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THƠ GIÁNG SINH 2022 

Định hướng 

 

27 tháng 01 năm 2022 - 27 tháng 11 năm 2022  

Cách đây đúng 11 tháng, Tổng Tu Nghị đã tóm kết công việc tại Rôma, đưa ra cho chúng ta 

bốn định hướng, hai cam kết và hai văn bản quy chế : đó là lộ trình tiến bước của chúng ta từ 

nay đến năm 2028.  

Hội đồng Trung ương Mở rộng tiếp theo vào tháng 2-3 năm 2023 ở Zalaegerszeg sẽ suy nghĩ 

việc thực hiện các điều trên để văn kiện Tổng Tu Nghị không chỉ là một văn bản mà còn giúp 

chúng ta sống.  

Không thể đưa trước các quyết định thực hiện, nhưng đối với tôi, dường như lộ trình này mời 

gọi chúng ta định hướng lại bản thân. Không phải là thay đổi hướng đi, -vì từ 4 thế kỷ nay, 

Hội Dòng đã đi đúng hướng !- nhưng là một lời mời gọi hãy liên tục nhìn vào kim la bàn của 

chúng ta, hãy chất vấn về chân trời đang mở ra cho chúng ta. Trong khi các bối cảnh và não 

trạng đang tiến triển, trong khi những thay đổi về mọi mặt đang tăng tốc, trong khi tương lai 

không thể đoán trước được
1
, thì đời sống tu trì lại mang tính thường hằng, một điều thiết yếu 

để chúng ta cần quay lại đúng lúc và hết mức, hướng tới phía trước và dám đi ngược lại mọi 

thể thức hoặc ý thức hệ, thậm chí đôi khi là niềm xác tín của chính chúng ta. 

« Người ta thường có cám dỗ khởi sự từ bản thân hơn là từ Thiên Chúa, đặt các chương trình 

hành động của mình trước cả Tin Mừng, để cho bản thân bị cuốn theo luồng gió thế gian 

nhằm chạy theo các xu thế thời đại, hoặc từ chối thời gian mà Chúa Quan Phòng ban tặng để 

có cơ hội quay lại. (…)  

Bạn không tồn tại để tự nuôi dưỡng bản thân, để leo lên các bậc thang cuộc đời, nhưng là để 

dưỡng nuôi người khác, tất cả những người khác, bằng tình yêu thương. (…)  

Đã bao lần chúng ta chọn lựa « được ủng hộ » từ phe nhóm của mình hơn là làm tôi tớ cho 

mọi người, ưa thích giới tiến bộ và bảo thủ hơn là anh chị em mình, chọn « cánh hữu » hay 

« cánh tả » hơn là Đức Giêsu ; tự coi mình là « người bảo vệ sự thật » hoặc « người độc tấu 

điều mới lạ » thay vì tự nhận mình là những đứa con khiêm tốn và biết ơn trong lòng Giáo 
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 Theo nguồn tin Vatican, thế giới ngày nay đang sống trong vòng 30 cuộc xung đột.  
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hội ». (Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 12/10/2022, nhân kỷ niệm 60 năm khai 

mạc Công đồng Vatican II và lễ kính Thánh Gioan XXIII). 

Tôi xin nhắc lại các định hướng đã được quyết định tại Tổng Tu Nghị :  

1. Chia sẻ đặc sủng :  

Điều xác định bản sắc của chúng ta chủ yếu không phải là ba lời khấn vì chúng không 

phân biệt chúng ta với các hình thức sống đạo khác hoặc với các hội dòng khác ; điều xác 

định bản sắc của chúng ta chính là đặc sủng của chúng ta : đặc sủng làm cho chúng ta 

mang nét riêng biệt, và đó là căn tính của chúng ta. Trong cuộc trao đổi sau Tổng Tu Nghị 

với Đức Cha Carballo, Thư ký của CIVCSVA (Thánh bộ Tu sĩ), chúng tôi đã đề cập đến 

đề xuất lời khấn thứ tư về giáo dục tại Tổng Tu Nghị, mà cuối cùng đã không được giữ lại. 

