
ĐỪNG SỢ, VÌ CHA YÊU CON VÀ Ở CÙNG CON 

 

”Đừng sợ, bởi vì Cha gọi đích danh con, con thật quí giá trước mắt 

Cha .. Con thuộc về Cha và Cha yêu con”, Isaia 43,1-4. 

Con muốn bắt đầu chứng từ bằng câu Kinh Thánh trích từ sách tiên 

tri Isaia. Bởi lẽ, suốt trong tiến trình huấn luyện, câu nói đã nhập thể 

trong con. Đó là câu THIÊN CHÚA thì thầm vào tai mỗi buổi sáng khi 

con thức giấc. Đó là lời THIÊN CHÚA dùng để gọi con theo Ngài, 

đồng thời đòi buộc con quảng đại đáp trả. Đó cũng là lời tràn ngập 

trái tim con bằng Tình Yêu THIÊN CHÚA và luôn lập lại giao ước vĩnh 

cửu giữa Ngài với con. 

Ngày hôm nay kết thúc thời gian huấn luyện, với con tim hoàn toàn 

tự do và không san sẻ, con sẵn sàng Thưa Vâng cùng Đức Chúa 

GIÊSU. Con ước ao trở nên MỘT với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và dấn 

thân sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời qua việc phục vụ anh chị 

em đồng loại. 

Con sống thời gian chuẩn bị sau cùng trước khi tiến đến ngày trọng đại hôm nay, nơi cộng đoàn ở Santa 

Fe. Thời gian này giúp con cảm nghiệm niềm an bình THIÊN CHÚA trong tâm hồn con cũng như giúp con 

nhận ra Thánh nhan THIÊN CHÚA nơi nhiều người con có dịp gặp gỡ hàng ngày trong cộng đoàn và tại 

trường học. THIÊN CHÚA còn biểu lộ lòng nhân lành của Ngài qua các mối quan hệ và tiếp xúc. Đây là 

thời kz thật quan trọng. Con không mảy may lo lắng, chỉ hoàn toàn đặt trọn niềm tín thác nơi THIÊN 

CHÚA cũng như nơi các Bề Trên. Và hôm nay đối với con là ngày trọng đại, ngày con chờ mong từ lâu 

lắm rồi. 

Vài phút trước khi Thánh Lễ có nghi thức tuyên khấn bắt đầu, con bỗng cảm thấy hồi hộp cách lạ thường 

nhưng rồi từ từ con lấy lại bình tĩnh và lòng con tràn ngập an bình. L{ tưởng tu trì con hằng ôm ấp giờ 

đây trở thành thực tại. 

Lúc này đây con có thể cảm nhận THIÊN CHÚA ôm trọn con vào vòng tay Ngài bằng Tình Yêu bao la Ngài 

dành cho con. Chúa chúc lành cho con qua lời giảng của vị Giám Mục chủ tế là Đức Cha Arancedo cũng 

như qua sự hiện diện đầy yêu thương của toàn thể Cộng Đoàn, đặc biệt là của gia đình con gồm Mẹ, anh 

chị, các cháu và cô dì, chú bác v.v. Gia đình con đồng hành với con suốt thời gian qua. Chính gia đình 

giáo dục, thông truyền Đức Tin và làm cho con trở thành kẻ si-tình Đức Chúa GIÊSU, đến độ con quyết 

định dâng hiến toàn thân và cuộc đời con cho Ngài. 

Nghi lễ tuyên khấn chấm dứt, nhưng hôn ước chính thức mới bắt đầu. Con tự nguyện trung tín với lời 

cam kết cho đến giây phút cuối đời. 



Con không thể kết thúc chứng từ mà không bày tỏ lòng tri ân đối 

với tất cả những ai góp phần chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay. Buổi lễ 

ghi khắc vào lòng con giống như Chúa ghi khắc tên con nơi lòng 

bàn tay Chúa, Isaia 49,16. Con khiêm tốn xin mọi người tiếp tục 

cầu nguyện để con có thể trở thành chứng nhân của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ và trao ban Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho tha nhân, và 

nhất là, phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Và giống như Ngài, con cũng trở thành tấm bánh dâng hiến 

và hao mòn vì phục vụ anh chị em mình. 

Xin THIÊN CHÚA chúc lành cho mọi người và xin Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA bao bọc chở che từng người trong áo choàng và 

trong vòng tay trìu mến của Mẹ. 

Chứng từ của Chị Rosanna Carballo, người Argentina, Nữ Tu Bác Ái 

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

... Đây là lời THIÊN CHÚA phán, lời của Đấng tạo thành con, hỡi Giacóp, lời của Đấng nắn ra con, hỡi 

Israel: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên con: con là của riêng Ta! Con có băng 

qua nước, Ta sẽ ở cùng con, con có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; con có đi trong lửa, 

cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi con đâu. Vì chính Ta là THIÊN CHÚA con thờ, là Đấng 

Thánh của Israel, Đấng cứu độ con. Ta đã thí Ai-Cập làm giá chuộc con về, nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy 

con. Vì trước mắt Ta, con thật quí giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương, nên Ta đã thí bao 

người đổi lấy con, nộp bao dân nước thế mạng con. Đừng sợ, có Ta ở với con! (Isaia 43,1-5). 

(”SCIC - Suore di Carità dell'Immacolata Concezione”, Settembre-Ottobre/2005, trang 21-23) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 


