
LẠY MẸ MARIA KHÔNG HỀ VƯỚNG MẮC TỘI LỖI, XIN CẦU            

CHO CHÚNG CON ĐANG CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ! 
 

Một thiếu nữ Công Giáo thuộc gia đình trung lưu được thụ huấn nơi một 

Học Xá do các Nữ Tu điều khiển. Tạm gọi thiếu nữ là Caterina. Nơi Học Xá, 

Caterina học được thói quen lành thánh là tôn kính và mến yêu Đức Nữ 

Trinh Rất Thánh MARIA. Mãn chương trình học tập, thiếu nữ trở lại gia 

đình. Cô gái vẫn tiếp tục thực thi các việc đạo đức để bày tỏ lòng kính 

mến đối với Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. 

 

Thế nhưng, trong thế giới có đầy dẫy cạm bẫy và rất nhiều cám dỗ, các 

thiếu nữ ngây thơ dễ bị kéo vào con đường vi phạm các qui luật luân lý 

đạo đức. Và đây là trường hợp của Caterina. Cô gái kết bạn với người xấu, 

trao đổi những câu chuyện kém trong sạch. Dần dần cô cởi bỏ tư cách 

đứng đắn của một thiếu nữ đoan trang để khoác lên chiếc áo thời đại, tự do phóng túng. Sau cùng cô phạm những lầm lỗi thật 

trầm trọng. 

 

Giữa cuộc sống lăng-loàn ấy, lương tâm cô gái luôn bị cắn rứt bởi lối sống vô luân. Vì thế, mặc dầu giao thiệp với người xấu, có 

những tư tưởng xấu, làm những hành động xấu, Caterina vẫn giữ nguyên việc thực thi những thói quen lành thánh như: 

- lần hạt Mân Côi mỗi ngày 

- đọc Kinh Truyền Tin sáng trưa tối 

- đeo ảnh Đức Mẹ MARIA nơi cổ 

- ngày thứ bảy làm thêm vài việc đạo đức đặc biệt để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ. 

 

Với cuộc sống như thế, Caterina ngây ngô nghĩ rằng chắc chắn Đức Mẹ MARIA vẫn hài lòng về mình, còn mình thì vẫn giữ 

nguyên tâm tình tôn kính Đức Mẹ.  

Mãi đến một ngày, Đức Mẹ đích thân can thiệp. Đức Mẹ mở mắt cho thấy rõ vực sâu khốn khổ nào cô gái đang lao mình vào. 

Caterina được một thị kiến. 

 

Thiếu nữ bước đi trên một con đường nơi miền quê. Bỗng cô trông thấy một người đàn bà ăn mặc giản dị tiến về phía mình, 

trên tay bưng một cái rổ đầy trái cây trông thật tươi ngon. Nhìn kỹ người đàn bà, Caterina cất tiếng nhã nhặn nói: 

- Bác cho con vài trái cây này được không? Chắc hẳn là phải ngon lắm! 

 

Được sự đồng ý, Caterina đưa tay lấy trái. Nhưng cô gái ngạc nhiên biết bao khi trông thấy bên trong cái rổ dơ thật dơ! Còn trái 

cây thì bên ngoài xem ra thật đẹp nhưng khi tách ra thì lại lúc nhúc đầy sâu bọ! Cô chọn thêm trái thứ hai, nhưng trái này cũng 

giống trái trước. Rồi đến trái thứ ba cũng y như vậy. 

 

Hết sức ngạc nhiên trước khám phá bất ngờ, Caterina tỏ ra thất vọng và nói với người đàn bà nhà quê: 

- Bác ơi, quả không đáng mất công bưng cái rổ này! Bên ngoài trông thật đẹp, với trái cây trông thật ngon, nhưng thực tế thì lại 

khác hẳn! 

 

Lúc bấy giờ người đàn bà cất tiếng nghiêm nghị nói: 

- Cái rổ này chính là con! Các trái cây mà con trông thấy chính là những hành vi kính cẩn mà con muốn dâng lên cho Ta. Ta là 

Đức Bà. Con nghĩ rằng Ta thật hài lòng vì mỗi ngày con đều đặn lần hạt Mân Côi và thực thi vài việc đạo đức để tỏ lòng tôn kính 

Ta! Con thật sai lầm biết bao, bởi vì con đã làm dơ bẩn linh hồn con! Trái tim con chứa đầy bùn nhơ. Còn mấy việc đạo đức con 

làm cho Ta thì cũng giống mấy trái cây hư thối này! Mẹ không chấp nhận điều con làm dâng lên Mẹ, bao lâu con chưa thay đổi 

lối sống, xa tránh tội lỗi và trở về với ơn thánh Chúa. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không hài lòng về con. Ngài rất đau khổ vì con. Chính 

vì thế mà Mẹ có mặt ở đây để giải thích cho con hiểu. Bởi vì, lòng trung tín thực thi các việc đạo đức của con khiến Mẹ không 

thể làm ngơ. Nếu quả thật con muốn bày tỏ lòng tôn kính Mẹ thì phải tìm cách làm vui lòng Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

 



Nói xong, Đức Mẹ MARIA biến đi và thị kiến chấm dứt. 

 

Caterina trở về với thực tại. Cô hiểu rõ bài học Đức Mẹ âu yếm nhắn gởi. Cô gái tức khắc thay đổi lối sống trắc-nết, để từ nay, 

cô có thể làm các việc đạo đức dâng lên Đức Mẹ MARIA với một tâm lòng trong trắng. 

 

... Kinh cầu cùng Đức Mẹ MARIA 

 

Lạy Mẹ MARIA, Nữ Trinh Vô Nhiễm, THIÊN CHÚA đã nhìn Mẹ: Ngài cúi xuống trên Nữ Tỳ khiêm hạ của Ngài và chúng con 

chúc tụng Mẹ thật diễm phúc. 

Mẹ nhìn Đức Chúa GIÊSU với niềm âu yếm vì Mẹ là Mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn Mẹ để trối giao toàn thể nhân 

loại. 

Tại Lộ Đức, Mẹ đã nhìn Chị Bernadette với tư cách là một con người. 

Xin Mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. 

Xin Mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. 

Xin Mẹ nhìn Hội Thánh mà Mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào Lễ Hiện Xuống và đang cần Linh Mục để chu toàn sứ mệnh. 

Xin Mẹ ban cho chúng con cái nhìn thơ trẻ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm Con Mẹ. 

Xin Mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của Mẹ hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại không nhìn tha nhân. 

Xin Mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô-hữu và sống trung 

thành với Phúc Âm. 

 

”Lạy Mẹ MARIA, không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ”. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2012 - 30 Giugno 2012, Anno VI/B, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 527-528) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


