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I. TRÁI TIM CHÚA GIÊSU  
 - Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 
không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian, nhờ con của Người, mà được cứu độ” (Ga 
3,16-17). 
 - Thánh ký Gioan,tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly (x. Ga 13,23). 

- Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 
anh em” (Ga 13, 31-35) 

-  Chúa Giêsu đã mở rộng trái tim thương yêu của Người trên thánh giá. “Khi đến gần 
Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính 
lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 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 em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc 
xương nào của Người sẽ bị đánh giập.  Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã 
đâm thâu”. (Ga 19, 33-37) 

Trái Tim là trung tâm của sức sống, tình cảm và ước muốn của một người. Đối với Chúa 
Giêsu, Trái tim Người biểu lộ tình yêu tạo đựng và cứu độ của Thiên Chúa. Người đã sống với 
loài người bằng trọn Trái Tim của Con Thiên Chúa làm người, trao ban tình yêu trọn vẹn cho 
con người và dâng hiến trọn vẹn tình yêu phó thác lên Chúa Cha. Chúa Giêsu chuộc tội nhân loại 
qua cuộc khổ nạn đau thương và sống lại vinh hiển. Trái Tim Người biểu tượng của tình yêu 
thiên tính và nhân tính của Người. Trái Tim Chúa Giêsu được tôn thờ ngay từ lúc Người thở hơi 
cuối cùng trên thánh giá. 
 
II. CHÚA GIÊSU TỎ HIỆN TRÁI TIM VỚI THÁNH NỮ MARGARITA MARIA 
ALACOQUE 

Sau đây lá các thị kiến mà Chúa Giêsu đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque 
(1647-1690) tại tu viện Thăm Viếng ở Parayle Monial, 
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏ hiện với thánh nữ Margarita Maria Alacoque lần thứ nhất 
(ngày 27 tháng 12 năm 1673)  
  Ngày 27-12-1673, nữ tu người Pháp là Margarita Maria Alacoque (1647-1690) được thị 
kiến với Chúa Giêsu. Trong thị kiến của chị, Chúa cho phép chị tựa đầu vào ngực và mặc khải 
cho chị những điều kỳ diệu của Tình Yêu của Chúa, cho chị biết rằng Chúa muốn nhân loại nhận 
biết Tình Yêu Người qua Thánh Tâm Người. Điều này tiếp diễn qua những lần thị kiến khác kéo 
dài suốt 18 tháng.  
 “Có hôm, tôi đang quỳ chầu trước tôn nhan Thánh Thể được đặt trên bàn thờ cung thánh, 
sau đấy nội tâm tôi bỗng đắm chìm trong một trạng thái chiêm niệm lạ thường thấm nhập hết 
mọi quan năng. Chúa Giêsu cho tôi an nghỉ rất lâu trong Thánh Tâm, nơi đó biểu lộ những tuyệt 
vời của Tình Yêu và những Bí mật không thể giải thích được về Thánh Tâm của Người và Người 



trao cho tôi. Đây là lần đầu tiên Người mở Thánh Tâm của Người cho tôi. Người nói với tôi: 
“Thánh Tâm của Cha bị thiêu đốt vì tình yêu dành cho con người, và đặc biệt cho con, đến nỗi 
không thể chịu được những ngọn lửa do Tình Yêu bừng cháy. Con hãy làm mọi cách để biểu lộ 
Thánh Tâm cho nhân loại để làm phong phú họ bằng những ơn thánh hóa quí báu và ơn cứu rỗi 
cần thiết giúp họ thoát khỏi vực thẳm hư mất. Ta đã chọn con như là thung lũng của bất xứng, 
dốt nát để thực hiện kế hoặch vĩ đại, để mọi sự được được hoàn thành nhờ Ta”. Người xin trái 
tim con mà con nài xin Người đón nhận. Người đặt tim con vào trong Thánh Tâm đáng thờ lậy, 
nơi mà Người tỏ cho con thấy trái tim nhỏ bé như hạt nguyên tử đang bị thiêu đốt trong lò lửa, và 
kéo nó lên như ngọn lửa trong hình trái tim. Người nói với con “Nếu như trước đây, con chỉ là nô 
lệ của Ta, thì nay Ta ban cho con danh xưng của người môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm Ta .” 

