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“Sống theo Diệu Thuyết Thánh Tâm Chúa” hay sống “Linh Đạo PT/LMTT”
Trong Thánh Tâm Chúa (TTC), xin chào quý Cha, quý Huynh, đã dà nh thì giờ , đến dự khóa Huấn Luyện
này.
Nhìn đề tài ”Sống theo Diệu Thuyết Thánh Tâm Chúa” được trình bày sau đây, tôi xin thuật lại cù ng chư
Huynh làm thế nào tôi, mộ t thành viên LMTT, sống đề tà i này, hay nói khác đi, làm thế nào tôi hiểu và
thự c thi Linh Đạo cá biệt mà PT/LMTT đã đề xướ ng cho anh em LMTT, dướ i tên mục rât́ hấp dẫn “Diệu
Thuyết Thánh Tâm Chúa”
1995, cũng đã 22 năm rồi, tôi đượ c mờ i và chấp nhận phụ trách ngà nh Tuyên Nghiên Huấn cho Liên
Đoàn Orange County. Thật là điếc không sợ sú ng! Vốn liếng hiểu biết về LMTT thờ i bâý giờ chi ̉ vỏ n vẹn
trong 12 lờ i hứ a của TTC, mộ t vài ý nghi ̃ thô sơ về Kinh đền tạ, mà tôi nghe được từ thân sinh tôi khi còn
ở Việt Nam và những gì tôi đọc qua trong Thủ Bản của Cha Đào Hữu Thọ, vị Linh Mục có công bành
trướ ng PT/LMTT tại Việt Nam –thờ i đâý Thủ Bản cậ p nhât́ hóa 1998, và những TB khác chưa ra đời-. Bù
đắp lại, tôi đã đem lại lò ng nhiệt huyết cù a 1 tân cursillista, muốn phụ c vụ Chú a và anh em trong môi
trườ ng hoạt độ ng của mình –chắc TTC lẫm bẩm: nó điếc thiệt đấy, nhưng có lò ng, thôi Ta giú p nó-.
Tôi băt́ đầu tìm hiểu thêm về TTC, về nguồn gốc PT/LMTT gom gó p tât́ cả nhữ ng sách vở viết về TTC.
Khở i nguồn là mạc khải của TTC cho Thánh Nữ Margarita (1647 -1690), và các lá thư Thánh nữ gởi cho
Cha linh hướ ng, cho các Mẹ Bề trên. Khi đi và o chi tiết, tôi thật ngỡ ngàng, khi nhận biết –có lẽ là ơn mà
́ cù ng tôi qua tườ ng thuật
TTC ban cho anh chà ng điếc không sợ súng trên- chính TTC đã thổ lộ trự c tiêp
của thánh Margarita và như thế đã giao cho tôi, mộ t thà nh viên LMTT, mộ t sứ mạng tối ư quan trọ ng:


Lần thứ nhât́ , vào lễ thánh Gioan Tông Đồ, 27 tháng 12, 1673, TTC hiện ra khi Margarita đang
chầu Thánh Thể, và nói: “Trái Tim Ta không kìm nỗi tình yêu nồng cháy, và phải dùng con –tôi
giậ t mình, TTC đang giao cho tôi trách nhiệm đầu tiên- để tỏ ra cho nhân loại, hầu ban ơn thánh
hóa và cứu rỗi họ, khỏi sa vào vực thẳm mất linh hồn”



Lần thứ hai, TTC hiện ra, vòng gai bao quanh, phía trên có thập giá , lập lại tình yêu rào rạt của
́ quý
Thiên Chúa, và thiết tha muốn đượ c loà i ngườ i yêu mến lại –thưa quý Huynh, TTC muôn
Huynh, tôi- yêu mêń TT Ngà i- để hưởng nhờ ân ích cứu rỗi linh hồn. Ngài muốn được vinh danh
dướ i hình ảnh Trái Tim Chúa, và nơi nào vinh danh hình ảnh này, Ngài sẽ chúc phúc và ban đầy
ơn phúc.



