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... Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là kinh nghiệm mới về lòng 

từ bi bao la của THIÊN CHÚA, Đấng là Tình Yêu. Mỗi ngày 

mang đến một màu sắc mới kèm theo niềm vui khác lạ 

khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Điều này nhắc tôi 

nhớ đến bao ơn lành THIÊN CHÚA ban cho tôi mà ơn 

trọng đại nhất là gặp gỡ và yêu mến Ngài. 

Cha Linh Hướng nhắc tôi nhớ rằng niềm vui tôi đang tận 

hưởng sẽ không kéo dài lâu. THIÊN CHÚA Nhân Lành 

thường ban ơn như thế trong thời gian đầu của tội nhân 

mới trở về với Ngài, hầu khuyến khích họ an tâm tiến bước 

trên đường ngay nẻo chính. Có gì mà THIÊN CHÚA không 

làm để lôi kéo một linh hồn trở về với Ngài??? Sau đó rồi 

cũng sẽ có thử thách nội tâm và ngoại tại, để thanh luyện 

linh hồn và giúp con người không bám víu vào các sự việc 

chóng qua trên cõi đời này. Lời Cha Linh Hướng nói với tôi 

như thế. 

Phần tôi - trong lúc này - tôi đọc rất nhiều sách thiêng liêng 

và Hạnh Các Thánh. Việc đọc sách thiêng liêng giúp tôi tiến 

bước trong đời sống tín hữu Công Giáo. Tôi tự nhủ: 

- Ngày nào gặp khó khăn tôi sẽ chạy đến cùng Đức Mẹ MARIA và xin Đức Mẹ giúp tôi. Chắc chắn Đức Mẹ 

không nỡ bỏ rơi tôi.. 

Cùng với niềm vui được hưởng sau khi từ bỏ nghề phù thủy, tôi vẫn không bao giờ quên các tội lỗi đã 

phạm, những điều xấu điều dữ tôi gây nên cho người khác. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải đền bù 

tội lỗi của tôi. 

Việc đền bù thứ nhất tôi phải làm là minh chứng: 

- Satan và ma quỉ có thật. Chúng luôn luôn tìm cách lừa dối và đưa con người vào vòng vây tội lỗi. 

Vậy thì phải diễn tả sao cho cùng những nguy hiểm mà một người tự ý dâng mình và bán linh hồn cho 

ma quỉ để tìm kiếm chút ít lợi lộc hay thành công ở đời này??? Thật là một hành động điên rồ và khủng 

khiếp, đáng phải lo sợ dường nào!!! 

Tôi xin phép giải thích rõ hơn. Vào thời kz tôi hành nghề phù thủy, trong lòng tôi chỉ có tâm tình xấu xa 

đê tiện. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều lành và mong muốn điều thiện cho người khác. Cả đến người 

thân trong gia đình, tôi cũng chả thèm thương mến một ai. Tôi oán ghét tất cả. ”Niềm-vui ác-quỷ” duy 

nhất của tôi lúc ấy là hận thù mọi người, không trừ ai. 



Một tâm tình như thế là kết quả đương nhiên của những ai có 

liên hệ với ma quỷ. Chẳng hạn, khi bạn đến gần lửa thì bạn cảm 

thấy nóng. Khi bạn chạm đến nước đá thì bạn cảm thấy lạnh. 

Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đến gần THIÊN CHÚA hay 

bạn đến gần Satan. Đến gần Satan thì bạn mặc lấy tâm tình xấu 

xa của Satan: 

- Bi quan, luôn nuôi dưỡng tư tưởng tiêu cực về người khác, luôn 

cảm thấy lòng buồn rười-rượi, buồn đến chết được! 

Rồi bạn trở thành cộc-cằn oán-ghét mọi người. Bạn luôn tìm cách 

hành động ngược với chân l{, ngược với luân lý và sống xa rời 

thực tại. 

Chiến thắng của Satan là khi nó thành công trong việc đưa con 

người xa lìa ơn thánh Chúa. Satan luôn tìm cách ngăn chặn con 

người tiến đến gần Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân 

loại. Satan phá rối việc các tín hữu Công Giáo kêu cầu cùng Đức 

Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Sau cùng, Satan ngăn chặn không 

muốn các tín hữu thường xuyên lãnh bí tích Giải Tội. Không, 

Satan không muốn các tín hữu xưng thú mọi tội lỗi! 

Trở lại với việc tín hữu sống gần THIÊN CHÚA, nghĩa là có ơn thánh Chúa ở trong lòng. Sống gần THIÊN 

CHÚA tức là sống với Tình Yêu. Sống với Tình Yêu quả là ý niệm tuyệt vời. Tình Yêu biến đổi tất cả. Tình 

Yêu trao ban an bình và niềm vui. Có Tình Yêu là có tất cả, dầu phải chịu gian nan thử thách. Muôn vàn 

cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA đã cho tôi từ bỏ con đường tội lỗi của nghề phù thủy và trở về 

với cuộc sống chân chính của con người được ân huệ làm con cái THIÊN CHÚA. 

Chứng từ của nữ cựu phù thủy người Ý. 

... ”Anh chị em hãy bắt chước THIÊN CHÚA, vì anh chị em là con cái được Người yêu thương, và hãy 

sống trong tình bác ái, như Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp 

mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng THIÊN CHÚA tựa hương thơm ngào ngạt. Chuyện gian dâm, mọi thứ 

ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh chị em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là các thánh. 

Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: Đó là những điều không nên. Trái lại, phải tạ ơn THIÊN CHÚA 

thì hơn” (Thư gởi tín hữu Êphêxô 5,1-4). 

(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, n.4, Ottobre-Dicembre/2005, trang 7) 
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