
QUÍ TỬ ĐỨC MARIA VÀ BẠN THÂN NGƯỜI NGHÈO 

 

Ngày 15-8-1897 lễ trọng Đức Mẹ Mông Triệu, tại Castagnole 

Lanze (Bắc Ý) một bé trai chào đời và được đặt tên Giuseppe 

Rivella. Bé là con một gia đình nông dân Công Giáo đạo đức. 

Ngay từ thơ ấu, Giuseppe được hiền mẫu dạy cho biết về Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ. Từ đó, Giuseppe nhận Ngài làm Bạn Đường 

trung tín suốt cuộc đời. 

Nơi khung cảnh đồng quê, Giuseppe lớn lên trong hồn nhiên và 

tươi vui. Mùa xuân 1916, nước Ý bước vào vòng thế chiến thứ 

nhất. Giuseppe phải gia nhập quân ngũ. Trước tiên chàng phục 

vụ tại quê nhà, rồi lần lượt chuyển đi Albani, Hy Lạp và sau cùng 

về lại Mantova (Bắc Ý). Tại đây, vì nhận ra các cử chỉ nhã nhặn, 

lịch thiệp của người lính trẻ, các cấp chỉ huy quân đội chọn 

Giuseppe hầu bàn cho các bữa tiệc. Từ đó, chàng khám phá ra 

”hướng đi” cho cuộc đời: làm người hầu bàn - phục vụ khách 

hàng - thật sáng giá và thanh lịch. 

Kết thúc thế chiến thứ nhất và được giải ngũ, Giuseppe mở 

”quán cà-phê” trước tiên tại thành phố Savona, rồi sang Imperia. Nơi đây chàng làm quen với các Linh 

Mục Dòng Thương Khó. Từ 1925 đến 1928, Giuseppe dời về sống tại San Remo. Công việc làm ăn không 

có gì thay đổi, nhưng cuộc sống thiêng liêng như rộng mở cho ơn thánh Chúa, tuôn đổ vào linh hồn 

chàng. 30 xuân xanh trôi qua trong thanh khiết và rạng rỡ niềm vui. 

Giuseppe Rivella khao khát tình yêu, một thứ tình yêu trong sạch. Chàng gặp nhiều thiếu nữ và đính hôn 

với Jolanda Favre. Nhưng cuộc tình chấm dứt tại đó, bởi lẽ Giuseppe cảm thấy không thỏa mãn. Chàng 

khát vọng vô biên, mơ ước tình yêu vĩnh cửu. 

Bất ngờ ngày 5-2-1929 trên đường phố Genova (Bắc Ý) Giuseppe được trao giấy mời tham dự ngày tu 

đức thánh mẫu nơi nhà thờ ở trung tâm thành phố. Chàng đến tham dự và bỗng nhận được ơn soi sáng: 

- Chàng có thể tận hiến toàn thân cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua tay Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA 

trong tinh thần yêu mến đích thực, theo thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) .. Từ đó, 

Giuseppe dấn thân trở thành người ”nô lệ Đức Mẹ MARIA”. Chàng cảm thấy hạnh phúc vì gặp Tình Yêu 

chàng tìm kiếm: Đức Chúa GIÊSU KITÔ - người yêu đích thật - và Đức MARIA, Mẹ Ngài. 

Cuốn ”Khảo luận về lòng thành thực sùng kính Đức Mẹ MARIA” của thánh Louis-Marie Grignion de 

Montfort trở thành kim chỉ nam hướng dẫn đường tu đức cho Giuseppe Rivella, giáo dân tận hiến giữa 

đời. 



Giuseppe vẫn tiếp tục hành nghề hầu bàn - bồi phòng nơi các 

khách sạn nổi tiếng ở thành Venezia và thủ đô Roma. Chàng thức 

dậy thật sớm để tham dự Thánh Lễ, rước lễ và cầu nguyện trước 

khi bắt đầu ngày làm việc. Ngoài Ý ngữ, chàng nói thông thạo 5 

ngoại ngữ: Pháp, Anh, Tây-ban-nha, Hung-gia-lợi và Nga. Nhờ đó, 

chàng giao tiếp rộng rãi với mọi khách hàng. 

Lời kinh chàng yêu thích nhất là tràng chuỗi Mân Côi với 15 mầu 

nhiệm Vui-Thương-Mừng. Ngoài lời kinh truyền thống, chàng 

thêm vào 5 và đặt tên 5 mầu nhiệm khai mào. Thứ nhất, Đức Mẹ 

MARIA đầu thai vô nhiễm nguyên tội; thứ hai, Đức Mẹ MARIA sinh 

ra; thứ ba, Đức Mẹ MARIA dâng mình vào đền thánh; thứ tư, Đức 

Mẹ MARIA tuân phục THIÊN CHÚA và thứ năm, Đức Mẹ MARIA 

thành hôn với Thánh Cả GIUSE. 

Song song với lòng yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Giuseppe dành trọn tình thương và của cải 

cho người nghèo. Chàng phân phát trọn tiền lương cho người nghèo và chia sẻ nếp sống không nhà 

không cửa với họ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Đức Mẹ MARIA - người nghèo: ba đối tượng thân thương nhất 

của Giuseppe. 

Một ngày, Giuseppe cảm thấy quá mệt, chàng ngưng việc và vào nhà thương chữa trị. Nhưng sức lực 

hao mòn, chàng êm ái trút hơi thở cuối cùng. Hôm ấy là 2-10-1942, thứ sáu đầu tháng, chàng hưởng 

dương 45 tuổi. 

Trước khi tắt thở, chàng nói với Guido Papi, bạn thân đứng cạnh giường: 

- Vĩnh biệt bạn hiền, tôi về Thiên Đàng. 

Đức Cha Alberto Deane, người Ái-nhĩ-lan, nguyên là Bề Trên Tổng Quyền dòng Thương Khó, nói về 

Giuseppe Rivella: 

- Người hầu bàn của Đức MARIA Vô Nhiễm với cuộc sống trong sạch thiên thần minh chứng rằng, người 

ta có thể nên thánh trong bất cứ môi trường sống nào, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất. Mỗi người 

đều được mời gọi nên thánh. Lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA là bí quyết thành công. Có Đức Mẹ MARIA 

trợ giúp, chắc chắn bạn sẽ đạt tới đích! 

... ”Anh chị em hãy tỉnh thức, vì anh chị em không biết ngày nào THIÊN CHÚA của anh chị em đến. Anh 

chị em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để 

nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh chị em cũng vậy, anh chị em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút 

anh chị em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Matthêô 24,42-44). 

(Paolo Risso, ”Strade Nuove con la Mamma”, Casa Mariana, Frigento (AV), 1995, trang 107-115) 
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