Lần thứ ba hiện ra, có lẽ vào lễ Đức Mẹ viếng thăm, 2 tháng 7, năm 1674. Tuy TTC vẫn rạng rỡ
như mặt trờ i từ 5 dấu thánh, nhưng lại thốt ra nhữ ng lờ i than vãn não nù ng: “ Tình yêu của Ta
đối vớ i loài ngườ i thật tinh tuyền, không ngôn ngữ nào mô tả đượ c, nhưng chi ̉ nhận lại lạnh
lùng, khinh mạng , thờ ơ. Con có thể là m ta vui sướ ng bằng cách đền bù càng nhiều cà ng tốt cho
́ trá nh đượ c, một
sự vô ơn bạc nghi ̃a của họ không? –tôi đượ c mờ i trự c tiêṕ , rõ ràng, không trôn
sứ mệnh mớ i: đền bù “, Và như đoán đượ c sự bối rối của thánh nữ , và chắc chắn của tôi cũng
của chư huynh, làm thế nào để đền bù, TTC nói tiếp cho thánh Magarita: “
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 Trước hết, con sẽ rướ c Lễ cà ng nhiều cà ng tốt, nhât́ là trong di ̣p thứ Sáu đầu tháng.
–thú thiệt với chư Huynh, vâng lờ i TTC, tôi đã cố gắng thự c thi hằng ngà y suôt́ mâý
mươi năm qua-.
 Sau đó , mỗi đêm tối thứ Năm rạng ngày thứ Sáu -11giờ đến 12giờ đêm- Cha sẽ cho
con chia sẽ nỗi buồn chết đượ c củ a Ta trong vườn Dầu, để làm Chúa Cha nguôi giận,
Xin Ngài thứ tha tộ i nhân, và như thế an ủi được Ta đôi phần trong cơn hấp hối của
Ta” –một tia sá ng như lóe ra trong thâm tâm tôi, làm tôi cảm nhận được vai trò cao
quý của Giờ Thánh: thông phần nôĩ buồn như chêt́ đượ c của TTC trong vườ n Dầu và
An Ủ i đượ c Ngà i, - thú thiệt với quý Huynh, từ đây, Giờ Thánh đôí vớ i tôi không khác
nào đang ở bên cạnh TTC đang đau khổ trong vườn Giết-sê-mani.
 .


Lần thứ tư, thứ Sáu sau lễ Mình Máu Chú a, ngày 16 tháng 6 năm 1675, và lại nóI:

“Trái Tim này đã yêu thương loài người đến không chừa gì hết, kể cả chết đi vì
yêu, nhưng đa số loài chỉ đáp trả bằng vô ơn, khinh dễ, bất kính, phạm thượng
lạnh lùng đới với Thánh Thể, bí tích tình yêu. Điều làm ta đau khổ hơn nữa là cả
những tâm hồn tận hiến cũng hành động như vậy.
Vì thế Ta xin con –Lạy TTC con hứa- dành riêng ngày thứ Sáu sau lễ Mình Thánh
Chúa, để tôn vinh Trái Tim Ta, ăn năn đền bù cho những tội phạm bất kính Ta
phải chịu suốt những lần được đạt chầu trên bàn thờ, bằng một hành động đền tạ và
nhất là Rước lễ -và tham dự Thánh Lễ, trong ngày này.”


Ngoà i 4 là n hien ra ra, Thá nh Tâm Chú a cò n mạ c khả i them nhiè u điè u khá c, mà
Thá nh Margarita thuạ t lạ i trong những thư vié t cho cá c Cha linh hướng Croiset, và
cho cá c Mẹ Bè Tren:
 Đạ t hé t lò ng tin tưởng nơi Ngà i,.
 chạ y đé n TTC trong mọ i nhu cà u, lo lá ng
 Trong chiều hướ ng này, Giáo Hộ i qua các vi ̣ Giáo Hoà ng nhắc lại nhiều lần “Trái Tim
Chúa là “nơi nương tựa vững chắc”, “hy vọ ng cứ u rỗi của nhân loại”,



