
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM! 

 

Theo gương thánh tổ lập dòng - thánh Phanxicô thành 

Assisi (1182-1226) - các tu sĩ dòng Phanxicô cũng đặc biệt 

có lòng yêu mến, tôn thờ và chiêm ngắm hình ảnh thơ trẻ 

dịu hiền của Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Một tình yêu hoàn 

toàn trong sáng và vô cùng dịu ngọt! Và Đức Chúa GIÊSU 

Hài Đồng cũng âu yếm đáp trả cách nồng hậu mối tình êm 

ái này. 

Trong tiểu sử các vị thánh dòng Phanxicô như thánh Antôn 

thành Padova (1195-1231), chân phúc John Duns Scotus 

(1265/1266-1308) đều được Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng 

hiện ra và ngồi gọn trong vòng tay của các ngài. Các ngài 

trìu mến vuốt ve và Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cũng vuốt ve lại! Thật là mối tình say đắm độc nhất vô 

nhị, không bút mực nào có thể diễn tả cho hết nét hiền dịu thơ ngây trong trắng! Thật tuyệt vời! 

Thánh nữ Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791) thuộc dòng ba Phanxicô, người Ý. Thánh nữ 

có lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cách riêng. Hàng năm, Thánh nữ không những sốt sắng làm 

tuần Cửu Nhật để chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 25-12, mà còn khởi đầu ngay công cuộc chuẩn 

bị vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Thánh nữ thanh tẩy con tim bằng chay tịnh, hy sinh và nguyện 

kinh cách hết sức tha thiết. Vì chuẩn bị tâm hồn cách vô cùng chu đáo như thế, nên cứ vào Đêm Lễ Chúa 

Giáng Sinh, thánh nữ thường nhận được nhiều ân huệ như xuất thần hoặc được hồng phúc chiêm 

ngưỡng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. 

Vào năm 1741, trong lúc quì cầu nguyện trước Hang Đá Giáng Sinh, thánh nữ bỗng được ơn xuất thần. 

Đức Chúa GIÊSU đích thân hiện ra trong Vinh Quang rực sáng. Ngài âu yếm cầm lấy tay phải của thánh 

nữ và long trọng phán: 

- Đêm nay Thầy chọn con làm hiền thê Thầy! 

Thánh nữ Maria Francesca trở thành hiền thê Đức Chúa GIÊSU do tình yêu sùng mộ tuổi thơ của Ngài. 

... Cha Niccolò Zucchi (1586-1670), dòng Tên người Ý, cũng có lòng đặc biệt sùng kính Đức Chúa GIÊSU 

Hài Đồng. 

Cha phổ biến lòng sùng kính bằng cách phân phát ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Công cuộc tông 

đồ này đưa một số rất đông các linh hồn trở về cùng THIÊN CHÚA. 

Một ngày, Cha Niccolò phát ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng cho một thiếu nữ Công Giáo. Thiếu nữ 

vốn ngoan hiền, đức hạnh, ngây thơ trong sáng nhưng vẫn trì hoãn trong quyết định dâng hiến toàn 

thân cho THIÊN CHÚA. 



Khi nhận ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, thiếu nữ lịch sự 

cám ơn nhưng mỉm cười thưa: 

- Con làm gì với ảnh thánh này? 

Cha Niccolò trả lời ngay: 

- Con đặt ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng nơi chiếc đàn 

dương cầm nhỏ con vẫn đánh mỗi ngày! 

Đúng thế, cô gái rất thích chơi đàn vì cô có khiếu về âm nhạc. Cô 

gái ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Cha Niccolò Zucchi. 

Sự kiện luôn luôn có ảnh thánh trước mặt, cô thiếu nữ bỗng 

thường xuyên chiêm ngắm ảnh thánh, đưa đến việc thật sự kính 

mến Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Từ từ bừng lên trong lòng cô 

thiếu nữ ước muốn sống mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Giờ đây, cái đàn dương cầm nhỏ trở thành dụng 

cụ để cầu nguyện hơn là để chơi nhạc. Sau cùng, thiếu nữ quyết định rời bỏ thế gian để vào dòng tu. 

Với tâm tình hân hoan cô gái đến gặp Cha Niccolò Zucchi để loan báo tin vui và nói: 

- Thưa Cha, chính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng đã lôi kéo con về với Tình Yêu vô biên của Ngài. Chính Ngài 

ban cho con ơn trút bỏ mọi dính bén tình nghĩa trần gian để thuộc trọn về Ngài. Xin muôn vàn tri ân Cha 

đã gợi ý và đưa con vào con đường tình yêu, vào lòng sùng kính Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Một lòng 

sùng kính vô cùng êm ái dịu ngọt! 

 

... Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ 

thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 

Nhưng sứ thần bảo họ: ”Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin 

mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người 

là Đấng Kitô. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm 

trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen THIÊN CHÚA rằng: 

”Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2,8-14). 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

437-438+444-445) 
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