
THÁNH CẢ GIUSE VÀ ĐẠI LỤC PHI CHÂU 

 

Ngày 17-3-1996 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 đã tôn phong 

Đức Giám Mục Daniele Comboni (1831-1881) lên hàng chân 

phước. 7 năm sau, ngày 5-10-2003 Đức Thánh Cha lại nâng vị 

giám mục lên bậc hiển thánh. 

Thánh Giám Mục Daniele Comboni là một trong những nhà 

truyền giáo nổi bật của Giáo Hội Công Giáo vào thế kỷ thứ 19. 

Thánh nhân người Ý và đã sáng lập dòng thừa sai hai ngành nam 

nữ tận hiến cuộc đời cho Phi Châu. Sau đó Dòng mang tên đấng 

sáng lập Comboni.  

Lúc sinh thời, một trong những địa bàn hoạt động truyền giáo 

của thánh Comboni là nước Sudan, một quốc gia có đa số dân 

theo Hồi giáo.Ngay từ những ngày đầu bôn ba nơi cánh đồng 

truyền giáo bao la của đại lục Phi Châu, thánh giám mục Daniele 

Comboni đã phó thác mọi hoạt động dưới quyền bảo trợ đặc biệt 

của Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và Thánh Cả GIUSE. 

Trong một bức thư gởi cho Cha Johannes Crysostomus Mitterrutzner - kinh sĩ Augustino - thuộc đan viện 

Novacella ở Bressanone miền Bắc nước Ý, Cha Comboni kể lại những tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh 

Cả GIUSE như sau. 

                                                                                                                Khartum ngày 13 tháng Giêng năm 1875 

Thưa Cha khả kính, 

Xin Cha thứ lỗi về thời gian dài im lặng. Mặc dầu có cả hàng trăm lý lẽ ngăn cản con viết thư cho Cha, 

nhưng xin Cha nhớ cho rằng, Cha luôn luôn là người bạn đầu tiên, là người Cha của miền Trung Phi châu, 

là vị ân nhân và là người Cha tinh thần của con nữa, nên con không thể không viết thư thăm và kể 

chuyện cho Cha nghe. 

Sau khi thiết lập xong cứ điểm truyền giáo tại Cordofan, ngày 17-11-1873 con cùng với Cha Stanislas di 

chuyển đến Khartum, thủ đô nước Sudan. Một tuần sau, ngày 25, ngay giữa một cánh rừng chằn chịt cây 

cối và sỏi đá, con bị té nhào xuống đất và bị gãy tan tành cánh tay cùng bàn tay. Con bị đau kinh khủng 

và giữa cái nhức buốt này, con leo lên lạc đà đi tiếp. Mỗi bước chân lạc đà làm con đau nhói! Khi đến bờ 

sông Nil, thuyền của quan toàn quyền Ismail Pacha rước và đưa con về cứ điểm truyền giáo. 

Trong vòng 82 ngày ròng rã con chỉ có thể nằm yên trên giường hoặc đi lại với cánh tay buộc vào cổ. 

Nhưng bởi vì trong cuộc hành trình này, con đã làm tuần cửu nhật kính Thánh Cả GIUSE - Vị Tổng Quản 

Lý của con và là Thân Phụ đích thật của Người Da Đen - mà con lại bị gãy tay nên con liền bắt đền Thánh 

Cả.  



 

Con xin Thánh Cả GIUSE phải trả tiền lại cho con trong vòng một 

năm, mỗi lần một ngàn quan theo đúng với con số 82 ngày con bị 

buộc tay vào cổ và không thể cử hành Thánh Lễ. Con liền gởi cái 

hóa đơn trị giá 82 ngàn quan cho Ngân Hàng của Vị Tổng Quản Lý 

của con trên Thiên Quốc. Và con dám thách thức ngài phải trả tiền 

cho con. Con tin tưởng vững chắc rằng trên Trời, Thánh Cả GIUSE 

là Vị Vua của các quan chức danh dự .. 

Và Cha biết không, con đã có thể xây xong ngôi nhà cho các nữ tu. 

Ngôi nhà cũng khang trang rộng lớn y như cơ sở dành cho các nam 

tu sĩ vậy. Cơ sở gồm nhà ở, trường học và vườn trẻ dành cho con 

em người nô lệ, v.v.  

Và sau khi trang trải tiền cho 2 ngôi nhà ở Cordofan và 2 ngôi nhà 

ở Khartum cũng như trả lương cho tất cả các người làm Công Giáo 

da đen, con không hề mắc nợ một ai nơi Tòa Giám Quản lẫn ở thủ 

đô Khartum. Đó là chưa tính tiền con đã trả cho các chi phí chuyên chở. 

Nói như thế để Cha có thể nhận ra các hồng ân cao cả bao la mà Thánh Cả GIUSE đã cầu bầu cùng THIÊN 

CHÚA ban xuống thật dồi dào cho chúng con. Ngoài ra con còn có thể trang trải mọi chi phí cho 2 nhà ở 

Cairo cũng như hai Học Viện ở Verona, Bắc Ý. 

Sau khi Cha Stanislas đi rồi, còn lại một mình, con phải cáng đáng hết mọi chuyện từ việc hành chánh 

đến việc xây cất cũng như liên hệ với quan toàn quyền. Ngày 8 tháng 12, Linh Mục Pasquale Fiore, Bề 

Trên cứ điểm truyền giáo Khartum kiêm Cha Sở, sau khi long trọng đọc Phúc Âm bằng tiếng Ả-Rậpvà 

xướng Kinh Tin Kính, Cha bỗng bị thổ huyết. Cha xuống khỏi bàn thờ và con đưa Cha về phòng. 

Trong vòng 3 ngày Cha đã thổ ra 8 lít máu. Ngày 11, con trao cho Cha Của-Ăn-Đàng và ban bí tích Xức 

Dầu cho Cha. Mạng sống Cha Stanislas treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh trong vòng 20 ngày. Nhưng 

nhờ các tuần Cửu Nhật cử hành liên tục, nhờ Đức Mẹ MARIA Nữ Vương Phi Châu, nhờ Thánh Cả GIUSE 

cùng với sự chăm sóc tận tình chu đáo của các nữ tu Marseille mà Cha Stanislas đã dần dần hồi phục. 

Con tin rằng chỉ trong vòng 3 hoặc 4 tháng nữa thôi, Cha sẽ được bình phục. Cha đang bước nhanh trên 

đường khỏi bệnh. 

 

(”Le CHRIST au Monde”, n.3, Mai-Juin/2004, trang 206-210). 
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