TTC cò n hiện ra cho nhữ ng thi ̣ nhân khác, đặc biệt cho Thánh Faustina (1905-1938), nhấn mạnh
1 lần nữ a đến lòng tín thác nơi Chúa, nhắc nhân loại “Kêu cầu đến Lò ng Thương xót Chúa”
“Khi mộ t linh hồn đến gần Cha vớ i lò ng tín thác, Cha sẽ đổ tràn đầy ân sủ ng trên họ, đếnnỗi họ
không thể giữ riêng cho mình mà cò n phải tỏa ra cho các linh hồn khác đượ c hưở ng nhờ ” (TB
LMTT 2004, trang 24). Thậm chi ́, Cha cũ ng không thể phạt các tộ i nhân, nếu họ kêu cầu Lò ng
Thương Xót của Cha. Không mộ t linh hồn nà o kêu gọ i đến Lò ng Thương Xó t của Cha mà phải
thât́ vọ ng”
 “Cha xin con hãy làm những việc thương xót phát xuất từ tấm lòng yêu mến Cha.”
 “Con có bổn phận thực hành lòng thương xót của Cha đối với những người lân cận
mình, bất cứ lúc nào và ở đâu.”
 “Hãy rao truyền cho toàn thế giới biết Lòng Thương Xót của Cha.”
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● Ngoài ra Thánh Tâm Chúa còn chỉ cho Thánh Nữ cách tốt nhất để kéo lòng thương xót
Chúa là :“Làm tuần cửu nhật và mừng Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật thứ nhất sau
lễ Phục Sinh.”

“ Vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, hãy cầu khẩn Lòng Thương Xót của Cha, hãy trầm mình vào
cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong cơn hấp hối.”
“Đọc chuỗi hạt Lòng Thương Xót Chúa: Con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt Lòng
Thương Xót Chúa. Bất cứ ai lần chuỗi hạt này sẽ được Cha thương xót dồi dào trong giờ chết.”

Tóm Tắt những gì Thánh Tâm Chú a thỏ lọ cù ng anh em LMTT chú ng mình:
1. Chúa yêu loài người quá mức tưởng tượng và muốn dùng anh em LMTT –mọ t
sứ mạ ng thạ t rõ rà ng- chia sẻ kho tàng ân ích cho loài người bằng cách kính thờ
Trái Tim Chúa.
2. Loài người –chính anh em LMTT chúng mình- chỉ đáp lại bằng thờ ơ, lạnh lùng,
bất kính phạm thương, nhất là đối với Thánh Thể.
3. Thánh Tâm Chúa mong ước:
a. Mỗi người đáp lại tình yêu Ngài, và yêu Ngài và nhạ n sứ mẹ nh đền bù
thế cho người khác.
b. Bà ng cá ch:
 Rước lễ và tham dự thánh lễ thường xuyên, nhất là thứ Sáu đầu
tháng, đề đền tạ. Đè n bù hay đè n tạ có nghĩa:
 Thờ lạy, Ca ngợi, Cám tạ, xin ơn tha thứ cho cho những người
tọ i lõ i – trong đó có chú ng mình, anh em LMTT.
 Làm Giờ Thánh, để thông phần với sự hấp hó i Thá nh Tâm Chú a
trong vườn Dà u, và như thế an ủi được Ngài.
 Đé n với Thá nh Tâm Chú a, lòng đầy tin tưởng trong mọ i nhu cà u
 Đặt hết lòng Tín thác nơi Thánh Tâm Chúa và kêu cầu Long
Thương xó t Chú a cho chính nình và cho người khá c.

Sau đây, tôi chia sẻ cù ng chư huynh, làm thế nào tôi sống “Diệu Thuyết Thánh Tâm Chúa” , diệu
thuyết mà tôi cố gắng trình bày trên.

