
Trái Tim Giêsu Thương Xót 
Chuyển thơ 7 suy niệm của Thánh Nữ Magarita Maria: 

  Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu YẾU ĐUỐI, luôn luôn sa ngã, bạn hãy lăn mình vào sức mạnh 

của Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài sẽ tăng sức mạnh cho bạn và giải thoát bạn. 

  Nếu bạn ở trong VỰC SÂU KHỐN NẠN, hãy chạy vào Trái Tim đáng tôn thờ này, là nơi chứa đầy tình thương 

xót. 

  Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm KIÊU CĂNG TỰ ÁI, hãy dìm mình vào trong vực thẳm khiêm 

nhường của Trái Tim Chúa Giêsu. 

  Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu TỐI TĂM DẦY ĐẶC, Ngài sẽ mặc cho nguồn ánh sáng của 

Ngài, mà tới đó, cần bạn phải để Ngài dẫn đi như một người mù. 

  Nếu bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm BUỒN RẦU, hãy tìm đến nguồn vui thần linh của Trái Tim Chúa, nơi 

đó, bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi nỗi buồn phiền chán nản. 

  Nếu bạn cảm thấy BẤT AN và LO LẮNG, bạn hãy chạy vào sự bình an của Trái Tim đáng tôn thờ này, một sự 

bình an mà không ai có thể cướp mất được. 

  Nếu bạn thấy mình quá SỢ HÃI, hãy cậy trông vào Trái Tim Chúa Giêsu và ở đó, bạn sẽ làm cho sự sợ sệt 

nhường chỗ cho tình yêu. 

Nếu như bạn thấy ngập chìm 

Trong lòng vực thẳm ấn dìm ngã sa 

Nhớ rằng tình Chúa thiết tha 

Lăn mình vào đó cứu ta khốn cùng. 

Nếu như bạn bị mịt mùng 

Vực sâu thăm thẳm lạnh lùng phận thân 

Chạy vào tâm Chúa từ nhân 

Đầy tràn thương xót hồng ân cho người. 

Nếu như bạn quá khinh đời 

Kiêu căng tự ái xu thời nhiễu nhương 

Bạn nên học lấy tấm gương 

Tấm gương khiêm hạ dễ thương của Thầy. 

Nếu như bạn bị đặc dầy 

Tương lai mù mịt tràn đầy tối tăm 

Bạn xin Chúa đến viếng thăm 

Mặc cho ánh sáng ngàn năm rạng ngời 

Rồi thì cứ để cho Người 

Dẫn đưa bạn tới chân trời quang minh. 

Nếu như bạn mất an ninh 

Hãy tìm gặp Chúa Thánh Linh năng quyền 

Xóa tan chán nản u huyền 

Ban cho bạn được tinh tuyền niềm vui. 

Nếu như bạn thấy tối thui 

Bất an lo lắng lủi chui tháng ngày 

Yên bình đích thực của Thầy 

Bạn nên chạy lại vơi đầy chứa chan. 

Nếu như bạn khổ hoang mang 

Nhát gan sợ hãi như đang chết chìm 

Bạn nay trông cậy hết mình 

Giê-su Thương Xót ân tình bao la! 

 

* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Apr. 12, 2012) 

 


