
TIN NƠI THIÊN CHÚA LÀ CHA NHÂN HẬU VÀ TRUNG TÍN 

 

Tôi tên Barbara, 32 tuổi. Tôi lập gia đình với Andrea và 

chúng tôi cho ra chào đời 6 đứa con. Chúng tôi đã sống tại 

Camérun bên Phi Châu trong vòng 5 năm. Chúng tôi được 

gởi đến đó bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) 

và bởi Đức Cha Luigi Conti Giám Mục giáo phận Macerata, 

miền Trung nước Ý. Chúng tôi được sai đi với tư cách là gia 

đình truyền giáo thuộc phong trào ”Con Đường Tân Dự Tòng 

- Cammino Neocatecumenale”. 

Ngày 26-4-2006, Andrea - chồng tồi - qua đời tại Phi Châu vì 

bệnh sốt rét não - malaria cerebrale. Tôi xem biến cố này 

như dấu chỉ cần thiết cho người Camérun. Bởi lẽ, đối với 

dân Phi Châu, người da trắng giàu có và muốn gì cũng được. 

Trái lại, với cái chết của Andrea chồng tôi, người dân 

Camérun phải thấy và hiểu rằng: 

- Sở dĩ chúng tôi có mặt tại Camérun là vì Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ mà thôi! Chúng tôi không hề nhận được lợi lộc nào 

cả. Chẳng những thế, chúng tôi còn có thể gặp hiểm nguy cho tính mạng chúng tôi cũng như cho tính 

mạng con cái chúng tôi. 

Phần chúng tôi, khi chấp nhận ra đi, chúng tôi ý thức rõ các hiểm nguy đang chờ đón chúng tôi. Nhưng 

chúng tôi thâm tín rằng mạng sống con người đến từ THIÊN CHÚA. Vã lại, chúng tôi có thể chết bất cứ 

nơi đâu, ở Camérun hay ngay tại Macerata này. Vâng, mạng sống con người đến từ THIÊN CHÚA. Chính 

THIÊN CHÚA quyết định khi nào chúng ta chết. Ngài có thể gọi lúc chúng ta lên 5 hay khi chúng ta tới 35 

tuổi như Andrea hoặc lúc chúng ta được 70 tuổi. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng ra đi khi Ngài 

gọi không. 

Andrea chồng tôi biết rõ tất cả các hiểm nguy, nhưng đối với Andrea, công cuộc rao giảng Tin Mừng mới 

là điều chính yếu. Các vấn đề khác chỉ phụ thuộc. Mặc dầu gặp nhiều chống đối từ phía gia đình cũng 

như phải chứng kiến cảnh cha mẹ chúng tôi lo âu sầu khổ vì con cái đi xa, hay khó khăn của chính chúng 

tôi và con cái chúng tôi, Andrea vẫn không nao núng. Đối với chàng, định mệnh cuộc đời mỗi người là 

phải tìm gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh, Đấng Cứu Thế, chứ không phải bôn-ba kiếm cho được 

nhiều tiền. 

Trong vòng 5 năm sống bên Phi Châu, chúng tôi từng kinh nghiệm rằng: 

- Mỗi cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ đều mang lại ơn hoán cải. Bao gia đình đổ vỡ được hàn 

gắn, nhiều người đàn ông bỏ được tật nghiện rượu. Nhiều người khác mặc dầu lâm cảnh cùng-khổ 

vẫn bằng lòng với số phận, sống với niềm an bình trong trái tim. 



THIÊN CHÚA ưu ái chuẩn bị cho Andrea chồng tôi chấp nhận thử thách. Vào Thứ Bảy Tuần Thánh - 4 

ngày trước khi lâm trọng bệnh - Andrea viết: 

- Bệnh tật đối với tôi là hồng ân trọng đại vì được thông phần vào các khổ đau của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ bằng chính đau khổ của riêng tôi. 

Ngày hôm nay đây tôi kinh nghiệm rằng, chúng ta có thể nghỉ ngơi trên Thánh Giá với Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Bởi vì, Thánh Giá chính là vinh quang. Cá nhân tôi, tôi từng đau khổ nhiều, rất nhiều, khi tôi tìm 

kiếm cuộc sống trong thế gian và luôn cảm thấy không bao giờ thỏa mãn. Tôi luôn mang trong trái tim 

niềm âu lo sầu khổ khi đối diện với những khó khăn đủ loại, cho dù nhỏ bé nhất. 

Chắc chắn đối với tôi là một đau khổ rất lớn khi tôi mất chồng. Tôi là góa phụ mới 32 tuổi với 6 đứa con 

còn thơ dại. Nếu xét về phương diện con người thì thật là thảm họa. Bởi vì khi chấp nhận ra đi truyền 

giáo tận Camérun bên Phi Châu, chúng tôi đã từ giã tất cả. Andrea đã bỏ việc làm chàng rất yêu thích. 

Tại Camérun chúng tôi không nhận được đồng lương nào, từ phía Vatican cũng như từ phía giáo phận 

Macerata của chúng tôi. Chúng tôi sống thật sự phó thác vào THIÊN CHÚA Quan Phòng, bởi vì không có 

gì bảo đảm cho chúng tôi cả. Và suốt trong 5 năm sống tại Camérun, THIÊN CHÚA Quan Phòng lo liệu tất 

cả, tất cả cho chúng tôi. 

Chắc chắn các con tôi cũng đau khổ rất nhiều, bởi lẽ chúng tôi không phải những người dở-hơi dở-chứng 

hay bốc-đồng! Nhưng THIÊN CHÚA biết rõ chuyện Ngài làm. Chính Ngài có chương trình riêng trên từng 

đứa con của tôi. Tôi không hiểu rõ cũng không thể hiểu hết chương trình THIÊN CHÚA khi để các con tôi 

sớm mồ côi Cha. Tôi chỉ hiểu duy nhất điều này. Đó là các con tôi - trước khi thuộc về Andrea và thuộc 

về tôi - đã thuộc về THIÊN CHÚA. Chính vì lý do này mà tôi tin tưởng vững chắc chính THIÊN CHÚA sẽ lo 

liệu chăm sóc các con tôi. 

Andrea chồng tôi trước khi lịm vào hôn mê đã gởi một sứ điệp ngắn cho thân mẫu trên điện thoại cầm 

tay: 

- Bất cứ nơi nào con đi THIÊN CHÚA đều tín trung. 

Đây cũng là sứ điệp chàng để lại cho tôi và cho các con của chàng. Chúng tôi phải luôn ghi nhớ: THIÊN 

CHÚA trung tín. Ngài không bao giờ lầm lẫn. THIÊN CHÚA là Cha nhân hậu. 

Chứng từ của bà Barbara Bordi - góa phụ Andrea Pianesi. 

... ”THIÊN CHÚA dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì Đấng Tối 

Cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và 

mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào THIÊN CHÚA không thấu suốt, chẳng 

một lời nào là bí ẩn đối với Người. THIÊN CHÚA khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người 

hằng có từ đời đời đến muôn muôn thưở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm 

cố vấn. Mọi công trình của THIÊN CHÚA kỳ diệu biết bao!” (Sách Huấn Ca 42,18-22). 

(”AMICI del Pellegrinaggio”, Anno XV, n.2, Novembre 2006, trang 9)       Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  


