
Anh chị em tu sĩ thân 
mến, 
 
Đại hội Liên Hiệp Bề 
Trên Thượng Cấp Việt 
Nam lần thứ V, nhiệm 
kỳ 2015-2018 tại 
Toà Giám mục Xuân 
Lộc từ ngày 04 đến 06 
tháng 11 năm 2015 xin 
được gửi tới anh chị 
em lời chào thân ái 
trong tình yêu của 
Chúa Kitô, Đấng luôn 
mời gọi chúng ta theo 
sát Người.  Nhân dịp 
Năm Đời Sống Thánh 
Hiến, chúng tôi xin 
chia sẻ với anh chị em 
một vài suy tư chân 
thành. 
  

1. Hồng ân đời sống Thánh hiến 
  
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương 
ban cho đất nước và Giáo Hội 
Việt Nam nhiều ơn gọi tu sĩ, linh 
mục. Đó là hồng ân đặc biệt 
Chúa ban cho Giáo Hội, cách 
riêng cho các hội dòng. 
  
a. Ơn Gọi là Quà Tặng của Thiên 
Chúa 
  
Mỗi người chúng ta đã được 
Chúa Giêsu kêu gọi để sống với 
Người, học hỏi nơi Người và để 
Người sai đi loan báo Tin Mừng 
(x. Mc 3,14-15). Trong khi ấy, 
chúng ta cũng ý thức rõ ràng mình là những kẻ yếu đuối, tội 
lỗi và không xứng đáng lãnh nhận tiếng gọi của Người. Thật 
thế, ơn gọi Chúa ban mãi mãi là ân sủng nhưng không. 
Thiên Chúa luôn đi bước trước và mời gọi chúng ta cố gắng 
đáp trả cách xứng hợp. Ơn gọi sống đời thánh hiến không 
chỉ do chúng ta lựa chọn, nhưng tất cả là vì Thiên Chúa 
thương nhìn đến chúng ta. 
 
b. Những yếu tố thuận lợi 
  
Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới, số người khao khát 
sống đời dâng hiến đang giảm sút, thì tại Việt Nam, số 
lượng các bạn trẻ quảng đại dấn thân cho Chúa trong đời 
sống tu trì vẫn còn gia tăng. Đó là nhờ hạt giống đức tin đã 
được vun tưới bằng dòng máu tử đạo của các bậc tiền bối, 
nhờ truyền thống đạo đức của người tín hữu Việt Nam, nhờ 
giáo xứ và gia đình nuôi dưỡng ơn gọi sống đời thánh hiến. 
  
c. Thách đố của ơn gọi 
  
Bên cạnh niềm vui vì hoa trái ơn gọi phong phú, chúng ta  

cũng dễ dàng nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực của tinh thần 
thế tục trong đời sống thánh hiến. Vẫn còn đó những người đi 
tìm tiện nghi vật chất hơn là sống tinh thần từ bỏ của Tin 
Mừng, hoặc những người còn chạy theo danh lợi hơn là chấp 
nhận thập giá, thích phô trương hơn là sống  
trung thực.  Làm thế nào để trở thành dấu chỉ sự hiện diện của 
Thiên Chúa giữa trần gian? Làm sao để đánh thức thế giới 
chứ không bị nó tục hoá? Làm thế nào để tình yêu Thiên 
Chúa được lan tỏa trong hòan cảnh xã hội và thế giới ngày 
nay? Đó là điều mà bất cứ người tu sĩ nào cũng phải 
quan tâm. 
 
 2. Đáp lại tiếng gọi tình yêu 
  
Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa và lời đáp trả của 
chúng ta trước tình yêu ấy làm cho đời sống thánh hiến của 
chúng ta ngày càng triển nở và hạnh phúc, đồng thời làm lan 
toả niềm vui đến cho mọi loài. Đó là ý nghĩa lời Đức Thánh 
Cha Phanxicô nhắn nhủ: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. 
Chúng ta được kêu gọi để cảm nghiệm và làm chứng rằng chỉ 
có Thiên Chúa mới lấp đầy mọi khát vọng của chúng ta. Vì 
vậy, mỗi lần nghĩ tưởng về ơn gọi sống đời thánh hiến, 
chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho 
chúng ta niềm vui và làm cho chúng ta được trở nên chứng 

nhân tình yêu và lòng 
thương xót bao la của 
Chúa cho mọi người. 
  
