Đôi lời về

Bức Họa Mầu Nhiệm
● Chiếc áo choàng mà người thổ dân bản địa sử dụng lúc

bấy giờ được làm từ vải cây thùa, một loài thực vật bản địa
tại châu Mỹ. Mỗi tấm áo choàng có kích thước trung bình 1,7
x 1,4 mét, và mỗi chiếc áo như vậy bao gồm hai phần được
thêu lại với nhau bằng sợi chỉ được làm từ cùng một loại
vật liệu với áo choàng. Tuổi thọ trung bình của sợi vải được
sử dụng là từ 20 đến 30 năm, nhưng tấm choàng mà Juan
đã dùng và hình ảnh được in trên tấm áo hoàn toàn không
thay đổi trong vòng 480 năm qua, bất chấp độ ẩm, thời gian,
và khói nến!

● Năm 1929, Alfonso Marcue, nhiếp ảnh gia tại Vương

Cung Thánh Đường Guadalupe (Mexico City), phát hiện rằng
trong đôi mắt của Đức Trinh Nữ, ngay tại vị trí đồng tử, ẩn
chứa nhiều hình ảnh phản chiếu.

● Ngày 27/09/1956, Tiến sĩ Javier Torroella Bueno, một
bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng, nghiên cứu kỹ lưỡng bức ảnh
Đức Mẹ Guadalupe. Trong bản báo cáo của mình, vị bác sĩ
kết luận: trên đôi mắt của của Đức Mẹ tồn tại hình ảnh phản
chiếu với hiệu ứng Samson-Purkinje, giống hệt như đôi mắt
của người thật, không những vậy vị trí của hình ảnh phản
chiếu hoàn toàn trùng khớp với vị trí mà hình ảnh xuất hiện
trên mắt người thật. Cuối cùng, độ biến dạng của hình ảnh
phản chiếu ghi nhận trên đôi mắt phù hợp với độ cong của
giác mạc.

Sau

cuộc hiện ra
● Sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe với chàng thổ dân
người Aztec, Juan Diego, vào năm 1531, trong vòng bảy năm sau
đó, từ năm 1531 đến 1538, hơn tám triệu người Mexico bản địa
đã chịu phép rửa tội!
● Vào thời kì đầu của công cuộc truyền giáo, Cha Toribio de
Benavente, linh mục dòng Phanxicô, thuật lại vào năm 1541: “Tôi
xin xác nhận rằng tại tu viện Quecholac, một linh khác và tôi đã
rửa tội cho 14 200 linh hồn trong vòng năm ngày. Chúng tôi đã
xức Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh cho tất cả mọi người.”
● Năm 1648, Cha Miguel Sanchez nhìn nhận Đức Mẹ Guadalupe chính là Người Phụ Nữ được nhắc đến trong sách Khải
Huyền: “Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời, một người
phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội
triều thiên mười hai ngôi sao.” (Kh 12, 1)
● Ngày 12/10/1945, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố Đức Mẹ
Guadalupe là ‘Bổn mạng các nước châu Mỹ.’
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Cuộc hiện ra của

Đức Mẹ tại Tepeyac

Trên ngọn đồi Tepeyac, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một
thổ dân người Mexico tên là Juan Diego.

Ngày 09/12/1531,

Cuộc hiện ra lần thứ Nhất

Trên con đường đến nhà thờ tại Tlatelolco để tham dự thánh
lễ và lớp học giáo lý, chàng thanh niên Juan Diego đã băng qua
một ngọn đồi có tên là Tepeyac. Tại nơi này anh đã trông thấy một
người thiếu nữ xinh đẹp với ‘nước da rám nắng, chìm đắm giữa
muôn ngàn tia nắng mặt trời rực rỡ.’
Người thiếu nữ xinh đẹp nói:
“Hỡi con trai bé nhỏ của Ta, Ta yêu con vô vàn. Ta muốn cho
con biết Ta là ai. Ta chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa
hằng hữu, Người đã ban cho con cuộc sống này. Chính Người là
Chủ vạn vật và là Đấng tạo thành trời đất.
Ta ước mong xây dựng một nhà nguyện tại nơi này để Ta có
thể khiến cho Danh Người được tỏa hiện, để muôn dân có thể đến
với Người bằng tình thương, bằng sự giúp đỡ và bằng sự che chở
đặc biệt của Ta. Ta thực sự là Mẹ giàu Lòng Thương xót, Ta còn
là Mẹ của con và là Mẹ của bất kì ai cư ngụ trên mảnh đất này. Ta
là Mẹ nhân loại, là Mẹ của tất cả những ai yêu mến Ta, là Mẹ của
những ai khóc lóc, van xin và đặt tất cả lòng cậy trông vào nơi Ta.
Tại nơi này, Ta sẽ lắng nghe lời khóc lóc, nài xin và mọi ưu
phiền của tất cả những ai chạy đến kêu cầu danh Ta. Ta sẽ lắng
nghe tất cả và cất giữ tất cả vào nơi sâu thẳm nhất trong Trái Tim
của Ta. Tại nơi này, Ta sẽ chữa lành mọi đau khổ và phiền muộn
của muôn dân. Hỡi con yêu dấu của Ta, hãy chạy đến Tenochtitlan
và thuật lại cho Đức Giám Mục những điều mà con đã mắt thấy,
tai nghe.”

