
NỮ BÁC SĨ Ý YÊU MẾN VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG 

 

Chứng từ của Chị Lucia Ubbiali - nữ tu Dòng Đức Bà MARIA - 

về một nữ bác sĩ Ý chuyên hoạt động bảo vệ sự sống. 

Chị Celina và con lấy xe lửa tốc hành từ thủ đô Roma đi 

Reggio Calabria, nằm sâu dưới miền Nam nước Ý. Chúng con 

ngồi đối diện nhau trong toa. Ngồi bên cạnh chúng con là một 

phụ nữ với cô con gái khoảng hơn 20 tuổi. Hai mẹ con nói 

chuyện với nhau và để giết thời giờ, hai mẹ con chơi trò đố 

chữ. Trong khi hai chị em chúng con cũng trao đổi về công 

việc và kinh nghiệm vừa trải qua. Rồi chúng con im lặng 

chiêm ngắm khung cảnh thiên nhiên xuyên qua cửa sổ xe lửa 

chạy. Nhưng ngắm hoài cũng chán và mệt, chúng con bắt đầu 

thiu-thiu ngủ. Cho đến một lúc, hai mẹ con rủ nhau ra khỏi 

toa, có lẽ dạo chơi đâu đó hoặc đi uống nước giải khát chăng? 

Còn lại hai chị em trong toa và để khỏi rơi vào tình trạng ngủ-gà ngủ-gật, chúng con bắt đầu cùng nhau 

lần hạt Mân Côi. Dĩ nhiên chúng con đọc nhỏ tiếng đủ hai chị em nghe. 

Lúc chúng con đang lần hạt Mân Côi thì hai mẹ con trở lại toa. Người mẹ kín đáo nhập cuộc, cùng lần hạt 

Mân Côi với hai chị em chúng con. Lần hạt Mân Côi xong thì đến giờ đọc Kinh Chiều. Được khuyến khích 

bởi sự tham dự của bà mẹ, vẫn muốn tiếp tục cầu nguyện chung nên chúng con bắt đầu đọc Kinh Chiều. 

Đọc Kinh Chiều xong, người mẹ chỉ quyển sách Phụng Vụ Các Giờ Kinh của chúng con và bảo cô con gái 

ghi tên để mua. 

Từ đó chúng con bắt đầu trò chuyện, trao đổi cách thân tình, nhưng không kém phần sâu sắc. Bà mẹ giới 

thiệu cho chúng con biết: con gái bà là sinh viên đại học. Còn bà là bác sĩ chuyên về phụ khoa. Hiện tại bà 

hành nghề nơi bệnh viện. 

Bà kể cho chúng con nghe cách đây không lâu, bà bất ngờ bị vỡ động mạch và rơi vào tình trạng hôn mê 

- coma. Các bác sĩ đồng nghiệp lắc đầu thất vọng vì cho rằng, bà khó thoát được hiểm nguy. Hoặc bà sẽ 

bị hôn mê kéo dài, hoặc bà sẽ bị chết. Thế nhưng, các bạn hữu quen biết bà phản ứng trái ngược hẳn. 

Họ là tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh và có Đức Tin sâu xa. Họ không bó tay chịu trận nhưng 

đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Họ bắt đầu tha thiết cầu nguyện cho bà. Và phép lạ đã xảy ra. 

Nghĩa là cuộc giải phẫu thành công. Thành công cách bất ngờ, ngoài mức dự đoán của toán bác sĩ. Sau 

cuộc giải phẫu, chẳng những bà ra khỏi cơn hôn mê mà còn từ từ phục sức. Bà trở lại tình trạng bình 

thường đến độ, có thể làm việc y như trước. Bà thâm hiểu và ý thức sâu xa rằng, THIÊN CHÚA đã ban 

cho bà món quà Sự Sống đến hai lần. Từ đây bà phải dâng hiến trọn sức lực cùng khả năng nghề nghiệp 

để bảo vệ Sự Sống và phổ biến tình yêu Sự Sống. 



Nơi bệnh viện bà làm việc, bà tuyệt đối không chấp nhận hoặc 

hợp tác với tệ nạn phá thai. Đối với bà, phá thai quả là cuộc tàn 

sát khủng khiếp, tàn sát các trẻ thơ vô tội, không phương thế tự 

vệ. Ngoài ra bà luôn tìm cách khuyên các phụ nữ gặp khó khăn và 

muốn phá thai hãy chấp nhận mang thai đến cùng, đến ngày nở 

nhụy khai hoa. Cùng với lời khuyên, bà đi vào thực tế. Bà hướng 

dẫn các phụ nữ muốn phá thai đến gặp những người có thể giúp 

họ thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, hoặc vật chất hoặc tinh thần. 

Có thế, họ chấp nhận mang thai đến cuối cùng. 

Câu chuyện đến đây thì bà tỏ lộ danh tánh cho chúng con biết. Bà 

tên là Rachele. Bà quả thật xứng đáng với tên gọi. Bà sung sướng 

và hãnh diện minh chứng mình là tín hữu Công Giáo. Tín hữu 

Công Giáo chân chính. Bà yêu sự sống và bảo vệ sự sống. Bà sống 

thật hòa hợp và luôn thực hành các lời hứa ngày chịu phép Rửa Tội. 

Cuộc gặp gỡ nữ bác sĩ Rachele trên chuyến xe lửa tốc hành hôm ấy để lại nơi hai chị em chúng con một 

niềm ngưỡng mộ sâu xa. Chúng con chân thành cảm tạ THIÊN CHÚA vì trong xã hội ngày nay vẫn còn có 

những tín hữu Công Giáo thật can đảm, dâng hiến trọn sức lực và khả năng chuyên nghiệp để bảo vệ sự 

sống, sự sống thánh thiêng, khởi đầu từ trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Sự Sống đúng là hồng 

ân đến từ THIÊN CHÚA. Con người phải bênh vực sự sống và dùng sự sống để ngợi khen THIÊN CHÚA 

cũng như để mang lại hạnh phúc cho người khác. 

Lạy Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc, Mẹ của Đức Chúa GIÊSU và Mẹ của chúng con, xin Mẹ chúc 

lành cho mọi người thiện chí, cho kẻ thiện tâm biết chọn Mẹ làm mẫu gương cho cuộc sống làm vợ và 

làm mẹ. 

... ”Người công chính sẽ sống muôn đời. Họ sẽ được THIÊN CHÚA ân thưởng và được Đấng Tối Cao 

hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và 

ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay THIÊN CHÚA. Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ và cánh tay 

Người như khiên thuẫn chở che. Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân, dùng quán quyết 

công minh làm mũ chiến đội đầu. Sự thánh thiện vô song, Người đưa ra làm khiên thuẫn” (Sách Khôn 

Ngoan 5,15-19). 

(”Presenza Marianista”, n.134, Gennaio-Febbraio/2006, trang 26) 
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