Và Đức Cha Carballo đã xác nhận giá trị ưu việt của Đặc sủng như sau : « Tại sao phải có 

lời khấn thứ tư từ Đặc sủng của các chị ? Đặc sủng, chính là các chị ! ».  

Dù sao, chúng ta không thể sống Đặc sủng này một cách độc lập với ba lời khấn. Chính 

các lời khấn dạy chúng ta sống căn tính của mình theo cách thế cộng đoàn chứ không phải 

theo kiểu cá biệt. Ngày qua ngày, các lời khấn dạy chúng ta loại bỏ « cái tôi » có khuynh 

hướng luôn quay về với bản thân.  

Ngược lại, chúng ta không thể sống ba lời khấn cách độc lập đối với Đặc sủng : nhờ khó 

nghèo, khiết tịnh và vâng phục, định hướng sẽ luôn mãi là « lớn lên » và « làm cho lớn 

lên ».  

Chia sẻ Đặc sủng của chúng ta, đó thực sự là sống đời tu trì với tư cách là Nữ tu Dòng Đức 

Bà. 

 

2. Đào tạo huấn luyện :  

Mục tiêu của bất kỳ nền đào tạo huấn luyện nào, bất kể là gì -huấn luyện khởi đầu và 

thường huấn- đó là sự tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng của con người. Trao tặng một 

cột trụ giúp đứng vững trong những giông bão cuộc đời, cung cấp những phương pháp 

giúp suy tư và lấy quyết định, bằng cách khuyến khích sử dụng tự do cách nghiêm túc và 

sáng tạo, rồi đào sâu - mở lại tương quan, với chính mình, với người khác, với Chúa… Đó 

là những chiều kích chủ yếu trong đào tạo huấn luyện.  

Tuy nhiên, không có khóa đào tạo nào miễn trừ chúng ta khỏi sự phân định cá nhân. Sẽ 

luôn xảy đến một thời điểm trong cuộc đời, khi mẫu gương không còn đáp ứng đủ nữa, khi 

việc thực hành áp dụng những điều chúng ta học hỏi không tiến triển nữa, thì sự phân định 

là cần thiết. Hiến Chương và Quy Chế cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ nhưng không 

bao giờ miễn trừ chúng ta khỏi sự phân định. 
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Nhưng phân định có nghĩa gì ? Sự phân định bắt đầu bằng cầu nguyện. Hơn cả những hành 

vi mộ đạo hay sùng kính -vì có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng chưa phải là chính yếu-, cầu 

nguyện cơ bản là suy niệm, nghiền ngẫm Sách Thánh, chiêm ngắm, thân mật với Chúa
2
.  

« Tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi cho anh em ». Ước muốn này thúc bách thánh Phaolô đặt 

vấn nạn trong Thư tín gửi tín hữu Galat (3, 1-5): « Anh em đã nhận được Thần Khí vì đã 

làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe ? (…). Đấng đã rộng ban Thần Khí 

cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật 

dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe ? » 

Tất nhiên, Chúa Thánh Thần « thực hiện các phép lạ cho chúng ta » trước cả khi chúng ta 

chiêm ngắm Người, nhưng Người cũng đến từ việc chiêm ngắm đó. « Phương chi Cha 

trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ? » (Lc 11, 5-13). 

Chúng ta hãy dâng thời gian, không gian cho việc kêu xin này, mỗi ngày, mà không buông 

bỏ. Không có sứ mạng nào mà không có khẩn nguyện.  