Những phương phá p PT/LMTT dù ng đẻ thực thi, đá p trả , lời mời gọ i củ a Thá nh
Tam Chú a: (Xin Thuyét trình viên lưu ý ; nhá n mạ nh đén chứ c năng tư té củ a ngườ i LMTT khi thự c thi
những công viẹ c nà y )
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a) Dâng ngà y:
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu,/ con nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria,/ mà dâng lên
Chúa/ mọi lời con nguyện xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự vui buồn đau khổ con chịu trong
ngày hôm nay,/ hiệp với Hy Lễ Thánh dâng trên khắp hoàn cầu,/ để cầu

nguyện theo ý Chúa/ là cứu rỗi các linh hồn,/ đền bù tội lỗi thiên hạ,/ và
cho các Kitô hữu được hợp nhất./ Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa / có ý cầu
nguyện theo ý các Đức Giám mục, các hội viên Tông Đồ Cầu nguyện và cách riêng theo ý Đức Giáo
Hoàng trong tháng này. Amen.
- Cá i đẹ p và cá i hữu hiẹ u củ a viẹ c dang ngà y: Thuyét trình viên thá ch thứ c tham dự viên có ý “dâng ngà y”
để từ nay, mõ i khi dâng ngà y là mọ t là n hiẹ p lẽ vô cù ng quý hó a và hữu hiẹ u đẻ bá t đà u mọ t ngà y mớ i . Thuyét
trình viên có thể nêu lên vài phương cách do chính mình hay những anh em khác thực thi cách tuyệt vời việc
dâng ngà y lên Chú a.

● Ké t hợp với Chú a đang té lẽ : mấu chốt củ a sự hữu hiệu, chính Chúa dâng lễ, dâng mõ i
viẹ c là m củ a anh em chú ng mình, cho Chú a Cha. Thạ t khong có sự té lẽ nà o, hié n dang nà o hữu
hiẹ u hơn
”Chính chúng con là dòng dõi được lựa chọn, là hàng tư tế vương giả, là một dân tộc thánh,
một dân thuộc về Thiên Chúa” ( 1 Pt,2:4-5)

Những kẻ mà Người đã cho tham dự mật thiết vào sự sống và sứ mệnh của Người, Người
cũng cho họ tham dự vào chức tư tế, để họ thực hành việc phụng tự thiêng liêng, hầu
tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi loài người. Bởi thế, vì giáo dân đã được Thánh hiến nhờ
Đức Kitô và được Thánh Thần xức dầu, nên họ được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng để
Thánh Thần sinh hoa trái nơi họ ngày càng phong phú hơn. Thực vậy mọi hoạt động, kinh
nguyện và công cuộc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngáy.
Việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần, và cả đến những
thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì đón nhận, thì tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng
đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng
với Mình Thánh Chúa khi cử hành phép Thánh Thể. Nhờ thế , giáo dân thánh hiến thế
giới này cho Thiên Chúa nhờ biết phụng thờ Ngài, bằng hành động thánh thiện khắp nơi”
(Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội, 34, CĐ Vaticanô 2)
● cứu rỗi các linh hồn,/ đền bù tội lỗi thiên hạ,/ và cho các Kitô hữu

được hợp nhất. Mõ i là n dang ngà y, là mõ i là n toi thực thi trá ch vụ “đè n bù ”mà Thá nh
Tâm Chú a đã trao phó , mà thưa quý Huynh, “đè n bù ” cá ch hữu hiẹ u nhá t !
● Ké t hợp khong những với anh em LMTT chú ng ta trong Đoà n nà y, trong Lien Đoà n nà y,
trong Miè n nà y trong PT LMTT quó c gia nà y mà cò n với 25 triẹ u Họ i vien Tong Đò Cà u Nguyẹ n1 mà
1

Thống kê của Hộ i Tông Đồ Cầu Nguyện http://www.newadvent.org/cathen/01633a.htm
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LMTT là Thà nh phà n, cù ng nhau cà u nguyẹ n. Bạ n có tin và o lời Chú a phá n “ Thà y cò n bả o thạ t anh
em: néu ở dướ i đá t, hai ngườ i trong anh em hợ p lờ i cà u xin bá t cứ đièu gì, thì Cha Thầy, ấng ngự trên
trờ i sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữ a họ ” (Mathêu
18: 19-20). Toi tin tưởng hoà n toà n nơi lời Chú a hứa, TTC đang ở cù ng toi và anh em LMTT toi, khi
toi dang ngà y.