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏ hiện với thánh nữ Margarita Maria Alacoqe lần thứ hai (2 
tháng 7 năm 1674)  

Khoảng 6 hoặc 7 tháng sau lần hiện ra đầu tiên, Chúa Giêsu yêu cầu được tôn kính qua 
hình tượng Trái Tim bằng Thịt. Hiện ra trong ánh hào quang và tình yêu, Chúa Giêsu yêu cầu 
lòng sùng kính này được tiếp nối bằng việc rước Mình Máu Chúa vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng 
và làm Giờ Thánh. 
 “Thánh Tâm Chúa đã được tỏ lộ trong ngai bằng lửa, sáng hơn mặt trời và trong hơn pha- 
lê với thương tích đáng tôn thờ. Nó được bao bọc bởi vương miện gai, những vết thương do tội 
lỗi ta tạo nên và phía trên có thánh giá từ giây phút đầu của việc Người Nhập thể. Thánh Tâm 
mạc khải cho con rằng Người ước muốn được nhận biết, được yêu mến và được tôn kính bởi mọi 
người. Người cũng ước muốn lôi kéo họ khỏi con đường diệt vong, mà Satan đã lôi kéo con số 
không đếm hết. Người biểu lộ Thánh Tâm của Người cho nhân loại với những kho tàng tình yêu, 
thương xót, ân sủng, thánh hóa và cứu độ mà Thánh Tâm đang giữ. Thánh Tâm Chúa phải được 
tôn kính dưới hình thức Trái Tim bằng thịt, đó là hình ảnh Người muốn được biểu lộ. Mọi nơi 
ảnh Thánh Tâm được trưng bầy để được tôn kính dưới hình thức trái tim bằng thịt chứa đựng 
mọi hồng ân tràn đầy Người hứa sẽ ghi dấu Tình Yêu của 
Người trong trái tim họ và hủy bỏ những khuynh hướng 
không đúng đắn bị điều khiển bởi Satan, mà Người muốn 
tiêu diệt” 
 Chúa Giêsu đã mở Trái Tim Người ra và nói “Hãy 
nhìn xem Trái Tim này, Trái Tim yêu thương con người quá 
sức đến không tiếc sự gì cho đến tiêu hao kiệt quệ. Phải đền 
tạ Thánh Tâm vì những xúc phạm của loài người. Cha hứa 
với con rằng Trái Tim sẽ rộng mở để tràn đổ muôn vàn ơn 
phúc trên những kẻ tôn kính Trái Tim Cha.” 
 
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu tỏ hiện với thánh nữ 
Margarita Maria Alacoqe lần thứ ba (tháng 7 năm 1674) 
 “Có hôm, tôi đang quỳ chầu trước tôn nhan Thánh 
Thể được đặt trên bàn thờ cung thánh, sau đấy nội tâm tôi 



