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Anh chị em độc giả báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân mến, 

Số báo đến với anh chị em trong bối cảnh của Mùa 
Chay Thánh. Chúng ta được mời gọi trở về với Thiên 
Chúa là Cha từ bi nhân hậu, cách đặc biệt trong Năm 
Lòng Thương Xót này. Hoán cải là việc làm cần thiết, 
nhưng đi từ nhận thức đến việc thực hiện hành vi hoán 
cải đích thực vẫn là một khoảng cách không dễ dàng 
vượt qua. Có những tình huống vì chúng ta quá mặc cảm 
về tình trạng tội lỗi đến nỗi không dám đến gần Chúa. Có 
khi thời gian quá dài khiến chúng ta trở nên chai lỳ trong 
sự tội và không muốn quay về. Có trường hợp chúng ta 
thất vọng về bản thân đến nỗi nghĩ rằng trở về là vô ích vì 
chẳng thay đổi được gì. Cũng có thể chúng ta cho rằng 
tội lỗi không đáng lo, đáng sợ, vì chúng ta vẫn sống bình 
thường, đôi khi vẫn sung túc ổn định nữa. Ngoài ra còn 
một sức mạnh đen tối rình rập và tìm cách ngăn cản 
chúng ta hoán cải. Tất cả những lý do trên và những 
nguyên nhân khác cản trở chúng ta thật tâm đổi mới cuộc đời. Vì vậy mà lời kêu gọi ăn năn sám hối của Mùa Chay 
có lẽ khó có được những kết quả tốt đẹp.  

Diễm phúc thay, chúng ta còn có một người Mẹ nhìn 
thấy hết những chướng ngại đó. Người Mẹ ấy thấu rõ 
hoàn cảnh cụ thể của từng người. Người Mẹ ấy cảm 
thông với những hèn yếu của những người con hoang đàng. Người Mẹ ấy biết cách đưa dẫn những người con đã lầm đường lạc lối. Người Mẹ ấy dịu dàng săn sóc 
những người con bị thương tích do tội lỗi gây nên. Người 
Mẹ ấy đánh động vào tận tâm can của những người khô 
khan, nguội lạnh để họ biết mình sai lầm, dại dột. Người 
Mẹ ấy dùng quyền năng đuổi xa những thế lực tăm tối để 
cứu giúp con cái mình. Người Mẹ ấy luôn sẵn sàng đến 
với chúng ta và tạo những cơ hội thuân lợi để chúng 
hoán cải trở về cùng Chúa.  

Đến với Mẹ Maria trong những ngày Mùa Chay là đến 
với người Mẹ hết lòng bao dung, hết lòng nhân ái, rất 
mực từ tâm. Đến với Mẹ để Mẹ có thể nhẹ nhàng dẫn 
chúng ta trở về với Người Cha nhân hậu đang ngong 
ngóng chờ đợi đàn con.  

Phải chăng Thiên Chúa quá nghiêm nghị hay quá khe 
khắt đến nỗi chúng ta không trực tiếp đối diện với Ngài? 
Không, chắc chắn không phải vậy. Nhưng con người 
chúng ta vốn hèn yếu, sợ hãi, hoang mang, hoảng hốt, 
do dự, ngần ngại, nguội lạnh, chán chường… đến nỗi 

không tự mình đứng lên, tự mình vượt thắng mọi trợ lực, 
nên cần đến một bàn tay dịu hiền, một tấm lòng mềm 
mại, một trái tim khoan dung vừa tầm thân phận con 
người để trợ giúp, để đỡ nâng, để vực dậy sự yếu hèn cố 
hữu. Mẹ Maria là người Thiên Chúa ban cho nhân loại 
làm trung gian của ơn tha thứ, của lòng xót thương.  

Thánh Anphongsô cũng đã thuật lại biến cố hoán cải đời ngài là nhờ Mẹ Maria. Trong một lần tĩnh tâm nghe 
bài giảng về Đức Mẹ mà ngài động lòng hối cải, trong khi 
ngài đang sống cuộc sống tốt đẹp trước mặt mọi người 
không có gì đáng trách. Nhưng ngài biết rằng con đường 
ngài đang đi có nguy cơ đánh mất phần rỗi đời đời. Chính 
Mẹ Maria đã cứu ngài khỏi tình trạng hư mất. 

Thánh Clementê đã chia sẻ kinh nghiệm khi gặp tội 
nhân cứng lòng không chịu hoán cải trước giờ lâm chung 
thì ngài lấy ngay xâu chuỗi cầu nguyện với Đức Mẹ cho 
họ, và không bao giờ ngài phải thất vọng. 

Như vậy Mẹ Maria là người Mẹ luôn sẵn sàng cứu 
giúp chúng ta, nhất là lo cho chúng ta được phần rỗi đời đời. Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tước hiệu mà chúng ta đang tôn kính cách đặc biệt trong Năm Thánh Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. Mẹ là trung gian giúp chúng ta được ơn 
giao hòa, ơn tha thứ thì chúng ta cũng phải trở nên người 
trung gian đem ơn tha thứ và hòa giải cho anh chị em 
của chúng ta. Đừng để cho lời nói hay tin đồn ác ý hủy 
hoại lòng nhân ái mà hãy dùng lời nói để an ủi, khuyên 
nhủ, khuyến khích những người lầm lạc trở về. Hãy làm 
cho thêm nhiều người biết đến tình thương của Mẹ. Hãy 
tìm cách đưa nhiều người đi vào trong ngôi nhà đầy tình 
từ mẫu của Mẹ. 

Nhìn lên ảnh Mẹ, chúng ta thấy đôi mắt Mẹ đang 
nhìn chúng ta bằng cái nhìn đượm buồn vì đôi mắt ấy 
muốn thúc giục chúng ta, những con người yếu hèn tội 
lỗi hãy mau quay về với tình thương tha thứ. Mẹ để 
cho nỗi buồn tỏ lộ để chúng ta hiểu rằng lòng mẹ còn 
thao thức với những người con chưa thật tâm hối cải, 
chưa mau chóng quay về, chưa thống hối ăn năn và 
còn đang ngụp lặn trong vũng lầy tội lỗi để rồi phải 
chuốc lấy những điều bất hạnh. 

Năm Thánh của Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về. Con cái 
Mẹ vui mừng vì những ơn lành tuôn trào như suối nguồn, 
thác đổ. Hãy làm cho Mẹ vui hơn khi làm cho nhiều 
người biết mở lòng hứng lấy những ơn thiêng dào dạt. 
Mùa Chay Năm Thánh hãy làm cho lòng Mẹ vui tươi, 
hớn hở hơn vì những người con hiếu thảo biết noi gương 
của Mẹ mà sống lòng thương xót để cho thật nhiều người 
nhận ra lòng Chúa xót thương qua bàn tay yêu thương 
và tấm lòng nhân hậu của chúng ta. Mẹ là Linh Ảnh của 
Tình Yêu Thiên Chúa và chúng ta muốn được là những 
chi tiết trong bức Linh Ảnh diệu kỳ ấy. 

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp cho chúng ta được 
cùng đi với Mẹ trong hành trình đến với lòng thương xót 
và ơn tha thứ trong Mùa Chay này.  

Lm. Giuse NGUY ỄN NGỌC BÍCH, Giám T ỉnh  
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Mẹ Hằng Cứu Giúp, M ẹ ơn giao hòa  
(Lm. Giuse Nguy ễn Ngọc Bích) 2 23 Chúng con tin ch ắc trái tim M ẹ sẽ thắng  

(Nữ Tu Minh Nguy ệt d ịch)  

Hãy ẵm lấy Linh Ảnh của Tình Yêu – tt 
(Lm. PX. Trần Văn Quảng d ịch)  4 24 Mẹ là Mùa Xuân  

(Trầm Thiên Thu)  

Lòng sùng kính Đức Mẹ của  
Thánh Gioan Phaolô 2  

(Lm. Đaminh Nguy ễn Đức Thông)  
6 26 

Người Nữ tuyệt vời,  
Mẹ chúng sinh – M ẹ Thiên Chúa  
(Ks. Long Thành) 

Kinh Kính M ừng  
(Trầm Thiên Thu)  8 28 Nhờ Mẹ mà thoát t ội tự sát và phá thai 

(Nữ Tu Minh Nguy ệt d ịch) 

"Mẹ niềm cậy trông,  
chưa thấy ai xin m ẹ về không"  

(Gs.Trần Th ị Hường)  
10 29 

Tạ ơn Chúa Giêsu, bi ết ơn Mẹ Maria  
(Bồ Câu Trắng)  

Mẹ Maria đứng bên th ập giá  
(Lm. Giuse Nguy ễn Hữu An) 14 30 Hồng ân Thánh C ả  

(Thanh Anh Nhàn)  

Ba tầng ân s ủng  
(Lm. Vinh S ơn Phạm Trung Thành)  16 31 Đường Hội Thánh đi là Đường Hy Vọng  

(Gioan Lê Quang Vinh) 

Lời Kinh Th ương  
(Y sĩ Dương Phú C ường)  18 32 Hãy đến cùng Giuse  

(Thanh Anh Nhàn)  

Lòng Tin C ậy ch ạy đến cùng M ẹ  
(Nữ Tu Minh Nguy ệt d ịch)  20 34 Một Sư Bà trở về lại nhờ Mẹ Maria 

(Lm. An Bình ghi)  

Lần chu ỗi Mai Khôi sao cho có ích?  
(Lm. Hoàng Minh Tu ấn)  21 36 

Bài hát : 
Mãi còn đây lòng Cha xót th ương  
(Lm. Giuse Lê Quang Uy)  

    

    

Số 19 / 3.2016 

Ảnh bìa: Tượng Đức Mẹ 
tại Đền Đức mẹ HCG Thái Hà  

DCCT Hà Nội 
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Chương II 

LÀM TH Ế NÀO ĐỂ HIỂU  
VÀ CẦU NGUYỆN  

VỚI CÁC ICON 

Khi chúng ta nói tìm hiểu và 
cầu nguyện với các Icon điều 
này có ý nghĩa gì với chúng ta ? 

Khoa ảnh Thánh không được 
hiểu đầy đủ trọn vẹn trong Hội 
Thánh Latinh. Tuy nhiên, sự phát 
triển về thần học cũng như linh đạo của khoa ảnh Thánh có một 
chiều dài lịch sử trong các Hội 
Thánh Đông Phương. Chúng ta có 
thể học làm sao để hiểu và cầu 
nguyện với các Icon nhờ lắng 

nghe những lời của các thần học 
gia từ các truyền thống Đông 
Phương. Ví dụ, thần học gia Hội 
Thánh Chính Thống Nga, Sergius 
Bulgakov (1871 – 1944), trong 
tác phẩm Các Linh Ảnh và Danh 
của Thiên Chúa của ngài đã mô tả 
Icon như “phương thức của 
Quyền Năng Thiên Chúa dãi sáng 
trên chúng ta.” 

Khi cầu nguyện trước một 
icon với niềm tin và lòng sùng 
kính, chúng ta kinh nghiệm một 
sự luôn chuyển năng lượng, sự 
hiện diện thần linh. Năng lượng 
thần linh này nên được hiểu 
trong một cảm thức vật lý nhiệm 

Hãy ẵm lấy
Linh ảnh 
của
Tình Yêu
Kỳ 2 

Mẹ Maria là sao 
sáng d ẫn đường 
giúp thuy ền vượt 
bến bình an. M ẹ là 
chính l ộ của 
Thiên Đàng, là đấng loan báo s ự 
xuất hi ện của Con 
Thiên Chúa. M ẹ là 
ngôi sao d ẫn 
chúng ta đến Tình 
Yêu Cứu Độ. 

Tác giả:  
Tu Sĩ DANIEL KORN, DCCT 
Bản dịch:  
Lm. P.X Tr ần Văn Quảng, 
DCCT 
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mầu: vẻ trầm lắng trên icon lan 
tỏa mãi và dãi sáng vào và làm 
bừng lên trong tim và trong tâm 
khảm thiêng liêng của ta. 

Nói một cách vắn tắt, nhờ ý 
hướng muốn cầu nguyện và nhờ đời sống được dìm trong bí tích 
rửa tội cho phép chúng ta tham 
sự vào sự hiện diện của Thiên 
Chúa. Quyền đặc ân này đưa 
chúng ta đến có thể kinh 
nghiệm được điều mà một vài 
tác giả linh đạo gọi là “không 
gian Thiên Chúa” – một ý niệm 
mô tả sự chuyển động của 
Thiên Chúa trong công trình 
sáng tạo và trong đời sống 
chúng ta. 

Ý niệm về Thiên Chúa “tạo ra 
một không gian” được mô tả thông 
qua công trình sáng tạo của Ngài: 

- Thiên Chúa đã tạo một 
không gian trong việc tạo dựng 
Ađam và Evà. 

- Thiên Chúa đã tạo dựng 
một không gian nơi Abraham. 

- Thiên Chúa đã tạo một 
không gian trong Dân Tuyển 
Chọn của Ngài, nơi ngôn sứ 
Môsê, nơi lều trại của dân Isra-
el, và nơi Hòm Bia Giao Ước. 

- Thiên Chúa đã tạo một 
không gian nơi cung lòng Đức 
Trinh Nữ Maria. 

- Thiên Chúa đã tạo một 
không gian trong bạn, trong tôi 
và trong tất cả những ai đã được 
nhận Bí Tích Thánh Tẩy. 

- Chúng ta cũng có thể nói 
rằng Thiên Chúa tạo ra một 
không gian trong việc tạo dựng 
một Linh Ảnh. 

Trong sự hiện diện của Thiên 
Chúa được nói qua các nghệ 
nhân, chúng ta có thể nói rằng 
chúng ta ở trong không gian của 
Mẹ Maria khi chúng ta chiêm 
ngưỡng một Linh Ảnh Đức Mẹ. 
Chúng ta cũng được ở trong 
không gian của Thiên Chúa vì 
Ngài ở cùng Mẹ Maria. Những 
ai dành cho Icon những sự quan 
tâm đúng đắn chắc chắn sẽ tìm 

được nơi Icon một phương thế để chiêm niệm các mầu nhiệm 
của Chúa Kitô. 

Khi chúng ta đọc tới các 
chương sau về bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức 
Linh Ảnh chứa đầy những lời 
giáo huấn để làm thế nào tăng 
thêm sức mạnh nội tâm và làm 
thế nào để hiến dâng chính 
chúng ta cho Chúa Giêsu mỗi 
ngày một mới mẻ hơn.  

Chương III 

TRƯỚC KHI B ẠN BẮT ĐẦU 

Không có họa ảnh nào cống 
hiến cho chúng ta nhiều khả 
năng trong việc chiêm niệm về 
sứ điệp trung tâm của Tin Mừng 
cho bằng Linh Ảnh Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. Linh Ảnh này đích thật là cuốn Tin Mừng được viết bằng hình ảnh. Chúng 
ta tiếp cận bức Linh Ảnh trong 
một tinh thần của Đức Tin và 
khiêm tốn. Chỉ những ai có 
niềm tin mới có thể khám phá ra 
những sứ điệp được dấu kín mà được chứa đựng trong bức Linh Ảnh ngang qua những hình ảnh 
trước mặt chúng ta.  

Tiếng Hy Lạp có một chữ được dùng tương đương với chữ 
Icon mà chúng ta tìm thấy trong 
Icon của Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
Hodegetria, nghĩa là “Người chỉ Đường”. Hạn từ này mô tả cách 
hoàn hảo vai trò của Đức Maria 
mà sứ điệp Tin Mừng mạc khải 
cho chúng ta. Mẹ đứng đối diện 
chúng ta nhìn chăm chú đến 
những ai hiện diện trước Mẹ với 
ngón tay phải chỉ hướng về Con 
mà Mẹ đang bồng trên tay. Nơi 
Linh Ảnh này, Mẹ là thầy dạy 
và là người loan báo Tin Mừng. 
Mẹ là đường đưa chúng ta vào 
mầu nhiệm của Chúa Kitô. Hội 
Thánh dạy chúng ta rằng sứ vụ 
của Mẹ Maria là dẫn những 
người khác đến cùng Chúa 
Kitô, và nơi bức Linh Ảnh Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, chúng ta bắt 
gặp Mẹ Maria như là người chỉ đường, như là dấu chỉ công bố 
mầu nhiệm Chúa Kitô đối với 

thế gian. 

Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu 
Giúp trình bày không phải bằng 
lời được viết ra, nhưng xa hơn, 
nó nói với chúng ta rằng, qua 
các dấu hiệu và các biểu tượng 
cần được chú ý. Chúng tôi sử 
dụng phương pháp được gọi là 
lời cầu nguyện nhìn chăm chú để 
tìm thấy sứ điệp được ẩn chứa 
trong những biểu tượng này. 

Toàn cảnh bức ảnh của Mẹ 
Hằng Cứu Giúp là về Chúa 
Giêsu Kitô và vai trò của Mẹ 
Maria như là Mẹ của Ngài. Khi 
chúng ta nhìn vào Linh Ảnh Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, chúng ta được 
mời để tìm hiểu những gì được 
chứa đựng trong bức ảnh. 
Chúng ta được mời gọi để tìm 
hiểu bức Linh Ảnh như khi 
chúng ta đọc một trang trong 
Thánh Kinh. Tìm hiểu bức Linh Ảnh theo cách này dẫn chúng ta 
vào trong kinh nghiệm của Mẹ 
Maria, qua đó giúp đào sâu hơn 
nữa lòng sùng kính của chúng ta đối vơi Mẹ. Ngang qua việc tìm 
hiểu về hình ảnh và các biểu 
tượng được trình bày trong Linh Ảnh, chúng ta được dẫn vào 
một kinh nghiệm sâu hơn với 
Thiên Chúa. 

Các Linh Ảnh là “những cửa 
sổ” đi vào trong mầu nhiệm của 
Thiên Chúa. Và bức Linh Ảnh đặc biệt này khuyến mời chúng 
ta đi vào mầu nhiệm của Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria. Linh Ảnh 
Mẹ Hằng Cứu Giúp là một dấu 
chỉ của Mầu Nhiệm Nhập Thể 
cũng như các mầu nhiệm khác 
trong đời sống của Chúa Giêsu 
và Mẹ Maria. 

Trong bức Linh Ảnh Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta 
tìm hiểu năm “chương” hoặc 
năm yếu tố về câu chuyện Tin 
Mừng của Chúa Giêsu. 

- Chương đầu tiên là Khuôn 
Mặt của Mẹ Rất Thánh. 

- Chương hai là Tay Phải 
hướng trực tiếp vào trung tâm 

Xem tiếp trang 17  
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T rong đám tang được coi là lớn nhất 
thế giới, trên chiếc quan tài bằng gỗ 
của Đức Gioan Phaolô II, người ta 

thấy có khắc một chữ M lớn, viết tắt từ chữ 
Maria, tên của người mẹ ngài hết mực yêu 
mến. Đức Gioan Phaolô II đã kết thúc triều đại Giáo Hoàng của ngài như thế đấy, hệt 
như khi ngài đã khởi sự triều đại ấy vậy. 
Chính vì thế mà người ta đã ca ngợi ngài là 
người của Đức Maria trong sự sống và trong 
cả cái chết.  
I. LÒNG TÔN SÙNG ĐỨC MARIA 
CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II  

1. Ngài dâng mình và dâng thế giới cho Mẹ 
Ngày 16.10.1978, khi được bầu làm Giáo 

Hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã dâng hiến trọn 
triều đại giáo hoàng của ngài cho Đức Maria và đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, có nghĩa là thuộc 
trọn về Mẹ. Ngài còn cho người ta thêu khẩu hiệu ấy lên các áo choàng của ngài. Trong quyển tự 
truyện Crossing the Threshold of Faith (bước qua 
ngưỡng cửa Đức Tin) của ngài, chỉ trong năm đầu 
tiên thôi đã bán được hơn bốn triệu bản, đức 
thánh cha nói: “Totus Tuus, hơn hẳn một cách 
diễn tả lòng đạo đức. Suốt thời gian Chiến Tranh 
Thế Giới Thứ Hai, khi còn là một công nhân, việc 
sùng kính Đức Mẹ đã lôi cuốn tôi. Đức Maria là 
Evà mới, đã được Thiên Chúa đặt bên cạnh Đức 
Kitô là Ađam mới, khởi đầu với biến cố Truyền 
Tin, rồi đêm giáng sinh tại Belem, qua tiệc cuới 
Cana, tới đỉnh Calvariô và ngày Chúa Thánh 
Thần hiện xuống trong phòng Tiệc Ly. Mẹ đã được tham dự cách độc nhất vô nhị vào mầu 
nhiệm Phục Sinh và vinh quang của Con Mẹ”. Và 
năm 1984, sau khi bị ám sát, ngài cũng đã dâng 

toàn thế giới cho Đức Maria. 

2. Đức Gioan Phaolô II nói về Đức Maria 

Đức Gioan Phaolô II tôn kính Đức Maria trong 
mọi dịp. Ngài vẫn có thói quen lần chuỗi trước ảnh Đức Mẹ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng. Đi tới 
bất cứ nơi đâu trong các chuyến tông du, ngài 
thường thăm viếng các đền thờ dâng kính Đức 
Mẹ. Hơn thế nữa, ngài còn tôn vinh Đức Maria 
trong các bài giảng và các thông điệp hoặc các 
tông thư. Từ tháng 9 năm 1995, tới tháng 12 năm 
1997, chỉ trong vòng hơn hai năm thôi, ngài đã có 
tới bảy mươi bài giảng và giáo huấn về Đức Ma-
ria, với những chủ đề rất đặc biệt như: Đức Maria là khuôn mẫu của sự thánh thiện của Hội Thánh; Đức Maria là mẹ đồng trinh của Thiên Chúa; Đức Maria đã hợp nhất với Chúa Giêsu trên thập giá; Đức Maria cho ta biết Thiên Chúa tôn trọng phụ nữ; Đức Maria toả sáng trên vai trò của phụ nữ; 
mối tương quan của Đức Maria với Chúa Ba Ngôi; Đức Maria đáp lại Thiên Chúa bằng một tình yêu phu phụ; Người Con muôn thuở của 
Thiên Chúa được sinh bởi Đức Maria… Trong 
suốt triều đại giáo hoàng của ngài, đức thánh cha đã cho ra đời một thông điệp và hai tông thư quan 
trọng có liên quan tới Đức Maria: thông điệp Re-
demptoris Mater, tông thư Rosarium Virginis 
Mariae và Mulieris Dignitatem, có liên quan tới Đức Maria và phẩm giá phụ nữ.  

3. Đức Gioan Phaolô II kêu gọi Kitô hữu 
tôn sùng Đức Maria 

Trong thông điệp Redemptoris Mater phát 
hành vào tháng ba năm 1987, ngài tuyên bố mục 
tiêu của ngài là đánh thức và đào sâu lòng tôn 
sùng Đức Maria và ngài kêu gọi mọi Kitô hữu 
nhìn lên Đức Maria như con đường đem lại sự 
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hợp nhất cho các Hội Thánh còn chia rẽ trên toàn 
thế giới. Trong thông điệp Evangelium Vitae, phát 
hành vào tháng ba năm 1995, ngài nói, Đức Ma-
ria là mẹ của tất cả những ai được tái sinh. Và vì đã đem Chúa Giêsu vào trần gian, nên một cách 
nào đó, mẹ cũng đem lại ơn tái sinh cho tất cả 
những ai được sống nhờ Sự Sống ấy. Và đức 
thánh cha đã kết thúc thông điệp ấy bằng lời cầu 
nguyện sau: “Ôi Maria, bình minh rực rỡ của thế 
giới mới, mẹ của mọi sinh linh, chúng con xin 
phó dâng sự sống của chúng con cho mẹ”.  

4. Ngài tổ chức Năm Thánh Mẫu 

 Ngày 6.6.1987, ngài đã tuyên bố khai mạc 
Năm Thánh Mẫu để toàn thế giới cầu nguyện 
cho hoà bình. Đây là lần thứ hai Giáo 
Hội cử hành Năm Thánh Mẫu. 
Năm 1954, Đức Piô XII lần đầu tiên đã tuyên bố Năm 
Thánh Mẫu để nhấn mạnh đến sự thánh thiện phi 
thường của Mẹ Đức 
Kitô như đã được diễn 
tả trong các mầu 
nhiệm Vô Nhiễm 
Nguyên Tội và Mông 
Triệu của Mẹ. 

Mục đích của Năm 
Thánh Mẫu lần này, 
theo Đức Thánh Cha 
nhằm đẩy mạnh việc đọc 
cách mới mẻ và kỹ càng hơn 
những gì Công Đồng Vatican II đã nói về Đức Maria, Mẹ Thiên 
Chúa, trong mầu nhiệm của Đức Kitô và 
của Hội Thánh.  