a. Trở nên người môn đệ 
đích thực của Chúa Giêsu 
  
Mỗi tu sĩ được mời gọi để 
ngày càng trở nên giống 
Chúa Giêsu hơn, khi đi 
theo Người và noi gương 
Người. Chúng ta phải trở 
nên đồng hình đồng dạng 
với Người để có thể sống 
chết cho vinh quang Thiên 

Chúa. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra 
không vì yêu thương chúng ta (x. Pl 2,6-11), thì chính người 
tu sĩ chúng ta cũng phải học lấy nơi Người cách sống tự hủy 
vì tình yêu ấy. 
  
Đời tu của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không 
dám từ bỏ mình, không vác thập giá Chúa trao, không sống tự 
hủy và khiêm hạ, khó nghèo và cúi mình phục vụ. Tu sĩ là 
người có tâm hồn thật rộng lớn như Chúa Giêsu để có thể trao 
ban tình thương cho mọi người. Chúng ta sẽ không uổng phí 
một đời dâng hiến khi người khác nhìn thấy nơi chúng ta hình 
ảnh một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhượng (x. Mt 11,29), 
hiến thân vì ơn cứu rỗi cho muôn loài. 
  
b. Luôn mở ra với Chúa Thánh Thần 
  
Chúa Thánh Thần là tác giả của đời sống thánh hiến và là thầy 
dạy của mọi tu sĩ. Mở lòng ra với Chúa Thánh Thần là điều 
kiện tiên quyết để người tu sĩ chúng ta được lớn lên và trưởng 
thành trong đời tu. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
chúng ta hãy luôn sẵn sàng tuân theo tác động của Chúa 
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Tránh phiền toái điện thoại nơi thánh thiêng  

  
   Với sự phát triển không ngừng như 
   vũ bão của nền công nghệ thông tin 
   vốn được cải thiện và nâng cấp từng 
   giờ, nhu cầu thưởng thức văn hóa đã 
   trở thành món ăn không thể thiếu của 
   mỗi người dân.  
 
Thời nay, chiếc điện thoại di động đã trở nên rất đỗi quen 
thuộc, vì nó là nhịp cầu nối ta với thế giới xung quanh. Chiếc 
điện thoại có rất nhiều tác dụng: giúp ta liên hệ công tác, liên 
hệ làm ăn, giúp cho tình liên đối của những con người cách xa 
về mặt vị trí địa lý xích lại gần nhau hơn, dù bạn ở bất cứ nơi 
đâu chỉ cần bật điện thoại, nhất nút là có thể trò chuyện vui 
vẻ... Tuy nhiên, đó là mặt tích cực còn mặt trái thì sao?  
 
Trong biết bao giờ kinh lễ khi cả nhà thờ đang rất nghiêm trang 
sốt sắng thì bỗng đâu đó tiếng chuông điện thoại reo lên làm 
cho những người trong cộng đoàn tỏ ra không mấy dễ chịu với 
chủ nhân của chiếc điện thoại đó, vì đã làm mọi người chia trí. 
Có những người sẽ ngay lập tức ngắt chuông tắt máy, nhưng lại 
có không ít người thản nhiên đưa ra để nghe, nói chuyện và vui 
cười ... cứ hệt như ở chỗ không người mà không cần biết mình 
đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. 
  
Người viết được chứng kiến biết bao tấm hình mà các bạn trẻ 
đưa lên mạng xã hội và cũng chứng kiến bao cảnh chụp hình 
"tự sướng" hoặc "sướng tập thể", cười nói quá vui vẻ... của 
nhiều người nơi thánh thiêng. Có rất nhiều người đã không ý 
thức được rằng khi ở những nơi này thì phải thể hiện sự tôn 
kính; nếu có chụp ảnh thì cũng phải thể hiện sự trân trọng trong 
mỗi bức ảnh, không thể có kiểu bá cổ, bá vai, khoác tay, tạo 
dáng ... trong nhà thờ, trước tòa Chúa và nơi các tượng ảnh.  
 
Cách ứng xử thiếu văn hóa này nơi thánh thiêng đang bị một số 
người hoặc vô tình hoặc cố ý vi phạm gây ra bao phiền toái cho 
mọi người chung quanh. Hiện tượng ấy xem ra đang có chiều 
hướng gia tăng. Điều đó rất đáng để chúng ta suy nghĩ.  
  