bỗng đắm chìm trong một trạng thái chiêm niệm lạ thường thấm nhập hết mọi quan năng, Đấng 
Chí Thánh dịu dàng Giêsu Kitô, đã tỏ Mình ra với tôi, ngời chói hào quang, cùng với năm dấu 
Thánh Người chói sáng như những tia nắng mặt trời. Từ hết mọi dấu thương tích trên Thánh Thể 
Người đều bừng bừng phát ra những tia sáng chói, nhưng nhất là nơi lồng ngực kính yêu của 
Người, bốc cháy ngùn ngụt như cái lò lửa. Lồng ngực Người mở ra, tỏ cho tôi thấy Trái Tim yêu 
thương và đáng mến của Người chính là nguồn sống của những ngọn lửa đang bốc cháy ấy.  Rồi 
Người tỏ cho tôi thấy hết mọi sự kỳ diệu không thể tả được về tình yêu thương tinh tuyền và tột 
cùng của Người mà Người đã cưu mang vì quá đỗi yêu thương con người là những kẻ chẳng biết 
báo đáp Người ngoài sự vô ơn bội bạc và khinh dể Người.  Người bảo, "điều này càng làm 
Người quặn đau hơn tất cả những sự Thương Khó Người đã phải chịu."  Nếu như họ có thể bồi 
đáp tình thương cho Cha dù chỉ một ít thôi, thì Cha sẽ chẳng ngại tiếc làm bất cứ điều gì cho họ, 
và Cha sẽ còn làm hơn thế nữa.  Nhưng họ chỉ có lạnh nhạt và khinh dể cho dù cha có cố hết sức 
để làm họ được nên tốt hơn.  Con ơi, ít ra, con còn có thể cho Cha niềm hạnh phúc để bù đắp 
thay cho những vô ơn bội bạc của họ, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy." 
  “Trước tiên, con phải thường xuyên tiếp rước Cha ngự trong Phép Thánh Thể nếu phải 
phép vâng lời, bất kể con có bị xảy ra chuyện sỉ nhục hay bị hạ nhục gì đi nữa. Hơn nữa, con 
phải năng rước lễ vào các ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, và vào mỗi tối Thứ Năm rạng Thứ Sáu Cha 
sẽ cho con cùng được thông phần vào cuộc khổ nạn cho tới khi chịu chết mà Cha đã ước ao phải 
gánh chịu trong Vườn Cây Dầu. Sự khổ sầu này sẽ làm con suy nhược, nếu như con chẳng hiểu 
gì, về cơn hấp hối thảm thương hơn sự chết ấy.  Để dâng lời cầu nguyện khiêm tốn cùng với Cha 
như Cha đã dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha trong cơn hấp hối thế nào, thì con cũng phải tỉnh 
giấc quãng từ 11 đến 12 giờ đêm, và ở lại với Cha trong một tiếng đồng hồ, quỳ mọp sấp mặt 
xuống đất, để làm cho Cha Hằng Hữu Ta nguôi giận, và để van xin Người tha thứ cho các kẻ có 
tội.  Vì như vậy con mới có thể thông phần với Cha, và xoa dịu bớt phần nào nỗi bi thương Cha 
đã phải chịu vì bị các môn đồ bỏ rơi mà Cha đã buộc phải khiển trách họ vì họ không thể canh 
thức nổi với Cha dù chỉ có một giờ. Suốt trong một giờ ấy Cha sẽ dạy cho con biết phải làm gì." 
 
4. Thánh Tâm Chúa tỏ hiện với Thánh Margarita Maria Alacoque  lần thứ tự (tháng 6 
năm 1675).  
 Thánh Margarita Maria Alacoque thuật lại như sau: “Có lần, trong tuần bát nhật kính 
Mình Máu Thánh Chúa Kitô, lúc đang chầu trước tôn nhan Thánh Thể, Chúa đã cho tôi lĩnh hội 
được những bằng chứng tình yêu lạ thường của Người. Khi tôi tha thiết mong được trở lại với 
tình yêu ấy, thì Người bảo tôi: "Sao con không tỏ cho Cha thấy nhiều tình yêu thương hơn bằng 
cách làm những gì mà Cha đã yêu cầu con làm rất nhiều lần.” Rồi [mở] Thánh Tâm Người ra với 
tôi: "Đây Trái Tim này đã từng yêu thương con người tha thiết chẳng ngại tiếc gì, ngay cả đến 
khi hơi lực sức tàn, để chứng minh cho họ thấy tình yêu ấy. Nhưng ngược lại Cha chẳng được 
báo đáp gì từ phần đông người họ ngoài những sự vô ơn bội bạc, khinh dể, bất kính, xúc phạm và 
thờ ơ mà họ lấy đối đãi với Cha trong Bí Tích Tình Yêu này.  Nhưng điều làm cha đau đớn hơn 
ấy là ngay cả những linh hồn đã được thánh hiến cho cha cũng hành xử kiểu này.  Cho nên Cha 
xin con, ngay sau Tuần Bát Nhật Mừng Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, là ngày Thứ 



Sáu Đầu Tháng dành để tôn kính Thánh Tâm Cha, và nguyện Kinh Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh 
Đức Chúa Giêsu (Tín hữu được ơn đại xá nếu đọc vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa), cũng như 
Rước Lễ trong ngày ấy, để đền bù phạt tạ vì những tội lăng nhục phạm thánh đang diễn ra khắp 
thế giới.   