Đây là dịp để Hội Thánh không chỉ nói về giáo 
lý Đức Tin mà còn nói về cuộc sống Đức Tin, 
nghĩa là linh đạo của Đức Maria dưới ánh sáng 
của Truyền Thống. Đây cũng là dịp để Hội Thánh 
tiếp nối cuộc hành trình Đức Tin của Mẹ, “không 
ngừng cộng tác với công cuộc cứu chuộc được 
hoàn tất trong Đức Kitô, Con Mẹ” và để cùng 
hiệp thông cầu nguyện với các anh em thuộc các 
Giáo Hội Kitô giáo khác, là anh chị em của ta 
trong dân thánh của Đức Kitô. Ngài viết: “Hãy để 

cho mọi bộ phận các tín hữu kiên trì cầu nguyện 
với Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Hãy để họ 
khẩn nài Đấng, đã trợ giúp Hội Thánh ngay từ 
thuở ban đầu, hiện đang được tôn vinh hơn mọi 
thần thánh trên trời, chuyển cầu với Con Mẹ trong 
sự hiệp thông các thánh. Xin Mẹ chuyển cầu cho 
mọi dân tộc trong gia đình nhân loại, bất kể họ có được mang danh Kitô hữu hay vẫn chưa được biết Đấng Cứu Độ, được hân hoan qui tụ lại trong hoà 
bình, hoà hợp thành một dân duy nhất của Thiên 
Chúa, vì vinh quang của Đấng Tối Cao và của Ba 
Ngôi Thiên Chúa”. 

5. Nguồn gốc của lòng tôn sùng Đức Maria 
của Đức Gioan Phaolô II 

Lòng tôn sùng Đức Maria của Đức Thánh Cha 
xuất phát từ chính kinh nghiệm bản thân ngài, 
nhất là kinh nghiệm về hiệu quả của Kinh Mai 
Khôi. Với kinh Mai Khôi, Kitô hữu được đưa dẫn 
tới chỗ chiêm ngưỡng vẻ mỹ miều của Đức Kitô 
và kinh nghiệm được những chiều rộng, dài, cao, 
sâu của tình yêu Người. Ngài tâm sự rằng từ khi 
còn trẻ, Kinh Mai Khôi đã có một vị trí quan 
trọng trong đời sống thiêng liêng của ngài. Kinh ấy theo ngài mọi lúc, vui cũng như buồn. Kinh 
Mai Khôi bao giờ cũng đem lại cho ngài một 

niềm an ủi. Ngài cũng thú nhận là 
Kinh Mai Khôi là kinh ưa 

chuộng nhất của ngài và là 
kinh tuyệt vời nhất. “Mỗi 

lần lời Ave Maria vang 
lên, là mỗi lần những 
biến cố chính yếu của 
cuộc sống Đức Kitô 
lại hiện ra trước đôi 
mắt linh hồn tôi. 
Chính vì thế mà Kinh 
Mai Khôi phải trở 
thành nhịp điệu của 

cuộc sống con người”. 

Có lẽ ít người có được 
lòng yêu mến Đức Maria 

như Đức Gioan Phaolô II. 
Nhưng phải chăng đức thánh 

cha đã “sống và chết cho một Đức 
Maria huyền thoại của Hội Thánh Công 

Giáo Rôma”? Đâu là nền tảng của lòng yêu mến ấy? Các thông điệp, các tông thư, bài giảng của 
ngài về Đức    Maria, cho thấy rõ vai trò của Đức 
Maria trong mầu nhiệm cứu độ, mối tương quan 
của Đức    Maria với Hội Thánh và mối bận tâm 
của mẹ đối với con người. Đó là những nền tảng 
quan trọng của lòng yêu mến Đức Maria của ngài. ■ 

Lm. Đaminh NGUYỄN ĐỨC THÔNG, DCCT 

(Còn tiếp) 

Mẹ là “m ột tạo thành m ới”,  
là đấng “ đầy ân sủng”,  

là khởi đầu  
của Giao Ước mới  

và chung cu ộc  
của Thiên Chúa  

với nhân lo ại, Giao Ước 
trong máu c ứu chu ộc  

của Đức Kitô  
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Năm Sự Thương 
Trong tâm tình yêu mến Đức 

Mẹ, đặc biệt là tận hiến cho Đức Mẹ và lần chuỗi Mai Khôi, 
chúng ta cùng tìm hiểu Năm 
Sự Thương . Chuỗi Mai Khôi 
quan trọng vì là “Kinh Thánh 
tóm gọn”. Khi lần chuỗi Mai 
Khôi với năm sự Thương, 
chúng ta thấy đời sống hằng 
ngày của chúng ta thêm sức 
mạnh để vượt qua mọi nghịch 
cảnh của cuộc đời, đồng thời 
thêm nhiều lợi ích qua việc kết 
hiệp với Đức Kitô và lòng sùng 
kính Đức Maria – Mẹ Thiên 
Chúa. Chúng ta nhờ Đức Mẹ để đến với Đức Giêsu Kitô, qua 
Chúa Con để đến với Chúa 
Cha. 

1. Chúa Giêsu lo bu ồn đổ 
mồ hôi máu trong V ườn Cây 
Dầu (Mt 26,36-40) 

Chúng ta cầu xin ơn biết “ăn 
năn tội nên”. Ăn năn tội “cho 
nên” là sám hối thật lòng chứ 
không làm chiếu lệ, cho xong 
lần, hoặc làm theo “phong 
trào” (dịp lễ, tết, dịp đặc biệt,
…). Tuy nhiên, ăn năn tội có hai 
cách:  

- Ăn năn tội cách trọn, Ăn 
năn tội cách chẳng trọn. “Ăn 
năn tội cách trọn” là chân thành 
sám hối vì nhận biết Thiên 
Chúa là Đấng chí thánh mà 
mình đã xúc phạm đến Ngài, sám hối vì yêu mến Ngài; còn 
“ăn năn tội cách chẳng trọn” là 
sám hối vì sợ bị Chúa trừng 
phạt, sợ mất phần thưởng đời đời. 

- Ăn năn sám hối rồi thì phải 
quyết tâm dốc lòng chừa, quyết 

tâm chống lại mọi cám dỗ. Hãy 
khó với chính mình, đừng để 
“cái tôi” vùng lên kẻo sập bẫy 
của ba thù (xác thịt, thế gian, 
ma quỷ). Trong ba thù, “xác 
thịt” là đối thủ ở gần chúng ta 
nhất, vì thế mà cũng nguy hiểm 
nhất – nghĩa là chúng ta phải 
cảnh giác với nó nhiều nhất. 

Thánh sử Mátthêu cho biết: 
Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với 
các môn đệ đến một thửa đất 
gọi là Ghếtsêmani. Ngài nói với 
các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu 
nguyện”. Rồi Người đưa ông 
Phêrô và hai người con ông 
Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu 
cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 
Bấy giờ Người nói với các ông: 
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà 
canh thức với Thầy”. Người đi 
xa hơn một chút, sấp mặt 
xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy 
Cha, nếu có thể được, xin cho 
con khỏi phải uống chén này. 
Tuy vậy, xin đừng theo ý con, 
mà xin theo ý Cha” (Mt 26,36-
39). Thánh Luca nói chi tiết: 
“Người lâm cơn xao xuyến bồi 
hồi, nên càng khẩn thiết cầu 
xin. Và mồ hôi Người như 
những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44). 

Khi cầu nguyện với Chúa 
Cha, Chúa Giêsu đã tìm được 
sức mạnh và niềm tin, và rồi 
các thiên thần đã tới an ủi Ngài. 
Chúa Giêsu sẽ an ủi và nâng đỡ chúng ta, đồng thời Ngài 
cũng ân cần nói với chúng ta: 
“Tại sao con lại lo lắng trong 
những lúc khó khăn? Hãy tín 
thác và vững mạnh trong Thầy. 
Hãy hướng lên Thiên Chúa của 

con trong những lúc con gặp 
khó khăn nhất, và con sẽ chiến 
thắng”. Chúng ta hãy phó thác 
cuộc đời cho Chúa, và cứ để 
Ngài hành động theo Thánh Ý 
Ngài, như Chúa Giêsu đã cầu 
nguyện trong lúc “căng thẳng” 
nhất: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải 
uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý 
Cha. Lạy Cha, nếu con cứ phải 
uống chén này mà không sao 
tránh khỏi thì xin vâng ý 
Cha” (Mt 26,39 và 42). 

2. Chúa Giêsu ch ịu đánh đòn (Mt 27,26) 

Chúng ta cầu xin ơn biết 
“hãm mình, chịu khó bằng 
lòng”. Đó là chấp nhận sự khốn 
khó với niềm tín thác chứ 
không than thân trách phận, 
không tự so sánh hoàn cảnh 
của mình với hoàn cảnh của 
người khác. 

Vừa tảng sáng, các thượng 
tế đã họp bàn với các kỳ mục 
và kinh sư, tức là toàn thể 
Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ 
trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp 
cho ông Philatô (Mc 15,1). Các 
thượng tế tố cáo Chúa Giêsu 
nhiều tội, nhưng Ngài không nói 
gì. Tổng trấn Philatô hỏi ý kiến đám đông, họ la to: “Đừng tha 
nó, nhưng xin tha Baraba!” (Ga 
18,40). Mà Baraba là một tên 
cướp khét tiếng. Và rồi ông 
Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Ngài (Ga 19,1). 

Chúa Giêsu im lặng khi được 
tra xét, Ngài cũng im lặng khi 
chịu đánh đòn dã man. Và Ngài 
dịu dàng nói với mỗi chúng ta: 
“Con ơi, các nhục hình họ áp 
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dụng thật khủng khiếp, nhưng Ta 
vẫn có thể cam chịu vì yêu 
thương con, vì thương xót con. 
Tại sao con không thể yêu mến 
Ta mà chịu các nỗi đau khổ ở thế 
gian? Mà các nỗi đau khổ đó có đáng gì so với đau khổ mà Ta đã 
phải chịu đâu? Hãy chấp nhận 
mọi đau khổ vì yêu mến Ta, Ta 
không bỏ con một mình đâu, họ 
gây đau khổ cho con cũng là gây đau khổ cho Ta thêm nhiều lần 
nữa. Con oan một thì Ta oan 
mười. Con đau một thì Ta đau 
mười. Con hãy cố gắng lên!”. 

William Arthur Ward (1921-
1994) nói: “Cũng như thung 
lũng cho ngọn núi chiều cao, đau khổ tạo ý nghĩa cho lạc thú; 
cũng như mạch nước là nguồn 
của suối, nghịch cảnh sâu sắc 
có thể là châu báu”. Thật dễ để 
dùng ống tay áo lau khô những 
giọt lệ rơi, nhưng phải biết cách để xóa dấu nước mắt khỏi trái 
tim mình. Những con người đẹp 
nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng 
tranh đấu, từng mất mát, và họ đã tìm được đường ra khỏi vực 
sâu. Họ có lòng can đảm, sự 
nhạy cảm và sự thấu hiểu đối 
với cuộc đời. Chính cuộc đời đã 
làm cho họ tràn đầy sự cảm 
thông, sự dịu dàng và quan tâm 
yêu thương sâu sắc. Người đẹp 
không thể tự nhiên mà có. Đau 
khổ có vẻ đẹp riêng của nó, 
chẳng vậy mà Chúa Giêsu luôn động viên chúng ta chịu đau 
khổ – tinh thần và thể lý. 

3. Chúa Giêsu ch ịu đội 
mão gai (Mt 27,27-31) 

Chúng ta cầu xin ơn biết 
“chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng”. 
Cũng như chịu đau khổ, chúng 
ta phải biết “nuốt nó vào trong”. 
Khi bị người khác sỉ nhục, “cái 
tôi” sẽ đòi nổi dậy chống lại đối 
phương. Người xấu có thể tìm 
cách lăng nhục người khác 
bằng cách gieo oan giáng họa, 
bịa đặt, vu khống. Bị sỉ nhục 
oan mà có thể dằn lòng thì tốt, 
nhưng nếu bị sỉ nhục vì đáng bị 
như vậy thì không oan. Kinh 
Thánh nói: “Kiêu hãnh đi liền 
với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ 
khiêm nhường” (Cn 11,2). Coi 
chừng “cái tôi” là cảnh giác với 

tính kiêu ngạo – đầu mối các 
thứ xấu xa khác. 

Thánh Mátthêu cho biết: Bấy 
giờ, lính của tổng trấn đem Đức 
Giêsu vào trong dinh, và tập 
trung cả cơ đội quanh Người. 
Chúng lột áo Người ra, khoác 
cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm 
vương miện đặt lên đầu Người, 
và trao vào tay mặt Người một 
cây sậy. Chúng quỳ gối trước 
mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn 
tuế Đức Vua dân Do Thái!”. Rồi 
chúng khạc nhổ vào Người và 
lấy cây sậy mà đập vào đầu 
Người. Chế giễu chán, chúng 
lột áo choàng ra, và cho Người 
mặc áo lại như trước, rồi điệu 
Người đi đóng đinh vào thập 
giá (Mt 27,27-31). 

Hãy nghĩ về sự sỉ nhục, sự 
xúc phạm, và nỗi đau khổ mà 
Chúa Giêsu đã chịu. Họ tước đoạt nhân phẩm của Ngài, chà đạp nhân vị của Ngài, coi Ngài 
như một tội nhân ghê gớm 
nhất. Ngài nhìn và nói với 
chúng ta: “Tại sao con thất 
vọng khi gặp đau khổ? Đó 
không là cách con yêu mến Ta 
sao? Con hãy suy về nỗi thống 
khổ của Ta và tìm kiếm sự 
phong phú kỳ diệu trong nỗi đau khổ đó”. Chúng ta hãy nghĩ 
về Chúa Giêsu chịu đau khổ vì 
chúng ta, và hãy cầu xin Ngài 
ban thêm sức mạnh để chúng 
ta khả dĩ chấp nhận mọi điều sỉ 
nhục ở đời này – cả tinh thần 
lẫn thể lý. 

Văn sĩ Auguste Villier de 
l’Isle Adam (1838-1889, Pháp) 
nhận xét: “Người nhục mạ bạn, 
họ chỉ nhục mạ ý tưởng của họ 
nghĩ về bạn, tức là họ nhục mạ 
chính họ!” Như vậy, khi mình bị 
nhục mạ mà lại không bị, nếu 
mình nhịn nhục thì họ càng tức, 
vì sự im lặng của chúng ta như 
cục than hồng đặt vào họ. Thật 
là hay, thế thì rất đáng để thực 
hành noi gương Đức Giêsu 
Kitô: Nhịn nhục. 

4. Chúa Giêsu vác Thánh 
Giá (Mt 27,27-32) 

Chúng ta cầu xin ơn vui lòng 
“vác Thánh Giá theo chân 
Chúa”. Chúa Giêsu nhiều lần 

bảo chúng ta phải từ bỏ mình, 
vì có thể từ bỏ chính mình thì 
mới khả dĩ theo Ngài, mà theo 
Ngài thì không được sung 
sướng, không an nhàn, không 
thảnh thơi, mà ngược lại, theo 
Ngài thì phải vác thập giá, 
nghĩa là luôn phải chịu thiệt 
thòi, luôn gặp khốn khó, xui tận 
mạng. Chắc chắn ai theo Ngài 
thì phải can đảm lắm! 

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt 
một người từ miền quê lên, tên 
là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập 
giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo 
Người đông lắm, trong số đó có 
nhiều phụ nữ vừa đấm ngực 
vừa than khóc Người. Đức 
Giêsu quay lại phía các bà mà 
nói: “Hỡi chị em thành Giêrusa-
lem, đừng khóc thương tôi làm 
gì. Có khóc thì khóc cho phận 
mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta 
phải nói: ‘Phúc thay đàn bà hiếm 
hoi, người không sinh không đẻ, 
kẻ không cho bú mớm!’ Bấy giờ 
người ta sẽ bắt đầu nói với núi 
non: ‘Đổ xuống chúng tôi đi!’ và 
với gò nống: ‘Phủ lấp chúng tôi đi!’ Vì cây xanh tươi mà người ta 
còn đối xử như thế, thì cây khô 
héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian 
phi cũng bị điệu đi hành quyết 
cùng với Người (Lc 23,26-32). 
Chúa Giêsu cũng đang nói với 
chúng ta những lời như vậy: 
“Con hãy thật lòng than khóc vì 
tội con chứ Ta không cần con 
thương khóc gì Ta đâu!” 

Mặc dù Chúa Giêsu chịu đau 
khổ vì chúng ta, nhưng Ngài 
vẫn chấp nhận gánh nặng vì 
thương xót chúng ta, tình yêu 
của Ngài hoàn toàn dành cho 
chúng ta vô điều kiện. Thập Giá 
gồm hai thanh gỗ ghép lại, 
nặng cả trăm ký, kéo lê đi thì 
sức nặng cũng còn khoảng 
80kg. Không phải dễ vác đi lên đồi cao trên con đường gồ ghề. 

Trên đường từ dinh Philatô 
tới Đồi Sọ, Đức Maria chứng 
kiến nỗi đau khổ và nhục nhã 
mà Con Trai phải chịu. Chúng 
ta có thể tưởng tượng đôi mắt 
và khuôn mặt của Đức Mẹ thế 

Xem tiếp trang 19 
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"M ẹ niềm cậy 
trông, 

chưa thấy ai xin Mẹ về 
không". Đó là điều chắc 
chắn cho những ai biết 
trông cậy, tín thác nơi 
Mẹ Maria. Tôi và gia đình tôi là một nhân 
chứng cho điều này, xin được lần lượt kể lại ít là 
3 câu chuyện: 

Chuyện thứ nhất: 
Tôi lập gia đình  

Tôi sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình 
nền nếp đạo gốc cha 
truyền con nối… Khi 
trưởng thành tôi lập gia đình với chồng tôi giáo 
sư Đỗ Mạnh Môn dạy 
tại Trường Đại Học 
Bách Khoa Hà Nội, một 
gia đình cha mẹ là giáo 
viên theo đạo Phật. Mặc 
dầu khi cưới, chúng tôi đươc cha xứ ban “phép 
chuẩn” (Đạo ai người 
nấy giữ), nhưng do 

khác đạo nên nhiều khi 
bản thân tôi vẫn buồn 
và lo lắng vì “chưa được nên một hoàn toàn 
trong tình yêu của 
Chúa"… 

Thế rồi tôi chỉ biết 
cầu nguyện và trông 
cậy vào Chúa, vào lời 
cầu bầu của Mẹ Maria 
quan thầy của tôi. 
Hàng ngày tôi đọc kinh 
Hãy Nhớ: “L ạy Thánh 
Nữ Đồng Trinh Maria 
là Mẹ rất nhân từ, xin 
hãy nhớ xưa nay chưa 
từng nghe có người 
nào đến kêu xin cùng Đức Mẹ mà Đức Mẹ từ 
bỏ chẳng nhận lời…” 
Tôi đọc kinh này với 
lòng tha thiết nguyện 
xin Mẹ cứu giúp, chở 
che gia đình tôi và xin 
Chúa cho chồng tôi tìm được Chúa để chúng 
tôi hạnh phúc nên một 
trong Chúa. 

Thế hệ chúng tôi đã 
lớn lên và tồn tại dưới 

chế độ CS Việt Nam, vì 
thế việc chồng tôi tìm 
Chúa và theo Chúa 
không dễ dàng như 
trong vòng 20 năm gần đây của thời buổi hiện 
tại. Các bạn có điều 
kiện, các cha ở các 
Giáo Xứ và Nhà Dòng 
mở các lớp Giáo Lý 
Hôn Nhân, Giáo Lý 
Tân Tòng. Còn ở thế hệ 
chúng tôi, không những 
chẳng có được các lớp 
Giáo Lý mà còn rất 
nhiều khó khăn cản trở 
của phía chính quyền 
vô thần… 

Tôi đã cầu nguyện 
và cầu nguyện tha thiết 
trong suốt 40 năm cho 
chồng tôi tìm được 
Chúa. Tôi hy vọng 
trong tiệc cưới Cana, 
Mẹ đã thương nói với 
Chúa: “Nhà này hết 
rượu” và Chúa đã làm 
cho nước hóa thành 
rượu ngon. "Mẹ nguồn 
cậy trông, chưa thấy ai 

xin Mẹ về không…" Cứ 
thế tôi tín thác vào Mẹ 
Maria của tôi. 

Và cuối cùng, Chúa đã thương cho chồng tôi 
gặp và theo Chúa một 
cách “tự nguyện”, lại 
còn hết sức sốt sắng 
nữa. Một buổi sáng 
tháng 8 năm 2010, như 
vậy là cách nay đã 6 
năm, chồng tôi nói với 
tôi: "Bà ơi! Tôi muốn 
theo Đạo Chúa để được ở cùng bà khi ra đi về 
với Chúa". Tôi ngỡ 
ngàng hỏi nhà tôi: "Ông 
là con trưởng và là 
trưởng tộc, ông theo Đạo Chúa thì tôi phải về 
quê hỏi bên họ Đỗ của 
ông, ít nhất cũng phải 
hỏi gia đình, anh chị em 
ông chứ." Chồng tôi trả 
lời: "Chẳng phải hỏi ai 
cả, tôi ngần này tuổi đầu, tôi biết tôi tin vào 
ai chứ !"  

Mừng vui và quá đỗi 
ngạc nhiên tôi hỏi ông: 
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"Ông muốn mời cha 
nào đến giúp ông hiểu 
thêm về Chúa, về Đức 
Tin Công Giáo, trước 
khi ông nhận Bí Tích 
Thánh Tẩy không?" 
Không ngần ngừ ông 
nói: "Bà mời cha Bề 
Trên Vũ Khởi Phụng, 
DCCT Thái Hà, có được không?" – "Ồ được chứ sao không?" 

Thực ra, trong thời 
gian trên 40 năm ông 
sống với tôi. Ông đã có 
dịp cùng tôi gặp và tiếp 
xúc với nhiều đấng bậc 
trong Hội Thánh mà 
trong việc Tông Đồ tôi 
thường gặp như: Đức 
Hồng Y Trịnh Văn Căn, Đức Hồng Y Phạm Đình 
Tụng và cha giáo Trịnh 
Hưng Kỷ, cha Nguyễn 
Văn Đạt và các cha 
DCCT... Không ngờ qua 
những cuộc trò truyện 
tiếp xúc với các ngài, 
ông đã nhận được ơn 
Chúa mà dần dần đã tin 
vào Người. Và thế là khi 
tôi đến ngỏ ý với cha Vũ 
Khởi Phụng, Bề Trên 
DCCT Thái Hà, Hà Nội, 
thì cha hiểu và vui mừng 
nhận lời ngay. 

Sau hơn một tháng 
cha đến giúp chia sẻ 
củng cố niềm tin của 
ông vào Chúa, ông đã được chính ngài cử 
hành các Bí Tích Thánh 
Tẩy, Thêm Sức và 
Rước Chúa lần đầu tại 
Nhà Thờ Sainte Marie 
Dòng Saint Paul, phố 
Hai Bà Trưng, Hà Nội, 
với rất đông các bạn bè 
trí thức của ông tại 
trường Đại Học Bách 
Khoa Hà Nội. Các 
soeurs Dòng Saint Paul, Đa Minh, Mến Thánh 
Giá Hà Nội và mọi 
người thân của gia đình 
chúng tôi, cả lương lẫn 
giáo đều đến dự Thánh 

Lễ rất trang trọng và 
thiêng thánh, trao ban 
các Bí Tích cho ông Đỗ 
Mạnh Môn, chồng tôi. 

Tạ ơn Chúa, sau ba 
năm chính thức tin theo 
Chúa, chồng tôi đã được đón về bên Chúa 
theo đúng nguyện vọng 
của ông lúc tuổi già. 

Chuyện thứ hai:  
Tôi sinh con đầu 
lòng 

Tôi lập gia đình từ 
năm 1964, mà mãi tới 
năm 1968 mới sinh con đầu lòng. Ở Hà Nội thời 
chiến bắt đầu từ năm 
1964. Sau Tết Mậu Thân 
năm 1968, Hà Nội đã 
hứng bom đạn của Mỹ 
thật ác liệt. Lúc bấy giờ 
mọi người sơ tán ra xa 
khỏi Hà Nội hàng trăm 
cây số. Cơ quan nơi tôi 
làm việc trực thuộc Hà 
Nội nên vào diện phải ở 
lại Hà Nôi để… “bảo vệ 
Thủ Đô” ! Vậy mà tôi lại được miễn trừ vì đang có 
bầu. Chồng tôi cũng đã 
sơ tán theo trường Đại 
Học Bách Khoa lên đến 
tận biên giới Na Sầm, 
tỉnh Cao Bằng, cách Hà 
Nội hơn 300 cây số. Thế 
là coi như gia đinh ly tán 
bởi chiến tranh, không 
còn ai là người thân ở Hà 
Nội lúc bấy giờ. 

