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... Thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879) được diễm phúc 

trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra 18 lần tại Lộ Đức, miền Nam 

nước Pháp. Lần hiện ra đầu tiên vào ngày 11-2-1858 và lần hiện 

ra sau chót vào ngày 16-7-1858. 

Trước những hiện tượng lạ, người tin thì ít nhưng kẻ không tin thì 

rất nhiều. Có người nghi ngờ nói thẳng với Bernadette: 

- Chúng tôi không hề tin vào những cuộc hiện ra này! 

Bernadette điềm nhiên và đơn sơ trả lời: 

- Con không có nhiệm vụ làm cho quý ông bà tin. Con chỉ có nhiệm 

vụ nói cho quý ông bà biết! 

Câu trả lời biểu lộ đức tính ngay thẳng, hồn nhiên, khiêm tốn nơi 

một thiếu nữ đồng quê 14 tuổi. Những đức tính cao quý này theo 

sát cuộc đời Chị Bernadette cho đến khi Chị nhắm mắt từ trần 

ngày 16-4-1879, hưởng dương 35 tuổi, trong tu phục các Nữ Tu Bác Ái thành Nevers. 

Một thời gian ngắn sau khi Chị Marie-Bernard (tên dòng của Chị Bernadette Soubirous) qua đời, người ta 

mở hồ sơ xin phong thánh cho Chị. Một Nữ Tu cùng dòng đặt tay thề hứa để làm chứng: 

- Chị Marie-Bernard là mẫu gương nhân đức cho tất cả Chị Em trong dòng. 

Lời chứng gồm tóm mọi nhân đức của Chị Bernadette: thanh sạch, khiêm tốn, nhân ái, hiền dịu, nhẫn 

nhục, ngay thẳng và tuân phục Bề Trên. 

Trong các đức tính vừa kể nổi bật lòng thanh sạch. Hẳn Đức Mẹ MARIA - Trinh Nữ tuyệt vời trên mọi 

trinh nữ - có lý do khi chọn Chị Bernadette Soubirous làm sứ giả loan báo hồng ân ”Vô Nhiễm Nguyên 

Tội” của Đức Mẹ. 

Mẹ Bề Trên Forestier của các Nữ Tu Bác Ái Nevers nói về Chị Bernadette: 

- Chị Marie-Bernard là một thiên thần .. trong trắng như cành huệ. Trước khi nhận Chị vào dòng, tôi 

nghe đồn thổi rằng Đức Mẹ MARIA đã ban cho Chị hồng ân giữ được nét đơn sơ trong sạch của một trẻ 

thơ. Sau này, khi nhận Chị vào dòng và có dịp quan sát thật gần, tôi phải công nhận rằng lời đồn thổi quả 

đúng sự thật! 

Đức Cha Bertrand-Sévère Laurence, Giám Mục Lộ Đức lúc bấy giờ, khi cho gọi Chị Bernadette đến để tra 

hỏi thực hư về câu chuyện ”Một Bà Đẹp xuất hiện nơi hang Massabielle” đã tin ngay lời tường thuật của 

Chị. Sau này, Đức Cha thú nhận: 



- Chính nét đơn sơ, sự trong trắng và lòng khiêm tốn của cô bé 

khiến tôi phải tin là Bernadette đã nói thật. 

21 năm sau biến cố ”Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức”, trước linh cữu 

của Chị Bernadette Soubirous, một vị Giám Mục khác - Đức Cha 

Lelong - Giám Mục Nevers, lại lên tiếng ca tụng về nét đẹp trong 

trắng thiên thần của Chị: 

- Toàn thể con người Chị chiếu tỏa nét trong sạch, lóng lánh 

như viên kim cương vẹn tuyền. Nét trong sạch đặc biệt phản 

chiếu trong cái nhìn sâu thẳm và trong suốt của Chị. 

Chị Marthe du Rais, Nữ Tu cùng dòng làm chứng về Chị 

Bernadette: 

- Chị thường giữ đôi mắt nhìn xuống. Và khi nào Chị ngước lên 

thì đôi mắt trông thật trong suốt và tinh sạch. Tôi có cảm tưởng 

là ánh mắt Chị vẫn còn vương tỏa các cuộc Đức Mẹ MARIA hiện 

ra tại Lộ Đức. 

Một Nữ Tu khác, Chị Eugénie kể lại: 

- Ngày tôi vào Thỉnh Viện thì Chị Bernadette đang làm tập sinh năm thứ nhất. Tôi chưa một lần gặp mặt 

cũng chưa hề trông thấy hình của Chị. Tôi tự nhủ: ”Nhất định không hỏi ai hết, thử xem mình có nhận ra 

được Chị Bernadette ở giữa các tập sinh khác không”. Thế rồi tôi để ý quan sát tất cả các Chị tập sinh. 

Khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt của Chị Bernadette, tôi nghĩ ngay: ”Chắc chắn đây là đôi mắt đã được 

diễm phúc trông thấy Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA”! 

Tất cả các Nữ Tu sống gần Chị Bernadette đều đồng thanh làm chứng: 

- Cái nhìn, dáng điệu, lời ăn tiếng nói, ngay cả những lúc Chị tinh nghịch đùa chơi, nhất nhất biểu lộ một 

con tim trong trắng. Sự có mặt của Chị như có sức mạnh ngăn cản chúng tôi nói những lời đùa cợt vô 

ích. 

Sau cùng là lời chứng của một thần học gia tên tuổi, Linh Mục Jean-Claude Raffin. Cha Raffin còn là Bề 

Trên Tổng Quyền Hội Đức Mẹ MARIA. Cha nói về Chị Bernadette: 

- Điều nổi bật nhất nơi Chị chính là toàn thể nét hồn nhiên, sự thơ ngây, lòng khiêm tốn và tính dè dặt, 

biểu lộ trong cái nhìn, trong cử chỉ và dáng đi của Chị. Mọi người đều nhận thấy và đồng ý rằng Chị 

Bernadette giữ được nét ngây thơ vô tội của Bí Tích Thanh Tẩy và đã không phạm một tội nào chống lại 

nhân đức khiết tịnh. Chị đã bảo tồn nguyên vẹn nét đẹp, vẽ tươi mát và hương thơm dịu dàng của cành 

huệ trinh khiết. 

 



... ”Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, 

là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa 

đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt: nào hoa móng, 

cam tùng, cam tùng với huznh khương, nào đinh hương, nhục quế với 

mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kz hương, dị 

thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy 

núi Libăng chảy xuống ... Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-Xa, 

duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng 

ngũ.. Có đến sáu mươi hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì 

nhiều vô kể. Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ 

có một, thật mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và 

nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy 

nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều tán tụng: 

”Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng 

lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách 

Diễm Ca 4,12-15/6,4-10). 

 

(Mgr. Francis Trochu, ”SAINTE BERNADETTE, LA VOYANTE DE LOURDES”, 

Lyon 1954, trang 470-474) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


