
YÊU LÀ CHO ĐI TẤT CẢ VÀ DÂNG HIẾN TRỌN VẸN 

 

... Tôi hân hạnh chia sẻ về niềm vui bao la tràn ngập tâm hồn vì 

năm nay tôi được hồng phúc tuyên khấn vĩnh viễn. Đây là tác 

động dâng hiến trọn vẹn cho THIÊN CHÚA là Tình Yêu muôn 

thưở. Trong lòng từ bi vô biên Ngài đã kéo tôi ra khỏi Ai Cập, đất 

nước của nô lệ. Thật thế, trước kia tôi nô lệ cho ”cái tôi”, cho 

những dự phóng, cho các tìm kiếm tiện nghi và thỏa mãn vật 

chất. Giờ đây THIÊN CHÚA đưa tôi vào miền đất hứa, trở thành 

Nữ Thừa Sai Tôi Tớ Người Nghèo Thế Giới Thứ Ba. Nơi Hội Dòng, 

tôi tìm thấy ba cột trụ vững chắc xây dựng ơn gọi: 

- Thánh Giá, Thánh Thể và Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

Dựa trên ba cột trụ này tôi sống đời thường nhật với niềm vui 

của con cái THIÊN CHÚA. 

Trong thời gian tìm kiếm ơn gọi và muốn biết đâu là Thánh Ý 

THIÊN CHÚA định đoạt cho cuộc đời tôi thì tôi gặp một vị Linh 

Mục và ngài nói với tôi: 

- Con à, ơn gọi tu dòng của một phụ nữ chính là điểm thăng hoa trong thiên chức làm mẹ! 

Thật thế, khi hiểu rằng THIÊN CHÚA muốn tôi đi vào cuộc sống tu dòng và trở thành hiền thê của Ngài 

thì tôi thoáng buồn một chút với ý nghĩ: 

- Tôi sẽ không bao giờ có những đứa con sinh ra từ máu huyết của mình! 

Thế rồi ý tưởng buồn-buồn ấy dần dần biến mất khi tôi nhận ra chiều kích của chức làm mẹ thiêng liêng. 

Tôi phải từ khước tình yêu tục lụy với việc sinh sản con cái để dâng hiến cho Tình Yêu thần thánh, Tình 

Yêu trao ban cho tôi dồi dào con cái thiêng liêng gấp bội phần! 

Cá nhân tôi, tôi không cảm thấy ơn gọi tận hiến tu trì ngay lúc còn nhỏ. Vì thế khi bước vào tuổi khôn lớn 

tôi dự định lập gia đình và sẽ sống đời hôn nhân cũng như thánh hóa cuộc sống cùng với hiền phu và con 

cái. Nhưng THIÊN CHÚA có dự tính của Ngài và đã ban thưởng cho tôi gấp trăm lần. Nếu lập gia đình thì 

tôi có nhiều lắm là khoảng 5 hoặc 10 đứa con là cùng! Trong khi giờ đây trong cuộc đời nữ tu Ngài ban 

cho tôi đến hàng trăm đứa con nghèo nàn và bị bỏ rơi. Thật vậy, mỗi ngày nơi ”Nhà Thánh Nữ Teresa 

GIÊSU” này, Chị Em nữ tu chúng tôi hân hạnh chăm sóc, âu yếm siết chặt vào lòng và ôm trọn vào vòng 

tay không biết bao nhiêu là trẻ mồ côi, tàn tật và bị bỏ rơi. 

Con đường ơn gọi tu dòng của tôi khởi hành đúng vào ngày 6-1-2005 lễ Hiển Linh. THIÊN CHÚA tỏ mình 

ra cho tôi và tôi chính thức gia nhập Cộng Đoàn Thừa Sai Tôi Tớ Người Nghèo Thế Giới Thứ Ba. Ngày 2-2-

2005 tôi lãnh Thánh Giá của một thỉnh sinh. Rồi tôi lãnh tu phục của một tập sinh và tuyên khấn lần đầu 



vào ngày 12-10-2006. Trong thời kỳ thỉnh sinh và tập sinh tôi hân 

hạnh tháp tùng Chị Em đi phục vụ người nghèo nơi các làng mạc 

và phục vụ trẻ em mồ côi và tàn tật nơi Trung Tâm của Hội Dòng. 

Trong thời gian thụ huấn và tập luyện này, đôi khi tôi có cảm 

tưởng như mình đang mơ. Thật là một thực tại quá lớn lao cao 

cả đối với tôi: 

- THIÊN CHÚA Toàn Năng, Đấng Tạo Dựng trời đất lại ghé mắt 

nhìn đến một thọ tạo thấp hèn và đưa nó vào chia sẻ cuộc sống 

thần thiêng với Ngài! 

Thật tuyệt diệu! Ngày tuyên đọc lời khấn lần đầu tôi vô cùng xúc 

động. Giọng tôi run run. Tôi sợ mình không thể đọc xong lời 

khấn. Nhưng tạ ơn Chúa. Tôi đã tự chủ và sốt sắng đọc to lời 

tuyên khấn. Tôi cũng chính thức nhận Thánh Giá riêng, dấu 

chứng thuộc về thành phần của Hội Dòng Thừa Sai Tôi Tớ Người Nghèo Thế Giới Thứ Ba. Thánh Giá là 

biểu tượng ơn đoàn sủng của Hội Dòng. Trên Thánh Giá có ghi câu Phúc Âm: 

- Điều gì các con làm cho anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy chính là làm cho Thầy. 

Thời gian khấn tạm kéo dài 4 năm. Và ngày 12-10-2010, ngày trọng đại, tôi đọc lời tuyên khấn vĩnh viễn. 

Có thể nói rằng, thời gian khấn tạm là thời kỳ đính hôn. Tuyên Khấn Vĩnh Viễn là hôn lễ, chính thức 

thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đức Lang Quân Chí Thánh Chí Tôn. 

Khi trở thành hiền thê Đức Chúa GIÊSU tôi cũng đặt trọn cuộc đời tôi trong vòng tay từ mẫu dấu ái của 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng tiến bước trong hành trình phục vụ 

các anh chị em nghèo, những người bé nhỏ của THIÊN CHÚA. 

Chứng từ của Nữ Tu Benedetta Maria Kauffmann, người Pháp. 

... ”THIÊN CHÚA không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. 

THIÊN CHÚA không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người góa bụa. 

Nước mắt góa phụ lại không giàn giụa trên gò má, và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải 

khóc sao? Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an 

lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi 

hành công lý” (Sách Huấn Ca 35,13-18). 

(”Missionari Servi dei Poveri (MSP) del Terzo Mondo”, Opus Christi Salvatoris Mundi, Anno 23, Natale 

2010, trang 11-13) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