Tôi nhớ rất rõ: Giữa 
bom đạn ngày 
12.4.1968, tôi chạy từ 
nơi đang sơ tán về nhà 
tại 40B phố Hòa Mã, 
Hà Nội, để chuẩn bị ít 
tã lót, áo quần cho cuộc 
“vượt cạn”. Về tới nhà 
không gặp một ai kể cả 
hàng xóm. Trong tiếng 
bom đạn xé trời, loa 
truyền thanh oang oang: 
"Máy bay Mỹ cách Hà 
Nội 80 cây số, 60, 50, 
40 và máy bay địch đã 

vào Hà Nội… Mời đồng bào xuống hầm 
trú ẩn gấp…" Với chiếc 
bụng bầu lặc lè, tôi làm 
sao có thể xuống hầm 
trú ẩn khi bắt đầu thấy đau quặn, trở dạ sanh 
con ?!? 

Tôi ra khỏi nhà. Khi ấy mọi người đã xuống 
hầm trú ẩn an toàn cả 
rồi mà tôi thì vẫn một 
mình lững thững đi 
trong tiếng gầm rú của 
máy bay B52 và tiếng 
pháo cao xạ rầm rầm đáp trả. Tôi tìm đến nhà 
hộ sinh để “vượt cạn” 
một mình… Có nơi tôi 
vừa đi qua, thì bom rơi 
trúng căn hầm có mấy 
người trú ẩn… 

Lúc gian nguy, "khi 
gặp những sự thiếu 
thốn", tôi thường chạy đến kêu cầu Mẹ Maria 
cứu giúp. Tôi thầm thĩ 
kêu xin Mẹ Maria, quan 
thầy của con, xin đến 
bên con lúc này… Và 
như có bàn tay vô hình 
nâng đỡ, tôi thấy mình 
như có một sức mạnh để yên tâm tiếp bước. 
Gần 12 giờ trưa, tôi biết 
mình đang trở dạ. Tôi 
cố lê bước đến nhà hộ 
sinh B chỉ cách nhà tôi 
có vài ba cây số mà 
phải mất hơn một giờ đồng hồ ! 

Cô y tá trực hỏi ráo 
hoảnh: "Có ai đi cùng 
không?" Tôi trả lời: 
"Không!" Cô ấy tiếp tục 
căn vặn: Bom đạn rầm 
rầm thế này mà đi đẻ 
một mình à?" Rồi cô 
chỉ tay nói trống không: 
"Vào kia, phòng tay 
trái! Chuẩn bị thay áo 
váy đi…" 

Vào phòng chờ sinh, 
cơn đau tiếp tục dồn 
dập hơn, tôi mệt rũ 

người, và cũng quên 
bẵng từ sáng tới giờ 
hơn mười mấy giờ đồng 
hồ chưa ăn uống gì cả. 
Bụng đói miệng khát, 
nhưng tôi vẫn cố gắng 
chịu đựng vì sau khi 
thăm khám, bác sĩ bảo: 
"Con so, chưa vỡ ối, 
còn lâu mới sinh…"  

Tôi vừa ngả lưng thì 
cơn đau lại tiếp tục, 
không thể nằm được, 
tôi cố ngồi dậy kéo cỗ 
tràng hạt đang đeo trên 
cổ, miệng đọc 3 Kinh 
Kính Mừng rồi đọc tiếp 
kinh Hãy Nhớ: "Mẹ ơi! 
Không ai kêu cầu Mẹ 
mà về không… Lúc này 
con đang trong cơn 
khốn khó gian nguy… Đi biển có bầu có bạn, 
còn con vượt cạn một 
mình! Mẹ ơi, bên cạnh 
con không một người 
thân, xin Mẹ đến bên 
nâng đỡ con lúc con 
sinh nở Mẹ nhé…" 

Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau suốt từ 12 
giờ trưa ngày 12 sang đến 1 giờ sáng hôm sau, 
ngày 13.4.1968. Cơn đau 
của người sinh con, lại 
sinh con đầu lòng như 
tôi, thì cuộc trở dạ đau 
gấp nhiều lần người sinh 
con dạ, nghĩa là từ con 
thứ hai, thứ ba trở đi. 

Đau quá, máu ra đầm đìa ướt cả váy. Tôi đến gặp bà bác sĩ trực đêm hôm đó xin được 
khám, bác sĩ hỏi: "Đau 
lâu chưa, đã vỡ ối 
chưa?" Tôi trả lời: 
"Chưa ạ!" Bác sĩ tiếp 
tục phán: "Con so. 
Chưa vỡ ối. Vào 
giường nằm, còn lâu 
mới sinh!" Người với 
người, cùng là phụ nữ 
với nhau cả, vậy mà 
không được lấy một câu 
an ủi sẻ chia. Thái độ 
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bác sĩ và y tá XHCN là 
vậy đấy, lạnh lùng, vô 
cảm trước người bệnh! 

Tôi đau đớn lê bước 
quay về giường… Qua 
ba lần xin bác sĩ và hộ 
lý thăm khám thì cả ba 
lần họ đều lạnh lùng trả 
lời như trên. Tôi đã kiệt 
sức vì đau và đói. Với 
cỗ tràng hạt trong tay, 
tôi nằm phó linh hồn 
chờ chết và xin Chúa 
cho con được chết lành 
trong tay Chúa và Mẹ 
Maria quan thầy của 
tôi. Máu ra đầm đìa cả 
váy áo và tấm drap 
giường như nhuộm đỏ. 
Tôi thiếp đi, có lẽ vào 
khoảng 11 giờ trưa… 

Tôi đang lịm đi chờ 
chết hì rất may, có một 
bà bác sĩ từ bên Bệnh 
Viện Phụ Sản Trung Ương xuống kiểm tra 
những ca sinh khó của 
bệnh viện tuyến dưới. 
Tôi còn nhớ rõ bác sĩ 
tên Nguyệt. Tôi vừa 
chợt tỉnh thì lại thiêm 
thiếp đi, thế nhưng tai 
vẫn loáng thoáng nghe 
bà bác sĩ đến bên hỏi 
chị nằm giường cạnh 
tôi: Còn chị nào chưa 
khám không ? Có lẽ chị ấy đã chỉ vào tôi và nói 
với bác sĩ: "Chị này con 
so đến từ trưa hôm qua, 
băng huyết mà chưa 
sinh được…" Bác sĩ 
Nguyệt quay sang nhìn 
thấy tôi “sắp chết” môi 
khô da tái, bà gọi hộ lý, 
y tá đến bế tôi đặt lên 
bàn khám, bà âu yếm an ủi và lấy nước cho tôi 
uống… Những lời nói, 
những cử chỉ âu yếm 
của bác sĩ Nguyệt như 
một sức mạnh làm cho 
tôi hồi tỉnh lại. Tôi 
thầm tạ ơn Chúa thương 
tôi, qua lời cầu bầu của 
Mẹ Maria, đã đến cứu 
tôi qua bàn tay của bác 

sĩ Nguyệt đây rồi. 

Trên bàn sanh, tôi 
nghe các hộ lý, y tá 
quây chung quanh bác sĩ 
Nguyệt nói: "Con so lại 
chưa vỡ ối?" Bác sĩ 
Nguyệt bảo: "Chưa vỡ ối thì bấm ối cho sanh, 
chứ để con người ta chết 
ngạt trong bụng sao ? 
Các chị đâu, bấm ối 
xong, mang máy hút 
ra…" Trước đó, vì là 
con so nên bác sĩ 
Nguyệt hướng dẫn tôi 
cách “vượt cạn”… Tôi đã làm theo hướng dẫn ấy nhưng khi cháu sinh 
ra, do ở quá lâu trong tử 
cung và vòng nhau cuốn 
cổ, cháu đã ngạt thở và 
tím đen, không khóc 
nổi… Bác sĩ liền cầm 
chân cháu giốc ngược đầu xuống, phát nhẹ vào 
mông cháu, và cuối 
cùng cháu đã cất tiếng 
khóc chào đời đúng vào 
12 giờ trưa 13.4.1968, 
sau đúng một ngày thập 
tử nhất sinh…  

Chuyện thứ ba:  
Tôi gặp tai nạn 

Chuyện này xảy ra đã gần 50 năm, tôi vẫn 
còn nhớ “như in”, 
không bao giờ có thể 
quên được… Tai nạn 
khủng khiếp xảy ra với 
tôi trong khi bom đạn 
và máy bay gầm thét 
trên bầu trời Hà Nội 
giữa buổi chiến tranh 
kinh hoàng. 

Dạo ấy phương tiện 
của mọi người dân Thủ đô Hà Nội ra đường là 
xe đạp chứ không có xe 
máy hay ôtô như hiện 
nay. Ngoài ra cơ giới 
chỉ có xe UAZ 469 của 
Liên Sô viện trợ cho bộ đội hay xe Volga dành 
cho cán bộ lãnh đạo lưu 
thông trên đường phố 

mà thôi. Gia đình vợ 
chồng tôi cũng không 
ngoại lệ, cọc cạch chiếc 
xe đạp quanh năm.  

Hôm ấy là Chúa 
Nhật, chồng tôi chở tôi 
bế cậu con trai đầu lòng 
mới 6, 7 tháng tuổi từ 
nhà Nội bên quận Hai Bà 
Trưng lên thăm nhà 
Ngoại bên quận Hoàn 
Kiếm, đoạn đường chỉ 
khoảng 3, 4 cây số. 
Trong chiến tranh thì Hà 
Nội là mục tiêu của máy 
bay B 52 Mỹ ném bom 
xuống, bên này thì tên 
lửa, pháo cao xạ của bộ đội, của tự vệ thành Hà 
Nội bắn trả lên. Bom rơi đạn lạc chết người là 
chuyện thường ngày… 
Trên đường đi bằng xe đạp đến thăm mẹ tôi, nếu 
dừng xe xuống hầm theo 
loa báo động thì ít nhất 
cũng cả chục lần… Của đáng tội, trong chiến 
tranh người Hà Nội nghe 
tiếng loa báo động giục 
giã tại các ngã 4 đường 
phố mãi rồi cũng “quen” 
nên xe đạp của gia đình 
chúng tôi cứ tiếp tục đi 
bất chấp mọi sự… 

Xe đang ngon trớn 
xuyên qua lưới bom đạn 
thì tôi nghe một tiếng 
rầm ! Tôi cứ ngỡ bom nổ 
ngay bên cạnh, nhưng 
không phải ! Ấy lại là xe 
UAZ của quân đội nghe 
báo động nên hốt hoảng 
lạc tay lái đâm trực diện 
vào xe đạp của vợ chồng 
tôi đang phóng nhanh 
trên phố Nguyễn Du. Cú đâm quá mạnh đến nỗi 
xe đạp và chồng tôi bắn 
lên vỉa hè. Cháu bé tôi bế 
trên tay bắn ra khỏi vòng 
tay của tôi, còn tôi thì 
ngã sấp mặt xuống đường, toàn thân tôi nằm 
sát đất, xe UAZ lao 
ngang qua và tôi lọt hoàn 
toàn dưới gầm xe!  

Môt tai nạn thật kinh 
khủng xảy ra với tôi! 
Vậy mà sao tôi vẫn 
tỉnh, tôi còn nghe tiếng 
phanh kít của xe UAZ 
trên mặt đường nhựa. 
Khoảnh khắc ấy, lạ 
thay, tôi vẫn kịp nghĩ đến Mẹ Maria thánh 
quan thầy của tôi, và tôi 
buột miệng kêu tên 
"Giêsu, Maria, Giuse" để phó linh hồn mình 
trong tay ba Đấng. Và 
rồi tôi nghe rõ tiếng 
mọi người và tiếng 
chồng tôi kêu cứu. 
Người ta cho xe lùi lại để có thể kéo xác tôi ra 
khỏi gầm xe, ai cũng 
tưởng tôi đã chết dí… 
Không ngờ, gầm xe chỉ 
xé nát quần áo tôi từ cổ 
xuống. Một ngón tay út 
bên phải bị bánh ô tô đè 
lên, tôi không nhấc được tay ra. Tôi lấy tay 
trái quờ vào đầu thấy đầu và tai chảy máu… 
Thế nhưng tôi vẫn tỉnh. 

Bạn đã thấy một tai 
nạn kinh khủng nào mà 
người bị nạn nằm sấp 
hoàn toàn dưới gầm xe 
mà vẫn sống sót 
không? Trong trường 
hợp tai nạn tương tự, 
nếu nạn nhân nằm lọt 
trong gầm xe thì đáng 
lẽ lái xe bình tĩnh tắt 
máy xe rối yêu cầu mọi 
người giúp đẩy xe, đề 
phòng lạc xe còn nổ 
máy có thể đè chết 
luôn nạn nhân bị 
thương, hoặc nếu đã 
chết thì có thể chết lần 
thứ hai! Nhưng không, 
lái xe hôm ấy lại cuống 
lên trong tiếng kêu cứu 
của nhiều người, cứ nổ 
máy mà lùi xe… Nằm 
dưới gầm xe, khi nghe 
tiếng máy xe UAZ nổ ì 
ì cài số lui, tôi lạnh 
toát cả người và tiếp 
tục phó linh hồn tôi 
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trong tay ba Đấng! 

Không thể tưởng 
tượng được, như một 
phép lạ xe lùi về phía 
sau và tôi đã thoát khỏi 
gầm xe an toàn, thật sự 
tỉnh táo trước sự ngạc 
nhiên của mọi người 
chứng kiến tai nạn “có 
một không hai” ấy… 
Máu từ đầu và tai bên 
phải tiếp tục chảy, 
nhưng tôi vẫn tỉnh… 
Và xe cấp cứu đến… 

Về phần ông nhà tôi, 
khi người và xe đạp bắn 
tung lên vỉa hè, ông đã 
lồm cồm bò dậy không 
hề hấn gì, còn chú bé 
con sơ sinh rời khỏi 
vòng tay của tôi bắn 
ngược về phía sau thì được một người đi đường chạy đến bế lên. 
Khi xe cấp cứu đến nơi, 
người ấy trao cháu cho 
chồng tôi khi cháu đang 
còn khóc… Và cuối 
cùng, tôi còn kịp an tâm 
nhìn thấy ông nhà tôi 
bế con ngồi ngay bên 
cạnh băng ca của tôi 
trong xe cấp cứu, tôi 
cũng nhận biết có một 
bác sĩ đang sơ cứu cầm 
máu trên đầu và tai cho 
tôi… Xe cấp cứu bình 
an đến được Bệnh Viện 
Phủ Doãn, nay là Bệnh 
Viện Việt Đức nằm trên 
phố Phủ Doãn Hà Nội.  

Cấp cứu đấy… 
nhưng do chiến tranh 
nên ưu tiên những nạn 
nhân bị bom đạn được 
chăm sóc trước và tai 
nạn xe như tôi thì phải 
xếp hàng chờ. Tôi lịm đi trong cơn đau đớn 
toàn thân, tôi nhớ 
miệng tôi vẫn không 
ngừng thầm thĩ lời cầu 
xin Mẹ Maria của tôi… 

Hình như khoảng 
một giờ sau thì tôi tỉnh 
lại, đến lượt vào phòng 

cấp cứu, bác sĩ cho y tá 
tiêm giảm đau và khám 
lâm sàng… Họ rửa vết 
thương trên đầu và mấy 
ngón tay phải của tôi và 
cho siêu âm đầu ngay. 
Kết quả: không ảnh 
hưởng sọ não, chỉ chảy 
máu phần da bên ngoài. 
Bác sĩ chỉ đinh khâu 7 
mũi trên đầu, băng bó đầu và mấy ngón tay. 
Chẳng biết y tá có quên 
tiêm thuốc giảm đau 
cho tôi khi khâu hay 
không mà tôi đau đớn 
quá chừng… 

Khi thấy quần áo tôi 
bị gầm xe UAZ xé rách, 
bác sĩ lật lưng lên xem 
thì thấy một vết xước 
chạy dài từ cổ tới phần 
eo lưng, rất may, không 
có đụng chạm gì đến 
cột sống! Đang giữa 
chiến tranh nên sau khi 
vết thương được lo liệu 
tạm ổn, bác sĩ kê đơn 
thuốc rồi tôi xuất viện 
cho về nhà, hẹn vài 
ngày sau khám lại và 
cắt chỉ trên đầu. 

Về vụ tai nạn, không 
biết Công An có lập 
biên bản không, nhưng 
sau khi tôi ở viện về được hai hôm thì anh 
bộ đội lái xe đến nhà 
thăm và xin lỗi, anh 
nhận sai về phía mình, 
anh vừa nhận được 
bằng công nhận lái xe 
an toàn trong 15 năm 
của tiểu đoàn… Anh 
xin gia đình tôi không 
kiện cáo, nhưng tôi giải 
thích cho anh: có một 
bàn tay vô hình của 
Chúa Giêsu và Mẹ   
Maria đã cứu giúp gia đình tôi và cũng là cứu 
giúp chính anh khỏi 
một tai nạn thảm khốc 
có thể chết đến ba 
mạng người!  

Đó là một phép lạ! 
Và thật bất ngờ, anh 
cho biết anh cũng là 
người Công Giáo và 
chưa từng thấy một tai 
nạn nào mà người bị 
nạn nằm sấp gọn gàng 
dưới gầm xe mà vẫn 
còn sống sót, hơn thế 

nữa, chính anh còn vô 
ý nổ máy cho xe lùi lại 
mà không cán ngang 
qua người tôi. Vâng, 
anh lính lái xe cũng tin đó là phép lạ. Cuối 
câu chuyện, anh đã 
cùng tôi đọc ba kinh 
kính mừng tạ ơn Chúa 
và Mẹ    Maria… 

Vậy đó, suốt đời tôi, 
tôi đã hoàn toàn tín thác 
và trông cậy vào Lòng 
Thương Xót của Chúa 
qua Mẹ Maria. Đúng là 
“Có Mẹ sợ chi, có mẹ 
lo gì”...  ■ 

 

Maria TRẦN THỊ HƯỜNG, 
Nhóm BVSS Hà Nội  

Tác giả trước ảnh tượng Đức Mẹ 
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C ả cuộc đời Mẹ Maria 
luôn yêu mến Thiên 
Chúa “h ết lòng, hết 
sức, hết linh hồn, hết 

trí khôn”. Tình yêu ấy được thể 
hiện bằng hành động, tóm kết 
trong ba từ: “Xin ý Chúa được 
thực hiện” (Fiat), “Xin ng ợi 
khen Chúa” (Magnificat), và 
“Đứng kề thập giá” (Stabat). 
Trong mọi biến cố của đời 
mình, Mẹ luôn thưa Fiat trước 
thánh ý Chúa, Mẹ luôn Magnifi-
cat dù không hiểu rõ, và Mẹ 
luôn Stabat bên cạnh Chúa, kết 
hiệp với Ngài. Đó là cách Mẹ 
thể hiện lòng yêu mến Chúa. 

Trong bầu khí của Mùa Sám 
Hối, xin gởi đến quý độc giả 
suy niệm “M ẹ Maria luôn đứng bên cạnh Chúa”. 

Tin Mừng theo Thánh Gioan 
cho biết, trên Núi Sọ “ đứng kề 
thập giá Ðức Giêsu có thân 
mẫu Người” (Ga 19,25). Ðã 
hơn một lần tôi ngạc nhiên 
dừng lại ở động từ “Ðứng”. Tại 
sao lại đứng mà không phải là 
ngồi? Lại càng không phải là 
nằm sóng soài hay lăn lộn dưới đất? Một bà mẹ đứng dưới cây 
thập tự trên đó con mình bị đóng đinh vào, mình mẩy bầm 
giập thảm thương và đang hấp 
hối, thế mà vẫn đứng vững trên đôi chân, không nói năng, 
không than khóc, cảnh tượng ấy 
không phải thông thường.  

Mẹ chết lặng đi. Tâm hồn 
Mẹ tan nát. Nếu Mẹ có rên la, 
khóc lóc, nếu Mẹ có than thân 
trách phận hay thốt lên lời 
nguyền rủa những kẻ đã mưu 
giết Con mình cách bất công và 
tàn nhẫn như thế, thiết tưởng 
chúng con cũng không thể trách 
móc hay coi thường Mẹ đâu. Ðó 
chẳng qua là phản ứng bộc phát, 
tự nhiên của con người bị thử 

thách nặng nề mà thôi. Nhưng 
Mẹ đã không làm như vậy!  

“Mẹ đứng đó khi trời đã tím 
mầu… Mẹ đứng đó tâm hồn tê 
tái sầu…”, bài hát của Lm. nhạc 
sĩ Kim Long nói lên được nỗi đau sâu sắc của Ðức Mẹ và giải 
thích ý nghĩa của thái độ Mẹ, là 
góp phần mình vào công cuộc 
cứu chuộc do Con mình thực 
hiện, song lại không trả lời thắc 
mắc: cái gì đã giúp Mẹ vững 
vàng như thế? Suy đi nghĩ lại, ta 
chỉ thấy một câu trả lời thỏa đáng, như cố Lm. Nguyễn Hồng 
Giáo, Dòng Phanxicô, đã biện 
giải, đó là Lòng Tin của Mẹ.  

Những ngày Mùa Chay, 
người tín hữu chiêm ngắm và suy niệm cùng Mẹ Sầu Bi; Mẹ đau khổ chứng kiến cuộc hành 
quyết tàn bạo và bất công của 
người đời trên Con yêu dấu của 
mình. Mẹ đứng dưới chân thập 
giá với Lòng Tin kiên cường, đón nhận lời trăn trối của Chúa 
Giêsu, nên thật sự Mẹ đã hiệp 
công cứu chuộc nhân loại 
chúng ta. 

Mẹ nhận lấy lời tr ăn 
tr ối của Chúa Giêsu 

Dưới chân thập giá ngày thứ 
sáu khổ nạn, Mẹ nhận lấy một 
lời đặc biệt của Chúa Giêsu khi 
giới thiệu Môn Đệ Gioan cho 
Mẹ “Thưa Bà, này là con Bà”. 
Xét về bối cảnh giờ Thương 
Khó thì đây chẳng khác nào lời 
người ra đi dành cho người ở 
lại, mang màu trăn trối linh 
thiêng, Chúa Giêsu muốn Mẹ 
Maria nhận Gioan làm con và 
muốn Mẹ đối xử với Gioan như đối xử với chính mình. Gioan từ đó là hiện thân của sống động 
của Chúa Giêsu trong đời Mẹ.  

Xét về hình thức của câu nói, 
nhất là kèm theo vế thứ hai 

Chúa Giêsu giới thiệu Đức Mẹ 
cho Gioan “Này là Mẹ con”, 
người ta thấy trải ra như hai vế 
của bản hợp đồng ký kết song 
phương, được đóng ấn bởi công 
cuộc cứu chuộc dưới sự chứng 
giám của Đấng chịu đóng đinh. 
Nếu công cuộc của cứu độ thực 
hiện một lần thay cho tất cả và 
có giá trị vĩnh cửu thì bản hợp đồng “mẹ – con” cũng sẽ tồn tại 
mãi mãi. Nhưng xét về nội 
dung, lời trăn trối ấy chính là 
thiết lập tình mẫu tử thiêng 
liêng giữa Mẹ Maria và toàn thể 
nhân loại chúng ta. Truyền 
thống vẫn coi Gioan như đại 
diện cho nhân loại mới đã được 
sinh ra trong ơn cứu rỗi, và  Mẹ 
Maria từ lời trăn trối của Chúa 
Giêsu cũng là Evà mới hạ sinh 
mọi người trong tình mẫu tử 
thiêng liêng nhiệm mầu ấy. 

Nếu tình mẫu tử nhân gian 
dù bất toàn, vẫn luôn được con 
người khắp nơi ca ngợi “bao la 
như biển Thái Bình…”, thì tình 
mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Ma-
ria đối với con cái loài người lại 
còn bao la lớn rộng muôn trùng, 
mênh mông chan chứa bao 
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dung ngàn đời. Đó là tình yêu 
thương chan hòa được mở ra 
cho hết mọi người (ý bài giảng 
của Gm. Vũ Duy Thống ở 
Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao 
ngày 13.4.2011). 

Mẹ hiệp công cứu 
chuộc nhân loại 

Trong suốt cuộc sống của 
Chúa Giêsu trên trần gian, từ 
tuổi thơ ấu đến tuổi trưởng 
thành, từ khi âm thầm đến lúc 
công khai, bao giờ Mẹ Maria 
cũng hiện diện bên Chúa. Cách 
riêng trong công cuộc khổ nạn, 
Mẹ chẳng những đã hiện diện, 
mà còn đồng hành theo Chúa 
trên đường thập giá cho đến 
cùng. Các môn đệ tiếng là 
những kẻ theo Chúa gần gũi 
trong ba năm đời rao giảng, thế 
mà trên đường thập giá chẳng thấy bóng ông nào; còn Mẹ dẫu 
chẳng xuất hiện công khai bên 
cạnh Con của mình, lại theo 
bước Chúa sít sao trong cuộc 
khổ nạn, nước mắt nuốt ngược 
vào trong để Chúa khỏi bịn rịn 
khi thực thi công cuộc cứu độ. 

