
“Mọi người hãy xem lòng tham lam là một điều đáng ghê 

tởm. Đúng vậy, chúng ta phải khinh ghét tinh thần này… Tôi 

xin được nói rằng bất cứ ai đặt tin tưởng vào các thụ tạo, thì 

luôn luôn làm tổn hại đến Tạo hóa.” 
 

Vô danh và ẩn khuất đối với thế gian. 

Khuôn mẫu đời sống của Đức Ma-ri-a truyền cảm 

hứng cho cha Jean-Claude Colin khát vọng làm nổi bật 

một trong những chiều kích tinh tế nhất trong đặc sủng 

của các Marist: Đó là trở nên “ẩn khuất và vô danh” đối 

với thế gian. 

“Đời sống ẩn khuất phải là một trong những đặt nét của 

Hội Dòng, đây cũng chính là đặc nét mà nhờ đó mọi người sẽ 

nhận ra Hội Dòng.” 
 

 Khí cụ của lòng thương xót Chúa. 

Đối nghịch với nền luân lý khắc nghiệt trong thời 

đại của mình, cha Jean-Claude Colin khuyến khích các 

Marist đối xử với dân Chúa bằng lòng thương xót của 

Thiên Chúa. Đây là bản chất của sự tiếp xúc mục vụ đối 

với Bí Tích Thống Hối. 

“Tôi thật sự ước ao làm sao ý niệm về lòng thương xót 

bám rễ sâu trong tất cả mọi người! Ôi, thật dễ dàng biết bao 

khi ta loại bỏ những thành phần nguy hiểm hơn là cố gắng để 

hoán cải họ. Thật không tốt khi ta loại bỏ ngay những khó 

khăn trên con đường hoàn thiện... Đó không phải là tinh thần 

của Thiên Chúa.”  

Đức Ma-ri-a lúc khởi đầu và Đức Ma-ri-a lúc kết 
thúc. 

Bất chấp nền văn hóa bài trừ tôn giáo và sự hỗn loạn 

đầy căng thẳng trong thời đại của ngài, cha Jean Claude 

Colin hoàn toàn bị thuyết phục rằng: Như chính Đức Ma

-ri-a đã hiện diện lúc khai sinh Giáo Hội thế nào, thì Mẹ 

cũng sẽ ở bên chúng ta vào lúc tận cùng của thời gian 

như vậy. 

“Tôi không phiền khi nhắc lại lời của Đức Ma-ri-a rằng: 

‘Như chính ta là chỗ dựa của Giáo Hội sơ khai thế nào, Ta 

cũng sẽ hiện diện trong ngày tận thế như vậy.’ Những lời này đã 

ở bên chúng ta từ những ngày đầu tiên của Hội Dòng như là nền 

tảng và sự khích lệ... Vào ngày tận thế, nhân loại sẽ rất cần sự 

phù trợ, và chính Đức Nữ Đồng Trinh sẽ đem đến cho con 

người những giúp đỡ cần thiết ấy.” 
 

 Tân Giáo Hội. 

Được gợi hứng từ hình ảnh của Đức Ma-ri-a trong 

Giáo Hội sơ khai và đời sống của cộng đoàn các tông đồ, 

cha Jean-Claude Colin cho ta thấy rằng các Marist là 

những người được kêu gọi để canh tân và xây dựng lại 

Giáo Hội theo khuôn mẫu ấy. Từ những giây phút đầu 

tiên của sứ vụ ở Bugey, ngài đã nghĩ về vấn đề này. 

“Hội Dòng phải bắt đầu một Giáo Hội mới. Tôi không có 

ý nói theo nghĩa đen, điều đó sẽ là một sự phạm thượng. Nhưng 

trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải bắt đầu một Giáo Hội 

mới.” 
 

 Đặt mình dưới quyền của Giám Mục. 

Cha Jean Claude Colin thấy Hội Dòng Của Đức Ma-

ri-a phải được đặt trong sự phục vụ giáo hội địa phương. 

Ngài nhất quyết cho rằng các Marist phải tôn trọng và lệ 

thuộc thực sự vào giám mục địa phương. Giám mục sẽ 

xem các Marist như là những đồng sự của mình. 

“Trong mọi nơi, hãy để họ cư xử với một sự kính trọng và 

khôn ngoan rằng chính các Giám Mục sẽ yêu thương, chăm sóc và 

bảo vệ Hội Dòng như thể chính các ngài sở hữu Hội Dòng 

vậy.” 

Linh đạo Đức Maria 

Chúng ta biết tư tưởng của cha Jean-

Claude Colin về linh đạo của Đức Maria từ 

bản Hiến Pháp do chính ngài viết, và từ một 

vài nguồn tài liệu khác như: thư từ, các đợt 

tĩnh tâm và những buổi nói chuyện được cha 

Gabriel-Claude Mayet ghi âm lại. Cha Mayet 

là người đã trung thành và tỉ mỉ viết lại tiểu 

sử của cha Colin. 

www.jeanclaudecolin.org 
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-Claude Colin đã thấy họ được đồng hóa với Mẹ và tiếp 

tục mở rộng sự hiện diện của Mẹ trong thế giới. 

“Hãy để họ luôn nhớ rằng bởi một chọn lựa ân sủng họ 

thuộc về gia đình của Đức Ma-ri-a… Hãy để họ không ngừng 

cố gắng hít thở tinh thần của Mẹ: một tinh thần của sự khiêm 

hạ, từ bỏ bản thân, kết hợp mật thiết với Chúa và yêu thương 

tha nhân hết lòng. Vì thế, họ cũng phải suy nghĩ như Đức Ma-

ri-a, xét đoán như người, cảm nhận và hành động như người 

trong mọi sự.” 
 
