
HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA, NGƯỜI SẼ RA TAY! 

 

... Sự sống là phép lạ quá cao cả nên không thể để bị 

khinh thường. Ngay cả khi nó xuất hiện trong cách thức 

không chờ không đợi và gây xáo trộn trên mọi bình diện. 

Sau đây là chứng từ cảm động của Benedetta nữ sinh 

viên Ý và là bà mẹ trẻ đã biết để cho mình được hướng 

dẫn bởi tình yêu nên giờ đây không còn cảm thấy cô đơn 

vì luôn có đứa con gái Maria Stella 5 tháng tuổi ở bên 

cạnh. 

Mỗi tháng con đều đặn nhận tờ nguyệt san ”Sứ Giả 

Thánh Antôn”. Con sống tại thủ đô Roma nhưng rất 

nhiều lần con lấy xe lửa đến Padova để kính viếng Thánh 

Antôn. Con ước ao quý ngài đọc chứng từ của con và hy 

vọng câu chuyện của con là bài học cho nhiều người 

khác. Đứa bé mà quý ngài thấy trong hình là đứa con gái 

tuyệt vời của con - bé Maria Stella - và trong vài ngày 

nữa bé sẽ tròn 5 tháng. Con thương đứa con gái này 

ngay giây phút đầu tiên con trông thấy bé và nghe tiếng 

tim bé đập nhè-nhẹ trong buổi siêu âm. Thật là giây phút 

ngỡ ngàng cảm động: bé sống động, đang ở trong con, 

nhỏ tí-xíu gần như vô hình nhưng trái tim của bé lại đập 

nhịp-nhàng như nói: ”con thương mẹ nhiều nhiều!” .. 

Lúc ấy con mới 18 tuổi và đang có rất nhiều dự án. Dĩ nhiên có một đứa con trong lúc này là chuyện 

không thể nghĩ đến, kể cả trong tương lai. Nhưng chuyện đã xảy ra. Bé đang có mặt .. và con đã nói lời 

chấp nhận. 

Đúng thật là cần phải có sức lực và lòng can đảm để đương đầu với một chứng bệnh, một mất mát, một 

cuộc tranh tài .. Vậy thì tại sao lại không phải là một đứa con? Và bé Maria Stella đã chào đời với một 

tình thương dạt dào. Thế nhưng không tình thương nào, dẫu cao cả đến đâu, là chắc chắn cả. Và hai 

chúng con thật cô đơn - giống như bất cứ phụ nữ lầm lỡ nào khác - khi lỡ mang thai đứa con trong một 

buổi tối nơi phòng trà hoặc trong một cuộc phiêu lưu giang hồ nào đó hoặc với một người đàn ông mà 

mình cũng không rõ danh tánh! Vậy thì hỡi quý vị, xin đừng nỡ vứt bỏ các đứa con của mình, đừng từ 

khước các đứa con của mình để đánh đổi tình yêu và những lời hứa hẹn bèo-bọt của một người đàn 

ông! Đừng vứt bỏ các đứa con của mình để được thong-dong cho các cuộc vui chơi giải trí, cho các lễ 

hội, cho đại học, cho tự do hoặc cho viễn tượng một cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn. Không! Xin đừng 

vứt bỏ hồng ân sự sống này chỉ vì lo sợ miệng lưỡi người đời dèm pha, vì xấu hổ, vì sợ làm hư hỏng thân 

xác, vì sợ cô đơn. Không! Xin đừng làm thế! Một đứa con đáng giá vượt lên trên tất cả những điều ấy, 

đáng giá hơn cả chính chúng ta nữa kìa! 



Đúng như thế. Lúc ban đầu chúng ta là bậc cha mẹ 

gây xáo trộn, giận dữ, thất vọng, bị bạn bè cười chê, 

người thân cận, kẻ hàng xóm láng giềng tìm cách xa 

tránh như tránh người bị bệnh phong cùi. Nhưng rồi 

quý vị sẽ có đứa con của quý vị và quý vị sẽ không 

bao giờ còn cô đơn nữa, và chính điều này mới đáng 

kể, xin quý vị tin lời con, bấy nhiêu đó đủ rồi! 