Trong lần thị kiến quan trọng này, Chúa Giêsu bày tỏ Thánh Tâm có lửa và vòng gai 
quấn quanh. Ngài yêu nhân loại quá đỗi nhưng chỉ nhận lại được sự vô ân bội nghĩa. Ngài vừa 
chỉ vào Thánh Tâm vừa yêu cầu Thánh Margarita Maria Alacoque vận động Giáo hội mừng lễ 
Thánh Tâm. Người nói với thánh nữ xin linh mục Claude de la Colombrière hướng dẫn. Như 
vậy, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu chính thức bắt đầu với sự giúp đỡ của hai linh mục 
thánh thiện dòng Tên là Gioan Eudes (1601-1680) và Claude de la Colombrière (1641-1682) qua 
những bài viết về Thánh Tâm Chúa Giêsu.  
 
5. Mục đích của những thị kiến về Trái Tim Chúa Giêsu 

Trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque,  
5.1. Chúa Giêsu đã mạc khải cho thánh nữ hiểu biết sâu xa về nhu cầu phải đền tạ vì các 

tội lỗi riêng cũng như tội lỗi toàn thế giới đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người. Theo thánh 
Margherita, mục đích chính của lòng sùng kính này là hoán cải các linh hồn cho tình yêu của 
Chúa Giêsu. Thánh nữ đã nghe Chúa nói những lời sau: “Đây Trái tim quá yêu thương loài người 
cho đến tuyệt đỉnh của hy sinh không giới hạn, vô điều kiện mà không tiếc chi, để minh chứng 
cho tình yêu của mình. Thế nhưng, phần lớn loài người đã đáp lại Ta bằng sự vô ơn, thể hiện 
bằng sự bất kính, dửng dưng phạm thánh và thờ ơ khinh miệt Ta trong Bí tích Tình yêu này”. 

5.2. Chúa Giêsu yêu cầu thánh nữ cổ động việc thường xuyên Rước Lễ với tâm tình đền 
tạ, nhất là vào các ngày thứ Sáu đầu tháng. Vào lần hiện ra với thánh nữ vào tháng 6 năm 1675, 
Chúa Giêsu đã nói với chị thánh rằng: “Ta đã quá yêu thương loài người, nhưng loài người 
không những chẳng báo ơn Ta, lại có nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và xúc phạm 
đến Ta, vì thế Ta muốn mỗi năm dành riêng một lễ tôn thờ Trái Tim Ta. Ngày ấy những ai có 
lòng mến Ta hãy rước Lễ, đền tội những người phạm đến Ta trong phép Mình Thánh. Ta hứa sẽ 
ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng lễ ấy. 

5.3. “Thánh Tâm của Cha bị thiêu đốt vì tình yêu dành cho con người, và đặc biệt cho 
con, đến nỗi không thể chịu được những ngọn lửa do Tình yêu bừng cháy. Con hãy làm mọi cách 
để biểu lộ Thánh Tâm cho nhân loại để làm phong phú họ bằng những ơn thánh hóa quí báu và 
ơn cứu rỗi cần thiết giúp họ thoát khỏi vực thẳm hư mất.” 
 5.4. “Ta đã chọn con như là thung lũng của bất xứng, dốt nát để thực hiện kế hoặch vĩ 
đại, để mọi sự được được hoàn thành nhờ Ta” “Nếu như trước đây, con chỉ là nô lệ của Ta, thì 
nay Ta ban cho con danh xưng của người môn đệ yêu dấu của Thánh Tâm Ta .”  
 5.5. “Phải đền tạ Thánh Tâm vì những xúc phạm của loài người”.  
 5.6. “Cha hứa với con rằng Trái Tim sẽ rộng mở để tràn đổ muôn vàn ơn phúc trên những 
kẻ tôn kính Trái Tim Cha.”  
 5.7. “Phép Thánh Thể chính là phương linh nghiệm mà qua đó Chúa Giêsu trao ban lòng 
từ bi nhân ái của Người cho linh hồn thánh nữ”. Hơn nữa, Chúa yêu cầu chị thánh phải dành 
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riêng một "Giờ Thánh" vào mỗi tối Thứ Năm, để cùng đồng hành với Chúa trong cơn hấp hối 
của Người ở Vườn Giệt-si-ma-ni xưa kia.  Những giờ thánh như vậy mang lại sự khuây khỏa và 
an ủi Thánh Tâm Chúa, đã bị xúc phạm vì những tội vô ơn bội bạc của cả hai giới nam lẫn giới 
nữ.  Chúng ta thuộc về Chúa. "Trái Tim" Người không những chỉ là nguồn từ bi nhân ái cho 
chúng ta, mà còn có thể làm cho chúng ta nhận biết, cảm thấy, hưởng mủi tình yêu của Người 
cũng như an ủi Người bằng cách trở về với mối tình thương yêu của Người. 
 
III. TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU 
 1. Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Giáo Hội 

 - Ngày 25.1.1765, Thánh Bộ Lễ Nghi đã chấp nhận thỉnh nguyện của các tín hữu và đã 
công bố Sắc Lệnh “Lễ Thánh Tâm” 

- Ngày 6.2.1765, Đức Gíao Hoàng Clêmentê XIII (1758-1769) cho phép các Giám mục 
Ba Lan và Liên Tu Hội Rôma dòng Thánh Tâm mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.  

- Ngày 23.8.1856, qua lời thỉnh cầu của các Giám mục Pháp và một số Giám mục trên thế 
giới, ĐGH Piô IX (1846-1878) chấp thuận và lập lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trên toàn Giáo 
Hội. Lễ này được đưa vào lịch Phụng vụ và được cử hành cách long trọng.  

- Ngày 25-5-1899 ĐGH Lê-ô 13 (1878-1903) với Thông điệp “Annum Sacrum” (Năm 
Thánh), ấn định việc cử hành long trọng và công khai trên toàn thế giới lễ nghi dâng nhân loại 
cho Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu. Đức Leô XIII chỉ thị rằng: “Trước ngày dâng nhân loại cho 
Trái Tim Chúa, tức ngày 11 tháng 6, cần làm tuần Tam Nhật để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu.” 
Với lễ nghi này, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, do thánh nữ Margarita Maria Alacoque 
đã đạt tới tột điểm. Đức Lêô XIII gọi việc dâng nhân loại cho Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu là 
một hình thức của việc tôn sùng, ca ngợi và là điểm cao nhất trong tất cả các việc sùng kính khác 
đối với Trái Tim Chúa cho tới lúc bấy giờ. 

- Đức Piô X (1903-1914), khi ban lệnh thi hành việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
ngài đã minh định: “Việc tôn thờ Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về 
Tình Yêu Thiên Chúa, bởi vì Tình Yêu, vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng 
trong các linh hồn, các gia đình và các quốc gia.”  

- Ngày 8.5.1928, Đức Piô 9 (1922-1939) công bố Thông điệp “Miserentissimus 
Redemptor” (Đấng Cức Chuộc rất nhân hậu) về việc cần thiết tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu 
với tinh thần đền tạ. Trong thông điệp này Đức Piô XI nhấn mạnh rằng, việc thực hành đền tạ 
Thánh Tâm là bổn phận thiết yếu đối với mọi Kitô hữu, và ngài cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn 
cấp của thời đại đòi hỏi các tín hữu phải thực hành việc đền tạ Thánh Tâm nhằm đền bù những 
xúc phạm của mỗi người cũng như của toàn nhân loại, đồng thời khẩn cầu tình thương và ơn tha 
thứ của Trái Tim Chúa. Đức Piô XI, trong văn kiện “Caritate Christi compulsi” (Tình yêu Chúa 
Kitô thúc bách tôi) ban hành ngày 3.5.1932, đã nhận định: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là một 
phương dược phi thường cho những nhu cầu ngoại thường của thời đại chúng ta.” Cũng Đức Piô 
XI, trong Thông điệp “Miserentissimus Redemptor”, ngài đã khẳng định lòng sùng kính Thánh 
Tâm được diễn tả như một “sự tổng hợp của toàn bộ tôn giáo chúng ta” (totius religionis 
summa), và nếu được thực hiện “sẽ rất chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách 



thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến Người cách dịu dàng và kết thân với Người 
một cách quảng đại hơn.” 
 - Ngày 15.5.1956, Đức Piô XII (1939-1958) đã ban hành Thông điệp về tôn sùng Thánh 
Tâm dưới tên “Haurietis Aquas In Gaudio” (Sẽ Hân Hoan Múc Nước) để kỷ niệm 100 năm Đức 
Piô IX ban lệnh mừng kính Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trên toàn Giáo Hội. Và theo Đức Piô XII, 
Trái Tim Chúa Giêsu “là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo.” Và đây là một Thông điệp có giá trị 
tuyệt đối về việc tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu qua dòng thời gian mãi cho đến ngày nay. Đức 
Piô XII đã khẳng định: “Lòng sùng kính rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi 
được thực hành đúng đắn, có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. 
Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện, như thể 
không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác.” Người cũng 
nhấn mạnh thêm: “Ý nghĩa thâm sâu của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là lấy tình yêu 
đáp trả tình yêu!” 
  - Trong cuốn “Nhật ký tâm hồn”, thánh giáo hoàng Gioan XXIII (1958-1963) đã minh 
định “chính Trái Tim Chúa Giêsu là nơi tôi phải hướng đến để tìm ra giải đáp cho mọi vấn nạn 
của tôi. Tôi muốn lòng sùng kính Trái Tim Người, ẩn dấu trong Bí tích Tình Yêu, là thước đo 
cho tất cả sự tiến bộ tâm linh của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ngơi nghỉ cho đến khi tôi có 
thể thực sự nói rằng tôi đã được tan hòa vào trong Trái Tim Chúa Giêsu.” 
  - Thánh giáo hoàng Phaolô VI (1963-1978, đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
ngày 21.6.1963, Trong Huấn dụ “Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” ban hành ngày 6.2.1965 
nhân kỉ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngài viết: “Sự tôn sùng Thánh Tâm 
Chúa Giêsu là việc rất cao quí và đặc biệt cần thiết cho thời đại này. Ta ước mong việc này được 
tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu 
được say sưa lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó, được đổi mới về mọi phương diện. Việc 
tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Người vì 
những xúc phạm của chúng ta.” Trong “Diễn văn trước Tổng Công Nghị lần 31 của Dòng Tên”, 
Đức Phaolô VI đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như “là phương thế 
hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới.” 
  -  Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, đắc cử ngày 16.10.1978, kính nhớ thánh nữ 
Margarita Maria Alacoque – vị Tông đồ của Thánh Tâm, đã mạnh mẽ minh xác sự cần thiết của 
lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong thời đại chúng ta như sau: “Trong nhiều dịp khác 
nhau, tôi đã bày tỏ lòng xác tín của tôi là lòng sùng kính Thánh Tâm phù hợp hơn bao giờ hết với 
những mong đợi của thời đại chúng ta. Tôi đã nhấn mạnh rằng, những yếu tố căn bản của lòng 
sùng kính này thuộc về linh đạo của Hội Thánh suốt dòng lịch sử của mình một cách ổn định.” 
(Diễn văn với Dòng Thừa Sai Thánh Tâm, 5.10.1987). Qua biểu hiệu Trái Tim Chúa Giêsu, 
chúng ta trước tiên nhớ đến tình yêu vô cùng của Người dành cho từng linh hồn. Vì vậy, lòng 
sùng kính Thánh Tâm – theo lời thánh Gioan Phaolô II đã nói trong giáo huấn về mầu nhiệm đầy 
ủi an này – phát xuất từ những nguyên tắc của Giáo lý Kitô giáo. 
  - Ngày 5.6.2005, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói với khách hành hương tại Quảng 
trường thánh Phêrô: “Trong Trái Tim của Đấng Cứu Thế, chúng ta tôn thờ tình yêu nhân loại của 