Stabat Mater: Mẹ đứng đó 
lặng thầm không nói một câu, 
chẳng buông một tiếng, dẫu là 
tiếng thở dài, dáng đứng kiên 
cường vừa chịu đựng “Fiat – 
xin cho ý Chúa được thực 
hiện”, vừa hiệp thông trong sự đau khổ dằn vặt của Con mình. 
Nếu Chúa Giêsu chịu chết để 
chuộc tội cho thiên hạ và ban ơn 
cứu rỗi cho hết mọi người, thì 
Mẹ bởi đã hiệp thông với Chúa 
Giêsu trọn vẹn, không chỉ về 
thời lượng từ đầu đến cuối, còn 
hiệp thông cả về tinh thần gắn 
bó keo sơn mẹ – con vuông 
tròn.  

Ngày xưa, dựa vào đây 
người ta đã bảo Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc (bài hát “trên đồi Golgotha”); nhưng 
ngày nay đặt trọng tâm nơi 
Chúa Giêsu, và vì Mẹ cũng cần đến Ơn Cứu Độ của Con mình, 
nên xưng tụng Mẹ Hiệp Công 
Cứu Chuộc là thích đáng hơn.  

Nếu “Thiên Chúa yêu thế 
gian đến nỗi ban Con một 
mình”, thì Mẹ cũng hiệp thông 
trong tình yêu đại lượng ấy mà 
vâng theo ý Thiên Chúa. Mẹ 
hiệp công cứu chuộc bằng chính 
trái tim của Mẹ, nên Mẹ cũng 
nhạy cảm hơn bất cứ ai trong 
gia đình nhân loại về tình lân 
mẫn đối với con cái loài người. 
Thánh Augustinô đã gán cho Đức Trinh Nữ Maria danh hiệu 
“cộng sự viên” (cooperatrix) 
của việc cứu chuộc (xc. De 
Sancta Virginitate, 6), một tước 
hiệu vừa nêu bật sự đồng lao 
cộng tác vừa nói tới sự lệ thuộc 
của Mẹ Maria vào Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc.  

Công đồng Vaticanô II đã 
nói: “Mẹ Maria đã cộng tác một 
cách hết sức đặc biệt vào 
chương trình của Đấng Cứu 
Thế” (Hi ến chế Tín lý về Hội 
Thánh số 61), bằng việc sinh ra Đấng được đặt làm Đấng cứu 
chuộc nhân loại, bằng việc nuôi 
dưỡng Người, dâng tiến Người 
trong Đền thờ, cùng chịu đau 
khổ với Người trên thập giá. 
Dưới chân thánh giá, nơi mà Đức Maria đã “đau đớn khổ cực 
cùng với Con một của mình 
và đã liên kết bằng tình mẹ với 
hy lễ của Con, thuận nhận vào 
sự hiến tế của lễ vật do mình 
sinh ra” (Hi ến chế Tín lý về 
Hội Thánh số 58). 

 Mẹ là mẫu gương một Đức Tin kiên cường 
Rất nhiều người nghĩ rằng 

Ðức Maria đã được Thiên Chúa 
ban nhiều đặc ân phi thường, 
cho nên mọi sự đã rất dễ dàng đối với Mẹ. Không đâu! Ngay 
chính Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa mà cũng đã phải khóc lóc 
rơi lệ và phấn đấu để học cho 
biết vâng lời thánh ý Chúa Cha 
(x. Dt 5,7), thì huống hồ là Mẹ 
Maria! Chúng ta thường dễ 
quên rằng Mẹ cũng là một thọ 
tạo, cũng cần được Chúa Giêsu 
cứu chuộc và Mẹ cũng là một 
tín hữu phải bước đi trong Đức 
Tin, chứ không phải triền miên 

trong ánh sáng rạng ngời. Về 
phương diện này, Mẹ rất gần 
với chúng ta. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II trong Thông điệp Mẹ 
Chúa Cứu Thế đã nhấn mạnh 
cuộc hành trình của Mẹ trong Đức Tin. Ngài viết trong đoạn 
Nhập đề như sau: “Ðược nâng đỡ bởi sự hiện diện của Chúa 
Kitô, Giáo Hội bước đi xuyên 
qua thời gian tiến về chung 
cuộc của lịch sử và đi đón Chúa 
Kitô ngự đến. Nhưng trên con đường này Giáo Hội tiến bước 
bằng cách đi theo lộ trình mà 
Mẹ đã hoàn thành. Mẹ đã bước đi trong cuộc hành hương bằng 
Ðức Tin của Mẹ, luôn luôn kết 
hiệp trung thành với Con Mẹ 
cho đến Thập Giá”. Sự cao cả 
của Mẹ là ở chỗ đã tin (x. Lc 
1,45). Nhờ tin, Maria mới trở nên Mẹ của Chúa Cứu Thế; nhờ 
tin, Mẹ mới được chiếm giữ 
một chỗ có một không hai trong 
kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa; nhờ tin, Mẹ mới trở thành 
người cộng tác hàng đầu vào 
công cuộc của Chúa Giêsu (cố 
Lm. Nguyễn Hồng Giáo).  

Ngày truyền tin, qua lời Fiat 
của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa 
trở thành con của Mẹ bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và Ngài đã đến ngự trong cung lòng Mẹ. 
Từ đó Mẹ luôn Magnificat 
“Đấng Toàn Năng đã làm cho 
tôi biết bao điều cao cả…” Mỗi 
khi người tín hữu thưa tiếng 
Amen lúc lãnh nhận Thánh Thể, 
lập tức Chúa Giêsu cũng đến 
ngự vào trong lòng những kẻ 
tin. Điều mà Thánh Gioan Pha-
olô II khẳng định: Khi thưa 
tiếng Fiat, Thiên Chúa đòi hỏi Đức Maria phải tin rằng Đấng 
mà Mẹ thụ thai “nhờ hoạt động 
Thánh Thần” là Con Thiên 
Chúa (x. Lc 1,30-35). Khi thưa 
tiếng Amen, Thiên Chúa cũng đòi hỏi chúng ta tin rằng, trong 
mầu nhiệm Thánh Thể, cũng 
Chúa Giêsu đó, Con Thiên 
Chúa và Con Đức Maria, hiện 

Xem tiếp trang 25  
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X in lấy một trải 
nghiệm đơn 
giản, có vẻ 
thuần đời 

thường một chút để 
bước vào trang suy nghĩ 
thiêng liêng. Khi ta được 
mời đến dự một bữa tiệc 
lớn, địa chỉ là một nhà 
hàng nổi tiếng và chủ 
nhân mời là vị quyền quý 
cao sang. Ta sẽ chuẩn bị 
những gì? Ta sẽ suy 
nghĩ thế nào? Và ta sẽ 
tham dự bữa đại tiệc đó 
ra sao? Đó là những câu 
hỏi vào đề cho những 
suy tư hôm nay. 

Chúng ta đang ở 
trong một thời kỳ đặc 
biệt, đặc biệt như thời điểm trên tay cầm chiếc 
thư mời rất trân trọng đi 
dự đại tiệc, tiệc chiêu đãi 
khách đã bắt đầu. “Mùa 
Chay Thánh” nằm trong 
“Năm Thánh ngoại 
thường Lòng Thương 
Xót Chúa”, những ngày 
này còn được nhuộm 
sáng lên bởi “Năm 
Thánh Linh Ảnh Tình 
Yêu Mẹ Hằng Cứu 
Giúp”. Ba tầng ân sủng, 
ba cửa thiên đàng, ba 
sắc màu linh thiêng chan 
hòa chiếu soi cuộc sống. 

Trong Sứ Điệp Mùa 
Chay năm 2016, Đức 
Thánh Cha Phanxicô 
nhắc chúng ta suy niệm 
và sống mầu nhiệm Đức 
Maria, hình ảnh Giáo Hội 
Loan báo Tin Mừng, 
hình ảnh một sứ giả của 
Lòng Thương Xót Chúa. 

Trên bức Linh Ảnh 
Mẹ Hằng Cứu Giúp ta 
nhận ra Sứ Thần Gabriel 
xuất hiện ngang tầm đầu 
của Mẹ, phía bên trái Mẹ 
nghiêng đầu. Micael luôn 

xuất hiện trong vai trò 
chiến đấu, Gabriel luôn 
xuất hiện với vai trò loan 
báo. Từ xa tít mù khơi 
của hơn 2.000 năm 
trước, Sứ Thần Gabriel đã mang đến cho Mẹ tin 
vui về mầu nhiệm nhập 
thể. Đó là tin vui vì Thiên 
Chúa đã đoái viếng thăm 
Dân Người. 

Thiên Chúa giàu 
Lòng Thương Xót 
nhưng không ai trong 
chúng ta thấy Thiên 
Chúa bao giờ, không ai 
trong chúng ta chạm được để cầm lấy, để 
nhận thấy, để nhìn thấy, để ôm lấy Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa. 
Người họa sĩ Linh Ảnh 
bảo chúng ta quay đầu 
về bên phải, ngước lên 
một chút để thấy “chốc ấy Ngôi Thứ Hai Thiên 
Chúa làm người”, Sứ 
Thần Gabriel loan báo 
Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa làm người, 
tỏ lộ cho chúng ta thấy, 
chạm, ôm và sở hữu 
Lòng Thương Xót Chúa. 

Mọi người không còn 
phải cầu mong vu vơ 
thần thánh nào khác 
nữa, Con Thiên Chúa 
làm người, Lòng 
Thương Xót của Thiên 
Chúa hóa xương hóa thịt 
làm người, đi đến đâu thi 
ân bố đức đến đó. Kẻ 
què được đi, người mù được thấy, kẻ câm nói được, người phung hủi được sạch, kẻ tù đày được giải thoát, người 
bần cùng được no nê và 
kẻ nô lệ, người bị chà đạp được giải phóng. 
Chúa sẽ lau khô dòng lệ, 
vất bỏ khăn tang, mang 

lại niềm vui reo hò cho 
mọi miền mọi nơi. Đông đảo dân chúng kéo đến 
với Ngài, chỉ mong sao 
chạm được gấu áo Ngài để được chữa lành, để 
nhận được Lòng 
Thương Xót. 

Sứ Thần Gabriel xuất 
hiện với bản tin thập giá 
trên tay, thập giá nói lên 
trọn vẹn lời báo tin cuối 
cùng chung cuộc, lời 
tràn ngập niềm vui vì được cứu thoát, lời kết 
thúc cho lời ở loan báo ở 
Nadarét năm xưa. Mẹ 
nghiêng đầu lắng nghe, 
Mẹ ôm lấy Chúa Giêsu 
chấp nhận, Mẹ nhìn 
chúng ta như ánh mắt 
nhìn chuyển giao. Trong 
thập giá, Mẹ cảm nhận 
ra hết Lòng Xót Thương 
vô bờ bến của Thiên 
Chúa. Thiên Chúa không đành để con người phải 
chết, nhưng Ngài chấp 
nhận chết để con người được sống đời đời. Một 
lần nữa Mẹ chăm chú 
lắng nghe như có lời từ 
cột mây vĩnh cửu phát ra 
lời kêu gọi: “Hãy vâng 
nghe lời Người”, Mẹ lắng 
nghe Lời Cứu Độ. 

Bản giao hưởng Lòng 
thương Xót của Chúa 
khởi đi từ tạo thiên lập địa, đến những cuộc cứu 
thoát trong quá khứ xa 
xăm, rồi những nét hùng 
tráng của tiếng chân rời 
Ai Cập, tiếng hò reo của 
cuộc vượt ngàn khơi, làn điệu du dương của vùng đất chảy sữa và mật, 
tiếng cuồng loạn của 
những bội phản bất 
trung, nốt lặng tuyệt vời 
giữa cánh đồng Bêlem đêm vắng, tiếng xích sắt 

của bạo tàn, tiếng đóng đinh trên thập giá, tiếng 
xé toạc bức màn trướng 
trong Đền Thờ như xé 
toang không gian của 
buổi trưa kinh động và 
tiếng nức nở nghẹn 
ngào khi gặp lại Chúa 
Phục Sinh. 

Bản giao hưởng 
“hướng về niềm vui”, Mẹ 
ân cần trao cho chúng ta 
qua ánh mắt của Mẹ. 
Bản giao hưởng ấy đã được hòa âm phối khí 
bởi sự suy đi nghĩ lại 
trong lòng Mẹ. 

Bức Linh Ảnh Mẹ 
Hằng Cứu Giúp dẫn ta đến với Lòng Xót 
Thương của Thiên 
Chúa, mời gọi ta cùng 
với Mẹ trao đến cho 
nhân loại cảm nhận 
Lòng Xót Thương vô 
bờ bến này. Mẹ là 
hình ảnh một Giáo Hội 
lắng nghe Lời Chúa và 
loan báo Tin Mừng 
cho mọi người. 

Tôi đã bước vào 
phòng tiệc, tôi sẽ mặc 
chiếc áo Đức Tin, đeo 
vòng vàng trang sức 
bằng Lòng Mến và mang 
nơi đôi chân mình chiếc 
giầy Đức Cậy, những y 
phục này Mẹ đã mua 
sắm cho tôi từ ngày tôi 
bước vào Giáo Hội, 
chăm chút cẩn trọng 
dành sẵn cho tôi suốt 
một tuổi thơ. Tôi sẽ phải 
chuẩn bị lòng trống rỗng để tận hưởng thực phẩm 
hằng sống, uống cạn 
chén nồng nhiệt thành 
tông đồ, lắng tai nghe 
những âm thanh dìu dặt 
thánh đức, và luôn quay 
mắt hướng về Đấng cứu 
thoát tôi… ■ 

Lm. Vinh S ơn PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT  
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điểm của Hài Nhi mà Mẹ đang 
bồng trên tay. 

- Chương ba là Chúa Hài Đồng 
mà Mẹ trao cho chúng ta. 

- Chương bốn là các Thiên Thần. 

- Chương năm là Nền Màu Vàng. 

Ngôn Sứ Isaia công bố: “Vì 
vậy, chính Chúa sẽ ban cho các 
người một dấu: này đây người 
thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ 
con trai, và đặt tên là Emmanu-
el” (Is 7,14). 

Đây là câu Kinh Thánh bao 
phủ bức Linh Ảnh Mẹ Hằng 
Cứu Giúp. Mẹ Maria là một dấu 
chỉ. Mẹ nâng niu một Trẻ Thơ. 
Và tên của Người là “Thiên 
Chúa ở với chúng ta !” Khi 
chúng ta nhìn vào bức Linh Ảnh, chúng ta ngay lập tức 
nhận ra lời tiên tri nơi câu Kinh 
Thánh của Ngôn Sứ Isaia. 
 

Chương IV 

KHUÔN M ẶT 

Ngôi Sao Tám Cánh  

Dấu chỉ đầu tiên nhiều người 
chú ý trong Linh Ảnh này là ngôi 
sao tám cánh ở phần trên của 
khăn phủ đầu. Đây là biểu tượng 
cổ nhất về Đức Maria còn lại cho 
chúng ta từ các hang toại đạo. 
Các nghệ nhân cổ đại đã dùng 
ngôi sao tám cánh để xác nhận 
những bức hình về Mẹ Maria.  

Ngôi sao ở đây giúp liên 
tưởng đến ngôi sao dẫn đường 

của các nhà Đạo Sĩ từ Phương Đông được nói đến trong các 
tường thuật về thời thơ ấu của 
Chúa Giêsu. Hình ảnh ngôi sao 
lập tức hiện về trong tâm trí 
như là một biểu tượng tạo nên 
sự thu hút và trí tưởng tượng 
của các Kitô hữu Rôma. Ngôi 
sao đã trở thành lời công bố 
nối kết Đức Maria với mặc 
khải của Mầu Nhiệm Nhập Thể 
cũng như một cách để xác nhận 
hình ảnh của Mẹ. 

Theo Thánh Bonaventura, 
Mẹ Maria là nữ thần rạng đông, 
là sao mai, là người đi trước 
Mặt Trời Công Chính – Chúa 
Giêsu. Mẹ Maria là sao mai, là 
người đẩy lui bóng đêm của tội 
lỗi và chuẩn bị con đường cho 
tình yêu và lòng xót thương của 
Thiên Chúa được mang lấy xác 
phàm là Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
Cứu Thế. 

Như Thánh Luca viết trong 
Tin Mừng của Ngài, trích lời 
của sứ thần Gabriel: “…bà sẽ 
thụ thai trong cung lòng bà, sinh 
hạ một con trai, và đặt tên Ngài 
là Giêsu. Người sẽ nên cao cả 
và sẽ được gọi là Con Đấng Tối 
Cao” (Lc 1,31-32).  

Chúng ta vẫn hát các bài 
Thánh Thi với điệp ca “Ave  
Maris Stella” (Kính Chào     

Maria Sao Sáng). Mẹ Maria là 
sao sáng dẫn đường giúp thuyền 
vượt bến bình an. Mẹ là chính 
lộ của Thiên Đàng, là đấng loan 
báo sự xuất hiện của Con Thiên 
Chúa. Mẹ là ngôi sao dẫn chúng 
ta đến Tình Yêu Cứu Độ. 

Trong Tông Huấn Evangelii 
Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) 
năm 2013, Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô viết: “M ẹ Maria 
không ngừng chiêm niệm mầu 
nhiệm của Thiên Chúa trong thế 
giới chúng ta, trong lịch sử nhân 
loại, và trong đời sống thường 
ngày của chúng ta. Mẹ là người 
nữ của công việc và sự cầu 
nguyện nơi làng quê Nadarét, 
và Mẹ cũng là Nữ Tỳ của Sự 
Giúp Đỡ, Người đã "vội vã lên đường" (Lc 1,39) để trở thành 
người phục vụ tha nhân. Sự 
quân bình giữa sự công bằng và 
sự dịu dàng, giữa chiêm niệm 
và sự quan tâm lo lắng cho 
những người khác là lý do mà 
cộng đoàn Hội Thánh nhìn về 
Mẹ Maria như là một mẫu 
gương của việc loan báo Tin 
Mừng.” (Ảnh chụp thầy Daniel 
Korn, DCCT, đang trình bày: 
trung tâm của bức Linh Ảnh 
chính là Đấng Cứu Độ ). 

(Còn tiếp)  

Tiếp theo trang 5  
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M ỗi lần con đọc 
Kinh Kính Mừng, con lại thấy vô 
vị, con không hiểu vì sao Mẹ lại 
dạy cho con người lời kinh ấy. 
Lòng con không an, mỗi khi đọc 
lời kinh này. Con chẳng biết đọc mãi lời kinh buồn tẻ ấy để 
làm chi, con cũng ít thấy người đọc kinh này khi họ không có điều chi xin Mẹ. Con thắc mắc 
mãi mà không tìm được đường 
lý giải, xin Mẹ sáng soi khỏi lớp 
bụi mờ của tâm con. 

Con nhìn nhà bên có bà cụ 
già, thường dâng lời kinh từ 
buổi ban mai, không rộn ràng, 
không ồn ào, không hề nghi lễ. 
Chỉ im lặng với thần sắc tươi 
sáng mà hay mỉm cười. Chỉ thế 
thôi, mặc cho đời xoay vần biến đổi, mặc cho thế giới ngả 
nghiêng, mặc cho lòng người điên loạn. Cụ ấy vẫn cười vui 
khi có người đến gần bên, rồi 
an vui thanh tịnh trong lời kinh 
thương  mà Mẹ đã trao truyền. 

Con lại nhìn bên mình có 
nhiều người, ồn ào xao chạy lăng 
xăng, cả đời không ngừng nghỉ, đụng một tí nổi trận lôi đình, vất 
vả đêm ngày tính toán mà lòng 
chẳng được vui. Chạy ngược 
xuôi tìm kiếm tiền bạc, cầu mong ước vọng rất nhiều thứ. Ngẫm lại 
nhìn xem họ vẫn buồn. Có phải vì 
quên lời kinh th ương của Mẹ, 
quẩn quanh mãi trong đời, đi tới 
rồi lại lui, hết lên mỏi chân rồi 
xuống, mang vác đầy người mà 
chẳng có chi. 

Mẹ ơi, thần phép lời kinh là 
gì? Mà hai bên, người đọc kẻ 
không, lại khác xa nhau. Mẹ ơi, 
con nhìn xem cuộc thế, lắng 
lòng theo lại lời kinh mà lòng 
vẫn vấn nghi. Không làm sao 
tìm được Mẹ ghi điều gì? 

Vì con người đã cùng cực 
trong sự ác, thời gian kiên nhẫn 

của Thiên Chúa đã cạn dần. 
Trước tình cảnh cấp bách nhân 
lọai sẽ bị trừng phạt, Mẹ đã 
khẩn thiết tìm kiếm phương thế 
hữu hiệu để cứu loài người. 
Trong sứ điệp Mễ Du, sứ điệp 
Fatima... Đức Maria nói đến ba điều để được cứu rỗi: siêng 
năng l ần hạt, ăn năn sám h ối, 
và tin vào Tin M ừng.   

Nếu không ăn năn sám hối 
thì con người không bao giờ có 
thể duy trì lời kinh 
thương  được, làm lành lánh 
dữ thì lời kinh th ương  mỗi 
ngày mỗi sâu đậm hơn rất 
nhiều. Nên có nhiều người đọc 
kinh mà không ăn năn sám hối, 
một thời gian sau tự nhiên cũng 
bỏ không đọc nữa.  

Tại sao phải tin vào Tin 
Mừng? Vì con đường giải thóat 
là ở đó, nếu không vào đó thì đọc kinh làm chi? Tin Mừng soi 
chiếu càng lúc càng rõ chương 
trình giải thóat cứu độ của 
Thiên Chúa, nhờ thế con người 
càng gắn chặt hơn vào Thiên 
Chúa, tất nhiên sự cứu độ sẽ 
hoàn thành. Ba điều Mẹ dặn 
liên hoàn giúp đỡ lẫn nhau, 
thiếu một điều thì sứ điệp 
không còn tác dụng nữa..  

Mãi ngẫm suy con nghiệm ra 
rồi. Mẹ là tình thương con 
nương tựa, trao cho con vũ khí 
lời kinh th ương  để diệt trừ tà 
ma, lẽ đâu ngài không biết 

chúng con còn thơ dại, trước 
quân thù tai quái mưu ma, lại đưa cho con vũ khí tồi tàn để 
quân thù diệt hết đoàn con. 
Thật ra không có hình con ma, 
mà là tâm con nghĩ suy ma 
quái, loạn động, điên đảo, ác 
gian, thù ghét… Ma ở trong tâm 
con biến hiện mà thôi!  

Nghiệm ra con thực chắc 
rằng, vũ khí lời kinh th ương  là đệ nhất tối tân, không còn vũ 
khí nào hơn được, con cứ thử 
dùng thì gặt hái được ngay, 
thành quả ban đầu vô cùng lợi 
hại, lánh xa được cái tâm ma tà 
vạy, Mẹ và Chúa cùng đến ở 
liền bên con. 

Các bậc tu thường hay tụng 
niệm, dùng một lời kinh đọc đi đọc lại để ý được định. Ví dụ 
như họ dùng câu: “Nam mô A 
di đà Phật”, đọc đi đọc lại một 
câu ấy trong phái tu thiền Tịnh Độ Tông. Lẽ tất nhiên phải còn 
gìn giữ Giới và Hạnh nguyện 
(làm sự lành).  

Vì tâm ý con người thường 
hay vọng động lan man, dùng 
kinh cột ý, lâu ngày tâm được an định nhờ hay thực hành, đọc đi đọc lại lời kinh, ý con thanh tịnh 
an bình từ đây. Sau khi ý đã định 
thường tâm tự bình, thì bình an 
tự thành tựu đó là mật pháp lời 
kinh th ương mà Mẹ Maria đã 
dạy. Ở đâu bình an thực lòng, 
xao xuyến hoang mang, nghĩ suy 
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nào? Chắc chắn Mẹ đau đớn 
lắm. Chúng ta hãy cầu xin 
Chúa thêm sức cho chúng ta đủ sức vác thập giá đời mình đến cuối đường trần, và cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trên 
con đường thập giá trần thế 
này. 

5. Chúa Giêsu ch ịu đóng đinh vào Thánh Giá (Mt 27,33-
35; Ga 19,31-37; Lc 23,33-46) 

 Chúng ta cầu xin ơn biết 
“đóng đinh tính xác thịt vào 
Thánh Giá Chúa”. Tính xác thịt 
chính là “cái tôi”. Nó là một 
trong ba kẻ thù nguy hiểm nhất 
(xác thịt, thế gian, ma quỷ). 
Nhưng “tính xác thịt” nguy hiểm 
hơn, vì nó là chính chúng ta. Kẻ 
thù này ở gần nhất và dễ thấy 
nhất, nhưng lại là kẻ thù khó 
chiến thắng nhất. 

