
TẬP SINH DÒNG DON ORIONE 

 

... Tôi là Gioan 23 tuổi người Rumani. Từ hai năm nay tôi ở tại Velletri 

- cách thủ đô Roma khoảng 50 cây số - để tiếp tục phân định ơn gọi 

trong Hội dòng Don Orione. Hiện tại tôi đang kết thúc năm nhà tập là 

năm rất quan trọng và vô cùng đặc biệt trong tiến trình huấn luyện 

của một tu sinh. 

Thật thế, trong năm nhà tập tôi có cơ hội thuận tiện để đào sâu ý nghĩa 

cuộc đời và ơn gọi theo sát Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi học cách thức tận 

hiến đời tôi để phụng sự THIÊN CHÚA và phục vụ Ngài trong anh chị em 

đau khổ nghèo nàn và bị bỏ rơi. 

Trong năm tập tôi phải nhìn sâu vào nội tâm để tìm ra dấu hiệu minh 

chứng THIÊN CHÚA kêu gọi tôi cũng như lý do thôi thúc tôi chọn lối 

sống tu trì, bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Dĩ nhiên tôi không đơn 

độc trong hành trình phân định và đào luyện. Trái lại, tôi được hướng 

dẫn được giúp đỡ bởi Cha Giáo Tập và các Linh Mục khác. 

Một trong những điểm tôi hân hoan khám phá ra trong thời gian tập luyện là ý nghĩa đích thật của việc 

trao tặng cách nhưng-không vô-vị-lợi. Nhờ thế tôi có thể chung hưởng niềm vui cộng đoàn với các anh 

em đồng lý tưởng. Đúng như lời Thánh Vịnh 133 (132): ”Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống 

vui vầy bên nhau, như dầu quý đổ trên đầu, chảy xuống râu xuống cổ áo chầu Aharon, như sương từ 

đỉnh Khéc-môn tỏa trên đồi núi Sion lan tràn, nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan 

muôn đời”. Thật là tuyệt diệu! 

Một bước tiến khác thành hình trong năm nhà tập là việc tôi hiểu rõ hơn thế nào là CẦU NGUYỆN. Trước 

khi vào Tập Viện tôi nghĩ mình cầu nguyện nhiều và cầu nguyện sốt sắng. Nhưng nay thì tôi hiểu rằng cầu 

nguyện không phải chỉ đọc các Kinh đã dọn sẵn. Cầu nguyện là dệt mối liên hệ thân tình với THIÊN 

CHÚA, trao đổi đàm thoại diện đối diện với Ngài. Từ đây tôi cảm thấy cuộc đời như tô thắm mầu sắc và 

chiếu sáng nhờ Lời Chúa. Tôi tìm cách đối chiếu đời mình với Cuộc Đời của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Tuy nhiên đời tập tu không phẳng lặng êm xuôi nhưng cũng có sóng gió bão táp nổi lên và các cơn cám 

dỗ xuất hiện. Đây là lúc tôi thao luyện nội tâm để đánh bại các cơn cám dỗ và tiếp tục kiên trì trong 

chương trình tập tu. 

Một điểm đáng chú ý giúp tôi đi vào tinh thần và đường tu đức của Hội Dòng Don Orione là học hỏi Hiến 

Chương. Tôi học hỏi tinh thần trao tặng không so đo tính toán. Muốn được như thế thì cần phải tập 

quên mình từ bỏ tính ích kỷ, thu lợi cho riêng mình. Không, tôi không được làm như vậy! Trái lại, tôi 

dâng hiến toàn thân cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ và đặt cuộc đời trong vòng tay yêu thương của THIÊN 

CHÚA Quan Phòng. Với con tim hoàn toàn tự do, tôi sẽ xuất hành ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ và 



Tình Yêu THIÊN CHÚA cho tất cả mọi người, không trừ ai, đặc biệt là 

cho các người bé nhỏ nghèo nàn nhất và bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi. 

Tôi tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA vì đã cho tôi cơ hội học hỏi và đối chiếu 

đời tôi với cuộc đời các vị thánh, đặc biệt là thánh sáng lập dòng Luigi 

Orione (1872-1940). Ngài chính là ngọn đèn-pha soi chiếu trong đêm 

đen và giúp tôi tiến bước trên con đường THIÊN CHÚA đã vạch ra. 

Đặc biệt, thánh nhân để lại cho tôi sứ điệp: 

- Điều quan trọng trong cuộc đời không phải là sở hữu cái gì đó hoặc 

có nhiều tiền của nhưng chính là rộng tay thi thố những gì mình có 

cho tha nhân mà không chờ đợi trả lại hoặc ghi ơn. 

Thật ra con đường tu trì mới ở bước đầu và để đạt tới lý tưởng theo 

đúng tinh thầm Phúc Âm và Đấng sáng lập dòng, tôi còn trải qua con 

đường thật dài. Nhưng tôi không sợ hãi lo âu vì tôi biết có nhiều người cầu nguyện cho tôi. Đây là món 

quà tốt đẹp quý hóa mà tôi nhận lãnh và có bổn phận đền đáp bằng chính đời sống cùng lời cầu nguyện 

sốt sắng của tôi. 

... ”Anh chị em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác 

thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy 

nhất này là 'Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình'. Nhưng nếu anh chị em cắn xé nhau, anh 

chị em hãy coi chừng, anh chị em tiêu diệt lẫn nhau đấy! Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo 

Thần Khí .. và hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung 

tín, hiền hòa, tiết độ .. Những ai thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì đóng đinh tính xác thịt vào thập 

giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Thư gửi tín hữu Galát 5,13-16/22-24). 

(”DON ORIONE Oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Anno CIV - No 9 - 

Ottobre 2009, trang 19) 
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