
Hãy tin tương Me Maria

Tôi vốn là mộ�t người ngôa�i giáô, đã trở về với Chúa đươ�c hơn 8 năm nay, là nhờ
hồng ân của Đức Mê� Maria. Ngày áy người côn trai duy nhát của tôi bi� ung thư máu,
và xuát huyết nãô nạ�ng, nàm bi�nh việ�n hơn mộ�t tháng mà không thuyên giảm, tình
tra�ng ngày mộ�t xáu đi.
Và cuối cùng các bác sĩ đành bố tay chô về. Lồng tôi quạ�n đau, ruộ�t gan tơi bời, tôi
chết lạ�ng mang côn ra xê mà không càm đươ�c nước mát. Chồng tôi phờ pha�c cả người,
thãn thờ như người mát trí ...
Ngồi trên xê tôi bổng để ý trước mạ�t tôi; tám ảnh Đức Mê� của người Công giáô, dán
trên cửa kính xê, với dồng chữ bên dưới bức ảnh đạ�p vàô mát tôi thạ�t rỗ: “Hãy tin
tưởng vàô Mê� Maria, ba�n sễ tháy phếp la� là gì”

Sau này tôi đươ�c biết đố là tám ảnh Đức Mê� Phù Hộ� các Giáô Hữu. Đức Mê� bế trên
tay Chúa Giêsu, đàu Chúa và Mê� đều độ�i triều thiên rát đê�p; và lời nối trên là của
Thánh Dôn Bôscô, mộ�t vi� Thánh sống rát đê�p lồng Đức Mê�.

Như người chết đuối vớ đươ�c phaô, tôi mừng rỡ nhìn thạ�t sâu thạ�t lâu vàô tám ảnh
với mộ�t lồng cạ�y trông, đạ�t hêt tin tưởng vàô Mê�, qua lời người đã viết bên dưới bức
ảnh. Tôi thưa với Đức Mê�:
“Thưa Bà, côn là người ngôa�i đa�ô, côn xin bà cứu chữa côn của côn. Côn chỉ cố mộ�t
đứa côn trai duy nhát, côn côn bi� bệ�nh nạ�ng, các bác sĩ đã chê và chô về, côn biết chỉ
cố Bà mới cứu đươ�c côn côn khổi tay tử thàn. Bà ơi, côn đạ�t hết lồng tin tưởng vàô Bà,
côn van xin Bà cứu chữa côn của côn.”

Lồng tôi hêt sức van vái, trông khi miệ�ng tôi lảm nhảm kêu nài, vừa càu xin tôi vừa nhìn
lên bức ảnh với những dồng nước mát chảy dài. Côn tôi nàm trên tay, thàng bế chưa
đày mười tuổi đàu, mạ�t xanh nhơ�t, người mềm như sơ�i bún, nàm im như mộ�t xác chết
vô hồn. Nhìn côn rồi nhìn người đàn bà bế đứa trể trông bức ảnh, tôi nhủ thàm:
“Bà ơi, Bà đã từng làm Mê�, Bà cũng cố côn, Bà tháu rỗ nổi đau khổ của người mê�
đang cay đáng khổ sở thế nàô khi mát đứa côn. Xin Bà láy lồng từ bi thân mãu cứu
sống côn tôi. Tôi xin hứa với Bà nếu côn tôi sống, gia đình tôi sễ xin thêô Đa�ô. Và dù
chỉ cố mộ�t đứa côn trai duy nhát, tôi cũng xin dâng nố chô các Ngài, để suốt đời nố
phu�ng sư� các Ngài...”

Xê cha�y đường dài, mệ�t mổi với những đêm thức nuôi côn bệ�nh, tôi mệ�t mổi thiếp đi,
khi lồng trí vãn mơ màng xin ơn cứu tử. Đang thiu thiu ngủ mê ngủ mệ�t, tôi ngê tiếng
độ�ng trở mình của côn tôi, mở mát ra, tôi tháy tay chân cháu quờ qua�ng như muốn
nối điều gì, mát nố mở tô nhìn tôi thạ�t lâu, rồi tư� dưng nố nhôển miệ�ng cười.

Trời ơi, thế này là thế nàô? Tôi muốn hết lên: “Côn tôi tỉnh rồi. Ôi tôi mừng quá. Tôi
sung sướng quá.”
Tôi lạ�ng người liú lưỡi gô�i ba nố ngồi trên băng trước. Vộ�i vàng anh laô xuống quỳ
ca�nh côn, gu�c đàu trên thàng bế, cảm độ�ng đến tràn trề nước mát ...
Thì ra anh cũng nhìn tám ảnh và cũng đã cố những lời càu xin tha thiết với Đức Mê�
như tôi. Nhìn côn nàm im, gương mạ�t thôải mái dễ chi�u, không tổ vể đau đớn như



những ngày trước, tuy cháu cồn mệ�t và chúng tôi hổi gì cháu chỉ mỉm cười mà không
nối. Bác tài xế ngê sư� tình cũng xúc độ�ng rơi nước mát đến nổi bác phải ngừng xê la�i,
và thàm thỉ càu nguyệ�n để cám ơn Bà đã cứu sống côn tôi ...

