
 TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM LÀ HỒNG ÂN VÔ GIÁ 

 
... 10 năm dài trôi qua, kể từ ngày tôi hoảng-kinh nghe một tiếng gọi không thể chống 

cự. Tiếng gọi bước vào cuộc sống tận hiến trong Dòng Tu! Tiếng Chúa gọi tôi theo Ngài 

mạnh đến độ không có gì cũng không một ai có thể tách ra khỏi tôi. Cũng không còn gì 

có thể lấp đầy niềm khao khát, nỗi nhớ nhung vô-biên, tình-yêu, viên-mãn và thần-linh 

chất chứa trong trái tim tôi! 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể và Đức Nữ Trinh MARIA Vô Nhiễm trở thành 2 Mối 

Tình lớn lao cao cả nhất của tôi. Đặc biệt tôi suy gẫm lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Không 

có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu trao ban mạng sống mình cho bạn hữu”, Gioan 

15 câu 13. 

 

Ngay từ thơ ấu tôi đã yêu mến Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc bằng một tình yêu con thảo. Giờ đây trong khó khăn tìm kiếm 

hướng đi cho cuộc đời, dĩ nhiên tôi ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ Rất Thánh MARIA. Tôi van xin Đức Mẹ nâng đỡ chở che. 

 

Tôi đau đớn tự hỏi: ”Làm thế nào thực hiện ơn gọi đây?” Tôi gia tăng việc cầu nguyện. Tôi phó thác trong vòng tay từ mẫu của 

Đức Mẹ MARIA mọi nỗi lo âu cùng mọi niềm hy vọng. Tôi cũng đặt mình trong vòng tay Thánh Ý THIÊN CHÚA. Tôi cảm thấy sẵn 

sàng bước theo vết chân của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhưng chung quanh tôi lại xuất hiện trăm vạn hàng rào ngăn trở. Song 

Thân tôi cương quyết bày tỏ ước muốn: 

- Con phải học xong đại học cho có bằng cấp hẳn hoi rồi sau đó phải lập gia đình! 

 

Trong thời gian này THIÊN CHÚA Quan Phòng thu xếp cho tôi có dịp quen biết Các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cộng 

Đoàn Các Chị ở gần Đền Thánh Đức Bà Chỉ-Bảo Đàng-Lành ở Erigento (Nam Ý). Các Chị có Nhà tiếp đón các thiếu nữ đến tĩnh 

tâm và tìm hiểu ơn gọi. Tôi ghi tên tham dự một tuần cấm phòng. Tôi ngạc nhiên và sung sướng hưởng nếm bầu khí thiêng liêng 

chan hòa tinh thần phan-sinh và thánh-mẫu. Tôi trải qua những ngày thuần túy niềm vui nội tâm. Nơi chốn phúc lành trở thành 

chiếc nôi ấp ủ ơn gọi của tôi. Các Linh Mục dòng Phanxicô giúp đỡ tôi trong vấn đề linh hướng và cùng tôi kiểm chứng xem tôi 

có ơn gọi tu dòng đích thật hay không. Niềm vui thiêng liêng của tôi thật tràn đầy. 

 

Từ đó tôi nuôi mộng ước trở thành nữ thừa sai. Nhưng rồi sức khoẻ yếu kém khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực 

hiện ước nguyện. Dầu vậy tôi vẫn tiếp tục duy trì niềm mong muốn. Tôi đơn sơ tự nhủ: 

- Nếu Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Mẹ Ngài gieo vào lòng tôi ước nguyện này, hẳn các Ngài cũng sẽ cho tôi phương thế thi hành nó, 

hoặc cách này hoặc cách khác! 

 

Sau 7 năm dài đau khổ trăm bề, một người bạn của tôi là nữ tu Phan-sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, báo cho tôi tin vui: 

- Nếu bạn ao ước, bạn có thể trở thành phần tử của Hội Dòng qua việc tận hiến cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm mặc dầu bạn vẫn 

sống giữa đời. 

 

Tin vui như luồng sáng chiếu dọi vào linh hồn. Tôi sung sướng tự nhủ: 

- Vậy là mình thực hiện được giấc mơ! 

 

Nhờ tấm lòng dấu ái kèm với sự giúp đỡ tận tình của chị bạn nữ tu, tôi chuẩn bị cho lễ nghi tận hiến bằng những ngày học hỏi, 

suy gẫm và tĩnh tâm. Bạn có thể tưởng tượng niềm phấn khởi lớn lao của tôi như thế nào. 

 

Đối với tôi, tận hiến cho Đức MARIA Vô Nhiễm là hồng ân vô giá. Nếu chúng ta dồn trọn sức lực vào cuộc sống tận hiến thì qua 

trung gian của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc, chúng ta có thể đi đến tận cùng bờ cõi trái đất, bằng hy sinh và bằng lời cầu 

nguyện để hỗ trợ công cuộc truyền giáo của không biết bao nhiêu vị thừa sai quảng đại. 

 

Việc tận hiến cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm mang đến cho tôi sức mạnh và niềm vui kể cả trong gian nan thử thách. Bởi lẽ tôi 

biết rõ nhờ tận hiến mà các ước mong của Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA và Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ được thực hiện. Ước 



mong đó chính là: 

- Cứu rỗi và thánh hóa các linh hồn, dẫn đưa nhân loại tiến vào vinh quang Thiên Quốc. 

 

Chứng từ của cô Maria Speranza, người Ý. 

 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng .. Có lần 

con tự nhủ: ”Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng 

cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!” (Giêrêmia 20,7+9). 

 

(”Missio Mariae”, n.13, Estate 1999, trang 17-18) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


