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Prot. n. 3080  

Rome, June 24, 2018  

Ngày lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả 

Thưa tất cả anh chị em trong Dòng PSTT trên toàn thế giới 

Thưa tất cả thành viên thuộc Giới Trẻ PS trên toàn thế giới 

Anh chị em thân mến! Xin Chúa ban bình an của Ngài cho anh chị em 

Năm nay chúng ta mừng lễ kỉ niệm 40 năm Luật dòng PSTT được Chân phước Đức Giáo hoàng 

Phaolô VI phê chuẩn vào ngày 24 tháng 6, 1978 cùng với sự ban hành bức tông thư 'Seraphicus 

Patriarcha' (Tổ phụ chí ái). Đây là lúc hợp lý để đưa ra câu hỏi: Luật dòng là gì đối với tôi, là gì 

trong đời sống riêng tư của tôi. Luật dòng là gì đối với chúng ta như một HĐĐ Quốc tế? Việc mừng 

lễ kỉ niệm ngày phê chuẩn  và mừng luật dòng mới này mang ý nghĩa gì đối với chúng ta ?  

Luật dòng là những điều lệ giúp cho đời sống của chúng ta, những người PSTT, nhưng nó là nguồn 

cảm  hứng cho các thành viên của giới trẻ PS, là những người muốn bước  theo Đức Kitô theo dấu 

chân của thánh Phanxicô.  Vì thế tôi gửi lá thư này không chỉ cho anh chị em PSTT nhưng còn cho 

anh chị em thuộc giới trẻ phan sinh. 

Tôi xin anh chị em để tôi bắt đầu với một cảm nghiệm cá nhân: đối với tôi Luật dòng là một món 

quà, một ơn gọi, một cảm hứng và là một khí cụ. 

Một món quà 

Trước hết : luật Dòng PSTT là một kho báu, một món quà của Thiên Chúa, nó tỏ cho thấy Thiên 

Chúa và Giáo hội yêu mến Dòng biết chừng nào. Nó là một cái gì đó không thể mua được, không 

thể đánh giá có xứng hay không. Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với chúng ta rằng 

“Luật dòng là một kho báu thực sự trong tay các con, nó hợp với tinh thần của Công đồng Vatican 

II, và nó đáp ứng với những gì Giáo hội mong đợi nơi các con”. Vì thế chúng ta phải cảm tạ Chúa 

vì món quà này và cảm tạ Giáo hội. 

Như mọi món quà khác, nó mang dấu ấn của người cho, cho chúng ta thấy thế nào là một sự sống 

đẹp đẽ và phong phú mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Mỗi một điều luật dòng phản ảnh sự 

giàu sang vô tận của Chúa, và nó giống như một viên ngọc quý tỏa sáng trên mọi khía cạnh khác 

nhau của căn tính và cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta mừng lễ kỷ niệm 40 năm phê chuẩn luật 

dòng, chúng ta cần nhớ rằng luật dòng tự nó  không phải là món quà mà chúng ta mừng nhưng là 
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do người cho, đó là chính Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy mừng lễ này bằng cách cảm ơn Thiên 

Chúa và tạ ơn Ngài bằng lời cầu nguyện với tình yêu và toàn thể cuộc sống của chúng ta. 

Một tiếng gọi, một lời mời 

 “Chúa tiếp tục mời gọi con người sống với Ngài và bước theo Ngài trong mối liên hệ thân mật một 
cách đặc biệt. Ngài tiếp tục mời gọi con người trực tiếp phục vụ Ngài. Nếu Ngài để chúng ta nhận ra 
rằng Ngài đang mời gọi chúng ta thánh hiến hoàn toàn chính mình cho nước Trời, bấy giờ chúng ta sẽ 
không còn sợ hãi! – là một ơn sủng lớn – để hoàn toàn và suốt đời tận hiến cho Thiên Chúa và phục 
vụ anh chị em của chúng ta.”  

