
NỮ TU DÒNG ĐỨC BÀ CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH 

 

Dòng Nữ Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành do Chị Marie Gérin-Lajoie 

(1890-1971) thành lập tại Montréal, Canada. Dòng chuyên về 

các hoạt động xã hội và thích nghi theo nhu cầu của mỗi thời 

đại. Các nữ tu của dòng là người Canada, trừ duy nhất Chị 

Angèle. Chị Angèle chào đời tại Venezia (Bắc Ý) nhưng di dân 

sang Canada lập nghiệp và sinh sống. Tại đây, Chị tình cờ gặp các 

nữ tu và xin nhập dòng. Từ đó, Chị là nữ tu dòng Đức Bà Chỉ Bảo 

Đàng Lành. Sau đây là chứng từ của Chị, trong tư cách là một nữ 

tu vừa làm việc trong ngành truyền thông vừa làm giáo sư Học 

Viện Du Lịch và Khách Sạn. Ngoài ra Chị còn là một đầu bếp nổi 

tiếng, chuyên giới thiệu các thực đơn ngon lạ trên truyền hình 

cho các bà mẹ gia đình. 

Một ngày, người ta cần tôi giúp một tay cho chương trình một 

buổi phát của đài Radio-Canada. Sau buổi phát thanh đó, người 

ta mời tôi cộng tác với một số chương trình của đài truyền hình. Thật ra đây chỉ là việc làm phụ. Việc làm 

chính của tôi là giảng dạy tại Học Viện Du Lịch và Khách Sạn. Một điểm đáng chú ý là, nếu trong Cộng 

Đoàn tôi chỉ gặp các Chị Em nữ tu, thì nơi sở làm, tôi chỉ gặp toàn nam giới! Nhưng tất cả quý vị nam giới 

này đều cư xử nhã nhặn, đứng đắn và kính trọng đối với tôi. 

Kể từ khi bước chân vào giới truyền thông, tôi có dịp ghi nhận nỗi lo âu của các nghệ sĩ. Đời sống nghề 

nghiệp của họ rất bấp bênh. Họ thường băn khoăn tự hỏi: 

- Không rõ ngày mai người ta còn mời tôi hợp tác nữa không? hoặc, không rõ họ có gia hạn giao kèo làm 

việc của tôi không?? 

Các nghệ sĩ thường cảm thấy thật cô đơn sau mỗi buổi trình diễn và thèm muốn nếp sống cộng đoàn của 

tôi. Và tôi trở thành người bạn thân, để họ có thể tỏ bày tâm sự, trút bỏ những âu lo hay thất vọng, cay 

đắng. 

Đối với riêng tôi, thì đời sống cầu nguyện chung trong cộng đoàn là sức mạnh giúp tôi can đảm bắt đầu 

một ngày hoạt động tông đồ. Bất cứ việc gì tôi cũng đều làm trong tư cách là nữ tu dòng Đức Bà Chỉ Bảo 

Đàng Lành. Ngoài ra tôi còn cố gắng làm cho người khác cảm nhận sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong 

đời sống. Con người gồm hai yếu tố: thể xác và tinh thần. Yếu tố tinh thần trổi vượt hơn. Do đó con 

người luôn luôn khao khát vô biên. Chính vì thế mà chứng tá Đức Tin của các tín hữu Công Giáo thật 

quan trọng ngay trong môi trường xã hội! 

Trong các hoạt động xã hội, tôi tìm mọi cách - với tâm tình đơn sơ khiêm tốn nhất - để làm nổi bật sự 

hiện diện của THIÊN CHÚA trong chính đời sống của tôi.. Những người tôi có dịp gặp hàng ngày, thường 



âu lo và sầu khổ. Tôi cố gắng mang đến cho họ sự thanh thản, niềm 

an bình và sự tự do, nhất là sự tự do nội tâm. 

Tôi tận dụng mọi khả năng và thời giờ để phục vụ tha nhân. Thời 

giờ thật quý báu. THIÊN CHÚA trao ban thời giờ để chúng ta sinh 

lợi cho mình và cho người khác. Chúng ta nhận lãnh thời giờ cách 

nhưng không thì cũng phải trao ban cách nhưng không và quảng 

đại. 

Một công việc khác của tôi là làm bếp. Đôi khi người ta hỏi tôi có 

mệt nhiều khi phải làm bếp không? Tôi vui vẻ trả lời Không! Lý do: 

không gì thoải mái cho bằng dùng các sản phẩm của trái đất rồi chế 

biến thành các món ăn thơm ngon, đầy hương vị để nuôi sống 

Cộng đoàn và người thân trong gia đình. 

Qua nghề đầu bếp, tôi muốn nâng cao giá trị công việc nội trợ của 

các bà mẹ gia đình. Tôi muốn khuyến khích các bà mẹ yêu thích việc chuẩn bị các món ăn thơm ngon cho 

chồng cho con. Tôi muốn nhắn nhủ họ đừng coi công việc nội trợ là tầm thường và nhàm chán .. Điều 

quan trọng là bất cứ việc gì chúng ta làm, dù nhỏ mọn đến đâu, chúng ta cũng nên làm với trọn tâm tình 

yêu thương. Chính TÌNH YÊU làm cho mọi công việc đều hữu ích và có giá trị. 

... Đức Chúa phán thế này: ”Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh, đừng tự 

hào mình hùng mạnh; kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có. Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là 

hiểu biết Ta. Vì Ta là Đức Chúa, Đấng thực thi nhân nghĩa, công bình và chính trực trên mặt đất. Phải, 

Ta ưa thích những điều này. - Sấm ngôn của Đức Chúa” (Sách Giêrêmia 9,22-23). 

(”JE CROIS”, Juillet+Aout/1992, trang 24-28) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 

 


