
                    HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA 
 

Tháng 7 năm 2011, Đức Cha Louis Sankalé, Giám mục giáo phận Nice (Nam Pháp) và 

học sinh trung học đệ nhất đệ nhị cấp các trường công tư đi hành hương Trung Tâm 

Thánh Mẫu Lộ-Đức cùng với đoàn hành hương của giáo phận. Cuộc hành hương ghi 

đậm dấu ấn nơi các học sinh đang ở lứa tuổi dậy thì hoặc sắp bước vào tuổi trưởng 

thành. Xin trích hai chứng từ trong ngôn ngữ và tâm tình đặc biệt của giới trẻ vị thành 

niên. 

 

... Tại Lộ-Đức chúng em đi theo bước chân của thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-

1879). Cùng với gia đình, thánh nữ đã sống những giờ phút hạnh phúc nhưng sau đó 

gia đình bị rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ bần cùng. Nhưng mọi thành phần trong gia 

đình luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA. Đức Nữ Trinh Rất thánh MARIA đã nhiều lần 

hiện ra với thánh nữ Bernadette. Người ta giải thích cho chúng em hiểu rằng thánh nữ Bernadette dẫn chúng em đến với Đức Mẹ 

MARIA, rồi Đức Mẹ MARIA chỉ cho chúng em biết con đường đến với Đức Chúa GIÊSU, Con của Đức Mẹ và Đức Chúa 

GIÊSU lại đưa chúng em đến cùng THIÊN CHÚA. Em hoàn toàn tin rằng đây là lời giải thích đúng, bởi vì khi đang ở Lộ-Đức 

em cảm thấy rõ ràng là THIÊN CHÚA ở với chúng em. Nơi Hang Đá Lộ-Đức, thánh nữ Bernadette và Đức Mẹ MARIA đã giúp 

em cầu nguyện cùng Đức Chúa GIÊSU và THIÊN CHÚA. 

 

Đối với các bệnh nhân thì chúng em đã làm sẵn các tấm thiệp. Em biếu tấm thiệp do chính em vẽ cho một phụ nữ cao niên và đau 

ốm. Bà cụ cám ơn em, nở một nụ cười rồi siết chặt tấm thiệp và để trên ngực. Bà cụ cảm động ứa nước mắt nhưng em tin là cụ 

thật hài lòng. Khi em đặt một cây nến trước hang đá Lộ-Đức, em đặc biệt nghĩ đến bà cụ. Em rời Lộ-Đức trở về nhà có hơi mệt 

một chút nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui cộng với nhiều suy tư cho cuộc sống. 

 

... Từ nhiều tháng qua, trước cuộc hành hương giáo phận, các thầy cô đã nói với chúng em về Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức 

trong các giờ giáo lý. Em nôn nóng mong cho mau đến ngày đi hành hương, nhưng em không hề ngờ trước rằng em sẽ trải qua 

những giờ phút thật phi thường, thật tuyệt đẹp. Thật thế, tại Lộ-Đức em được dịp làm quen với các bạn trẻ khác trong giáo phận, 

và nhất là, em khám phá ra rằng em cũng có khả năng phục vụ các bệnh nhân và đích thân gặp gỡ các bạn trẻ tàn tật. Em hân 

hạnh chứng kiến tận mắt lòng hiếu khách của không biết bao nhiêu nhân viên thiện nguyện. Họ dành thời gian nghỉ hè để tháp 

tùng các bệnh nhân đi hành hương Lộ-Đức. Họ chia sẻ niềm vui và tình thương với các bệnh nhân. Em thật sự được đánh động 

bởi ánh mắt và nụ cười của các thiện nguyện viên. 

 

Thánh Lễ quốc tế cử hành nơi đền thánh là thời điểm vô cùng long trọng. Em cảm thấy mình hiệp nhất với các tín hữu Công Giáo 

thuộc các đại lục đang hiện diện cũng như với các tín hữu rải rác trên toàn thế giới và với hết mọi người. Em thấy thời gian 

Thánh Lễ trôi qua thật nhanh. Các địa điểm linh thiêng của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức như Hang Đá và Hồ Tắm thì em 

không tìm ra ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng. 

 

Cuộc hành hương Lộ-Đức giúp em tìm gặp lại chính em, giúp em suy tư về thái độ và cung cách hành xử của em. Nhưng nhất là 

cuộc hành hương Lộ-Đức giúp em biết tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA. Em ước ao sẽ trở lại Lộ-Đức với tư cách là nhân 

viên thiện nguyện. Bởi vì, các người thiện nguyện mà em gặp tại Lộ-Đức đúng là các chứng nhân sống theo Lời Đức Chúa 

GIÊSU nói với chúng ta trong Phúc Âm. Sau Lộ-Đức, em ao ước sẽ đi Taizé vào dịp Lễ Các Thánh nam nữ. 

 

... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; vì mạng 

sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc .. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được 

một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy 

nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù 

vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà 

THIÊN CHÚA còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình 

sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng CHA của anh em 

thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước THIÊN CHÚA, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Luca 12,22-

31). 

 

(”Les Nouvelles religieuses”, Bimensuel du diocèse de Nice, No 381, 15 Aout 2011, trang 14-15) 
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