
PHÚC THAY TÂM HỒN KẺ KÍNH SỢ THIÊN CHÚA!  
 

 
... Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA luôn luôm chăm sóc gìn giữ cách riêng đức tính 

hồn nhiên của các trẻ thơ vô tội, đặc biệt là các thanh thiếu niên muốn bảo tồn sự 

trong trắng giữa những kẻ gian tà chỉ tìm kiếm thỏa mãn dục vọng. 

 

Một thiếu nữ đạo hạnh tên Giovanna có thân mẫu là tín hữu Công Giáo và thân phụ 

là tín hữu tin lành. Mặc dầu thuộc hệ phái tin lành nhưng ông thân sinh bằng lòng 

cho con cái được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, ông chỉ cho phép có 

thế. Còn lại, ông cương quyết ngăn cấm con cái không được thực hành đạo, bắt 

đầu từ việc theo học giáo lý, rồi xưng tội và rước lễ lần đầu. 

 

Thời gian trôi qua chẳng bao lâu Giovanna bước vào tuổi 15 nhưng vẫn chưa được rước lễ lần đầu. Với 

trí khôn sắc sảo và một lòng đạo đức thiên thần cô thiếu nữ Giovanna luôn luôn cẩn trọng bảo tồn sự 

trong trắng của tuổi thơ. Cô gái cũng biết rõ giáo lý đạo Công Giáo hơn các bạn đồng lứa tuổi. 

 

Mỗi năm trôi qua đều mang đến cho cô gái một niềm hy vọng rồi sẽ được rước lễ lần đầu. Nhưng ước 

nguyện vẫn còn xa tít mù khơi. Cô gái nói với hiền mẫu: 

- Con thấy rõ là Ba sẽ không bao giờ cho phép con sống đúng nghĩa một tín hữu Công Giáo 

chân thành. Do đó, con ước ao được hồng phúc rước lễ lần đầu .. và chết! 

 

Thế rồi cũng đến cái ngày mong đợi ấy. Cuộc vắng nhà lâu ngày của ông thân sinh cho phép cô 

Giovanna thi hành ước nguyện. Hôm ấy là Chúa Nhật. Mọi sự sẵn sàng cho buổi rước lễ lần đầu. Thế 

nhưng, bất ngờ trước khi Thánh Lễ cử hành, ông thân sinh xuất hiện, có lẽ do ma quỷ xúi dục.. Ông 

như đoán biết tất cả khi trông thấy cô con gái xinh xắn mĩ miều trong chiếc áo trắng tinh. Ông đùng 

đùng nổi giận, nhẩy bổ tới đấm vào mặt đứa con gái thân yêu. Thế là, thay vì sung sướng đi tới nhà 

thờ để rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng, cô Giovanna phải ở lại nhà lãnh chịu một cuộc trừng 

phạt nghiêm khắc của thân phụ. 

 

Mãi cho đến gần trưa, khi chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu, cô Giovanna mới được đi đến nhà thờ. Nhà 

thờ trống trơn vì các bạn rước lễ lần đầu đã ra về hết. Bàn thờ được chuẩn bị trong vội vã. Nhà thờ 

được thắp sáng và vẫn còn nguyên các trang hoàng lộng lẫy của ngày đại lễ. Không có nhân chứng 

nào khác ngoài các Thánh Thiên Thần và sự hiện diện của các em, cô thiếu nữ Giovanna được hồng 

phúc rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU cùng với hiền mẫu thân yêu. 

 

Thời gian cám ơn sau khi rước lễ, kéo dài lâu thật lâu. Trong tâm tình tri ân dâng cao, cô Giovanna 

thân thưa cùng Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc: 

- Lạy Đức Mẹ, nếu chẳng may trong trọn cuộc sống, con không thể giữ lòng trung tín cùng 

Đức Chúa GIÊSU thì xin Mẹ nói với Người là hãy cất lấy mạng sống con ngay chính ngày hôm 

nay! 

 

Sau phần rước lễ là nghi thức tận hiến cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

 

Sáng hôm sau, cô thiếu nữ Giovanna không thể ra khỏi giường vì quá yếu. Bệnh tình tăng nhanh thật 

trầm trọng. Cha Sở được mời đến trao Mình Thánh Chúa như Của-Ăn-Đàng. Ngay buổi chiều hôm ấy, 

cô Giovanna êm ái trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt điểm nụ cười hạnh phúc thiên thần. Cô thiếu 

nữ trong trắng được về Trời kết hiệp mãi mãi với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đức Mẹ MARIA đã thỏa mãn 

lời khấn xin của cô thiếu nữ đức hạnh ngoan hiền. 

 



... ”Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều. Kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai 

không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi, tháo vát. Trong những 

chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. 

Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm, tôi đã thoát chết. Những 

người kính sợ THIÊN CHÚA sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai 

kính sợ THIÊN CHÚA thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người, họ hằng cậy 

trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ THIÊN CHÚA! Họ nương tựa vào ai? Và ai nâng đỡ họ? 

THIÊN CHÚA để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức 

mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và 

bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khoẻ, sự 

sống và phúc lành” (Sách Huấn Ca 34,9-17). 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2012 - 31 Dicembre 2012, Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

96-98) 
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