
XIN THIÊN THẦN SOI SÁNG TRÍ KHÔN, GÌN GIỮ TÂM LÒNG, NÂNG ĐỠ THÂN XÁC 

VÀ HƯỚNG DẪN CON! 

 

... Câu chuyện xảy ra tại Việt Nam vào năm 1896 

và do Linh Mục Thừa Sai người Pháp kể lại. 

 

Một gia đình ngoại giáo ở Đà Nẵng rất có thiện 

cảm với Đạo Công Giáo và tận tình giúp đỡ các 

Linh Mục đang truyền giáo tại Việt Nam. Đã hai 

lần gia đình này cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của 

Quan Tổng Trấn và các quân lính lùng bắt các Linh 

Mục. Họ chẳng những cho tôi trú ẩn trong nhà mà 

còn thay phiên nhau canh phòng cẩn mật ngày 

đêm để không một ai nhận ra hoặc nghi ngờ về sự 

hiện diện của tôi. Chưa hết, họ chu đáo dọn cho 

tôi những món ăn đặc biệt Việt Nam với gạo thơm 

và nước trà hảo hạng. 

Nhận thấy những cử chỉ tốt lành của họ tôi vui 

mừng thầm nghĩ: 

- Hẳn đây là một gia đình hội đủ điều kiện để tôi 

có thể truyền bá đạo lý Kitô Giáo cho họ. 

Nghĩ thế nên tôi ra công thuyết phục họ. Tôi cố gắng trình bày mọi khía cạnh cao cả tuyệt vời của Kitô 

Giáo. Tôi cũng tìm đủ lý lẽ minh chứng: 

- Kitô Giáo rao giảng một nền luân lý thật hiền dịu và trong sạch, dựa trên Tình Yêu THIÊN CHÚA và 

tình thương con người. 

Tôi thi thố trọn tài năng giảng thuyết hầu đưa gia đình ngoại giáo trở về cùng THIÊN CHÚA. Nhưng tôi 

ngạc nhiên và thất vọng biết bao khi thấy rằng: 

- Họ hoàn toàn dửng dưng trước tất cả lý lẽ của tôi. Kitô Giáo không có gì mới lạ để lôi cuốn họ! 

Thấy thế, tôi liền kêu đến Trời Cao. Tôi khẩn khoản xin THIÊN CHÚA soi sáng cho tôi biết phải dùng 

phương thế nào và rao giảng ra sao để đưa các đại ân nhân của tôi gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Và 

THIÊN CHÚA nhận lời tôi cầu xin qua trung gian một cậu bé bằng phương thế thật bất ngờ và vô cùng 

tuyệt diệu. 



Cậu bé trạc 12-13 tuổi và là con của người hàng xóm. 

Cậu hoàn toàn mù tịt về Đức Tin Kitô nhưng đã tình 

cờ nghe đọc vài đoạn Kinh Thánh dịch ra tiếng Việt. 

Một ngày, cậu bé kể lại cho cô con gái gia đình chủ 

nhà tôi đang trọ nghe câu chuyện Tobia và Tổng Lãnh 

Thiên Thần Raphae, vị dẫn đường cho thiếu niên. Đây 

là cô con gái cưng của hai ông bà, vừa thông minh vừa 

duyên dáng. 

Ngay ngày hôm sau, thiếu nữ nói với tôi: 

- Con biết có một tôn giáo đẹp hơn tôn giáo của Cha. 

Đó là tôn giáo của các Thánh Thiên Thần, Sứ Giả của 

Trời Cao. Nếu Cha cũng biết tôn giáo này và thông 

truyền cho chúng con thì con xin lãnh trách nhiệm 

đưa toàn gia đình con trở về với tôn giáo tuyệt vời ấy! 

Nghe thiếu nữ nói tôi hiểu ngay bàn tay THIÊN CHÚA 

đã can thiệp. Tôi hân hoan trả lời: 

- Được rồi! Tôi sẽ nói cho cô và gia đình cô nghe về 

giáo lý và truyện các Thánh Thiên Thần. 

Mọi người chấp thuận và ngồi quây quần chung 

quanh tôi. Tôi cẩn thận rút từ Kinh Thánh tất cả 

những đoạn nào liên quan đến các Thánh Thiên Thần, 

khởi đầu từ Cựu Ước rồi sang Tân Ước. Trước tiên là 

chuyện con rắn trong vườn Địa Đàng và Thiên Thần 

cứu sống Isaac, con trai duy nhất của tổ phụ Abraham, sang đến thị kiến về Thiên Thần của ông Giuđa 

Maccabêô .. Trong Tân Ước, tôi bắt đầu câu chuyện Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie được THIÊN CHÚA sai 

đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, và kết thúc với chuyện các Thánh Thiên Thần xuất 

hiện nơi mồ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Sau cùng, khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ Về 

Trời, các Thánh Thiên Thần từ Trời xuống xin mọi người giải tán. 

Suốt cuộc đời truyền giáo, chưa bao giờ tôi thành công trong việc giảng thuyết như lần này. Mọi người 

há hốc mồm, chăm chú nuốt từng lời tôi nói, say mê theo dõi các câu chuyện tuyệt diệu về các Thánh 

Thiên Thần. Khi tôi dứt lời, mọi người đồng thanh kêu lên: 

- Chúng con xin từ bỏ các bụt thần ngoại giáo để tin nhận THIÊN CHÚA Toàn Năng, Đấng có các Thánh 

Thiên Thần làm Bộ Trưởng và Ngài đã ban cho từng thọ tạo một Thánh Thiên Thần Hộ Thủ, chăm sóc và 

giữ gìn! 

Với niềm vui khôn tả, tôi dõng dạc tuyên bố: 



- Thế thì kể từ giờ phút này, hỡi các bạn, các bạn 

là tín hữu Công Giáo, bởi vì, tất cả những gì tôi 

vừa kể cho các bạn nghe, chỉ mới là phần nhỏ 

của Kitô Giáo, tôn giáo do chính Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ thành lập. 

Những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu giảng giải giáo lý 

một cách có hệ thống hơn. Và sau một tháng, tôi 

rửa tội cho toàn thể gia đình ân nhân của tôi. 

 

Kinh đọc cùng Thánh Thiên Thần Bản Mệnh: 

 

”Lạy Thiên Thần Chúa là đấng gìn giữ con. Xin 

Thiên Thần soi sáng trí khôn con, gìn giữ tâm 

lòng con, nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn 

con, vì con được Tình Yêu Thiên Quốc giao phó 

cho Thiên Thần chăm sóc. Amen”. 

 

 

 

... ”Này Ta sai thiên sứ đi trước con, để gìn giữ con khi đi đường và đưa con vào nơi Ta đã dọn sẵn. 

Trước mặt ngài, hãy ý tứ và nghe lời ngài. Đừng làm cho ngài phải chịu cay đắng, ngài sẽ không tha lỗi 

cho con, vì danh Ta ngự trong ngài. Nếu thực sự con nghe lời ngài, nếu con làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ 

trở thành kẻ thù của kẻ thù con, đối phương của đối phương con” (Xuất Hành 23,20-22). 

 

(”Le Ciel Parmi Nous”, Éditions Bénédictines, 1997, trang 173-175) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