Nó chỉ chết thật khi chúng ta 
dám “đóng đinh” nó vào Thánh 
Giá của Đức Giêsu Kitô. Ghim 
chặt được nó rồi cũng chưa an 
tâm, phải đợi cho nó chết thật 

thì chúng ta mới có thể thanh 
thản bước theo Thầy Chí 
Thánh Giêsu. Nó nhỏ mà to, bé 
mà sống dai. Nó chẳng là gì 
nhưng nó có thể làm sụp đổ 
mọi lâu đài mà chính chúng ta 
dày công xây dựng cả đời. Ghê 
sợ thật! 

Thánh Gioan tường thuật: Đứng gần thập giá Đức Giêsu, 
có thân mẫu Người, chị của 
thân mẫu, bà Maria vợ ông 
Clôpát, cùng với bà Maria 
thành Mácđala. Khi thấy thân 
mẫu và môn đệ mình thương 
mến đứng bên cạnh, Đức 
Giêsu nói với thân mẫu: “Thưa 
Mẹ, đây là con của Mẹ”. Rồi 
Người nói với môn đệ: “Đây là 
Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, 
người môn đệ rước bà về nhà 
mình (Ga 19,25-27). 

Chúa Giêsu nhận chúng ta 
là con cái của Đức Mẹ, đồng 
thời Ngài cũng muốn chúng ta 
gần gũi và thân mật với Đức 
Mẹ. Ngài muốn chúng ta với tư 
cách là con cái, chúng ta hãy 
nắm chặt lấy tay Đức Mẹ. Ngài 
cũng muốn chúng ta hãy trao 

phó cuộc đời mình cho Đức 
Mẹ, để nhờ Mẹ mà chúng ta đến với Con Yêu Dấu của Mẹ 
là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ 
chúng ta. Đức Mẹ là Đấng Vô 
Nhiễm và khiêm nhường, 
chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng 
ta chiến thắng tội lỗi nhờ ơn Vô 
Nhiễm của Mẹ, và cầu xin Mẹ 
giúp chúng ta triệt tiêu thói kiêu 
ngạo nhờ đức khiêm nhường 
của Mẹ. Được như vậy thì 
chúng ta chắc chắn được gần 
kề bên Chúa Giêsu, thanh thản 
nghỉ ngơi trong Thánh Tâm 
Ngài. 

Suy niệm sự thương khó 
của Chúa Giêsu nhưng lòng 
chúng ta lại cảm thấy nhẹ 
nhàng chứ không trĩu nặng. 
Quả thật, đời sống Kitô hữu 
thực sự là chuỗi Mầu Nhiệm 
Thương kéo dài, đặc biệt trong 
Mùa Chay Thánh này… ■ 

TRẦM THIÊN THU  

tà vạy, ác gian tự chừa. 

Trong tâm an tịnh thanh bình, 
Ấy là Chúa ngự tự nhiên hình thành, 

Từ lòng đã gặp bình an, 
Hạnh phúc tự có con còn lo chi? 

Vì sao khi đọc lời kinh 
thương , là Kinh Kính Mừng 
mà không phải dùng đến Kinh 
Lạy Cha? Kinh Kính Mừng 
không phải lời kinh của con 
người đặt ra, mà lời của Thiên 
Chúa chào Mẹ Maria. Khi con 
lập lại lời kinh này, lập tức Mẹ 
hiện diện và lắng nghe lời kinh ấy. Con cứ đọc đi đọc lại thì 
Mẹ phải hiện diện với con 
luôn. Mẹ ở với con lâu ngày, 
cận kề bên con thì chuyện gì 
của con mà Mẹ không biết, điều gì con cần mà Mẹ chẳng 
hay? Mẹ có nhiều thứ, kho 
báu vô tận, lại tình thương 
ngọt ngào đầy ắp, con còn 
thiếu thứ gì nữa mà con không 
bình an sướng vui ngập tràn? 

Khi Mẹ ở với con, thì Chúa 
Giêsu cùng ở với Mẹ, Mẹ với 
Ngài như hình với bóng. Mà 
Chúa Giêsu ở đâu thì Nước Trời ở đó. Tự nhiên cất lời kinh bé 
mọn đơn sơ mà đã có đủ mọi 
thứ con cầu. Con còn muốn xin điều gì nữa không con? 

Có một điều rất đặc biệt Mẹ 
muốn nhắn với con rằng: 
Thường Mẹ và Chúa Giêsu ở đâu, thì ma quỷ làm sao dám 
lại gần. Vì thế khi con hỏi Mẹ 
sao bà cụ bên tươi vui và bình 
an luôn mãi là do như vậy. Con 
còn biết những người ít đọc lời 
kinh th ương  mẹ dạy, họ xao 
xuyến khổ đau ngập tràn, là do 
tâm bị dục vọng lôi kéo chạy 
cuồng, quẩn quanh cả đời 
không đủ thiếu, nên lòng không 
an lấy gì có hạnh phúc. 

Khi con đọc, nghĩ, suy Tin 
Mừng, các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu, lần hồi con 

nghiệm ra, dần dần con hiểu rõ 
hơn Ngài mỗi ngày, và từ đây 
tình yêu con dành cho Ngài mỗi 
ngày càng thêm sâu đậm. Con 
biết chắc rằng Chúa cùng đi với 
con người, ở trong con người 
cùng một bọn, vì thế con sẽ tìm 
Chúa nơi con người, và nơi ấy 
con không bao giờ lầm. Khi thấy 
Ngài nơi ấy nên con dễ yêu 
thương con người hơn. Khi con đã dễ yêu thương con người, 
thì Nước Trời ở nơi con, con 
còn thiếu gì hạnh phúc nữa ? 

Lời kinh th ương đơn sơ Mẹ dạy, 
Trao ân tình, có vậy mà thôi, 

Thường hành lần Chuỗi Mai Khôi, 
Thấy đời thuận đẹp đầy ơn vẹn toàn. 

Từ đây hạnh phúc miên man, 
Thỏa lòng mong đợi, Mẹ con sum vầy.  

■ 

Y sĩ DƯƠNG PHÚ CƯỜNG  

Tiếp theo trang 9 
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V ào một sáng tinh sương, 
Thánh Giuseppe Cafasso 

(1811-1860) ra khỏi nhà thật 
sớm. Đường phố Torino (Bắc Ý) 
vắng lặng trống trơn. Bỗng thánh 
nhân gặp một cụ bà, ăn mặc 
nghèo nàn, dáng điệu lòm-khòm, 
vừa đi vừa chậm rãi lần hạt Mai 
Khôi. Ngạc nhiên thánh nhân cất 
tiếng hỏi: "Có chuyện gì vội mà 
cụ phải ra khỏi nhà sớm thế?" Bà 
cụ trả lời: "Ô, thưa ngài, con đi 
dọn sạch các đường phố!" 
Không hiểu, thánh Giuseppe Ca-
fasso hỏi lại: "Dọn sạch các đường phố? Cụ ngụ ý gì thế?" 

Bà cụ thong thả đáp: "Cha 
không thấy sao? Đêm vừa qua 
diễn ra cuộc vui chơi hóa trang 
(carnavale) và dân chúng phạm 
không biết bao nhiêu thứ tội! Vì 
thế, giờ đây, con muốn đi trở lại 
tất cả các nẻo đường ghi dấu 
vết tội lỗi, vừa đi vừa lần hạt 
Mai Khôi. Các lời kinh "Kính 
Mừng Maria” sẽ trở thành 
hương thơm ngào ngạt tỏa ra 
thấm vào các nơi chốn tội lỗi!" 

Thật vậy, lời Kinh Mai Khôi 
có sức mạnh tẩy luyện linh hồn 
khỏi các vết nhơ tội lỗi và ướp-đượm ơn lành. Kinh Mai Khôi 
cứu thoát các linh hồn. Thánh 
Massimiliano-Maria Kolbe, 
Dòng Phanxicô (1894-1941) 
từng nói: "Bao nhiêu tràng 
chuỗi Mai Khôi là bấy nhiêu linh 
hồn được cứu rỗi!" 

Kinh Mai Khôi mang lại sự 
lành cho tất cả: từ kẻ tội lỗi đến 
người tốt lành cũng như các 
bậc thánh nhân. 

Khi được hỏi ý kiến phải chọn 
lời kinh nào, Thánh Filippo Neri 
(1515-1595) không do dự nói 
ngay: "Hãy lần hạt Mai Khôi và 
lần hạt nhiều bao nhiêu có thể!" 

Đức Chân Phúc Giáo Hoàng 
Phaolô VI (1963-1978) cũng 
quả quyết: "Tràng Kinh Mai 
Khôi là tràng xích cứu rỗi, rơi từ đôi tay chí thánh của Đức Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ con 
người và của Đức Mẹ Maria, 
Hiền Mẫu Ngài. Tràng chuỗi 

Mai Khôi tuôn đổ trên chúng ta 
muôn vạn ơn lành. Và cũng từ 
tràng chuỗi Mai Khôi, chúng ta 
dâng lên các Ngài mọi ước 
muốn cùng trọn niềm hy vọng 
của chúng ta. 

Tràng chuỗi Mai Khôi còn có 
sức mạnh lớn lao cứu thoát các 
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. 
Thánh Alfonso-Maria de Liguori, 
sáng lập DCCT (1696-1787) 
nhắn nhủ: "Nếu muốn cứu giúp 
các Linh Hồn nơi Lửa Luyện 
Hình, hãy lần hạt Mai Khôi cầu 
nguyện cho các vị ấy." 

Cha Thánh Pio thành 
Pietrelcina (1887-1968), mỗi 
lần trao tặng ai tràng chuỗi Mai 
Khôi, thường nói: "Hãy đưa các 
Linh Hồn ra khỏi Luyện Ngục 
bằng việc lần hạt Mai Khôi kính Đức Mẹ Maria." 

Vị thánh người Ý có lòng 
nhiệt thành an ủi các Linh Hồn 
nơi Lửa Luyện Tội bằng tràng 
kinh Mai Khôi là Thánh      
Pompilio-Maria Pirrotti (1710-
1766). Thánh nhân được đặc 
ân lần hạt Mai Khôi chung với 
các Đẳng Linh Hồn. Các Đẳng 
Linh Hồn thưa lớn tiếng lời kinh 
Kính Mừng Maria với giọng 
trầm tĩnh và an bình suốt trong 
buổi lần hạt Mai Khôi chung với 
Thánh Pompilio-Maria Pirrotti. 

Chị Lucia dos Santos (1907-
2005), một trong ba trẻ mục 

đồng được diễm phúc trông 
thấy Đức Mẹ Maria tại Fatima 
vào năm 1917, nhấn mạnh: "Kể 
từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh 
Maria ban cho Tràng Kinh Mai 
Khôi có hiệu lực mênh mông, 
không còn vấn đề nào thuộc 
bất cứ phạm vi tinh thần hay 
vật chất, quốc gia hay quốc tế, 
mà lại không giải quyết được 
với Kinh Mai Khôi và với hy 
sinh quảng đại của chúng ta!" 

Kinh Mai Khôi và Trái Tim 
Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria sẽ ghi 
dấu chứng chiến thắng sau 
cùng của Nước Thiên Chúa nơi 
thời đại chúng ta đang sống. 

Lòng hâm mộ lần hạt Mai 
Khôi và lòng sùng kính Khiết 
Tâm Đức Mẹ Maria là bảo chứng 
chắc chắn cho ơn cứu rỗi loài 
người. Chính Đức Mẹ Maria hứa 
với chị Lucia dos Santos: "Ai 
siêng năng lần hạt Mai Khôi và 
yêu mến Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, 
sẽ được Thiên Chúa yêu dấu 
cách riêng và sẽ trở thành bông 
hoa được Mẹ kết lại và dâng lên 
trước tòa Chúa. 

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. ■ 

Nữ Tu Jean Berchmans  
MINH NGUYỆT,  

dịch từ  
"Maggio, mese di Maria"  
của P. STEFANO MARIA 

MANELLI   
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Mở đầu:  
Chắc chắn đã có lần chúng ta nghe người ta 

chê bai: “Lần chuỗi ư? Đó là chuyện dành cho đàn 
bà, con nít!” Tại sao lại có lời phê bình khinh khi ấy? Có lẽ vì người ta thấy cách lần chuỗi rất bơ 
thờ chểnh mảng vô ý tứ của chúng ta, họ chỉ thấy 
ta đọc lải nhải các kinh Kính Mừng nhạt nhẽo vô 
hồn… Đó là lỗi tại chúng ta: vì chưa hiểu được 
giá trị của chuỗi Mai Khôi hay cũng chưa biết 
cách lần chuỗi. Nhưng phần khác cũng là lỗi của 
họ: phê bình chê bai như thế là vì họ không biết 
giá trị lớn lao của chuỗi Mai Khôi.  

Vậy chúng ta hãy tìm hiểu: 

1. Trước hết, không kể những lời của các 
Thánh, của các tác giả sách thiêng liêng, của các Đức Giáo Hoàng… qua nhiều thế kỷ vẫn hằng ca 
tụng và khuyến khích việc lần chuỗi vì các ích lợi 
vô cùng lớn lao, hôm nay chúng tôi chỉ xin trích 
dẫn vài lời Đức Mẹ Mễ Du phán dạy qua các sứ điệp của Người. 

Ngày 25.6.1985, cô thị nhân Marija hỏi Đức 
Mẹ xem Người muốn điều gì nơi các Linh Mục. Đức Mẹ đáp: “ Mẹ thúc giục con hãy xin mọi 
người lần hạt Mai Khôi. Với chuỗi Mai Khôi, các 
con sẽ thắng vượt mọi rắc rối, do Satan đang cố 
sức gây ra cho Giáo Hội Công giáo. Chớ gì mọi 
Linh Mục đều lần chuỗi Mai Khôi! Hãy dành 
thời gian lần chuỗi Mai Khôi!”  Ở Sứ Điệp ngày 
5.8.1997, “ Mẹ còn kêu gọi tất cả các Linh Mục, 
nam nữ Tu Sĩ hãy lần chuỗi Mai Khôi và dạy cho 
người khác cầu nguyện”.  

Đấy là Lời của chính Mẹ Thiên Chúa thúc 
giục, kêu gọi “mọi người”Kitô h ữu, “mọi Linh 
Mục, nam nữ Tu Sĩ hãy lần chuỗi Mai Khôi” , 
chứ đâu Mẹ có bảo lần chuỗi là chuyện dành cho đàn bà, bà già, con nít! 

Nhưng vì sao Mẹ kêu gọi mọi người, cả các Tu 
Sĩ và Linh Mục lần chuỗi? Đó là vì lý do rất quan 

trọng này, mời mọi người  lắng nghe: "Các con 
yêu dấu! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con 
bây giờ hãy dùng cầu nguyện để tiến công 
chống lại Satan. Nó muốn hoạt động càng 
mạnh hơn...! Hãy khoác lấy áo giáp để chiến đấu và với chuỗi Mai Khôi (là khí giới sắc bén) 
trong tay, hãy chiến thắng nó.” (Sứ điệp ngày 
8.8.1985). 

Mẹ bảo chuỗi Mai Khôi là khí giới không 
những chống lại Satan Ác quỉ có sức mạnh ghê 
gớm mà còn thắng được nó. Nhiều lần Đức 
Mẹ nói Satan rất mạnh, thế chúng ta có muốn 
biết nó mạnh ghê gớm đến thế nào không? Đây 
Mẹ cho biết: 

"Satan rất mạnh mẽ, nó mong muốn tàn 
phá không những cuộc sống nhân loại, mà 
còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và hành tinh 
các con đang sống.” – (Nhưng Mẹ bảo: Đừng 
sợ!) –   Vì thế, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, các con có thể bảo vệ 
bản thân các con nhờ Phúc Lành Bình An của 
Thiên Chúa. Thiên Chúa đã gửi Mẹ đến giữa 
các con để giúp đỡ các con. Nếu các con cũng 
muốn thế, hãy cầm lấy Chuỗi Mai Khôi. Duy 
chỉ Chuỗi Mai Khôi thôi cũng có thể tạo nên 
những điều kỳ diệu trên thế giới và trong cuộc 
sống các con…” (Sứ điệp ngày 25.1.1991). 

Chỉ cần vài lời Mẹ nói về quyền lực và ích 
lợi của chuỗi Mai Khôi vừa trích dẫn trên, cũng đã đủ để hiểu tại sao “chuỗi Mai Khôi được Mẹ đặc biệt yêu quiý” (Sứ điệp ngày 25.8.1997) và 
hơn nữa Mẹ còn thổ lộ tâm tình thầm kín của 
Mẹ: “… Mọi lời các con cầu nguyện đều làm Mẹ 
xúc động sâu xa, nhất là chuỗi Mai Khôi hằng 
ngày của các con” (Năm 1987). 

2. Nghe những lời chí tình Mẹ nói đó, hầu 
hết ai là con cái của Mẹ cũng đều lần chuỗi để đáp lại tình Mẹ. Có người còn khoe một ngày 
lần đến ba chuỗi, năm chuỗi… 

Nhưng vấn đề là lần chuỗi sao cho đúng ý 
Mẹ, lần chuỗi sao cho có ích lợi cho mình? 

Thực tế, xin hỏi thật mọi người, khi lần 
chuỗi có chia trí lo ra không? Có chứ! Vậy chia 
trí lo ra bao nhiêu kinh trong số 50 Kinh Kính 
Mừng? – Lo ra hầu hết, từ đầu chí cuối… 

Chết chưa? Thế chúng ta có nghe Chúa 
Giêsu phê phán thế nào về kiểu kinh kệ như thế 
không? Ngài nói: “Những kẻ đạo đức giả kia, 
Ngôn Sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về 
các ông rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi 
bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 
Chúng có thờ phượng Ta kiểu đó thì cũng luống 
công vô ích…” (Mt 15,7-9). 
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Môi miệng đọc kinh có vẻ thờ phượng, song 
kỳ thực lòng trí ta đi xa Chúa, vì nghĩ những 
chuyện đâu đâu (ví dụ: đi chơi, đi ăn, đi chợ, gặp 
bạn bè, hò hẹn v.v…). Kinh nguyện như thế là 
luống công vô ích. Cả một đời lần không biết bao 
nhiêu chuỗi Mai Khôi, mà sau này ra trước tòa 
Chúa phán xét, Chúa coi là chẳng có công trạng 
gì... vẫn tay trắng… Thật đáng buồn! 

Vậy, ta nhất định phải tìm cách nào để giúp 
khỏi lo ra, để lòng trí ta khỏi đi xa Chúa khiến đọc kinh cầu nguyện vô ích? Có người nói: “Cố 
gắng cầm trí sốt sắng đọc kinh là được!” Nhưng 
muốn cầm trí mà có cầm trí được không? 

 Người ta kể truyện này: Có một người kia 
khoe với một vị Thánh là mình đọc kinh không 
bao giờ lo ra. Thánh nhân không tin, ông bảo: 
"Được rồi, bác thử đọc một kinh Lạy Cha thôi mà 
không lo ra, tôi sẽ tặng bác một con ngựa tốt!" 
Người ấy nhắm mắt hết sức chăm chú đọc kinh. 
Nửa chừng y mở mắt ra và hỏi: "Thế ngài cho tôi 
con ngựa mà có cho cả yên cương không?" – 
"Đấy, thế mà khoe mình không bao giờ lo ra! Bác 
sẽ chẳng được ngựa mà cũng chẳng được yên 
cương gì hết!" 

Thế đó! Trừ lúc ngủ, còn ngoài ra trí khôn ta 
không ngừng hoạt động, nó không nghĩ chuyện này ắt sẽ nghĩ chuyện khác. Nó như con ngựa bất kham, 
ta phải điều khiển nó đi theo con đường ta muốn. 
Thế nên, lúc lần chuỗi, ta hãy bẻ lái, tức là bắt trí 
khôn ta suy nghĩ về Chúa, về Đức Mẹ, về các mầu 
nhiệm của đạo thánh… không thả lỏng cho nó lo ra 
những chuyện tầm phào khác… như thế mới được 
ích của việc lần chuỗi. Nếu không thì khi lần chuỗi 
“miệng ta đọc, còn trí lòng ta lo ra” đi xa Chúa, thì 
dù có lần một ngày 3 hay 5 chuỗi, cũng không ích lợi 
bao nhiêu, có thể nói là “luống công vô ích” như 
Chúa Giêsu đã phán dạy. 

Chúng ta không thả lỏng cho đầu óc nghĩ những 
chuyện lông bông, muốn vậy thì phải cung cấp cho 
nó những đoạn Kinh Thánh, những câu Lời Chúa 
làm chất liệu cho nó suy niệm và cảm nhận. 

Có người sẽ thắc mắc: Phải rồi, nhưng chúng tôi 
chẳng biết những đoạn Kinh Thánh nào thì làm sao? 
Biết vậy, nên chúng tôi đã dọn sẵn những đoạn Kinh 
Thánh ấy và in thành một tập sách nhỏ: “CÁCH 
LẦN HẠT THEO THÁNH KINH”. Xin mọi người 
có thể cứ theo cách chỉ dẫn trong sách đó mà làm. 

Tôi tạm trích lược tập sách này vài dòng ra đây: 

“Trong lúc lần hạt, thường chúng ta xướng lên 
các mầu nhiệm, ví dụ: “N ăm sự vui, thứ nhất thì 
ngắm Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu 
thai…”, đó là ta mới chỉ nói lên câu tóm tắt và 
vắn gọn cái sự kiện đó, nó chỉ là câu mở đầu chủ 
ý mời gọi chúng ta suy niệm các chi tiết của sự 

kiện ấy hoặc những điều liên quan đến sự kiện ấy 
diễn tiến như thế nào… 

Nhờ những đoạn Kinh Thánh trích dẫn sẵn 
trong sách, chúng ta sẽ thấy thuật lại hay mô tả 
các chi tiết ấy và các điều liên quan. Nhờ biết 
những chi tiết ấy, lúc miệng ta đang đọc 10 Kinh 
Kính Mừng, thì trong tâm trí ta, ta tưởng nhớ 
lại  hay diễn lại, làm như thể cho chiếu lại trình 
tự đoạn phim về mầu nhiệm ấy. Nhờ thế chúng 
ta sẽ có chất liệu mà suy niệm các mầu nhiệm về 
cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ một cách 
sống động, phong phú hơn.” 

Chắc chắn lúc đầu chưa quen suy gẫm những lời 
Kinh Thánh, thì có hơi khó, song chúng ta cứ kiên trì 
tập tành, sau này ơn ích phong phú dồi dào trong đời 
sống thiêng liêng sẽ bù đắp dư dật cho công lao 
chúng ta. 

 Cuối cùng, xin hãy lắng nghe từng lời Mẹ dặn bảo: 

"Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con 
hãy nguyện kinh Mai Khôi với niềm tin sống động. Chỉ như thế, Mẹ mới có thể giúp đỡ được cho 
các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu 
nguyện. Mẹ không thể giúp các con vì các con 
không muốn gia công. Hỡi các con yêu dấu, Mẹ kêu 
gọi các con nguyện kinh Mai Khôi. Việc nguyện 
kinh Mai Khôi phải là một nghĩa vụ mà các con 
chu toàn trong niềm vui. Có như vậy, các con mới 
hiểu được tại sao Mẹ ở với các con một thời gian dài 
như thế. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách cầu 
nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của 
Mẹ." (Sứ điệp ngày 12.6.1986).  ■ 

Lm. HOÀNG MINH TU ẤN, DCCT, 
30.12.2015  
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Chứng từ của 
ông Robert Calcagni 

...Một ngày thứ bảy trong 
tháng 8 năm 1991, tôi nghe tin ba 
tôi đau nặng. Ngay hôm sau, tôi 
lấy máy bay, bay thẳng về thành 
phố Youngstown, thuộc bang 
Ohio. Tôi có linh cảm đây là lần 
cuối cùng được trông thấy mặt 
người cha yêu dấu. 

Ông nội tôi người Ý, di dân sang 
lập nghiệp tại Hoa Kỳ, sau đệ nhất 
thế chiến (1914-1918) khi ba tôi 
mới lên 9 tuổi. Từ đó, Hoa Kỳ là 
quê hương thứ hai của ba tôi và của 
thế hệ con cháu sau này. 

Tôi về kịp để thăm ba ngày 
hôm trước khi ba bị mổ. Trông 
thấy tôi, ba vui mừng lộ ra nét 
mặt. Người cầm lấy tay tôi và nói: 
"Dầu chuyện gì sẽ xảy ra, thì có 
Thiên Chúa gìn giữ hộ phù ba! 