 Nói “không”. 

Từ thuở còn niên thiếu, cha Jean-Claude Colin đã 

chống lại mọi sự tham lam hay việc tìm tư lợi cho bản 

thân. Vì thế, ngài cũng thách thức các Marist rằng, để 

đạt được tự do trong những chọn lựa của họ, họ phải tự 

do nói “không” những lúc cần thiết. Ngài đề ra ba 

trường hợp đặc biệt cần nói “không”:  không tham danh 

vọng, không tham của cải, và không ước muốn quyền 

lực. 

Mang danh thánh Đức Ma-ri-a.  

Ngay từ khởi đầu hành trình của Đức Ma-ri-a, cha 

Jean Claude Colin đã bị thuyết phục rằng chính Đức Ma

-ri-a đã ước ao có một gia đình mang danh thánh ngài. 

Đó là những tu sỹ mà ngài gọi là “Marist”. 

“Tôi đã phản tĩnh về danh mà tôi mang, đó thật là một 

nguồn của hi vọng và sự đảm bảo!” Danh thánh Đức Ma-ri-a 

mà chúng ta đang mang không phải đến từ con người, nhưng là 

từ thiên đàng.  
 

Đức Ma-ri-a vào thời điểm khai sinh Giáo Hội. 

Cha Colin hẳn đã muốn các Marist chia sẻ sự xác tín 

sâu xa của ngài về việc Đức Ma-ri-a đã hiện diện vào lúc 

khởi đầu của Giáo Hội và vẫn hiện diện khi lịch sử kết 

thúc. Những ai mang danh ngài là cũng sẽ noi gương 

ngài như vậy. 

“Kính thưa quí vị, việc Đức Ki-tô để Đức Ma-ri-a tiếp tục 

ở lại trên dương thế sau khi Ngài lên trời là một mầu nhiệm 

rất lớn lao. Các Tông Đồ cần được Mẹ hướng dẫn, với ý 

nghĩa đấng sáng lập Giáo Hội. Vào ngày tận thế, sự che chở 

của Mẹ thậm chí sẽ chiếu sáng rực rỡ hơn thế.” 
 
Đức Ma-ri-a ở Na-gia-rét. 

Đối với cha Jean-Claude Colin, Na-gia-rét là nơi để 

chúng ta gặp Đức Mẹ và Chúa Giê-su, nhờ đó chúng ta 

làm mới lại sức mạnh và nhiệt huyết của mình. Chính 

trong ngôi nhà ở Na-gia-rét, các Marist có thể hướng 

tầm nhìn của mình ra khắp thế giới để thấy rõ những 

nơi đang cần đến họ. 

“Trong mọi sự, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ và hãy bắt chước 

đời sống của Mẹ khi ở Na-gia-rét… Chúng ta hãy kết hợp đời 

sống cầu nguyện và sự thinh lặng với đời sống tông đồ của 

mình. Hội Dòng Danh Thánh Đức Ma-ri-a ước ao rằng, là 

những đứa con của Mẹ, chúng ta hãy vừa là những nhà truyền 

giáo trong hoạt động, đồng thời vừa là những nhà truyền giáo 

của cầu nguyện.” 
 

 Một lòng, một ý. 

Cha Jean-Claude Colin thường nhìn lại hình ảnh của 

Giáo Hội sơ khai như là khuôn mẫu cho đời sống của 

các Marist. Đó là hình ảnh các tông đồ và các môn đệ 

qui tụ quanh Đức Ma-ri-a để hình thành một gia đình. 

“Chúng ta không lấy bất cứ hiến pháp nào đang có để làm 

nền tảng cho mình, vì khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta 

chính là Giáo Hội Sơ Khai… Chúng ta phải giống như các 

tông đồ và những người gia nhập nhóm các ngài: Họ đã có chung 

một lòng, một ý. Họ yêu mến nhau như anh em. Và không ai có 

thể diễn tả hết được họ đã tỏ lòng yêu mến và tôn kính Mẹ 

Thánh của mình như thế nào!... Chúng ta hãy bắt chước họ 

như vậy.” 
 

 Cảm nếm Thiên Chúa. 

Trong khi các thánh, các nhà thần bí và các tác giả 

sách thiêng liêng đã mô tả kinh nghiệm đối diện với 

Thiên Chúa trong nhiều cách thế khác nhau, thì cha Jean

-Claude Colin là một trong rất ít người đã nói về việc 

“cảm nếm Thiên Chúa”. Đó là một hình ảnh rất sung 

mãn và cũng là sự tương thích độc đáo nhất cho sự trải 

nghiệm của các Marist. 

“Giả như tôi được phụ trách Nhà Tập, việc tôi sẽ làm 

đơn giản chỉ để giúp tập sinh kết hợp với Thiên Chúa, dẫn 

chúng đi vào tinh thần cầu nguyện. Khi Thiên Chúa Nhân Lành 

đã ngự trị trong tâm hồn của người tập sinh, thì chính Ngài sẽ 

đánh động mọi sự nơi họ. Một khi đã cảm nếm được Thiên 

Chúa, các tập sinh sẽ không ngừng quay trở lại với Ngài để 

được tiếp tục được cảm nếm Ngài.” 
 

Trở nên giống như Mẹ. 

Bị thuyết phục rằng, các Marist đã được chọn để trở 

nên thành viên trong gia đình của Đức Ma-ri-a, Cha Jean


