
NHỊP ĐẬP THÁNH TÂM ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

Phụng Vụ Lễ Sinh Nhật Đức Chúa GIÊSU có 3 Thánh Lễ: Lễ Nửa 

Đêm, Lễ Rạng Đông và Lễ Ban Ngày. Lễ Rạng Đông còn gọi là Lễ 

Lux Fulgebit vì Ca Nhập Lễ hát ”Hôm Nay Sự Sáng chiếu giãi trên 

chúng ta” (xem Isaia 9,2). 

Thánh nữ Matilde thành Hackeborn (1241-1298) là nữ đan sĩ 

Biển-Đức người Đức. Một năm, vào dịp Lễ Giáng Sinh, khi tham 

dự Thánh Lễ Rạng Đông và hát câu nhập lễ ”Hôm Nay Sự Sáng 

chiếu giãi trên chúng ta” thánh nữ bỗng nhận được ơn soi sáng 

từ Trời Cao để hiểu thế nào là mầu nhiệm Con THIÊN CHÚA trong 

Đêm Giáng Sinh trở thành Ánh Sáng chiếu dọi toàn thể vũ trụ và 

chiếu dọi mỗi một người cách đặc biệt. Thánh nữ cũng được ơn 

soi sáng để hiểu rằng Hài Nhi GIÊSU mặc dù trong thân xác bé-

bỏng cũng chứa trọn sung-mãn của thần-tính, và quyền năng vô 

biên các đức tính THIÊN CHÚA cũng phủ đầy và nâng đỡ thân xác 

mỏng-manh của Hài Nhi GIÊSU. 

Cũng vào Thánh Lễ Rạng Đông của Lễ Giáng Sinh năm ấy, thánh nữ Matilde được ơn soi sáng hiểu rằng 

nơi Đức Chúa GIÊSU dấu ẩn trọn vẹn kho tàng khôn ngoan vô lường của THIÊN CHÚA. Ngôi Lời nhập thể 

trong Hài Nhi bé-bỏng nằm nơi Máng Cỏ ở Bê Lem cũng nguyên vẹn là Ngôi Lời hiển trị trong vinh quang 

trên Thiên Quốc. 

Sau cùng thánh nữ Matilde được diễm phúc chiêm ngắm nét trìu mến và Tình Yêu Đức Chúa Thánh Thần 

bao bọc chan hòa nơi Hài Nhi bé nhỏ GIÊSU. Các hiểu biết và thị kiến gieo vào lòng trí thánh nữ những 

tâm tình thiêng liêng cao cả vượt mọi ngôn ngữ và tư tưởng của loài người. Thánh nữ mở rộng vòng tay 

ôm chặt Hài Nhi GIÊSU vào lòng. Thánh nữ ôm thật chặt đến độ có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim bé 

nhỏ của Hài Nhi GIÊSU. Quả Tim Chí Thánh của Hài Nhi GIÊSU có một động tác đẩy mạnh cùng lúc 3 nhịp 

tim đập, rồi nhịp tim đập thứ tư thật nhẹ. Sự kiện này khiến thánh nữ Matilde vô cùng ngỡ ngàng và 

thán phục. Thế rồi thánh nữ được hồng phúc nghe tiếng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vị Thầy Chí Thánh, giải 

thích như sau. 

Trái Tim Thầy không có nhịp đập giống như bất cứ trái tim nào khác của con cái loài người. Từ tuổi thơ 

cho đến khi sinh thì, Trái Tim Thầy luôn có nhịp đập khác thường như con vừa nghe. Đó cũng là lý do giải 

thích tại sao khi bị treo trên Thánh Giá, Thầy đã tắt thở rất nhanh. Con nên biết rằng: 

- Nhịp tim đập đầu tiên đến từ Tình Yêu Vô Bờ, bao la rộng lớn của Thầy. Tình Yêu khôn lường này khiến 

Thầy có thể nhẫn-nhục chịu đựng cách anh dũng trước mọi tấn công vũ-bão ngược-xuôi của thế gian và 

cái tàn bạo khủng-khiếp của người Do-thái. 



- Nhịp tim đập thứ hai đến từ Tình Yêu khôn ngoan hiền-đức. 

Chính với mức độ tình yêu này mà Thầy luôn luôn tự-chủ và có 

cung cách xử sự thật đúng đắn, xứng đáng mọi lời ca khen chúc 

tụng. Cũng chính với Tình Yêu khôn ngoan này mà Thầy điều 

khiển trời đất trong trật tự đằm-thắm ôn hòa. 

- Nhịp tim đập thứ ba phát sinh từ Tình Yêu dịu ngọt khôn lường, 

một Tình Yêu dạt dào chan chứa khiến Thầy có thể biến cay đắng 

trần gian thành hương vị ngọt ngào. Chính với Tình Yêu dịu hiền 

này mà Thầy sẵn sàng dâng hiến mạng sống và chấp nhận mọi 

đau khổ cùng với cái chết trần trụi trên Cây Thánh Giá để cứu 

chuộc toàn thể nhân loại. 

- Rồi đến nhịp tim đập thứ tư và cũng là nhịp tim đập nhẹ nhàng 

nhất. Đó là nhịp tim diễn tả lòng nhân ái bao la của Thầy trong 

thân xác phàm nhân. Với lòng nhân ái bao la này, Thầy luôn luôn 

xuất hiện trước mắt những người đương thời: hình ảnh một mẫu người nhã-nhặn hòa-đồng, nêu cao 

gương sáng cho bất cứ ai ai cũng có thể noi theo bắt chước. 

... Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ 

thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 

Nhưng sứ thần bảo họ: ”Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là 

Tin Mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, 

Người là Đấng KITÔ THIÊN CHÚA. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ 

sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen 

THIÊN CHÚA rằng: Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi các 

thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về Trời, những người này bảo nhau: ”Nào chúng ta sang Bê-

lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết”. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp 

Bà MARIA, Ông GIUSE, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ (Luca 2,8-16). 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2010 - 31 Dicembre 2010, Anno IV/C, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

445-446) 
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