Thiên Chúa, ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Ngài, lòng thương xót vô biên của Người. 
Tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, do đó, còn có nghĩa là tôn kính Trái Tim mà sau khi đã yêu 
chúng ta cho đến cùng, đã bị đâm thủng bởi lưỡi đòng, và từ nơi cao trên thập giá, đã đổ máu và 
nước, một nguồn mạch vô tận của đời sống mới… Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa là căn bản 
cho đời sống giáo hữu, việc đó có thể cải hoán được cá nhân, gia đình và xã hội. Việc đạo đức 
này không những hợp thời mà còn là hi vọng độc nhất nhằm cứu thoát nhân loại khỏi con đường 
tục hoá ngày nay.” 
 - Ngày 1/6/2022, Đức giáo hoàng Phanxicô lưu ý tín hữu rằng tháng này theo truyền 
thống là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lòng sùng kính này bắt nguồn từ Kinh thánh và đã 
phát triển qua nhiều thế kỷ, đặc biệt được phổ biến rộng rãi sau những mặc khải Chúa tỏ ra cho 
nữ Thánh Margarita Maria Alacoque vào thế kỷ 17. ĐTC nói: Thánh Tâm là “nguồn của tình yêu 
và hòa bình”. ĐTC mời gọi: “Hãy mở lòng đón nhận tình yêu này và lan tỏa đến tận cùng trái 
đất, để làm chứng về lòng nhân lành và thương xót hằng tuôn trào ra từ Trái Tim Chúa Giêsu.” 
 
 2. Ý nghĩa của việc tôn kính Thánh Tâm Chúa 
  Hội Thánh đã minh định việc tôn kính đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu, và việc tôn kính 
này như là một trong những điều nòng cốt của đức tin Kitô giáo. Bởi trong việc tôn kính Thánh 
Tâm, đức tin Kitô giáo vẫn giữ được tính nguyên tuyền của nó, vì việc tôn kính này dẫn đưa con 
người tới Chúa Ba Ngôi nhờ sự kết hợp với Trái Tim của Chúa Kitô. Việc tôn thờ này chính yếu 
hướng đến một Tình Yêu của mọi tình yêu – Tình Yêu chịu đóng đinh và chết cho người mình 
yêu. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì  bạn hữu của 
mình” (Ga 15,13).  Ngoài ra, việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng kêu mời chúng ta bắt 
chước Người trong sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa và rộng rãi trao ban tình thương cho hết 
thảy mọi người. 
  Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu phải là thành phần trọng tâm của Phụng vụ trong 
Giáo Hội, và nhờ việc tôn sùng này, những vấn nạn gay go của thời đại hiện tại cũng như tương 
lai mới có lời giải đáp một cách hữu hiệu. Lòng tôn kính Thánh Tâm Chúa sẽ mang lại ánh sáng 
đức tin cho mọi Kitô hữu và là nền tảng vững vàng cho đời sống luân lý khách quan trong thời 
đại đầy thực dụng và chủ trương tương đối hóa các giá trị và chân lý nền tảng hôm nay. Ngoài ra, 
nhờ việc tôn sùng Thánh Tâm, lòng mỗi người Kitô hữu sẽ được bừng cháy ngọn lửa của tình 
yêu để yêu Chúa và yêu người hơn. 
  Tôn kính Thánh Tâm là một việc đạo đức cao nhằm tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu, biểu 
hiệu cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế đối tượng chính của sự tôn kính là Tình yêu Thiên Chúa, 
được cụ thể hóa nơi Trái Tim Đức Giêsu Kitô. Tình yêu này cần phải được đền đáp bằng chính 
tình yêu của con người, là tạo vật do Chúa dựng nên; tuy hèn kém, bất xứng nhưng lại được 
Chúa đợi chờ. Sự đền đáp này phải được thể hiện cụ thể bằng những việc như phạt tạ những xúc 
phạm đến tình yêu vô biên của Chúa, hoàn toàn tín thác cho Thánh Tâm Chúa, loan truyền và 
khích lệ mọi người, mọi gia đình có lòng tôn sùng Thánh Tâm trong suốt đời sống của mình. 
   

