
ƠN GỌI NỮ TỬ ĐỨC BÀ THÁNH TÂM 

 

Khi chọn lựa sống đời tu dòng, tức là tôi dấn thân từ 

một niềm xác tín sâu xa: ”THIÊN CHÚA yêu thương 

tôi cách riêng”. Niềm xác tín mỗi ngày một trở thành 

điểm cốt yếu cho đời tôi. 

Dấn thân sống đời tu dòng quả thật là một thách thức, 

một điên rồ, bởi vì tôi đặt trọn đời tôi trên duy nhất 

THIÊN CHÚA mà thôi! Tiếng Chúa mời gọi và chọn lựa 

sống lý tưởng đời tu, làm cho tôi trở thành người lạc 

quan và hạnh phúc. Tôi sống với Chúa, vì Chúa và sống 

phục vụ anh chị em đồng loại. Tôi không còn quản lý 

cuộc đời tôi nữa, nhưng tôi dâng đời tôi cho Chúa và cho các anh chị em tôi. 

Đối với tôi, ba lời khấn dòng là những nhân tố tích cực, giải thoát tôi ra khỏi chính mình, từ đó, tôi hoàn 

toàn tự do theo Chúa để sống nghèo khó, luôn luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ THIÊN CHÚA và anh chị 

em tôi. 

Tôi không chọn đời tu để sống cho một mình tôi. Trái lại, chọn lựa riêng của tôi cũng là chọn lựa công 

khai trong Giáo Hội, giống như mọi tín hữu Kitô. Trong tư cách là tín hữu Kitô, tôi cảm thấy mình hoàn 

toàn thuộc về Giáo Hội Công Giáo và cố gắng hoạt động cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Công 

Giáo. Tuy nhiên, trong tư cách là nữ tu, tôi còn có điểm đặc thù, là thuộc về một nhóm, một gia đình, 

một hội dòng có tên ”Nữ Tử Đức Bà Thánh Tâm”. 

Hội dòng chúng tôi có đặc sủng, có sứ mệnh truyền bá một khía cạnh, một đường nét trong khuôn mặt 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là: Tình âu yếm và lòng từ bi của THIÊN CHÚA. Chúng tôi khám phá khuôn 

mặt này của Chúa cùng với Đức Mẹ MARIA, Đức Bà của Thánh Tâm. Chính trong cộng đoàn - với các Chị 

Em có cùng ước muốn - mà tôi chia sẻ lý tưởng đời tu. 

Khi có người hỏi tôi: ”Đời sống tu trì phải chăng giúp tôi tránh được khó khăn, vấn đề của con người thời 

đại ngày nay, nghĩa là, gần như là sống trên một hành tinh khác, chứ không phải trên trái đất này”, tôi 

xin trả lời: 

Đời tu hoạt động tông đồ là cuộc sống mở rộng đối với người khác. Dĩ nhiên tôi dành chỗ đứng quan 

trọng cho cầu nguyện và gặp gỡ riêng với Chúa. Nhưng ngay cả trong lời kinh, lời cầu cũng đầy ắp khuôn 

mặt những người tôi gặp và những biến cố xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Với Chị Em trong dòng, 

tôi cố gắng góp phần giải đáp những vấn nạn đặt ra, về ý nghĩa cuộc đời và về lịch sử của nhân loại. 

Trong tư cách nữ tu, chúng tôi phải sống chứng tá đời tận hiến cho Chúa và cho con người, làm thế nào 

để những người sống chung quanh chúng tôi, có thể nhận ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc 

đời chúng tôi và ở giữa mọi người. 



Đối với tôi, điều quan trọng là yêu thương, là sống với thế giới 

hiện đại, là liên đới với các vấn đề và các cuộc tìm kiếm THIÊN 

CHÚA của con người ngày nay. Thật là đáng giá để dấn thân, 

nếu một ngày, người ta khám phá ra THIÊN CHÚA là Đấng hiện 

diện đầy yêu thương và sống động mỗi ngày, mỗi giây phút 

trong cuộc đời chúng ta. 

Chứng từ của Chị Nelly Moras, người Pháp, từng là Bề Trên 

Giám Tỉnh Pháp dòng Nữ Tử Đức Bà Thánh Tâm. 

(Dòng Nữ Tử Đức Bà Thánh Tâm do Cha Jules Chevalier (1824-

1907), người Pháp, sáng lập tại Issoudun vào năm 1874. Đặc 

sủng của dòng là chiêm ngắm tình yêu chiến thắng của Đức 

Chúa GIÊSU Chịu Đóng Đinh, cùng với Đức Mẹ MARIA, Đức Bà 

Thánh Tâm.. Dòng có mục đích truyền bá tình yêu vô biên của 

Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU đối với toàn thể nhân loại nói 

chung và đối với từng người nói riêng. Hiện nay dòng có hơn 

1700 nữ tu làm việc truyền giáo tại nhiều nước trên thế giới). 

 ... ”Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và 

thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng 

người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì 

Người cho họ quyền trở nên Con THIÊN CHÚA. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng 

do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi THIÊN CHÚA. Ngôi 

Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của 

Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Gioan 1,9-

14). 

(”Annales d'Issoudun”, Mai/1992, trang 172+166) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 

 

 


