
CẦU NGUYỆN SỐT SẮNG SẼ NHẬN NHIỀU ƠN THIÊN CHÚA 

 

Lễ Truyền Tin 25-3-1649 - dưới thời vua nước Pháp Louis XIV 

(1643-1715) - là Lễ Buộc. Luật đời thời đó trừng phạt những ai 

làm việc xác trong ngày Lễ Buộc. Một nông dân tên Pierre Port-

Combet ở Plantes, làng nhỏ thuộc Đông Nam nước Pháp, thức 

dậy để chuẩn bị đi dự hội chợ trong làng với người bạn. Ông 

Pierre theo tin lành Calvin, trong khi vợ là người Công Giáo tên 

Jeanne Pélion. Thấy trời còn sớm, Pierre nói với vợ là mình ra 

vườn chặt mấy nhánh khô của cây miên liễu. Bà vợ cản chồng, 

nhắc ông nhớ hôm nay là Lễ Buộc. Nhưng ông Pierre khinh 

thường lời vợ, nhất định lấy rựa đi ra vườn. 

Cây miên liễu khá cao nên ông Pierre dùng thang để trèo lên. 

Ông bắt đầu chặt bỏ những cành khô. Công việc trôi chảy bình 

thường, nhưng bỗng chốc, ông thấy rựa dính đầy máu. Máu lại 

chảy rơi dính đầy ống quần. Cứ mỗi một nhát rựa, máu lại tuôn 

ra từ cây miên liễu. Kinh hoàng, ông Pierre ơi ới gọi vợ: 

- Jeanne ơi, ra mau xem điềm lạ: cây miên liễu chảy máu! 

Bà Jeanne nghĩ ngay đến chuyện chồng bị đứt tay, nhưng ông Pierre quả quyết: 

- Ban đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng thật ra thì không phải vậy, rõ ràng là máu chảy ra từ cây miên liễu. 

Ông Pierre xuống khỏi thang để vợ leo lên xem. Bà Jeanne thấy máu chảy ra từ cây miên liễu thật. Trước 

mắt chồng, bà Jeanne lấy rựa chặt hai nhánh khô, nhưng máu không chảy ra. Đến sau, khi chồng đi dự 

hội chợ rồi, bà Jeanne lại lấy rựa chặt hai nhánh cây, lần này máu lại chảy ra. 

Câu chuyện đến tai Cha Sở. Cha Sở thông báo cho Đức Giám Mục giáo phận Grenoble biết. Đức Giám 

Mục chỉ định một ủy ban điều tra xem câu chuyện thực hư thế nào. Trong thời gian này, dân chúng tuốn 

đến nơi xảy ra phép lạ thật đông, khiến ông Pierre rất khó chịu, đành chấp nhận bán một phần khu đất 

cho nhà xứ, nhưng vẫn cứng lòng, không mảy may hoán cải. 

Hồ sơ điều tra đem lại kết quả tốt, vì ngày 14-9-1656, nhân lễ Tôn Vinh Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

Đức Giám Mục truyền dựng Cây Thánh Giá gần cây miên liễu đã chảy máu và đặt viên đá đầu tiên xây 

nhà nguyện. Nhà nguyện hoàn tất vào tháng 12 cùng năm. Đây chỉ là nhà nguyện đơn sơ bằng gỗ, nhưng 

cũng tạm đủ cho các tín hữu bắt đầu kéo đến hành hương mỗi ngày một đông. Và có phép lạ xảy ra nhờ 

lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

Về phần ông Pierre Port-Combet, nhiều lần ông cũng muốn trở về với Giáo Hội Công Giáo, nhưng ông bị 

áp lực quá mạnh của các tín hữu tin lành đồng đạo. Họ ngăn cản ông, vì nếu ông trở lại Công Giáo, thì đó 



là bằng chứng hiển nhiên công nhận Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội 

chân chính. Đây là điều mà các tín hữu tin lành Calvin không muốn. 

Mãi đến 8 năm sau khi xảy ra phép lạ cây miên liễu chảy máu và một 

năm sau Cây Thánh Giá và nhà nguyện dựng lên, một buổi sáng tinh 

sương tháng ba năm 1657, ông Pierre vác cày cùng với hai con bò, ra 

cày nơi thửa đất của ông. Ông đang chăm chú làm việc, bỗng chốc 

xuất hiện một Thanh Nữ thật đẹp, mặc áo trắng khoác áo choàng 

xanh, từ xa tiến về phía ông. Nghĩ rằng đó là người đến hành hương, 

ông Pierre quay lưng đổi cày về hướng khác. Nhưng vừa khi ông đến 

đầu kia, Thanh Nữ tuyệt đẹp đó lại đứng ngay trước mũi cày. Sau lời 

chào hỏi, Thanh Nữ cất tiếng nói: 

- Giờ cuối cùng của ông đã đến gần. Nếu ông không thay đổi tình 

trạng sống hiện tại, ông sẽ là một thanh củi đốt cháy nhất chưa từng 

có của hỏa ngục. Nhưng nếu ông thay đổi cuộc sống, Ta sẽ là Người bảo vệ ông trước mặt THIÊN CHÚA. 

Hãy nói với đám đông dân chúng rằng, họ chưa cầu nguyện sốt sắng đủ. Nếu họ cầu nguyện sốt sắng 

hơn thì sẽ nhận rất nhiều ơn lành của THIÊN CHÚA. 

Nói xong, Thanh Nữ biến đi. Bấy giờ ông Pierre mới hoàn hồn và hiểu rằng, Thanh Nữ chính là Đức Mẹ 

MARIA. 

Dầu vậy, ông vẫn chưa thay đổi đời sống ngay, cứ hẹn rày hẹn mai. Mãi đến ngày 14-8-1657, sau 5 tháng 

xảy ra cuộc gặp gỡ, ông Pierre lên cơn sốt dữ dội. Cha Sở nghe tin vội đến thăm và khuyên ông trở lại, 

nhưng ông vẫn chần chừ, cho rằng cơn sốt sẽ qua đi. Ngày hôm sau, cơn sốt lại xuất hiện, lần này dữ dội 

hơn. Ông Pierre Port-Combet quyết định từ bỏ giáo phái tin lành, xin xưng tội và rước lễ sốt sắng. Sau đó 

ông êm ái trút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời.. 

 

Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến 

cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con 

trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh 

Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông 

đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 



Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các 

nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm 

nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt 

biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để 

mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước 

Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây 

dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái 

Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn 

che chở đặc biệt của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn 

kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và 

mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim 

Mẹ sẽ thắng. AMEN. 

(”STELLA MARIS”, Mensuel d'informations religieuses, Octobre/1992, trang 24-27) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


