
KHỎI BỆNH NHỜ BỨC ẢNH ”ĐỨC CHÚA GIÊSU TỪ BI” 

 

Ông Ugo Festa là tín hữu Công Giáo Ý. Ông lập gia đình và có 

hai con. Gia đình ông sống tại làng Piovene di Rocchette, tỉnh 

Vicenza (Bắc Ý). 

Từ năm 1979, ông bị bất toại toàn thân. Thêm vào đó, ông còn 

mang chứng trúng-phong và đôi mắt gần như mù lòa. Chứng 

bệnh nan y bắt buộc ông bỏ việc làm và ngồi ghế lăn. Ông tìm 

cách chữa trị từ nhà thương này sang nhà thương khác, nhưng 

bệnh vẫn hoàn bệnh. Sau cùng, ông đành chấp nhận thân phận 

tàn phế của mình. 

Năm 1985, có người khuyên ông đi hành hương Lộ-Đức, xin Đức 

Mẹ MARIA chữa lành. Ông Ugo Festa nghe lời, ghi tên tham dự 

cuộc hành hương Lộ-Đức. Thật ra ông muốn đi Lộ-Đức, không 

phải để xin khỏi bệnh - vì ông không tin nơi phép lạ - cho bằng hy 

vọng tìm gặp người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ông, khi ông mới có 9 

tháng. 

Tại Lộ-Đức, ông được mang đến hồ tắm dành cho bệnh nhân. Sau khi ra khỏi hồ, ông không khỏi bệnh 

thể xác, nhưng tinh thần ông hoàn toàn biến đổi. Trước đây, ông có thói quen xấu nguyền rủa và than 

thân trách phận. Giờ đây, ông hoàn toàn hối cải. Ông Ugo Festa chấp nhận chứng bệnh và vui lòng dâng 

khổ đau lên THIÊN CHÚA .. Trước Hang Đá Đức Mẹ Lộ-Đức, khi nghĩ đến người mẹ ruột sinh ra mình, 

ông Ugo như nghe tiếng Đức Mẹ MARIA nói: 

- Ta là Người Mẹ thứ nhất của con, còn lại tất cả bà mẹ khác đều là mẹ của con! 

Đó là bước trở về đầu tiên của ông Ugo Festa với đời sống của tín hữu Công Giáo đạo đức. 

Nhưng năm 1990 ghi khúc rẻ quan trọng trong cuộc đời ông. Đó là cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolo II (1978-2005). Khi đến gặp Đức Thánh Cha, ông Ugo ngồi trên ghế lăn và mang theo 5 bức 

ảnh ”Đức Chúa GIÊSU Từ Bi” để xin Đức Thánh Cha làm phép. Đây là những bức ảnh vẽ lại hình ảnh Đức 

Chúa GIÊSU tỏ ra với Chị Maria Faustina Kowalska (1905-1938), nữ tu Ba Lan. 

Khi làm phép các bức ảnh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi, Đức Thánh Cha cũng ban phép lành đặc biệt cho ông và 

khuyên ông phó thác cuộc đời trong Trái Tim Từ Bi Đức Chúa GIÊSU và xin nữ tu Maria Faustina cầu bầu 

cho được khỏi bệnh. Đức Thánh Cha cũng khuyên ông tìm đến biệt thự ”O Santissima” ở Villazzano, 

thuộc giáo phận Trento (Bắc Ý). Nơi đó có trụ sở của phong trào ”Dives in Misericordia - Giàu lòng Từ 

Bi”. Linh Mục Renato Tisot điều khiển cộng đoàn này. Cộng đoàn quy tụ các tín hữu Công Giáo, muốn trở 

về với giáo huấn nền tảng của Kinh Thánh, nhấn mạnh đến lòng Từ Bi Nhân Hậu của THIÊN CHÚA. 



Mặc dầu không cảm thấy hăng hái bao nhiêu, ông Ugo vẫn làm theo lời khuyên của Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolo II. Ông tìm đến biệt thự ”O Santissima” và ở lại tham dự các buổi cầu nguyện cũng như các 

sinh hoạt thiêng liêng của cộng đoàn. 

Những ngày đầu, ông cảm thấy khó chịu trước thái độ cầu nguyện mà ông cho là hơi quá đáng! Nhưng vì 

lời khuyên của nhiều người, ông quyết định ở lại thêm thời gian nữa. Lạ lùng thay, trong khung cảnh yên 

lặng và bầu khí tĩnh mịch cầu nguyện của cộng đoàn, ông cảm thấy tâm thần mỗi lúc một biến đổi. Dần 

dần ông tìm được sức mạnh nội tâm giúp ông can đảm tha thứ cho người mẹ bỏ rơi mình và cám ơn bà 

vì cho ông cơ hội chào đời và sống cho đến ngày hôm nay. 

Vào ngày thứ tư, ông Ugo Festa tham dự buổi cầu nguyện chung với cộng đoàn trước bức ảnh ”Đức 

Chúa GIÊSU Từ Bi”. Ông ngồi ở ghế lăn đặt nơi hàng đầu. Đang sốt sắng cầu nguyện, ông thấy Đức Chúa 

GIÊSU trong bức ảnh động đậy, rồi Đức Chúa GIÊSU giang hai tay và mời gọi ông bước đến. Ông cảm 

thấy sợ hãi và muốn trốn thoát. Nhưng Chúa tiếp tục giơ tay ra hiệu cho ông đến gần. Mãi đến lần thứ 5, 

ông mới dám thưa với Chúa: 

- Nếu Chúa làm được, thì xin Chúa hãy cho con đứng dậy. 

Chính lúc đó ông Ugo thấy Đức Chúa GIÊSU ra khỏi bức ảnh, tiến đến gần và chạm vào ông. Một sức 

mạnh chuyền vào người khiến ông đứng dậy và giang rộng đôi tay trước bức ảnh Đức Chúa GIÊSU Từ Bi. 

Hôm ấy là ngày 2-8-1990. Từ giây phút đó, ông khỏi hẳn mọi chứng bệnh, đi đứng, nói năng bình thường 

như mọi người. Ông không ngừng cầu nguyện và hết lòng tạ ơn THIÊN CHÚA. 

Cuộc khỏi bệnh lạ lùng của ông Ugo Festa được các bác sĩ kỹ lưỡng khám nghiệm và công nhận. Sau 

cùng, hồ sơ phép lạ được chuyển về bộ Phong Thánh và được chuẩn y. Thế là cuộc điều tra phong chân 

phước cho nữ tu Maria Faustina tiến hành tốt đẹp. Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh, 18-4-1993, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolo II tôn phong chị Faustina lên hàng Chân Phước. 

7 năm sau, Chúa Nhật 30-4-2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II long 

trọng nâng Chị Maria Faustina Kowalska lên bậc Hiển Thánh. 

... ”Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luập pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân 

hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. 

Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng 

vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. Con 

thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh. Thánh chỉ Ngài, con xin tuân 

giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con” (Thánh Vịnh 119,1-8). 

(”STELLA MARIS”, Juillet+Aout/1993, trang 8). 
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