
KHÓ NGHÈO TUYỆT ĐỐI 

 

Hiện nay trong Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ có một Cộng Đoàn tu trì 

đặc biệt. Đó là Cộng đoàn các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU 

và Đức Mẹ MARIA. Cộng đoàn thực thi lối sống khó nghèo tuyệt đối 

thể theo tinh thần của các tu sĩ Phanxicô tiên khởi và các đan sĩ Cát-

Minh. Nói tắt một lời, các tu sĩ sống hoàn toàn không có tiền bạc và 

nhờ vào của bố thí. 

Tu sĩ khởi xướng lối sống khó nghèo tuyệt đối này là Thầy Corrado 

Volantino. Thầy xuất thân từ đảo Sicilia (Nam Ý). 

Trước năm 2000, anh Corrado điều hành một viện thể thao và một tổ 

hợp với 1500 thành viên trong khắp đảo Sicilia. Ngoài ra anh có một 

xưởng xây cất với 10 người thợ ở Milano (Bắc Ý) và 1 tiệm bán quần 

áo. Nhưng rồi một sớm một chiều - vào Đại Năm Thánh 2000 - anh dứt 

khoát từ bỏ TẤT CẢ. Vâng, TẤT CẢ, để bước theo Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ Khó Nghèo. Khó nghèo tuyệt đối. Anh lìa xa lối sống đen tối chỉ 

biết có tiền bạc và quên bẵng THIÊN CHÚA. Năm ấy anh Corrado 

Volantino đúng 25 tuổi. 

Ban đầu, anh chỉ muốn trở thành tu sĩ Phanxicô chứ không mảy-may tính đến chuyện khởi xướng cái gì 

mới lạ. Thế rồi từ từ anh hiểu rằng, trở thành tu sĩ Phanxicô tốt thật, nhưng chưa phải là ơn gọi đích thật 

của anh. Anh bắt đầu cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Anh xin THIÊN CHÚA soi sáng cho biết phải 

làm gì đúng theo thánh ý Ngài. Sau cùng anh hiểu THIÊN CHÚA muốn anh thành lập một Cộng Đoàn mới. 

Anh can đảm từ bỏ TẤT CẢ. Anh bán TẤT CẢ những gì anh có rồi phân phát TẤT CẢ cho người nghèo. 

Nhưng thầy Corrado Volantino không đơn độc. Một người dân cùng đảo Sicilia nhanh chân nối gót thầy. 

Người này là huấn luyện viên môn Tennis trong vùng và là công nhân viên thành phố. Khi nghe biết việc 

thầy Volantino từ bỏ TẤT CẢ và thành lập Cộng Đoàn mới, anh thật sự cảm kích trước lối đổi-đời tuyệt 

đối. Anh cũng bán TẤT CẢ những gì anh đang sở hữu rồi phân phát cho người nghèo và gia nhập Cộng 

Đoàn mới của thầy Corrado Volantino. Từ nay anh cảm thấy tâm hồn hoàn toàn tự do, tung tăng thư 

thái như chim trời! 

Cùng thời gian này, một thiếu nữ sống nơi miền Bắc Ý tìm kiếm Thánh Ý THIÊN CHÚA trong cuộc đời. 

Bỗng cô nghe nói đến câu chuyện ”điên” của hai Tiểu Đệ, ”điên” vì Tình Yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ và 

Đức Mẹ MARIA. Cô tìm hiểu và cảm thấy lòng như ”bừng cháy” trước các lý lẽ của hai Tiểu Đệ tiên khởi. 

Đến phiên mình, cô cũng nhận ra Thánh Ý Chúa muốn cô trở thành Tiểu Muội khó nghèo tuyệt đối vì 

Tình Yêu Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. 



Cộng Đoàn do thầy Corrado Volantini khởi xướng cứ thế tăng 

dần và hiện tại đạt con số 17, gồm 11 Tiểu Đệ và 6 Tiểu Muội. 

Đặc sủng của Cộng Đoàn là sống tinh thần chiêm niệm của các 

đan sĩ Cát-Minh và tinh thần khó nghèo tuyệt đối cùng khất thực 

của các tu sĩ Phanxicô tiên khởi. 

Cuộc sống và môi trường tông đồ của các Tiểu Đệ và Tiểu Muội 

phần lớn diễn ra trên đường phố, đi bộ hoặc đi nhờ xe và không 

bao giờ mang theo bất cứ vật dụng gì. Các Tiểu Đệ và Tiểu Muội 

nói chuyện với người qua kẻ lại và giải thích Phúc Âm. Các Vị 

cũng làm công tác truyền giáo nơi các giáo xứ hoặc các tư gia. 

Nếp sống khó nghèo của các Vị có thể trông thấy tức khắc: không 

hề có xe cộ và chỉ di chuyển nhờ xe người khác. Một Tiểu Đệ giải 

thích: 

- Mỗi lần di chuyển chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác 

nơi THIÊN CHÚA. Chính Ngài lo liệu tất cả. Và cứ mỗi lần như thế, chúng tôi cảm nghiệm sâu xa Tình Yêu 

quan phòng của THIÊN CHÚA và lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui. 

Đặc điểm của các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là không hề có tiền bạc và 

sống nhờ sự trợ giúp của tha nhân. Như vậy, tha nhân có dịp giúp đỡ vật chất cho các Người Nghèo của 

THIÊN CHÚA và các Tiểu Đệ Tiểu Muội đáp trả bằng sự trợ giúp hoàn toàn thiêng liêng! 

Cộng Đoàn các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA điều động 80 Nhóm Cầu 

Nguyện rải rác khắp nước Ý và Âu Châu. Đó là các buổi Lần Hạt Mân Côi Suy Gẫm. Các buổi Cầu Nguyện 

được tổ chức trên bình diện giáo phận, vùng miền và trên cả bình diện quốc gia. Thật là kinh nghiệm 

thiêng liêng đáng được chú ý và phổ biến rộng rãi trong toàn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. 

... ”Đức Chúa GIÊSU tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi 

thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Ngài sai các ông đi rao giảng Nước THIÊN CHÚA và phán: ”Các con 

đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Luca 9,1-

3). 

(Piccoli Frati e Suore Volantini Viventi di GESÙ e MARIA). 

(”In cammino con San Gerardo”, Mensile di Cultura e Formazione Cristiana dei Missionari Redentoristi 

dell'Italia Meridionale, Gennaio 2009, trang 30-31) 
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