Phần tôi, tôi cũng vững tin như 
thế, và hết lòng nguyện xin để ba được tai qua nạn khỏi, và còn được sống với chúng tôi, một thời 
gian lâu nữa. Chúng tôi có rất ít 
liên hệ với gia đình phía ba ở mãi 
tận bên nước Ý. Bù lại, chúng tôi 
có liên hệ thân tình và chặt chẽ 
với gia đình phía mẹ là người Mỹ. 
Các cậu dì của tôi rất hiệp nhất và 
thương yêu chúng tôi. Do đó, 
ngày ba vào phòng mổ, toàn gia đình bên ngoại đều có mặt ở bệnh 
viện, để tỏ tình thương mến và để 
nâng đỡ mẹ tôi, đang lo âu sầu 
khổ. Trong số những người thân 
hiện diện, tôi đặc biệt cảm thấy an ủi vì sự có mặt của anh Ray Leo-
ne, anh họ tôi. 

Một điểm đáng chú ý là toàn 
gia đình phía mẹ tôi rất sùng đạo. 
Nhưng mỗi khi hoạn nạn xảy đến, 
thì hầu như tất cả chúng tôi đều 
chạy đến với anh Ray Leone, kín 
múc sức mạnh nơi Đức Tin kiên 
vững và an bình của anh. 

Trong họ hàng, chúng tôi 
chuyền tai nhau đặt cho anh biệt 
hiệu "Người-làm-mòn-các-hột-
chuỗi-Mai-Khôi". Lý do là anh 

phải thường xuyên thay tràng hạt 
Mai Khôi. Chính tôi cũng nhận 
thấy như thế. Mỗi khi có cuộc họp 
mặt gia đình, được ngồi cạnh anh, 
là hầu như lần nào anh cũng vui 
vẻ cho tay vào túi, rút ra cỗ tràng 
hạt, và khoe: "Cháu nó mới tặng 
anh cỗ tràng hạt này đây!" 

Trở lại với câu chuyện của ba 
tôi. Toàn gia đình chúng tôi lo âu 
ngồi chờ nơi phòng đợi của bệnh 
viện. 6 tiếng đồng hồ trôi qua mà 
chúng tôi vẫn chưa được tin tức gì 
về cuộc mổ. Bỗng vị bác sĩ mở 
cửa bước vào, báo tin: "Chúng tôi 
gặp khó khăn trong cuộc giải 
phẫu!" Câu nói vắn gọn khiến 
chúng tôi hiểu rằng mạng sống 
của ba lâm nguy. Mẹ tôi bật lên 
khóc nức nở. 

Tôi liền quay sang anh Ray Leo-
ne và nói: "Hay là chúng mình cùng 
lần hạt Mai Khôi cầu cho ba đi! 
Vậy anh có muốn bắt đầu không?" 

Không mất một giây, anh Ray 
rút ra ngay tràng chuỗi Mai Khôi 
mới tinh, và bắt đầu xướng kinh. 
Lần hạt xong và thấy mẹ tôi điềm 
tĩnh trở lại, tôi liền rời phòng đợi, 
tiến ra hành lang, đi về phía phòng 
mổ. Tôi tự nhủ: "Ở đây, ít ra là 
mình gần ba, bao lâu ba còn sống!" 

Đang miên man nghĩ ngợi thì 
anh Ray nhẹ nhàng tiến đến bên 
tôi. Anh nói: "Anh sẽ kể cho chú 
nghe câu chuyện đã xảy ra cho 
anh vào thời đệ nhị thế chiến 
(1939-1945) vào một ngày trong 
tháng giêng năm 1944. 

Đêm đó, đội quân Hoa Kỳ đổ bộ 
lên thủ đô Roma và tìm cách tiến về đồi Cassino, nơi trấn đóng của quân Đức xâm lăng. Dĩ nhiên là quân Đức phản công dữ dội. Họ bắn xối 
xả không thương xót vào đoàn quân 
Hoa Kỳ. Trong khi đó, các anh 
nhận lệnh cứ tiến lên. Nắm chặt 
tràng chuỗi Mai Khôi trong tay, anh 
tiến bước cùng với các bạn đồng 
ngũ. Đạn nổ tơi bời, người người 
gục ngã chết như rạ. Anh khẩn thiết 
thân thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, 
xin cứu giúp chúng con. Chúa là 

Người duy nhất có thể cứu sống 
chúng con trong giây phút này!" 
Nằm sấp xuống đất để tránh đạn, 
anh chỉ có "Đức Tin làm thuẫn đỡ". 

Bỗng nhiên một trái lựu đạn 
bay ngang qua đầu và rớt xuống 
cách đó 5m. Anh tự nhủ: "Thôi rồi, 
giờ sau cùng đã điểm!" Nhưng rồi 
anh ngạc nhiên vì không nghe 
tiếng nổ. Mấy người bạn anh còn đủ sức nói đùa: "Chắc là lựu đạn 
chế tạo bên Tiệp Khắc!" 

Chưa hết, trái thứ hai, trái thứ 
ba, rồi trái thứ tư, vẫn không nổ 
khi rớt xuống. Và cứ mỗi lần như 
thế, các bạn anh lại la lớn: "Chế 
tạo bên Tiệp Khắc!" Phải ròng rã 
bốn tháng trời, với hàng ngàn 
binh sĩ tử thương và bị thương, 
quân đội đồng minh mới chiếm 
lại được đồi Cassino, khỏi tay 
quân Đức.. 

Cuộc chiến khủng khiếp đến độ những binh sĩ Hoa Kỳ còn 
sống sót, trong đó có cả anh, 
không bao giờ nhắc lại. Nhưng 
riêng anh, anh luôn luôn ghi nhớ 
rằng Thiên Chúa và tràng chuỗi 
Mai Khôi của Mẹ Maria đã cứu 
sống anh và các bạn cách lạ lùng. Đó cũng là lý do anh kể cho chú 
nghe câu chuyện ấy, ngày hôm 
nay, trong nhà thương này. 

Tôi hiểu ý anh họ tôi và trong 
thâm tâm, tôi cũng đặt trọn lòng 
tin tưởng nơi Thiên Chúa và Mẹ 
Maria như thế... 

Khi tiến về phòng đợi chúng 
tôi nhận được tin vui: "Cuộc giải 
phẫu đã kết thúc tốt đẹp. Hiểm 
nguy đã trôi qua." Chúng tôi vui 
mừng không tả xiết và cùng hiểu 
rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria đã 
nhậm lời chúng tôi nài van và đã 
cứu sống Ba tôi.  ■ 

Nữ Tu Jean Berchmans 
MINH NGUY ỆT  

dịch từ Sélection du Reader's 
Digest",  

Janvier 1993  
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K ết thúc ca khúc 
“Mùa Xuân 
Của Mẹ”, nhạc 

sĩ Trịnh Lâm Ngân xác định: “Chỉ bên Mẹ là 
Mùa Xuân thôi!” Một 
cảm nhận thật chính 
xác và khôn tả! Vâng, 
mẹ rất diệu kỳ, mẹ 
không nói, nhưng ánh 
mắt mẹ thăm thẳm vẫn 
luôn chứa đựng nhiều 
thứ mà con cái không 
bao giờ hiểu hết. Khi 
con cái hiểu được thì… đã muộn rồi ! 

Người đời cảm nhận được Tình Mẫu Tử tuyệt 
vời, có mẹ là có Mùa 
Xuân nên vẫn ca tụng 
mẹ là Mùa Xuân. Với 
người Công Giáo, chúng 
ta có một Người-Mẹ-của
-các-người-mẹ là Đức 
Maria, một Trinh Nữ 
tuyệt vời với biết bao 
danh xưng cao trọng. 

Với tâm tình của 

người con dành cho 
Mẹ trong ngày Xuân, 
cố Nhạc Sư Hùng Lân* đã bày tỏ lòng hiếu 
thảo thánh đức qua bài 
Thánh Ca “M ẹ Là Mùa 
Xuân” . Ông sáng tác 
bài Thánh Ca này năm 
1946, cấu trúc là hai 
phần đơn giản. Phần 1 được viết ở âm thể 
Thứ để nói lên lòng tha 
thiết tôn kính dành cho Đức Mẹ, nhưng giai điệu không sầu thảm mà vẫn “sáng”; phần 2 được viết ở âm thể 
Trưởng thể hiện niềm 
hy vọng ngời sáng. 

Ông là người chủ 
trương viết giản dị để 
mang tính cộng đồng, 
thế nhưng ca từ của 
ông luôn đầy chất thơ 
rất “đắt” và vần điệu rất 
chỉnh, cả tiết tấu và giai điệu đều đơn giản 
nhưng luôn mượt mà. 
Ông quả là bậc thầy về 
cả ca từ và giai điệu. 

Tôi thấy mình có chút 
may mắn được thụ 
giáo ông một thời gian, 
dù tôi chỉ là một trong 
vài học trò cuối cùng 
của cuộc đời ông – một 
người âm thầm theo 
Chúa và phục vụ Giáo 
hội bằng con đường 
âm nhạc 

Mở đầu, ông ca tụng Đức Mẹ là những gì tốt 
lành nhất: “Ôi Maria! Mẹ 
là Mùa Xuân Ánh Sáng, 
Mẹ là Cửa Son Đền 
Vàng, Bến Lành vào 
Quê Bình An”. Rồi ông 
chân nhận thân phận 
phàm nhân: “Ôi Maria! 
Dẫu rằng đời con lầm 
than, bóng tội mờ che 
trần gian, sức hèn con 
ngã nhiều phen”. Kiếp 
người lận đận sớm 
chiều, tội lỗi ngập đầu, 
hèn yếu vô cùng. Muốn 
vươn lên mà cứ xập xụi 
mãi, Mẹ ơi ! 

Thân phận con 

người là thế, nhưng 
không vì vậy mà thất 
vọng, ngược lại vẫn 
một lòng tin tưởng và 
trông cậy và cố gắng 
hướng thượng: “Nhưng 
con luôn trông đến 
ngày tàn phai mùa Đông, ánh vàng Sự Rỗi 
reo mừng, hoa trái đau 
thương lựng hương. 
Ban ơn cho con, biết 
tìm ngọt trong sầu 
than, biết tìm mạnh 
trong nguy nàn, biết có 
Xuân trên Đông tàn”. 

Ca từ đầy chất cầu 
nguyện và tích cực: 
Tìm NGỌT trong SẦU 
THAN, tìm MẠNH trong 
NGUY NÀN (nguy 
nan), vì biết chắc có 
mùa Xuân tươi đẹp 
trên mùa Đông tàn tạ. 
Hy vọng là đó, mong 
sống trọn kiếp nhân 
sinh cho hết cuộc lữ 
hành trần gian này. 

Đức tin bừng sáng, đức Cậy vững vàng, và 
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đức Mến nồng nàn. Có 
Chúa là có Mẹ, có Mẹ 
là có Chúa. Đó là Mùa 
Xuân tuyệt diệu, ai 
cũng khao khát khôn 
nguôi, hy vọng dạt dào: 
“Mẹ là Mùa Xuân đem 
sức thiêng cho cõi lòng, 
Mẹ là Mùa Xuân muôn 
kiếp muôn dân đợi 
trông, Mẹ là Mùa Xuân 
bất diệt trên cõi hằng 
sống, giúp con vượt đời, trông về cõi phúc 
vô song”. 

Vâng, Mẹ ơi, chúng 
con chỉ mong có vậy 
thôi: Cõi Phúc Vô 
Song. Mẹ là niềm cậy 
trông, Mẹ tuyệt mỹ, 
chúng con nhờ Mẹ để đến với Chúa Giêsu 
Con yêu Dấu của mẹ, 
và là Đấng Cứu Độ của 
chúng ta. Những sự hy 
sinh, những sự chịu đựng, và cả những lỗi 
lầm khốn nạn của 
chúng ta nữa, chúng 
con dâng lên Mẹ, xin 
Mẹ thương nhận mà 
tha thứ và che chở 
chúng ta hôm nay và 
suốt đời. 

Đức Mẹ Maria là 
Người Nữ Can Trường 
(Cn 31), là Người 

Nữ trong sách Khải 
Huyền (Kh 12) tiến vào 
cuộc chiến vĩ đại chống 
con rồng hoả ngục, là 
người không sợ hãi 
gì, như đạo quân sắp 
hàng vào trận, mang 
hàng ngàn thuẫn chắn (Dc 4,4; Dc 6,4). 

Trong lời nguyện tại 
lễ bế mạc Năm Thánh 
kính Đức Mẹ, ngày 
15.8.1988, Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Đức Mẹ là 
Người Nữ mảnh khảnh 
mà bền vững vô cùng 
làm cho lòng chúng ta 
vui mừng vững vàng vì 
chắc chắn rằng Con 
Rồng ấy không mạnh 
hơn Bà Đẹp tuyệt vời. 
Chúng ta hãy luôn bám 
chặt lấy Mẹ”. 

Trên Thánh Giá, 
Chúa Giêsu nói với 
Thánh Gioan: “Đây là 
Mẹ con” (Ga 19,27). Điều đó xác định Đức 
Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, 
Mẹ của chúng ta. Quả 
thật, chúng ta vô cùng 
hạnh phúc, vì được làm 
con Mẹ và tin tưởng sẽ được sum họp với 
Chúa và Mẹ trên Cõi 
Trường Sinh! 

Lạy Mẹ là Mùa 
Xuân Ánh Sáng, xin 
giúp chúng con m ến 
Chúa và yêu ng ười, đồng th ời luôn bi ết 
“xin vâng” nh ư Mẹ 
trong m ọi hoàn c ảnh. 
Xin cảm tạ Mẹ đã ban 
bao ơn lành h ồn xác 
cho chúng con trong 
năm qua, xin tha th ứ 
những thi ếu sót c ủa 
chúng con. Xin giúp 
chúng con bi ết siêng 
năng l ần hạt Mai Khôi 
hằng ngày, luôn th ể 
hiện yêu th ương và 
khiêm nh ường ngay 
từ trong ý ngh ĩ, đúng 
như Con Chúa đã 
truy ền dạy. Chúng 
con c ầu xin nhân 
danh Đức Kitô, Thiên 
Chúa cứu độ của 
chúng con. Amen.  ■ 

TRẦM THIÊN THU, 
một học trò c ủa 

Nhạc sư Hùng Lân  
___________ 

* Ghi chú: 

Hùng Lân (1922-
1986) là tác giả những 
ca khúc nổi tiếng như 
Hè Về, Khỏe Vì Nước, 
Việt Nam Minh Châu 
Trời Đông (đảng ca của 

Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc 
Dân Đảng), Hận 
Trương Chi, Xóm 
Nghèo, Non Nước, Em 
Yêu Ai?, Thằng Tí Sún, 
Rước Đèn Trung Thu, 
Ông Ninh Ông Nang,... 
Ông là giáo sư giảng 
dạy âm nhạc uy tín và 
là người khởi xướng 
dùng Việt ngữ để hát 
Thánh Ca, ông cũng là 
tác giả đặt lời Việt cho 
bài “Stille Nacht, 
Heilige Nacht” (nguyên 
gốc Đức ngữ, bản Anh 
ngữ là “Silent Night, 
Holy Night”) nổi tiếng 
với tựa đề “Đêm Thánh 
Vô Cùng”, và nhiều bài 
Thánh ca phổ biến như 
Lên Núi Sion, Con Nay 
Trở Về, Thắp Ngọn nến 
Hồng, Bài Ca Vạn Vật, 
Trường Ca Phục Sinh 
(7 đoạn), Tôi Không 
Còn Cô Đơn, Dâng 
Hồn Xác, Một Sợi Tơ 
Vàng,... 

Cầu nguyện với “Mẹ 
Là Mùa Xuân” 
tại: https://youtu.be/
szQoTkYzNsU 

diện cách trọn vẹn gồm cả nhân 
tính lẫn thần tính của Ngài dưới 
hình bánh và rượu. 

Mùa Sám Hối, nhìn lên Mẹ 
cận kề bên thập giá, chúng ta 
thêm lòng yêu mến và cậy 
trông. Những ai khắc khoải sám 
hối thao thức đổi mới canh tân 
có thể xin Mẹ dìu dắt, chắc chắn 
Mẹ sẽ dẫn đến tòa giải tội để 
nhận lấy ơn tha thứ. Những ai đau buồn sầu khổ vì đau yếu 
bệnh tật hoặc vì gánh nặng vai 
mang, mong ước đời sống bình 
an, có thể kêu khấn xin Mẹ đỡ 

nâng, chắc chắn Mẹ sẽ sớm hỗ 
trợ để ban cho cuộc sống an 
bình. Chúng ta đều có chung 
một nỗi niềm thống hối, hãy cứ 
vững tin và cậy trông chắc chắn 
Mẹ sẽ chúc lành và giúp chúng 
ta phục hồi trái tim tinh tuyền. 

Mùa Sám Hối là mùa cầu 
nguyện, mùa bắc những nhịp 
cầu thiêng liêng bằng những 
kinh nguyện hằng ngày dâng lên 
Thiên Chúa, lắng đọng tâm hồn 
nhận ra ý Chúa rồi đem ra thực 
hiện. Hành trình Mùa Sám Hối 
luôn mang dáng đứng của niềm 

tin yêu hy vọng. Mẹ Maria là 
mẫu mực của đời cầu nguyện. 
Siêng năng lần hạt Mai Khôi, 
sống đẹp dưới ánh nhìn của Mẹ, 
chắc chắn chúng ta sẽ được Mẹ ấp ủ trong lòng xót thương đời 
này và đời sau… ■ 

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN  

Tiếp theo trang 15 
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Mẹ chúng sinh c ũ 

Khởi đi từ việc Ađam đã gọi 
Evà là “mẹ của chúng sinh” (St 
3,20), người nữ từ khi ấy có 
phẩm giá và trị trí quan trọng vào 
hàng bậc nhất trên nhân loại và 
các loài thụ tạo. “Chúng sinh”, 
theo ngôn ngữ nhà Phật, được 
hiểu tất cả các loài sống động và 
có cảm xúc: cả người và động 
vật. Vậy cũng có thể hiểu rộng 
ra, Evà là mẹ của cả loài người 
và muôn loài vật sống động. Mà 

Evà là đại diện cho tất cả người 
nữ ở trần gian, như thế mọi 
người nữ đều có phẩm giá cao 
quí và vị trí quan trọng nhất trong 
cõi nhân gian, vì có thiên chức 
mẹ. Hầu hết tất cả các loài loài 
sinh vật sống động đều từ cung 
lòng mẹ sinh ra.  

Evà được Ađam phong cho 
là mẹ chúng sinh. Đó là muôn 
loài đã được Thiên Chúa tạo 
thành vốn rất tốt đẹp. Chắc 
chắn, Bà đã có thời kỳ thực thi 
quyền làm mẹ luôn loài tốt đẹp 
và sống hạnh phúc. Tuy nhiên, 
khởi đi từ Evà và đến Ađam, đã 
làm cho cái chúng sinh ấy 
không còn tốt đẹp, chúng đã bị 
lâm vào cảnh đau khổ và hư 
nát đời đời, “Muôn loài đã lâm 
vào cảnh hư ảo […]. Không 
phải muôn loài mà thôi, cả 
chúng ta cũng rên siết trong 
lòng…” (x. Rm 8,20.23).  

Mẹ ruột mỗi người 

Là người, không có mặt trên 
trần gian này, mà không được 
một người mẹ sinh ra. Ngay khi được thành hình phôi thai, đứa 

bé luôn gắn liền với cung lòng 
mẹ, khi ra đời cũng ấm áp trong 
vòng tay của mẹ. Đứa bé có 
thể chẳng biết đến vòng tay, 
sức nóng của cha, nhưng hầu 
như đều cảm nhận được hơi ấm từ lòng mẹ. Ngày còn nhỏ, 
chúng ta chỉ cảm nhận được 
mẹ sinh ra mình, chứ ít khi cho 
là bố sinh ra. Và mọi cái đều 
nhờ mẹ mà có, khi đó mẹ là 
nhất. Quả thật, biết có mẹ là 
nhờ cảm nhận tình cảm nhiều 
hơn và biết có cha nhờ thông 
tin lý trí nhiều hơn.   

Bởi vì, mẹ là người sát sao 
hơn trong việc nuôi dưỡng và 
dạy dỗ chúng ta nên người. Từ 
bầu sữa ngọt, muỗng cơm, thìa 
cháo đầu đời, ta được mẹ âu 
yếm chăm lo. Những khi ta 
nóng sốt, đau bệnh, mẹ là 
người túc trực ở bên ta gần 
nhất và bên bỉ nhất. Mẹ sẵn 
sàng thức thâu đêm lo cho ta 
giấc ngủ yên lành. Mẹ là người 
bấm bụng ăn đói, mặc lạnh để 
lo cho ta áo ấm, miếng ngon. 
Mẹ là người chắt chiu từng đồng lo cho ta ăn học bằng 

Chính Đức Kitô 
sắc phong Đức 
Maria là M ẹ của 
nhân lo ại mới. 
Nhân lo ại đã được Ngài c ứu 
thoát kh ỏi cảnh 
hư nát đời đời.  
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chúng bằng bạn. Mẹ theo sát 
từng bước ta đi, khi lớn khôn 
thành người, mẹ lại liệu cho ta 
hạnh phúc gia đình. Có thể nói, 
thiếu cha ta thiệt thòi, nhưng 
vẫn tạm ổn, chứ thiếu mẹ thì 
thật khốn khó, xác xơ và tủi 
phận. Chẳng thế, nhân gian có 
câu “Sẩy cha ăn cơm với cá, 
sẩy mẹ lót lá mà nằm”.  

Qua những nhìn nhận trên, 
chúng ta thấy người nữ – người 
mẹ quan trọng với sự sống và 
cuộc đời người ta biết chừng 
nào. Chẳng những quan trọng 
về sự sống vật chất, mà còn cả 
sự sống tinh thần. Đứa trẻ, 
thiếu mẹ chăm sóc, chẳng 
những quá thiệt thòi về thể 
chất, mà về tinh thần, tâm sinh 
lý cũng mất đi phần nào sự 
quân bình. Vẫn biết rằng công 
cha nghĩa mẹ ngang bằng với 
nhau, nhưng cũng không thể 
phủ nhận được hình ảnh, vai 
trò và sức ảnh hưởng của 
người mẹ lên mỗi người con – 
con người trên trái đất này – nó 
gần gũi và đậm nét hơn.  

Mẹ chúng sinh m ới  

Chúng sinh cũ cần được giải 
thoát, nhưng tự chúng không có 
khả năng, phải cần đến lòng 
chạnh thương của Thiên Chúa, 
“Muôn loài thọ tạo những ngong 
ngóng đợi chờ ngày Thiên 
Chúa mặc khải vinh quang của 
con cái Người” (Rm 8,19). 
Thiên Chúa đã thực hiện điều ấy qua sự ngỏ lời mời cộng tác 
với Đức Maria. Và với việc tự 
do ưng thuận, vâng nghe Lời 
Thiên Chúa, Đức Maria đã trở 
nên người phụ nữ hoàn hảo 
nhất của toàn thể nhân loại. 
Hơn nữa, Bà còn trở nên Mẹ 
nhân loại mới, chúng sinh mới.  

Khi Đức Kitô hoàn tất công 
trình cứu cứu chuộc, giao hòa 
trần gian với Thiên Chúa, Ngài đã biến đổi nhân loại cùng 
muôn loài thụ tạo sang một tình 
trạng sống mới, qua việc thiết 
lập giao ước mới với nhân loại 
bằng chính Máu Thánh của 
Ngài, “Này là chén Máu Thầy, 
Máu Giao Ước Mới và Giao Ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các 
con và mọi người để tha tội” (Lc 

20,22). Giao ước mới cao trọng 
này đã thiết lập nên 
“Ecclesia”  (“Ecclesia” tiếng 
Latin, trong Tân Ước nghĩa là 
“Dân Mới của Thiên Chúa”). 
Thánh Gioan Tông Đồ chính là đại diện cho Dân Mới của Thiên 
Chúa, đã được chính Chúa 
Giêsu trăng trối cho Đức Maria, 
“Hỡi Mẹ, này là con của 
Mẹ” (Ga 19,27).  

Chính Đức Kitô sắc phong Đức Maria là Mẹ của nhân loại 
mới. Nhân loại đã được Ngài 
cứu thoát khỏi cảnh hư nát đời đời. Không chỉ con người mà 
thôi, Đức Giêsu còn giải thoát 
toàn thể loài thụ tạo vì chúng 
cũng mong ngóng vinh quang 
của Ngài, “Anh em hãy đi khắp 
tứ phương thiên hạ, loan báo 
Tin Mừng cho mọi loài thọ 
tạo” (Mc 16,15). Có thể nói, con 
người và toàn thể thụ tạo được 
Chúa Giêsu giải thoát và giao 
hòa với Thiên Chúa bằng Giao Ước mới, là chúng sinh mới. 
Vậy, Đức Maria đương nhiên là 
Mẹ của chúng sinh mới.  

