
CHÚA LÀ NÚI ĐÁ CHO CON ẨN NÁU! 

 

Thứ bảy mùng 6-7-2013, Chị Marie-Laure và Chị 

Marie đã tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng 

Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU. Hai 

Chị từng là kỹ sư và đã gia nhập Cộng Đoàn Nữ 

Đaminh cách đây 8 năm. Trước hết xin nhường 

lời cho Chị Marie-Laure nói về hành trình đưa 

đến ơn gọi tu dòng. 

Tôi gia nhập đời sống cộng đoàn sau khi ghi 

nhận một tiếng gọi đột ngột xuất hiện. Nhưng 

phải đợi một thời gian dài thật dài để có thể 

nghe tiếng gọi rồi đợi thêm một thời gian thật 

dài nữa để có thể đi đến quyết định đáp lại tiếng 

gọi! Như vậy, theo một nghĩa đó nào đó, có thể 

nói rằng tôi đã vào dòng tu bằng cách đi thụt lùi! 

Tôi chọn dòng Nữ Đaminh cũng là một câu chuyện tình cờ. Tôi ao ước có một cuộc sống cộng đoàn vững 

chắc cùng với một nền phụng vụ vừa đẹp vừa sốt sắng. Tôi hoàn toàn không thích nền phụng vụ biển-

đức hoặc nền phụng vụ của các cộng đoàn đặc sủng. May mắn thay nét phong phú của Giáo Hội Công 

Giáo tạo ra một khoảng không gian giữa hai cột trụ này! Tôi từng sinh hoạt với giới trẻ, vì thế một hội 

dòng hoạt động tông đồ cạnh giới trẻ có lẽ thích hợp với tôi nhất. Thế rồi tôi khám phá ra trang mạng 

của Dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU. Tôi dành ra nhiều tháng tìm hiểu trước khi quyết 

định liên lạc với Hội Dòng. 

Đối với tôi, tuyên khấn vĩnh viễn giống như lao mình vào bất định! Và có lẽ như thế thì tốt hơn. Cái 

phóng thứ nhất chính là lúc tôi gia nhập hội dòng. Lao mình vào bất định thể theo sự kiện đặt đời sống 

mình vào đời sống cộng đoàn, là có một ”định mệnh” chung, là trao niềm tin tưởng, cũng giống như các 

Chị Em khác tin tưởng nơi tôi. Tôi trở nên thành viên toàn phần của một đại gia đình. Tôi đặt cuộc đời 

tôi trong bàn tay THIÊN CHÚA cũng như trong vòng tay các Chị Em. 

Tôi cố gắng thích nghi và dung hòa giữa thời khóa biểu của Cộng Đoàn với thời khóa biểu dạy học cũng 

như thời giờ dành cho công tác phục vụ cạnh giới trẻ ngoài khung cảnh trường học. Tôi là giáo sư môn 

vật lý. Từ 5 năm qua tôi dấn thân hoạt động mục vụ cạnh giới sinh viên. Thật là một công tác tông đồ rất 

đẹp và rất phong phú. Sinh hoạt tông đồ này giúp tôi giữ thăng bằng trong cuộc sống của một nữ tu và là 

giáo sư. Các sinh hoạt tông đồ ngoài môi trường học đường thì cho phép tôi sống một cách thức khác. 

Hình thức tông đồ này thật quan trọng vì nó làm cho đời sống tu dòng được hiện diện hữu hình giữa 

lòng giáo phận. 

... Trong khi đó thì Chị Marie cùng dòng Nữ Đaminh Danh Thánh Đức Chúa GIÊSU lại có một con đường 

ơn gọi hoàn toàn khác. Bởi lẽ Chị cảm nhận một tiếng gọi vào đời tu ngay từ thơ ấu và niềm ao ước 



bước theo Đức Chúa GIÊSU để tận hiến toàn 

thân cho Người không bao giờ lìa xa Chị, kể cả 

đôi lúc Chị thầm mơ phải chi Chúa gọi một 

người khác! 

Chính nhờ dịch vụ ơn gọi và sau khi hoàn tất 

văn bằng kỹ sư mà Chị Marie bắt đầu ý thức về 

sứ mệnh của mình: ”Nói về Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ cho các trẻ em”. Chị hoàn toàn không 

muốn dạy các môn đời. Sự phân định ơn gọi 

đã đưa Chị đến với Hội Dòng Nữ Đaminh Danh 

Thánh Đức Chúa GIÊSU qua trang mạng của 

Hội Dòng. Ban đầu Chị thưa ngay với Chúa: 

”Xin Chúa đừng bảo con vào đây nhé, bởi vì 

sao thấy khó quá!” Thế nhưng khi tìm hiểu về 

đời sống Cộng Đoàn thì niềm vui và niềm an 

bình đã xóa tan mọi nỗi lo âu sợ hãi. Vỏn vẹn 

vài tháng sau, Chị trở thành thỉnh sinh. Sau khi 

tuyên khấn vĩnh viễn Chị Marie bày tỏ cảm 

tưởng như sau: Mọi giai đoạn trải qua đều quan trọng vì chúng giúp ý thức về lời tuyên khấn trọn đời. 

Sự khác biệt lớn lao hệ tại nơi sự kiện cho đến nay tôi luôn có cánh cửa mở rộng để có thể ra đi vào bất 

cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không ra đi. Tôi ở lại. Và đây chính là một dấn thân trọn vẹn, một cam kết trọn 

đời. Ngoài ra Cộng Đoàn luôn có mặt để nâng đỡ và trợ giúp tôi. 

Liên quan đến công tác dạy giáo lý cho các học sinh tại trường Chúa Quan Phòng, Chị Marie tươi cười 

phát biểu: Sinh hoạt bên cạnh các em, tôi nhận được rất nhiều niềm vui cùng ân huệ. Tôi thường ngỡ 

ngàng khám phá ra các kz công THIÊN CHÚA thực hiện nơi các em. Đức Tin của tôi được củng cố mỗi 

ngày nhờ các trao đổi của tôi với các em. 

... ”Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình 

yêu của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, hòa điệu sắt cầm gieo trầm 

bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tz bà. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài 

làm, con phải reo lên: Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay! .. 

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài xức dầu 

thơm mát. Mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Người công chính 

vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn 

giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết trái, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh 

rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho con ẩn náu, nơi Người chẳng có chút 

bất công” (Thánh Vịnh 92(91),2-6/11-16). 

(”FOI & VIE” Mensuel des catholiques du diocèse de Toulouse, 153è Année, No 92, Juillet-Aout 2013, 

trang 8-9)                                                                                                         Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