Rồi xê cha�y mộ�t lát tới nhà. Cháu tổ ý muốn đươ�c ngồi dạ�y, xuống xê mộ�t cách yếu ớt
đi vàô nhà. Tôi và ba cháu chảng hiểu sư� việ�c làm saô, nhưng lồng đày tin tưởng ràng
Bà trông ảnh đã cứu côn mình...Dìu cháu từng bước đi vàô nhà mà tôi cứ tưởng như
người trông mơ ...

Về đến nhà, qua mộ�t tuàn lễ nghỉ ngơi láy la�i sức, cháu đã trở la�i bình thường như
không cố bệ�nh gì. Tôi không chô cháu uống thêm thuốc bệ�nh, nhưng cát thêm thuốc bổ
để cháu mau la�i sức.
Sau đố mộ�t thời gian, tôi đưa cháu đi kiểm tra la�i sức khôể, qua siêu âm thử máu và
làm các xết nghiệ�m, thì các bác sĩ vô cùng nga�c nhiên, vì không cồn phát hiệ�n ra màm
mống mộ�t chút gì của căn bệ�nh nan y này nữa. Hô� bảô gia đình tôi: “Đây là mộ�t
trường hơ�p hiếm cố mà khôa hô�c không thể giải thich đươ�c.”
Cố mộ�t bác sĩ Công giáô sau khi ngê tôi kể, đã bảô tôi nên xin Lễ ta� ơn, ở mộ�t Nhà
Thờ nàô đố. Và tôi đã đến xin các Cha ở Dồng Chúa Cứu Thế, dâng Lễ ta� ơn vì côn
tôi đã khổi bệ�nh.
Qua sư� việ�c này, gia đình tôi biết chác chán cố bàn tay của Đức Mê�, đã thư�c hiệ�n quyền
phếp của người, để cứu giúp những ai đạ�t hết lồng cạ�y trông, tin tưởng nơi Ngài khi gạ�p
nguy khốn. Bàng chứng là Ngài đã chữa lành côn tôi.
Để tổ lồng cảm ta� ân nhân, tôi xin chủ xê tám ảnh để hàng ngày đươ�c nhìn tháy và
càu nguyệ�n với Ngài. Ông lái xê thạ�t là người tốt, sãn sàng biếu ngay. Ngôài vơ� chồng
tôi, ông là người đươ�c chứng kiến phếp la� đàu tiên, rồi cũng chính ông sau này đã lô
liệ�u mô�i sư�, giúp đỡ chúng tôi trở thành người Công giáô.

Thưa các ba�n, suốt từ ngày tôi trở la�i Công Giáô đến giờ, tôi tháy mình luôn vui, sống
cố hy vô�ng, sống cố ích, biết quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, thay vì sống
thờ ơ chỉ biết cố mình ...
Tôi cũng cùng sinh hôa�t với các bà các chi� trông hộ�i đôàn của Giáô Xứ. Ở lối xốm la�i
biết chia sể chô nhau niềm vui nổi buồn, mỗi tuàn cùng đến nhà nhau đô�c kinh liên gia.
Tôi tháy cuộ�c sống của gia đình chúng tôi rát cố ý nghiã, không cồn nhàm chán như
trước ...

Trông gia đình vơ� chồng côn cái biết yêu thương kính trô�ng nhau, nhờ đươ�c hô�c hổi để
biết càu nguyệ�n và suy gãm Lời Chúa. Côn trai tôi cũng biết vâng lời cha mê�, chăm chỉ
ngôan ngôãn hô�c hành, la�i thường xuyên sinh hôa�t giáô lý trông Nhà Dồng các cha Dôn
Bôscô. Và đươ�c sư� đồng ý như lời hứa của tôi với Đức Mê�, cháu rát ước aô mông mổi
đươ�c dâng mình vàô Nhà Chúa để lô việ�c phu�ng thờ Ngài.

Vâng! La�y Chúa, cuộ�c đời cồn la�i của côn xin đươ�c là mộ�t bài ca cảm ta� hồng ân vì
những ơn lành của Chúa và Mê� đã ban chô gia đình côn, và sễ là suối nguồn ha�nh
phúc mà Ngài tiếp tu�c ban chô chúng côn mãi mãi muôn đời. Amên. Amên. Ta� ơn Chúa.
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