Mẹ Thiên Chúa 

Đức Maria còn là người nữ đã sinh ra Chúa Giêsu, Con 
Thiên Chúa làm người. Nơi thế 
giới phàm nhân, Đức Giêsu chỉ 
có Đức Maria là Mẹ đúng nghĩa 
và trọn vẹn. Chẳng có người 
nam nào được cái diễm phúc 
cao trọng tột bậc ấy. Thánh 
Giuse là cha nuôi, chứ không 
có công sinh thành. Thánh 
Giuse cùng những người khao 
khát điều công chính khác có 
thể cha mẹ Chúa Giêsu theo 
nghĩa là những người vâng 
nghe và sống thực hành lời 
Thiên Chúa, “Đức Giêsu giơ tay 
chỉ các môn đệ vào nói: Đây là 
mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì 
phàm ai thi hành ý muốn của 
Cha tôi, Đấng ngự trên Trời, 
người ấy là anh chị em tôi, là 
mẹ tôi.”  (Mt 12,49-50). Con Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu cả 
theo nghĩa thể lý và tinh thân 
vâng nghe và thi hành Thánh Ý 
của Thiên Chúa.  

Đức Giêsu cũng chính là 
Ngôi Lời của Thiên Chúa, đồng 
bản thể, bản tính và uy quyền 

như Ngôi Cha và Thánh Thần, 
cho nên Ngài chính là Thiên 
Chúa. Chính đức Giêsu đã xác 
nhận điều này khi trả lời ông 
Philípphê: “Ai thấy Thầy là thấy 
Chúa Cha” (Ga 14,9), và “Ta và 
Cha Ta là một” (Ga 10,30). Vậy 
thì chẳng còn nghi ngờ gì khi 
nói rằng Đức Maria là Mẹ Thiên 
Chúa. Đây là một sự thật vượt 
khỏi trí khôn của loài người. 
Không có thể tưởng tượng nổi, 
một người nữ chân yếu tay 
mềm, vô danh ở làng quê 
nghèo Nadarét ấy, lại có thể trở 
thành Mẹ Thiên Chúa. Có lý do 
nào khác khiến Thiên Chúa làm 
như vậy thì ta không biết được, điều trí khôn loài có thể lý giải là 
chỉ vì TÌNH YÊU. Thiên Chúa 
yêu loài người đến độ quên 
thân phận của Ngài. Tình yêu ấy sinh ra hoa trái sự thật Đức 
Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ đã xác nhận rằng 
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48).  

Lược qua một số khuôn mặt 
người mẹ như trên, cho chúng 
ta thấy vai trò, tầm quan trọng 
và phẩm giá cao trong tột bậc 
của người nữ. Không có người 
nữ, có lẽ cũng không thể có cái 
thể giới sự sống, cái nhân loại 
như ta thấy hôm nay. Đặc biệt, 
không có khuôn mặt Người Nữ 
Maria, chúng ta cũng không biết 
Thiên Chúa sẽ thực hiện tình 
yêu và lòng thương xót của 
Ngài cách nào cho nhân loại, 
loài người chúng ta. Vậy, mong 
sao trong cuộc sống hàng ngày, 
chúng ta hãy thể hiển nói năng, 
hàng xử tôn kính người nữ, đặc 
biệt với mẹ ruột mỗi người và 
nhất là với Mẹ Maria! 

LONG THÀNH   
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C âu chuyện xảy ra vào 
một ngày trong tháng 

5, Tháng Hoa dâng kính Hiền 
Mẫu Rất Thánh Maria, tại một 
thành phố lớn ở Âu Châu. 

Melania, một thiếu nữ 
không chồng, mang thai từ 
hơn hai tháng qua. Mới gần 
ba tháng, nhưng thời gian 
tưởng như kéo dài bất tận, bởi 
lẽ, cô thiếu nữ “một-lần-lỡ-dại” 
bị dằn vặt ngày đêm. Cô 
hoảng hốt với ý nghĩ: Mình đã 
mang thai, vậy phải làm gì bây 
giờ? Cô kinh hoàng đến độ rơi 
vào hố thẳm tuyệt vọng. Chỉ 
còn một giải pháp duy nhất và 
tốt nhất: Đành phải giết chết 
bào thai trong dạ! 

Nhưng không phải chỉ bào 
thai! Melania còn muốn kết 
liễu cả cuộc đời mình nữa cho 
xong. Như thế cả hai mẹ con 
sẽ cùng chết! 

Từ đây, ý nghĩ tự tử luôn 
bám sát Melania, nhất là vào 
những lúc cô thiếu nữ mang 
thai đi lẫn lộn giữa đám đông. 
Cô cảm thấy bơ vơ cô độc 
không thể tả. “Chết là tốt 
nhất!”, cô gái âm thầm lặng lẽ 
tự nhủ như thế. Làm sao có 
thể cho đứa con chào đời để 

rồi nó cũng sẽ khốn khổ 
nghèo đói như chính mẹ nó? 
Không! Không! Không thể được! Một cuộc sống khốn 
khổ đã quá đủ. Không cần tạo 
thêm cuộc sống khốn khổ thứ 
hai. Không! Càng suy nghĩ cô 
càng nhất quyết thi hành ý định quyên sinh! 

Melania thật sự cô đơn, 
không nhà không cửa, không 
việc làm. Vậy thì khi con lớn 
lên, nàng sẽ kể gì cho con 
nghe? Nàng sẽ trả lời sao khi đứa bé hỏi về người cha của 
nó? Một đứa con không có 
cha, một đứa con hoang! 
Càng nghĩ Melania càng bấn 
loạn. Càng bấn loạn nàng 
càng bị lôi kéo đến việc chọn 
giải pháp tự tử! 

Vào ngày quyết định quyên 
sinh, Melania cẩn thận chọn 
một nơi vắng vẻ, cách xa 
thành phố. Cô không muốn ai 
chứng kiến cái chết của hai 
mẹ con cô. Đây là một khu đất 
rộng. Khi đi bộ đến nơi thì trời đã tối. Cô mệt nhọc ngồi nghỉ. 

Nhưng lạ lùng thay, đêm ấy, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp. Muôn ngàn vì sao đang 
vui tươi lấp lánh như mời gọi 
con người đi vào những tư 
tưởng cao đẹp. Khung cảnh 
thật vắng lặng. Mùi thơm của 
cây cỏ hoa lá vào một buổi tối 
Tháng Năm thật tuyệt dịu. Tất 
cả quang cảnh minh chứng 
quyền năng vô biên nhân lành 
của Thiên Chúa, Đấng vừa là 
Cha vừa là Tạo Hóa. 

Melania nhìn xuống cái 
bụng bắt đầu hơi lơn lớn và 
nói chuyện với con: Mẹ rất tiếc 
là con sẽ không bao giờ có thể 

chiêm ngắm được một bầu 
trời tuyệt đẹp như bầu trời tối 
hôm nay. Nhưng xin con tha 
thứ vì mẹ không thể làm khác được ! 

Nói chuyện xong, Cô đưa 
mắt nhìn lên và bỗng trông 
thấy bên trên mái nhà đối diện 
có một bức tượng thật lớn. Đó 
là bức tượng Đức Mẹ Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội chân đạp đầu con rắn hỏa ngục. 
Một ánh đèn pha chiếu sáng 
làm rõ khuôn mặt dịu hiền của Đức Trinh Nữ Rất Thánh 
Maria. Cô chăm chú ngắm 
nhìn gương mặt Đức Mẹ. 

Rồi cô lại cúi xuống tiếp tục 
cuộc nói chuyện bỏ dở với đứa con trong bụng: “Nhưng 
thôi con à, mẹ sẽ không giết 
chết con đâu. Mẹ muốn con 
sinh ra để con có thể chiêm 
ngắm khuôn mặt dấu ái của Đức Mẹ Maria. Đây sẽ là lý do 
duy nhất cho cuộc hiện hữu 
trên cõi đời này của cả hai mẹ 
con mình nhé!" 

Melania đứng lên chậm rãi đi về phía căn nhà có bức 
tượng Đức Mẹ. Cô ngạc nhiên 
nhận ra đó là Tu Viện các cha 
Dòng Thánh Phanxicô. Trời đã khuya không cho phép cô 
dám gõ cửa xin bất cứ điều gì 
với các Linh Mục. Nhưng giờ đây nàng không cô đơn nữa. 
Cô ngồi xuống và cầu nguyện 
liên lỉ với Đức Mẹ. Có một lúc, 
khi ngước mắt nhìn lên, nàng 
trông thấy hàng chữ khắc trên 
cánh cửa bằng gỗ như 
sau: “L ạy Thiên Chúa c ủa 
con và là T ất Cả cho con”.  

Melania bật lên khóc nức 
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T hời gian theo 
chu kỳ năm 

tháng vẫn lần lữa trôi 
qua, hết Hạ rồi lại Thu, đến Đông lại tới Xuân, 
cứ thế giòng chảy thời 
gian trôi đi mãi không 
ngừng… Cho đến một 
ngày nào đó, ngày tận 
cùng của thế gian này đâu ai biết trước được. 
Càng sống ta càng cảm 
nhận được nhiều hơn về 
thế giới xung quanh 
mình. Tất cả mọi sự kiện 
nó đến rồi lại qua, buồn 
vui sướng khổ cũng đổi 
thay không ngừng, con 
người ta có gì là tồn tại 
bất biến đâu mà phải 
mãi hoài vọng những sự đời tạm bợ chóng qua 
này, ai đó biết khôn 
ngoan và được ơn thông 
hiểu họ sẽ chỉ chuyên 
tâm tìm về Chân-Thiện-
Mỹ là cứu cánh cho 
cuộc đời mình. 

Bản thân tôi được 
diễm phúc sinh ra trong 
một gia đình Công Giáo, được học hỏi và biết 
Thiên Chúa là Đấng 
sáng tạo nên trời đất 
muôn loài, Ngài yêu 
thương con người tội lỗi đến nỗi Ngôi Hai đã hạ 
mình xuống thế và hy 
sinh chịu mọi khổ hình, 
rồi chết trên thập giá để 
cứu độ chúng sinh, trong đó có tôi cũng là một 
phạm nhân đang hiện 
hữu ở thế kỷ 21 này. 

Vâng, thế kỷ mà tôi đang sống xem ra rất 
văn minh hiện đại với đầy đủ các thiết bị máy 
móc, ngay cả nhiều khối 
óc con người cũng 
thông minh vượt trội để 
sáng tạo ra những bộ 
máy tinh vi hữu ích phục 

vụ cho đời sống con 
người, nhưng đồng thời 
họ cũng sáng chế ra 
những vật dụng tệ hại 
gây chết chóc bi thương, 
gây ô nhiễm diệt 
chủng… 

Ba tôi đã chợt đến rồi 
lại chợt đi trong thế giới 
hữu hạn và mong manh ấy. Ba tôi rất giỏi về lãnh 
vực y khoa, ông làm 
trong Bệnh Viện Grall 
của Pháp, đường Đồn Đất, Sàigòn ngày xưa, 
bây giờ đã đổi thành 
Bệnh Viện Nhi Đồng 2. 
Ba tôi đã chứng kiến 
nhiều bệnh nhân, có khi đổ ra bao nhiêu tiền của 
cũng không thể đổi lấy 
một sinh mạng khi căn 
bệnh đã rơi vào giai đoạn cuối…  

Ba đã kể cho tôi nghe 
nhiều chuyện thật ý 
nghĩa, nhưng rất tiếc lúc đó tôi chưa lên mười, chỉ 
lo ăn, lo học và lo chơi đùa mà thôi, chẳng mấy 
chú tâm lắng nghe nên 
bây giờ quên mất hết. 
Nhưng có một điều mà 
tôi sẽ không bao giờ 
quên, đó là chuyện 
“Chuỗi Hạt Mai Khôi” mà 
ba luôn đem theo trong 
người. Tối nào ba cũng 
lẩm nhẩm đọc kinh Mai 
Khôi, và kính cẩn hôn 
Thánh Giá Chúa chịu 
nạn.  

Có lần tôi vô tư hỏi: 
“Ba ơi ! Ba đọc kinh cầu 
nguyện hoài làm gì vậy 
ba?” Ba xoa đầu đứa 
con nhỏ và nói: “Công 
việc nhiều khi căng 
thẳng quá ! Ba phải cầu 
nguyện để thư giãn, hơn 
thế nữa, lần hạt để xin Đức Mẹ phù hộ cứu 
giúp…” Vâng ! Tôi đã 
nhìn thấy chuỗi hạt Mai 
Khôi là vật bất ly thân 

đối với ba, ba đã trân 
trọng và luôn giữ trong 
người một cách rất cẩn 
thận, cứ khi nào có tí giờ 
rảnh là ba lấy ra lần 
chuỗi thật say mê, sốt 
sắng.  

Ba cũng khuyên lũ 
con chúng tôi chịu khó 
cầu nguyện với Kinh Mai 
Khôi cho siêng năng, 
nhưng chúng tôi mê 
chơi mê ngủ nên chỉ được hơn chục kinh là đã ngủ gà ngủ gật. Ba 
hiểu tâm lý nên nói má đọc Kinh chung gia đình 
thì chỉ cần đọc một đoạn 
Lời Chúa và mười hạt 
Kinh Mai Khôi là đủ, rồi 
cho bọn trẻ nó đi ngủ 
mai còn đi học sớm. 

Ngày ba tôi vĩnh biệt 
nằm xuống, chuỗi hạt 
Mai Khôi vẫn được đeo 
trang trọng nơi cổ ba, 
tay ba còn cầm thêm 
Vòng Chuỗi Mai Khôi 
như đang âm thầm cầu 
nguyện tận cõi thâm sâu 
trong nấm mồ. Dù ba tôi 
có trót lỗi lầm trong đời 
thế nào đi nữa thì tôi tin 

Chúa Giêsu và Mẹ 
Maria cũng sẽ thương 
cứu thoát Linh Hồn 
Phêrô ba tôi. Khi xưa 
còn sống, ba dù thế nào đi nữa vẫn không bao 
giờ bỏ Chúa Giêsu và 
Mẹ Maria, ba cũng biết 
thương xót người nghèo 
khổ bệnh tật, chắc chắn 
lòng Chúa xót thương đưa ba về Quê Trời 
Hạnh Phúc. 

Chuỗi Hạt Mai Khôi, 
vật bất ly thân quý báu đó ba tôi đã trăn trối lại 
cho cả gia đình, rằng 
hãy coi đó như một “vũ 
khí tinh thần” để bảo vệ đời sống Đức Tin, dù 
trong bất cứ tình huống 
nào cũng không được 
xa lìa tràng chuỗi Mai 
Khôi, vật gia bảo vô 
cùng quý báu của ngôi 
nhà tâm hồn chúng ta.  

Vâng ! Con đã cố 
gắng ghi tâm lời đó của 
ba, và mỗi ngày chí ít 
cũng ráng dành thời 
gian suy niệm “Mầu 
Nhiệm Mai Khôi”, để rồi 
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Tôi là một thanh 
niên có đời sống đạo 
khá là bê bối, tôi lấy vợ 
và vợ tôi là bổn đạo 
mới nhưng do tôi đã 
nguội lạnh thờ ơ việc đạo nghĩa nên vợ tôi 
cũng chẳng mộ mến gì 
việc đạo.  

Nhiều khi mẹ tôi 
khuyên bảo nhưng tôi để 
ngoài tai rồi giao du 
cùng bạn xấu, suốt ngày đi ăn nhậu cho tới nửa đêm gần sáng mới về. 
Vợ tôi cũng rất buồn vì 
tôi nhưng tôi ngông 
nghênh coi trời bằng 
vung. Tôi bị té, bị ngã xe 
nhiều lần, nhìn cái xe tan 
nát thê thảm, còn bản 
thân thì u đầu sứt trán, 
chân tay mình mẩy đầy 
thương tích, tôi vẫn coi 
là chuyện nhỏ.  

Thế rồi một buổi 
chiều Chúa Nhật, trong 
mình đã có chút hơi 
men, tôi lấy xe của 
thằng bạn cưỡi lên. 
Mới ra tới đầu ngõ, 
chiếc xe kẹt thắng lao 
thẳng vào bức tường 
ghi một lỗ sâu. Tôi té 
xuống rất mạnh, nhưng 
nhìn quanh người 

không thấy có gì đáng 
sợ, chỉ trầy trụa chút đỉnh ở tay và chân. 
May lúc đó không có ai, 
mình tôi làm tôi chịu. 
Mấy thằng bạn đi sau 
thấy tôi không ngồi dậy được thì vực tôi lên đưa vào trung tâm y tế. 
Chụp X-quang thì thấy 
tôi bị nứt xương vùng 
chậu.  

Tưởng không sao, 
tôi về nhà nằm, nhưng 
thấy càng lúc càng đau 
vùng bụng, đau đến 
không chịu nổi, mồ hôi 
vã ra như tắm. Tôi được các em và bạn bè đưa ra bệnh viện. Ba 
mẹ tôi đi vắng, vợ tôi 
không có một đồng, 
các em tôi cầu cứu, gọi điện cho các cậu các 
dì, đem tiền ra đóng. Ai 
cũng nghĩ tôi bị sơ sơ, 
vì so với những lần thê 
thảm trước thì lần này 
chẳng có gì đáng ngại, 
trong khi thực tế tôi 
càng ngày càng đau dữ 
dội, đau đến chết lặng, 
lúc tỉnh lúc mê, chèo 
queo một mình trong 
phòng cấp cứu.  

Lúc bác sĩ cho đi 

siêu âm tôi nhìn ra được mẹ tôi đã đến 
nhưng đau quá tôi lại 
thiếp đi. Chụp CT xong, 
tôi được bác sĩ chuyển 
cấp kỳ đi Bệnh Viện 
Bình Dân. Thế nhưng 
dọc đường, tôi quá đuối do máu ra nhiều, 
tràn sâu vào các bộ 
phận, lo, tràn lên nghẹt 
cả ống thở, xe cứu 
thương chở luôn tôi 
vào Bệnh Viện Nhân 
Dân Gia Định. Mẹ tôi ở 
bên tôi luôn nài nỉ tôi 
trông cậy cầu xin 
Thánh Giuse, xin người 
thương cứu giúp trong 
cơn nguy khốn. Tôi 
nghe bác sĩ khám và ra 
lệnh cho mổ càng sớm 
càng tốt.  

Tôi biết tình hình đã 
rất nguy kịch, lúc đó tôi 
nghe lời mẹ cầu 
nguyện với Thánh 
Giuse và xin Người 
cứu tôi tai qua nạn 
khỏi. Mẹ tôi luôn miệng 
kêu “Giêsu Maria 
Giuse” bên cạnh tôi… 
Lợi dụng những lúc được vào thăm vội 
vàng, gặp mặt chút xíu, 
mẹ tôi tha thiết xin tôi đặt lòng trông cậy vào 
Thánh Cả, tháng này 
lại đang là tháng kính 
Thánh Giuse nữa. Tôi 
nhớ mình chỉ kịp thầm 
kêu được tên Người: 
“Lạy Thánh Giuse, cứu 
con !” rồi thiếp đi. Tôi 
vào phòng mổ lúc nào 
không biết… Đến khi 
tan thuốc mê, tỉnh lại, 
tôi vẫn bập bẹ kêu tên 
Giuse, cầu xin Người 
giúp tôi…  

Sau đó, những ngày 
nằm trên giường bệnh, 
tôi rất yếu vì đã phải cắt 

bỏ một quả thận. Bạn bè đến thăm, họ hàng đến 
thăm, làng xóm đến 
thăm. Ba mẹ, vợ và các 
em thay phiên săn sóc 
tôi. Với tấm lòng biết ơn, 
tôi quyết tâm sẽ thay đổi để có cuộc sống mới tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. 
Tôi dứt khoát phải thay đổi cái con người cũ thờ ơ nguội lạnh của mình.  

Cám ơn Chúa đã cho 
con còn được sống với 
vợ con, với gia đình. 
Cám ơn ba mẹ tôi đã lo 
chạy tiền để chữa trị cho 
tôi. Và tôi không quên 
cám ơn Thánh Giuse đã 
làm trung gian cầu bầu 
cùng Chúa cứu tôi khỏi 
thương tật mà cũng cứu 
tôi khỏi tội lỗi u mê. Tôi 
nghe bác sĩ bảo: khi mổ 
ra, không hy vọng gì cả, 
ranh giới của sống vả 
chết rất mong manh, 
máu chảy tràn vào các 
bộ phận do bị đứt ống 
mạch chủ quá lâu... Tôi 
sống được là một phép 
lạ tỏ tường. Vâng, chính 
Thánh Giuse đã cứu 
cuộc đời tôi thoát tay 
thần chết. Và tôi quyết 
chí cầu xin Người cho tôi được trở về cùng Chúa, 
sống đời đạo đức tốt 
lành, xứng đáng là con 
Chúa, con Giáo Hội. Xin 
mọi người thêm lời cầu 
cho tôi… ■ 

                                                                                                      
THANH ANH NHÀN 

ghi chép   
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Tác phẩm Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Tôi 
Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là 
một tác phẩm vĩ đại và tuyệt vời. Vĩ đại không chỉ 
nằm ở chỗ có rất nhiều độc giả và được dịch ra 
nhiều thứ tiếng, nhưng trên hết, tác phẩm đã đem lại 
hy vọng cho vô số những con người ở bên bờ vực 
thẳm đau khổ và bế tắc. Tác phẩm còn làm cho 
nhiều tâm hồn say mê yêu mến Chúa Giêsu, đốt lên 
trong tâm hồn họ ngọn lửa tin yêu và hy vọng vào 
cõi trường sinh. 

Đường Hy Vọng chính là con đường Hội Thánh 
bước đi. Người ta vẫn nghĩ rằng Đức Tin có thể đứng độc lập với đức cậy và đức mến. Nhưng không 
phải như thế. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, một 
nhà thần học lỗi lạc, đã xác định rõ ràng trong 
Thông điệp Spe Salvi: “Đức Tin và đức cậy không 
phải là hai, mà là một”. 

Cha An Thanh DCCT thường kể lại câu chuyện 
năm 16 tuổi, là một chàng trai mới lớn, đã quăng bỏ 
cuốn Đường Hy Vọng chỉ vì lời khuyên “Con 
không là gì”, “Hãy cậy dựa vào Chúa”. Nhưng khi 
lớn thêm, chàng trai ấy nhận ra rằng lời khuyên của Đức Hồng Y là khôn ngoan và quả thật là bảng chỉ đường trên con đường hy vọng. 

Những người khôn ngoan đi trước chúng ta đã 
từng bước dò dẫm để, với ơn Chúa, các ngài khám 
phá và chia sẻ rằng Đức Tin vào Thiên Chúa gắn 
liền với lòng cậy trông, niềm hy vọng, và đó chính 
là con đường sống thật. Trong những gian nan, đau đớn tột cùng của kiếp người, niềm hy vọng dù chỉ le 
lói cũng mang giá trị phục sinh. 

Tác giả cuốn sách Đường Hy Vọng đã chứng 
minh cho lời rao giảng của mình bằng 13 năm lao tù 
khắc nghiệt, bằng đời sống bám víu vào Chúa và 
bằng tất cả những gì ngài làm trong cả cuộc đời 
mình. 

Những câu súc tích ngài viết có thể tóm tắt cuộc 
sống của ngài, đặc biệt là những điều đúc kết này: 

“Con chỉ có một của ăn: "Thánh Ý Chúa Cha" 
nghĩa là con sống, con lớn lên bằng ý Chúa. Con 
hành động do ý Chúa. Ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh, vui; ngoài ý Chúa, con chết. 

 Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn; đời 
con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây 
phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó! 

 Con chỉ có một tuyên ngôn: "Phước thật tám 
mối". Chúa Giêsu đã tuyên bố trên núi: "Bát Phúc". 
Hãy sống như vậy, con sẽ nếm được hạnh phúc rồi 
rao truyền cho mọi người con gặp.” (Đường Hy 
Vọng, 996-998). 

Niềm hy vọng phải phát xuất từ Đức Tin, sinh ra 
bởi Đức Tin. Không tin vào Thiên Chúa quyền năng 
và nhân hậu, thì mọi niềm hy vọng đều là hão 
huyền. 

Còn khi con người vững tin, thì dù cho hoàn 
cảnh có vẻ như bế tắc, thì niềm hy vọng vẫn bùng 
lên “bất chấp tuyệt vọng”. Đó là tư tưởng của cha 
Bernard Bro, Dòng Đaminh (bản dịch Việt ngữ của 
ông Antôn Lê Văn Lộc). 

