Phaolô 6 được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào đúng ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa 21/6/1963. 
-Hai vị Giáo Hoàng gần đây nhất là ĐTC Gioan Phaolô 2 đắc cử Giáo Hoàng 16/10/1978 ngày lễ kính Nữ  -
-Thánh Margarita Sứ giả Thánh Tâm Chúa - Giáo Hoàng cũng là tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót và 
Thánh Tâm Chúa. 
-ĐTC Bênêdictô 16 trước khi nghỉ hưu công bố Thông điệp Deus Caritas Est ( Thiên Chúa là Tình Yêu ) 
-Thánh Lm Năm Dấu Chúa nói : “Chúng ta hãy nhớ rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không 
chỉ để thánh hóa chúng ta, mà còn vì linh hồn chúng ta. Ngài muốn cứu độ các linh hồn.” 
Đức Phaolô 6 :”Tôn sùng Thánh Tâm Chúa là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân 
tâm linh và luân lý thế giới.” 
 
-Ngoài Nữ thánh Margarita Maria Alacoque Sứ giả Thánh Tâm Chúa, ta còn phải nhắc đề 3 Tông đồ nhiệt 
thành của Thánh Tâm Chúa : 
-Thánh Maria Faustina Kowalska, người Ba-Lan, Dòng Nữ tu Đức Mẹ Thương Xót với nhật ký ‘Divine 
Mercy in My Soul’- Ngài là Sứ giả Lòng Chúa Thương Xót. 
-Chị  Beninha Consolata, người Ý, Dòng Thăm Viếng qua tác phẩm ‘Tình dịu dàng của Chúa’ 
-Chị  Josefa Menender, người Pháp, Dòng Thánh Tâm với quyển ‘Tiếng gọi Tình yêu’  
 
Vì lòng tôn sùng nhiều tổ chức, đoàn thể, dòng tu, trường học, bệnh viên…đã mang tên Thánh Tâm 
Chúa. Tại Việt Nam Dòng Thánh Tâm được Đức Cha Joseph Marie Eugene Allys thành lập tại Huế năm 
1925 và Bề trên tiên khởi là Linh mục Hồ Ngọc Cẩn, sau là Giám Mục địa phận Bùi Chu. Hiện nay dòng 

Thánh Tâm đã mở rộng thêm nhiều Chi dòng tại các Giáo phận. 
 
Chúa hứa cùng Thánh Nữ Margarita ban 12 ơn lành cho những ai có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa : 
1-Ban bình an cho đời sống cá nhân. 
2-Ban bình an cho gia đình. 



3-An bình trong mọi gian nan. 
4-Ẩn náu an toàn nơi Trái Tim Chúa trong giờ sau hết. 
5-Đổ ơn lành trên việc làm. 
6-Tội nhân sẽ nhận thấy Thánh Tâm Chúa chính là đại dương Lòng thương xót. 
7-Kẻ nguội lạnh sẽ được hoán cải trở nên sốt sáng. 
8-Linh hồn sốt sáng sẽ mau trở nên trọn lành thánh thiện. 
9-Chúc lành cho các gia đình trưng ảnh tượng và tôn kính Thánh Tâm Chúa. 
10-Ban sức manh cho các Linh Mục lay chuyển các linh hồn chai đá. 
11-Kẻ nào truyền bá Thánh Tâm sẽ ghi trong Trái Tim Ta không bao giờ phai mờ. 
12-Ai rước lễ 9 lần liên tiếp thứ sáu đầu tháng, sẽ được ơn ăn năn thống hối và lãnh nhận các phép bí 
tích trong giờ lâm chung. 
 
Nhiều phép lạ đã xảy ra chứng minh Lòng thương xót bao la của Thánh Tâm Chúa với nhân loại : 
-Phép lạ tại Lanciano, nước Y, vào năm 700 : Bánh Thánh hóa Thịt và Máu đước lưu giữ nguyên vẹn cho 
tới nay. 
-Phép là tại Blanot, Pháp, năm 1331  : Máu Thánh chảy trên khăn Thánh vẫn còn được lưu giữ.  
-Phép lạ tại Offida, nước Ý, năm 1273 : Bánh Thánh hóa Thịt và Máu tuôn trào khi bị nung nóng. 
-Phép lạ tại Walldum, nước Đức, năm 1330 : Rượu đổ trên khăn Thánh biến thành hình Thánh Giá với 11 
Đầu Chúa đội mạo gai bao quanh. 
……………………………… 
Những phép lạ trên chỉ là tiêu biểu đã được các Vị Giáo Hoàng phê chuẩn hay các vị thẩm quyền Giáo 
Hội địa phương công nhận.   
Nhưng phép lạ gần đây nhất được thuật lại trên Vietcatholic : Hiện tượng xảy ra vào Lễ Giáng Sinh 2013,  
Một Bánh Thánh rơi xuống sàn, được đặt vào hộp chứa nước và những tia máu đỏ đã xuất hiện sau đó.  
Đã được Pháp Y Ba Lan công nhận sau khi y khoa xét nghiệm là các mô có nguồn gốc từ con người. 
Sau khi tham khảo với Bộ Giáo Lý & Đức Tin, tháng giêng 2016 vừa qua Đức Giám Mục Zbigniew 
Kiernikowski, Giáo phận Legnica long trọng công bố : ‘Bánh Thánh này có tất cả dấu ấn của một phép lạ’.  
 
Hãy luôn sốt sáng đọc các kinh nguyện thờ lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu : 
-Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa ( Được lãnh ơn Đại xá nếu đọc trong ngày Lễ kính Thánh Tâm Chúa ) 
-Kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu. 
-Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa ( Do Thánh Margarita soạn ) 
-Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa ( của ĐTC Piô 11 ) 
 
Giáo Hội dùng cả Tháng 6 để nhắc ta nhớ đến Tình yêu cao cả của Chúa, tình yêu hy sinh tận hiến vô vị 
lợi. Chúa đã hiến mình trên Thập Giá để cứu chuộc loài người, vì chỉ nơi Thập Giá chúng ta mới gặp được 
Thiên Chúa và đón nhận ân sủng để nên thánh như người trộm lành biết thống hối, nhận được hồng ân 
Nước Trời. Cũng như lời Chúa hứa :”Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.”  
Xin cho chúng con luôn hướng về Thánh Tâm Chúa, vì Trái tim Chúa đã mở rộng để Máu và Nước đổ 
nguồn ơn cứu độ trên chúng con. 
 
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu ! Đấng giàu lòng thương xót, xin gíúp chúng con nhận được tình yêu bao la 
vô điều kiện của Ngài, để chúng con có thể cảm nghiệm nhịp đập Trái Tim thương xót của Ngài. Chúa là 
Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời-Amen. 
 

Đinh văn Tiến Hùng 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  


