
 ĐẶT NỀN TẢNG CUỘC ĐỜI TRÊN ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 
 

... Trước khi đi đến quyết định tận hiến cho THIÊN CHÚA trong đời sống linh mục hoặc tu dòng, người 

trẻ cần một thời gian suy nghĩ hầu phân định ơn gọi. 

 

Để giúp các bạn trẻ hoàn toàn thanh thản nhận ra đâu là con đường có thể dấn thân trọn đời, Các Giám 

Mục vùng Bretagne và Loire (Tây Bắc Pháp) đã thành lập “Nhà Charles de Foucauld” vào năm 2006. 

 

Các bạn trẻ có thể ghi danh đến ở đây trong vòng một năm để học hỏi, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống 

cộng đoàn, như thời gian tiền chủng viện. Cha Olivier Roy thuộc giáo phận Rennes được chỉ định làm 

Bề Trên tiên khởi Nhà Charles de Foucauld. Xin nhường lời cho Cha nói về kinh nghiệm tháp tùng các 

bạn trẻ. 

 

Các bạn trẻ nên dành ra ít là một năm để đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì, 

một chọn lựa nghiêm trọng như cuộc đời Linh Mục không thể quyết định một sớm một chiều cách hời 

hợt nhanh chóng. Trước khi trở thành chủ chăn, phải làm môn đệ! Xét vì có rất nhiều lộ trình khác nhau nên mỗi ứng sinh nên 

dành một năm để định hướng và giúp đặt nền tảng cuộc đời trên Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

Ban điều hợp Nhà Charles de Foucauld gồm 4 Linh Mục. Chúng tôi đồng hành với các bạn trẻ cách hết sức đơn sơ tự nhiên. Mỗi 

bạn trẻ mang một tâm tình với những khắc khoải khác nhau nên cần được lắng nghe và hướng dẫn riêng. Chúng tôi trao đổi bàn 

thảo và quyết định khi đến thời đến lúc. 

 

Đồng hành đầu tiên diễn ra trong cuộc sống chung. Có không biết bao nhiêu vấn đề quan trọng được đề cập khi ngồi chung xe 

trên một đoạn đường dài hay trong lúc rửa đĩa rửa muỗng! Các Linh Mục chúng tôi là chứng nhân hùng hồn tỏ lộ cho các bạn trẻ 

thấy niềm vui của cuộc đời dâng hiến và trao tặng. 

 

Cơ cấu tổ chức Nhà Charles de Foucauld có đầy đủ yếu tố giúp các bạn trẻ phân định ơn gọi và chọn lựa hướng đi. Chúng tôi 

chia sẻ cuộc sống cộng đoàn với thời khóa biểu rõ ràng. Giờ học hỏi, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, thinh 

lặng và phục vụ anh em, đặc biệt là những anh em kém may mắn nhất. Bạn trẻ nào trung thành tuân giữ giờ giấc các sinh hoạt là 

dấu hiệu đầu tiên tỏ cho thấy bạn trẻ ấy có mầm ơn gọi. Bởi vì, làm sao một bạn trẻ có thể trở thành linh mục tương lai nếu ngay 

bây giờ không muốn xả thân phục vụ anh em đang sống bên cạnh, hoặc luôn luôn đến trễ trong các giờ đọc kinh và tham dự 

Thánh Lễ? Đây là yếu tố đơn giản giúp nhận ra một bạn trẻ có ơn gọi sống đời tận hiến hoặc trở thành linh mục hay không! 

 

Tiếp đến là tầm quan trọng của việc đồng hành thiêng liêng. Được chính các Linh Mục theo sát hướng dẫn là cơ may thật lớn 

giúp các bạn trẻ có ngay trước mắt những mẫu gương sống động. Từ các mẫu gương này các bạn trẻ có thể nhận ra hướng đi 

thích hợp cho chính mình. 

 

Giây phút định đoạt thường diễn ra vào cuối năm sau khi các bạn trẻ tham dự 30 ngày linh thao theo trường phái thánh Ignatio 

của dòng Tên. Phần đông các bạn trẻ gặt hái thành quả đương nhiên của một năm sống nơi Nhà Charles de Foucauld. Nhưng 

cũng có những trường hợp gặp rắc rối. 

 

Tuy nhiên đối với tôi, không có thất bại. Bởi vì, điều quan trọng là mỗi bạn trẻ tìm thấy con đường phải đi và cảm thấy được 

THIÊN CHÚA kêu gọi. Một số lớn các bạn trẻ sau khi rời Nhà Charles de Foucauld thì xin gia nhập Chủng Viện. Cũng có bạn 

trẻ trở lại với con đường học vấn hoặc với công ăn việc làm. Nhưng tất cả đều hài lòng về thành quả một năm sống trong an bình. 

Họ ra đi với một tâm tình tự tin và can đảm, sẵn sàng đối phó với cuộc đời, vì đã được đào luyện về cả hai phương diện nhân bản 

và thiêng liêng. 

 

Đối với tôi, thật là niềm vui lớn lao khi trông thấy các bạn trẻ trở về thăm Nhà Cũ với lòng tri ân vì đã giúp họ tìm ra đúng con 

đường phải đi. Điều này chứng tỏ: 

- Trải qua một năm nơi Nhà Charles de Foucauld là cơ may rất lớn đối với các bạn trẻ. Nó cho phép các bạn trẻ làm một chọn 

lựa hoàn toàn tự do và sau đó được tăng trưởng trong nhân cách dưới cái nhìn yêu thương tràn đầy trìu mến của THIÊN CHÚA 

là CHA! 

 

... “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm 

giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ 

dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao 

giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn” (Thánh Vịnh 16(15),5-9). 

 

(”Paroles & Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse de Laval, No 130, Novembre 2011, 

trang 16) 
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