Chỉ cần mặc chiếc áo cũ nhưng với trái tim tràn đầy 

niềm vui khi nhìn đứa con bé bỏng thổi tắt các ngọn 

nến mừng sinh nhật hơn là có đến 20 đôi giày, một 

chiếc xe hơi đẹp và đủ các loại áo thời trang nhưng 

lại không cầm được nước mắt mỗi khi đau đớn nghĩ 

đến đứa con đã không được sinh ra nên những ngọn 

nến sinh nhật không bao giờ được con thổi tắt! 

Phá thai tàn phá mãi mãi và tàn phá hủy hoại chính 

quý vị chứ không phải tàn phá bạn bè, người tình 

hoặc cha mẹ quý vị! 

Trái lại phép lạ chính là: Nụ cười tuyệt đẹp, hai cánh 

tay nhỏ bé tròn trĩnh mũm mĩm và một tình yêu 

không thể nào diễn tả cho hết. 

Con nhận được rất nhiều yêu thương trìu mến, nhiều 

cánh tay giơ ra giúp đỡ khuyến khích và trao cho con 

sức mạnh. Đây là chuyện do các đứa bé làm nên: 

chúng biến vùng tăm tối thành ánh sáng chói chang và trở thành đứa con đứa cháu của mọi người kể cả 

các giáo sư. Giờ đây trong cái xách tay của con, ngoài điện thoại di động và các vật dụng lỉnh-kỉnh linh-

tinh còn có thêm cái bình sữa cho trẻ em bú, vân vân và vân vân ... nhưng bé Maria Stella và con vẫn đẹp 

đẽ duyên dáng như thường, nếu không muốn nói là chúng con đẹp gấp đôi! Ban đêm thì thật là bận rộn: 

nào là sữa, nào là học bài làm bài, thật mệt mỏi nhưng cùng lúc có rất nhiều nụ cười. Nhiều lúc đang ngủ 

bé Maria Stella bỗng giật mình thức giấc sợ hãi giơ hai tay nhỏ bé tìm kiếm mái tóc con hoặc bám chặt 

vào con. Bé nhìn con như hỏi: ”Má đang ở đâu vậy?” Thế là con nhìn bé và trả lời: ”Cưng à, Má đang ở 

đây!”. Bé liền nhoẻn miệng cười rồi khép mắt lại ngủ tiếp. ”Con à, mẹ đang ở đây với con. Chỗ của mẹ là 

ở bên cạnh con với vòng tay ôm dành cho con!”. 

Mẹ Têrêxa Calcutta (1910-1997) đã nói: ”Các khó khăn của cuộc đời không được giải quyết bằng cách 

hủy diệt mạng sống đứa con nhưng là cùng với đứa con vượt thắng mọi khó khăn”. Đúng như vậy. Xin 

quý vị đừng vứt bỏ các đứa con của quý vị. 

Ký tên: Benedetta và Maria Stella. 

 



 

 

... ”Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ 

được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy 

Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ 

chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin 

tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa 

bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, 

Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng 

thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người. Bạn 

chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với 

người xảo trá .. Chúa giúp con người bước đi vững 

chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có 

vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. 

Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công 

chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên 

hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, 

dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì 

Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung .. Miệng người công chính niệm lẽ 

khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật THIÊN CHÚA, họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi 

không hề lảo đảo .. hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và 

ban đất hứa làm gia nghiệp .. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được 

con dòng cháu giống .. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt 

nghèo. Chúa phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu 

bên Người” (Thánh Vịnh 37(36),3-7/23-28/ 30-31/34/37-40). 

 

(”Messaggero di Sant'Antonio”, Mensile illustrato a cura dei Frati Minori Conventuali, Anno 116, 

Settembre 2014, trang 8) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


