
HUYNH ĐOÀN CHÚA GIÊSU TÌNH YÊU 

 

- Huynh Đoàn Chúa Giêsu Tình Yêu - Fraternité Jésus Caritas (FJC) là Tu 

Hội Đời thành hình tại làng Ars bên nước Pháp vào năm 1952 bởi Chị 

Marguerite Poncet (1902-1992) cùng với nhóm 7 nữ giáo dân và được 

sự trợ giúp hướng dẫn ngay từ đầu của Cha René Voillaume (1905-

2003), Linh Mục sáng lập Huynh Đoàn Các Tiểu Đệ Chúa Giêsu. 

Huynh Đoàn Chúa Giêsu Tình Yêu gợi hứng từ linh đạo của Chân Phúc 

Linh Mục Charles de Foucauld (1858-1916): bước theo Đức Chúa GIÊSU 

thành Nagiarét bằng Cầu Nguyện và Chầu Thánh Thể và sống giữa đời 

với các dấn thân thường nhật trong lãnh vực nhân bản, chuyên nghiệp 

và xã hội. 

Vừa thành hình, Huynh Đoàn đã phát triển nhanh chóng tại Pháp và tại 

Âu Châu rồi lan sang các nước Châu Mỹ La Tinh và Hoa Kỳ. Gần đây cũng 

có mặt tại Á Châu và Phi Châu. Huynh Đoàn được Giáo Hội công nhận như Tu Hội Đời vào năm 1996 và 

thuộc quyền giáo hoàng từ ngày 8-12-1999. Huynh Đoàn có khoảng 250 thành viên gồm các nữ giáo dân 

độc thân hoặc góa bụa thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Các thành viên của Huynh Đoàn 

thực thi các nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ cuộc sống của các giáo dân thánh hiến giữa đời. 

Sau đây là chứng từ của Chị Huguette T. kể lại hành trình khám phá ơn gọi nơi Huynh Đoàn Chúa Giêsu 

Tình Yêu (FJC). 

Tôi dấn thân trong Huynh Đoàn như đáp lời mời của THIÊN CHÚA làm cho cuộc sống thường nhật có ý 

nghĩa và có niềm vui sâu đậm hơn. Dấn thân sống đời tín hữu bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ là một 

tiếp nối của bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Dấn thân - chọn lựa một lối sống - không phải để phô trương 

cũng không phải để dấu kín mà là để sống thật sự. 

Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo. Thời niên thiếu tôi tham gia hoạt động vài năm nơi Phong 

Trào Giới Trẻ Công Giáo Nông Thôn (MRJC). Có lẽ vì lý do tuổi tác - lúc ấy tôi đã 25-26 tuổi - nên tôi cảm 

thấy không thích hợp lắm. Tôi liền xin lời khuyên của một vị Linh Mục. Ngài giới thiệu với tôi một nhóm 

tìm hiểu. Chúng tôi gồm khoảng 6-7 thanh thiếu nữ - đang trên đường tìm kiếm - gặp nhau mỗi tháng 

một lần tại Martigné-Briand (Trung Tây nước Pháp). Mỗi người tự hỏi: 

- Đâu là ơn gọi của tôi? Tôi phải chọn lối sống nào: lập gia đình, đi tu dòng, sống độc thân, hay sống 

thánh hiến giữa đời? 

Thật là vấn đề lớn lao quan trọng đối với chúng tôi! Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi dành thời giờ để cầu 

nguyện chung, chia sẻ cuộc sống trong tháng, tham dự Thánh Lễ và được mời tiến về một hướng đi nào 

đó mà chúng tôi cảm thấy kêu gọi. 



Tôi gặp gỡ hai Cộng Đoàn Nữ Tu sống trong các căn nhà thuê và đi làm 

bên ngoài. Cánh cửa rộng mở tiếp đón nhưng tôi không bước vào vì cảm 

thấy không có ơn gọi sống đời cộng đoàn. 

Thế rồi một cách không đợi không chờ, THIÊN CHÚA đặt trên đường tôi 

đi, nơi chỗ làm việc, một bạn đồng nghiệp gốc thành phố Loire-

Atlantique và là thành viên Huynh Đoàn Chúa Giêsu Tình Yêu (Fraternité 

Jésus Caritas FJC). Tôi thấy Chị sống thật hạnh phúc và an bình. Lúc ấy 

diễn ra biến cố như trong Phúc Âm lời Đức Chúa GIÊSU mời gọi: ”Con 

hãy Đến và Xem”. 

Thời gian tìm hiểu diễn ra trong vòng 10 năm. Ban đầu là cảm tình viên 

tiếp đến là dấn thân đầu tiên với thời gian huấn luyện, rồi thánh hiến 

tạm và lập lại lời thánh hiến cho đến khi thánh hiến vĩnh viễn. 

Thành viên Huynh Đoàn Chúa Giêsu Tình Yêu có nghĩa là sống đời giáo dân, độc thân, trong bối cảnh 

thường nhật nhưng hiệp thông với các thành viên khác. Đây là lý tưởng mà chúng tôi tìm kiếm trong tinh 

thần huynh đệ với Các Chị Em có cùng ý hướng và cùng chọn lựa. 

Trong Huynh Đoàn bước theo Cha Charles De Foucauld, chúng tôi gặp gỡ nhau hàng tháng và tham dự 

các kỳ tĩnh tâm. Chúng tôi thường điện thoại cho nhau để nâng đỡ lẫn nhau và thúc giục nhau tiến bước 

trong đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với Kinh Nguyện của Giáo Hội và nhất là chuyên chăm tham dự 

Thánh Lễ, suối nguồn của cuộc sống. 

Theo linh đạo của Cha Foucauld, một mình với THIÊN CHÚA, chúng tôi biết rằng sa mạc chiếm một chỗ 

rộng lớn cũng như Nagiarét, nơi diễn ra cuộc sống ẩn dật của Đức Chúa GIÊSU. Chúng tôi cố gắng quan 

tâm cách riêng đến người nghèo khổ túng thiếu. Chúng tôi muốn trở thành một sự hiện diện đầy yêu 

thương nhưng cũng thật kín đáo và khiêm tốn. 

Tôi dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA vì Huynh Đoàn Chúa Giêsu Tình Yêu là phương thế Chúa ban cho tôi để 

sống Phúc Âm và để cố gắng trong đời sống thường nhật biết yêu mến Chúa hơn cũng như biết yêu 

thương anh chị em đồng loại tốt hơn và nhiều hơn. 

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

Ngài đã thắng” (Giêrêmia 20,7). 

(”Crier L'Évangile Par Toute Notre Vie”, À la suite de Charles de Foucauld, vivre la spiritualié de Nazareth. 

Par une équipe de Fraternité Jésus Caritas. Bayard Service Édition, 2011, trang 13-14) 
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