
CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CHỞ CHE, CON TIN TƯỞNG VÀO NGÀI! 

 

... Trong trái tim con vẫn còn giữ nguyên vẹn niềm vui 

và Ân Thánh nhận lãnh vào ngày con tận hiến cho 

Chúa: Chúa Nhật 12-9-2004. Ngày đáng ghi nhớ ấy ghi 

đậm rất nhiều hình ảnh thân thương. Trước tiên là 

Đức Cha Guido Fiandino, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo 

Phận Torino (Bắc Ý), cùng với các Linh Mục và Phó Tế. 

Tiếp đến là Mẹ Bề Trên Đan Viện và các nữ tu trong 

Cộng Đoàn. Sau cùng là Cha Mẹ, thân bằng quyến 

thuộc và bạn bè con. Trong khung cảnh yêu thương 

đầm ấm ấy, con đã phó thác đời con cho lòng trung 

tín của THIÊN CHÚA, Đấng Phân Phát mọi ơn lành hồn 

xác. 

Con không biết diễn tả thế nào để nói lên trọn tâm 

tình cảm tạ trìu mến của con đối với THIÊN CHÚA. 

Ngài đã ban cho con một hồng ân trọng đại. Đó là 

được sống trong viên mãn với lòng quảng đại hướng 

về một mục đích cao cả. Mục đích này được chính Mẹ 

thánh lập dòng Chiara (1191-1253) viết cho thánh nữ 

Agnese thành Praga (1211-1282): ”Con hãy dán chặt 

đôi mắt con vào tấm gương soi vĩnh cửu. Hãy hướng 

tâm hồn con về nét đẹp huy hoàng của vinh quang. 

Hãy trao trọn trái tim con cho Đấng là khuôn mặt của 

bản thể thần linh và hãy biến đổi hoàn toàn con 

người con nhờ việc chiêm ngắm. Hãy chiêm ngắm 

hình ảnh thần linh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và khi 

đó con sẽ được cảm nghiệm niềm hạnh phúc mà Ngài chỉ dành riêng cho các bạn hữu Ngài. Con sẽ được 

hưởng nếm niềm êm ái kín ẩn dịu dàng mà chính THIÊN CHÚA ngay từ khởi nguyên đã dành riêng cho 

những ai kính yêu Ngài”. 

Con luôn luôn hài lòng với cuộc sống tu dòng nơi Đan Viện. Trong thời gian dài chuẩn bị và thụ huấn, con 

có nhiều dịp kiểm chứng nét mỹ miều, sức mãnh liệt và tính hữu dụng của đời đan tu. Thật thế, trong xã 

hội hiện tại và trong thế giới ngày nay, xem ra những gì có tính chất năng động, hoạt náo với tổ chức này 

cơ quan kia và việc tông đồ nọ, mới đáng được chú ý và coi trọng. Trong khi đó, nhờ ơn lành Chúa ban, 

con thấu hiểu rằng: dành trọn thời gian để sống kết hợp với THIÊN CHÚA mới đích thật là phúc lành! Con 

nhớ lại lời Kinh Thánh: ”Hãy lánh vào nơi thanh vắng và ở lại đó với Người”. 

Thật thế. Câu nói gói trọn chiều kích chiêm niệm của đời kín ẩn đan tu. Nhưng không phải chỉ có thế 

thôi. Các đan sĩ còn thêm vào Kinh nguyện ngợi ca chúc tụng lời khẩn cầu tha thiết cho Giáo Hội và cho 



toàn thế giới. Giáo Hội và thế giới tức toàn thể anh chị em đồng loại luôn luôn hiện diện trong tinh thần 

và trong con tim của các đan sĩ. 

Đời đan tu mới đầu thoạt xem ra có vẽ thụ động và vô tích sự bởi lẽ không mang lại hoa quả tông đồ 

thực tiễn nào. Thế nhưng, thật ra chính đời đan tu nâng đỡ các hoạt động truyền giáo mục vụ của Giáo 

Hội. Kinh nguyện của các đan sĩ là thuốc bổ thần linh mang lại cho Giáo Hội sức sống dồi dào. Nếp sống 

đan tu nhắc nhở con người phải luôn nhớ đến cứu cánh chung cục: THIÊN CHÚA và cuộc sống vĩnh cửu 

mai sau. 

Giờ đây, trong khung cảnh thinh lặng sống hòa điệu giữa kinh nguyện chiêm ngắm và lao động thường 

ngày, tâm hồn con dâng lên niềm tri ân THIÊN CHÚA. Cùng lúc, từng ngày qua, con luôn luôn lập lại lời 

Thưa Vâng của ngày tuyên khấn lần đầu. Đối với con, nhớ lại lời Thưa Vâng ấy giúp con sống tín thác nơi 

sự tín trung của THIÊN CHÚA và vào Tình Yêu của Ngài. 

Hàng ngày và mãi mãi suốt trong cuộc đời tu kín Clarisse của con, con luôn cầu nguyện cho mọi ý chỉ lớn 

nhỏ của Giáo Hội và của toàn thế giới. Đặc biệt các ý chỉ liên quan đến Hòa-Bình, tự do tôn giáo và tôn 

trọng sự sống con người. Con xin gởi đến từng người lời chúc bình an: 

- Xin THIÊN CHÚA Toàn Năng chúc lành và gìn giữ anh chị em. Xin Ngài tỏ lộ Khuôn Mặt Ngài cùng cư xử 

thật khoan hồng với anh chị em. Xin THIÊN CHÚA luôn ở cùng anh chị em và ban cho anh chị em ơn trọng 

luôn được ở với Ngài. 

Ký tên. Nữ tu Benedetta della Madre di Dio (Benedetta Mẹ Thiên Chúa). 

 

... ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: 

”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con trú ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn 

giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chính Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, 

bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng 

hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. 

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không 

hề hấn.. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền 

cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân 

vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc và đạp nát đầu sư tử khủng long” (Thánh Vịnh 91(90). 

 

(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, Octobre-Dicembre/2004, trang 42) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


