
VỊ ĐÁNG KÍNH AVE MARIA, ẨN SĨ MÙ NGƯỜI Ý 

 

Ngày 18-12-1997, trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II (1978-2005), Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh công 

nhận các nhân đức anh hùng của Thầy Ave Maria - tục danh 

Cesare Pisano - ẩn sĩ mù người Ý. Từ đó, Thầy Ave Maria được 

gọi là đấng đáng kính. Thầy Ave Maria qua đời ngày 21-1-1964, 

hưởng thọ 63 tuổi, sau 42 năm khấn dòng và 52 năm sống cảnh 

mù lòa. 

Cesare Pisano chào đời năm 1900 và bị mù năm lên 12 tuổi. Trong 

một cuộc vui chơi, một người bạn bắn lạc đạn trên khuôn mặt, 

khiến hai mắt Cesare Pisano bị mù hẳn. Thảm trạng đau thương 

nhất cho một thiếu niên. Cesare hoàn toàn rơi vào nỗi buồn tuyệt 

vọng. Không ai an ủi được. Cesare mất luôn niềm tin tưởng nơi 

THIÊN CHÚA. May mắn thay, một nữ tu từ từ khơi động niềm hy 

vọng nơi cậu thiếu niên mù. Sau đó, cuộc gặp gỡ với vị Linh Mục 

thánh thiện Luigi Orione (1873-1940) chuyển hướng hẳn cuộc đời 

Cesare. 

Năm 20 tuổi, Cesare gia nhập Cộng đoàn ”Paterno - Phụ Tử” tại Tortona (Bắc Ý). Năm 23 tuổi, Cesare 

Pisano trở thành ẩn sĩ mù với tên Thầy Ave Maria của dòng THIÊN CHÚA Quan Phòng do Linh Mục Luigi 

Orione thành lập. Vị sáng lập giao cho Thầy ẩn sĩ mù Ave Maria nhiệm vụ cầu nguyện. 

Và Thầy Ave Maria chu toàn bổn phận trao phó trong ẩn kín, chay tịnh và nguyện cầu nơi tịch liêu 

”Thánh Alberto di Butrio” ở Pavia, Bắc Ý. 

Thưở sinh thời, thánh Luigi Orione nói về Thầy Ave Maria: 

- Đó là một linh hồn thật đẹp. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Thầy làm phép lạ! 

Thầy Ave Maria tự giới thiệu là người mù hạnh phúc. Thầy trở thành vị tông đồ cho các anh chị em mù 

lòa về thể xác lẫn tinh thần, bằng kinh nguyện và bằng các bài viết. Hai năm trước khi qua đời - năm 

1962 - Thầy Ave Maria muốn mừng lễ vàng 50 năm mù lòa, bằng Thánh Lễ tạ ơn chúc tụng trọng thể 

dâng lên Đức Chúa GIÊSU Nhân Lành. Nhân dịp này, Thầy xin viết trên tấm ảnh lưu niệm: 

- Xin Chúa biến đổi tăm tối con thành ánh sáng và buồn sầu con thành hoan lạc, hầu cho ánh sáng và 

niềm hoan lạc duy nhất đời con là chính Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU, Quí Tử của THIÊN CHÚA CHA. Ôi Đức 

Chúa GIÊSU, THIÊN CHÚA của con. Ôi Đức Chúa GIÊSU Ái Tử của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA! 

Tâm tình kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA, lòng khiêm tốn, nụ cười nhân hiền, lời lẽ khôn ngoan và 

dáng điệu oai nghiêm của Thầy Ave Maria lôi kéo rất nhiều tín hữu Công Giáo tìm đến với Thầy. Họ xin 



Thầy lời an ủi và ánh sáng. Người ta nhận ra ngay nơi Thầy mối 

liên hệ thân tình mật thiết với THIÊN CHÚA. 

Đức Hồng Y Angelo Sodano - cựu Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh - 

viết về Thầy Ave Maria: 

- Khi bất ngờ bị mù vào năm 12 tuổi, Thầy đã cảm nghiệm nỗi 

kinh hoàng của cuộc sống vô nghĩa, vô dụng và rơi vào tuyệt 

vọng. Nhưng, sau khi được Đức Tin soi dẫn, Thầy bắt đầu 

hưởng nếm hạnh phúc. Và nhờ sống kết hợp liên lĩ với Chúa, 

Thầy Ave Maria trở thành vô cùng khả ái, bên ngoài xem ra 

không có vấn đề gì, trong khi thật ra Thầy phải sống chay tịnh, 

thiếu thốn và hoàn toàn ẩn kín. Thế giới vô hình đối với Thầy 

dòng mù lòa Ave Maria trở thành thực tại thường ngày, sờ mó 

được. 

 

... ”Này con, đừng xao lãng, nhưng hãy cố gắng sống khôn ngoan và thận trọng: đó sẽ là sức sống cho 

tâm hồn, là đồ trang sức đeo nơi cổ. Rồi bước đường con đi sẽ an toàn, và chân con sẽ chẳng bao giờ 

vấp. Khi ngả lưng, con không khiếp sợ. Nằm xuống rồi là an giấc thảnh thơi. Đừng sợ chi khi kinh hãi 

bất thần ập xuống, hay kẻ ác xông vào tấn công. Vì THIÊN CHÚA sẽ ở bên con, giữ chân con khỏi sa vào 

cạm bẫy. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay, thì 

con đừng có nói: ”Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh!” Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng 

con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con” (Sách Châm Ngôn 3,21-30). 

(”Don Orione Oggi”, I Santi di Famiglia, Settembre 2001, trang 21-24) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


