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Lời Giới Thiệu
Của Ban Nghiên Huấn Và Tu Thư
Trong những Bút Tích của Thánh Phanxicô để lại, có một bức
thư với tựa đề là “Thư Gửi Các Tín Hữu”. Bức thư này vạch ra
những nét đại cương cho một đời sống thiêng liêng chủ yếu
dựa trên Thánh Kinh. Chúng ta có thể xem bức thư này như là
Bộ Sơ Thảo Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế, trong đó những
nét chính yếu về tinh thần đã được vạch ra, nhưng những sinh
hoạt cụ thể và những quy định pháp chế chưa được ấn định rõ
ràng.
Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Hugôlinô, vị bảo trợ
Dòng Anh Em Hèn Mọn, Phanxicô đã soạn thảo và đệ trình
lên Đức Giáo Hoàng Hônôriô III bộ Luật 1221 dành cho Dòng
Phan Sinh Tại Thế, lúc bấy giờ gọi là Dòng Đền Tội (Ordo de
Poenitentia). Bộ Luật này được xem là nền tảng cho các bộ
Luật về sau.
Trong bộ Luật này, Phanxicô không nhấn mạnh khía cạnh luật
lệ cho bằng chú trọng tới tinh thần và nếp sống cụ thể. Cũng vì
thế, thay vì gọi là Luật (Regula), Phanxicô chỉ gọi là Bộ Ghi
Nhớ Dự Phóng Đời Sống (Memoriale Propositi).
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Giaùo phaän Orange, California, USA
2010

Năm 1289, Đức Giáo Hoàng Nicôla IV, cũng là thành viên
của Dòng Phan Sinh Tại Thế, đã lập ra một ủy ban để xem xét
sửa chữa bộ Luật nói trên. Sau đó, Người phê chuẩn bộ Luật
này. Bộ Luật 1289 vẫn giống bộ Luật 1221, chỉ thêm vài
khoản như: phải làm hoà, cấm mang vũ khí, thăm viếng bệnh
nhân, cầu nguyện cho kẻ qua đời và nhờ anh em Dòng I hướng
dẫn về mặt tinh thần.
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Năm 1883, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã soạn thảo một bộ
Luật khác, vừa căn cứ trên các bộ Luật 1221 và 1289, vừa
thích nghi với hoàn cảnh lúc bấy giờ để thống nhất Dòng Phan
Sinh Tại Thế và để hướng Dòng về các sinh hoạt xã hội.
Gần đây, năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phê chuẩn
bộ Luật Dòng mới do ba Nhánh Dòng I và Dòng III tại viện
hợp tác soạn thảo suốt 10 năm trời. Bộ Luật này có điểm đặc
biệt là lấy Thư Gửi Các Tín Hữu để làm phần mở đầu như một
ý chính hướng dẫn bộ Luật. Cứ theo bức thư này thì người
Phan Sinh Tại Thế là người theo đuổi lý tưởng đức ái hoàn
hảo, tức là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến
anh em như chính mình. Để đạt được lý tưởng đó, người Phan
Sinh Tại Thế phải liên tục hoán cải, bắt đầu bằng việc từ bỏ
cái tôi tội lỗi, luyện cho mình một lương tâm trong sáng để kết
hợp mật thiết với Chúa Giêsu như anh với em, như vợ với
chồng, như mẹ với con, đồng thời tuân theo sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Linh để thực hiện ý Cha trên trời. Làm như thế,
người Phan Sinh Tại Thế sẽ được Chúa Giêsu chúc lành, thánh
hoá và được cùng Ngài hưởng vinh quang trên trời. Ngược lại,
nếu không hoán cải, cứ buông theo dục vọng trần thế, thì
người Phan Sinh Tại Thế là ngừơi mù quáng. Tài năng và
quyền thế, hiểu biết và khôn ngoan tưởng có, tất cả sẽ bị tước
mất...
Ngoài Luật Dòng, Dòng Phan sinh tại thế còn có Hiến
Chương, Sách Nghi thức, Nội quy, là những văn bộ pháp qui
giúp áp dụng sâu sát Luật Dòng vào hoàn cảnh thực tế của các
địa phương và của thời đại.
Phúc cho những ai biết học hỏi Luật Dòng và đem ra thực
hành.

