HAI THÁNH TÂM GIÊ SU - MARIA
Chúng ta hãy ngắm nhìn hai thánh Tâm Giêsu Maria
với hai trái tim trước ngực. Trái tim Chúa, một ngọn
lửa bốc cháy một vòng gai vây quanh. Trái tim Mẹ,
một ngọn lửa bốc cháy một vòng hoa hồng vây quanh.
Ôi hai trái tim diệu kỳ !
Thánh Tâm Chúa đã yêu loài người quá bội,
Chúa nói ta mang lửa từ trời xuống cho các con và ta
muốn lừa đó bùng cháy lên. Vâng lạy Chúa, lửa từ trái
tim yêu thương, yêu thương vô cùng tận, một tình yêu
hiến mạng, một tình yêu cứu chuộc, tình yêu cứu
chuộc đó không ai có khả năng hiểu nổi. Phải chăng
một Vị Thiên Chúa đã tự hủy mình ra không mang lấy
thân phận con người, chịu sinh ra, chịu đau khổ và
đau khổ cho đến chết để đền tội cho loài người. Ôi
Thiên Chúa làm người đã trở thành của lễ tế sống để đền chuộc tội cho nhân loại. Nếu chúng
ta suy niệm về tình yêu Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho chúng ta
rất tuyệt vời, tuyệt đối, và để đáp đền tình yêu đó. Chúng ta không thể nào đáp đền cho đủ.
Chúng ta có một tình yêu gấp ngàn lần để đền đáp thì cũng không có thể nào đền đáp được.
Thế mà chúng ta lại yêu Chúa quá ít, thì đúng là một thiếu sót, một bất trung quá lớn, khi
chúng ta hiểu thẩm thấu tình yêu của Chúa thì chúng ta không thể nào yêu Chúa tầm thường
được. Vì vậy không lạ gì có những vị thánh đã yêu và đã làm thánh, chính tình yêu của những
vị thánh mà người ta nói là người điên, bởi khi đã yêu chúng ta sẽ làm được tất cả để đền đáp
tình yêu vĩ đại đó. Giờ đây, chúng ta hãy bước vào tòa nhà tình yêu để chúng ta khám phá
trong tòa nhà đó kỳ diệu như thế nào ?
Ngày truyền tin Chúa đã bước vào cung điện cực sạch của Đức mẹ Maria, một cung
điện thật xứng đáng cho thiên Chúa ngự vào. Và bắt đầu từ đó, Chúa đã phải xa cách Cha của
Ngài. Chúa phải nếm mùi đau khổ, tuy Đức Mẹ là một niềm vui và an ủi lớn lao, nhưng không
thể nào xoa dịu được trái tim đau thương của Chúa Giêsu bởi Chúa đã cảm nghiệm sự đau
khổ do tội lỗi gây ra và trong cung lòng của Mẹ Chí Thánh. Chúa đã cầu nguyện bằng những
lời nguyện da diết khôn tả để đền tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Cha. Vừa sinh ra, Ngài
đã rung rẩy bởi giá lạnh của mùa đông. Giây phút này Đức mẹ phải đắng cay trăm ngàn lần
khi thấy Hài Nhi Giêsu chịu khốn khó trăm bề. Nơi trú ngụ của Ngài là 1 chuồng bò hôi tanh,
Mẹ đã bế Ngài băng qua sa mạc năm mươi bốn ngày đến Ai Cập trốn sự truy sát của Herode,
bảy năm lưu đày ở Ai Cập và 23 năm sống ẩn dật ở Nazaret. Chúa nói ở trần gian ta chưa có
một ngày vui, phải chăng mỗi giây phút trong cuộc sống, Chúa đã hít thở những đau khổ cùng

tận của cuộc đời bởi Chúa đã nhìn thấy từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế số linh hồn hư mất
đã làm cho Chúa đau khổ?.
