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Chi Tran

ẨN MÌNH TRONG THÁNH TÂM CHÚA
Bước vào tháng 6 theo năm phụng vụ, là tháng dành cho việc kính trái tim Chúa Giêsu.
Đức Mẹ khuyên tôi: Tháng 6 này là rất quan trọng. Hãy tìm ẩn mình trong Thánh Tâm
Chúa Giêsu, để đón nhận ơn bình an cho mình và cho những kẻ thuộc về mình.
Vâng lời Mẹ. Tôi vội vàng tìm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đón tôi vào trái tim của
Người.
Trong trái tim Chúa, tôi cảm nghiệm được điều này: Chúa là tình yêu thương xót. Chúa xót
thương tôi. Không phải vì tôi là người đạo đức, mà vì tôi là kẻ tội lỗi.
Thực tế hiện nay là thế này.
Hằng ngày, tự mình tôi không đứng dậy được. Chúa đã giúp tôi đứng lên. Tự mình tôi không
bước đi được. Chúa đã giúp tôi bước đi từng bước. Tự mình tôi không đứng vững được. Chúa đã
giúp tôi đứng vững một mình trong nhiều phút.
Tôi bị cám dỗ mình bị nhiều người ruồng bỏ, xa tránh. Chúa an ủi tôi, cho tôi cảm thấy tôi vẫn
được Chúa yêu thương.
Tôi bị cám dỗ mình bị nhiều người kết án về đủ thứ tội. Chúa an ủi tôi, cho tôi cảm thấy tôi
được Chúa thứ tha, cho dù tôi đầy tội lỗi.
Tự nhiên tôi nhớ lại lời kinh mà nhiều nơi vẫn đọc: "Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu
dàng..."
Đúng là như vậy. Tôi cảm nhận được phần nào Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn an ủi dịu ngọt
cho tôi, lúc tôi đang sa sút về nhiều lĩnh vực cả hồn lẫn xác.
Khi tôi được Chúa cho tôi ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa, tôi cảm thấy bình an, và muốn chia
sẻ sự bình an đó cho những người khác.
Chính trong tình trạng đó, tôi đã gặp được rất nhiều người muốn chia sẻ với tôi về Thánh Tâm
Chúa. Nhờ vậy, tôi mới khám phá ra Thánh Tâm Chúa đang là nguồn cứu độ cho bao người trên
Đất nước Việt Nam hôm nay.
Việt Nam hôm nay có nhiều hy vọng đẹp. Nếu biết nhìn Thánh Tâm Chúa là một nguồn cứu độ,
thì tôi chắc chắn Việt Nam của chúng ta sẽ đẹp hơn nhiều.
Ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa, đó là việc tôi đang làm. Xin mọi người cùng làm như thế.
Thánh Tâm Chúa là nguồn an ủi chúng ta. Một điều nên nhớ để Thánh Tâm Chúa cho
chúng ta vào ẩn mình trong đó là chúng ta phải hết sức khiêm nhường.
Khiêm nhường như Đức Mẹ, khiêm nhường như thánh Giuse. Với sự khiêm nhường sâu xa của
tất cả các thánh, chúng ta xin Thánh Tâm Chúa đón nhận chúng ta vào ẩn mình trong Thánh
Tâm Chúa.
Riêng tôi, khiêm nhường còn là biết ơn giáo phận, Hội Thánh, Tổ quốc của tôi, những người đã
và đang nâng đỡ tôi.
Xin mọi người tha thứ những lỗi lầm của tôi.
Tôi đang ẩn mình trong trái tim Chúa. Trái tim Chúa đang chịu khổ đau thay cho tôi. Tôi
tin tuyệt đối ở tình yêu thương xót Chúa.
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