
VẬN MỆNH ĐỜI CON NẰM TRONG ĐÔI TAY MẸ! 
 

 
 

... Câu chuyện xảy ra hồi đệ nhị thế chiến 1939-1945 và do nữ tu Catherine kể lại. 
 
Thời quân Đức chiếm đóng Verviers - vương quốc Bỉ - tôi có nhiệm vụ chăm sóc 
bệnh nhân trong trại tù người Đức. Một buổi sáng, tôi đến giúp người tỵ nạn nơi 
trung tâm tiếp cứu. Tại đây, tôi trông thấy một thanh nữ trạc tuổi 20, bị kết án tử 
hình. Cô là tín hữu Công Giáo Nga và chào đời tại Ba Lan. Nét mặt cô buồn sầu đến 

độ khiến tôi đặc biệt chú ý ngay khi vừa trông thấy cô. Tôi gợi chuyện hỏi biết lý 
do. Cô trả lời: 
- Em rất thích sống và muốn sống, nhưng chỉ vài ngày nữa, tất cả chấm dứt đối với 

em! 
 
Tôi hỏi: 

- Em là tín hữu Công Giáo phải không? 
 
Cô đáp ngay: 
- Thưa phải! Em là người Công Giáo! 
 
Tôi liền cởi dây đeo có ảnh vảy phép lạ (ảnh Đức Mẹ ban ơn) trao cho cô và dặn: 
- Em hãy nhận dây đeo và ảnh Đức Mẹ MARIA. Hãy mang nơi cổ và để lộ rõ ràng ảnh vảy phép lạ. Rồi 

hãy thực hiện câu nói của thánh nữ Jeanne d'Arc (1412-1431). Em biết câu gì không? Đó là câu: ”Kẻ 
nào không biết liều thì cũng chả biết thành công là gì!” 
 
Nghe tôi nói thế, cô gái Công Giáo người Nga hiểu ngay đến lúc cô phải tìm đường tẩu thoát .. 

 
Một buổi sáng tinh sương, cô trốn khỏi trại và chạy như bay, băng qua cánh đồng. Cô càng ra sức 
chạy mau hơn nữa, khi thoáng thấy đàng sau mình, có người đang đuổi theo. Cô hoảng hồn thất vía. 

Vừa chạy cô vừa nắm chặt ảnh vảy phép lạ và thành khẩn kêu van, xin Đức Mẹ MARIA cứu cô thoát 
chết. 
 
Sau cùng thì thanh niên cũng đuổi kịp cô. Chàng nói với cô: 
- Cô chạy trốn phải không? Tôi thấy cô là người Công Giáo. Còn tôi là người Mỹ. Vậy tôi sẽ giúp cô. Cô 
đừng sợ hãi gì cả! 

 
Viên sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ cư xử với cô gái người Nga y như thể cô là vị hôn thê. Trong khi đó, cô 
gái chỉ mong ước điều duy nhất: TỰ DO! 
 
Khi cả hai đến được Hoa Kỳ - bến bờ của TỰ DO - chàng thanh niên Mỹ trả lại tự do thực sự cho cô gái 
và nói: 

- Tôi đã cứu sống cô. Đúng như thế. Nhưng tôi không lạm dụng lý do này mà cầm giữ cô như là hôn 

thê thật của tôi. Tôi cầu chúc cô tìm thấy một hôn phu khác! 
 
Cô gái cảm động trả lời: 
- Em không quen biết ai nơi đây cả. Nhưng anh đã cứu em thoát chết. Bây giờ em được hoàn toàn tự 
do. Vậy thì, em xin dùng tự do của em để chứng tỏ lòng em ghi ơn anh. Tự do của em không gì khác 
là được ở cạnh anh mãi mãi! 
 

Thế là đôi bạn trẻ - một Nga một Mỹ - quyết định kết hôn. Một năm sau, họ sinh đứa con đầu lòng. 
Sau lễ nghi rửa tội của đứa bé, họ viết thư cho tôi và kể lại câu chuyện trốn thoát thành công khỏi trại 
tù và cuộc sống hiện tại nơi đất Hoa Kỳ. Họ sống thật hạnh phúc bên nhau và nhất là, lòng đầy tràn 
tâm tình cảm tạ dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu Chí Thánh. 
 
... Câu chuyện thứ hai do Linh Mục dòng Tên kể lại. 



 
Khi chúng tôi mua chiếc xe mới, có người tặng tôi hai mẫu ảnh vảy phép lạ để trong xe. Tôi đặt hai 
mẫu ảnh nơi hộp đựng găng-tay trong xe, và không chú ý cho lắm. Hai năm sau, tôi và Linh Mục bạn 
di chuyển trên xa lộ và chạy qua một chiếc cầu. Bỗng xe đâm vào thành cầu và rớt xuống cầu. Chiếc 
cầu cao 32 thước. Mọi người chứng kiến tai nạn đinh ninh ai ở trong chiếc xe chắc chắn toi mạng! 

 
Phần chúng tôi, khi xe rớt xuống vực sâu rồi, tôi hỏi bạn Linh Mục: 
- Anh có việc gì không? 
 
Anh trả lời: 
- Không! 
 

Chúng tôi càng cảm động và kinh ngạc hơn nữa khi nhận thấy trên đầu gối mỗi người có một ảnh vảy 
phép lạ! Thật là diệu kỳ! 
 

Suốt đời, tôi không bao giờ quên ơn Đức Mẹ MARIA phù trì che chở chúng tôi thoát chết cách lạ lùng 
như thế. 
 

... Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ 
bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. THIÊN CHÚA không hề từ chối điều 
gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của 
Mẹ. Nếu Mẹ dủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng 
không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹ là Bà Chủ của vận mệnh con. Vận 
mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn 
cứu giúp! Thế nhưng, Mẹ là Người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm 

hy vọng nơi Mẹ! 
 
Xin Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi! 
Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có 

thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ! Điều mà con không 
thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các 
tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng: ”Mẹ là kỳ công của Bàn Tay THIÊN CHÚA, Mẹ có 

quyền lực THIÊN CHÚA trong tay, Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục 
tùng Mẹ! Mẹ là loài thọ tạo vô song! Mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ. Mẹ 
đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh Cả GIUSE, Mẹ có chỗ đứng riêng”. 
 
Như thế, Mẹ cao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh: Mẹ thật là Chí Thánh, là thần 
thiêng! Con hy vọng nơi Mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa 

ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con! Ước gì được như vậy. Tất cả các Thiên Thần 
và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹ đến muôn đời! Amen! Ước gì được như vậy! 
 
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur-Diffuseur 1992, trang 37-38+75). 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


