
“AVE MARIA” BAN ƠN CỨU RỖI 

 

Trong cuốn Niên Sử của Bộ Truyền Bá Đức Tin người ta đọc câu 

chuyện sau đây xảy ra tại nước Somalia thuộc đại lục Phi Châu. 

Hôm ấy các Thừa Sai cùng với nhóm Giáo Lý Viên trực chỉ Abal một 

làng nhỏ thuộc tỉnh Bakool bên nước Somalia để rao giảng Tin Mừng 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Khi đến một ngã rẽ, đoàn truyền giáo 

bỗng phân vân không biết phải chọn con đường bên trái hay rẽ sang 

bên phải??? Sau cùng, mọi người đồng ý để rơi xuống đất Ảnh Vảy 

Phép Lạ (Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn). Khi rơi xuống, Ảnh Vảy Phép Lạ chỉ 

về hướng bên trái. Mọi người vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình. 

Tuy nhiên khi đến nơi mới biết đây là Ulfunga một làng nhỏ nằm đối 

ngược với làng Abal mà đoàn thừa sai muốn đi tới. Khi biết như vậy 

thì đã quá trễ vì trời đã tối. Vã lại, thật nguy hiểm khi quay trở lại 

đàng sau. Các vị truyền giáo quyết định dừng lại qua đêm tại làng 

Ulfunga. Nơi làng chỉ tìm thấy duy nhất một cụ bà ngoại giáo cùng 

với mấy đứa trẻ đang quây quần sưởi ấm chung quanh đám lửa 

cháy. Sau bữa ăn tối sơ sài, đoàn thừa sai đạo đức bắt đầu lần hạt 

Mân Côi chung. 

Buổi lần hạt chấm dứt, cụ bà Somalia tiến lại gần vị Linh Mục thừa sai và hỏi: 

- Ông đọc ”Ave MARIA - Kính Mừng MARIA” phải không? 

Vị thừa sai đáp: 

- Đúng thế! Cụ biết ”Lời Kinh” này phải không? Phải chăng cụ là tín hữu Công Giáo? 

Cụ bà liền giơ cho vị Linh Mục xem Ảnh Vảy Phép Lạ đang mang nơi cổ và nói: 

- Cách đúng 20 năm, đứa con trai duy nhất của tôi trở về làng sau một chuyến đi lâu thật lâu. Rồi con trai 

tôi ngã bệnh nặng. Trước khi chết, con nói với tôi: ”Má à, con ra đi về một xứ sở mà Má không biết. 

Nhưng con mong muốn rằng một ngày kia Má cũng đến xứ sở này với con. Nơi đó, chúng ta cùng chung 

hưởng hạnh phúc. Ngay bây giờ con không thể dạy cho Má biết điều phải làm để đến được xứ sở đó, 

như con từng học biết nơi xứ sở của người da trắng. Nhưng Má hãy lấy Ảnh Vảy con đang mang nơi cổ 

và hàng ngày Má luôn luôn đọc: ”Ave MARIA”. Nói xong, con trai tôi tắt thở. Kể từ ngày đó, tôi luôn luôn 

đọc ”Kính Mừng MARIA”. Nhưng MARIA là Ai vậy? 

Vị Linh Mục thừa sai vui mừng nói cho cụ bà Phi Châu biết MARIA là thánh danh của Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA. Rồi Cha dạy cho cụ bà biết các điều căn bản phải TIN theo giáo lý đạo Công Giáo. Tối hôm 

sau, vị Thừa Sai rửa tội cho bà cụ với tên thánh là MARIA. 



Suốt đêm ấy, các thừa sai nghe bà cụ liên tục lập đi lập lại ”Ave 

MARIA”. Ngày tiếp theo, cụ bà êm ái trút hơi thở cuối cùng, trên 

đôi môi điểm nụ cười hạnh phúc và đôi tay đặt trên ngục trong 

đó siết chặt Ảnh Vảy Đức Mẹ Ban Ơn. 

Cụ bà Maria hân hoan ra đi gặp lại đứa con trai thân yêu trên 

thiên quốc, dưới áo choàng của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

Đó là danh thánh cụ hằng kêu cầu và chào kính mà không hề 

biết rằng ngài chính là Hiền Mẫu MARIA! 

 

... Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: ”Mừng vui lên, hỡi Đấng 

đầy ơn phước, THIÊN CHÚA ở cùng tôn nương”. Nghe lời ấy, 

trinh nữ rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ 

thần liền nói: ”Thưa tôn nương MARIA, xin đừng sợ, vì tôn 

nương đẹp lòng THIÊN CHÚA. Và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một Con Trai, và đặt tên là 

GIÊSU. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. THIÊN CHÚA sẽ ban cho Người ngai 

vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô 

cùng tận”. Trinh Nữ MARIA thưa với sứ thần: ”Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ 

chồng!” Sứ thần đáp: ”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp 

bóng trên tôn nương, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con THIÊN CHÚA. Kìa bà Êlisabét, 

người họ hàng với tôn nương, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị 

mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với THIÊN CHÚA, không có gì là 

không thể làm được”. Bấy giờ trinh nữ MARIA nói: ”Vâng, này tôi là nữ tz THIÊN CHÚA, xin THIÊN 

CHÚA cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Luca 1,28-38). 

(”La Mia Messa”, volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009, Anno III, Anno B, Casa Mariana Editrice, trang 

152-153) 
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