● Kinh “Dâng Ngày” giúp Cầ u nguyêṇ không ngừng: Romans 12:12 12:12 hãy vui
mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu
nguyện.
1 Thessalonians 5:17-18 5:17 và cầu nguyện không ngừng.
5:18
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên
Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.

Acts 1:141:14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ
nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.
● Kinh “Dâng Ngày ” giúp người LMTT só ng mọ t “Đời Só ng Cau Nguyẹ n”( Thủ Bả n, ở điè u
507)
Hy vọ ng, với sự chia sẻ củ a toi vè “Kinh Dang Ngà y”, anh em khám phá được cái đẹp và sự
hữu hiẹ u của kinh nà y, và thường xuyên trong ngày, ké t hợp với hy lẽ Chú a dâng trên bà n
thờ, để kiên toàn, sứ mẹ nh đè n bù , cà u thay đè n tọ i thé cho những người tọ i lõ i –trong đó có
cả chú ng mình.- Sự chia sẻ nà y cũ ng nó i len, lò ng tri an củ a anh em chú ng mình, đó i với PT/LMTT,
đã giú p anh em mình,mọ t phương tiẹ n đơn sơ, hữu hiẹ u đẻ thực thi sứ vụ củ a mình.
b) Thánh Lễ:
Thuyét trình viên chỉ trình bà y 3 khía cạnh
a) Thánh Lễ hiện đại hó a công trình cứu chuọ c
b) giúp tư tế LMTT hịêp dâng với Chúa Kitô đứng đà u Nhiẹ m Thẻ , dâng lên Chú a Cha viẹ c Thờ Lạ y,
Ngợ i khen, Cám Tạ, đền tạ, xin ơn.
c) đá p trả tình yêu Chú a bằng cá ch tham dự thánh lễ càng nhiều cà ng tốt, như TTC yêu cà u

● Hiẹ n đạ i hó a: Nhá c lạ i “The Passion of Christ củ a Mel Gibson và chia sẻ 1 vị Linh Muc chủ
té Thá nh Lẽ và i ngà y sau.
Thánh Lễ được cử hành ngày hôm nay là thực hiện lại mầu nhiệm Chúa chịu nạn, sống lại
và lên trời. Chú a chỉ ché t 1 là n, nhưng mọ i hà nh đọ ng củ a Thien Chú a đè u trường tồn, nên
mõ i là n hy té Thá ng Giá được cử hà nhtren bà n thờ , Chiên Vượt qua củ a chú ng ta đang
chịu hiến tế, thì công cuọ c cứu chuọ c chú ng ta thực hiẹ n (Ánh Sá ng muôn dân, só 3)
●Hy tế của Đức Giêsu cũng là hy tế của các chi thể trong Nhiệm Thể của Người. Đời sống
của chúng ta (niềm vui, nỗi khổ, cần lao...) dù bé nhỏ, dù bất xứng, nhưng nhờ kết hợp với
Hy lễ Thánh đã trở nên có giá trị để đền tạ tội lỗi.
Có thể nhắc lại đoạn:
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Những kẻ mà Người đã cho tham dự mật thiết vào sự sống và sứ mệnh của Người, Người cũng cho họ
tham dự vào chức tư tế, để họ thực hành việc phụng tự thiêng liêng, hầu tôn vinh Thiên Chúa và cứu
rỗi loài người. Bởi thế, vì giáo dân đã được Thánh hiến nhờ Đức Kitô và được Thánh Thần xức dầu, nên họ
được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng để Thánh Thần sinh hoa trái nơi họ ngày càng phong phú hơn.
Thực vậy mọi hoạt động, kinh nguyện và công cuộc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc
làm thường ngáy. Việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần, và cả đến
những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì đón nhận, thì tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp
lòng Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với Mình Thánh
Chúa khi cử hành phép Thánh Thể. Nhờ thế , giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa nhờ biết
phụng thờ Ngài, bằng hành động thánh thiện khắp nơi” (Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội, 34, CĐ Vaticanô 2)

