
 MỖI GIÂY PHÚT ĐỀU QUAN TRỌNG DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CHÚA! 

 
... Huynh Đoàn Chúa GIÊSU Tình Yêu (Fraternité Jésus Caritas FJC) là Tu Hội Đời thành 

hình tại làng Ars bên nước Pháp vào năm 1952 bởi Chị Marguerite Poncet (1902-1992) 

cùng với nhóm 7 nữ giáo dân và được sự trợ giúp hướng dẫn ngay từ đầu của Cha René 

Voillaume (1905-2003), Linh Mục sáng lập Huynh Đoàn Các Tiểu Đệ Chúa GIÊSU. 

 

Huynh Đoàn Chúa GIÊSU Tình Yêu gợi hứng từ linh đạo của Chân Phúc Linh Mục Charles 

de Foucauld (1858-1916). Đó là bước theo Đức Chúa GIÊSU thành Nagiarét với việc Cầu 

Nguyện và Chầu Thánh Thể và sống giữa đời với các dấn thân thường ngày trong lãnh 

vực nhân bản, chuyên nghiệp, xã hội và chính trị. 

 

Vừa thành hình, Huynh Đoàn Chúa GIÊSU Tình Yêu đã phát triển nhanh chóng tại Pháp và tại Âu Châu rồi lan sang các nước 

Châu Mỹ La Tinh và Hoa Kỳ, và gần đây thì cũng có mặt tại Á Châu và Phi Châu. Huynh Đoàn được Giáo Hội công nhận như một 

Tu Hội Đời vào năm 1996 và thuộc quyền giáo hoàng từ ngày 8-12-1999. Huynh Đoàn có khoảng 250 thành viên gồm các nữ 

giáo dân độc thân hoặc góa bụa thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Các thành viên của Huynh Đoàn thực thi các 

nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ cuộc sống của các giáo dân thánh hiến giữa đời. 

 

Sau đây là chứng từ của Chị Elisabeth P. người Pháp, sống tại thủ đô Paris về khám phá ơn gọi nơi Huynh Đoàn Chúa GIÊSU Tình 

Yêu. 

 

Tôi làm một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với THIÊN CHÚA vào năm 33 tuổi và đó cũng là ngày ghi dấu ơn gọi: tôi quyết định dâng 

hiến cuộc đời cho THIÊN CHÚA Đấng mà tôi vừa khám phá ra Tình Yêu và lòng âu yếm của Ngài. 

 

Vào thời kỳ ấy, mỗi khi rãnh rỗi tôi thường quỳ gối cầu nguyện lâu giờ trước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và tư tưởng về THIÊN 

CHÚA không bao giờ rời xa tôi. Thế là tôi tìm kiếm một dòng tu đơn sơ gần gũi với lối sống bình dân. Tôi gặp các Tiểu Muội 

Thánh Tâm. Tôi vào sống thử nơi Cộng Đoàn của Các Chị. Chính vào dịp này mà tôi khám phá ra Cha Charles de Foucauld và linh 

đạo Nagiarét. Lúc đó, linh đạo Nagiarét đối với tôi là cầu nguyện trước Thánh Thể. Tôi như kẻ say mê Tình Yêu THIÊN CHÚA! 

 

Cũng vào thời kỳ này tôi quen biết Huynh Đoàn Chúa GIÊSU Tình Yêu và chính thức gia nhập Huynh Đoàn. Lúc đầu tôi thấy thời 

gian mỗi ngày dành cho việc Chầu Thánh Thể xem ra quá ít. Dần dần ý niệm về linh đạo Nagiarét thấm nhập trọn cuộc đời tôi 

chứ không phải chỉ là những giờ phút quỳ cầu nguyện trước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể! 

 

Rồi từ ít lâu nay, tôi bỗng kinh ngạc choáng váng trước mầu nhiệm: 

- Sao Đức Chúa GIÊSU lại dành đến 30 năm để sống đời ẩn dật tại Nagiarét? 

 

Tôi có cảm tưởng Sứ Điệp cao cả của Nagiarét hệ tại nơi tầm quan trọng của cuộc sống chín mùi, của giá trị mọi đời sống phàm 

nhân, của tôi cũng như của bao người khác. Và cuộc sống Nagiarét của tôi chính là trọn cuộc đời tôi diễn ra ngay ngày hôm nay 

đây nơi mà mỗi một giây phút qua đi đều quan trọng dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA! 

 

Nói thế không có nghĩa là tôi chối bỏ những giây phút cầu nguyện. Không! Cầu Nguyện vẫn là những giây phút đặc biệt thân tình 

với THIÊN CHÚA khi tôi tham dự Thánh Lễ, đọc Kinh Thần Vụ và chầu Thánh Thể .. 

 

Ngoài ra cũng thật quan trọng khi tôi dành thời giờ để phục vụ Huynh Đoàn, phục vụ giáo xứ, tham gia sinh hoạt trong các hội 

đoàn và giao tế với láng giềng với người thân trong gia đình. Tôi cũng theo sát tình hình với các biến cố xảy ra ngay trên quê 

hương đất nước thân yêu hay trên toàn thế giới. 

 

Đó chính là cuộc sống thường nhật của tôi, thật đơn sơ giản dị, không băn khoăn hoặc lo âu thái quá cho tương lai. Tôi cũng 

chẳng cần tìm kiếm trông thấy hiệu quả của việc làm nhưng chỉ sống với tình yêu dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA. Đôi lúc lòng tôi 

cảm thấy niềm vui tràn ngập và dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA về một biến cố nào đó hoặc về một người nào đó mà tôi được 



hồng phúc chứng kiến những nghĩa cử tuyệt vời. 

 

Thế nhưng linh đạo Nagiarét cũng thật khe khắt vì nó đòi hỏi chúng ta phải ý thức tầm quan trọng của từng hành vi, dù nhỏ bé 

đến đâu đi nữa! Chính lòng trung tín với sinh hoạt thường nhật của ngày hôm nay mà chúng ta hoàn thành ơn gọi của ngày mai. 

Sống tinh thần Nagiarét là đáp lại tình yêu, là đón nhận thánh ý THIÊN CHÚA ngày hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai. 

 

Linh đạo Nagiarét thật đơn giản: đó là đời sống Thánh Gia. Nhưng cùng lúc cũng là một mầu nhiệm. Tại sao Đức Chúa GIÊSU lại 

sống đến 30 năm ẩn dật tại Nagiarét? Đối với tôi, đây luôn luôn là mầu nhiệm mà tôi không bao giờ có thể khám phá trọn ý 

nghĩa và sứ điệp của tinh thần Nagiarét! 

 

... Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng 

dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoa. Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Vâng, lạy Chúa là THIÊN 

CHÚA con thờ, Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. Cậy sức Ngài, con tấn 

công bọn giặc, nhờ ơn Ngài là THIÊN CHÚA của con, con vượt thành vượt lũy. Đường lối THIÊN CHÚA quả là hoàn thiện, lời 

Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người. Ngoài THIÊN 

CHÚA, hỏi ai là THIÊN CHÚA? Ai là núi đá độ trì, ngoài THIÊN CHÚA của ta? Chính THIÊN CHÚA đã làm cho con nên hùng dũng 

và cho đường nẻo con đi được thiện toàn (Thánh Vịnh 18(17),26-33). 

 

(”Crier L'Évangile Par Toute Notre Vie”, À la suite de Charles de Foucauld, vivre la spiritualié de Nazareth. Par une équipe de 

Fraternité Jésus Caritas. Bayard Service Édition, 2011, trang 19-20) 
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