NGUOI TIN HUU TRUONGTHANH - THANH CLARA-

Kim Vu
> Thánh Clara là thiếu nữ xinh đẹp của một gia đình giầu có ở Assisi. Khi mười tám tuổi,
được khích động bởi một bài giảng của Thánh Phanxicô Assisi, ngài cương quyết noi
gương các tu sĩ Phanxicô, thề sống khó nghèo, tận hiến cho Thiên Chúa.
>
> Cộng đoàn nhỏ bé ấy dần dà được biết đến dưới tên Các Chị Em Hèn Mọn (các tu sĩ
Phanxicô là Anh Em Hèn Mọn). Các nữ tu trong dòng tận tụy trong việc cầu nguyện, chăm sóc
bệnh nhân và thi hành việc bác ái cho người nghèo và người bị ruồng bỏ.
>
> Họ sống theo một quy luật khắc khổ hơn bất cứ nữ tu hội nào khác trong thời ấy, và tuyệt đối
khó nghèo, cả về phương diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Họ đi chân đất, không có giường,
mà nằm trên các khúc gỗ được kết lại và chăn mền là vỏ cây gai dệt thành. Gió mưa tha hồ lọt
qua các vết nứt ở mái nhà cũng như vách gỗ. Họ ăn rất ít và không bao giờ ăn thịt. Thực phẩm
của họ là tất cả những gì xin được.
>
> Thật vậy, Thiên Chúa đã gìn giữ họ khỏi sự nguy hiểm khi bọn lính hung dữ đến tấn
công Assisi và dự định bố ráp tu viện này trước hết. Lúc ấy, dù đang đau nặng, Thánh
Clara đã gắng gượng quỳ xuống trước cổng, tay nâng Mình Thánh trong mặt nhật và ngài
cầu xin, "Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ các nữ tu mà con không thể nào bảo vệ nổi." Sau đó,
dường như có tiếng trả lời: "Ta sẽ luôn gìn giữ họ," và đồng thời ngay lúc ấy, quân lính
cảm thấy vô cùng sợ hãi và họ chạy tán loạn.
>
> "Happy moment, seek God.
> Quiet moment, worship God.
> Painful moment, trust God.
> Every moment, thank God."
>
> Tuyet Van
> -> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Linh Thao Tin
Yeu" group.
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