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Có Thật Đức Mẹ Khóc?

Khi nghe tin một biến cố Đức Mẹ chảy nước mắt
hay toát ra dầu thơm thì người ta thường có ba thái 

độ: vội vã đến viếng, phản ứng đả kích, và dửng dưng 
không quan tâm. Tuy nhiên, vì đây là hiện tương tâm 
linh chưa có giải thích tường tận, nên chúng ta cần ng-
hiên cứu từng trường hợp. Một câu hỏi đặt ra là Giáo 
Hội có tán thành hiện tượng Đức Mẹ khóc hay không?
Theo nhiều tư liệu, thì chuyện Đức Mẹ chảy nước mắt, rỉ 
máu, hay toả dầu thơm ngát là hiện tượng siêu nhiên có 
diễn ra ở một số nơi và được Giáo Hội địa phương hay 
Toà Thánh xác nhận. Trong bao nhiêu biến cố về tượng 
Đức Mẹ chảy nước mắt, tôi muốn lấy chuyện  của vợ 
chồng Angelo và Antonia Lannuso ở Ý làm thí dụ? 
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Hai vợ chồng này nghèo, đám cưới chẳng có gì. Rồi có 
ai đó tặng cho họ một tượng nhỏ Trái Tim Vẹn Sạch 
Đức Mẹ trong ngày cưới. Hai vợ chồng về đặt tượng ở 
đầu giường. Vậy là cũng đạo đức lắm. Mấy tháng sau 
khi cưới, chị Antonia mang thai nhưng do căn bịnh 
quái ác làm mắt chị mờ và dần dần mù luôn. Tội nghiệp 
cho người vợ trẻ! Người mù mang thai thì không phải 
là chuyện lạ, còn mang thai rồi mới bị mù thì thật là ảm 
đạm. Bước vào một tương lai đen tối làm cho đức tin 
lung lay. Thế mà một buổi sáng tháng 8 năm 1953, mắt 
của chị ta bổng nhiên được loé sáng. Giáo hội Ý nhận 
định ra sao ? ( Xin tìm đọc Maria Nữ Vương Vượt Thời 
Gian).


