
XIN MẸ THƯƠNG CỨU TRỢ KẺ LỠ BƯỚC SA CHÂN ĐANG TÌM TAY NÂNG ĐỠ MÀ 

CẢI QUÁ TỰ TÂN 

 

... Con đường ơn gọi của Chị Maria Matilde da 

Silva Santana người Brasil, Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu 

THIÊN CHÚA, một Hội dòng khai sinh từ Đền Thánh 

Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA - Divino Amore - cách 

trung tâm Roma khoảng 20 cây số. 

Câu 5 chương 1 Sách tiên tri Giêrêmia viết: ”Trước 

khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Cha đã biết 

con; trước khi con lọt lòng mẹ, Cha đã thánh hóa 

con, Cha đặt con làm ngôn sứ cho chư dân”. 

Con chắc chắn sự kiện là giữa lòng gia đình con mà 

Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi của con. Nơi chiếc nôi 

của mái ấm mà THIÊN CHÚA đã chọn con để con ở 

mãi bên Người. Ngay từ đầu, gia đình đã yêu 

thương và giáo dục con lớn lên với những nguyên 

tắc tôn giáo và luân lý làm nền tảng chính yếu cho 

cuộc đời con. 

Từ thời thiếu nữ con đã hăng say tham gia nhiều 

sinh hoạt của giáo xứ và của hội đoàn. Con học 

hành và có một cuộc sống bình thường, tuy rất 

năng động nhưng hơi nhút nhát một chút. Trong khi 

sinh hoạt với Các Nhóm con cảm nhận THIÊN CHÚA muốn cho con cái gì khác, nhưng con không dám 

đào sâu thêm cũng không dám đề cập đến vấn đề vì sợ hãi. Vào thời kz này có 3 Nữ Tu dòng Đức Bà Tình 

Yêu THIÊN CHÚA từ Roma đến giáo xứ của con. Hồi ấy là năm 1999. 

Trong khi con chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức thì vài cô bạn rủ con đến tham dự buổi gặp gỡ về ơn gọi do 

các Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA tổ chức. Con không thích kiểu gặp gỡ này nên từ chối không 

tham dự. Sau đó đích thân 2 Nữ Tu mời con đến làm quen với Nhóm. Con nhận lời nhưng rồi đổi ý 

không đi. Sau đó con hối hận về việc ”không giữ lời” nên quyết định sẽ đến tham dự buổi gặp gỡ tiếp 

theo. Tuy nhiên tận thâm tâm con nhủ thầm: ”Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!”. Con đâu 

ngờ THIÊN CHÚA dùng cả những lý do tầm thường vô nghĩa nhất để thực hiện chương trình của Người. 

Bởi lẽ, sau lần tham dự bất-đắc-dĩ ấy con lại tiếp tục đều đặn mỗi tháng đến tham dự cuộc gặp gỡ về ơn 

gọi. 

Nhờ thế mà con biết rõ hơn về đặc sủng và linh đạo của Các Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA. Sau 

nhiều nghi ngờ và do dự con quyết định sống thử một thời gian nơi Cộng Đoàn các Nữ Tu để hiểu rõ 

hơn. Các Nữ Tu vui mừng tiếp đón và nói với con: 



- Nếu là dự án của loài người thì sẽ tan thành mây 

khói, còn nếu đó là công trình của THIÊN CHÚA thì sẽ 

được tiến hành! 

Ngày hôm nay thì con có thể nói rằng, mặc dầu con có 

những bất toàn và những giới hạn, nhưng THIÊN 

CHÚA muốn con ở tại nơi con đang ở và với trọn vẹn 

con người của con. Dòng đời trôi qua với những kinh 

nghiệm cuộc sống giúp con trưởng thành về cả hai 

mặt nhân bản và thiêng liêng. 

Sau một thời gian thụ huấn con sung sướng tuyên 

khấn trong Hội Dòng Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA 

ngày 2-2-2014. 

Hôm nay với tư cách Nữ Tử Đức Bà Tình Yêu THIÊN 

CHÚA, tận hiến cho THIÊN CHÚA, con có thể nói rằng 

bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ là một quyết định 

trọn đời thật quý hóa, là một ân huệ, và là một món 

quà cần phải vun trồng. Nhưng không dễ dàng. Cần 

phải chiến đấu không ngừng, chịu đau khổ, xăn tay áo 

lên để trở thành một mẫu gương sống động của Tình 

Yêu mà THIÊN CHÚA ban cho chúng ta. 

Người ta nói rằng hành trình khởi sự khi bước đi. Đúng vậy. Con đã bước qua chặng đường thật dài để 

đến đây hôm nay và con có thể nói rằng: 

- Thật bõ công! 

Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn với những thử thách phải thắng vượt khiến đôi lúc cuộc hành trình bị 

chậm lại. Nhưng với sự trợ giúp của THIÊN CHÚA và của Đức Mẹ MARIA, cùng với thiện tâm thiện chí, 

chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt lành. Điều quan trọng là phải làm tất cả vì tình yêu và tự để 

mình hướng dẫn bởi Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu THIÊN CHÚA. Chính Ngài làm mọi sự. 

Chúng ta chỉ là dụng cụ trong tay Ngài theo gương Đức Mẹ MARIA. Đức Mẹ là dụng cụ hoàn hảo trong 

tay THIÊN CHÚA. Đức Mẹ là mẫu gương sống động cho mọi cuộc đời dâng hiến. Đức Mẹ dạy chúng ta 

biết chấp nhận thánh ý Chúa, biết giữ thinh lặng và biết vâng lời. 

Đối với con, Đức Mẹ vừa là Bạn vừa là Mẹ, Người mà con có thể tin tưởng phó thác và tỏ bày mọi lo âu, 

sầu khổ và niềm vui. Đức Mẹ tiếp nhận con trong vòng tay từ mẫu Mẹ và ban cho con ơn can đảm để có 

thể tiến bước trên con đường đi theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Con cảm thấy thật hài lòng và tràn đầy niềm tri ân đối với THIÊN CHÚA, Đấng đã chọn con ngay từ trong 

dạ mẹ để thánh hiến con hầu con thuộc trọn về Người. 

 



... Ca Vãn Đức Mẹ ”Alma Redemptoris” 

 

Lạy Mẫu nghi cao cả, 

Sinh dưỡng Chúa cứu đời, 

Cửa Thiên Đàng rộng mở 

Ngôi Sao Biển rạng ngời. 

 

Xin Mẹ thương cứu trợ 

Kẻ lỡ bước sa chân 

Đang tìm tay nâng đỡ 

Mà cải quá tự tân. 

 

Mẹ sinh Chúa Thiên Đình 

Đấng tạo thành nên Mẹ, 

Trước sau vẫn khiết trinh, 

Ôi lạ lùng khôn ví! 

 

Gabriel mừng hát, 

Xin Mẹ nhận lời chào, 

Và dủ tình thương đoái 

Đoàn con cái quì tâu. 

 

(”La Madonna del Divino Amore”, Bollettino mensile, Anno 82 - No 2 - Giugno 2014, trang 4-5) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


