
ĐỨC GIÊSU KITÔ VẪN LÀ MỘT, HÔM QUA CŨNG 
NHƯ HÔM NAY VÀ NHƯ VẬY MÃI ĐẾN MUÔN ĐỜI 

 

 
Nữ tu Nadia - người Pháp - thuộc dòng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ 

MARIA hiện làm việc tông đồ nơi giáo phận Vendée ở miền Đông Nam nước Pháp. 

Dòng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ Maria được thành lập vào năm 

1818 tại Vendée do Cha Pierre Monnereau (1787-1856), Cha Sở giáo xứ Brouzils. 

Dòng đặc biệt hoạt động cho lãnh vực nhân bản hóa và rao giảng Tin Mừng trong 

tinh thần yêu thương, gần gũi và liên đới với anh chị em đồng loại. Ngày nay Các 

Nữ Tu dòng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA dành ưu tiên cho các 

dịch vụ giáo dục, sức khoẻ và mục vụ. Nền tu đức của Hội Dòng đặt trọng tâm nơi 

lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU, yêu mến Lời Chúa và Thánh Thể. 

 

Sau đây là chứng từ của Chị Nadia về Đức Tin nơi THIÊN CHÚA, một niềm tin đặt nền móng trọn cuộc 

đời Chị, như một thành phần của chính Chị mà không gì có thể tước đoạt khỏi Chị, bởi vì Đức Tin kết 

cấu thành cuộc đời Chị, trao ban Sự Sống cho Chị, ngày qua ngày. Xin nhường lời cho Chị Nadia. 

 

TIN là từ diễn tả việc đặt nền móng trọn cuộc đời tôi. Nhưng nó không chỉ thuần túy là một từ mà tôi 

tuyên xưng mỗi khi đọc kinh Tin Kính. 

 

”Tôi Tin” nhập thể trong trọn cuộc sống tôi. 

Nó nhập thể vào ngày tôi gặp Một Người, một Đấng ôm chặt tôi vào trong Tình Yêu của Người. Biến cố 

này xảy ra vào một ngày trong một cuộc tĩnh tâm trong thinh lặng. Ngày hôm ấy Đức Chúa GIÊSU giải 

thoát tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi cùng mọi khép kín vào chính mình và Người phán cùng tôi: ”Hãy đến và 

theo Thầy. Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống” (Gioan 14,6). 

 

”Tôi Tin” không ngừng nhập thể trong tôi mỗi ngày một hơn 

kể từ khi tôi bước theo Vị Thầy là Con THIÊN CHÚA. Người không ngừng hướng tôi tiến về Suối Nguồn 

của mọi sự sống là THIÊN CHÚA CHA. Đức Chúa Thánh Thần - trong tình yêu của THIÊN CHÚA Ba Ngôi 

- không ngừng thổi hơi nhắc tôi nhớ rằng tôi là ái nữ của THIÊN CHÚA và là chị em của từng người 

đồng loại. 

 

”Tôi Tin” nhập thể trong thực tại cuộc đời tôi 

nơi Hội Dòng Các Nữ Tu Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. Nối gót vị sáng lập dòng và 

cùng với toàn thể Chị Em từng đáp lời ”Xin Vâng”, lời ”Xin Vâng” của riêng tôi bước theo Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ đâm rễ sâu trong thế giới; một khả thể được trao cho lời ”Tôi Tin”. 

 

”Tôi Tin” nhập thể trong trọn cuộc sống tôi, 

nhưng nó không tẩy xóa các khó khăn, các nỗi sợ hãi, các từ khước, các chết đi để sống mỗi ngày. 

Nhưng nó cho phép tôi có một cái nhìn khác, một lối thoát. Tôi tin rằng khi bước theo Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ thì sự sống mạnh hơn cái chết. Tôi cũng tin rằng Tình Yêu vô biên và tràn bờ của THIÊN CHÚA 

CHA muốn cho chúng ta đứng vững và sống động. 

 

Sau tất cả những suy tư trên đây, một điều gì đó xảy đến. Được giải thoát khỏi mọi co quặp, mọi nghi 

ngờ, liền thành hình trong tôi một lối khai thông trong mối quan hệ của tôi với THIÊN CHÚA, với tha 

nhân và với chính tôi. Một hữu thể mới xuất hiện để bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tiếp nhận và 

truyền đạt sự sống. Bởi vì, ”Tôi Tin” không khép kín tôi nơi chính mình, cũng không khép kín trong mối 



quan hệ bậc hai Chúa-con, nhưng mở rộng tôi cho vô biên của tha nhân. Mối quan hệ tin tưởng được 

thiết lập với Đức Chúa GIÊSU KITÔ càng lớn mạnh và củng cố xuyên qua các biến cố cuộc đời thì càng 

làm cho niềm tin tưởng nơi người khác, nơi tôi được lớn lên và phát triển. Các nỗi lo sợ tan biến và 

nhường chỗ cho khả năng sống và yêu thương. 

 

Mối liên hệ tin tưởng này mở rộng cho tình yêu, tình yêu nhập thể trong đời sống thường nhật và tình 

yêu khổ nạn phục sinh. Yêu là Đường Đi. Chỉ duy nhất Đấng đã đi qua Con Đường Tình Yêu này cho 

đến cuối cùng mới có thể hướng dẫn tôi và đưa tôi đến sự viên mãn của Tình Yêu. 

 

Tôi phó thác cuộc đời tôi, bằng tình yêu, vào trong vòng tay THIÊN CHÚA, và đó là trọn niềm vui của 

cuộc đời tôi. 

 

... ”Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem 

cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, 

hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời .. THIÊN CHÚA là nguồn mạch 

bình an đã đưa Đức GIÊSU, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Chúa GIÊSU là Vị Mục Tử cao 

cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin THIÊN 

CHÚA ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện 

nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kính dâng Đức Chúa KITÔ vinh 

quang đến muôn thưở muôn đời. Amen" (Thư gửi tín hữu Do Thái 13,7-8/20-21). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.12, Janvier 2013, (Hors Série ”Vocations 

Vendée”), trang 7) 
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