Tại sao lại như thế ? Bởi vì đời sống tu trì bắt đầu với một lời kêu gọi và tiếp tục với một 

lời kêu gọi. Hơn thế nữa, đời tu trì được nuôi dưỡng bằng những lời kêu gọi trải dài qua 

năm tháng. Kêu gọi sự dịch chuyển này, mời gọi lãnh trách nhiệm kia, kêu gọi chấp nhận 

thế này, mời gọi khước từ thế nọ... Chắc chắn rằng những lời kêu gọi này dựa vào phẩm 

chất, kỹ năng, một sự đào luyện nhân bản và thiêng liêng, nhưng ngược lại, những lời kêu 

gọi này không trao « quyền » cho một trách nhiệm nào đó dựa trên các bằng cấp và giá trị 

của tôi
3
. 

Đời sống tu trì vừa là một con đường tăng trưởng vừa là một con đường suy giảm : tăng 

trưởng « con người nội tâm » như Thánh Phaolô nói, và suy giảm « cái tôi » của mình.  

Con đường này, không ai thúc ép chúng ta phải đi theo ; chúng ta đã tự do lựa chọn và 

chúng ta phải chọn lại mỗi ngày, bằng cách định hướng lại bản thân nếu cần.  

Sống trong tình trạng được kêu gọi đôi khi đi ngược lại với khát vọng tự do của chúng ta ; 

nhưng khát vọng này chính đáng đến đâu, thì chúng ta hãy tự hỏi điều gì đã thúc đẩy nó : 

có phải đó là khát vọng tăng trưởng hay là ước muốn thăng tiến ?  

Sống trong tình trạng được kêu gọi -hơn cả quyền !- cũng không phải là một thái độ « hy 

sinh »: cứ nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta biết rằng mình đã nhận được gấp trăm và 

Hội Dòng đã cho chúng ta mọi thứ, vô điều kiện. 

                                                           
2
 « Cầu nguyện đích thật là dâng tặng chính mình cho Chúa, mở lòng cho Chúa, chứ không phải tìm kiếm cảm giác về 

Chúa và về hoạt động của Người (…) 

Ngày nay, tôi hiểu rằng khi mở lòng với Chúa là sự cởi mở của thế giới cho Chúa. Trong sự buông bỏ hoàn toàn của một 

người thì sự buông bỏ của tất cả trọn vẹn hơn. Bằng cách để Chúa ngày càng nắm giữ dây cương  cuộc đời tôi, bằng cách 

để Người chiếm hữu tôi, giống như ngọn lửa chiếm lấy khúc gỗ rực cháy, thì tôi tỏa ra ánh sáng và sức nóng cho toàn thế 
giới, ngay cả khi ảnh hưởng của ánh sáng và sức nóng hoàn toàn không được nhận biết (…). Chúng ta không có gì để 

dâng tặng Chúa ngoại trừ sự phó thác hoàn toàn » (Ruth Burrows : Face au Dieu vivant ; Ed. du Carmel P. 171, 163, 

198). 

3
 « Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ? » (1Cr 

4,7).  
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Tương lai của CND không phụ thuộc vào lòng mộ đạo hay lòng sùng kính của chúng ta. 

Tương lai tùy thuộc vào việc đào luyện, tìm cách tu chỉnh mỗi ngày trong sự thân nghĩa 

với Chúa và trong mối tương quan với người khác.  

Cũng như sự thân nghĩa không tồn tại trong việc cầu kinh, tương quan chỉ có thể được thắt 

chặt trong việc trực diện : « mặt giáp mặt ».  

Thêm nữa, những lời xầm xì trong hành lang, những điều nói chùng nói lén, những lời dụ 

dỗ lôi kéo, những kiểu dùng quyền thao túng, xuất hiện giống như cỏ lùng của Xatan trong 

Tin Mừng hơn là tình huynh đệ vốn xây dựng nên thân thể Hội Dòng.  

Chúng ta hãy dám « mặt giáp mặt » với chị em mình nhé ! Hãy dám làm những gì xây 

dựng nên Hội Dòng và hãy khước từ những gì gây hại cho Hội Dòng khi mượn cớ cái tôi 

của mình tìm thấy sự hài lòng trong đó.  

