
CON NGUYỆN CHỦ TÂM THEO ĐƯỜNG HOÀN HẢO! 

 

... Thứ hai ngày 11-11-2013 Cha François-Marie 

Human chính thức nhận sứ vụ Viện Phụ các Kinh Sĩ 

Cộng Đoàn Mondaye của dòng Prémontré ở Tây 

Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho Cha Viện Phụ 

nói về con đường ơn gọi như một mầu nhiệm và là 

hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. 

 

Nếu phải tự giới thiệu thì tôi xin nhấn mạnh điều 

quan trọng nhất. Đó là tôi là một tội nhân được 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu chuộc qua cái chết và sự 

sống lại của Ngài. Tình Yêu THIÊN CHÚA quả thật 

bao la vì Ngài muốn chúng ta được trở nên con cái 

Chúa. 

Năm nay tôi 43 tuổi và là con út trong một gia đình 

Công Giáo sống đạo chân thành có 4 người con. Tôi 

sinh trưởng tại thủ đô Paris rồi sau đó dời về sống 

tại thành phố Versailles nhưng thân phụ tôi quê 

miền Normandie. 

Ơn gọi không đến với chúng ta giống như người ta nhận một thùng quà gởi qua bưu điện. Tôi tin rằng 

THIÊN CHÚA kêu gọi từ muôn thưở. Nhưng tôi nhớ rõ cái ngày mà lần đầu tiên tôi ý thức được Tiếng 

Chúa gọi. Tôi đang ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nhân chuyến hành hương giới trẻ do giáo phận tổ 

chức. Năm ấy tôi 14 tuổi. Đức Cha Louis Simonneaux (1916-2009) - lúc bấy giờ là giám mục Versailles - 

nói chuyện với chúng tôi. Tôi không nhớ rõ ngài nói gì. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng ngài nói về ơn gọi của 

ngài. Thế nhưng, khi bước ra ngoài, tôi xúc động tự nhủ: 

- Điều này được dành cho mình! 

Tôi nhớ rõ sau đó đã tỏ bày ngay với một Linh Mục trẻ là Cha Jean-Paul Hyvernat (1956-1991). Cha tiếp 

nhận tâm sự của tôi với niềm vui. Chắc chắn ngài đã cầu nguyện cho tôi. Hiện nay ngài đang ở trên trời 

và tôi tin rằng ngài chăm sóc canh chừng tôi cũng như bảo trợ nhiều Linh Mục khác. 

Giữa tiếng gọi đầu tiên này cho đến khi xác nhận được tiếng gọi là một thời gian dài. Tôi không thấy rõ 

Chúa muốn tôi chọn hình thức dâng hiến nào. Tôi tiếp tục việc học, sinh hoạt trong phong trào Hướng 

Đạo và phục vụ gia đình, bạn hữu. Sau khi thi đậu tú tài tôi vẫn chưa nhìn ra hướng đi. Tôi liền lăn xả vào 

việc học đòi hỏi thời gian như: lớp dự bị, thi tuyển và trường kỹ sư. Thế rồi tôi dự định bỏ dở việc học thì 

Cha Linh Hướng khuyên tôi phải đi tới cùng điều tôi bắt đầu. Cha nhấn mạnh: 



- Ơn gọi được xây dựng ngay từ bây giờ trong cách thức con thực thi bổn phận hiện tại. 

Tôi vâng lời Cha Linh Hướng, tuy rằng đôi lúc cảm thấy thật khó khăn. Nhưng nhờ thế mà tôi không hối 

tiếc gì cả. Qua Cha Linh Hướng và nhiều người khác, tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Hội Thánh. Và điều 

này thật vô giá. 

Trong thời gian tìm kiếm ơn gọi tôi cũng có những lúc do dự, phân vân và ngập ngừng. Ban đầu tôi 

không có ý định gia nhập dòng các kinh sĩ Prémontré ở Mondaye nên đã vào chủng viện Versailles. Dần 

dần cuộc sống cộng đoàn gây hứng thú, cùng lúc, tôi cũng tìm kiếm một hình thức sống kết hợp giữa 

chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Và cộng đoàn Mondaye xuất hiện trước mắt tôi trông thật đẹp và lôi 

cuốn .. Thế rồi một năm thi hành nghĩa vụ quân sự cho phép tôi tự do phân định ơn gọi cách chính xác 

hơn. Và hội dòng các kinh sĩ Prémontré được xây dựng trên cuộc sống cộng đoàn, kinh nguyện và sứ vụ 

tỏ lộ cho tôi thấy đây chính là hình thức cụ thể tiếng gọi Chúa dành cho tôi. Tôi tin rằng khi gia nhập đan 

viện Mondaye tôi đã thi hành đúng thánh ý THIÊN CHÚA. Mặc dầu khẳng định như thế, tôi vẫn xác tín 

rằng Ơn Gọi là một mầu nhiệm, một hồng ân như Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói. Tôi 

chưa đi hết vòng và THIÊN CHÚA dẫn đưa chúng ta ngày qua ngày, đến nơi mà Ngài muốn chúng ta đến. 

Đó là công trình của Ngài! 

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là mỗi ngày trình diện trước mặt Chúa và xin ơn thánh Chúa trợ giúp để trở 

thành người tôi tớ dễ uốn nắn trong đôi bàn tay Ngài, biết nhận ra thánh ý Ngài và phó thác nơi Thần 

Khí Ngài. Ở vào vị trí Ngài đặt để, tôi không được phép có nhiều cản ngăn, hầu Ngài có thể toàn quyền 

hoạt động. 

Sứ mệnh đầu tiên của tôi là gặp gỡ, đồng hành và gần gũi với 50 anh em tùy thuộc Đan Viện Mondaye. 

Hy vọng rằng Cộng Đoàn của chúng tôi có thể mang lại nhiều hoa trái tông đồ và truyền giáo. Tôi hy vọng 

nơi sự phong phú dồi dào của Cộng Đoàn. Tôi ước mong Cộng Đoàn được phát triển và phục vụ Giáo Hội 

trong niềm trung thành với ơn gọi của chúng tôi là các kinh sĩ hợp thức. 

... ”Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý: con đàn hát kính Ngài. Con nguyện chủ tâm theo 

đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa 

trong nhà. Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều tà vạy, không để cho 

dính dáng đến mình. Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai 

nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng: những bọn đó, không khi 

nào con chịu. Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần. Ai sống đời hoàn hảo, sẽ là 

người được phục vụ con. Nhà con ở không hề chứa chấp kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. Hạng 

nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt. Mỗi buổi sớm mai con lại diệt trừ cho hết phường ác 

nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa bọn làm điều ác, chẳng sót một tên” (Thánh Vịnh 

101(100). 

(”Église de Bayeux Lisieux”, le magazine de la vie diocésaine, numéro 315, Décembre 2013, trang 4-5) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


