
THIÊN CHÚA DÒ XÉT LÒNG NGƯỜI .. THỬ THÁCH TÂM CAN 

 

... Tôi tên Roberto - 33 tuổi - đến từ thành phố Brindisi (Nam Ý). 

Tôi là thành viên Phong Trào Canh Tân Trong Thánh Linh. Trước 

tiên, tôi xin dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA, bởi vì trước đây tôi 

không hề biết đọc cũng không biết viết. Trong khi hiện tại tôi có 

thể đọc bản chứng từ do chính tay tôi viết. Tiếp đến, với niềm vui 

sâu xa, tôi muốn chia sẻ với toàn thể quí vị kz công THIÊN CHÚA 

thực hiện nơi tôi. 

Trong vòng ròng rã hơn 10 năm trời, tôi đắm chìm trong tăm tối 

của ma túy và bơi lội trong các hành vi phạm pháp như ăn trộm ăn 

cắp, buôn bán ma túy và cướp của giết người. Cuộc sống của tôi 

lúc bấy giờ chỉ ghi đậm bằng hai yếu tố thảm thương nhất: 

- Tiền bạc và ăn chơi dâm đãng! 

Cùng thời gian này, tôi điều hành câu-lạc-bộ ca-vũ-nhạc ở Rimini 

(Trung Bắc Ý). Tôi nắm trong tay mọi yếu tố sang giàu mà một 

chàng trai thời đại bình thường mơ ước. Thế nhưng tôi luôn chán-

chường, khổ-sở. Tôi không cảm thấy hạnh phúc! 

THIÊN CHÚA Quan Phòng chuẩn bị cho tôi cuộc gặp gỡ với người bạn gái. Trong một bữa tiệc, nàng 

thẳng thắn nói với tôi lời không úp mở: 

- Roberto à, bạn có vấn đề và bạn sống không hạnh phúc! 

Không đợi tôi phân trần giải thích, nàng ân cần mời tôi tham dự buổi Lễ Hội của Phong Trào Canh Tân 

Trong Thánh Linh. Tôi miễn cưởng nhận lời. 

Ngày đầu tiên đến đây tôi cảm thấy bơ vơ như lạc vào rừng sâu. Tôi nhớ như in cái { tưởng muốn chặt 

đứt đầu mấy người đang điều khiển chương trình Cuộc Họp Mặt! 

Mặt mày tôi sừng-sộ như thế nhưng các tham dự viên có thái độ ngược lại. Họ đón tiếp tôi thật nồng 

hậu thật chân tình khiến tôi thật sự bị rúng động. Chưa hết. Tôi quyết định dọn mình lãnh bí tích Hòa 

Giải. Tôi đi xưng tội với vị Linh Mục từng là thành viên Phong Trào Canh Tân Trong Thánh Linh. Lần xưng 

tội ấy đánh dấu cuộc thay đổi toàn diện. Tôi hồi tâm thống hối và chuyển hướng cuộc sống. Và lần đầu 

tiên trong đời, tôi cảm thấy hoàn toàn tự do. Tự Do đích thật. 

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu làm việc và kiếm ra đồng tiền một cách lương thiện. Tôi dứt khoát từ bỏ mọi 

”lang-chạ” với đàn bà con gái và cái lối làm ra tiền quá dễ dàng. 

Tôi ý thức THIÊN CHÚA Nhân Lành lo liệu cho tôi gặp bạn gái quí hiếm vào thời điểm thuận lợi. Và ơn 

thánh Chúa hoạt động hữu hiệu trong tôi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA. 



Các thành viên Phong Trào Canh Tân Trong Thánh Linh tận tình 

giúp đỡ tôi trên bước đường ăn-năn thống-hối. Quả thật, THIÊN 

CHÚA thực hiện muôn điều kz diệu, cho chính bản thân tôi cũng 

như cho gia đình tôi. Bởi vì, qua cuộc hoán-cải của tôi, gia đình 

tôi quay về với Giáo Hội Công Giáo và trở lại với việc sống Đạo 

nghiêm chỉnh đàng hoàng. 

Ngày hôm nay khi nói lên chứng từ tri ân, lòng tôi cảm thấy thật 

an bình hạnh phúc. Tôi không thiếu gì cũng chả tìm kiếm gì. Tôi 

quyết định dâng hiến cuộc đời tôi cho THIÊN CHÚA và cho công 

cuộc phục vụ anh chị em đồng loại thân yêu, đặc biệt anh chị 

em nghèo khổ túng thiếu nhất cần được giúp đỡ. 

... ”Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào THIÊN CHÚA và có THIÊN 

CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng 

nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng 

chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán 

cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai 

dò thấu được? Ta là THIÊN CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai 

nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm” (Giêrêmia 17,7-10). 

(”Rinnovamento nello Spirito Santo”, Maggio/Giugno 2004, trang 33) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


