
HÃY TỰ KHIÊM TỰ HẠ DƯỚI BÀN TAY UY QUYỀN CỦA THIÊN CHÚA! 

 

... Chứng từ của cô Laura người Ý 

thuộc Phong Trào Canh Tân Trong 

Thánh Linh. Chứng từ như một lời tri 

ân dâng lên THIÊN CHÚA từ-bi lân-

tuất, Đấng không chấp nhất tội lỗi 

con người đã phạm nhưng chỉ nhìn 

đến những cố gắng tốt lành trong trái 

tim hối nhân. 

 

Năm nay con 34 tuổi và là con thứ tư 

trong một gia đình có 6 anh em. Năm 

4 tuổi con mồ côi mẹ và gia đình con 

sống nhờ sự trợ giúp của các trợ tá xã 

hội. Hồi ấy trong nhà trên bàn ăn 

thường không có bánh mì để ăn. Nhưng cái thiếu thốn khốn khổ nhất chính là thiếu tình thương, thiếu 

những cái vuốt ve trìu mến. 

Đối với riêng con thì còn khốn khổ hơn nữa. Bởi lẽ ngày con chào đời, Ba con không vui chút nào hết. 

Người mong một đứa con trai. Một đứa con trai trong một gia đình sống về nghề nông thì đáng qu{ 

đáng trọng hơn con gái! Con trai thì thêm một cánh tay trợ giúp cho Ba! Thành ra con là đứa con gái 

không đợi không mong. Một đứa con gái vô tích sự. 

Mặc dầu còn bé con đã cảm nhận cái đau thương vì bị hất hủi này. Vì thế để lấy lòng Ba, để làm cho Ba 

vui, con cố gắng giúp Ba trong những công việc nặng nhọc vượt quá sức của một đứa con gái. Rồi Ba tái 

hôn. Người vợ thứ hai của Ba - người mẹ kế của chúng con - cho ra chào đời một bé trai. Con và các anh 

con được gởi vào cư xá. 

Bước vào tuổi dậy-thì, phương diện tình cảm của con gặp khủng hoảng, gây ra các vấn đề nhiêu-khê. 

Con bắt đầu bỏ ăn và người trở nên gầy guộc, ốm tong ốm teo! Nhiều người ngạc nhiên lo lắng, nhưng 

Ba con thì không! Con nhớ rõ trong thời gian buồn thảm này, luôn luôn lẩn quẩn trong đầu con cái ý 

tưởng tự tử. Con muốn chấm dứt cuộc đời cho xong! 

Năm 17 tuổi con rời cư xá trong lòng chất chứa rất nhiều giận dữ hận thù đối với thân phụ. Trong vòng 

mấy năm trời con liên hệ với đủ thứ hạng người khác nhau với mục đích tìm kiếm tình yêu hầu lấp đầy 

hố sâu khao khát tình yêu. Lòng con chỉ mơ ước tình yêu và tìm kiếm tình yêu. 

Rồi con lang chạ với một người đàn ông lớn tuổi hơn con rất nhiều. Người đàn ông cao tuổi nhưng lại 

nhẹ dạ hời hợt và thiếu trưởng thành. Thấy tình huống không ổn, con bỏ rơi ông. Con trải qua thời kz 

xuống tinh thần, mắc chứng trầm-cầm trong vòng hai năm. Để có thể quên đi người đàn ông nói trên, 



con lại tìm đến với một người đàn ông khác. Nhưng rồi con sớm nhận ra rằng, trong mối quan hệ nam 

nữ, nếu không có tình yêu, thì chả có { nghĩa gì. Một lần nữa con tự động xa lìa người đàn ông thứ hai. 

Nhưng hai tuần sau con nhận ra mình mang thai với ông ta. Con thất kinh hồn vía như đất trời sụp đổ 

dưới chân con. 

Người đàn ông thứ hai cương quyết từ chối, không muốn nhận trách nhiệm làm cha cái bào thai vừa 

thành hình trong dạ con. Và một tháng sau, con phá thai .. 

Thời gian tiếp theo cái tội ác này, thật là khủng khiếp. Dĩ vãng khốn khổ tái xuất hiện trong con và dằn 

vặt khôn nguôi. Con tìm đến chữa trị nơi một nữ tâm lý gia. Mặc dầu không giải quyết được hết mọi vấn 

đề, bà đã thành công trong việc giúp con nhận ra tất cả những cung cách hành xử sai lầm của con. Con 

từ từ thực hiện được những bước tiến khổng lồ. Rất nhanh sau đó con hiểu rằng một cây không thể 

đứng vững nếu nó không có rễ bám sâu trong lòng đất. Con liền giao hòa với thân phụ con và với toàn 

thể gia đình con. 

Năm 2010 một hôm trong lúc cầu nguyện cùng Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc, con bỗng nhìn 

vào nội tâm con. Điều mà con chưa bao giờ làm trước đó. Con ngạc nhiên khám phá ra cái bức tường 

con dựng lên chung quanh trái tim con. Con nhỏ những giọt nước mắt ăn năn thống hối. Những giọt 

nước mắt giải thoát. Bỗng có điều gì khác lạ diễn ra bên trong con. Đây là lần đầu tiên con cảm nghiệm 

một niềm an bình: các giận dữ, hờn oán, trách móc tan mất. 

Giờ đây con thấy rõ đường con đi với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và nơi phong trào Canh Tân Trong Thánh 

Linh con hiểu được nét đẹp cao cả của yêu thương và của tình huynh đệ nối kết con với các anh chị em 

đồng loại của con. 

Lạy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa không nhìn đến các tội lỗi con đã phạm nhưng chỉ 

chú { đến những gì tốt lành thiện hảo nơi trái tim con. 

... ”Anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của THIÊN CHÚA, để Người cất nhắc anh chị 

em khi đến thời Người đã định. Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh chị em. Anh 

chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh chị em, như sư tử gầm thét, rảo 

quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự vì biết rằng toàn thể anh 

chị em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. THIÊN CHÚA là nguồn mọi ân 

sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức KITÔ. Phần anh 

chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính THIÊN CHÚA sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, 

vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thưở muôn 

đời. Amen". (1Phêrô 5,6-11). 

(”RINNOVAMENTO Nello Spirito Santo”, Anno XXVII, N.11, 2013, trang 61) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


