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Thư gởi các em thiếu nhi

 
Các em thiếu nhi thân mến! 

Hôm nay chúng tôi lại tìm đến các em để nhờ các em giúp đỡ. Chắc 
chắn các em đã từng nghe nói về chiến tranh, sự xung đột hay nạn 
đói khổ trên thế giới. Chúng tôi là những người trưởng thành cũng 
không thể tìm ra con đường thoát. Nhưng hơn ai hết, các em lại là 

những người có thể giúp được trong hoàn cảnh này. 

Ngày xưa khi Chúa Giêsu ban phép lành cho các trẻ nhỏ, một trong 
những môn đệ đã muốn xua đuổi các em, nhưng Chúa đã không 
bằng lòng để môn đệ ngài làm việc ấy. Ngài nói:“ Hãy để các em nhỏ 

đến với ta, vì những người như các em thuộc về nước trời“. 

Chúa Giêsu đã ban cho các em một sức mạnh đặc biệt, bằng lời cầu 
nguyện, các em cùng giúp Ngài chiến thắng sự dữ nơi thế gian này. 
Chính vì thế một lần nữa chúng tôi mời các em cùng nhau đọc kinh 
Mân Côi trong năm nay để cầu nguỵện cho Hòa Bình thế giới. Kinh 
Mân côi có sức manh phi thường. Khi các em đọc kinh là lúc các em 
đang nắm lấy tay Đức Mẹ, và Mẹ cùng các em sẽ nhận được phép 
lạ từ chúa Giêsu giống như câu chuyện của thánh Maria Alfonsina ở  

Palestin, một câu chuyện mà chúng tôi kể cho các em nghe đây: 

Vào ngày 14.4.1886 đã xảy ra một chuyện thật khó tin: Em Nousseira 
Habid, 12 tuổi, đã tình nguyện lau chùi nền nhà của tu viện. Ngày đó 
chưa có sẵn nước máy như chúng ta bây giờ nên em phải ra giếng, 
dùng cái xô cột vào sợi dây để kéo nước từ giếng lên. Mấy lần đầu 
không sao, nhưng sau đó em bị đuối sức và đã bị sức nặng của xô 
nước kéo em rơi xuống đáy giếng sâu 8 mét. Sơ Katharina đã nhìn 
thấy em ngã xuống giếng bèn tri hô cầu cứu. Khoảng 10 phút sau có 
mấy người đàn ông mang dây đến để thả xuống giếng. Họ thấy em 
nổi lên mặt nước hai lần, nhưng vì đã bất tỉnh nên  em không thể nắm 
tay vào dây được. Trong khi đó cha mẹ và những người trong làng đã 
biết tin. Họ chạy đến đứng chung quanh miệng giếng rên khóc và kêu 

la. Nhưng mọi người bất lực không biết phải giúp cách nào. 



Ngay lúc ấy sơ Alfonsina gọi các em nhỏ đang đứng quanh đó rồi 
cùng các em vào nhà thờ và đến đứng trước nhà tạm. Các em đã 
thành khẩn kêu cầu chúa Giêsu, xin Ngài hãy cứu lấy người bạn học 
của các em. Sau đó sơ Alfonsina đã chạy ra ngoài, rẽ đám đông để 
đến miệng giếng và ném cỗ tràng hạt xuống người Nousseira, đồng 
thời sơ lớn tiếng kêu: Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin hãy cứu em bé này 
và giải thoát em khỏi mọi phiền muộn! Nhiều người đã cười nhạo sơ 
và quát to:“ Nó đã nằm gần một tiếng đồng hồ dưới đáy giếng rồi. Nó 
đã bị chết đuối“. Nhưng sơ Alfonsina không nản chí. Sơ lại đi vào nhà 

thờ để cùng các em lần hạt Mân Côi. 

Sơ Katharina, người còn đứng bên miệng giếng, cũng tin rằng Đức 
Mẹ có thể xin với Chúa mọi điều. Chính vì vậy sơ lại thả sợi dây cột 
cái xô xuống tận đáy giếng thêm một lần nữa. Bỗng nhiên sợi dây 
động đậy. Khi sơ cùng mấy người đàn ông giúp kéo xô lên … các em 
thử tưởng tượng xem…. Em Nousseira đang ngồi trong xô và trên cổ 
đeo cỗ tràng hạt. Cứ như chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra, Nousseira 
ôm cổ cô giáo và kể: Khi con ở dưới nước, con thấy như có một cỗ 
tràng hạt sáng chói rơi vào con, quấn lấy cổ và tay con. Lúc ấy cả 
cái giếng tràn ngập ánh sáng. Con nằm dưới nước mà thấy thoải mái 
như đang nằm trên giường. Sau đó con thấy trên miệng giếng có rất 
nhiều người và có tiếng người bảo con: Hãy nắm lấy sợi dây! Con đã 
nắm lấy và được cứu. Ngay sau đó sơ Katharina đã chạy vào nhà thờ 
và kể cho sơ Alfonsina chuyện em Nousseira được cứu một cách kỳ 
diệu, còn Nousseira thì chạy ào về hướng sơ Alfonsina và thao thao 
bất tuyệt: Con rất vui mừng và hạnh phúc khi được nhìn thấy cỗ tràng 
hạt lung linh trong giếng. Con chỉ tiếc là người ta đã kéo con lên sớm 
quá. Kể từ ngày ấy Nousseira đọc kinh Mân Côi với các sơ mỗi ngày 
và cũng luôn kể lại cho những người muốn biết về chuyện em được 

cứu sống một cách kỳ diệu. 

Xin cám ơn lời cầu nguyện của các em.


