
            ĐỨC MARIA, MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA! 
 

Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào tiền bán thế kỷ XVII. Một thanh niên con nhà giàu được ơn hồi 

tâm hoán cải nhờ sự can thiệp trực tiếp của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

 

Baldassare Guinigi đúng là một chàng trai thời đại. Chàng ăn chơi trác táng, phá tan tài sản của 

thân phụ và phung phí tuổi thanh xuân. Sau một đêm nhảy nhót hả-hê của lễ hội trá hình (carnevale) 

chàng lê thân mệt mỏi trở về nhà. Chàng rảo qua con đường hẹp nơi thành phố Lucca ở miền Trung 

nước Ý. (Xin ghi chú: Ngày xưa cũng như hiện nay, nơi hầu hết các con đường ở làng cũng như nơi 

các con đường ở thành phố và đô thị trên khắp nước Ý, vào các góc đường vẫn còn đặt tượng thánh 

hoặc ảnh thánh. Phần lớn là ảnh tượng Đức Mẹ MARIA. Tiếp đến là Thánh Giá. Sau đó là ảnh 

tượng Thánh Cả GIUSE hoặc ảnh tượng các thánh quan thầy tùy theo mỗi địa phương). 

 

Vào một góc đường hẹp nơi thành phố Lucca năm ấy cũng có bức ảnh Đức Mẹ. Theo thói quen tốt 

lành được thân mẫu dạy từ thưở còn thơ là mỗi khi đi ngang qua ảnh tượng thánh thì dừng lại và giở 

mũ chào, chàng Baldassare liền đứng lại và giở mũ ra. Nhưng hôm nay chàng đứng im như pho tượng, trên tay cầm cái mũ, 

miệng há-hốc và đôi mắt lờ-đờ dán chặt vào bức ảnh Đức Mẹ MARIA. 

 

Đến một lúc, bỗng chàng Baldassare quỳ sụp xuống đất, đầu cúi xuống và bật khóc thành tiếng nức nở. Bởi vì, Đức Mẹ MARIA 

đã nói chuyện với chàng! 

 

Khi đứng lên, chàng không trở về nhà nhưng đi thẳng đến ngôi thánh đường gần đó. Chàng tham dự Thánh Lễ ban sáng do Cha 

Giovanni Leonardi cử hành. Sau đó chàng khiêm tốn xin lãnh bí tích Giải Tội. Và chàng quyết định dứt khoát làm theo lời Đức 

Mẹ khuyên: 

- Con sẽ trở thành Linh Mục trong Hội Dòng các quý tử của Mẹ: Dòng Mẹ THIÊN CHÚA! 
 

Chàng Baldassare Guinigi trở thành Linh Mục và qua đời sau 60 năm sống thánh thiện cuộc đời tu trì, nhiệt thành loan báo Tình 

Yêu THIÊN CHÚA và cổ võ lòng sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

 

... Chứng từ thứ hai nêu bật danh hiệu Đức MARIA ”Mẹ Lòng Thương Xót Chúa”. Chứng từ qua thị kiến của nữ chân 

phước Anna Maria Taigi - nhũ danh Anna Maria Giannetti - người Ý. Bà chào đời năm 1769 tại Siena và qua đời năm 1837 tại 

thủ đô Roma. Bà lập gia đình và có 7 người con. Năm 1808 bà gia nhập dòng ba Chúa Ba Ngôi. Bà được Đức Giáo Hoàng Biển-

Đức XV (1914-1922) tôn phong chân phước vào ngày 30-5-1920. 

 

Trong một thị kiến kinh hoàng, nữ chân phước Anna Maria Taigi trông thấy thế giới chìm sâu trong bùn nhơ tội lỗi và hiểu rằng 

THIÊN CHÚA sắp ra tay công thẳng trừng phạt thế gian xấu xa ghê tởm. Tất cả xem ra bị kết án và hình phạt THIÊN CHÚA 

như sẵn sàng giáng xuống toàn thể nhân loại bất trung thất tín. Bỗng chốc vang lên tiếng kêu khẩn nài từ mẫu của Đức MARIA, 

Nữ Trung Gian hoàn vũ và là Người Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa. 

 

Đứng dưới chân Thánh Giá, Đức Mẹ MARIA giơ đôi tay hướng về THIÊN CHÚA CHA, dâng lên Ngài: Máu Châu Báu Cực 

Thánh của Con Mẹ, đã đổ ra để cứu chuộc loài người. Chính tiếng kêu khẩn nài, đôi bàn tay van xin và Máu Châu Báu của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ đã ngăn chặn được phép công thẳng và kích động được lòng Thương Xót của THIÊN CHÚA. Thêm một lần 

nữa, THIÊN CHÚA tỏ lượng từ bi của Ngài đối với toàn thể nhân loại tội lỗi. 

 

Không biết bao nhiêu lần Đức Mẹ đã cứu nhân loại thoát khỏi cảnh trừng phạt kinh hoàng của THIÊN CHÚA Công Minh! Con 

số này chúng ta chỉ biết được khi ở thế giới bên kia. 

 

Nữ chân phước Anna Maria Taigi quả quyết: 

- Quyền lực từ ái của Đức Mẹ MARIA thật vô bờ, vượt hẳn ngoài mức đo lường của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy đặt trọn 

niềm tín thác nơi Người Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa. Đức Mẹ MARIA sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ người con nào kêu 

cầu cùng Mẹ, van xin Mẹ ra tay bênh đỡ trước tòa THIÊN CHÚA Chí Công. 
 

... Lạy Đức Mẹ La-Vang 

 

Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt 

Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp 

nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu 

sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu 

khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng. 

 

Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất 



nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ. 
 

Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng 

Mẹ vậy. AMEN. 
 

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2012 - 30 Giugno 2012, Anno VI/B, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 397-398 / 295) 
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