Tiếng gọi này được vang vọng trong Luật Dòng, và chúng ta phải đáp lại lời mời gọi này với lòng 

quảng đại, không sợ hãi. Thiên Chúa mời gọi chúng ta cho dù chúng ta là gì đi nữa. Chúng ta bất 

toàn và yếu đuối, nhưng đừng lo, chúng ta không mù và điếc! Chúng ta biết , thánh Phanxicô, chứng 

nhân đức tin vinh hiển của Đức Kitô, là người sáng lập Dòng, chỉ đường lên tới Chúa bằng lời nói 

và gương sống, đã chỉ dẫn cho con cái của Người bằng đức tin chân thành của chính mình, và 

Người cũng muốn chính họ nhận biết, kiên trì gìn giữ và và sống trọn vẹn đức tin đó bằng việc làm, 

và vì thế họ sẽ đều đặn bước đi con đường của Người để sau cuộc đời này họ có thể xứng đáng có 

được ơn phúc đời đời.” 

Lời mời gọi của Thiên Chúa đã được thể hiện qua Luật Dòng của chúng ta: Để “là những người 

nhận được ơn phúc”,  hãy nên Thánh! Hãy sống theo con đường dẫn đến sự thánh thiện! Hãy tuân 

giữ Luật Dòng, vì nó giúp chúng ta bước theo Đức Kitô trong từng giây phút của cuộc sống, trong 

mọi trạng thái của cuộc đời! “Chúng ta ý thức hoàn toàn ngôi vị của người tín hữu nếu chúng ta 

xem ơn gọi căn bản và trên  hết như là sự ủy thác của Thiên Chúa Cha cho mỗi người trong Đức 

Giêsu Kitô qua Chúa Thánh Thần: ơn gọi nên thánh là đức ái hoàn hảo, … Điều khẩn thiết là ngày 

hôm nay mọi Kitô hữu canh tân đời sống bằng Tin Mừng, đón nhận trong tinh thần quảng đại lời 

mời của thánh Phêrô tông đồ là “nên thánh trong mọi cách cư xử” (1 Phêrô 1:15). …Ơn gọi nên 

thánh của người tín hữu mang ý nghĩa rằng cuộc sống trong ơn sủng của Chúa Thánh Thần biểu lộ 

cách đặc biệt qua sự dấn thân vào công việc trần thế và tham dự vào các hoạt động ở trần gian.” 

Lời mời gọi nên thánh buộc chúng ta phải đáp trả một cách chắc chắn. Lời mời gọi rất tích cực của 

Thiên Chúa cần sự đáp trả rất tích cực của chúng ta. Chúng ta hãy là những người chuyển ơn gọi 

này của Chúa cho mọi người, chúng ta hãy mời gọi người khác đến với Chúa, và rồi với lời mời 

gọi của chúng ta càng nhiều người càng tốt được kêu gọi trở về với Chúa Kitô”  

Một tài liệu gợi hứng 

Luật dòng của chúng ta không chỉ là một bản luật, nhưng còn là (và hầu hết) là một bản văn do 

Chúa Thánh Thần linh ứng. Luật dòng được đọc thường xuyên không chỉ vì chúng ta phải tuân giữ 

Luật hoặc dùng để cầu nguyện, nhưng còn là và hầu hết bởi vì đó là một báu vật giúp chúng ta sống 

trọn ơn gọi. Nó phải gợi hứng cho chúng ta! Chúng ta, những người PSTT, có tất cả trong Luật 

dòng của mình, nó mang lại chúng ta nguồn cảm hứng vừa đủ để bước đi theo hành trình ơn gọi. 

Mừng lễ kỷ niệm ngày ban Luật dòng là làm cho nó sống động, chỉ có cách này mới giúp chúng ta 

trung thành với lời mời của Chúa Giêsu là chúng ta hãy yêu thương nhau như anh em. Thánh 

Phanxicô Assisi đã cho chúng ta bằng chứng của ơn hoán cải như một món quà lớn, giúp chúng ta 

quyết tâm tiếp tục bước theo chân thánh Phanxicô với lòng can đảm và yêu thương. Luật Dòng của 
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chúng ta, manh tính Phan sinh thực sự, giúp chúng ta khám phá làm thế nào để chúng ta sống ơn 

gọi của mình mỗi ngày và cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta không phải 

là những Phan sinh chỉ sống vào ngày Chủ nhật hoặc chiều thứ bảy. Luật dòng phải là nguồn cảm 

hứng cho mọi lúc trong đời sống của chúng ta để nó thay đổi thái độ và thói quen sống của mình. 