Ban Nghiên Huấn và Tu Thư
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Tông Thư
Phê Chuẩn Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
“Seraphicus Patriarcha” (24-6-1978)
Phaolô, vị Giáo Hoàng
Để muôn đời tưởng nhớ.
Thánh Phanxicô Assisi, Tổ Phụ Chí Ái, khi còn sống cũng như
sau cái chết vinh hiển, đã khơi dậy nơi nhiều tín hữu ước
muốn phục vụ Thiên Chúa trong gia đình tu sĩ do Người đã
thành lập. Người cũng đã thu hút một số đông giáo dân dấn
thân theo Người, trong mức độ mà đời sống tại thế của họ cho
phép. Thật vậy, theo lời Đức Giáo Hoàng Piô XI, Vị tiền
nhiệm của chúng tôi, đã nói: “Có lẽ chưa hề có vị thánh nào
giống hình ảnh Chúa Kitô và có nếp sống Phúc Âm sáng ngời
hơn là Thánh Phanxicô.” Cũng thế, Phanxicô đã xưng mình là
“vị Tiền hô của Đức Vua cao cả, Người đã được gọi là một
Đức Kitô khác”. Bởi vì, tự bản thân, Người đã tỏ ra cho người
đương thời và cho các thế hệ mai sau một hình ảnh sống động
của Chúa Kitô. Do đó, ngày nay Người vẫn còn sống trước
mắt chúng ta và sẽ còn sống mãi với các thế hệ mai sau
(Thông điệp Rite expiatis ngày 30/4/1926).
Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng đoàn sủng Phan Sinh rất
sinh động cho lợi ích của hội thánh và cộng đồng nhân loại.
Ngay cả ngày nay nữa, khi mà quá nhiều học thuyết đang dễ
dàng xÂm nhập khắp nơi, và các khuynh hướng làm cho con
người xa rời Thiên Chúa cùng các thực tại siêu nhiên đang
phát triển mạnh mẽ.
Bốn nhánh thuộc Dòng Phan Sinh đã làm việc ròng rã chung
với nhau trong suốt 10 năm để soạn thảo bộ Luật mới cho
Dòng Ba Tại Thế. Một công trình như thế đã trở nên cần thiết
vì một đàng là do các biến chuyển hiện nay, đàng khác là do
Công Đồng Chung Vatican II đã đưa ra những chỉ dẫn và
khích lệ trong chiều hướng đó. Làm xong công trình này, các
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Tổng Phục Vụ của bốn nhánh Dòng Phan Sinh đã xin chúng
tôi phê chuẩn Luật Dòng này. Noi gương các vị tiền nhiệm
của chúng tôi, mà vị sau cùng là Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, và
với thiện ý, chúng tôi quyết định chấp thuận lời thỉnh cầu này.
Do đó chúng tôi đã tham khảo với Thánh bộ Tu Sĩ và Tu Hội
Đời; Thánh bộ này đã xem xét cẩn thận bộ Luật; chính chúng
tôi cũng đã cân nhắc cách kỹ lưỡng mọi sự. Chúng tôi tin chắc
rằng lối sống mà con người đáng kính phục thành Assisi đã
rao giảng sẽ đón nhận một năng lực mới và sẽ triển nở nhờ
một sức sống mới. Cũng vậy, sau khi đã thảo luận chín chắn
và tìm hiểu tường tận, qua văn thư này, với quyền Tòa Thánh,
chúng tôi phê chuẩn và xác nhận Luật Sống của Dòng Phan
Sinh Tại Thế và chúng tôi trao ban ấn dấu phê chuẩn Tông
Tòa, miễn là bộ văn này đúng với bộ gốc được lưu trữ tại văn
khố của Thánh Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Đời, mà các chữ đầu tiên
là: “Trong số các gia đình thiêng liêng”, và các chữ cuối cùng
là: “chiếu theo Hiến Chương”.
Cũng qua văn thư này, do quyền tông đồ của chúng tôi, chúng
tôi hủy bỏ Bộ Luật trước đây gọi là Dòng Ba Phan Sinh Tại
Thế. Và chúng tôi muốn rằng văn kiện hiện tại này có giá trị
bền vững và có hoàn toàn hiệu lực bây giờ và sau này, mà
không ai có thể làm bất cứ điều gì nghịch lại.
Ban hành tại Rôma, cạnh đền thờ Thánh Phêrô, với dấu ấn
