
MÃI MÃI LÀM HIỀN THÊ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

Ngày 2-12-2007, Chị Maria Paola De Biase tuyên khấn vĩnh 

viễn trong Hội Dòng Đaminh Thánh Nữ Caterina thành Siena 

tại Vigevano ở miền Bắc nước Ý. Đối với Chị, ơn gọi tu trì là 

ân huệ vô biên, là cách thức tuyệt vời để thực thi thánh ý 

THIÊN CHÚA và là chứng tá cho niềm vui của một THIÊN 

CHÚA thật gần gũi. Xin nhường lời cho Dì Phước Maria Paola 

De Biase. 

Thời gian trôi qua chưa lâu kể từ ngày con được long trọng 

thề hứa trước mặt toàn thể Giáo Hội. Đó là tiếng THƯA VÂNG 

chung kết đáp lại lời mời của THIÊN CHÚA. Mỗi lần nhớ lại 

biến cố trọng đại ấy, lòng con dâng lên niềm tri ân chân 

thành. Con như hồi tưởng một mầu nhiệm cao cả đã xảy đến 

cho con. 

Sau lễ tuyên khấn trọn đời, con trở lại với công việc như 

trước và với những người con quen biết. Nhưng con ý thức 

sâu xa mình đã thay đổi. Bởi lẽ, con cảm nhận trong con có 

một sức mạnh lớn hơn và một ước nguyện lớn hơn. Con 

nồng nhiệt mong muốn phải sống như thế nào để có thể phản chiếu Tình Yêu THIÊN CHÚA cho tất cả 

mọi người. 

”Cha sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu” (Hôsê 2,21). Đó là Lời Chúa phán con vẫn thường nghe, 

nhưng con chưa hề cảm nghiệm sức mạnh của Lời Chúa trong chính cuộc đời con. Bây giờ thì con hiểu 

rằng THIÊN CHÚA muốn con thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Khi ý thức sâu xa về hồng ân trọng đại này, con 

cảm thấy mình thật bé nhỏ, bởi lẽ, con không hề làm điều gì để có thể nhận được ơn lành vô biên như 

thế. Con chỉ nhớ rằng: Có một ngày xa xưa, trong thời xuân trẻ, con nghe tiếng Chúa, con cảm nhận cái 

nhìn Chúa đặt trên con. Rồi một ngày Chúa bảo con ”Hãy Theo Cha” và con đã mau mắn đáp lại tiếng 

gọi. Thế thôi! Con luôn luôn tin tưởng và cảm nghiệm rõ ràng không biết bao nhiêu dấu hiệu Tình Yêu 

THIÊN CHÚA tỏ hiện trong cuộc đời con. 

Khi chiêm ngắm hồng ân vô biên của ơn gọi tu dòng, con tự nhủ mình phải vun trồng để hồng ân lớn 

mãi. Con không đáp lại tiếng THƯA VÂNG duy nhất một lần vào chính ngày tuyên khấn vĩnh viễn, nhưng 

con lập lại tiếng THƯA VÂNG mỗi giây phút trong cuộc đời tu trì của con. Thần Linh THIÊN CHÚA làm cho 

con thực hiện cùng lúc 3 ơn gọi: nữ giới, hiền thê và người mẹ. Vâng đúng như thế. Người nữ và hiền 

thê dâng hiến trọn con tim và chỉ có cái nhìn duy nhất hướng về Đấng là Tình Quân tuyệt đối. Cuộc đời 

con mang một ý nghĩ mới và thật tràn đầy. Mỗi ngày con học cách sống của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã 

từng phán rằng: ”Lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của CHA Thầy” (Gioan 4,34). 



Với tư cách là nữ tu tuyên khấn trọn đời, con là phụ nữ đã lập gia 

đình. Con đã giao kết vĩnh viễn với Đấng là Chủ Tể và là cùng đích 

cuộc đời con. Con có nhiệm vụ nêu cao chứng tá cho mọi người 

hiểu rằng: Thực hiện cuộc sống chính là Yêu Thương và ơn gọi của 

mỗi người chính là tìm kiếm THIÊN CHÚA và sống trong Chúa. 

Mỗi ngày con có dịp gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người. Con tự nhủ: 

Mình có nhiệm vụ nêu cao chứng tá về niềm vui, niềm vui của một 

THIÊN CHÚA thật gần gũi. Chính Ngài đã mặc xác phàm, đã trở nên 

một Người và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì chúng ta. Từ suy tư 

này, con nghe như có tiếng Chúa phán với riêng con: ”Hãy đi và cả 

con nữa, cũng hãy làm như vậy” (Luca 10,37). 

Từ ngày tuyên khấn trọn đời con mang thêm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhắc con nhớ rằng: Con dâng hiến 

đời con cho THIÊN CHÚA và Ngài đã chấp nhận. Con dâng cho Chúa thửa đất khô cằn và chính Ngài sẽ 

làm cho nên phì nhiêu. Từ nay, sự trung tín của THIÊN CHÚA và lòng tin tưởng của con trở thành một. 

Tay trong tay chúng con cùng tiến bước. Nhờ sức mạnh vạn năng của THIÊN CHÚA con hợp tác với Ngài 

trong chương trình cứu rỗi các linh hồn. 

Con không thể kết thúc chứng từ ơn gọi tu dòng của con mà không dâng lời khấn xin cùng Đức Nữ Trinh 

Rất Thánh MARIA. Con xin Đức Mẹ MARIA làm cho lòng dạ con không bị son sẻ. Trái lại, xin Đức Mẹ mở 

rộng lòng con để có thể cưu mang, sinh sản và dâng lên THIÊN CHÚA CHA thật nhiều người con dấu ái, 

đẹp lòng Ngài. 

... ”Cha sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu. Cha sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính 

trực, trong ân tình và xót thương. Cha sẽ lập hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết 

THIÊN CHÚA. Vào ngày đó, Cha sẽ đáp lại trời và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và 

dầu tươi” (Hôsê 2,21-24). 

(”Allez, Allez Petites”, Quadrimestrale della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da 

Siena, Numero 3, Anno II, Santa Natale 2008, trang 10-11) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