Là những tu sĩ mang áo dòng, chúng ta cũng có một áo dòng mang nét riêng biệt của chúng ta, nó 

làm cho người khác nhận biết chúng ta. Nhưng áo dòng này tỏ lộ ý nghĩa của nó. Chúng ta không 

có một chiếc áo dòng được đo may. Áo dòng của chúng ta là thái độ sống của mình, cách sống của 

chúng ta trong gia đình, Giáo hội, huynh đệ đoàn, sở làm hoặc trong thời gian rãnh rỗi. Áo dòng 

của chúng ta là lòng tốt của chúng ta, tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với nhau, sẵn sàng phục 

vụ, cách sống đơn sơ, tự do thực sự làm con Thiên Chúa. Áo dòng của chúng ta là lời cầu nguyện, 

đời sống bí tích, lời khấn đối với Dòng, và đối với huynh đệ đoàn. Áo dòng của chúng ta là linh 

đạo Phan sinh, là chúng ta sống “từ Tin mừng đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Tin mừng”. 

Cuộc sống của một người phan sinh không phải là một cuộc sống đồng nhất. Mỗi người chúng ta 

khác nhau. Chúng ta vẫn phải ngẩn đầu lên, mở mắt, và nhìn chung quanh: cuộc sống này thật đẹp 

và phong phú, đó là Chúa ban cho chúng ta sự sống tùy theo ơn gọi của mình! Tôi mời tất cả anh 

chị em hãy khám phá tài năng của mình và tìm cảm hứng nơi Luật dòng, khám phá về cuộc sống 

hàng ngày. Hãy khám phá sự phong phú của Thiên Chúa, sự phong phú nơi ơn gọi của mình! Vài 

người trong chúng ta cảm thấy một vài điều này trong Luật dòng dễ áp dụng hơn những điều kia. 

Đúng vậy, Luật Dòng không muốn mỗi người chúng ta đều giống nhau nhưng nó hiệp nhất chúng 

ta trong sự đa dạng. 

Hãy ra đi và tìm hiểu làm thế nào anh chị em sống ơn gọi của mình trong Giáo hội, xã hội, giữa 

người nghèo, giữa những người thiếu thốn, giữa tha nhân trong gia đình, sở làm, huynh đệ đoàn, 

thời gian rãnh rỗi, những cách khác nhau suy gẫm về ơn đặc sủng và ơn gọi giống nhau. Hãy tìm 

cảm hứng và từ đó anh chị em gây cảm hứng cho người khác. 

Một khí cụ hữu ích hàng ngày 

Luật Dòng là một bản văn vô nghĩa nếu chúng ta không áp dụng vào cuộc sống. Chúng ta phải sống 

Luật dòng. “Là một tông đồ có nghĩa là kiên trì sẵn sàng mang tình yêu của Chúa Giêsu cho kẻ 

khác, và điều này có thể thình lình xảy ra ở bất cứ nơi nào: trên đường phố, trong thành phố, nơi sở 

làm, trong một chuyến đi”. Dĩ nhiên, Luật Dòng có những luật lệ rất cụ thể, từ khi chúng ta đứng 

trước những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống hàng ngày, luật dòng giúp chúng ta có thể sống đúng 

hướng. “Giáo hội giao phó luật dòng cho anh chị em như là những qui tắc cho cuộc sống của mình.” 

Trong tiếng Anh, danh từ “luật” là gốc rễ của danh từ “cái thước đo”, một dụng cụ của học trò nam 

nữ, giáo sư, kỹ sư, kiến trúc sư. Tôi xin đưa ra ví dụ này: Luật giống như một thước đo, anh chị em 

chỉ có thể vẽ một đường thẳng bằng một cái thước đo. Nhưng mục tiêu không phải là vẽ một đường 

thẳng. Mục tiêu là có một bức vẽ, một họa đồ nhà được dùng để xây nhà cho một người nào đó. 