“Người Đánh Cá”, ngày 24 tháng 6 năm 1978, năm thứ 16
triều đại chúng tôi.
Hồng Y Gioan Villot
Quốc Vụ Khanh
Văn phòng Quốc Vụ Khanh
Hồ sơ số : 352241
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THÖ CUÛA BOÁN TOÅNG PHUÏC VUÏ
GIA ÑÌNH PHAN SINH
göûi
Anh chò em Doøng Phan Sinh Taïi Theá,
nhaân ngaøy trao Baûn Luaät ñaõ ñöôïc Toaø Thaùnh pheâ chuaån.
Chuùng toâi vui möøng thoâng baùo cho anh chò em bieát raèng Toøa
Thaùnh qua Toâng Thö “Seraphicus Patriarcha” ñeà ngaøy 24-61978 vôùi daáu aán “Ngöôøi ñaùnh caù”, ñaõ pheâ chuaån Baûn Luaät canh
taân cuûa Doøng Phan Sinh Taïi Theá, baûn luaät naøy baõi boû vaø thay theá
baûn luaät tröôùc kia cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng Leâoâ XIII.
Chính laø nhôø Ñöùc Thaùnh Cha Phaoloâ VI maø chuùng ta ñöôïc
moùn quaø quí hoaù naøy, tröôùc khi Ngöôøi lìa boû coõi ñôøi. Ngöôøi yeâu
meán anh chò em. Thaät vaäy, hôn moät laàn, Ngöôøi ñaõ baøy toû tình
thöông cuûa Ngöôøi ñoái vôùi Doøng Phan Sinh Taïi Theá vaø ñaõ noùi cuøng
anh chò em nhöõng lôøi khoù queân, nhö dòp thaùng 6 naêm 1968 vaø naêm
1971 nhaân dòp kyû nieäm 750 naêm baûn luaät “Memoriale Propositi”.
Chaëng ñöôøng ñaõ qua töø naêm 1966 ngaøy 7 thaùng 3 töùc laø ngaøy
Thaùnh Boä Caùc Tu Só ban pheùp khôûi söï canh taân luaät leä Doøng Phan
Sinh Taïi Theá cho ñeán nay thöïc daøi vaø khoù nhoïc vaát vaû.
Chuùng toâi muoán nhaán maïnh ñeán coâng lao cuûa caùc anh chò em
vaø cuûa caùc HÑÑ ñöôïc theå hieän, hoaëc qua caùc Hoäi ñoàng ôû caáp baäc
quoác gia, hoaëc qua caùc loái soáng khaùc nhau (way of life), hoaëc qua
vieäc laøm kieân trì cuûa Ban Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quoác teá, sau khi ban
naøy ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1973.
Coâng lao aáy ñaõ coù moät taàm quan troïng chuû yeáu trong vieäc tìm
kieám ñöôøng höôùng cuûa Thaùnh Linh, vaø raát höõu hieäu ñeå nhaän ra söï
hieän dieän vaø sinh löïc cuûa ñoaøn suûng phan sinh trong daân Chuùa ôû
thôøi ñaïi chuùng ta.
Baûn luaät maø chuùng toâi giôùi thieäu vôùi anh chò em hoâm nay
khoâng phaûi chæ laø thaønh quaû cuûa caùc coâng lao aáy. Giaùo Hoäi coøn
ban luaät aáy cho anh chò em nhö laø meïo möïc vaø ñôøi soáng.
Anh chò em seõ öu tieân löu taâm ñeán noäi dung ñaày tính chaát Phuùc
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aâm, ñoùn nhaän laáy söù ñieäp phan sinh chaát chöùa trong baûn luaät aáy vaø
söï höôùng daãn maø baûn luaät aáy ñem laïi cho anh chò em ñeå soáng theo
Phuùc aâm.
Moät trong caùc ñieåm then choát cuûa coâng trình canh taân mong
muoán laø trôû veà nguoàn, trôû veà vôùi kinh nghieäm thieâng lieâng cuûa
thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi vaø cuûa caùc Anh Em vaø Chò Em AÊn
Naên Ñeàn Toäi laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc thaùnh nhaân caûm höùng vaø
höôùng daãn. YÙ höôùng aáy ñaõ ñöôïc bieåu loä qua vieäc ñöa böùc “Thö göûi
caùc tín höõu” vaøo laøm Phaàn Môû Ñaàu cho baûn Luaät, vaø baûn Luaät
naøy laïi thöôøng xuyeân tham chieáu lôøi giaùo huaán vaø göông saùng cuûa
thaùnh Phanxicoâ.
Moät ñieåm then choát khaùc nöõa laø söï chuù yù ñeán Chuùa Thaùnh
Linh trong caùc daáu chæ cuûa thôøi ñaïi.
Döïa treân hai ñieåm then choát naøy, anh chò em coù boån phaän phaûi
