
     THIÊN CHÚA LÀ NƠI CON NÁU ẨN!  

 

 
... Cuộc đời luôn có biến đổi bất ngờ. Bất ngờ như câu chuyện chàng sinh viên trẻ 

tuổi Do Thái Giáo người Đức tên Hermann Cohen (1820-1871). Chàng chào đời tại 

thành phố Koeln và là học trò của nhạc sư nổi tiếng Frantz Lizst (1811-1886). 

 

Năm ấy, Hermann Cohen đến thủ đô Paris của nước Pháp trau dồi nhạc lý. Tuổi trẻ 

nơi kinh thành ánh sáng hoa lệ khiến Hermann lăn xả vào các cuộc vui chơi trác 

táng. Nhưng Hermann chỉ là sinh viên nghèo. Để có thêm tiền phung phí, Hermann 

xin đánh đàn phong-cầm cho nhà thờ Thánh nữ Valeria suốt tháng Năm, Tháng Hoa 

dâng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

 

Những ngày đầu thật buồn chán. Hermann hoàn toàn dửng dưng với mọi việc xảy ra trong thánh 

đường Công Giáo. Chàng chỉ dạo đàn với lương tâm nghề nghiệp của người-làm-công được trả lương! 

Thế rồi ”chẳng-đặng-đừng” chàng trẻ tuổi Do Thái Giáo bị bắt buộc phải nghe các bài giảng thuyết về 

Đức Mẹ MARIA. Đều đặn chiều nào cũng có bài nói về Đức MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA. Nào ngờ, việc bị 

”bắt-buộc” nghe ấy dần dần trở thành ơn lành ”nhè-nhẹ” len vào cõi thâm sâu chàng thanh niên Do 

Thái Giáo. Tâm trí chàng lay-động và con tim chàng bồi-hồi .. 

 

Ngày qua ngày cho đến 31-5, ngày cuối cùng của Tháng Hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh 

MARIA, chàng nhạc sĩ Do Thái Giáo Hermann Cohen quyết định học hỏi đạo lý Kitô-Giáo. Chàng xin 

lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, thánh thiện, duy nhất và tông truyền. 

 

Nhưng cuộc đổi-đời không dừng tại đó. Năm 1864 Hermann Cohen nhận thêm hồng ân khác. Ơn trở 

thành tu sĩ Cát-Minh tại Cappenherg ở Westphalie với tên mới là Linh Mục Augustin-Marie du Saint-

Sacrement / Augustino-Maria Thánh Thể. 

 

... Thánh Giuseppe Moscati (1880-1927) là bác sĩ chào đời tại Benevento và hành nghề tại Napoli 

(Nam Ý). Cũng tại Napoli bác sĩ qua đời hưởng dương 47 tuổi. 

 

47 năm vắn vỏi nhưng bác sĩ để lại một rừng trời gương sáng. Bác sĩ thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt 

đầu ngày làm việc với 2 giờ kinh nguyện gồm suy gẫm, tham dự Thánh Lễ và cám ơn sau khi chịu lễ. 

Bác sĩ thổ lộ: 

- Nếu không có 2 giờ cầu nguyện ấy, tôi cảm thấy thiếu can đảm khi bước vào phòng thăm viếng bệnh 

nhân. 

 

Sau kinh nguyện ban sáng, bác sĩ dành thời giờ săn sóc miễn phí cho các người nghèo lâm trọng bệnh 

sống rải rác nơi các khu phố cổ thành Napoli. Tiếp đến bác sĩ tới nhà thương giảng dạy cùng chẩn 

bệnh và chữa bệnh. Trước mỗi cuộc chẩn bệnh, nhằm những trường hợp nguy nan, bác sĩ cho tay vào 

túi, nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi lặng lẽ phó thác cho Đức Mẹ MARIA và kêu xin Đức Mẹ trợ giúp. 

 

Trong lúc thăm viếng bệnh nhân, bác sĩ luôn luôn nhắc nhở người bệnh phải săn sóc trước tiên linh 

hồn. Bác sĩ khuyên bệnh nhân dọn mình xưng tội và rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ban trưa 

lúc nghe chuông nhà thờ báo hiệu Kinh Truyền Tin, bác sĩ dừng lại mời mọi người có mặt cùng đọc 

Kinh Truyền Tin. 

 

Ban chiều bác sĩ tiếp tục chẩn bệnh tại tư gia. Bác sĩ kết thúc ngày làm việc với buổi Viếng Thánh Thể, 

rồi lần hạt Mân Côi và đọc Kinh Tối. Bác sĩ trút hơi thở cuối cùng lúc đang thăm viếng bệnh nhân. 



 

Bác sĩ Giuseppe Moscati để lại cho nhân viên y tế tấm gương của một bác sĩ Công Giáo: yêu mến và 

tận tâm săn sóc cả thân xác lẫn linh hồn người bệnh. 

 

... 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)). 

 

(P. Stefano Maria Manelli, ”Maggio Mese di MARIA”, Casa Mariana Editrice, IX Edizione 1999, trang 

7+21) 
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