
TA ĐƯA NGƯƠI VỀ TỪ TẬN CÙNG CÕI ĐẤT! 

  

... Trong số các dòng tu hiện diện lâu đời trong Giáo 

Hội Công Giáo, có dòng Kín Cát-Minh - nhờ ơn đặc biệt 

của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA - vẫn còn lôi cuốn 

nhiều tâm hồn si-tình tìm đến sống ”lòng bên lòng” 

với Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong thinh lặng, chiêm 

niệm, để thuộc trọn về Người hầu sau đó có thể hoàn 

toàn tự do đi đến với các anh chị em đồng loại. Sau 

đây là chứng từ của ông Thierry Ouzet một hội viên 

Dòng Ba Cát-Minh Nhặt Phép. 

Hành trình của tôi đến với Dòng Ba Cát-Minh Nhặt 

Phép bắt đầu vào tháng 9 năm 2009 khi tôi tham dự 

một tuần tĩnh tâm theo linh đạo của thánh Inhaxio. 

Tôi cảm nghiệm ước muốn sâu xa được tận hiến riêng 

cho Đức Mẹ MARIA. Sau khi nói chuyện với Cha Linh 

Hướng, ngài khuyên tôi nên tiếp xúc với Dòng Kín 

Luçon để bàn thảo về ước nguyện. Các nữ tu Kín liền 

đề nghị tôi đến gặp vị Linh Mục Tuyên Úy cộng đoàn dòng Ba Cát-Minh. Tôi làm theo lời khuyên và nhận 

lời mời đến tham dự một buổi gặp gỡ của cộng đoàn Dòng Ba Cát-Minh Nhặt Phép. 

Nếu có ai hỏi tại sao tôi lại chọn gia đình dòng Cát-Minh thì tôi không biết trả lời sao. Bởi vì, tôi không hề 

tham khảo danh mục các dòng tu để chọn lựa dòng nào thích hợp với ước nguyện của tôi nhất. Đúng ra 

đây chỉ là lời đáp trả tự do cho một tiếng gọi bên trong mà thôi. THIÊN CHÚA viết thẳng với những 

đường cong, người ta thường nói như thế. Và điều này thật đúng trong trường hợp của tôi. Khi nhìn lại 

lộ trình trải qua tôi thấy rõ bàn tay quan phòng của THIÊN CHÚA đã hướng dẫn và tiếng Chúa gọi được 

nghe qua làn gió hiu hiu (1Vua 19,12). Thật vậy, sau lần hoán cải nội tâm sâu xa vào năm 1989, tôi có 

sống một thời gian dài nơi một cộng đoàn được gợi hứng từ linh đạo Cát-Minh. Từ đó tôi luôn ao ước 

sống cảnh “lòng bên lòng” với Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong thinh lặng và trong chiêm niệm. Sau đó tôi lập 

gia đình và hoạt động tích cực cạnh các bạn trẻ nơi Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo của Hệ Thống Giáo 

Dục Công Lập. Sự kiện này khiến tôi rời xa ước nguyện chia sẻ cuộc sống Cát-Minh. Nhưng THIÊN CHÚA 

đã tưởng thưởng bội hậu cho niềm mong ước nội tâm của tôi. 

Công việc của tôi hệ tại điều chính yếu là chu toàn các sứ vụ do Giáo Hội địa phương tại giáo phận ủy 

thác cho tôi. Thật vậy, trong sứ mệnh chúng tôi được mời gọi cho đi và trao hiến chính mình cho công 

cuộc phục vụ anh chị em chúng tôi. Thế nhưng nếu luôn luôn cho đi dồi dào không tính toán mà lại 

không tìm cách kín múc nơi nguồn suối sinh lực thì có nguy cơ bị cạn nguồn, bị kiệt sức và bị khô cằn nội 

tâm. Vậy thì mỗi người phải tự tìm kiếm phương thế và nơi chốn để có thể kín múc sinh lực. Riêng tôi, 

THIÊN CHÚA - qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA - đã dẫn đưa tôi đến tận Nhà Kín Cát-

Minh để uống nơi nguồn suối của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, trong thinh lặng, cầu nguyện và chia sẻ huynh 



đệ. Tôi chính thức trở thành hội viên 

Dòng Ba Cát-Minh Nhặt Phép. 

 

Thật quan trọng đối với tôi khi cảm thấy 

mình trở thành một ”tiểu đệ” một người 

”em nhỏ” được hiệp nhất và được hỗ trợ 

trong cùng một con tim với toàn thể đại 

gia đình dòng Kín Cát-Minh thân yêu. 

 

... Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi 

về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ 

những miền xa thẳm. Ta đã nói với 

ngươi: ”Ngươi là tôi tớ Ta, Ta đã chọn 

ngươi, Ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi: có 

Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là 

THIÊN CHÚA của ngươi. Ta cho ngươi 

vững mạnh. Ta lại còn trợ giúp với tay 

hữu toàn thắng của Ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ 

gây hấn với ngươi, đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. 

Những kẻ giao chiến với ngươi, sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì Ta là THIÊN CHÚA của 

ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi 

Giacóp, loài sâu bọ, hỡi Israel, kẻ mọn hèn. Chính Ta phù trợ ngươi, Đấng cứu chuộc ngươi là Đức 

Thánh của Israel. Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. 

Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ 

cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi, vì THIÊN CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh 

của Israel, sẽ hãnh diện tự hào” (Isaia 41,9-16). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.16, Janvier 2014, (Hors Série Vocations Vendée), 

trang 12) 
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