
ĐỨC MẸ LUÔN NHẬM LỜI AI TIN TƯỞNG CẦU XIN 

 

- Không! Nhân danh Satan ba lần, tôi nói: KHÔNG! 

Đó là câu quyết liệt của cụ già thập tử nhất sinh, trả lời 

cho vị Linh Mục, khi vị này tìm hết cách khuyên cụ dọn 

mình lãnh các bí tích sau cùng. Vị Linh Mục này trước đó 

đã hùng hồn giảng về ĐỨC MẸ MARIA là Mẹ Nhân Lành 

và là nơi Nương Ẩn của tội nhân: 

- Tôi tin tưởng vững chắc rằng Đức Mẹ không thể nào 

để cho một linh hồn bị trầm luân, khi có người tha thiết 

cầu nguyện cho linh hồn ấy! 

Cụ già đang hấp hối từng xua đuổi các Linh Mục đến 

thăm, khi các vị ngỏ lời khuyên lơn cụ. Cụ vừa xua đuổi 

vừa không tiếc lời nguyền rủa! Giờ đây, đến phiên vị Linh 

Mục táo bạo này, cụ già cũng không tha. Cụ quyết liệt từ 

chối không nghe lời khuyên bảo. Vị Linh Mục đành lấy chiếc ghế, ngồi vào xó phòng và lấy tràng hạt ra 

bắt đầu lần chuỗi Mân Côi. Vị Linh Mục nghĩ đến câu nói thời danh của thánh Clément-Marie Hofbauer 

(1751-1820), dòng Chúa Cứu Thế, vị tông đồ thành Vienne: 

- Mỗi khi đi thăm một người tội lỗi đau nặng gần chết, tôi luôn luôn lần hạt Mân Côi, kêu van Đức Mẹ 

MARIA cứu giúp. Và không lần nào tôi bị thất trận. Không người tội lỗi nào tắt thở mà không lãnh các bí 

tích sau cùng! 

Cụ già hấp hối như đang tiến vào giây phút sau cùng. Vị Linh Mục cố thử lần cuối. Cha tiến đến bên 

người bệnh và nói với cụ già về việc ra trình diện trước tòa THIÊN CHÚA. Dĩ nhiên, Cha cẩn thận không 

nói đến hai tiếng ”xưng tội”. Dầu vậy, cụ già cũng nổi giận. Thu hết tàn hơi còn lại, cụ cất tiếng la lớn: 

- Không! Nhân danh Satan ba lần, tôi nói KHÔNG! 

Vị Linh Mục lủi thủi trở về chỗ ngồi cũ và tiếp tục lần hạt Mân Côi, chờ đợi chiến thắng của Đức Trinh Nữ 

Rất Thánh MARIA. Đây là trận giao tranh khốc liệt giữa hỏa ngục và Đức Mẹ MARIA, tranh dành ơn cứu 

rỗi của một linh hồn! 

Trong cơn khốn cùng, gần như tuyệt vọng, vị Linh Mục thân thưa với Mẹ THIÊN CHÚA: 

- Trong ngôi thánh đường của giáo xứ chúng con, nơi bàn thờ dâng kính Mẹ, các tín hữu Công Giáo 

thường treo các bảng ghi ơn với hàng chữ: ”ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN”. Vậy, 

nếu Mẹ để cho cụ già tội lỗi này ra đi về thế giới bên kia mà không lãnh các bí tích sau hết, thì con sẽ cho 

treo một bảng với hàng chữ: ”ĐỨC MẸ MARIA ĐÃ KHÔNG NHẬN LỜI CON CẦU XIN!” 



Thưa với Đức Mẹ xong, vị Linh Mục tiến đến bên người bệnh 

và tìm cách hoán cải cụ già lần chót. Cha đưa Thánh Giá Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ cho cụ và nói: 

- Cụ có biết Đấng đã hiến mạng sống mình cho loài người 

không? 

Vài giây phút trôi qua. Bỗng người bệnh nói: 

- Đây chính là Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta! 

Nghe vậy, vị Linh Mục nói tiếp: 

- Trong vài giờ nữa, cụ sẽ ra trình diện trước mặt Người. Vậy 

cụ hãy hôn kính Người trước đi! 

Và phép lạ đã xảy ra. Người hấp hối cầm lấy tượng Thánh Giá 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ và hôn đi hôn lại nhiều lần với trọn lòng kính mến. Vị Linh Mục vô cùng mừng rỡ. 

Cha sung sướng nói với Nữ Tu đứng bên cạnh: 

- Chị à, trận chiến đã chấm dứt! Đức Trinh Nữ MARIA đã toàn thắng! 

Cụ già hấp hối xin rước Của-Ăn-Đàng. Vị Linh Mục liền giúp cụ dọn mình xưng tội. Sau đó, nước mắt lưng 

tròng vì cảm động, Cha trao Mình Thánh Chúa cho cụ. Sau khi nhận bí tích xức dầu bệnh nhân và ơn 

toàn xá, cụ già êm ái trút hơi thở cuối cùng. 

Để tỏ lòng ghi ơn Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, vị Linh Mục cho treo nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ 

tấm bảng có khắc hàng chữ: 

- ĐỨC MẸ MARIA LUÔN LUÔN NHẬM LỜI CẦU XIN 

 

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến 

cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con 

trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 

Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh 

Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông 

đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 



Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà 

lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả 

các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi 

người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được 

mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây 

dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc 

biệt của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu 

đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu 

mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

 

(René Laurentin + Albert Pfleger, ”Fioretti de la Vierge Marie”, Mambré Editeur-Diffuseur, 1992, trang 

12) 
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