
SINH CON AN TOÀN NHỜ HỒNG ÂN ĐỨC MẸ MARIA 

 

Bé Emmanuele chào đời tại thị xã Capurso thuộc tỉnh Bari 

(Nam Ý) ngày 12-9 trong Năm Thánh Mẫu 1988. 12-9 còn là 

ngày kính thánh danh Đức Trinh Nữ MARIA. Tại thị xã 

Carpurso có đền thánh dâng kính Đức Mẹ gọi là Đức Bà Pozzo 

di Carpurso. 

Ngày bé Emmanuele chào đời đúng thật là dấu chứng tỏ tường 

sự can thiệp của Đức Mẹ MARIA. Ngay từ khi thai nhi mới thành 

hình trong dạ, bà Paola đã gặp những dấu hiệu không lành, nguy 

hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con. 

Thật vậy, bà Paola - thân mẫu bé Emmanuele - vừa khi nhận ra 

mình mang thai, vội vàng đi thử nghiệm. Vị bác sĩ khi khám thai 

cũng khám phá ra bà Paola bị cục bướu ung thư ác tính trong 

bụng. Cần phải phá thai để chữa trị, may ra có thể cứu sống người mẹ. Nếu không cả mẹ lẫn con đều 

phải chết. Tuy nhiên khi nghe vị bác sĩ tuyên án tử, bà Paola không nao núng. Bà như nhận được ơn can 

đảm ban xuống từ trời cao. Bà cương quyết mang thai cho đến ngày khai hoa nở nhụy. 

Thế nhưng thời gian sau đó bà Paola cảm thấy khó chịu và lâm bệnh. Thấy tình thế không ổn, bà điện 

thoại xin bác sĩ tái khám. Đêm hôm trước ngày hẹn, bà Paola nằm mơ trông thấy Đức Bà núi Camêlô tay 

bồng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Hài Nhi GIÊSU giơ tay ban phép lành cho bà Paola. Giật mình thức giấc 

bà Paola cảm thấy tâm lòng chan chứa niềm vui và niềm hy vọng. Bà tin tưởng vững chắc Đức Mẹ 

MARIA và Hài Nhi GIÊSU sẽ cho hai mẹ con bà được ”mẹ tròn con vuông”! 

Sáng hôm sau bà Paola vững dạ và mau mắn đến nhà vị bác sĩ. Nhưng rồi một tin khủng khiếp bất ngờ 

xuất hiện. Thai nhi đã chết trong bụng bà Paola. Vị bác sĩ liên lạc ngay với nhà thương gần nhất để đưa 

bà Paola đến giải phẫu lấy tử thi ra. Nghe tin không lành, bà Paola như chết điếng. Bà cay đắng nhớ lại 

giấc mơ đêm qua và thầm trách Đức Mẹ rằng: 

- Chẳng lẽ Mẹ hiện đến để báo mộng cho con biết là con của con sẽ chết sao? 

Vừa than trách xong, bà Paola bỗng cảm thấy như thai nhi đang cử động trong bụng. Bà vội báo tin cho 

bác sĩ biết. Nhưng bác sĩ không tin. Ông cho rằng bà đang bấn loạn tâm thần, hậu quả của những tin 

không lành dồn dập xảy đến. Trong khi đó bà Paola vẫn một mực đoan chắc là thai nhi còn sống. Bà liền 

điện thoại nói chuyện với anh ruột, xin anh đến ngay và đưa bà đến khám nơi một bác sĩ chuyên môn 

khác. 

Và đúng như lời bà Paola nói. Vị bác sĩ thứ hai đã khám và chứng thực thai nhi trong bụng bà Paola vẫn 

còn sống. Bà Paola ra về vui mừng khôn tả. 



Đêm hôm đó bà Paola lại nằm mơ trông thấy Đức Mẹ. Lần này Đức Mẹ 

bảo bà sau khi sinh con hãy mang con đến để Đức Mẹ chúc lành. Đức 

Mẹ trong cơn mơ chính là hình ảnh Đức Bà Pozzo di Carpurso của đền 

thánh gần nơi nhà bà Paola. 

Mang thai trọn đến tháng thứ 9, bà Paola đã sinh hạ một bé trai mạnh 

khoẻ và kháu khỉnh. Bà đặt tên cho con là Emmanuele. Bà nói: 

- Emmanuele đúng thật là con của Đức Mẹ MARIA. Chính Đức Mẹ đã 

cứu sống Emmanuele. 

Rồi bà mau mắn mang con đến đền thánh Đức Bà Pozzo di Carpurso 

để dâng con cho Đức Mẹ. Cùng lúc bà Paola thành khẩn xin Đức Mẹ 

chúc lành cho đứa con trai đầu lòng dấu yêu. 

 

... THIÊN CHÚA phán thế này. ”Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ 

khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các 

ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban 

tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá 

khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ 

đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và 

đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân 

của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là THIÊN CHÚA các ngươi” (Êzêkiel 36,24-28). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.15, 10 Aprile 2005, trang 13) 
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