
    LÀM THẾ NÀO GIỮ ĐƯỢC TUỔI XUÂN TRONG TRẮNG? 
 

Đan Viện San Severino Marche của các Nữ Tu Kín Clarisse ở miền Trung nước Ý hiện có 24 Chị, tuổi 

từ 33 đến 90. Các Chị đến từ khắp miền Ý và một số gia nhập Đan Viện vào thập niên vừa qua. Một 

ngày sống của các nữ tu được phân chia phần lớn dành cho việc cầu nguyện, rồi đến đời huynh đệ 

và lao công. Các Chị sống về nghề đúc bánh lễ. Sau đây là chứng từ con đường ơn gọi của Chị Chiara 

Tiziana 41 tuổi. 

 

Cuộc hoán cải của tôi diễn ra vào năm 1994, trong thời kỳ tôi làm công tác thiện nguyện phục vụ 

cạnh các anh chị em tàn tật. Hồi ấy tôi là sinh viên luật tại đại học Trieste (Đông Bắc Ý). Vừa học tôi 

vừa làm thêm vài công việc khác. Công việc đưa đẩy khiến tôi có liên hệ với một Hiệp Hội thiện 

nguyện quốc tế chuyên cổ động việc nhận con nuôi từ xa. Thế là tôi quyết định dành một thời gian 

ngắn đi Kenya để phục vụ người nghèo. Định mệnh an bài, trong thời gian chuẩn bị đi Kenya, một 

hôm cùng với nhóm thừa sai sắp lên đường đi Phi Châu, chúng tôi gặp nhau nơi đan viện San Severino Marche của Các Chị Em 

Nghèo của Thánh nữ Chiara. Trước đó tôi hoàn toàn không có ý niệm nào về thực tại ”tu kín”. Do đó có thể nói cuộc gặp gỡ với 

các nữ đan sĩ Kín Clarisse đúng là ”cú sét” đánh thẳng vào trái tim tôi. Khi ấy tim tôi đã gặp THIÊN CHÚA và đang tìm kiếm một 

chương trình sống. 

 

Trong thời gian ở Kenya tôi bắt đầu trao đổi thư từ với các nữ đan sĩ Kín Clarisse. Chặng dừng ở Phi Châu, thay vì đưa tôi đến 

việc tìm ra chỗ đứng trong cuộc sống, thì nó lại giúp tôi lo âu tự hỏi đâu là đích điểm chính yếu của cuộc đời tôi??? Mặc dầu 

được chiêm ngắm vẻ đẹp và hưởng nếm niềm vui của một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến để phục vụ những người nghèo khổ 

nhất trên trái đất này, tâm tư và cái nhìn nội tâm của tôi vẫn thường xuyên hướng về và nhớ lại quãng thời gian thật ngắn ngủi 

tôi trải qua nơi Đan Viện Kín Clarisse. Tôi nhớ rõ buổi đọc kinh phụng vụ và bầu khí huynh đệ chan hòa trong Đan Viện. 

 

Thế là, ”ảo tưởng cứu giúp thế giới, tham dự tích cực vào việc đảo ngược tình trạng bất công” giờ đây chạm trán với thực tại vô 

hình, nhưng lại xác định rõ ràng một Sự Hiện Diện, mời gọi tôi hãy làm rơi chiếc mặt nạ. Bởi vì, trong các hoạt động tôi thường 

giữ vai chính và gạt THIÊN CHÚA ra ngoài lề cuộc sống của tôi. Tôi liền quyết định chọn một hình thức khác cho những trách 

nhiệm của tôi đối với lịch sử thế giới và đối với nhân loại. 

 

Khi trở về Ý, tôi từ bỏ tất cả, giã từ mọi người và gia nhập Đan Viện Kín San Severino Marche của Các Nữ Tu Nghèo thánh nữ 

Chiara. 

 

Rất nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, họ thường đặt vấn nạn với tôi về cái vô dụng của cuộc sống đan tu. Đúng ra 

cuộc sống của chúng tôi vô ích thật, nhưng nó chỉ đúng, xét theo cái lý luận của não trạng xã hội con người duy vật chất, duy 

tiêu thụ ngày nay, chỉ xem cái gì là hữu ích khi nó có thể ”sản xuất”! 

 

THIÊN CHÚA kêu gọi để tôi trở thành người phụ nữ có khả năng của một trái tim: xuyên qua cuộc sống thần bí và chìm sâu 

trong kinh nguyện, có thể đi tới tận cùng trái đất, thu góp mọi âu lo sầu khổ cùng những nỗi niềm hy vọng của tất cả mọi người, 

rồi dâng lên THIÊN CHÚA. 

 

... ”Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết 

lòng hết dạ kiếm tìm Người .. Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con 

hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất 

trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng 

Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, 

đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên Lời Ngài phán. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi 

tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên 

đời, con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết 

định của Ngài” (Thánh Vịnh 119(118) 1-2/9-20). 

 



(”Rogate ergo”, Rivista di Animazione Vocazionale, Gennaio 2012, Anno LXXV, trang 31-33) 
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