● Tham dự Thánh Lễ và Rướ c Lê,̃ ngườ i LMTT đáp lại lờ i mờ i của Thánh Tâm Chú a, đền bù cho nhân
loại vô ơn bạc nghi ̃a, mộ t cách hữu hiệu nhất, vì đây là hiến tế của Chúa Con, ngườ i đứ ng đầu Nhiệm
Thể và cũ ng là Thiên Chúa, thực thi sứ mệnh TTC đã giao cho.
“Toà n thê ̉Hội Thánh cò n được tham dự chức tư tế của Đức Kitô, vì thế, nhữ ng ai đã đượ c tái sinh
nhờ phép Rửa vã đã lã nh nhậ nThánh Thầ, nhờ phép ThêmSứ c, đều được thánh hiến, để trở nên tòa
nhà thiêng liêng và hàng tư tế thánh thiện(GH 10), lại có đủ tư cách để cử hành việc phụng tự của
Giao Ướ c mớ i, một việc mà tự sứ c chúng ta không là n môỉ, nhưng phải nhờ công nghiệp và ân sủng
của Đức Kitô.
Thiên Chúa không thể ban cho loà i người một ân huệ nào lớ n lao hơn ân huệ sau đây: tức là làm
cho ngôi Lời Người, Đấng mà Người đã dù ng đê ̉tạ o thà nh vũ trụ, trở nên Thủ Lãnh của nhân loạ i,
́ g Kitô, khiêń Đứ c Kitô, vừ a là Con Thiên
và làm cho nhân loại trở nên chi thể của Ngôi Lời, tứ c là Đân
Chúa, vừ a là con loà i ngườ i; là một Thiên Chúa cùng với Chúa Cha, là một con người cùng với mọi
ngườ i, khién chúng ta khi cầu nguyện để thân thưa với Thiên Chúa, cúng ta không tách biệt Chúa
́ Nhiệ m Thể là Hộ i Thánh khi cầu nguyệ n không tách biệ t vị Thủ Lã nh vớ i
Cha vớ i Chúa Con, khiên
chính mình, và khiến Thánh Tử Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trở thà nh Đấng Cứ u Chuộ c duy nhất của
Hộ i Thánh là Nhiệ m Thể Ngườ i, Đấng vừa cầu nguyện cho chúng ta, vừ a cầu nguyệ n trong chúng
ta, đồng thờ i cũng nghe chúng ta cầu nguyệ n; Ngườ i cầu nguyệ n cho chúng ta vớ i tư cách là tư
tê,́ Ngườ i cầu nguyệ n trong chúng ta vớ i tư cách là thủ lã nh; và với tư cách là Thiên Chúa, Ngườ i
nghe chúng ta cầu nguyệ n. Vậ y chúng ta hãy nhậ n ra tiêń g nói của mình trong Ngườ i và tiéng nói
của Người trong chúng ta.-thánh Augustinô-” ( Văn kiện trình bà y và quy định các Giờ Kinh Phụng
Vụ, Chương 1, 7)
● Trong Thánh lễ có thể “Dâng ngày”, “Xin CHú a xuống Lò ng Thương xót ”....
c) Giờ Thá nh Đè n Tạ :
Thuyét trình viên nên nhá n mạ nh đén viẹ c đây là viẹ c đá p trả trự c tiép lờ i mờ i gọ i củ a Thá nh Tâm Chú a
khi hiẹ n ra, là n thứ 3 vớ i Thá nh Maria Margarit, hiẹ p thông với Chú a há p hó i trong vườn
Giétsêmani, và cũng dẫn dá t người LMTT đén tham dự Thá nh Lẽ mọ t cá ch rá t tự nhiên

