
LẠY RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU, XIN CHE CHỞ CON TRONG CƠN 

NGUY HIỂM! 

 

... Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ IX. 

Hoàng đế Basilio của Costantinopoli (879-882) ước 

ao ký thỏa hiệp hòa bình với người Nga. Hoàng đế 

liền phái đi một vị Giám Mục được đức thượng phụ 

là Thánh Ignazio tấn phong. Vị Giám Mục được ủy 

thác nhiệm vụ ký kết hòa ước đồng thời rao giảng 

giáo lý đạo thánh Kitô Giáo cho dân tộc Nga. 

Quốc Vương Nga lúc bấy giờ liền triệu tập giới lãnh 

đạo quốc gia lại để thảo luận xem có nên giữ vững 

tôn giáo cổ truyền hay là tiếp nhận giáo lý mới lạ của 

Đạo Thánh mà Vị Giám Mục đặc phái rao giảng. 

Vị Giám Mục liền giơ cao Cuốn Phúc Âm và cùng lúc 

kể lại vài phép lạ được tường thuật trong Cựu Ước và 

Tân Ước. Đặc biệt phép lạ 3 thanh niên Do Thái bị trói 

chặt, vẫn mặc nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, 

giày dép và bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng 

phực (Daniel,3) ở thành Babilonia nhưng không hề 

hấn gì, gây một ấn tượng ngỡ ngàng kinh ngạc nhất. Quốc Vương Nga liền nói với Vị Giám Mục: 

- Nếu ngài có thể làm một điều gì đó lạ thường tương tự như thế thì chúng tôi sẽ tin nơi Chân Lý ngài 

rao giảng. 

Vị Giám Mục điềm tĩnh trả lời: 

- Không được phép thách thức THIÊN CHÚA. Tuy nhiên nếu quý ngài quyết tâm tin nơi sự hiện diện khắp 

nơi của THIÊN CHÚA, thì cứ xin điều quý ngài muốn và THIÊN CHÚA sẽ tỏ bày cho quý ngài thấy qua 

trung gian thừa tác viên của Người. 

Mọi người có mặt liền đề nghị nếu Cuốn Phúc Âm bị ném vào lửa cháy họ sẽ đốt lên mà vẫn nguyên vẹn 

thì họ hứa sẽ lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Kitô Giáo. Thế là Vị Giám Mục liền ngước mắt và giơ hai tay 

lên trời cầu nguyện lớn tiếng: 

- Lạy Đức GIÊSU, Con THIÊN CHÚA, xin biểu dương danh thánh Ngài trước mặt dân nước này! 

Cầu nguyện xong, vị Giám Mục liền ném Cuốn Phúc Âm vào đống lửa đang cháy phừng phực và để yên 

lâu thật lâu mãi cho đến khi lửa tắt. Lúc ấy mọi người đều trông thấy tỏ tường Cuốn Phúc Âm vẫn 

nguyên vẹn không hề hấn gì. 



Thế là toàn dân Nga cùng với Quốc Vương đồng thanh xin lãnh bí tích Rửa Tội với một niềm vui tràn đầy. 

 

... Câu chuyện thứ hai mang một nét đẹp vừa oai dũng 

vừa dịu hiền nêu cao Đức Tin kiên vững nơi Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên Thánh Giá. 

Tháng 5 năm 1854  đôi trai thanh gái lịch thuộc hai gia 

đình quý tộc ở Firenze (Bắc Ý) quyết định làm lễ thành 

hôn. Cả hai đều là tín hữu Công Giáo đạo đức. 

Tuy nhiên, vài ngày trước lễ cưới, trong lòng vị hôn thê 

hiền đức bỗng xuất hiện chút ít nghi ngờ về tình yêu của 

vị hôn phu dành cho mình. Nàng muốn kiểm chứng thực 

hư ra sao. Ngay buổi tối hôm ấy, vị hôn thê cải trang 

thành một thiếu nữ con nhà nghèo, ăn mặc rách rưới, 

dấu kín bộ tóc đẹp. Nàng đến gõ cửa nhà vị hôn phu. Khi 

chàng trai đứng trước mặt vị hôn thê tả tơi nghèo nàn, 

chàng hết sức ngạc nhiên. Chưa kịp có phản ứng gì thì vị 

hôn thê nói ngay: 

- Anh thấy đó, em không còn giàu sang cũng không còn 

sắc đẹp nữa. Vậy anh có bằng lòng cưới em làm vợ 

không? 

Chàng trai quý tộc nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu rồi đưa mắt nhìn lên ảnh Chuộc Tội đang treo trên 

tường và nói với vị hôn thê: 

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ không phân biệt người giàu kẻ nghèo, ai đẹp ai xấu, nhưng đã chấp nhận chết vì 

tất cả chúng ta. Bởi vì Tình Yêu của Ngài vô biên và không dừng lại nơi dáng vẽ bên ngoài. Vì thế anh vẫn 

cưới em cho dẫu em nghèo nàn và vô học. 

Nghe đến đây vị hôn thê hiền đức tỏ ra vô cùng hân hoan và giải thích cho vị hôn phu cao cả biết lý do 

việc làm của mình. 

Đôi bạn trẻ chính thức làm lễ cưới và thành lập một gia đình Công Giáo vừa đông con vừa thánh thiện. 

Mỗi lần khó khăn xuất hiện, cả hai đều ngước mắt nhìn lên Thánh Giá và kêu xin sự trợ giúp của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ loài người. 

 

 

 



... 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 mọi 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. 

 

 

(”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile - 30 Giugno, Anno VIII/A - 2014, Casa Mariana Editrice, trang 188-

189/356-357) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 


