
      THƯ GỞI THIÊN CHÚA NHÂN LÀNH 
 

 
 

... Hôm ấy, bé Maria duyên dáng mĩ miều - 10 tuổi - được cô giáo cho phép nghỉ 
ở nhà, với lý do thật chính đáng. Bé phải chu toàn một việc làm, khác xa và lớn 
lao hơn bài làm ở trường. Đó là cả Ba lẫn Má đều lâm bệnh mà bé là chị cả của 
5 đứa em. Bé có nhiệm vụ săn sóc Ba Má và thay thế Ba Má trông coi cửa nhà 
cũng như lo cho các em. 

 
Trời đã về chiều mà các em vẫn chưa có gì để ăn, bụng đói meo! Ba Má đang 
bệnh cũng cần đến nhiều sự: thuốc men, áo quần và thức ăn. Vậy mà trong nhà 
trống trơn không có gì cả! Cô bé quần-quật di chuyển hết chỗ này đến nơi khác 

trong căn nhà để lo liệu mọi sự, thu xếp ngăn nắp mọi chỗ. Nhưng vấn đề ở đây trong lúc này là căn 
nhà thiếu thốn những điều chính yếu. Với tấm lòng dạt dào tình thương dành cho Ba Má và các em, cô 

bé ngoan hiền liền nghĩ đến chuyện van xin sự trợ giúp đến từ Trời Cao. Cô bé bỗng nhớ lại rằng, ở 
nhà thờ cũng như nơi mái ấm gia đình, đã có không biết bao nhiêu lần cô bé từng nghe lập đi lập lại: 
- THIÊN CHÚA Nhân Lành không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người! 
 
Xác tín như thế, bé Maria liền lấy một tờ giấy, kê khai vắn tắt những nhu cầu chính yếu trong nhà lúc 
này. Rồi cô bé cẩn thận viết bên trên tờ giấy địa chỉ: 
- Kính Gởi THIÊN CHÚA Nhân Lành trên Thiên Quốc. 

 
Viết xong bé Maria mau mắn mang tờ thư đem bỏ vào hòm tiền dâng cúng trong thánh đường gần 
nhà. Nhưng trước đó, để cho tờ thư nhận được hồi âm nhanh chóng và thật dồi dào, cô bé muốn kèm 
theo tờ thư một lời khẩn nguyện tha thiết nhất của mình. Cô bé liền đến quỳ gối trước bàn thờ có Mình 
Thánh Chúa trong Nhà Tạm. Tại đây, cô bé đọc lên tất cả các nhu cầu của người nghèo với Đấng là 

CHA của mọi người nghèo. 
 

Không ngờ trong nhà thờ lúc ấy cũng có một phụ nữ vừa đạo đức vừa giàu sang đang quỳ cầu nguyện 
trong một góc kín, không ai trông thấy. Bà quan sát tất cả và nghe được tất cả. Bà nhẹ nhàng tiến lại 
gần cô bé thiên thần đang buồn sầu lo lắng. Bà đặt tay lên đầu cô bé như một vuốt ve trìu mến. Bà âu 
yếm nói với bé Maria: 
- Con viết thư cho THIÊN CHÚA Nhân Lành nhưng con lại quên không ghi địa chỉ nhà con để nhận thư 
trả lời. 

 
Bé Maria lơ-đãng trả lời: 
- Con không viết vì con nghĩ THIÊN CHÚA Nhân Lành biết rõ tất cả! 
 
Người đàn bà đức hạnh dịu dàng nói: 
- Con trả lời thật đúng. Nhưng sẽ thuận tiện biết bao cho người mà THIÊN CHÚA Nhân Lành 
ủy thác cho nhiệm vụ phải trả lời cho con, được biết chính xác địa chỉ của nhà con! 

 
Nói xong bà lấy cây viết và tờ giấy để bé Maria viết địa chỉ nhà của bé. 
 
Bé Maria ngoan ngoãn vâng lời. Trong khi bé viết, người phụ nữ đạo đức chăm chú nhìn bé. Rồi bà hỏi 
thêm một vài chi tiết cần thiết khác. Xong bà khuyến khích bé hãy đặt trọn niềm tin tưởng hy vọng nơi 
THIÊN CHÚA và khuyên bé hãy mau mắn trở về nhà ngay. Bé Maria kính cẩn bái gối trước Nhà Tạm có 
Mình Thánh Chúa, cúi đầu chào người đàn bà đạo hạnh rồi biến nhanh ra khỏi nhà thờ. 

 
Chỉ vọn vẹn vài giờ sau, một vị bác sĩ tài giỏi trong vùng đến tận nhà khám bệnh cho Ba Má của bé 
Maria. Chưa hết. Đến lượt người đầy tớ của bà đạo đức mang đến một giỏ đầy các món quà của THIÊN 
CHÚA gồm: thức ăn, thuốc men và quần áo. Nói tắt một lời, không còn thiếu thốn gì cả, nhưng có đầy 
đủ những nhu cầu cần thiết nhất. Người phụ nữ đạo đức cũng không quên kèm thêm một bức thư - 
thư trả lời của THIÊN CHÚA - trong đó bà kín đáo bỏ vào một số tiền với lời hứa sẽ tiếp tục trợ giúp khi 

cần thiết. 

 



... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Ai trong anh em có một người bạn, và 
nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ”Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ 
đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà đáp 
lại: ”Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi 

không thể dậy lấy bánh cho anh được!” Thầy nói cho anh em biết: Dẫu người kia không dậy 
để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì 
anh ta cứ đứng lì ra đó .. Thế nên Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ 
thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở 
cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho 
nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết 
cho con cái mình của tốt của lành, phương chi CHA trên Trời lại không ban Thánh Thần cho 

những kẻ kêu xin Người sao?” (Luca 11,5-13). 
 
(”La Mia Messa”, 1 Luglio 2012 - 30 Settembre 2012, Anno VI/B, vol.III, Casa Mariana Editrice, trang 
79-81). 
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