Trong Giờ Thánh, người LMTT sống lại những phút cuối cùng của Chúa Giêsu trong Vườn
Cây Dầu, chia sẻ với Chú a Kito sự đau khổ, cô đơn, như bị Chúa Cha bỏ rơi, bị nhân loại
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không màng đến công ơn cứu rỗi; rồi quyé t chia sẻ với Chú a Kito sự đau khổ, cô đơn, hầu an
ủi Trái Tim Chúa. (Điè u 810)
Thánh nữ Maria Margarita Alacoque thuật lại:”
-”Mỗi đêm thứ Năm rạng ngày thứ Sáu, Ta sẽ cho ngươi chia sẻ nỗi buồn đến chết được
mà Ta đã chịu trong vườn Gietsêmani. Nỗi buồn này còn đau khổ hơn cái chết.
-Ta mời con thức từ 11giờ dêm đến 12giờ đêm, sấp mặt xuống đất, để cùng Ta trong lời cầu
nguyện khiêm cung, dâng lên Chúa Cha trên trời, để làm Người nguôi giận, xin ơn thứ tha
cho người tọ i lõ i và cũng phần nào làm nguôi được cơn đau khổ, cô đơn củ a Chú a Kitô
khi các tông đồ đều bỏ rơi Chú a”
Nhớ và vinh danh Chúa hấp hối đã vì yêu ta, Chúa đã đau khổ đến cực điểm. Không còn cách
nào hơn là phải đáp lại tình yêu hải hà đó, bằng chính tình yêu của mình.
Néu có giờ , khai triẻn thêm: Nhớ và tôn vinh sự đau khổ của Chúa, không những vì cực
hình Chúa biết sẽ chịu, mà còn ở trong tâm hồn Chúa, vì Ngài biết rõ đa số không đáp lại
tình yêu hải hà này, kể cả chính ta. Cái khổ này đau hơn những khổ nhục thể xác. Trên
thánh giá, Chúa chịu cực hình trong thân thể. Trong vườn dầu Ngài đau khổ trong tâm
hồn, vì phải gánh hết tội trần gian, và cơn giận Chúa sẽ tuôn xuống Người, thấy rõ rệt
những đau đớùn và cái chết sắp chờ Ngài, sự vô ơn của nhân loại như sự vô ích của ơn
Cưú chuộc, chưa kể cảnh cô đơn không một môn đệ nào thức cùng.
Cho những tâm hồn biết đáp lại tình yêu, Chúa mời gọi đền tội cho những người, không biết
đáp lại tình yêu, những người tội lỗi, hầu làm Chúa Cha nguôi giận, xin Ngài thứ tha tội lỗi
cho họ và cho họ đượïc trở lại, từ bỏ tộị lỗi và yêu thương Chúa, trở về nhà Cha.
Đáp lại tình yêu này an ủi Trái Tim Chúa, và phần nào làm dịu sự đau khổ Chúa. (Thủ Bản
LMTT, Điều 1025)

d) Tôn Vương
Tôn Vương là một nghi thức công khai, trang trọng đặt ảnh tượng Thánh Tâm Chúa nơi bàn thờ,
-thự c hiẹ n lờ i mờ i gọ TTC tôn vinh hình ả nh Ngà i trong là n thứ hai hiẹ n ra-chính thức công nhận vương quyền của
Thánh Tâm Chúa, nhìn nhận và hứa tuân giữ lề luật Chúa trong gia đình mình. Chúa làm chủ tể gia
đình trên cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Mọi sự vui, sự buồn của mỗi phần tử trong gia
đình đều thuộc về Thánh Tâm Chúa.

Lễ nghi Tôn Vương Gia Đình là khởi điểm việc dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa. Tôn
Vương giú p anh em LMTT thực thi được viẹ c “truyè n bqá và duy trì tinh thà n cong giá o
trong cá c gia đình và ngoà i xã họ i” (Điè u 102.- Hướng i củ a PT)
Trách nhiệm của Đoàn Trưởng.
e) Phục Vụ Thánh Tâm Chúa qua anh chị em trong cọng đoàn cọng đồng là mọ t viẹ c mà tá t cả
cá c giá o xứ đè u nhìn nhạ n và tran quý anh em LMTT. Thá y Chú a và phụ c vụ Ngà i trong anh chị em,
khong những là m gương só ng loan truyè n Thá nh Tam Chú a cho cọ ng đoà n, cọ ng đò ng, mà cò n giú p
anh em LMTTđạ t đé n mụ c tieu, như đã hứa với Thá nh Tam Chú a: “Phụ c vụ Cọ ng Đoà n Dan Chú a đẻ
neu gương cho mọ i người nhạ n bié t và yeu mé n,ton sù ng Thá h Tam Chú a. (Lời hứa chó t khi Tuyên
Hứa)