Trong cộng đoàn cũng như trong sứ vụ, có một sự khác biệt tuyệt vời giữa việc đầu tư phát 

triển tài năng một người -dụ ngôn yến bạc- để phục vụ lợi ích chung, hoặc trái lại, như một 

cách khẳng định bản thân, một đòi hỏi quyền lợi cho mình. 

 

3. Liên thế hệ :  

Vâng, chúng ta hãy dám làm ! Mong rằng mỗi người chủ động kết nối tương quan với một 

Chị Em mà mình không biết, cho dù Chị Em ấy không nói cùng ngôn ngữ
4
, nhưng Chị Em 

ấy ước muốn được chú ý, quan tâm đến sứ vụ, tham gia đối thoại...  

 

4. Ngôi nhà chung - Hệ sinh thái toàn diện :  

Ngôi Nhà Chung mà chúng ta cam kết chăm sóc không chỉ liên quan đến cung cách giản dị 

trong việc sử dụng năng lượng, phân loại chất thải, tạo phân hữu cơ.   

Đời sống cộng đoàn của chúng ta cần tham gia vào Ngôi Nhà Chung, góp phần làm cho 

Ngôi Nhà trở nên đáng sống và hạnh phúc khi tất cả các thành viên biết cùng nhau làm cho 

Ngôi Nhà nên sống động. Liệu chúng ta có đủ nhận thức khi chọn rời Ngôi Nhà Chung để 

“thi hành sứ vụ” tại những nơi rất dễ dàng tỏa sáng, trong khi cộng đoàn luôn kéo chúng ta 

trở lại với các giới hạn của mình và cộng đoàn là một trường học đích thực về khiêm tốn?  

Hãy dám trở lại ngôi trường này, đừng để nó hoang vắng : các Đấng Sáng lập đã từng 

muốn ngôi trường này trở thành nơi học tập của những « Cô Giáo », một vai trò chúng ta 

hằng khao khát ! 

Vào Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa 

chúng ta đến máng cỏ một lần nữa, để chiêm ngắm Thiên Chúa âm thầm đến ở giữa chúng ta, 

theo cách riêng của Người, Đấng không gây ồn ào cũng không bắt ai phải đón tiếp. Một vị vua 

trần trụi, một Thiên Chúa hủy mình, không quyền lực, lặng thầm kín tiếng.    
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 « Deepl » là một công cụ phiên dịch tốt và miễn phí ! 
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Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta đến máng cỏ một lần nữa để khám 

phá điều còn ẩn giấu từ ngày khai sinh và từ sức sống mãnh liệt của Hội Dòng. Một « Hội 

Dòng tí hon », người con gái xứ Lorraine mà Mẹ Alix không bao giờ chỉ cho thấy vinh quang 

-cũng không mời chúng ta tìm kiếm nó-  nhưng chỉ để giúp kiên vững trong đức tin, và « vực 

dậy lòng can đảm »
5
 nơi chúng ta…  

Để thúc đẩy Vương quốc Thiên Chúa ngự trị,  

Hãy nhường chỗ cho Người ! 

Hãy sinh hạ Người ! 

Chúc Giáng sinh vui vẻ ! 

 

Với tất cả tình thương mến,  

Sœur Cécile MARION, cnd-csa 

    Bề trên Tổng quyền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Đức Trinh Nữ các Đan viện ở Bethléem ; Chúa Hài Đồng người Việt trong tay Mẹ. 

Nhà nguyện ở Fontenay 

                                                           
5
 Khi những người đồng bạn của Mẹ Alix chán nản trước những khó khăn và mâu thuẫn tứ phía nhằm phá hủy những gì họ 

đang nỗ lực thiết lập, và họ suy sụp cho đến khi không còn biết mình nên hy vọng điều gì, thì Mẹ Alix vẫn luôn đứng 

vững, bằng một niềm tin vững chắc mà Mẹ cảm nhận trong sâu thẳm tâm hồn, rằng Chúa muốn ơn gọi này Mẹ đã nâng 

cao lòng can đảm của họ, nói rằng đó là công trình của Thiên Chúa.  


