
MẶC DẦU MỌI NỖI KHÓ KHĂN HIỆN TẠI, CHÚNG CON TIN CHẮC 
TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG! 

 

 
... Câu chuyện do Linh Mục Thừa Sai kể lại. 
Tôi giảng Tuần Đại Phúc nơi một xứ đạo. Nơi đây có một bệnh nhân bị 

mất hẳn tiếng nói. Vào cuối Tuần Đại Phúc, một trong các người con 
của ông xin tôi đến ban bí tích giải tội cho cha mình. Bệnh nhân này 
từ hơn ba tháng qua bị câm do hậu quả trầm trọng của chứng tắc 
huyết phổi. 
 
Tôi mau mắn đến nhà bệnh nhân. Bước vào phòng người bệnh tôi nói 

ngay: 

- Ông an tâm. Tôi sẽ đặt câu hỏi. Ông chỉ cần gật đầu ra hiệu Có hay 
lắc đầu ra hiệu Không. 
 
Trước đó người con đã trình bày cho tôi biết tình trạng sống đạo của 
thân phụ như thế nào. Nhưng rồi, bất ngờ biết bao khi bệnh nhân 
bỗng cất tiếng nói cách rõ ràng. Thấy tôi không dấu được nỗi ngạc 

nhiên, ông liền giải thích cho tôi hiểu: 
- Thưa Cha, ngay từ năm lên 10 tuổi, con lấy thói quen đọc mỗi ngày 
3 Kinh Kính Mừng vào ban sáng và ban tối. Đến năm 14 tuổi con 
ngưng mọi việc thực hành đạo, nhưng không bỏ rơi thói quen lành 
thánh này. Thêm vào đó, con không bỏ qua ngày nào mà không van 

xin Đức Mẹ MARIA đừng để con chết mà không được xưng tội. 
 

Nói xong, bệnh nhân sốt sắng xưng thú mọi lỗi lầm. Xưng tội xong, ông trở lại tình trạng câm nín như 
trước. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng lúc nửa đêm cùng ngày hôm đó. 
 

... Câu chuyện thứ hai cũng chứng minh lòng nhân lành bao la của Đức Mẹ MARIA luôn đáp lời con cái 
nài van trong cơn khốn khổ. 
 

Một người đàn bà nghèo mất chồng từ một năm qua. Người chồng tốt lành đã làm việc khó nhọc, để 
dành tiền mua được căn nhà nhỏ cùng với miếng đất nhỏ bao quanh căn nhà, từ một người bà con. 
 
Thế nhưng sau khi ông chết, người bà con này tìm cách gây khó dễ để lấy lại căn nhà đã bán. Ông đến 
hăm dọa bà góa nghèo: ”Chị phải trả tiền nhà, nếu không thì phải dọn ra khỏi nhà!” Người đàn bà 
đáng thương cố gắng tìm cho ra tờ giấy trả tiền nhà nhưng không biết chồng mình đã để ở đâu. 
 

Trong cơn âu lo sầu khổ bà ngước mắt cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh 
MARIA: 
- Lạy Mẹ Nhân Lành, nếu Mẹ không giúp con tìm ra tờ giấy trả tiền nhà thì trong vòng hai ngày nữa 
con sẽ trở thành kẻ không nhà không cửa và cũng mất luôn mảnh đất nhỏ bao quanh nhà. 
 
Vừa cầu nguyện bà vừa khóc. Nước mắt chảy xuống tràn trề. Đứa con gái duy nhất buồn bã nhìn mẹ 

khóc và như muốn nói với hiền mẫu: 

- Đức Bà sẽ cứu giúp chúng ta, mẹ à! 
 
Trong bóng tối của căn phòng bỗng xuất hiện một con đom đóm. Con bé tìm cách bắt cho được con 
đom đóm nhưng nó lại trốn sau cái rương dựng sát vào tường. Con bé nói với mẹ: 
- Mẹ à, mẹ giúp con đẩy cái rương này ra, vì con muốn bắt con đom đóm! 
 

Cô bé cứ nài nĩ mãi cho đến khi mẹ bằng lòng giúp. Bà mẹ kéo cái rương cũ ra thì bỗng trông thấy rơi 
xuống một cuộn giấy. Cuộn giấy được cẩn thận xếp và buộc lại với sợi dây bằng chỉ. 
 
Bà mở ra và đọc. Bà ngạc nhiên biết bao khi khám phá ra đây là tờ giấy trả tiền nhà tiền đất với chữ 



ký nhận tiền hẳn hoi của người bà con. 

 
Trong cơn vui mừng không kể xiết, bà hôn tờ giấy trả tiền nhà, ôm hôn đứa con gái nhỏ và hớn hở reo 
lên: 

- Ôi lạy Mẹ MARIA, con xin cám ơn Mẹ biết là chừng nào! Mẹ đã ra tay cứu giúp chúng con! 
 
... 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  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. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Aprile 2013 - 30 Giugno 2013, Anno VII, vol.II, Casa Mariana Editrice, trang 213-
214/202-203) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 

 
 

 

 Chia   
 

 

 