Luật dòng không phải chính nó là một mục tiêu, sự áp dụng từng chữ của các điều luật không phải 

là một mục tiêu. Mục tiêu là nên thánh, là bày tỏ tình yêu của Chúa cho thế giới, làm cho cuộc sống 

người khác tốt hơn, gần Chúa hơn. Luật dòng giống như thước đo, một dụng cụ cho chúng ta, nó 
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giúp chúng ta nên thánh, nó giúp chúng ta đi đường thẳng, và bất cứ lúc nào chúng ta gặp khó khăn, 

lạc lối trong cuộc sống. Với ý nghĩa này, Luật dòng là một khí cụ. Nó là cái gì đó luôn luôn ở trong 

tầm tay, là cái gì chúng ta luôn luôn có thể dùng tới. 

Những chữ trong Luật dòng cần phải được áp dụng, và sự áp dụng của chúng ta có thể kiểm soát 

được, đánh giá được trong ánh sáng của Luật. Chúng ta phải thường xuyên áp dụng và đọc kỹ, nói 

đến Luật dòng giữa mọi người chúng ta và với người khác, bằng cách sống Luật dòng dựa trên 

những giá trị của nó, “bởi vì những giá trị trong luật dòng dựa trên hết vào Tin mừng”. Cũng vậy, 

chúng ta phải là những khí cụ hữu ích trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng để 

Chúa sử dụng chúng ta như những khí cụ của bình an, niềm vui và tình yêu Thiên Chúa.    

Nét đẹp và niềm vui 

Giống như một mùa xuân trong khu rừng xanh, Luật dòng luôn mang nét tươi tắn và sẵn sàng mang 

lại cuộc sống mới. Nó luôn là như vậy qua nhiều thế kỷ. Nhưng trong những năm tháng tới, ơn đặc 

sủng Phan sinh vẫn không thay đổi nhưng vẫn có giá trị, và cần phải được sống hơn bao giờ hết. 

Như chân phước Đức Giáo hoàng Phaolô đã viết: “Chúng ta sung sướng vì “Đặc sủng Phan sinh” 

ngày nay vẫn là một sức mạnh cho sự lành mạnh của Giáo hội và cộng đồng nhân loại, mặc dù với 

những du nhập của các chủ thuyết và khuynh hướng tách rời con người khỏi Thiên Chúa và khỏi 

đời sống siêu nhiên. Với sáng kiến đáng giá và đồng ý chung, 4 nhánh trong gia đình Phan sinh đã 

cố gắng trong 10 năm để soạn thảo Luật dòng mới cho Dòng Ba Phan sinh tại thế và bây giờ được 

gọi là Dòng Phan sinh tại thế. Đây là điều cần thiết vì những điều kiện thay đổi theo thời gian và vì 

giáo huấn và sự khuyến khích của Công đồng .”  

Hơn 800 năm đã trôi qua nhưng nét đẹp và niềm vui của cuộc sống Phan sinh vẫn không thay đổi. 

40 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn luật, nhưng nét đẹp và niềm vui 

do Luật dòng mang lại vẫn không phai mờ. Chúng ta co thể nói về nét đẹp, bởi vì cuộc sống thì thật 

đẹp đẽ, cuộc sống mà chúng ta được gọi và có được cảm hứng từ Luật dòng. Mọi khía cạnh – cầu 

nguyện, suy ngắm, đọc Tin mừng, và nhiều điều khác nữa – suy gẫm về nét đẹp của sự sống do 

Chúa linh hứng, và được sống bởi thánh Phanxicô như một mẫu gương cho chúng ta. Và chúng ta 

có thể nói về niềm vui nữa, bởi vì những nhân đức trong Luật dòng, chẳng hạn như tính đơn sơ, 

vâng lời, công bằng, tình thần huynh đệ mang lại cho chúng ta một đời sống vui tươi. Nếu chúng 

ta đưa những nhân đức đó vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của 

Tin Mừng. 

