
ĐỨC MẸ MARIA LÀ PHỤ NỮ DUY NHẤT VỪA LÀ TRINH NỮ VỪA LÀM MẸ 

 

... Linh Mục Gioacchino Ventura (1792-1861) là nhà 

giảng thuyết kiêm triết gia lừng danh người Ý. Chính 

Cha kể lại câu chuyện xảy ra vào năm 1848 tại thủ đô 

Paris, nơi Cha đang có mặt. 

 

Một sĩ quan Pháp từng lĩnh hội nền giáo dục Công 

Giáo do thân mẫu truyền đạt đã sống đạo nghiêm 

chỉnh suốt thời niên thiếu. Đến khi vào quân ngũ 

chàng từ từ bỏ rơi mọi tâm tình tôn giáo và đi vào con 

đường ăn chơi trụy lạc. Điều may mắn là chàng vẫn 

bảo tồn lòng sùng kính dành riêng cho Đức Trinh Nữ 

Rất Thánh MARIA. Trong vòng 25 năm trời chàng 

trung tín tiếp tục kêu cầu cùng Đức Mẹ MARIA qua lời 

kinh nổi tiếng của thánh Bernard thành Clairvaux 

(1090-1153). Đó là Kinh Hãy Nhớ: 

 

- Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người 

nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, 

con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên 

hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ 

lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. (Memorare, o piissima Virgo Maria). 

Thời gian càng trôi qua chàng sĩ quan càng lún sâu vào bùn nhơ của khoái lạc. Chàng làm dơ bẩn tấm áo 

linh hồn, tàn phá tài sản, hủy hoại sức khoẻ cùng với tiếng thơm danh giá của gia đình. Thất vọng trước 

một viễn tượng tương lai đen tối không lối thoát, chàng quyết định chấm dứt cuộc đời, uống thuốc độc 

quyên sinh. Trên đường đi đến nhà người bạn để ký thác những { định sau cùng, chàng tình cờ đi ngang 

qua nhà thờ Đức Bà Thắng Trận nằm trong quận 2 của thủ đô Paris. Bị một sức lực vô hình thôi thúc, 

chàng bước vào nhà thờ, quz gối xuống, khẩn cầu cùng Đức Mẹ MARIA qua Kinh Hãy Nhớ. Đọc chưa hết 

Kinh, chàng bỗng cảm thấy cần phải làm một cuộc thay đổi toàn diện. Thế là thay vì tự tử chấm dứt cuộc 

đời, chàng quyết định thay đổi lối sống. Một giờ sau, chàng đã khiêm tốn quz gối nơi tòa giải tội. Chàng 

xưng thú mọi tội lỗi với lòng thống hối ăn năn thống thiết .. 

Đức Mẹ MARIA đã thưởng công một linh hồn lầm lạc nhưng vẫn trung tín kêu cầu cùng Mẹ. 



... Chân Phước Maria Romero Meneses (1902-1977) 

là người Nicaragua và là Nữ Tử Đức Bà Phù Hộ, được 

mệnh danh là Bạn của Người Nghèo. Trong sử liệu 

cuộc đời nữ chân phước, người ta đọc câu chuyện sau 

đây. 

Nơi thành trì của các nữ tu dòng Con Đức Bà Phù Hộ, 

Chị Maria Romero thường tổ chức các phiên chợ nhỏ 

để bán những sản phẩm với giá rẻ thật rẻ hầu người 

nghèo có thể mua hoặc đổi lấy những rau trái đồng 

ruộng. Thế rồi vào một thời kz chỉ có toàn đậu xanh 

chứ tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Vào một 

ngày thứ bảy, Chị Maria Romero băn khoăn bước vào 

nhà thờ và bắt đầu tìm kiếm làm sao để cho thức ăn 

của dân nghèo có thêm chút vị ngon. Bởi vì họ chỉ luộc 

đậu xanh với nước và muối. Với { nghĩ này, Chị Maria 

Romero thân thưa với Đức Mẹ: 

- Thưa Mẹ yêu dấu của con, con ước ao làm sao cho 

thức ăn dân nghèo của con có thêm chút vị ngon. Vậy 

thì xin Mẹ gởi đến cho con một ít hành đi! Mà xin Mẹ 

gởi ngay hôm nay nhé. Bởi vì hôm nay là ngày nhóm 

chợ. Mẹ thấy là con kêu xin Mẹ với trọn lòng tin 

tưởng. Hoặc hành hoặc tỏi. Thứ nào cũng được, 

nhưng xin Mẹ làm ơn gởi ngay cho con nhé, bởi vì mấy thứ này đối với Mẹ thì đâu có tốn đồng nào! Phải 

vậy không Mẹ? 

Chị Maria Romero vẫn còn ở trong nhà thờ thì người gác cổng chạy đến bên cạnh và nói: 

- Có một ông mang quà đến. Nhưng ông muốn trao tận tay Chị. 

Chị Maria Romero ra khỏi nhà thờ thì một nông dân mang rổ hành đến và nói: 

- Tôi hứa với Đức Mẹ là nếu Đức Mẹ cho tôi trúng mùa hành thì tôi sẽ tặng một phần hành cho người 

nghèo. Và tôi đã được mùa hành nên tôi xin giữ lời hứa. Đây là phần hành dành cho người nghèo. 

 



... 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 kz 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! 

 

(”La Mia Messa”, volume IV, 1 Ottobre - 31 Dicembre 2014, Anno VIII/A, Casa Mariana Editrice, trang 64-

65/209-210) 
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