
THEO KITÔ GIÁO NHỜ ẢNH VẢY PHÉP LẠ 

 

Trên một ngôi mộ có khắc hàng chữ: ”Ôi MARIA, xin Mẹ 

nhớ đến đứa con Mẹ, dấu chứng cuộc chinh phục vừa 

dịu hiền vừa vinh quang của tình yêu Mẹ”. 

Đó là mộ Cha Alphonse Tobie Ratisbonne (1814-1884), 

Linh Mục dòng Tên. Chính Cha thành lập Đan Viện Đức 

Bà Sion ở Thánh Địa. Đan Viện có mục đích cầu nguyện 

cho anh chị em Do Thái ơn trở về với Kitô Giáo. Lời khắc 

trên mộ là ý muốn Cha bày tỏ trước khi qua đời. 

Cha Alphonse Tobie Ratisbonne sinh trưởng trong gia 

đình Do Thái Giáo giàu có ở thành Strasbourg (Đông 

Pháp). Năm 1842, chàng trai Tobie - 28 tuổi - trút bỏ mọi 

tâm tình cùng ràng buộc tôn giáo, sống cuộc đời vô thần. Cùng năm ấy, nhân chuyến du hành qua thủ đô 

Roma, Tobie quen biết nam tước Théodore de Bussières. Nam tước là tín hữu Công Giáo nhiệt thành. 

Nhận thấy chàng trai Do Thái hào-hoa vừa vô thần vừa nuôi mối hận không đội trời chung với Giáo Hội 

Công Giáo, nam tước động lòng xót thương. Cùng lúc, nam tước muốn ngăn chặn mọi lời xúc phạm 

nguyền rủa mà chàng không ngừng phổ biến để lăng mạ Kitô Giáo. 

Trong một buổi gặp gỡ, nam tước Bussières bất ngờ hỏi thẳng: 

- Anh có trí óc thật tinh khôn, vững mạnh và vô cùng bén nhạy. Vậy anh bằng lòng chấp thuận một thách 

đố vô thưởng vô phạt không? Đó là: anh bằng lòng mang trên mình Ảnh Vảy Phép Lạ (Médaille 

Miraculeuse), hay còn gọi là Ảnh Vảy Đức Mẹ Ban Ơn không? 

Vì lòng kiêu hãnh và vì muốn tháo gỡ thách đố, chàng chấp nhận mang nơi cổ Ảnh Vảy Phép Lạ, do các 

nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn ở đường ”du Bac” thủ đô Paris, phổ biến. 

Thấy mình thắng hiệp đầu, nam tước Bussières tiến thẳng sang hiệp hai. Ông khuyên chàng mỗi ngày 

đọc thêm Kinh ”Hãy Nhớ”: 

- Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có 

người nào chạy đến cùng Đức Mẹ kêu xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân 

vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng 

Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, 

xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. 

Vài ngày sau, trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ với nam tước Bussières, vì không biết làm gì, chàng Tobie 

liền ghé vào một nhà thờ Công Giáo. Sau này chàng kể lại: 



- Đứng trong nhà thờ một lúc, bỗng chốc, tôi cảm thấy 

mình bị rúng động mạnh. Ngước mắt lên, tôi trông thấy 

toàn ngôi nhà thờ biến mất. Chỉ còn lại bàn thờ được chiếu 

sáng rực rỡ. Giữa luồng ánh sáng chói chang xuất hiện Đức 

Trinh Nữ MARIA giống y như hình khắc trên Ảnh Vảy Phép 

Lạ. Đức Mẹ đứng trên bàn thờ, sáng chói và dáng điệu vô 

cùng uy nghiêm. Một sức mạnh vô hình thúc giục tôi tiến 

về phía Đức Mẹ. Đức Mẹ ra hiệu cho tôi quz gối xuống. 

Đức Mẹ không nói lời nào, nhưng tôi bỗng hiểu tất cả. 

Nhà thờ chàng Tobie vào và chứng kiến hiện tượng lạ là 

nhà thờ dâng kính hai Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần 

Micae và Raphae ở thủ đô Roma. Trong nhà thờ có trưng 

bày bức họa thiếu niên Tobie và Tổng Lãnh Thiên Thần 

Raphae của Cựu Ước. Thật là trùng hợp lạ lùng đầy { nghĩa 

.. 

Khi nam tước Bussières tìm ra chàng Tobie thì thấy chàng đang quz gối phủ phục xuống đất, nước mắt 

dàn dụa và không ngừng hôn kính Ảnh Vảy Đức Mẹ Ban Ơn. 

Sau biến cố tràn đầy phúc lành ấy, chàng trai ngạo mạn Do Thái xin lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo 

Hội duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền. Chàng chọn thêm tên thánh Alfonso. Từ đó chàng 

có tên Alphonse Tobie Ratisbonne. 

Trở lại Kitô Giáo, Ratisbonne xin gia nhập dòng Tên và thụ phong Linh Mục. Chính Cha Alphonse Tobie 

Ratisbonne thành lập Đan Viện Sion ở Thánh Địa, với mục đích cầu nguyện cho anh chị em Do Thái ơn 

trở về với Kitô Giáo. 

(”Le Ciel Parmi Nous”, Editions Bénédictines, 1997, trang 66-70). 
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