
KHI CON KÊU CỨU, THIÊN CHÚA SẼ THI ÂN GIÁNG PHÚC 

 

Xin trích dịch chứng từ của bà Ester Farina tín hữu Công Giáo về 

hồng ân chuyến hành hương Đền Thánh Đức Mẹ ở Monte Perello 

thuộc tỉnh Bergamo (Bắc Ý). Chuyến hành hương diễn ra vào ngày 

29-8-2010 do Phong Trào Tông Đồ Người Mù (MAC) tổ chức. 

Tháng 8 sắp kết thúc. Mùa hè chưa chấm dứt, nhiều người vẫn còn 

đi nghỉ, trong khi thành phố bắt đầu dần dần đông dân trở lại. Tôi 

ước ao hít thở không khí trong lành, nhưng nhất là niềm khao khát 

Thánh Thiêng và Tuyệt Đối đang dày vò tôi, xét vì nhiều nhà thờ 

trong thành phố bị đóng cửa và THIÊN CHÚA bị cho đi nghỉ hè! Tôi 

nhớ lời Cha François Varillon (1905-1978), Linh Mục dòng Tên, nói 

về thảm trạng này: ”Nhà thờ không còn là nhà thờ, linh mục không 

còn là linh mục, tín hữu không còn là tín hữu của Tin Mừng nữa!” 

Chính vì thế mà tôi hân hoan ghi tên tham dự cuộc hành hương Đền 

Thánh Đức Mẹ Monte Perello như đáp lại lời mời của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ: 

- Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh Thầy nhẹ nhàng” 

(Matthêu 11,28-30). 

Vừa đặt chân đến Đền Thánh, cùng với hiền phu, chúng tôi vào ngay nhà thờ, nửa giờ trước khi Thánh Lễ 

bắt đầu. Bước vào thánh đường, tôi chú { ngay đến buổi Chầu Thánh Thể đang diễn ra dưới sự hướng 

dẫn của một Linh Mục. 

Phải thành thật thú nhận rằng, tôi không chú { ngay đến sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể, 

đang ẩn mình trong Hình Bánh đặt trên Bàn Thờ! Tôi có một thói xấu là mỗi khi bước vào một nhà thờ, 

một đền thánh, tôi thường đưa mắt chiêm ngắm các bức tranh, các tác phẩm nghệ thuật, các ảnh tượng 

thánh mà quên mất sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể đang ngự trong Nhà Tạm của mỗi nhà 

thờ! Tôi dại dột quên rằng, sở dĩ có các ảnh tượng, các bức tranh, là vì có nguồn gốc từ Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ! Các nghệ sĩ Công Giáo đã lấy hứng từ chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người và thế 

giới! Sau khi giật mình nhận ra lầm lỗi, tôi liền ngước mắt lên bàn thờ và quz xuống thờ lạy Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể. Tôi van xin Chúa tha thứ cho lầm lỗi của tôi và xin Ngài chữa tôi khỏi tật xấu này! 

Một âm nhạc thánh đang nhè nhẹ vang lên trong thánh đường chen lẫn với lời vị Linh Mục đọc các đoạn 

Phúc Âm thích hợp với buổi Chầu Thánh Thể. Thỉnh thoảng cộng đoàn lại vang lên lời Thánh Ca: 

- Hãy ngước mắt nhìn thẳng vào Đức Chúa GIÊSU, nơi Ngài con không còn lìa xa ánh mắt nữa .. 



Hòa nhịp với bầu khí thánh thiêng, tôi ngước mắt chiêm ngắm 

Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Tôi mở rộng lòng ra cho Ngài và 

giao phó cho Ngài trọn vẹn tâm tư cùng mọi nỗi lo âu đang 

dằn vặt tôi suốt trong kz nghỉ hè này. 

Tôi chìm đắm trong lời nguyện của con tim trong vòng nửa 

giờ đồng hồ, và như thế, tôi chuẩn bị tâm lòng thật sốt sắng 

để tham dự Thánh Lễ. Tôi chưa bao giờ trải qua những giây 

phút thần linh thánh thiện như thế. Chung quanh tôi lan tỏa 

bầu khí trang nghiêm, với sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể. Chúng tôi như đang ở trong ốc đảo của An Bình, 

Tha Thứ, Trìu Mến, Tin Tưởng và Sức Mạnh. Thật tuyệt vời! 

Khung cảnh dễ giúp các tín hữu mở rộng lòng mình cho Đức 

Chúa GIÊSU và cho tha nhân. 

Đền Thánh Đức Bà Monte Perello được xây cất vào năm 1473, thể theo lời Đức Mẹ MARIA xin khi hiện 

ra bốn lần vào năm 1413 với ông Meo Ruggero. Đền Thánh trở thành nơi cầu nguyện trên núi thật yên 

tĩnh, tránh xa mọi tiếng động ồn ào của phố phường náo nhiệt. Đó cũng là điều xảy ra cho tôi vào ngày 

29-8-2010. Cuộc hành hương đã được chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA chuẩn bị và hướng dẫn 

chúng tôi. Đức Mẹ là Nữ Tì khiêm hạ của THIÊN CHÚA và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc của các tín hữu. 

Cuộc hành hương đã để lại nơi tôi bốn bài học giáo lý. Thứ nhất là lời cầu nguyện của con tim qua việc 

Chầu Thánh Thể. Thứ hai là bí tích Thánh Thể sống động qua Thánh Lễ. Thứ ba là Giáo Hội nẩy sinh từ 

Thánh Thể. Và thứ bốn là việc rao giảng Tin Mừng do Giáo Hội đảm trách. 

Chúng tôi rời Đền Thánh với ý thức sâu xa và với niềm ước nguyện trở thành Giáo Hội linh động, là Đại 

Gia Đình cho tất cả những ai quyết định sống đúng tư cách là con cái THIÊN CHÚA, biết đâm rễ sâu nơi 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, với nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho con người thời nay trong niềm liên 

kết chặt chẽ với Đức Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa nhân loại. 

... Khi ngươi kêu cứu, THIÊN CHÚA sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi; nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp 

lại. THIÊN CHÚA sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. 

Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng 

lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: ”Đây là đường, cứ 

đi theo đó!” (Isaia 30,19b-21). 

(”LUCE e Amore”, Rivista Bimestrale del Movimento Apostolico Ciechi (MAC), N 1 - 2011, trang 23-24) 
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