Trong vườn cây dầu, ba lần hấp hối trên thập giá, trước khi tắt thở Chúa đã kêu: “ta
khát”, ba lần hấp hối và tiếng “ta khát” là cự c điểm của đau khổ mà Chúa đã khốn cực như
thế nào? Vì Chúa không muốn mất một linh hồn nào, nhưng Chúa phải chấp nhận và hoàn
toàn phó thác cho Chúa Cha về sự hư mất của các linh hồn, bởi vì yêu thương mà Chúa đã
đau khổ từng giây phút của cuộc đời. Vì cứu các linh hồn, Chúa đánh đổi bằng sự hiến mạng
tế lễ. Mỗi giây phút trong cuộc đời của Chúa là xin Cha tha tội cho nhân loại. Chúa muốn mỗi
hành vi dù nhỏ nhất của Chúa đều là sự đến tội cho các linh hồn. Chúa bao bọc các linh hồn
tội nhân trong trái tim Chúa với một tình yêu nồng cháy, và Chúa đã đành buông thả các linh
hồn khi họ quyết định dứt khoát từ chối tình yêu của Ngài. Người làm cho Chúa đau đớn nhất
là Giuda, hắn đã để cho trái tim cứng như kim cương của hắn đối diện với tình yêu vô biên
của Chúa. Hắn là một trong tất cả các linh hồn đánh mất hạnh phúc muôn đời mà Thiên Chúa
ban cho nhân loại.
Và để hiểu được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, chúng ta hãy nghe Chúa nói
với chị Gioseffa; “ Công Lý đi tìm tội nhân để phạt. Cha đi tìm tội nhân để tha thứ và nếu như
trần gian này chỉ có một linh hồn thì cha cũng xuống thế để cứu chuộc linh hồn đó, bởi cha
yêu một linh hồn như trên trần gian này chỉ có một linh hồn đó mà thôi. Khi bước vào tòa nhà
tình yêu Giêsu, chúng ta đã hiểu được những nét độc đáo của tình yêu. Ôi từ nơi trái tim cực
thánh của Chúa Giêsu thì mẹ Maria cũng mang một trái tim yêu thương tuyệt vời từ khi dâng
lên Thiên Chúa hai tiếng xin vâng. Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu từng giây phút, tiên
tri Simeon đã nói với mẹ lưỡi gươm sẽ xuyên thấu trái tim Bà, dưới chân thập giá mẹ đã tế lễ
con mình cho Chúa Cha để cầu xin ơn tha tội cho loài người. Và dưới chân thập giá, Mẹ đã
nhận loại người làm con của Mẹ. Mẹ yêu mỗi người chúng ta như Mẹ yêu Chúa Giêsu. Để
hiểu được Mẹ của chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy nghe những lời Mẹ nói với thánh An
Phongso. Một ngày kia thánh Anphongso kêu lên: “Mẹ ơi, Mẹ có yêu con như con yêu mẹ
không?”. Đức Mẹ hiện ra và nói: “An Phongso sao con nói dại thế, con có biết Mẹ yêu con
bằng một tình yêu mà cả các thiên thần và các thánh trên thiên đàng họp lại không bằng
không?”. Ôi tình yêu của Mẹ dành cho chúng ta thật vĩ đại lạ lùng. Bất cứ một ai chạy đến
với Mẹ đều tận hưởng được tình mẫu tử lớn lao, tình yêu của mẹ đã thực hiện nơi con người
chúng ta với những phép lạ vĩ đại mà không bút sách nào có thể viết hết được.
Ôi hai Thánh Tâm Giêsu Maria! loài người chúng con vô cùng hạnh phúc được tận
hưởng tình yêu của Chúa và Mẹ ngay trên trần gian này và mai sau trên Thiên Quốc. Mừng
kính lễ quan thầy hai Thánh Tâm của Chúa và Mẹ, chúng con xin dâng lên tất cả mọi sự thuộc
về con với ước muốn tình yêu nóng bỏng, sự phó thác hoàn toàn tuyệt đối để tất cả mọi giây
phút trong cuộc đời chúng con là yêu mến, sống và chết cho tình yêu. Chúng con quyết tâm
bước theo bốn bàn chân đẫm máu của Chúa và Mẹ để yêu thay và đền thay cứu thế giới tội
lỗi này. Amen