Chiều ngày 09/12/1531,

Cuộc hiện ra lần thứ Hai

Juan Diego đi đến Tòa Giám Mục và xin gặp Đức Giám Mục
Juan de Zumárraga. Đức Giám Mục nói Ngài sẽ suy xét yêu cầu
của Đức Trinh Nữ Maria và đề nghị anh hãy trở lại vào một dịp
khác. Thất vọng, Juan trở lại ngọn đồi Tepeyac và anh trông thấy
Đức Maria đang chờ đợi anh. Juan đề nghị Đức Mẹ hãy tìm một
người khác giúp bởi ‘con chẳng là gì.’
Đức Trinh Nữ Maria tiếp tục nhắc lại yêu cầu của Người: Hãy đến
gặp Đức Giám Mục và hãy xây dựng một ngôi nhà nguyện tại nơi này.

“Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt
trời, chân đạp mặt trăng” (Kh 12,1)
Đôi mắt ẩn
chứa hình ảnh
phản chiếu, chỉ
có thể quan sát
được bằng kĩ
thuật hiện đại.
Vị trí của các ngôi
sao trên áo choàng
trùng khớp với vị
trí của các vì tinh
tú xuất hiện trên
bầu trời đêm ngày
12/12/1531.
Dây ruy băng
là biểu tượng
của người Trinh
Nữ. Dây ruy
băng được đeo
cao cho thấy Bà
đang có thai.

Những khóm
hoa là kí tự tượng
hình của thổ
dân, ẩn chứa
bên trong nhiều
thông điệp phức
tạp.

Màu sắc quý
tộc: Màu xanh
tượng trưng
cho trời. Màu
tím tượng
trưng cho đất.

Vì vậy, Mẹ là
Nữ Hoàng
của toàn vũ
trụ.

Con rắn là biểu
tượng của một vị
thần của người
Aztec. Một vị thần
của sự sát tế.

Thiên Chúa nói với con rắn:
“Bà sẽ đạp đầu ngươi” (St 3,15)

Ngày 10/12/1531,

Cuộc hiện ra lần thứ Ba

Juan Diego tiếp tục trở lại Tòa Giám Mục lần thứ hai. Bất
ngờ khi thấy Juan trở lại, vị Giám Mục yêu cầu anh hãy xin
một dấu lạ từ Đức Trinh Nữ Maria.
Juan thuật lại cho Mẹ Maria và Người yêu cầu anh hãy trở
lại vào sáng sớm ngày hôm sau để nhận lãnh phép lạ.

Ngày 12/12/1531,

Cuộc hiện ra lần thứ Tư

Juan Diego thức dậy từ sớm tinh mơ để đi đến nhà thờ
Santiago tại Tlatelolco, nhằm mời vị linh mục chánh xứ
đến ban Bí Tích Xức Dầu cho cậu của mình. Trên đường
đến Tlatelolco, Juan phải băng qua ngọn đồi Tepeyac.
Nhưng thay vì đi qua con đường nơi phía tây ngọn đồi,
Juan lại vòng sang hướng đông nhằm tránh mặt Đức Trinh
Nữ Maria.
Đức Trinh Nữ hiện ra với Juan và nói: “Con trai yêu dấu
của Ta. Đừng chán nản cũng đừng sợ hãi. Chẳng phải Ta là
Mẹ của con hay sao? Chẳng phải con luôn được đặt dưới sự
che chở, bảo bọc của Ta? Chẳng phải con đang nương bóng
bên cạnh Ta và luôn được vòng tay Ta bảo vệ sao? Cậu của
con sẽ không chết vào ngày hôm nay. (...) Hãy đi lên đỉnh
núi, tìm lấy những bông hoa đang mọc tại nơi đó và đem
chúng về đây cho Ta.”
Juan trở lại Tòa Giám Mục lần thứ ba và giải thích cho
vị Giám Mục những gì đã xảy ra. Juan tháo dây áo choàng
quanh người, những đóa hồng mà anh cất giấu trong tấm áo
choàng bất chợt rơi xuống đất, trong số đó bao gồm nhiều
loại hồng Castilla khác nhau. Juan thầm nghĩ đây ắt hẳn là
một phép lạ từ Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng kì lạ thay, trên
tấm áo choàng nơi Juan cất giữ những đóa hồng, chợt xuất
hiện hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Hình
ảnh được in trên tấm áo choàng của Juan vẫn còn được lưu
giữ đến ngày nay tại Đền Thánh Tepeyacac, hay còn được
gọi là Guadalupe.
Trông thấy bức ảnh, vị Giám Mục phủ phục xuống mặt
đất, rồi ngài nhận lấy tấm áo choàng từ Juan Diego và cho
trưng bày trong nhà nguyện của mình. Sau đó vị Giám Mục
yêu cầu Juan: “Hãy chỉ cho ta biết vị trí mà Mẹ Thiên Chúa
mong muốn đền thánh của Người sẽ được xây dựng.”

