
 CHÚA GÌN GIỮ BẠN KHỎI LƯỚI KẺ THÙ GIĂNG  

 

 
... Chị Maria Antonia (1900-1939), người Brazil, thuộc dòng Nữ Phan-Sinh 

Bác Ái và Đền Tạ. Tên thật của chị là Cecilia Cony. Chị qua đời trong hương 

thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng của chị, Bề 

Trên đã ra lệnh cho chị viết Hồi Ký về cuộc đời chị. Xin trích phần Chị viết về sự 

trợ giúp của các Thánh Thiên Thần. 

 

Năm 1918, thân phụ con được chuyển về làm việc tại Rio de Janeiro. Năm ấy 

con 18 tuổi. Sự xa cách này làm con vô cùng buồn khổ vì con khắn khít với Ba 

như một trẻ thơ. Không rõ con sẽ ra sao nếu con không được Đức Chúa GIÊSU 

và Thánh Thiên Thần Bản Mệnh trợ giúp. 

 

Đối với con, thân phụ con là một thiên thần bằng xương bằng thịt, là người tâm phúc của con. Mỗi khi 

con đau ốm, Ba con chăm sóc con rất chu đáo .. Vì lẽ đó, sự vắng mặt của Ba khiến con thật đau xót. 

 

Tại Rio de Janeiro, Ba con sống trong một khách sạn. Mỗi ngày người đều đặn viết thư cho Mẹ con. 

Bẵng đi một thời gian, người ngưng không gởi tin tức nữa. Sau cùng, gia đình nhận được điện tín Ba 

báo cho biết người bị bệnh, nhưng không có gì trầm trọng. 

 

Nhận được tin này, hằng đêm con thức giấc, quì gối bên cạnh giường để cầu nguyện cho Ba. Con cầu 

nguyện mãi cho đến khi nào, Thiên Thần Bản Mệnh đặt tay lên vai CON, ra hiệu cho con chấm dứt và 

lên giường ngủ. Về sau, Ba con kể lại câu chuyện đã xảy ra cho Ba như thế này. 

 

Một buổi chiều, trên đường về khách sạn, Ba con cảm thấy khó chịu. Vào nhà, người gọi anh bồi-

phòng đến. Anh khuyên Ba nên mời bác sĩ đến ngay. 

 

Hồi ấy, tại Rio de Janeiro mới xuất hiện dịch cúm tây-ban-nha và Ba con bị nhiễm bệnh tức khắc. Ba 

con bị bệnh nặng suýt chết. Chính anh hầu-phòng trả lời các điện tín gia đình gởi cho Ba con. 

 

Nhiều năm sau này, Ba con vẫn không hết lời ca ngợi những đức tính quí hiếm của anh bồi-phòng: 

ngay thẳng, quảng đại và trung tín. Tên của chàng thanh niên bồi-phòng khắc ghi tận trái tim của Ba 

con. Chàng tên là Micae. 

 

Riêng con, con không bao giờ biết mặt chàng, nhưng con tin chắc chắn rằng chàng là dụng cụ Thiên 

Thần Bản Mệnh con dùng để giúp đỡ Ba con. 

 

Nơi khách sạn Ba con trọ, có 24 người chết vì bệnh dịch cúm tây-ban-nha. 

 

Lúc ấy, các bác sĩ thật hiếm hoi và càng hiếm hoi hơn con số các y tá. Mướn y tá trực đêm thì phải trả 

bằng một giá vô cùng đắt đỏ. Trong khi đó, anh bồi-phòng Micae túc trực chăm sóc Ba con với trọn 

tâm tình hiếu thảo trìu mến. 

 

Anh hầu-phòng Micae giúp đỡ Ba con ròng rã trong vòng mấy tháng trời. Khỏi bệnh, nhưng Ba con 

vẫn còn yếu. Chính anh Micae nâng đỡ dìu dắt Ba con trong từng đường đi nước bước. 

 

Sau này, khi nhắc đến anh y tá Micae từng chăm sóc Ba, một lần, người nói với con: 

- Ba là lính thâm niên, từng phục dịch lâu năm trong quân ngũ. Ba luôn cố gắng giữ trinh nguyên 



lương tâm và nét quí phái của nghề nghiệp, và sự hiện diện của chàng thanh niên này khiến Ba cảm 

thấy đầy lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Anh không bao giờ chấp nhận tiền Ba tìm cách trả cho anh 

nhiều lần. Một hôm, vì Ba nài nĩ mãi, anh liền bảo Ba là hãy trao số tiền ấy cho một trong các các con 

gái của Ba. 

 

Khi kể cho con nghe điều ấy, Ba con - người không bao giờ khóc, ngay cả khi chị Dulca con qua đời - 

đôi mắt Ba con bỗng đẫm lệ .. Riêng con, nếu con chu đáo nhắc đến người thanh niên này, chỉ vì lý do 

con cảm thấy kính trọng và vô cùng ghi ơn chàng, người đã tận tâm chăm sóc Ba con. 

 

Về phần Ba con, không biết bao nhiêu lần Ba viết thư cho anh, nhưng không bao giờ nhận được thư 

phúc đáp của anh. Liên quan đến anh, Ba con chỉ biết duy nhất một điều: anh tên là Micae. 

 

... ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với 

Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào 

Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì 

che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành 

hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù 

hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn .. Bạn sẽ không gặp 

điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ 

gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn 

bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến 

Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho 

sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)). 

 

(Cecilia Cony, ”Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 149-158) 
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