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Cha Arnold Suhardi 43 tuổi 

ngƣời Indonésie là tu sĩ Dòng Các 

Thừa Sai Montfortains. Hiện tại Cha 

là Linh Mục quản đốc đền thờ Thánh 

Laurent ở miền Tây nƣớc Pháp. Đây 

cũng là đền thờ Thánh Louis Marie 

Grignion de Montfort (1673-1716). 

Xin nhƣờng lời cho Cha nói về Ơn 

Gọi Đời Sống Thánh Hiến. 

Khi còn là học sinh tiểu học tôi rất 

xúc động khi nghe dụ ngôn ngƣời 

Samaritano nhân hậu trong Tin Mừng 

theo thánh Luca chƣơng 10 câu 25-37. Tôi nhớ mình đã cố gắng học thuộc lòng. Lên bậc trung 

học có hai trình thuật Phúc Âm khác lại ghi vào lòng tôi. Đó là đoạn Đức Chúa GIÊSU 

phán: ”Thầy là cây nho thật” trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chƣơng 15 câu 1-8. Rồi đến 

đoạn Phúc Âm kể lại Đức Chúa GIÊSU thích cầu nguyện một mình trong đêm vắng trong Tin 

Mừng theo thánh Luca chƣơng 6. Các trình thuật Phúc Âm này kích thích nơi tôi niềm ƣớc muốn 

kết hiệp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và hiểu tầm quan trọng của việc cầu nguyên tha 

thiết liên lỉ. Tôi có thể nói rằng chính các đoạn Tin Mừng trên đây đã thúc đẩy tôi từ bỏ gia đình 

gia nhập Chủng Viện mang tên Gioan Phaolô II. Đây là quyết định đến từ hoa quả của suy tƣ và 

cầu nguyện riêng của tôi. Tôi muốn đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa GIÊSU Đấng yêu thƣơng 

toàn thế giới và tôi cũng ƣớc muốn yêu thƣơng tha nhân nhƣ Đức Chúa GIÊSU yêu thƣơng mọi 

ngƣời. Tôi muốn trở thành dụng cụ Tình Yêu của Chúa. 

Thời gian 3 năm nơi Chủng Viện tôi nhận thấy rằng trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng theo 

thánh Luca chƣơng 1 câu 26-38 và từ trên Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU trối Đức Mẹ MARIA 

cho thánh Gioan và ngƣợc lại thánh Gioan cho Đức Mẹ trong Tin Mừng theo thánh Gioan 

chƣơng 19 câu 25-27 đã gây xúc động sâu xa trong lòng tôi. Mầu nhiệm Nhập Thể trong trình 

thuật Truyền Tin thật quan trọng đã củng cố quan niệm của tôi về THIÊN CHÚA, và việc tiếp 

nhận lẫn nhau giữa Đức Mẹ MARIA và thánh Gioan đã giúp tôi hiểu ý nghĩa của từ TOTUS 

TUUS châm ngôn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là tên của Chủng Viện chúng 

tôi. 



Sau đó nhờ ơn Chúa tôi gia nhập Dòng Các Thừa Sai Montfortains. Tôi tuyên khấn lần đầu ngày 

15-8-1994. Nhờ đọc tiểu sử Cha Thánh Louis Marie Grignion de Montfort mà tôi hiểu 

rằng TOTUS TUUS không chỉ diễn ra dƣới chân Thánh Giá nhƣng đã diễn ra trƣớc đó vào lúc 

Nhập Thể. Chính Ngôi Lời THIÊN CHÚA trƣớc tiên đã thƣa TOTUS TUUS với Đức Trinh Nữ 

MARIA để sống trọn vẹn lòng tuân phục trong yêu thƣơng tràn đầy, để cứu rỗi chúng ta, cứu rỗi 

nhân loại. Cha Thánh Montfort dạy tôi hãy sống cùng một thể thức nhƣ thế qua hành vi tận hiến 

toàn thân cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhờ Đức Trinh Nữ MARIA trong Đức Chúa Thánh Thần. 

Ngày 15-8-1999 tôi tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng Các Thừa Sai Montfortains và ngày 

25-9-2000 tôi thụ phong linh mục. 

Cho đến năm 2013, tôi luôn luôn hoạt động trong lãnh vực huấn luyện đệ tử và tập sinh 

Monfortains, trƣớc tiên bên nƣớc Indonésie rồi đến Roma. Sứ vụ mà tôi đảm trách nơi đền thờ 

Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort thật mới mẻ đối với tôi. Tôi còn phải học hỏi nhiều 

điều. Rất may là Chúa Quan Phòng luôn cho tôi gặp đƣợc những tấm lòng quảng đại sẵn sàng 

giúp đỡ tôi. Tôi vô cùng tri ân THIÊN CHÚA. 

Nơi Cộng Đoàn, chúng tôi sống Năm Đời Sống Thánh Hiến trong mối liên kết với các sinh hoạt 

của đền thờ Thánh Louis-Marie. Chúng tôi đã khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến với Thánh 

Lễ cử hành ngày 30-11-2014. Suốt trong Mùa Vọng, vào mỗi buổi chiều Chúa Nhật chúng tôi 

đọc Kinh Chiều rồi nghe giảng về Đời Sống Thánh Hiến. Chúng tôi có các sáng kiến khác trong 

trọn năm 2015 cho đến khi kết thúc vào ngày 2-2-2016. 

Trong thế giới hiện nay, đời sống thánh hiến có một sứ điệp quan trọng và tinh tế. Thƣ luân lƣu 

gởi các tu sĩ nam nữ tóm gọn sứ điệp cho thời đại ngày nay với lời mời: ”Anh Chị Em Hãy Vui 

Lên!”. Riêng tôi, tôi xin phép tóm tắt nhƣ sau: ”Hãy Yêu và Ở Lại trong Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ!”. Tôi tự nhủ với lòng mình nhƣ thế và cố gắng tìm cách truyền đạt cho tha nhân xuyên 

qua cuộc sống của tôi. Ƣớc gì tất cả những ngƣời thánh hiến trở thành ”những tông đồ đích thật 

của thời sau hết”, nhƣ Cha Thánh Louis-Marie de Montfort đã nói và thêm rằng: ”Họ sẽ là ngọn 

lửa làm bừng cháy và sẽ mang Lửa Tình Yêu THIÊN CHÚA đến khắp mọi nơi”. 

 

... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là 

người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; 

còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn .. Hãy ở lại 

trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em .. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong 

Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh 

em chẳng làm gì được” (Gioan 15,1-2/4-5). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.114, 10 Décembre 2014, trang 15) 
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