
ƠN LÀNH ĐỨC MẸ MARIA QUA ”ẢNH VẢY PHÉP LẠ” 

 

Chứng từ do một Nữ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Ý, kể lại. 

Các Nữ Thừa Sai truyền giáo bằng việc dạy giáo lý và thăm viếng 

các gia đình. Chính nhờ các lần thăm viếng này mà Các Chị hun 

nóng lòng đạo đức của các tín hữu Công Giáo và khuyên nhiều 

người thờ ơ với đạo giáo, hồi tâm trở lại. 

... Vào một buổi sáng giá lạnh tháng Giêng, tôi gõ cửa nhà một gia 

đình, trong thời kz giáo xứ tổ chức Tuần Đại Phúc. 

Trong Tuần Đại Phúc, chúng tôi phụ trách các buổi dạy giáo l{ nơi 

gia đình. Bà chủ nhà mở cửa ngay. Trông bà có vẻ đang chờ đợi 

cuộc viếng thăm của chúng tôi. Bà thổ lộ với chúng tôi nhiều điều, 

đặc biệt nhất là ưu tư đang đè nặng trên trái tim bà. Bà nuôi 

dưỡng và giáo dục con cái lớn lên trong Đức Tin Công Giáo. Bà 

không ngừng lần hạt và vẫn tiếp tục lần hạt Mân Côi, tha thiết kêu 

xin Đức Mẹ MARIA ban cho các con bà được trở thành người vợ, 

người chồng gương mẫu và bậc cha mẹ luôn ý thức trách nhiệm 

của mình. Vậy mà, một đứa con gái của bà - Veronica - chẳng 

những không muốn chấp nhận giáo huấn của cha mẹ mà còn làm 

mọi cách để đánh đổ và chống đối những gì có liên quan đến luân 

lý, nhân bản và đạo giáo Kitô! Đùng một cái, cô con gái bỏ nhà ra 

đi, biệt tăm biệt tích, trong vòng mấy tháng trời. Bây giờ, thiếu nữ 

đã về lại gia đình nhưng vẫn mắc chứng lăng-loàn: đêm đêm bỏ nhà ra đi theo trai đến tờ mờ sáng mới 

trở về nhà. 

Tôi lặng lẽ nghe người mẹ trút bỏ gánh nặng. Sau cùng, tôi khuyên bà nên dấu một Ảnh Vảy Phép Lạ Đức 

Mẹ MARIA trong áo mặc của cô gái. Nhưng bà mẹ kêu lên: 

- Không được đâu Dì ơi! Nếu nó khám phá ra, nó sẽ la lối ầm ĩ! 

Tôi hỏi lại bà mẹ: 

- Vậy ít ra mỗi đêm Veronica cũng ngã lưng trên giường, đặt đầu trên gối ngủ ít là một tiếng đồng hồ 

chứ? 

Bà mẹ gật đầu thưa có. Tôi liền nói: 

- Được rồi. Vậy bà hãy đặt ”Ảnh Đức Mẹ ban ơn” vào trong gối ngủ của Veronica. Như thế, mỗi đêm ít ra 

Veronica đặt đầu trên ”Ảnh Vảy Phép Lạ” trong vòng một giờ. Chúng ta phó thác Veronica cho Đức Mẹ. 

Chính Đức Mẹ sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi không những đầu óc mà cả tâm lòng cô gái nữa. Phần chúng 

ta, chúng ta phải hợp tác với Đức Mẹ MARIA bằng cách đọc mỗi ngày ”Kinh Hãy Nhớ”. 



Thời gian lâu sau đó, tôi trở lại thăm gia đình. Suốt thời gian xa 

cách, tôi vẫn nhớ cầu nguyện cho Veronica, cũng như xin nhiều 

người hiệp ý cầu nguyện cho Veronica. Khi gặp lại tôi, bà mẹ của 

Veronica thật vui mừng. Bà hớn hở kể cho tôi nghe một hơi: 

- Dì biết không, ”Ảnh Đức Mẹ ban ơn”, tức ”Ảnh Vảy Phép Lạ”, dấu 

trong gối ngủ, quả đã làm phép lạ thật! Veronica, con gái tôi, từ từ 

một thời gian ngắn sau đó đã thay đổi lối sống. Con nhỏ tỏ ra 

ngoan hiền với mẹ và cư xử dễ thương với hết mọi người trong gia 

đình. Veronica cũng trở về với Đức Tin Công Giáo và tái khám phá 

các ân sủng THIÊN CHÚA ban qua các Bí Tích, đặc biệt là hai bí tích 

Giải Tội và Thánh Thể. Sau đó, nhờ Linh Mục hướng dẫn, Veronica 

đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lãnh nhận bí tích Hôn Phối. Khi sinh 

hạ đứa con đầu lòng, hai vợ chồng đã chu đáo xin Rửa Tội ngay cho 

con. Chồng của Veronica cũng đi theo cùng một con đường với vợ: 

sống đạo đàng hoàng, mong muốn sinh hạ nhiều con cái và giáo 

dục con cái nên người. 

Kể xong, bà mẹ của Veronica không quên xin tôi thêm nhiều Ảnh Vảy Phép Lạ, để phân phát cho thật 

nhiều người, đặc biệt những người cần đến ơn lành của THIÊN CHÚA để can đảm sống đạo, giữ đạo 

đàng hoàng. 

... ”Hỡi con, hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Miệng lọc lừa, con đẩy cho 

xa. Môi thâm độc, con xua cho khuất. Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước. Ánh mắt con, hướng 

thẳng trước mặt con. Đường con đi, hãy san cho phẳng. Ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. 

Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa” (Sách Châm Ngôn 4,23-27). 

(P. Luigi Faccenda, ”La Medaglia Miracolosa”, Edizioni dell'Immacolata, 1996, trang 63-64) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


