
CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, CỨ TÌM THÌ SẼ THẤY 

 

... Ông Giuseppe Zaccari làm nghề gác-dan một tòa nhà nơi khu 

chung cư. Người trong khu phố không ai là không biết ông. Họ 

âu yếm gọi ông bằng tên Peppe. Lý do là vì ngoài công việc canh 

gác tòa nhà ông luôn luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ ai cần 

đến. Ông rất tháo vát và khéo léo trong các công tác sửa chữa 

những vật dụng bị hư hỏng. Ông giúp mà không bao giờ đòi hỏi 

thù lao. Biết bao nhiêu gia đình không khá giả đã hưởng nhờ bàn 

tay ông cứu giúp khi có bất trắc nào đó xảy ra trong nhà. Đôi khi 

các sửa chữa đầy khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng 

ông Peppe không bao giờ từ chối, khi ông có thể làm được. 

Một ngày trong tháng 9 năm 2009, một gia đình trong tòa nhà 

có cánh cửa sổ bị hư không mở được. Họ nhờ ông Peppe đến 

xem và sửa dùm. Ông vui vẻ nhận lời. Nhưng trong lúc loay hoay 

sửa thì ông bị ngã từ nơi cửa sổ ở lầu thứ hai. Ông bị hôn mê. 

Bác sĩ cho vợ của ông biết là ông bị gãy xương chậu và có nhiều 

nơi trong cơ thể bị hư hại. Trong vòng một tháng, mạng sống 

ông Peppe như treo lơ lửng trên một sợi chỉ. 

Khi nghe tin ông Peppe gặp tai nạn và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, tôi tức tốc dâng lời khẩn 

cầu lên THIÊN CHÚA. Đặc biệt tôi van xin thánh Luigi Orione (1873-1940) cầu bầu cùng THIÊN CHÚA cho 

ông Peppe thoát chết. Bởi vì đối với tôi, cứ mỗi lần gặp gian nan khốn khố, tôi thường kêu cầu thánh 

Luigi Orione cứu giúp. Và tôi luôn luôn được thánh nhân đáp lời. Bây giờ thì tôi hướng lời cầu cho ông 

Peppe, vị ân nhân của chúng tôi đang gặp khốn khó. 

Tôi quyết định đến Viện Dưỡng Lão Piccolo Cottolengo di Don Orione ở Monteverde tại thủ đô Roma để 

xin Cha Giancarlo - Giám Đốc Trung Tâm - một di tích của thánh Luigi Orione và mang đến cho ông 

Peppe. Nhưng không may là Cha Giancarlo đi vắng. Tôi trở lại Viện Dưỡng Lão ngày hôm sau để xem có 

ai giúp được việc tìm ra một di tích của thánh Luigi Orione không. Nhưng cũng vô hiệu. Thấy thế, tôi liền 

gởi cho ông Peppe di tích thánh Luigi Orione mà tôi luôn luôn mang theo trong mình từ 5 năm qua. Tôi 

để di tích thánh trong ví-tay hoặc trong va-li mỗi khi tôi ra khỏi nhà hay phải di chuyển đến nơi nào đó. 

Tôi rất quí trọng di tích thánh và hơi tiếc-tiếc khi phải nhường di tích thánh này cho ông Peppe. Tôi chỉ 

hơi tiếc-tiếc thôi nhưng vẫn vui lòng trao di tích thánh cho ông Peppe cùng với tha thiết nguyện xin 

thánh Luigi Orione ra tay cứu giúp ông Peppe tai qua nạn khỏi. 

Một thời gian sau đó tôi gặp bà vợ của ông Peppe. Bà cho biết là ông Peppe khá hơn. Bà âu yếm ôm hôn 

tôi và nói: 

- Ông Peppe khá hơn nhờ di tích của thánh Luigi Orione. Tôi cẩn thận đặt di tích thánh nơi người ông. Tôi 

cũng tha thiết đọc không biết bao lời kinh dâng lên thánh Luigi Orione! 



Bà cám ơn tôi và vô cùng sung sướng vì bỗng nhiên tình trạng sức 

khoẻ của ông Peppe xoay chiều và khá hơn. 

Từ đó có thể nói rằng ông Peppe đã thoát hiểm nguy. Ông tiếp tục các 

cuộc chữa trị cho đến ngày 25-3-2010 thì ông rời nhà thương trở về 

nhà. Ông có thể tự mình đi đứng bình thường và khi tình trạng sức 

khoẻ ổn định ông có thể trở lại với công việc như trước. Thật là tin vui 

rất lớn. 

Đối với tôi, tôi tin tưởng vững chắc rằng việc ông Peppe thoát chết và 

trở về với đời sống thường nhật quả là ơn lành THIÊN CHÚA ban nhờ 

lời chuyển cầu của thánh Luigi Orione. Muôn vàn cảm tạ hồng ân 

THIÊN CHÚA và tri ân Thánh Luigi Orione. 

Chứng từ của bà Sabrina Conti tín hữu Công Giáo Ý. 

... 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). 

(”Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CV, n.10, 

Novembre 2010, trang 12) 
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