Để khắc phục thực trạng này, nhiều nhà thờ trưng những tấm 
biển nhắc nhở như: "Xin tắt hoặc chuyển chế độ im lặng điện 
thoại", "Giữ trật tư nơi tôn nghiêm"… Có nơi lại cắt cử riêng 
người nhắc nhở trước khi bước vào thánh lễ và trong thánh lễ 
có những người can thiệp kịp thời bằng cách mời tắt điện thoại, 
hoặc chuyển trạng thái cho điện thoại, hoặc mời ra bên ngoài 
nhà thờ để nghe nhằm tránh làm ảnh hưởng người khác. Đây là 
cách làm hay mà chúng ta nên áp dụng để qua đó mọi người ý 
thức hơn trong sử dụng điện thoại và ý thức hơn trong lời nói 
và việc làm của mình. 
 
Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay biết sử dụng những 
phương tiện Chúa ban một cách hữu ích, biết giữ sự tôn kính 
nơi thánh thiêng, để mỗi việc chúng mình làm đều vì sáng danh 
Chúa ở trần gian.  
 

 (Thế Thông, WGP.Bùi Chu) 
 

 
 

            
            

             
              

Thánh Thần để Người có thể canh tân tình yêu và sự sống 
nơi chúng ta, khơi lên trong chúng ta lòng nhiệt thành, can 
đảm để hiến thân cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội. Sống 
theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần là sống theo ánh 
sáng của Tin Mừng, bao hàm việc tuân giữ luật dòng, đặt 
mình dưới sự hướng dẫn của các vị hữu trách, luôn chạnh 
lòng trước những nhu cầu của tha nhân và nhận thức được 
các dấu chỉ của thời đại. 
  
c. Sống triệt để căn tính đời tu 
 
 Trong thế giới tục hoá, người tu sĩ được mời gọi sống 
triệt  
để Tin Mừng Nước Thiên Chúa, bằng cách trung thành 
tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm. Chúng ta không chỉ 
bằng lòng với việc chọn Đức Kitô làm ý nghĩa của đời 
mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi bản thân mình nếp 
sống Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế. Noi 
gương Chúa Giêsu, chúng ta vâng phục để phó thác hoàn 
toàn cho ý muốn của Chúa Cha, thực thi kế hoạch cứu độ 
của Thiên Chúa. Khi bắt chước sự nghèo khó của Đức 
Kitô, chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để nói lên giá trị 
tuyệt đối của Nước Trời. Khi sống lời khấn khiết tịnh, 
chúng ta kết hợp trọn vẹn với tình yêu Thiên Chúa và 
sống cho tha nhân bằng tình yêu vô vị lợi. 
  
d. Nhu cầu đào tạo 
  
Để sống đúng căn tính người tu sĩ, chúng ta cần quan tâm 
đến các giai đoạn đào tạo. Trong những năm vừa qua, dù 
gặp nhiều khó khăn, các hội dòng vẫn dồn công sức vào 
các hoạt động đào tạo ở mọi cấp và lãnh vực khác nhau, 
nhất là việc đào tạo các nhà đào tạo, các vị lãnh đạo 
cộng đoàn. Tuy nhiên, ý thức về việc tự đào tạo đã không 
được nhấn mạnh đủ, khiến cho kết quả chưa được mỹ 
mãn. Tự đào tạo bao hàm ý thức, tự do và trách nhiệm của 
mỗi cá nhân trước tiến trình đào tạo do hội dòng sắp đặt. 
Vì thế, mỗi người chúng ta cần xem lại việc tự đào tạo nơi 
chính mình, và các hội dòng cần tìm ra những cơ chế thích 
hợp để thúc đẩy mọi người trong hội dòng tự đào 
tạo. Cùng với ý thức tự đào tạo, chúng ta cần có kế hoạch 
cụ thể cho việc thường huấn trong hội dòng. (còn tiếp) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Người đời nghĩ rằng  
 tôi mạnh vì tôi đã chiến thắng  
 trong các cuộc tranh đấu, 
 vượt qua nhiều khó khăn,  
 trải nghiệm nhiều đau khổ... 
Thật sự họ đã nghĩ sai.  
 Tôi là người yếu  
 nhưng phía sau tôi,  
 có một Thiên Chúa mạnh mẽ... 
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