
HÃY TÔN SÙNG THÁNH TÂM ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

... Chúa Nhật 31-5-1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-

2005) nâng Cha Claude la Colombière (1641-1682), Linh Mục 

dòng Tên người Pháp, ”tôi tớ trung tín và bạn nghĩa thiết của 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ”, lên hàng hiển thánh. 

Đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm đó đông chật tín hữu hành 

hương tham dự Thánh Lễ. Ngoài ra có sự hiện hiện đông đảo 

các tu sĩ dòng Tên và đặc biệt là Cha John Houle (1914-1997), 

người Mỹ, Linh Mục được khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời bầu cử của 

chân phước Claude la Colombière. Chính phép lạ đưa cuộc điều 

tra phong thánh tiến nhanh đến giai đoạn kết thúc. 

Cha John Houle chào đời tại Los Angeles, bang California Hoa Kz 

năm 1914. Sau khi gia nhập dòng Tên và thụ phong Linh Mục, 

Cha được chỉ định đi truyền giáo tại Trung Quốc. Dưới thời 

cộng sản vô thần do Mao-Trạch-Đông chủ mưu, Cha Houle bị 

bắt giam trong vòng 4 năm trời. Thời gian này Cha bị tra tấn dữ 

dằn. Năm 1957, Cha bị trục xuất khỏi Trung Quốc nên trở về 

Hoa Kz. Tại đây Cha tiếp tục công việc truyền giáo bằng cách trợ 

giúp các cứ điểm truyền giáo, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. 

Cha là người khởi xướng nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Nhưng rồi Cha bị ung thư phổi và 

phải vào điều trị nơi một nhà thương ở bang California từ tháng 12 năm 1989. Bệnh tình mỗi ngày một 

trầm trọng, vô phương cứu chữa cho đến cuối tháng 2 năm 1991 Cha được khỏi bệnh nhờ lời cầu bầu 

của chân phước Claude la Colombière, người anh em thánh thiện cùng dòng với Cha. Chính Cha John 

Houle kể lại việc khỏi bệnh vào ngày tôn phong hiển thánh 31-5-1992. 

Thật ra tôi không nhớ rõ chính xác giây phút khỏi bệnh lạ lùng, bởi vì trước giây phút đó, tôi ở trong tình 

trạng nguy kịch, mê man bất tỉnh. Tôi phải thở bằng bình dưỡng khí. Chính nữ tu săn sóc tôi, có mặt lúc 

tôi khỏi bệnh, kể cho tôi nghe sự kiện lạ lùng đó. Ủy ban điều tra chấp nhận việc khỏi bệnh là phép lạ, vì 

các bác sĩ chuyên môn không giải thích được sự kiện theo phương diện khoa học. Đây là một sự kiện 

nằm ngoài vòng y khoa và kinh nghiệm con người. Vì thế tôi tin chắc chắn rằng chân phước Claude la 

Colombière đã bầu cử cho tôi và THIÊN CHÚA Toàn Năng nghe lời khẩn cầu của Ngài nên cho tôi khỏi 

bệnh. 

Trước khi lâm bệnh, tôi rất thích hoạt động, giờ đây, sức khoẻ bình phục, tôi sống tại nhà thương của 

các nữ tu Dòng Kín. Tôi cầu nguyện không ngừng và phản ánh trên mọi sự ơn lành THIÊN CHÚA ban cho 

tôi. Ngoài ra tôi còn phản ánh trên một sự kiện lớn lao hơn: Giáo Hội Công Giáo có thêm vị hiển thánh và 

dòng Tên có người anh em được biết đến dưới danh hiệu là thánh Claude de la Colombière. 



Đối với tôi thì rõ ràng THIÊN CHÚA Toàn Năng dùng sự kiện này 

để tái lập lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ và 

để phổ biến ước muốn đền bù mọi tội lỗi con người, trong đó 

có tội lỗi của tôi. 

Việc khỏi bệnh lạ lùng của tôi, qua lời cầu bầu của chân phước 

Claude la Colombière, minh chứng sự thánh thiện của vị tôi tớ 

Chúa. Chính Đức Chúa GIÊSU giới thiệu với thánh nữ 

Marguerite Marie Alacoque (1648-1690): 

- Cha Claude là ”bạn toàn hảo của Thầy”! 

Đâu có danh xưng nào cao qu{ hơn là ”bạn toàn hảo của Đức 

Chúa GIÊSU”! Điều này có nghĩa là cuộc đời Cha Claude, ngay 

từ thời thơ ấu, luôn thi hành thánh ý THIÊN CHÚA và rất mực 

yêu mến Đức Chúa GIÊSU cũng như Thánh Tâm Ngài. 

(Cha John Houle được Chúa gọi về với Ngài - 7 năm sau lễ 

phong thánh - vào ngày 9-8-1997 hưởng thọ 83 tuổi). 

... ”Hãy đời đời tôn vinh Đấng có quyền cho anh chị em được vững tâm bền chí theo Phúc Âm của tôi, 

và tuân giữ lời giảng dạy của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Người là Mầu Nhiệm được dấu kín từ lâu đời. Và 

ngày nay, theo lệnh của THIÊN CHÚA Hằng Hữu, đã được tỏ ra, qua sách các tiên tri, để các dân ngoại 

nhận biết và được Đức Tin. Hãy nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà đời đời tôn vinh THIÊN CHÚA, là Đấng 

Khôn Ngoan tuyệt đối. Amen” (Roma 16,25-27). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


