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Mùng 5 tháng 10. Ngày hôm nay khởi đầu cuộc sống của con. Ba và 

Má chưa biết biến cố trọng đại này. Con còn bé tí teo, bé xíu như 

cái đầu kim may, nhưng thật ra con đã là một hữu thể hoàn toàn 

độc lập. Tất cả mọi đặc tính thể l{ cũng như tâm l{ của con đã 

thành hình. Chẳng hạn như, con sẽ có đôi mắt trong xanh giống 

như Ba và mái tóc màu hung hung giống như Má. Rồi còn một chi 

tiết khác cũng đã được thiết định: con sẽ là một bé gái! 

19 tháng 10. Giọt máu đầu tiên và các đường gân đầu tiên xuất 

hiện. Nhưng bởi vì các cơ phận của con chưa hoàn tất việc thành 

hình nên Má con bồi dưỡng con bằng máu của Má và bằng sức sinh 

động của Má. Nhưng một khi con được sinh ra rồi, con chỉ cần nhờ 

Má nuôi dưỡng thêm trong một thời gian ngắn thôi. Đó là Má sẽ 

cho con bú sữa của Má. 

23 tháng 10. Miệng con bắt đầu mở hướng ra bên ngoài. Trong 

vòng khoảng một năm nữa, năm tới đây, con sẽ có thể mở miệng 

cười toe toét khi Ba Má nghiêng mình cúi xuống chiếc giường bé nhỏ con đang nằm. Tiếng nói đầu tiên 

của con chắc chắn sẽ là tiếng kêu: Má! Má! Má! 

Xin Chú thích. Thật ra con phải khẳng định thêm rằng - mặc dầu thoạt nghe có vẽ tức cười - nhưng sự 

thật là như thế. Đó là, con không hẳn là một hữu thể hoàn toàn tự trị. Trái lại, con là một phần thân thể 

của Má con. 

25 tháng 10. Trái tim con bắt đầu những nhịp đập đầu tiên. Rồi đây nó sẽ hoạt động liên tục không 

ngừng nghỉ, hoạt động mãi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời con. Hiện tượng này quả là một kz 

công, một phép lạ lớn lao tuyệt diệu! 

2 tháng 11. 2 tay và 2 chân con bắt đầu mọc ra và lớn lên. Chúng sẽ còn tiếp tục lớn lên mãi cho tới khi 

hoàn tất việc thành hình. Dĩ nhiên việc lớn lên này vẫn còn tiếp tục một thời gian dài kể từ sau ngày con 

sinh ra. 

 12 tháng 11. Hôm nay nơi 2 bàn tay con xuất hiện các ngón tay và móng tay. Với các ngón tay này con 

sẽ trở thành nữ chủ nhân của thế giới cũng như con sẽ chia sẻ và thông phần vào các nỗi mệt nhọc của 

loài người. 

20 tháng 11. Hôm nay - lần đầu tiên - trái tim Mẹ con báo cho Mẹ con biết rằng Mẹ đang cưu mang con 

trong dạ. Nào ai biết được niềm vui của Mẹ lớn lao biết là chừng nào! 

25 tháng 11. Giờ đây con có thể trông thấy rõ ràng con sẽ là một bé gái. Chắc chắn Ba Mẹ đang nghĩ tới 

chuyện chọn cho con một tên gọi. Ước gì con biết được tên gọi ấy! 



28 tháng 11. Tất cả các cơ phận trong người con đã 

được hoàn tất việc thành hình. Con đang lớn thật 

nhanh, nhanh ghê! 

12 tháng 12. Tóc con đang bắt đầu mọc ra kể cả 

lông mi lông mày nữa. Nào ai có thể đoán biết được 

Mẹ sẽ hài lòng như thế nào về đứa con gái bé bỏng 

của Mẹ! 

13 tháng 12. Chẳng bao lâu nữa con sẽ có thể nhìn 

thấy. Tuy nhiên hiện tại đôi mắt con còn đang bị 

một sợi chỉ khâu kín lại. Con tưởng tượng hẳn là 

ánh sáng, màu sắc, hoa tươi sẽ rất là tuyệt đẹp! Nhưng nhất là lòng con tràn ngập niềm vui với tư tưởng 

rồi đây con có thể trông thấy tận mắt khuôn mặt dịu hiền của Mẹ con .. Nhưng mà, còn phải đợi thêm 

một thời gian dài nữa, còn phải đợi đến cả 7 tháng nữa. Lâu ghê! 

24 tháng 12. Trái tim bé nhỏ của con giờ đây đã được hoàn thành. Con sẽ là một trẻ nữ đong đầy sức 

mạnh và sức sống. Tất cả mọi người sẽ hân hoan biết bao vào ngày con mở mắt chào đời! 

28 tháng 12. Hôm nay, chính hôm nay đây, Mẹ giết chết con! 

... ”THIÊN CHÚA phán tất cả những lời sau đây. Ta là THIÊN CHÚA của ngươi. Ta đã đưa ngươi ra khỏi 

đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ.. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi 

không được trộm cắp. Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với 

kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái.. Ngươi không được thiên vị người yếu 

thế khi họ có việc kiện tụng.. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ 

ngươi, khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết chết kẻ vô 

tội và người công chính, vì Ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, 

vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính” 

(Xuất Hành 20,13-15 / 23,1-8). 

(”Grande Opera Mariana GESÙ e MARIA”, Luglio-Settembre/2004, n.3, trang 46). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