Cha Bernard Bro viết: “Chắc hẳn ngày nay 
chúng ta tìm đủ thứ lý do để tuyệt vọng”. Nhưng 
chính trong bối cảnh tuyệt vọng đó, tác giả vẫn chỉ 
cho chúng ta thấy những tia hy vọng. Ngài viết: 
“Người ta ở trong tay Thiên Chúa, và sung sướng được ở trong tay Ngài. Dù biết thế hay không biết 
thế cũng vậy. Người ta yêu đời, người ta tin tưởng”. 

Trong một Thánh Lễ tân niên, cha chủ tế Phaolô 
Phúc kể lại khi ngài còn là đại chủng sinh ở Đại 
Chủng Viện Huế, nhận được tin người thân bị ung 
thư giai đoạn cuối, ngài chỉ biết chạy đến với Đức 
Mẹ và ngài như nghe tiếng Mẹ nói với mình: “Con đừng lo lắng”, và quả thật, sự bình an đã đến với 
ngài và gia đình. 

Khi nói đến niềm hy vọng trong tháng 3 này, hẳn 
chúng ta ngước nhìn lên một vị Thánh của niềm hy 
vọng, đó là Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Chúa Giêsu. 
Thánh Cả Giuse là Cha của những người mang 
trong mình niềm hy vọng trường cửu vào Đấng giải 
thoát.  

Việc Thánh Giuse lặng lẽ đón nhận Thánh Ý 
Chúa trong những ngày tối tăm, âu lo và buồn khổ 
nhất cũng như trong suốt thời gian sống với Con 
Người Giêsu nhỏ bé, ẩn dật, cho chúng ta thấy tia hy 
vọng của Ngài bùng lên ngày càng mãnh liệt. Chính 
niềm hy vọng ấy đã làm cho Thánh Cả Giuse thực 
hiện những cuộc “Vượt Qua” mầu nhiệm: vượt qua 
nỗi lo âu khi thấy Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu 
(lo âu nhưng không nghi ngại), vượt qua biên giới 
Ai Cập để bảo vệ Thánh Gia, vượt qua sóng gió của 
“cảnh đời đơn nghèo” Nadarét. 

Nhưng niềm hy vọng của Thánh Giuse không 
dừng lại ở trong Gia Đình Thánh của Ngài, mà còn 
vượt qua khỏi thời gian và không gian, để hàng 
ngàn năm sau, Thánh Têrêsa Avila cảm được và kêu 
gọi con người đặt niềm hy vọng vào Thánh Giuse.  

Ở thành phố Sàigòn này, nhiều người, kể cả anh 
em lương dân, nghe đến Đền Công Chính Thánh 

Xem tiếp trang 33 
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T ôi có thói quen mỗi khi 
gặp gian nan thử thách, 
những lúc buồn khổ và 

không còn biết giải quyết ra 
sao, tôi đều đến thân thưa với 
Thánh Giuse và hầu như ít khi 
tôi ra về không vô ích. Cảm 
nghiệm đầu tiên mà tôi có được sau khi đến gặp người 
cha nuôi của Đấng Cứu Thế là 
tâm hồn bình an có lẽ do tôi 
hoàn toàn tin tưởng cậy trông 
nơi ngài.  

Trong gia đình tôi người là 
vị Bề Trên khả kính lo toan mọi 
việc tất tần tật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ và người đã 
rất chu toàn, từ những khó 
khăn tầy trời của một gia đình 
phức tạp bốn thế hệ, ông bà 
cha mẹ con cháu, đến công ăn 
việc làm của từng người, 
những sinh hoạt trong đời 
thường, sức khoẻ mỗi thành 
viên đều được người lo lắng 
chăm sóc từng chút, những lo 
toan về con cái ngày càng 
trưởng thành, những cám dỗ 
vây quanh tuổi đời còn non trẻ 
của những con chim đang tập 
tễnh bước vào trường đời.  

Tôi luôn trông cậy phó thác 
nhờ người giữ gìn, chở che vì 
như một vị thánh đã nói: Đến 
với Thánh Giuse b ạn sẽ 
không h ối tiếc, tin t ưởng vào 

Thánh Giuse b ạn sẽ không 
thất vọng  vì hình như chưa 
bao giờ tôi đến với ngài mà 
phải về không. Người là đấng 
cao trọng vì là cha nuôi của đấng cứu thế. Xưa người đã 
gìn giữ chăm sóc Chúa Giêsu 
và mẹ Maria cách tận tình chu đáo, ngày nay người cũng sẽ 
luôn nâng đỡ chúng ta nếu 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở 
ngài. 

Bạn thấy không? Nhà Thờ, 
Nhà Nguyện và nhiều nhà 
riêng, nhiều Đền Thánh, nơi đâu cũng có tượng Thánh 
Giuse đặt ở nơi trang trọng và 
lòng tôn kính vị Cha Cả khiêm 
nhường được thể hiện với 
mức độ cao nơi mỗi tâm hồn 
người Kitô hữu, biết bao người 
nhận Thánh Giuse làm Bổn 
Mạng, bao Giáo Xứ, bao Tu 
Viện đã tin nhận người làm vị 
Quan Thầy tuyệt hảo. 

Suy gẫm về cuộc đời Thánh 
Giuse, tôi vô cùng tôn phục 
gương khiêm nhường của 
Thánh Cả, ngày trẩy lễ đền 
năm Chúa 12 tuổi, khi lạc mất 
Chúa, hốt hoảng quay trở lại 
tìm những tưởng khi gặp mặt 
tính nóng giận của người đàn 
ông Giuse sẽ bùng nổ đến cỡ 
nào, nhưng Người chỉ giữ thái độ thinh lặng, ôi sự thinh lặng 
ngọt ngào không lời trách móc, 
sự thinh lặng đến phi thường. 
Thật là gương nhẫn nại vô 
song.  

Và khi thấy Chúa đang đứng giữa các thầy thông luật, 
tiến sĩ để giải đáp cho họ 
những lời trong sách Ngôn Sứ 
về Đấng Cứu Tinh Do Thái, 
Thánh Giuse không hề tỏ ra 
thái độ huênh honag tự đắc vì 
con mình lỗi lạc như thế, 
nhưng vẫn âm thầm ẩn thân. 
Ôi còn gương khiêm nhường 

nào hơn thế nữa bạn nhỉ.  
Và rồi từ sau cuộc lạc mất 

Con ấy, trở về mái ấm Nada-
rét, Người sống lặng lẽ với 
những công việc phận sự 
thường ngày hoàn toàn thánh 
thiện của một bác thợ mộc, 
cần mẫn lo toan cơm áo gạo 
tiền cho gia đình. Bên ngoài 
chúng ta chỉ thấy một gia đình đạo hạnh đơn bạch bình dân 
tốt lành, nhưng thật ra đây là 
một gia đình tuyệt đối hạnh 
phúc.  

Tuyệt đối vì những người 
Thánh ở với nhau, vì ai kết 
hợp với Thiên Chúa là nguồn 
mọi hạnh phúc, mà ai kết hợp 
yêu thương hơn Mẹ Maria và 
Ba Giuse sống chung một nhà 
với Con Giêsu.  

Tuyệt đối vì không một cặp 
phu thê nào ở trần thế nào lại 
thương yêu nhau trọn tình như 
Vợ Maria và Chồng Giuse. 
Nào có ai đến giờ sau hết lại được Mẹ cao cả và Chúa Con 
trực tiếp đêm ngày săn sóc túc 
trực bên giường để hầu hạ ủi 
an như Thánh Cả Giuse. Chỉ 
có Thánh Giuse và một mình 
Thánh Giuse mà thôi.  

Chúng ta cùng chúc tụng 
tình yêu thương cao cả và lòng 
nhân lành của Thiên Chúa 
Cha. Người đã chọn Thánh 
Giuse công chính, khiêm 
nhường, vâng phục để làm cha 
nuôi con Thiên Chúa xuống thế 
làm người cứu chuộc chúng ta. 
Tạ ơn vì Người đã được cộng 
tác với Thiên chúa trong nhiệm 
vụ làm người che chở Chúa 
Con như Người sẽ mãi mãi 
che chở những ai đến với 
Người phải không bạn?  ■ 

THANH ANH NHÀN   
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nở. Đây chính là câu Đức Mẹ 
Maria trả lời cho những khẩn 
nguyện của cô. Giờ đây cô 
như nghe tiếng Đức Mẹ 
nói: “Nếu con s ẵn sàng phó 
thác trong vòng tay hi ền 
mẫu Mẹ và ch ỉ quan tâm điều duy nh ất là yêu m ến 
Mẹ, và làm cho đứa con c ủa 
con c ũng yêu m ến Mẹ, thì 
Mẹ sẽ không bao gi ờ bỏ rơi 
hai mẹ con con. M ẹ sẽ cho 
hai mẹ con con m ột kho 
tàng quý tr ọng nh ất: đó là 
chính Đức Chúa Giêsu Con 
Mẹ! Ngài thu ộc về hai con 

mãi mãi”.  

Melania hiểu rõ lời hứa của Đức Mẹ. Nàng chờ đến khi 
trời sáng và van xin các cha 
Dòng Thánh Phanxicô trợ 
giúp. Các Linh Mục đã mở 
rộng cửa đón tiếp hai mẹ con 
bơ vơ và cho giúp việc trong 
Tu Viện. Hơn sáu tháng sau, 
vào chính Lễ Đức Mẹ Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8 tháng 
12, Melania cho chào đời một 
bé trai kháu khỉnh, cô đặt tên 
cho con là Mariano. Cậu bé 
lớn lên và trở thành Tu Sĩ 
Dòng Thánh Phanxicô. 

Sau này, chính tay cha 

Mariano đã ban Bí Tích Xức 
Dầu Thánh và trao Mình 
Thánh Chúa cho hiền mẫu 
của cha. Bà Melania êm ái trút 
hơi thở cuối cùng trong vòng 
tay người con trai Linh Mục 
thân yêu. Bà đã sống một 
cuộc đời nghèo khó nhưng đã 
chết trong giàu sang vì đã lãnh 
nhận Đức Chúa Giêsu Kitô 
như bảo vật duy nhất. Đức 
Chúa Giêsu chính là Con Dấu 
Ái của Đức Trinh Nữ Rất 
Thánh Maria.  ■ 

Nữ Tu Jean Berchmans 
MINH NGUYỆT, 

dịch từ “Il Settimanale di 
Padre Pio”   

từ đó con cũng say mê 
lần chuỗi như ba ngày 
nào. Nhiều lúc nhớ ba 
lắm, con lại lần Chuỗi 
Mai Khôi và cảm thấy 
lòng mình nhẹ nhàng 
thanh thản hơn. Bao 
năm rồi Ba nhỉ? Đời 
sống có quá nhiều đổi 
thay, từ mái trường nội 
trú thân yêu ngày nào, 
con đã bước chân ra 
trường đời sau ngày ba 
mất, đã chới với ngô 
nghê giữa cuộc đời trăm 

ngàn cạm bẫy, đã run 
rẩy sợ hãi trước bao 
biến cố kinh hoàng của 
cuộc sống, nhiều lần 
tưởng mình không đủ 
sức vượt qua với ước 
nguyện mưu sinh thay 
ba lo cho gia đình, lúc ấy 
con chỉ biết lấy vật hộ 
thân là Chuỗi Mai Khôi để làm sức mạnh cho 
mình chiến thắng mọi 
chông gai thử thách đường đời. 

Vâng ! Nhờ Mẹ Maria 
phù hộ qua Chuỗi Hạt 
Mai Khôi con thành tâm 

khẩn nguyện, ngày từng 
ngày con đã được bình 
an vui sống mà lớn lên 
khi không còn ba má 
bên cạnh mình. Thấm 
thoát đã hơn nửa đời 
người trong cõi nhân 
sinh, chứng kiến bao 
cảnh thăng trầm đổi 
thay. Bộ mặt thế gian 
này đang dần qua đi, sẽ 
chẳng còn lại gì ngoài 
tình yêu vĩnh cửu của 
Thiên Chúa dành cho 
chúng con.  

Một ngày xa xưa con đã được Chúa cho xuất 

hiện trên trái đất. Nhiều 
thế kỷ đã có trước con, 
và nhiều thế kỷ nữa sẽ đến sau con, khoảng 
thời gian tôi có mặt của 
con thật ngắn ngủi và vội 
vã… Rồi tất cả sẽ khép 
lại trên con, như vực 
nước sâu nuốt chửng 
hòn đá, chỉ làm gợn mặt 
nước một khoảnh khắc. 
Một chút lăn tăn gợn 
sóng ấy, con xin được 
coi như một lời tạ ơn 
Chúa Giêsu, biết ơn Mẹ 
Maria của con…■ 

BỒ CÂU TRẮNG  

Tiếp theo trang 28  

Tiếp theo trang 29  

Giuse, nơi nhiều người hàng ngày chạy đến để đặt 
niềm hy vọng của mình dưới chân Thánh Giuse, 
hòa với niềm hy vọng tuyệt đối của Thánh Cả, và 
“không ai kêu cầu Cha điều gì mà vô hiệu” như lời 
kinh khấn Thánh Giuse. 

Người viết bài này đã lãnh nhận nhiều ơn lành 
của Chúa qua Thánh Giuse, và dĩ nhiên, không ai có 
thể kể hết những kỳ công của Thiên Chúa thực hiện 
qua Cha Nuôi của Chúa Giêsu, nhưng có một điều 
ai cũng nói được: lòng chúng ta bừng lên niềm hy 

vọng khi chạm đến niềm hy vọng của Thánh Cả 
Giuse. 

Con đường của Hội Thánh, con đường của con 
cái Hội Thánh, là con đường hy vọng, có Đức Ma-
ria, Thánh Cả Giuse và vị Tôi tớ Chúa Hồng Y 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận dẫn đường. Đi 
trên con đường hy vọng ấy, chúng ta ngày càng 
cháy lửa yêu mến Chúa Giêsu, “Đấng Cứu Độ duy 
nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi” (Dt 13,8). 
Sống Mùa Chay là sống trọn hảo niềm hy vọng ấy. 

     Gioan LÊ QUANG VINH   

Tiếp theo trang 31 
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Ch a cố 
Giuse 

Bùi Văn Nho, Cha Sở 
trong suốt 43 năm 
(1946-1989) của Họ Đạo bà Thánh Jeanne 
d'Arc, ngã Sáu, Chợ 
Lớn, Sàigòn, đã kể lại 
câu chuyện một Sư Bà 
trở lại như sau: 

Trong một đêm 
thanh vắng, thành phố 
Sàigòn – Chợ Lớn đã 
yên giấc, tôi cũng đang ngủ mơ màng thì 
có chuông điện thoại 
reo, tôi thức dậy cầm ống nghe, đầu giây 
bên kia có giọng Dì 

Phước nói: "Thưa Cha 
Sở, đây là bệnh viện 
Hồng Bàng, xin mời 
cha đến ngay, có một 
Sư Bà muốn xưng tội." 

Tôi ngạc nhiên đáp: "Ủa ! Sư Bà của 
Phật Giáo thì làm sao 
xưng tội được? Nếu 
Bà ta muốn vào đạo, 
thì nhờ Dì Phước dạy 
mấy giáo lý cần thiết, 
rồi rửa tội cho Sư 
Bà…" Dì Phước nói 
thêm: "Thưa Cha, Bà 
Sư này vốn là người 
Công Giáo. Mời Cha đến ngay. Bà đang 
trong tình trạng rất 
nguy hiểm, vì thổ 

huyết quá nhiều…" 

Tôi liền đến ngay 
bệnh viện, thấy Sư Bà 
nằm liệt, nói không được nhiều. Tôi chỉ hỏi 
một câu cho biết có 
phải là Công Giáo thiệt 
không? "Tên thánh 
của Sư Bà là gì?" Sư 
Bà nói trong hơi thở 
hổn hển: "Thưa Cha, 
tên thánh Bổn Mạng 
của con là MARIA…" 

Nghe Sư Bà nói tên 
Maria với vẻ mặt trang 
nghiêm và cung kính, 
tôi biết đúng thật Sư 
Bà là người Công 
Giáo, liền giúp Sư Bà 
nhớ lại cuộc đời, giúp 
Sư Bà ăn năn thống 
hối mọi tội lỗi, rồi ban 
phép Xá Giải và phép 
Xức Dầu cho Sư Bà. 
Trước khi ra về, tôi có 
dặn Dì Phước: "Hễ Sư 
Bà tỉnh lại, thì báo cho 
tôi, để tôi đến giúp bổ 
khuyết cho Sư Bà…" 

Qua bốn hôm, tôi được Dì Phước báo 
lại: Sư Bà đã tỉnh lại. 
Tôi liền đến ngay thì 
Sư Bà đã kể hết đời 
mình cho tôi nghe và 
cho phép tôi được tiết 
lộ cho mọi người biết để ca tụng lòng 
thương xót vô biên 
của Đức Mẹ Maria. 

Sư Bà quê ở Cái 
Nhum, Chợ Lách, 
thuộc Giáo Xứ Cha 
Thắng. Lúc còn trẻ là 
Hội viên Hội Con Đức 
Mẹ và là Trưởng Ca Đoàn trong Xứ. Khi lên 
20 tuổi, có gặp một 
sinh viên ở Sàigòn rồi 
hai người yêu nhau. 

Và hai gia đình đã đồng ý cho làm lễ hỏi, 
hẹn sáu tháng sau sẽ 
làm lễ thành hôn. Đến 
gần ngày hẹn, thì 
chàng sinh viên kia xin 
hoãn để thi xong mảnh 
bằng Tú Tài toàn 
phần. Anh ta dặn cô 
này ráng đợi. Cô chờ đợi ba tháng, rồi sáu 
tháng, rồi một năm 
trời, mà chẳng hề 
nhận được tin tức, thư 
từ của anh ta. 

Cô Maria buồn rầu 
thất vọng, phần vì xấu 
hổ với cha mẹ, bà con lối xóm; phần vì nhớ 
anh ta, cô Maria xin 
phép Cha Sở và ba 
má lên Sàigòn đi kiếm 
người yêu. Nhưng 
Cha Sở và ba má đều 
cấm. Cô đánh liều, ăn 
cắp tiền của ba má rồi 
trốn lên Sàigòn, ở trọ 
trong nhà một người 
bạn gái. Suốt ngày cô 
Maria đi lang thang 
khắp đường phố 
Sàigòn – Chợ Lớn, với 
hy vọng sẽ gặp được 
người yêu, vì cô không 
có địa chỉ của anh ta. 

Thất vọng chồng 
trên thất vọng, người 
yêu không thấy, chỉ 
thấy đau khổ triền 
miên, thân xác thì yếu 
nhược vì thiếu ăn, mất 
ngủ, mà tâm hồn thì 
tan nát rã rời! Có lúc 
cô muốn tự tử, nhưng 
lại sợ chết! 

Một Chúa Nhật, cô 
Maria gắng đi dự 
Thánh Lễ tại Nhà Thờ 
Chợ Đũi (quen gọi là 
Huyện Sỹ) để cầu xin 

Ảnh minh họa 
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Chúa Mẹ giúp sức, 
bỗng nhiên cô trông 
thấy rõ anh ta quỳ ở 
hàng ghế bên trên, 
phía tay phải. Đúng 
người yêu của mình 
rồi, không còn hồ nghi được nữa. Lòng cô 
Maria bấy giờ hồi hộp, 
xúc động, tim muốn 
văng ra khỏi lồng 
ngực, cô mong ván lễ 
chóng xong để ra gặp 
mặt người yêu. Sau 
Thánh Lễ, cô đợi cho 
mọi người ra, còn cô 
thì đứng ở một góc để 
quan sát, vì rụt rè, lại 
mắc cỡ, không dám 
níu kéo người yêu, cô 
Maria chỉ đi theo sau để quan sát xem anh 
ta về lối nào, và bám 
sát cho tới nhà anh ta. 

Khi vừa về tới sân 
nhà anh, cô Maria chỉ đứng ở ngoài cổng 
ngó vào, thì thấy vợ 
của anh ta bế con 
trên tay ra mừng đón 
anh ta và trao con cho 
anh ta bế! Ối trời đất ơi! Lúc bấy giờ cô 
Maria muốn té xỉu vì 
thất tình và hết sức 
tức giận nữa !  

Nhưng cô gắng 
gượng rút lui, đi lang 
thang ngoài phố, 
chẳng còn thiết sống 
nữa, vì đã bị người 
yêu phụ tình! Trở về 
nhà thì mắc cỡ, lại 
còn bị Cha Sở và cha 
mẹ mắng, cô Maria 
cứ sống lang thang ở 
Sàigòn, sau bốn 

tháng hết tiền, cô vào 
Chợ Lớn, đi tìm việc 
làm. Một hôm, bị mưa 
lớn và mưa lâu, cô đứng trú mưa tại một 
ngôi chùa. Mưa kéo 
dài đến tối, cô đành 
xin trú tại chùa. Sáng 
hôm sau cô cứ nấn 
ná ở lại, không muốn đi. Nhà Sư trụ trì chùa 
thấy cô thì thương 
hại, cho ăn trọ bốn, 
năm ngày. 

Một hôm Nhà Sư 
thấy cô sắc sảo, 
thông minh, tiếng hát 
lại hay, vì khi buồn 
thỉnh thoảng cô hát 
nho nhỏ, liền đề nghị 
cô ra tu chùa ngoài 
Huế và cho tiền đi xe 
nữa. Cô Maria ưng 
liền. Ra Huế, cô tu 
chùa được 20 năm rất đắc đạo, đến nỗi đã được giấy Chính Phủ 
khen thưởng. Cô Ma-
ria nay đã là Sư Bà được lệnh vào Sàigòn 
lập Chùa Nữ, vì chưa 
có. Nhưng vào 
Sàigòn được ít lâu Sư 
Bà bị bệnh lao phổi, 
phải vào nhà thương 
Hồng Bàng (nay là 
bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch). 

Theo lời thuật lại, 
khi thấy cha Tuyên Úy 
Công Giáo đến thăm 
bệnh nhân đi qua, Sư 
Bà muốn gọi, mà như 
có ai bịt miệng, không 
cho Bà gọi cha Tuyên 
Úy. Mãi đến hôm thổ 
huyết, Sư Bà mới xin 

Dì Phước gọi giùm. 

Tôi đã giúp Sư Bà 
hoàn toàn trở về với 
Chúa và Đức Mẹ. Sư 
Bà đã sống những 
ngày còn lại rất sốt 
sắng, đầy lòng thống 
hối và tin tưởng. Sau 
hai tuần lễ, Sư Bà qua đời cách êm ái. 

Khi Sư Bà qua đời, 
một rắc rối đã xảy ra. 
Một Nhà Sư Phật Giáo đến trách tôi là đã 
cướp mất Sư Bà của 
họ. Tôi giải thích cho 
họ biết: Sư Bà trước 
kia là người Công 
Giáo, họ không tin, 
cho là chuyện phịa. 
Tôi liền nhường cho 
Phật Giáo làm lễ an 
táng Sư Bà theo nghi 
lễ Phật Giáo. Họ vui 
vẻ chấp nhận ngay. 
Nhưng sau đó hai giờ, 
thì Nhà Sư đến xin 
trao xác Sư Bà cho 
Công Giáo. Tôi hỏi 
cho biết lý do thay đổi đó thì Nhà Sư nói: Khi 
nhà chùa thay đổi 
xiêm y của Sư Bà, đã 
thấy trong bóp Bà một 
lá thư nói rõ tên tuổi, 
quê quán, tên cha mẹ, 
và xin tin cho bà con 
thân quyến biết Bà đã 
chịu các phép Công 
Giáo trước khi chết. 
Sư Bà còn xin được 
chôn táng theo nghi lễ 
Công Giáo nữa. 

Đám táng Sư Bà có 
rất đông các Sư và Ni 
Cô đi dự, chỉ có tôi là 

Linh Mục Công Giáo. 
Trước lễ an táng, Dì 
Phước đã trao cho tôi 
cái bóp của Sư Bà mà 
nhà chùa đã trả lại, 
trong đó còn có một 
vật rất quý báu, đó là 
mẫu ảnh vảy Đức Mẹ, 
quen gọi là Ảnh Hay 
Làm Phép Lạ. 

Chắc chắn nhờ 
Mẫu ảnh Đức Mẹ này 
mà mặc dầu Bà Maria đã bỏ đạo để tu chùa 
ròng rã 20 năm, 
nhưng Bà vẫn hướng 
lòng về Đức Mẹ, nên đã được Đức Mẹ đem 
Bà trở về Công Giáo 
trước khi về Nhà Cha 
trên Trời. (Trích những 
trang sử đẫm mồ hôi 
của họ Chợ Lớn Việt 
Nam). 

 

Ghi chép c ủa  
Lm. AN BÌNH, CMC 
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