
BÉ SƠ SINH THOÁT CHẾT SAU KHI ĐƯỢC RỬA TỘI 

 

Dòng Các Nữ Tu Đa-Minh Chân Phước Imelda được Cha 

Giocondo Pio Lorgna (1870-1928) thành lập tại Ý vào đầu thế kỷ 

20. Hiện nay Dòng có mặt tại nhiều nơi trên thế giới trong đó có 

Albani, quốc gia cựu cộng sản Đông Âu. Cha Giocondo Pio 

Lorgna là Linh Mục dòng Đaminh người Ý. Nữ chân phước 

Imelda Lambertini (1320-1333), qua đời tại Đan Viện các Nữ Tu 

Đaminh Thánh Maria ở Valdipietra (Trung Bắc Ý). Dòng Nữ Đa-

Minh Chân Phước Imelda chuyên việc giáo dục các trẻ nữ và đặc 

biệt truyền bá lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. 

Sau đây là chứng từ của Chị Margherita (Nữ Tu Đa-Minh Chân 

Phước Imelda) viết từ Elbasan bên nước Albani. 

Bé Marino là món quà của THIÊN CHÚA với đầy đủ ý nghĩa nhất. 

Bé được cưu mang trong lúc sức khoẻ của mẹ bé - bà Zamira - 

không tốt. Dầu vậy bà Zamira vẫn quyết định mang thai đến cùng 

mặc cho bao lời răn-đe dọa-nạt của các bác sĩ. Bà đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Suốt thời 

gian 9 tháng mang thai bà bị đau đớn rất nhiều. Rồi đứa bé chào đời an lành mạnh khoẻ. Nhưng chỉ vỏn 

vẹn sau 48 tiếng đồng hồ bé Marino tỏ lộ các dấu hiệu của một cơn bệnh trầm trọng. Các bác sĩ tuyên bố 

bó tay. Nhưng bà Zamira không buông xuôi đầu hàng. Bà đặt trọn lòng phó thác nơi THIÊN CHÚA Quan 

Phòng. 

Tôi và Chị Damiana - nữ tu Đaminh cùng dòng - vội đến nhà thương thăm hai mẹ con bà Zamira. Cùng 

với bà, chúng tôi van xin Đấng Sáng Lập Dòng - Cha Giocondo Lorgna - bầu cử trước tòa THIÊN CHÚA cho 

bé Marino thoát cơn bệnh hiểm nghèo. Chị Damiana cẩn thận đặt dưới chiếc gối bé nằm một di-tích của 

Cha Giocondo. Rồi Chị hỏi bà Zamira có muốn Rửa Tội cho bé Marino không. Bà mẹ trả lời ngay: 

- Có! Em rất ước ao bé được lãnh bí tích Rửa Tội. Em xin dâng con cho Chúa để con được sống và thi 

hành mọi điều Chúa muốn. 

Chúng tôi tức tốc mời Cha Franco đến nhà thương. Cha Franco đến ngay. Cha rửa tội cho bé Marino 

trước sự hiện diện của các bác sĩ và y tá. Các nhân viên nhà thương đều là tín đồ Hồi giáo. Đây là lần đầu 

tiên họ chứng kiến một nghi lễ Rửa Tội của Công Giáo. 

Vừa được Rửa Tội xong, người bé Marino bắt đầu giãn ra chứ không cứng đơ như trước đó. Nhiệt độ 

trong người bé cũng giảm xuống. Nhưng các bác sĩ vẫn không tin là bé sẽ khỏi bệnh. Họ lắc đầu nói với 

nhau: 

- Cho dù bé không chết thì cũng sẽ tiếp tục sống như loài thảo mộc! 



Bà Zamira cũng biết thế. Nhưng bà vẫn tiếp tục cầu nguyện với trọn 

lòng tín thác và hy vọng. Bà tin rằng rồi đây con bà sẽ có cuộc sống 

bình thường. 

Và THIÊN CHÚA đã đáp trả lòng tín thác của bà Zamira. Một tháng 

sau, bé Marino rời nhà thương với tình trạng sức khoẻ khả quan. Từ 

đó sức khoẻ của bé Marino không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Trái 

lại là đàng khác. Bé rất linh động và lém-lỉnh. Bé bắt đầu đến trường 

mẫu giáo Imelda Lambertini và nô đùa ngoan ngoãn bình thường. 

Sau khi chứng kiến cảnh con mình được khỏi bệnh tỏ tường, Ba của 

bé Marino xin lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Ông là người duy nhất 

trong gia đình không phải là tín hữu Công Giáo. Ông kính trọng 

niềm tin của vợ và để cho các con được tự do Rửa Tội nhưng ông 

cảm thấy mình không cần phải trở thành tín hữu Kitô. Bây giờ thì 

ông tin và muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ngày ông được Rửa 

Tội là một đại lễ cho gia đình ông và cho toàn giáo xứ. 

Gia đình ông bà Zamira nghèo thật nghèo. Ông làm nghề tài xế. Trong khi bà Zamira nuôi mộng ước học 

hành đến nơi đến chốn để trở thành cô giáo dạy học. Nhưng vì gia cảnh nghèo, bà phải lấy chồng sớm và 

có ngay ba đứa con. Giờ đây 4 đứa con đều đi học nên bà quyết định ghi tên vào phân khoa dành cho 

giới thợ thuyền .. Chúng tôi đã xin được một ân nhân bằng lòng trả lệ phí trường học cho bà Zamira. 

Bà Zamira thật lòng ghi ơn vị đại ân nhân, nhưng nhất là bà luôn luôn tin rằng bé Marino khỏi bệnh cách 

lạ lùng là nhờ lời chuyển cầu của Cha Giocondo Pio Lorgna, vị sáng lập dòng Các Nữ Tu Đa-Minh Chân 

Phước Imelda. 

... ”Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca 

kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã 

thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn .. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo 

toàn mạng sống con .. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang” (Thánh Vịnh 138(137)). 

(”Nella Luce d'Imelda oggi”, Periodico della Congregazione Suore Domenicane della Beata Imelda, 

Gennaio-Aprile/2006, trang 17-18) 
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