
TU HỘI NỮ LAO CÔNG THỪA SAI ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

 

... Trong vòng một năm rưỡi, tôi lần mò tìm hiểu ơn gọi tu trì nơi 

nhiều Cộng Đoàn khác nhau. Đây cũng là thời gian tôi phải chiến 

đấu nhiều với gia đình. Gia đình không muốn hiểu cũng không 

muốn nghe nói về quyết định của tôi. Sau cùng, tôi gặp những 

người mà ngày nay trở thành Chị Em tôi trong cùng lý tưởng. Đó là 

Các Nữ Lao Công Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

Tôi thật sự cảm kích trước chứng tá của các Chị, không phải bằng lời 

nói nhưng bằng chính lối sống đơn sơ vui tươi và bác ái của các Chị. 

Tôi cảm thấy dễ dàng hòa đồng vào nếp sống của người trẻ, nhiệt 

thành tiến bước theo chân Đức Chúa GIÊSU và dâng hiến toàn thân 

cho Ngài. Tôi sung sướng tìm được Gia Đình thiêng liêng - giống y 

như gia đình ruột thịt máu mủ của tôi. Nơi Gia Đình thiêng liêng, 

chúng tôi cùng nhau chia sẻ tất cả, từ vật chất đến tinh thần và tình 

yêu. 

Chị Phụ Trách Cộng Đoàn Nữ Thừa Sai Hồng Ân THIÊN CHÚA chấp nhận tôi vào sống một thời gian để 

phân định ơn gọi. Sau đó, tôi trở thành phần tử của Gia Đình thiêng liêng. Ngày được chọn cho nghi thức 

gia nhập Gia Đình là ngày 14-9: lễ Tôn Vinh Thánh Giá. Các Chị Em trong Cộng Đoàn chuẩn bị cho tôi 

nhận lãnh Áo Đức Bà Núi Carmelo. Nghi thức trao Áo Đức Bà diễn ra trong trang nghiêm, sốt sắng và 

giản dị. Cha Redemptus Valabek, thuộc Dòng Cát-Minh, chủ sự Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, Cha trao cho 

tôi Áo Đức Bà Carmelo như dấu chứng chở che của Hiền Mẫu Thiên Quốc. Đây cũng là dấu nhắc nhở 

chúng tôi phải bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. 

Từ ngày đó tôi trở thành Hội Viên Dòng Ba Cát-Minh. Tôi chính thức từ bỏ gia đình, cha mẹ cùng anh chị 

em thân yêu để bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Sau khi gia nhập Tu Hội Nữ Lao Công Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi được các Bề Trên chuyển về Dijon 

rồi về Cộng Đoàn ở Besancon, miền Trung nước Pháp, để tiếp tục việc học nơi Đại Học. 

Thời gian càng trôi qua tôi càng được củng cố trong ơn gọi. Dịp Năm Thánh 2000 tôi hân hoan đến sống 

nơi Cộng Đoàn ở Roma, Kinh Thành muôn thưở của Giáo Hội Công Giáo, Duy Nhất, Thánh Thiện và Tông 

Truyền. 

Tại Roma tôi theo một Khóa Thần Học. Nhờ học Thần học, tôi khám phá trở lại THIÊN CHÚA. Cần phải 

hiểu biết để yêu mến. THIÊN CHÚA ban cho con người trí thông minh là để con người nhận ra Ngài, để 

phụng sự và yêu mến Ngài. Trong cùng thời gian, 12 Chị Em trong Cộng Đoàn ở Roma tuyên khấn tuân 

giữ 3 Lời Khuyên Phúc Âm: Vâng Phục, Khiết Tịnh và Khó Nghèo. 



Nhìn Chị Em được hân hạnh kết ước với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

lòng tôi cũng tràn đầy hy vọng. Tôi thầm mong rồi đây sẽ đến 

phiên mình. Nhưng tôi không dám bày tỏ ước nguyện vì sợ làm 

hỏng chương trình của THIÊN CHÚA. Tôi âm thầm làm tuần Cửu 

Nhật kính Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU. Tôi van xin Thánh nữ 

trợ giúp. Nếu đúng là thánh ý Chúa, tôi cũng muốn chính thức xin 

dấn thân theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua việc tuyên khấn trong 

Dòng Ba Carmelo. 

Một thời gian ngắn sau đó, Chị Tổng Phụ Trách hỏi tôi có muốn 

trở thành vị hôn thê của Đức Chúa GIÊSU không. Dĩ nhiên tôi chỉ 

chờ đợi câu hỏi để khẳng định quyết tâm tiến bước theo Chúa. 

Không thể nào diễn tả hết nỗi vui mừng của tôi. Tôi thì thầm lời 

cám ơn Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU đã cầu bầu cùng Chúa 

cho tôi được như lòng ước nguyện. 

Sau cùng, ngày hồng phúc ngày đợi mong đã đến. Tôi chuẩn bị cho nghi thức tận hiến cuộc đời cho Chúa 

bằng một tuần cấm phòng. Tuần cấm phòng diễn ra trong trầm lặng và an bình. Cha mẹ tôi, lúc trước 

kịch liệt chống đối, giờ đây cũng vui mừng đón nhận tin tôi tuyên khấn trong Dòng Ba Carmelo. 

Một ngày trong Năm Thánh 2000 trọn gia đình tôi từ Pháp sang Roma để tham dự lễ tuyên khấn. Cha 

mẹ tôi tặng cho tôi chiếc nhẫn đính hôn. 

Từ ngày đó đến nay đã hơn 3 năm trôi qua. Con đường còn dài trước mặt. Nhưng tôi đặt trọn niềm tin 

nơi sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và dưới bóng che chở của Áo Đức Bà Carmelo. 

Chứng từ của cô Rachel, người Pháp, Tu Hội Nữ Lao Công Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tu Hội là Chi 

Nhánh Dòng Ba của Dòng Kín Đức Bà Núi Carmelo. 

... Nhưng bây giờ, đây là lời Đức Chúa phán, lời của Đấng Tạo Thành ngươi, hỡi Gia-cóp, lời của Đấng 

nắn ra ngươi, hỡi Israel: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi 

là của riêng Ta! Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị 

nước cuốn; ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. Vì chính 

Ta là Đức Chúa, THIÊN CHÚA ngươi thờ, là Đức Thánh của Israel, Đấng Cứu Độ ngươi. Ta đã thí Ai-cập 

làm giá chuộc ngươi về, nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi. Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn 

được Ta trân trọng và mến thương, nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi, nộp bao dân nước thế 

mạng ngươi. Đừng sợ, có Ta ở với ngươi! (Isaia 43,1-5). 

(”La Madonna del Carmine”, 11-12 Novembre/Dicembre 2003, trang 17-21). 
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