Luật dòng sẽ là một mùa xuân làm tươi mát cuộc sống trong các huynh đệ đoàn của chúng ta, nó 

cũng có một vai trò “làm cho đời sống Kitô hữu được sống ý thức hơn trong huynh đệ đoàn”. Những 

huynh đệ đoàn này là ngôi nhà và trước tiên là nơi chúng ta học hỏi, yêu thương và sống Luật dòng. 

Sống ơn gọi ở đây  và cũng thực thi ơn gọi mang sứ mạng đi vào trần thế, có thể được nuôi dưỡng 

qua sự cảm nghiệm nét đẹp và niềm vui nơi ơn gọi của chúng ta, được phản ảnh nơi luật dòng và 

chúng phải chia sẻ nét đẹp và niềm vui này! Sự làm chứng nhân của anh chị em là cần thiết cho sự 

canh tân Dòng và cho toàn thể Gíáo hội. Mỗi lần anh chị em đọc luật Dòng và quyết định sống hoặc 

hành động dựa theo Luật là anh chị em tiến thêm một bước để sống trọn ơn gọi và sứ mạng. 

Ghi ơn 
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Chúng ta phải biết ơn những người đã hoạt động nhiều cho sự canh tân Luật dòng, cũng có nghĩa 

là một sự canh tân Dòng. Các anh chị em, những người đề xướng sự canh tân này, trước hết là anh 

Manuela Mattioli, Tổng phục vụ đầu tiên dòng PSTT, và những vị Tổng phục vụ của dòng Nhất và 

dòng Ba, đã luôn hổ trợ cho công việc này bằng lời cầu nguyện, tận tâm, thời giờ và công của. 

Chúng tôi cám ơn các anh chị em đã làm việc trong việc soạn thảo bản văn Luật dòng và cũng xin 

cám ơn các anh chị em đã giúp đưa Luật dòng đến cho tất cả anh chị em khác: những người thông 

dịch, thư ký, các trưởng phục vụ thuộc mọi cấp bậc trong Dòng. Chúng tôi luôn ghi nhớ những 

người đã có ý định tìm kiếm những phương thức để hiệp nhất và hài hòa huynh đệ bằng việc đối 

thoại.” Việc đối thoại này đã được khai triển thành bản văn tràn đầy sự linh hứng của Chúa Thánh 

Thần. 

Kết luận 

Trong Kinh thánh, 40 năm thông thường có nghĩa là khoảng thời gian ngăn cách 2 giai đoạn rõ rệt. 

Tôi cầu xin cho 40 năm này để lại đàng sau chúng ta sẽ là thời gian canh tân, như một sự bắt đầu 

của giai đoạn qua đó Dòng hiệp nhất hai giai đoạn lại làm một duy nhất cũng như từng anh chị em 

sống căn tính của mình một cách chân thành hơn, quyết tâm sống ơn gọi và hoàn thành sứ mạng 

của mình trong Giáo hội và trên thế giới cho nhiều người thấy hơn, hàng ngày với sự thay đổi nội 

tâm một cách tận căn mà Tin mừng gọi là hoán cải.” Xin cầu cho năm này là năm canh tân, và xin 

cầu cho việc mừng lễ kỷ niệm này giúp chúng ta hiểu biết hơn về Luật dòng để chúng ta sống ơn 

gọi một cách đích thực và trung thành hơn. 

Và tôi khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng Toàn năng, Ba ngôi Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những ai 

đang dạy dỗ, học hỏi, nhớ đến và đem ra thực hành những điều luật để cho những ai cần đến vì sự 

cứu chuộc các linh hồn, - và tôi khẩn cầu tất cả với một nụ hôn lên bàn chân, hãy yêu nhiều, gìn 

giữ và ghi nhớ những điều này. 

Tibor Kauser CIOFS (Phan sinh tại thế quốc tế) Tổng phục vụ  

   
  


