
BÀI THỨ XI 

ƠN THIÊN TRIỆU 

 

269. Chúa có muốn cho hết mọi người tín hữu sống trong bậc vợ chồng không?  

 

Chúa không muốn cho hết mọi người tín hữu sống trong bậc vợ chồng, vì Ngài còn kêu gọi nhiều người dâng 

mình cho Ngài trong đời sống tu trì, để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.  

 

270. Ơn thiên triệu là gì?  

 

Ơn thiên triệu là ý Chúa muốn cho mỗi người sống trong một địa vị nào đó. Nhưng theo nghiã thông thường thì 

ơn thiên triệu là tiếng Chúa gọi một số người dâng mình cho Chúa trong đời sống tu dòng hoặc trong hàng giáo 

sĩ triều (sécularité).  

 

271. Nhờ đâu mà biết mình có ơn thiên triệu?  

 

Nhờ 3 dấu này:  

 

(1) có ý hướng ngay lành,  

(2) có đủ điều kiện,  

(3) được Bề trên chấp thuận.  

 

272. Người muốn dâng mình cho Chúa phải làm gì?  

 

Phải cầu nguyện, suy nghĩ, nhờ người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại lời Chúa kêu gọi mình.  

 

273. Người dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì thường khấn giữ những điều gì?  

 

Thưa, 3 điều này: 

  

(1) sống nghèo khó, 

 (2) sống trong sạch,  

(3) sống vâng lời.  

 

274. Cha mẹ có quyền ngăn cản hoặc ép buộc con cái dâng mình cho Chúa không?  

 

Thưa không, vì như vậy là trái ý Chúa và lỗi luật Giáo Hội. Nhưng khi thấy con mình muốn dâng mình cho 

Chúa, cha mẹ hãy hy sinh giúp đỡ và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa về con cái mình. 

 

275. Bậc vợ chồng và bậc tu trì, trong hai bậc đó bậc nào trọng hơn?  

 

Bậc tu trì trọng hơn, vì người đi tu dâng hiến trọn đời mình để chuyên lo việc Chúa và phục vụ anh chị em đồng 

loại. 

  

  


