
BÁC ÁI THƯƠNG GIÚP BỆNH NHÂN 

 

Vào thập niên cuối thế kỷ XIX, miền Bắc nước Ý bị một thứ bệnh 

dịch lạ hoành hành. Bệnh giết hại hàng loạt nhiều người, trong khi 

y khoa bó tay không tìm ra thuốc chữa. Nạn nhân bị đau nhức và 

bị lên cơn sốt thật cao. 

Cũng vào thời kz ấy, nổi tiếng một vị bác sĩ tài đức, rộng lượng vô 

bờ. Bác sĩ Antonio Lambricola. Khi bệnh dịch phát hiện, bác sĩ làm 

việc bất kể ngày đêm. Đặc biệt, bác sĩ lục lọi tài liệu với hy vọng tìm 

ra một tia sáng giúp chữa trị chứng bệnh tàn ác bí ẩn. 

Nhưng rồi bệnh dịch lại đến gõ cửa ngay nhà bác sĩ. Cô gái cưng 

Betta ngã bệnh. Đã mấy ngày qua, bác sĩ Lambricola bất lực nhìn 

con đau đớn mà không làm gì được để hạ cơn sốt. Thật là chứng 

bệnh lạ lùng. Không ai hiểu rõ nguyên do. Cũng không ai biết nó 

xuất phát từ đâu. Chỉ biết một điều, chứng bệnh có thể bất ngờ 

quật ngã một người, bất luận tuổi tác trẻ già hoặc nam nữ. Khi bị nó 

hoành hành rồi thì vô phương cứu chữa. Nội trong một tuần, nơi 

nhà thương bác sĩ Lambricola làm việc, có đến hơn 30 người chết vì chứng bệnh này. 

Buổi chiều hôm ấy, bác sĩ Antonio Lambricola trở về nhà lòng chĩu nặng ưu phiền. Nơi bệnh viện, bác sĩ 

chứng kiến bao đau thương nhưng lại hoàn toàn bất lực. Một điều khiến bác sĩ gần như tuyệt vọng, đó 

là, cho đến lúc này mọi cố gắng đều không mang lại kết quả nào .. Đang mông lung nghĩ ngợi, bỗng có 

người xin bác sĩ trở lại gấp nơi bệnh viện vì có trường hợp cần phải giải phẫu tức khắc. Bác sĩ Lambricola 

đứng lên ngay. Bác sĩ lấy mũ, áo khoác, xâu chìa khóa và .. tràng chuỗi Mân Côi. Trước khi ra khỏi nhà, 

bác sĩ đưa mắt nhìn lên tượng ảnh Đức Chúa GIÊSU bị đóng đinh trên Thánh Giá treo trên tường rồi 

nhanh chân đến nhà thương. 

Bác sĩ Antonio Lambricola luôn có thói quen lần hạt Mân Côi và giao phó trong tay Đức Mẹ MARIA che 

chở trước mỗi khi vào phòng mổ. Bác sĩ thân thưa rằng: 

- Xin Đức Mẹ làm tất cả những gì mà đứa con bé mọn này và y khoa không làm được. Con biết rõ giới 

hạn của con. Nếu Mẹ thương bầu cử thì THIÊN CHÚA không bao giờ từ chối điều gì Mẹ xin. Bệnh nhân sẽ 

được chữa khỏi. 

Khi cuộc giải phẫu kết thúc tốt đẹp, bác sĩ Lambricola quyết định đi một vòng thăm các bệnh nhân trước 

khi trở về nhà. Đang đi bác sĩ bỗng để ý nơi một góc tối ở cuối hành lang, có một chiếc giường, mà trước 

đó không có. Bác sĩ lại gần thì thấy đó là một phụ nữ trẻ, toàn thân đầy ghẻ lở. Bà xin nước uống. Sau khi 

cho bà uống nước, bác sĩ tự tay lau rửa mặt bà đầy máu và bụi bậm dơ bẩn. Bác sĩ còn săn sóc các vết lở 

rồi kê thêm chiếc gối êm cũng như thay chăn giường cho bà. Trước khi từ biệt bà, bác sĩ hứa sẽ trở lại 

thăm bà sáng sớm hôm sau. 



Trời tối đen khi bác sĩ Antonio Lambricola đặt chân vào nhà. Cùng lúc ấy, cô giúp việc chạy nhanh từ trên 

lầu xuống và báo cho bác sĩ biết bé Betta khá hơn nhiều. Cô nói một hơi vì xúc động: 

- Chiều nay bé Betta không rên vì bị đau nhức và nhiệt độ giảm xuống mức bình thường. Cô bé còn xin 

tấm ảnh Đức Mẹ MARIA và cầm chặt tấm ảnh trong tay rồi ngủ thiếp đi! Trông cô bé ngoan như một 

thiên thần! 

Trước tin vui bất ngờ, bác sĩ Lambricola cũng cảm động không kém cô gái giúp việc. 

Ngày hôm sau, giữ lời hứa, bác sĩ đến thăm và săn sóc người phụ nữ bị ghẻ lở. Bác sĩ làm như thế trong 

nhiều ngày liên tiếp. Các vết lở từ từ khô lại và lành hẳn. Đúng như bác sĩ dự đoán, người đàn bà trông 

thật đẹp. Không hiểu sao ngày nào không đến thăm Bà, bác sĩ Lambricola cảm thấy như thiếu thốn và 

không an tâm. Cho đến một ngày, khi bác sĩ đến thăm như thường lệ thì chiếc giường trống trơn. Bác sĩ 

hỏi các nhân viên trong nhà thương thì mọi người đều trả lời không hề thấy một nữ bệnh nhân nào cả! 

Chiều hôm ấy, bác sĩ Antonio Lambricola ra về lòng thật buồn. Ông ghé ngay đến phòng con gái cưng 

Betta. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cô bé nhảy nhót cười vui như chưa hề bị bệnh. Cô bé nũng nịu nói với 

thân phụ: 

- Ba ơi, con khỏi bệnh rồi, Ba có vui không? 

Bác sĩ lặng lẽ ôm chặt con vào lòng. Cùng lúc ấy, bác sĩ chú ý nhìn tấm ảnh Đức Mẹ MARIA mà bé Betta 

đang nắm chặt trong tay. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ giống y khuôn mặt Đức Mẹ trong ảnh. 

Bác sĩ Antonio Lambricola bỗng hiểu tất cả. Đàng sau khuôn mặt người đàn bà, dấu ẩn hình ảnh Đức Mẹ. 

Chính Đức Mẹ đã chữa lành con gái bác sĩ vì hành động bác ái bác sĩ dành riêng cho người đàn bà. 

... Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ 

ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ 

tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, 

còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ”Nào những kẻ CHA 

Thầy chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thưở tạo thiên lập 

địa. Vì xưa Thầy đói, các con đã cho ăn; Thầy khát, các con đã cho uống; Thầy là khách lạ, các con đã 

tiếp rước; Thầy trần truồng, các con đã cho mặc; Thầy đau yếu, các con đã thăm viếng; Thầy ngồi tù 

các con đến hỏi han” (Matthêu 25,31-36). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.18, 27-4-2003, trang 15) 
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