
HUYNH ĐOÀN VÀ CHIÊM NIỆM KÍN CÁT-MINH 

 

Trên ngọn đồi của làng Mazille (Trung Pháp) nằm cách 

Taizé chừng vài cây số, có cộng đoàn 30 Nữ Tu dòng Kín 

Cát-Minh mang tên ”Nhà Kín An Bình”. 

Được thành lập năm 1976, cộng đoàn còn là nơi gặp gỡ của 

các bạn trẻ đến hội họp và tĩnh tâm. Các Nữ Tu thuộc đủ 

mọi tuổi tác, thành phần và giai cấp khác nhau. Cuộc sống 

Các Chị hòa điệu giữa hai lãnh vực chiêm niệm và lao động. 

Mỗi ngày Các Chị dành 5 tiếng đồng hồ để đọc kinh và suy 

gẫm. Về lao động, Các Chị phân công giữa lao động trí thức 

vào lao động tay chân. Có người chuyên việc trồng trọt, 

chăn nuôi. Có người là biên tập viên, khảo cứu của các sách 

báo Công Giáo. Tuy nhiên, dù dưới hình thức lao động nào, 

Các Chị đều là thành phần của đại gia đình Dòng Kín Cát-

Minh, nhắm chủ đích trước tiên tìm kiếm, phụng sự THIÊN 

CHÚA và chia sẻ đời sống cộng đoàn với các Nữ Tu đồng lý 

tưởng.. Sau đây là chứng từ của một chị dòng Kín thuộc 

”Cộng Đoàn An Bình”. Chị xin ẩn danh, vì chỉ muốn trình bày 

kinh nghiệm cá nhân, như cuộc sống tiêu biểu của bất cứ chị em nào khác trong cộng đoàn. 

Nếu phải giải thích lý do đưa tôi đến việc chọn lựa nếp sống chiêm niệm nơi đan viện Kín, thì tôi cảm 

thấy hơi lúng túng. Vì ơn gọi là một mầu nhiệm. Đối với tôi, ơn gọi là kết quả một chuỗi dài gặp gỡ, biến 

cố và suy tư. Và trong biến cố, gặp gỡ này, bàn tay THIÊN CHÚA hướng dẫn tôi cho đến một ngày, khi ý 

tưởng ”vào tu đan viện Kín” xuất hiện trong tâm trí, tôi mừng rỡ kêu lên: ”Đây chính là con đường tôi 

tìm kiếm!” 

Nơi dòng Kín, giáo huấn của thánh nữ Têrêxa Avila (1515-1582) là kim chỉ nam cho cuộc sống thiêng 

liêng. Mỗi ngày chúng tôi dành hai giờ để cầu nguyện trong thinh lặng, tức là ”nguyện gẫm”. Theo thánh 

nữ Têrêxa Avila, nguyệm gẫm là nói chuyện thân tình với THIÊN CHÚA, Đấng chúng ta biết rõ Ngài yêu 

thương chúng ta. Giải thích như thế, thánh nữ Têrêxa Avila muốn nhấn mạnh phần chủ yếu của THIÊN 

CHÚA: Chính Ngài yêu thương chúng ta trước và mời gọi chúng ta đáp lại Tình Yêu của Ngài. Cầu nguyện 

tức là sống kinh nghiệm Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

Trong nghĩa này, Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là mẫu gương cho việc cầu nguyện, bởi vì Đức Mẹ biết 

tiếp nhận Tình Yêu THIÊN CHÚA nơi Mẹ. Như thế cầu nguyện là dành cho THIÊN CHÚA chỗ đứng quan 

trọng hầu Ngài làm Chủ Tể cuộc đời chúng ta, cũng như chính Ngài để cho con người hoàn toàn tự do thi 

hành chức vụ làm người. Có thể nói, THIÊN CHÚA tôn trọng tự do con người. 



Ngoài ra, thánh nữ Têrêxa Avila dạy tôi hiểu rõ chiều kích 

truyền giáo trong cuộc đời Nữ Tu dòng Kín Cát-Minh. Vào thế 

kỷ 16, xã hội Tây-Ban-Nha bị tục hóa, bị giao động bởi nhiều 

tệ trạng khác nhau. Thánh nữ tự cảm thấy phải làm một cái 

gì cho THIÊN CHÚA, cho Giáo Hội để cứu vãn xã hội. Từ đó 

thánh nữ khám phá tầm quan trọng của hoạt động truyền 

giáo và sức mạnh của Phúc Âm. Thánh nữ bắt đầu quy tụ vài 

Nữ Tu đồng chí hướng rồi cùng sống theo sát các lời dạy của 

Phúc Âm. 

Mặc dầu đóng kín trong bốn bức tường đan viện, nhưng 

chính cuộc sống khắc khổ và chiêm niệm đan tu, sẽ là quyền 

lực lớn lao có sức mạnh biến đổi bộ mặt thế giới. Thánh nữ 

Têrêxa Avila không ngừng lập đi lập lại với các Nữ Tu dòng 

Kín đương thời rằng: 

- Một hành động cho dù nhỏ nhặt và kín ẩn thế nào đi nữa, nếu được thi hành với tình yêu, thì sẽ có tác 

động bao la mà chị em không thể ngờ tới và đo lường được. 

Bên cạnh giáo huấn của thánh nữ Têrêxa Avila, giáo huấn của thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591) cũng 

chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống chiêm niện đan tu. 

Thánh Gioan Thánh Giá giải thích cho tôi hiểu chiều kích vô biên của con người. Con người vĩ đại bởi vì 

trái tim nhỏ bé của con người có thể chứa THIÊN CHÚA. Thánh Gioan Thánh Giá mời gọi con người vươn 

cao, vượt thoát chính mình, bởi vì con người có khả năng vô biên hơn sức con người tưởng. Ngài cũng 

mời gọi đừng để tâm lòng vướng bận bất cứ điều gì, có như thế, con tim chúng ta mới có thể tiếp nhận 

THIÊN CHÚA và đạt đến mức độ viên mãn mà THIÊN CHÚA hứa ban cho con người. 

Ngoài đời sống tu đức và chiêm niệm mang tính chất cá nhân, các Nữ Tu Kín chúng tôi còn chú ý đến 

khía cạnh quan trọng khác, đó là chiều kích cộng đoàn. Cuộc sống cộng đoàn là thước đo mức độ tình 

yêu THIÊN CHÚA của mỗi người chúng tôi. Bởi vì, Tình Yêu THIÊN CHÚA và tình huynh đệ nồng thắm gắn 

liền nhau. Thánh nữ Têrêxa Avila dạy chúng tôi rằng: 

- Nếu thấy tình huynh đệ giữa chị em chưa đạt đến mức độ cao, thì chị em phải tự vấn về phẩm chất của 

việc cầu nguyện và suy gẫm của chị em. 

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

thương 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!” 

(Thánh Vịnh 92,2-69). 

(”PRIER”, Novembre/1991, trang 5-7). 
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