
ĐỨC MẸ THƯƠNG XÓT NGƯỜI LẦM LẠC 

 

... Một luật sư trẻ tuổi người Pháp vừa hoàn tất chương trình 

học với kết quả thật khả quan. Giờ đây chàng bắt đầu hành 

nghề báo hiệu một tương lai sáng lạn. Thế nhưng chàng là người 

kiêu căng tự mãn và đam mê tính dục. Chẳng bao lâu sau - vì 

đánh mất Đức Tin - và ê chề kinh tởm với cuộc sống bê tha trụy 

lạc, chàng rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Chàng toan tính tự tử. 

Chàng muốn bí mật kết liễu đời mình cho xong! 

Vào một ngày, như bị nung nấu bởi ảo tưởng thế trần và nhất là 

như bị thúc đẩy bởi cơn giận bốc cao, khi đi ngang qua nhà thờ 

Đức Bà Chiến Thắng ở thủ đô Paris, chàng luật sư hùng hổ bước 

vào. Nhà thờ vắng lặng không bóng người. Chàng giơ cao đấm tay 

lên trời và nói lời lộng ngôn xúc phạm: 

- Nếu Ngài hiện hữu thật sự thì tạo sao Ngài để cho con ra nông nổi này? Ngài không hiện hữu! Đúng 

thế, Ngài không hiện hữu! Con thách Ngài đó! 

Nói xong lời ngạo nghễ thách thức ấy, chàng như rơi người xuống băng ghế. Rồi đôi mắt nhìn đăm đăm 

Trái Tim Vẹn Sách Đức Mẹ MARIA chàng nói: 

- Còn Mẹ đây, Mẹ từng tự xưng là ”Đấng vỗ về kẻ khốn khổ”, Mẹ thử trút gánh nặng ra khỏi lòng con đi, 

nếu Mẹ làm được điều ấy! 

Nói xong câu này, chàng bỗng như giật mình thức giấc. Chàng kêu lên lời van xin: 

- Hỡi Mẹ là ”Đấng an ủi kẻ âu lo” xin Mẹ thương xót con cùng! 

Nói xong, chàng luật sư Công Giáo thất thểu ra về. Khi đến nhà và vào phòng riêng, mắt chàng bỗng 

chạm ngay cuốn sách đặt trên kệ. Đó là cuốn ”Bắt Chước Đức Chúa KITÔ” hay cũng gọi là ”Sách Gương 

Phúc”. Chàng thắc mắc tự hỏi: 

- Ai đưa vào phòng mình cuốn sách này? Thật là bí nhiệm! 

Nói xong, chàng mở sách ra và đọc ngay câu này: 

- Con à, đừng tìm kiếm hạnh phúc thỏa mãn nơi các dục vọng đê hèn .. Hãy khẩn cầu THIÊN CHÚA thì 

mọi ước nguyện của con sẽ được thành tựu .. 

Lời này bỗng trở nên như một luồng chớp sáng chói dọi thẳng vào tâm hồn chàng, một tâm hồn lạc xa 

THIÊN CHÚA. Rồi từ từ sau đó - với sự trợ giúp của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA - chàng luật sư trẻ 

tuổi quay về với đường ngay nẻo chính và gặp được niềm hạnh phúc đích thật. 



... Câu chuyện thứ hai mang nét dịu dàng dấu ái của một thiếu 

niên Công Giáo người Ý. Đó là một chú giúp lễ. Cậu đặc biệt 

sùng kính Đức Mẹ MARIA và thường nghe nói đến vẻ đẹp cao 

sang của Đức Mẹ. Cậu bỗng nẩy sinh lòng ước muốn chiêm 

ngắm vẻ đẹp của Đức Mẹ. Thế là với sự đơn sơ trong trắng của 

một em bé, khi cầu nguyện, cậu thêm lời nài xin Đức Mẹ hãy 

thỏa mãn ước mơ của mình. Đức Mẹ nhận lời và sai một Thiên 

Thần đến báo tin cho thiếu niên biết một điều kiện: 

- Cậu sẽ được chiêm ngắm Đức Mẹ nhưng sau đó sẽ bị mù hai 

mắt. 

Chú giúp lễ chấp nhận điều kiện. 

Thế rồi vào ngày Đức Mẹ hiện ra, cậu thiếu niên bỗng sực nhớ 

giao kèo, nên thay vì nhìn Đức Mẹ với cả hai mắt, cậu bé chỉ nhìn với một con mắt, còn mắt kia thì nhắm 

kín lại. Như thế, sau khi đã chiêm ngắm Đức Mẹ, cậu vẫn còn lại một con mắt! Đúng là một tính toán bén 

nhạy của trẻ thơ. 

Sau khi được hồng phúc chiêm ngắm Đức Mẹ, cậu thiếu niên bật lên khóc nức nở. Cậu khóc không phải 

vì bị mù một con mắt mà khóc vì ân hận đã không nhìn Đức Mẹ với cả hai con mắt, hầu có thể chiêm 

ngắm trọn vẹn nét đẹp cao sang mĩ miều của Đấng là Mẹ THIÊN CHÚA. Giờ đây cậu bé lại van xin Đức 

Mẹ hãy trở lại để mình chiêm ngắm với cả hai mắt mở thật lớn. Và Đức Mẹ chấp nhận lời cậu bé ngoan 

hiền van xin. Đức Mẹ hiện ra và chú giúp lễ được hồng phúc chiêm ngắm với cả hai mắt mở lớn. Sau khi 

Đức Mẹ biến đi, cậu thiếu niên chuẩn bị bước vào cảnh sống mù lòa. Thế nhưng, thế nhưng, lạ lùng thay, 

cậu bé không bị mù thêm con mắt thứ hai, mà trái lại, cậu được lành lặn cả con mắt đã bị mù trước đó. 

Ôi tình mẫu tử cao sâu nhiệm lạ của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đối với những đứa con ngây thơ 

trong trắng, hết lòng kính yêu tin tưởng nơi Đức Mẹ! 

... Các Tông Đồ thưa với Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Thưa Thầy, xin thêm Đức Tin cho chúng con”. Đức 

Chúa GIÊSU đáp: ”Nếu các con có Đức Tin lớn bằng hạt cải, thì dầu các con có bảo cây dâu này: ”Hãy 

bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời các con .. Đức Chúa GIÊSU còn nói với 

các môn đệ rằng: ”Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ 

cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi hơn cho nó là để nó làm 

cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Các con hãy đề phòng (Luca 17,5-6/1-3). 

 (”La Mia Messa”, volume I, 29 Novembre 2009 - 31 Marzo 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, 

trang 538+633) 
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