thöïc thi lôøi Baûn Luaät môøi goïi saùng taïo vaø thöïc haønh tinh thaàn ñoàng
traùch nhieäm.
Trong moät vaøi tröôøng hôïp, oùc saùng taïo aáy phaûi ñöôïc dieãn taû
döôùi hình thöùc Noäi qui. Thaät vaäy, ñieàu 3 ñöa ra moät qui taéc toång
quaùt: “Vieäc aùp duïng seõ ñöôïc qui ñònh bôûi Toång Hieán Chöông vaø
nhöõng Noäi qui rieâng bieät.”
Phaàn chuùng toâi, laø caùc vò Phuïc vuï Phan-sinh, cuøng vôùi heát
thaûy anh em chuùng toâi, chuùng toâi saün saøng hieán cho anh chò em
moïi söï trôï giuùp ñeå cuøng vôùi anh chò em tieán böôùc treân caùc neûo
ñöôøng cuûa Chuùa.
Vôùi nhöõng taâm tình aáy, chuùng toâi vui möøng trao Baûn Luaät ñaõ
ñöôïc canh taân cuûa Doøng Phan Sinh Taïi theá cho Ban Chuû Tòch Hoäi
Ñoàng Quoác teá Doøng Phan Sinh Taïi Theá (OFS), vaø qua ban naøy,
cho heát thaûy caùc anh chò em phan sinh taïi theá, ñeå anh chò em nhaän
laáy laøm meïo möïc vaø ñôøi soáng.
Roâma, ngaøy 4-10-1978
Fr. Constantinus KOSER, OFM
Fr. Vitalio BOMMARCO, OFM Conv.
Fr. Paschalis RYWALSKI, OFM Cap.
Fr. Rolandus FALEY, TOR
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PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :
Lời khuyên bảo của Cha Thánh Phanxicô
Nhân danh Chúa!
I. Những người sống đời hoán cải.
1. Tất cả những ai yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn, hết sức lực” (Mc 12,30) và yêu mến tha nhân như
chính mình (Mt 22,39),
2. lại chê ghét cái tôi ích kỷ, đầy nết xấu và tội lỗi;
3. tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô,
4. và sinh hoa kết quả xứng với lòng hối cải;
5. các anh chị em đó thật hạnh phúc và đáng được chúc tụng
biết bao khi họ thực hành và kiên trì như thế,
6. Vì Thánh Khí Chúa sẽ ngự xuống trên họ và biến họ thành
ngôi nhà và chốn cư ngụ của Người (Is. 11,2; Ga. 14,23 );
7. Họ là con cái của Cha trên trời (Mt. 5,45), thực hiện công
việc của Người, là bạn trăm năm, là anh chị em và là mẹ của
Chúa Giêsu Kitô (Mt 12, 50).
8. Chúng ta là bạn trăm năm của Người khi linh hồn đầy đức
tin của chúng ta được Chúa Thánh Thần liên kết với Chúa
Giêsu Kitô.
9. Chúng ta là anh chị em của Người, khi chúng ta thực hiện ý
11
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Cha trên trời (Mt 12,50).
10. Chúng ta là mẹ của Người, khi chúng ta cưu mang Người
trong tâm hồn và thể xác (1 Cor 6,20) bằng cách yêu mến
Người và gìn giữ lương tâm trong trắng và chân thành; chúng
ta sinh Người ra bằng hành vi thánh thiện nhằm nêu gương
sáng cho kẻ khác (Mt 5,16).
11. Ôi! thật là điều vinh dự, khi có một Người Cha thánh thiện
và vĩ đại trên trời.
12. Ôi thật là điều thánh thiện, khi có Đấng bảo trợ, đẹp đẽ và
đáng thán phục làm bạn trăm năm.
13. Ôi thật là điều thánh thiện và đáng quí mến, khi có một
người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, an hòa,
ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự, đó là
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã thí mạng sống mình
cho đàn chiên (Ga. 10,15) và đã cầu nguyện cùng Chúa Cha:
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19. Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với
Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con trong Nước
Cha (Mt 20,21; Ga 17,24). Amen.

