
CUỘC SỐNG TU TRÌ LÀ KINH NGHIỆM TÌNH YÊU 

 

Đời tu đặt nền tảng trên kinh nghiệm của những người 

cảm thấy mình được THIÊN CHÚA Toàn Năng Hằng Hữu 

thu hút. Đời tu là lời đáp trả Tiếng Gọi Tình Yêu của Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng kêu mời con người lắng nghe và 

tận hiến toàn thân cho Ngài với trọn lòng trung tín. Chúng 

ta trở thành tu sĩ bởi vì THIÊN CHÚA làm chủ vận mệnh 

cuộc đời chúng ta một cách huyền nhiệm đến độ chúng ta 

không thể nào làm khác hơn là mau mắn đáp lại bằng 

chính cuộc sống của chúng ta. Tiếng Chúa gọi vào cuộc 

sống tu trì có sức mạnh chuyển hướng một cách tuyệt đối 

cuộc hành trình nơi dương thế của chúng ta. Cuộc sống tu 

dòng không gì khác hơn là cố gắng mỗi ngày thuộc trọn về 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Việc đáp lại Tiếng Chúa kêu gọi đòi hỏi cuộc tìm kiếm không ngừng và được thực hiện nơi cộng đoàn, 

nghĩa là cùng với các Anh Chị Em tu sĩ khác trong Hội Dòng. Đây là một cố gắng để tỏ hiện cách rõ ràng 

ra bên ngoài - bằng chính hồng ân cuộc sống tu trì - về nét đẹp lôi cuốn của THIÊN CHÚA đối với toàn thể 

nhân loại. Vì lý do này mà chúng ta phải luôn luôn không ngừng tìm kiếm và chất vấn chính mình. Đúng 

thế! Không có chỗ đứng cho việc tự mãn tự nguyện và ham thích tiện nghi, trưởng giả trong cuộc sống 

của một tu sĩ chân chính. 

Điểm ghi nhận đáng chú ý là trong xã hội hiện nay có rất nhiều người tìm kiếm những gì là thần linh là 

thánh thiêng và ý nghĩa chung cục của cuộc sống. Cuộc đời này có giá trị gì??? Vì thế, việc mục vụ tông 

đồ và chứng tá đời sống tu trì - cá nhân hoặc cộng đoàn - cũng như các Tu Viện phải trở thành nơi chốn 

thuận tiện và lý tưởng cho con người ngày nay ”săn tìm” THIÊN CHÚA. Và chúng ta không nên quên 

rằng, khi một tu sĩ kết hợp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì tu sĩ ấy cũng dễ dàng sống tình huynh 

đệ trong Cộng Đoàn và thực thi tình bác ái đối với mọi người sống chung quanh. 

Mỗi hành trình - mỗi cuộc hành hương - của mỗi người trên trần gian đều bắt đầu với Tiếng Gọi. Tiếng 

Gọi không gì khác hơn là Ơn Gọi tìm kiếm mục đích chung cục của mỗi hành động con người: THIÊN 

CHÚA kêu gọi chúng ta vào hưởng phúc lành sung mãn của Ngài. Đây cũng là nền tảng cuộc sống tu trì. 

Vì thế, các tu sĩ không được phép coi đời tu như là chuyện đương nhiên cũng không được phép nghĩ 

rằng ơn gọi tu dòng là chuyện tình cờ! 

Trên đây là chứng từ của Đức Tổng Giám Mục Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế người Mỹ, Tổng 

Thư Ký Bộ Các Dòng Tu. 

Tiếp lời Đức Tổng Giám Mục Tobin là nữ tu Enrica Rosanna, dòng Con Đức Bà Phù Hộ, phó Tổng Thư Ký 

Bộ Các Dòng Tu. 



Chúng tôi - những người tận hiến - có một cuộc sống bình 

thường. Ngoài thời giờ dành riêng cho đời sống thiêng liêng, 

chúng tôi cũng có vui có buồn có sức khoẻ có đau yếu bệnh 

tật. Chúng tôi cũng thực thi một nghề nghiệp, nhưng đặc biệt 

chúng tôi cố gắng phục vụ anh chị em đồng loại trong công tác 

giáo dục, bác ái, chăm sóc sức khoẻ thể xác và tâm hồn. 

Chúng tôi tìm cách sống cuộc đời bình thường với trọn vẹn ý 

nghĩa đích thực của nó. 

Nhưng làm thế nào để có thể hiểu được rằng THIÊN CHÚA 

kêu mời chúng ta sống tình bạn mật thiết thâm sâu với Ngài? 

Thưa là chính lúc chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta có 

mặt trên cõi đời này. Mỗi một cuộc đời đòi hỏi phải có một 

mục đích, một chung cục, một điểm tới và một ơn gọi để thực 

hiện. Ơn gọi và cuộc sống là hai mặt phải-trái của cùng một 

chiếc mề-đay là chính con người. Nếu con người không biết 

khám phá ra và tiếp nhận chính ơn gọi của mình thì không thể thi hành ơn gọi đó và đạt đến mức độ 

sung mãn cũng như hạnh phúc đích thật. 

Xin đặc biệt gởi đến các bạn trẻ đang tìm kiếm ơn gọi lời kêu mời hãy nhìn vào tận nội tâm và làm một 

cuộc hành trình dài bên trong con tim. Rồi các bạn ngừng lại và tìm đọc điều mà THIÊN CHÚA viết riêng 

cho bạn xuyên qua các ước mơ, các mong đợi và các khát vọng thâm sâu nhất. Các bạn trẻ cũng nên 

nhìn các mẫu gương thánh thiện của những chứng nhân anh dũng đã sống một cuộc đời yêu mến THIÊN 

CHÚA cách trọn vẹn. 

... Vào lúc ấy, Đức Chúa GIÊSU cất tiếng nói: ”Lạy CHA là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen CHA, vì 

CHA đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những 

người bé mọn. Vâng, lạy CHA, vì đó là điều đẹp ý CHA .. CHA Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy. Và 

không ai biết rõ Người Con, trừ CHÚA CHA; cũng như không ai biết rõ CHÚA CHA, trừ Người Con và kẻ 

mà Người Con muốn mặc khải cho .. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng 

Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì 

Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy 

êm ái, và gánh Thầy nhẹ nhàng” (Matthêu 11,25-30). 

(”L'OSSERVATORE ROMANO”, Giornale Quotidiano Politico Religioso, Anno CLI, n.23, Sabato 29 Gennaio 

2011, trang 8) 
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