
CHÚA NUÔI NẤNG CHÚNG CON TRÊN CÕI ĐỜI HAY CHẾT! 

 

 
... Tôi tớ Chúa Linh Mục Edward Matteo Crawley chào đời ngày 18-

10-1875 tại Arrequipa bên nước Perù và qua đời ngày 4-5-1960 tại 

Valparaiso bên nước Chilê. Thân phụ Cha là tín hữu tin lành người Anh. 

Thân mẫu Cha là tín hữu Công Giáo rất đạo đức người Tây Ban Nha. Cha 

Matteo là Linh Mục nổi tiếng trong hoạt động tông đồ phổ biến lòng sùng 

kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ và khuyến khích việc tôn vương 

Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU trong các gia đình. Xin nhường lời cho Cha 

kể lại câu chuyện cô bé anh dũng ngoại giáo người Hoa đối với Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ Thánh Thể. 

 

Hồi ấy tôi làm việc tại một cứ điểm truyền giáo. Tôi chuẩn bị các trẻ nữ 

người Hoa dọn mình rước lễ lần đầu. Trong phòng học có hai nhóm: một 

nhóm gồm các trẻ nữ từ 7 đến 12 tuổi sẽ được rước lễ lần đầu trong thời 

gian sắp tới. Nhóm thứ hai gồm khoảng 20 em nhỏ tuổi hơn, có mặt 

trong lớp để học giáo lý. 

 

Tôi nói với tất cả các em đang hiện diện: 

- Các con biết là trong nhà tù bé nhỏ Nhà Tạm, trong Chén Thánh bằng vàng có Bánh Thánh trắng 

tinh trong đó có Đức Chúa GIÊSU đang ẩn mình. Ngài có mặt tại đó. Ngài yêu thương các con. Ngài 

nóng lòng ao ước hiến mình cho các con bởi vì Ngài rất mực yêu thương kẻ bé nhỏ và các con lại là các 

trẻ nữ thật bé nhỏ. 

 

Trong số các trẻ nữ lắng tai nghe tôi giải thích có một trẻ nữ con một gia đình ngoại giáo khoảng 4 

tuổi. Sau buổi học giáo lý bé đến gặp tôi và nói: 

- Thưa Cha, con có điều muốn trình với Cha. Cha dạy chúng con rằng Đức Chúa GIÊSU đang ngự trong 

Nhà Tạm .. Ở đó Ngài chờ đợi, Ngài yêu thương các kẻ bé nhỏ .. hẳn Ngài phải yêu thương con hơn 

các trẻ nữ khác vì con nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa con rất ước ao rước Chúa. Không nên để Chúa phải chờ 

đợi lâu. Xin Cha trao Chúa cho con! 

 

Tôi cảm thấy lúng túng không biết xử sự và trả lời sao. Tôi nói với bé: 

- Đúng thế! Đức Chúa GIÊSU chờ đợi các trẻ nhỏ, nhưng không phải các trẻ còn quá nhỏ .. Con mấy 

tuổi? 

Cô bé thưa: 

- Con không biết! 

Tôi bảo: 

- Con cho Cha xem các răng của con. 

Cô bé hả miệng để lộ hàm răng còn măng sữa. Tôi nói: 

- Con còn răng sữa .. Con còn quá nhỏ! 

Cô bé lặng thinh trong giây lát rồi nói: 

- Vậy khi con không còn mấy cái răng sữa này nữa thì Cha có hứa là sẽ cho con rước Đức Chúa GIÊSU 

không? 

Tôi trả lời ngay: 

- Có! Cha hứa với con như thế. 

Cô bé nói thêm: 

- Cha có cho con rước Chúa mỗi ngày không? 

Tôi đáp: 



- Có! 

 

Cô bé bỏ đi rồi trở lại sau đó khoảng 10 phút. Nhưng ôi thôi, lạy Chúa tôi, thật là cảnh tượng kinh 

hoàng: một khuôn mặt dàn dụa nước mắt và cái miệng đầy máu me. Thì ra cô bé dùng một viên đá 

đập gãy trọn hàm răng sữa! Tôi khóc vì bồi hồi cảm động. Tôi ôm trọn cô bé trong vòng tay và nói: 

- Nếu là ban sáng hẳn Cha sẽ cho con rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Vậy sáng mai con đến, con sẽ 

được rước Chúa nhé! 

Cô bé không quên nói thêm: 

- Cha nhớ cho con rước Chúa mỗi ngày nhé! 

Tôi đáp: 

- Có, con à, hỡi đứa con bé nhỏ của Cha, con sẽ rước Chúa mỗi ngày! 

 

Sáng sớm hôm sau, với cái đầu bé nhỏ xinh xinh được băng lại, cô bé sung sướng xuất hiện để rước 

Đức Chúa GIÊSU. Và xuyên qua cái miệng bé xíu bị thương tích vì tình yêu, Đức Chúa GIÊSU đã âu 

yếm đặt vào đó một giọt mật ngọt của Ngài, mật ngọt của Thánh Tâm Ngài! 

 

Ôi câu chuyện cảm động biết bao! Ôi lòng yêu mến dũng cảm bao la đối với Đức Chúa GIÊSU Thánh 

Thể của một cô bé 4 tuổi, con của một gia đình ngoại giáo người Trung Hoa! 

 

... Lauda, Sion 

 

Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng Đấng Cứu Tinh, là Thủ Lãnh, là Mục 

Tử. 

Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ: Người vượt mọi lời ca. 

Hôm nay có trình bày một đề tài đặc biệt: Bánh Hằng Sống nuôi sống. 

Đây một tín điều, giáo hữu phải tin: Bánh đổi thành Thịt Chúa, rượu biến nên Máu Người. 

Phép mầu không ai hiểu, nhiệm tích mấy ai hay: Chỉ Đức Tin sống động, nhận ngoài luật tự 

nhiên. 

Thịt Người làm của ăn, Máu Người thành của uống: nhưng trong cả hai hình có toàn Đức 

Chúa KITÔ. 

Rước Chúa rước toàn thể, Người không bị tan vỡ cũng không bị phân chia. 

Này là Bánh Thiên Thần nên lương thực muôn dân. Bánh thật của con cái, đừng ném cho cẩu 

thú. 

Hình bóng xưa ám chỉ: Isaac thiêu sinh, Chiên vượt qua tế lễ, Manna xuống trên rừng. 

Đức Chúa GIÊSU, Bánh Hằng Sống, Người Mục Tử trung thành, xin thương xót chúng con. 

Xin nuôi, xin nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào Đất kẻ hằng sống. 

Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay 

chết: Xin cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các 

thánh trên Nước Chúa. Amen. Alleluia. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2013 - 30 Giugno 2013, Anno VII, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 349-

350) 
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