
TÌNH MẪU TỬ BAO LA CỦA ĐỨC MẸ MARIA 

 

Câu chuyện xảy ra tại một cứ điểm truyền giáo xa xôi nơi 

miền đất Phi Châu nghèo đói và hẻo lánh. Một vị Linh Mục 

Công Giáo gặp trên đường đi một bệnh nhân phong cùi, áo 

quần rách nát tơi tả. Vị Linh Mục Thừa Sai mau mắn tiến lại 

để chào thăm. Nhưng người bệnh vội giơ tay chặn lại và nói: 

- Đừng đến gần vì con bị phong cùi! 

Vị Linh Mục Công Giáo vẫn bình tĩnh tiến đến và hỏi: 

- Anh bị bệnh này từ bao lâu rồi? 

Người bệnh thản nhiên trả lời: 

- Từ 4 năm nay! 

Vị Linh Mục mạnh dạn hỏi tiếp: 

- Anh ngoại giáo hay là tín hữu tin lành? 

Người phong cùi đơn sơ đáp: 

- Con là người ngoại đạo. 

Nghe thế, vị Linh Mục Thừa Sai âu yếm hỏi tiếp: 

- Anh có biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Ai không? 

Nghe câu hỏi, người phong cùi đưa đôi mắt nghi-vấn nhìn đăm đăm vị Linh Mục Công Giáo. Thấy vậy, 

nhà Thừa Sai tốt lành hiểu ngay có bổn phận phải làm cho người bệnh cùi đáng thương cảm nhận Tình 

Yêu bao la của THIÊN CHÚA nhân hậu vô biên. 

Vị Linh Mục bắt đầu trình bày vắn tắt những điểm nòng cốt của giáo lý đạo Công Giáo. Thế nhưng, vừa 

khi nói đến việc phải lãnh bí tích Rửa Tội như điều kiện tiên quyết để được vào Thiên Đàng thì bệnh 

nhân phong cùi ngắt lời vị Thừa Sai và nói: 

- Con biết rồi! Con biết rằng con phải lãnh bí tích Rửa Tội từ tay một vị Linh Mục Công Giáo! 

Nghe câu trả lời, vị Linh Mục vô cùng ngỡ ngàng. Cha tự nhủ: 

- Làm sao bệnh nhân phong cùi này lại có thể đề cập đến việc lãnh bí tích Rửa Tội từ tay một vị Linh Mục 

Công Giáo, trong khi anh không biết ngay cả đến danh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ??? 

Vị Thừa Sai liền hỏi cho biết lý do thì người phong cùi đơn sơ giải thích: 



- Cách đây hai tháng, con trông thấy một Người Đàn Bà Tuyệt Đẹp. 

Bà bảo con đừng sợ hãi điều gì hết. Bởi vì, trước khi con chết, sẽ có 

một người đến thăm con. Người này có tên là ”Linh Mục Công 

Giáo” và sẽ ban cho con bí tích Rửa Tội. Nhờ thế, con sẽ bay thẳng 

về Trời với Bà và được cứu rỗi. Thêm vào đó, trong khi giải thích 

giáo lý thì Cha làm rơi xuống đất một tấm ảnh nhỏ. Trên tấm ảnh 

này có in hình Bà Tuyệt Đẹp mà con đã trông thấy! 

Vị Linh Mục Thừa Sai Công Giáo hiểu ngay là chính Đức Mẹ MARIA 

đích thân loan báo trước cho bệnh nhân phong cùi biết là mình sẽ 

đến thăm và ban bí tích tích Rửa Tội cho anh. Cha cảm động nhìn 

ảnh thánh Đức Mẹ MARIA và thưa: 

- Lạy Mẹ yêu dấu, Mẹ đã đến đây trước con ..! 

 

... Câu chuyện thứ hai diễn ra trong một bối cảnh xa xưa, hoàn toàn khác biệt, nhưng không kém phần 

dịu-dàng thân-ái, trìu-mến thân-thương đối với Hiền Mẫu MARIA thiên quốc. 

Ông Giovanni Pierluigi thành Palestrina (1525-1594) là đại nhạc sĩ Ý. Người đương thời tặng cho ông 

danh hiệu ”Ông Hoàng Âm Nhạc - Princeps musicae”. Nhạc phẩm cuối cùng của ông là bài thánh thi nhạc 

bình ca AVE MARIA, sáng tác vào đầu năm 1594. Nhưng chỉ vỏn vẹn thời gian ngắn sau đó - ngày 20-1-

1594 - ông lâm trọng bệnh phải nằm liệt giường. 

Biết rằng giờ cuối cùng đã điểm ông xin mời vị Linh Mục - vừa là Cha Giải Tội vừa là bạn thân - đến. Đó là 

thánh Filippo Neri (1515-1595). Cha Filippo đến ngay. Cha Giải Tội, cho Rước Mình Thánh Chúa và ban bí 

tích Xức bệnh nhân cho bạn hiền. 

Dần dần tiến đến ngày 2-2 lễ dâng Đức Chúa GIÊSU vào Đền Thánh và cũng là lễ Thanh Tẩy của Đức Nữ 

Trinh Rất Thánh MARIA. Với tâm tình trìu mến giữa đôi bạn thân, thánh Filippo Neri âu yếm hỏi nhà sáng 

tác nhạc thời danh: 

- Bạn chí ái. Bạn có muốn về Trời ngay hôm nay để vui hưởng ngày vinh danh Đấng là Nữ Vương các 

Thiên Thần và các Thánh không? 

Nghe câu hỏi, ông Giovanni Pierluigi - lòng tràn đầy tin tưởng - hân hoan trả lời: 

- Thưa có! Con nồng nàn mong ước như vậy! Con hy vọng rằng, Đức Mẹ MARIA, Vị Nữ Trạng Sư của con 

sẽ bầu cử cho con trước tòa phán xét của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con Chí Thánh Của Mẹ! 

Vừa long trọng nói xong, ông Giovanni Pierluigi êm ái trút hơi thở cuối cùng. Ông bỏ lại trần gian tất cả 

những gì là danh vọng hảo huyền, là bèo bọt chóng qua, để bay về Thiên Đàng vui hưởng hạnh phúc 

vĩnh cửu muôn đời. Hôm ấy là ngày 2-2-1594. Ông Giovanni Pierluigi thành Palestrina hưởng thọ 69 tuổi. 

 



 

... Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được 

sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu 

Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi 

khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa 

bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau 

khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa GIÊSU Con 

lòng Bà gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! nhân thay! dịu thay! 

Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen. 

 

 

(”La Mia Messa”, volume II, Marzo-Aprile-Maggio/2009, Anno III/B, Casa Mariana Editrice, trang 481-

482+535-536) 
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