3. Ân sủng Chúa ban qua việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 



  Trong một lần hiện ra với Thánh Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu đã trao 12 lời 
hứa dành cho những ai tôn sùng Thánh Tâm: 
  1. Ta sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết cho đời sống của họ. 
  2. Ta sẽ ban bình an cho gia đình của họ. 
  3. Ta sẽ an ủi họ trong mọi cơn gian truân. 
  4. Họ sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Ta sự ẩn náu an toàn trong cuộc sống và nhất là trong 
giờ lâm tử. 
  5. Ta sẽ đổ tràn phúc lành trên công việc của họ. 
  6. Các tội nhân sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Ta một Đại Dương Thương Xót bao la. 
  7. Các linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng. 
  8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau trở nên trọn lành. 
  9. Ta sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày và tôn kính linh ảnh Thánh Tâm. 
  10. Ta sẽ ban cho các linh mục sức mạnh lay chuyển các linh hồn chai đá nhất. 
  11. Nhưng người truyền bá lòng tôn kính Thánh Tâm Ta sẽ được ghi tên trong Thánh 
Tâm Cha và không hề bị phai nhòa. 
  12. Với lòng lân tuất của Thánh Tâm, Cha hứa rằng tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ 
ban ơn cho những người rước lễ liên tiếp 9 thứ sáu đầu tháng được ơn ăn năn trong giờ sau hết, 
không phải chết mất nghĩa cùng Cha, lại được lãnh nhận các bí tích vì Thánh Tâm Ta sẽ nên nơi 
ẩn náu vững vàng trong giờ lâm tử. 
 
IV. LIÊN HỆ GIỮA TRÁI TIM CHÚA GIÊSU VÀ TRÁI TIM MẸ MARIA 

1. Đức Mẹ yên mến Chúa liên lỉ: Thánh Bênađinô nói:  “Đức Nữ Trinh hiển vinh không 
lặp lại những tác động yêu mến như các thánh, vì trọn cuộc đời Mẹ là một tác động yêu mến liên 
lỉ do một đặc ân Mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa”.    

2. Đức Mẹ liên kết hợp với Chúa trong mọi lúc: Thánh Phanxicô Salêsiô nói “Mẹ Maria 
trung thành yêu mến Thiên Chúa trong những giờ phút đen tối nhất và tuyệt vọng nhất, đặc biệt 
trên đồi Canvê. Mẹ tới một mức độ yêu mến hoàn hảo nhất, cao cả nhất. Điểm căn bản là tâm 
hồn Mẹ tan hòa kết hợp với Chúa và chỉ yêu mến duy một Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi”.   

3. Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria đã mở ra khi Chúa nói: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Một 
cách thiêng liêng, Trái tim Mẹ đi gặp gỡ Trái tim Con Mẹ đã mở ra khi bị lưỡi đòng của người 
lính đâm thâu. Trái tim Mẹ mở ra vì cùng một tình yêu thương người ta và thế giới mà Chúa Kitô 
đã yêu thương, đã tự hiến trên cây Thánh giá. Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo 
nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái Tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta 
đến mức nào. (Thánh Giêrônimô)  

4. Trái Tim Mẹ lãnh nhận ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa: Thánh Bênađô nói “Tình Chúa 
yêu thương chiếm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên 
Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ 
Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này.  

5. Trái Tim Mẹ luôn qui hướng về Chúa: Thánh Amađêô nói “Tình yêu tự nhiên đối với 
Chúa là Con Mẹ, và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ trong Trái 
Tim Mẹ Maria.  

6. Trái Tim Mẹ là nơi nương náu an toàn nhất. Thánh Tôma Kempi nói:  “Chúng ta có 
thể tìm một nơi náu ẩn nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được 



sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến 
tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phù.”  

7. Chúa Con có đức công bình của Người, Mẹ không có gì, chỉ có tình yêu là Trái tim của 
Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ. (Thánh Gioan Maria Vianney).  

8. Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một 
nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô 
biên của Ngài (Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II). 

10. Ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa, và những nhân đức 
kín nhiệm Thiên tính Chúa Giêsu, thì phải học trong bức gương trong suốt Trái tim Vô nhiễm 
Mẹ Maria (Thánh Eymard) 

11. Tình Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền 
ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến 
dâng chúng con cho Trái Tim Vô nhiễm Mẹ (Đức giáo hoàng Piô 12)  

12. Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một 
nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô 
biên của Ngài (Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II).  
 


