
Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con 

Cái Thiết Tha Van Nài 
 

 

Cô Maria-Carmen Cuesta, người 

Tây-Ban-Nha, từng là Chủ Tịch 

toàn quốc Hội Giới Trẻ Thánh Mẫu 

MARIA, trước đây thường gọi là 

Hội Con Đức Mẹ. Xin nhường lời 

cho Cô nói về chỗ đứng của Hiền 

Mẫu Thiên Quốc trong cuộc đời cô. 

 

 Chính Bà tôi đã vô tình thức tỉnh 

Đức Tin Công Giáo nơi tôi. Tối nào 

cũng thế, hai Bà cháu đứng đọc 

kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương 

Mẹ Nhân Lành) trước bức tượng 

Đức Mẹ MARIA mặc áo khoác ngoài màu xanh bên trong là áo trắng với hai cánh tay buông 

xuống và lòng bàn tay mở rộng .. phát ra các tia sáng. Bức tượng đã chinh phục cái nhìn thơ trẻ 

của tôi khi Bà kể lại việc Bà thoát chết cách lạ lùng khỏi những vụ chém giết và bắn phá trong 

thời nội chiến xảy ra ở Tây-Ban-Nha từ năm 1936 đến năm 1939! Và như thế, hình ảnh Đức Mẹ 

MARIA của Ảnh Vảy Phép Lạ đã thực sự đi vào cuộc đời tôi. 

 

 Rồi một đêm - năm lên 12 tuổi - tôi nằm mơ, một giấc mơ ghi sâu dấu ấn trong cuộc đời tôi. Nơi 

một ngã tư, Đức Mẹ chỉ cho tôi 2 con đường: một bằng cát và một trải đá. Tôi liền đi vào con 

đường lót đá và càng đi thì cát trở thành đá và đá lại tan thành cát. Ở cuối con đường, Đức Mẹ 

cầm lấy tay tôi rồi biến mất. Tôi giật mình thức giấc với niềm xác tín sâu xa rằng mỗi một ngày 

trong cuộc đời tôi đều có Đức Mẹ ở bên cạnh và vào giờ chết Đức Mẹ sẽ đến đợi chờ để đưa tôi 

vào thế giới bên kia. 

 

 Vào tuổi dậy thì, tôi khám phá ra Hội Giới Trẻ Thánh Mẫu MARIA và gặp lại Đấng từng giữ 

chỗ đứng trong cuộc đời tôi. Đó là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA có hai bàn tay tỏa ra Ánh 

Sáng của Bức Tượng trong Nhà Nguyện các Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn Phaolô ở thủ đô 

Paris. Chính Đức Mẹ đồng hành với tôi trên con đường thực hiện ơn gọi sống theo tinh thần 

thánh Vinh Sơn Phaolô. Kể từ ngày ấy, chiếc nhẫn 10 Kinh Kính Mừng tôi mang trên ngón tay 



giúp tôi sống trung thành với mối liên hệ với Đức Mẹ MARIA. Các hạt kinh Mân Côi có một tên 

gọi, mang một khuôn mặt và trao ban ý nghĩa cho lời cầu nguyện của tôi. 

 

 Ngày 25-3-1983 trong Nhà Nguyện Các Nữ Tử Bác Ái và giữa lòng Hội Giới Trẻ Thánh Mẫu 

MARIA tôi tận hiến cuộc đời tôi cho Đức Mẹ. Tôi xin Đức Mẹ cổ võ và soi sáng cho lời tôi đáp 

lại Tiếng Gọi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

 Đúng là con đường quan phòng tuyệt diệu: Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc thật sự đi vào cuộc 

đời tôi. Và đặc biệt hơn nữa là dưới màu sắc của Người Phụ Nữ của Kinh Magnificat: Người Phụ 

Nữ cất tiếng ngợi ca đứng về phía người nghèo, người bị xã hội bỏ rơi. Đó cũng là điều những 

thành viên Hội Giới Trẻ Thánh Mẫu MARIA muốn nhắm tới. Con đường tôi đi chính là bước 

theo chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Đức Mẹ MARIA giơ tay chỉ vào Đức Chúa GIÊSU và 

nói với tôi: 

 - Tất cả những gì Ngài phán bảo con, thì con hãy thi hành! 

 

 Đối với tôi, Đức Mẹ MARIA chính là trường dạy đời sống. Đức Mẹ đồng hành với tôi trên con 

đường bước theo chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho đến trạm cuối cùng là TÌNH YÊU. 

 

 ... KINH THÁNH MẪU LA VANG 

 

 Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, 

 đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, 

 muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

 Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

 tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. 

 Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 

 cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

 giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

 Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, 

 vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

 Ơn phần hồn, ơn phần xác, 

 người bệnh tật, kẻ ưu phiền, 

 nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

 Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

 Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, 

 cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 



 Cúi xin xuống phước hải hà, 

 đoái thương con cái thiết tha van nài. 

 Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 

 đại lượng bao dung, 

 cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 

 Xin Mẹ phù hộ chúng con 

 luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. 

 Và sau cuộc đời này, 

 xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

 hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN. 

 

 (Annales d'Issoudun, Octobre/2005, trang 9). 
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