
THÁNH TÂM ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ TỪ BI NHÂN HẬU VÔ BIÊN 

 

... Câu chuyện xảy ra vào năm 1876 tại thành phố Fribourg bên 

Thụy Sỹ. Chính chàng sinh viên trẻ tuổi kể lại cuộc hồi tâm hoán 

cải - nhờ ơn lành Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ - bằng lời lẽ 

như sau. 

Tôi - cho đến lúc bước vào đại học - là người trẻ tốt lành, đạo đức, 

bình dị khiêm tốn, thiện chí và luôn chu toàn bổn phận. Thế nhưng, 

chỉ vỏn vẹn trôi qua chừng vài năm, cuộc làm bạn với nhóm sinh 

viên vô thần xấu xa đã thay đổi hoàn toàn con người và cuộc sống. 

Tôi bỏ bê việc học, quên hết việc lành đạo đức quá khứ và trở 

thành một tên vô thần thứ thiệt! Rồi tôi ăn chơi phung phí đúng y 

như tên đại phóng đãng thời đại! 

Vào một đêm kia - lúc đã khuya lắc khuya lơ - tôi mới lê thân trở về 

nhà sau buổi ăn chơi trác táng. Lúc ấy tôi mệt đừ nên lăn mình vào 

giường ngay. Nhưng giấc ngủ không đến, tôi không tài nào chợp 

mắt được. Tôi cảm thấy như có một khối đè nặng trên ngực, toàn 

thân ngứa ngáy khó chịu và một cơn ho dữ dội nổi lên liên hồi. Ho không dứt. Vào một cú ho mạnh nhất 

tôi cảm thấy như từ lồng ngực trào ra cổ miệng một chất lỏng gì đó. Tôi tò mò bật đèn lên xem. Thì ra đó 

là máu tươi! 

Sáng sớm hôm sau tôi gọi ngay bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm bác sĩ cho biết tôi bị bệnh lao phổi ở hồi 

trầm trọng nhất. Lời tuyên bố của vị bác sĩ đúng là bản án tử hình dành cho tôi. Tôi rơi vào hố thẳm 

tuyệt vọng. Tôi nguyền rủa bản thân, nguyền rủa lũ bạn bè xấu và nguyền rủa cả THIÊN CHÚA nữa! 

Trong cùng thời gian này người ta khuyên tôi nên đổi khí. Tôi liền đến trọ nơi một khách sạn nằm trong 

vùng phụ cận thành phố Fribourg. Lúc vừa đặt chân vào căn phòng dành cho tôi, đôi mắt tôi chạm ngay 

khung ảnh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ treo trên tường. Vừa nhìn thấy ảnh thánh, cơn giận trong 

tôi bỗng bốc cao, tôi liền khạc máu vào Ảnh Thánh. Và một vết máu từ miệng tôi bắn ra chạm đúng vào 

Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

Một chút thiện tâm thiện { nào đó còn sót lại trong tôi khiến tôi bỗng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ về cử 

chỉ mất dạy của mình. Tôi liền lấy chiếc khăn tay và tiến về phía Ảnh Thánh để lau sạch vết máu. Nhưng 

lạ lùng thay, khi tôi đứng trước Bức Ảnh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tôi có cảm tưởng như Chúa 

đang nói với tôi và mỉm cười với tôi! 

Cơn giận trong tôi bỗng tan biến mất và nhường chỗ cho một niềm yêu thương trìu mến thật bao la 

trong tâm hồn. Nhìn thấy vết máu của tôi nằm trên Trái Tim Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tôi bỗng nhớ lại rằng, 

chính Đức Chúa GIÊSU đã đổ Bửu Huyết Ngài ra cho tôi. Rồi tôi nhìn kỹ Trái Tim Chúa được vẽ với vết 

thương há miệng và phát ra các tia lửa khiến tôi nhớ lại quảng đời thơ ấu vàng son với lời khuyên bảo 



nhắn nhủ nhắc nhở của hiền mẫu tôi. Tôi thật sự xúc động. Tôi 

khóc ròng. Tôi quz sụp xuống, áp mặt dưới đất và van xin Đức 

Chúa GIÊSU tha thứ cho tôi mọi tội lỗi. Rồi tôi lập đi lập lại với 

trọng lòng tin yêu phó thác lời cầu xin: 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa có thể làm được mọi sự, xin Chúa 

hãy chữa con lành! 

Khi tôi đứng lên thì cơn họ bỗng ngừng hẳn và tôi cảm thấy đói. 

Không một giọt máu nào trào ra từ miệng tôi nữa. Một thời gian 

ngắn sau đó khi khám nghiệm vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và 

thật hài lòng vì nơi tôi tuyệt nhiên không còn dấu vết nào của 

cơn bệnh lao phổi trầm trọng nữa. Tôi hoàn toàn bình phục 

trong tức khắc! Thật tuyệt vời! Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la 

của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhân hậu và từ ái vô 

biên. 

 

... Ớ RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lạy Trái Tim Chúa. Con yêu mến 

Trái Tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con, mà dâng trái tim khốn nạn con cho Trái Tim 

Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng nhịn nhục sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi 

đàng. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU rất nhân lành xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che 

chở con trong cơn nguy hiểm. Xin an ủi con trong hồi khốn cực. Xin cho phần xác con được ơn khoẻ 

mạnh, xin giúp đỡ con mỗi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và 

được ơn chết lành. Amen. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như Rất Thánh Trái 

Tim Chúa. Amen. 

(”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile 2010 - 30 Giugno 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, trang 

375-376) 
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