II. Những người không sống đời hoán cải.
1. Còn tất cả những người nam cũng như nữ, không sám hối,
2. và không tiếp nhận Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô,
3. nhưng lại sống trong thói hư và tội lỗi, chiều theo các đam
mê và ước muốn xấu xa của xác thịt,
4. không tuân giữ những điều đã hứa với Chúa,
5. đem thân làm nô lệ thế gian vì đã chiều theo các ước muốn
xác thịt, bận tâm về thế gian và lo lắng cho cuộc sống này:
6. họ bị ma quỉ trói buộc, họ trở thành con cái ma quỉ và thi
hành công việc của nó (Ga 8,41).

14. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha (Ga 17,11)
các môn đệ mà Cha đã ban cho con ở dưới thế này; họ thuộc
về Cha và Cha đã ban cho con (Ga. 17,6).

7. Họ là những kẻ đui mù, vì không nhìn thấy ánh sáng thật là
Chúa Giêsu Kitô.

15. Họ đã tiếp nhận những lời ấy và tin thật rằng, Con đã từ
Cha mà đến; họ đã nhận biết rằng: Cha đã sai phái Con
(Ga.17,8).

8. Họ không có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, vì trong
lòng họ không có Con Thiên Chúa, Đấng thể hiện sự khôn
ngoan chân thật của Chúa Cha.

16. Con cầu xin cho họ, chứ không cho thế gian (Ga.17,9).

9. Kinh Thánh nói về họ rằng: “tài ba khôn khéo của họ đã tan
biến mất” (Tv 106,27) và: “khốn cho kẻ lìa xa các giới răn
Ngài” (Tv 118,21).

17. Xin Cha chúc lành và thánh hóa họ (Ga. 17,17) và vì họ,
Con xin thánh hiến chính mình Con (Ga 17,19).
18. Con không chỉ cầu xin cho họ, nhưng còn cho những ai
nhờ lời của họ mà tin vào Con (Ga.17,20), để họ được thánh
hoá và nên một (Ga 17,23) như chúng ta (Ga 17,11).

10. Họ thấy và nhận ra, biết và làm điều dữ; và như thế, họ để
mất linh hồn cách ý thức.
11. Này anh chị em, anh chị em đã trở nên mù quáng, bị
11
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những kẻ thù là xác thịt, thế gian và ma quỉ lừa gạt. Đối với
con người xác thịt, phạm tội là điều êm dịu, còn phụng sự
Thiên Chúa thì thật khó nhọc.

Giêsu Kitô.

12. Mọi thói hư và tội lỗi đều bắt nguồn và xuất phát từ lòng
con người, như Chúa đã nói trong sách Tin Mừng (Mc 7,21).

21. hãy ghi tạc vào lòng và thể hiện ra bằng hành vi thánh
thiện cho đến cùng, vì các lời ấy là “thánh khí và sự sống”
(Ga. 6,64 ).

20. Ai không biết đọc, hãy năng nhờ kẻ khác đọc cho nghe;

13. Anh chị em chẳng có của gì ở đời này và đời sau cả.
14. Anh chị em tưởng cứ giữ mãi được các của phù vân đời
này, nhưng anh chị em nhầm rồi, vì ngày giờ anh chị em
không nghĩ tới và không hay biết sẽ đến: thể xác yếu liệt, giờ
chết gần kề và thế là người ta kết liễu cuộc đời một cách thê
thảm.

22. Ai không làm như thế, thì đến ngày phán xét, phải trả lẽ
trước tòa Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

15. Và bất cứ ai, dù ở đâu, dù lúc nào và theo cách nào đi nữa,
khi chết mà còn mắc tội trọng, không hối cải và không đền bù,
nghĩa là khi còn có thể đền tội được mà không chịu làm, thì
ma quỉ giựt linh hồn người ấy ra khỏi thể xác một cách thô
bạo và tàn nhẫn. Không ai biết được cực hình ấy thế nào,
ngoại trừ kẻ phải nếm chịu.
16. Mọi tài năng, quyền hành, hiểu biết và khôn ngoan mà họ
tưởng mình sở hữu, sẽ bị tước đoạt (2 Sb 1,12; Lc 8,18; Mc
4,25).
17. Họ để tài sản lại cho thân bằng quyến thuộc, những kẻ này
đã lấy chia nhau rồi lại còn nói: Đồ khốn! Lẽ ra nó đã có thể
thu tích cho ta nhiều hơn thế nữa.”
18. Rồi thể xác bị giòi bọ rúc rỉa. Như thế là họ mất cả xác lẫn
hồn trong cuộc sống ngắn ngủi này và phải sa hỏa ngục chịu
cực hình vô tận.
19. Nhân danh Thiên Chúa là Tình yêu (1Ga 4,16), chúng tôi
nài xin tất cả những ai nhận được thư này, vì lòng mến Chúa,
hãy vui lòng đón nhận những lời thơm tho nói trên của Chúa
11
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LUẬT
DOØNG PHAN SINH TAÏI THEÁ
(theo bản dịch La ngữ)

Chương I:
Dòng Phan Sinh Tại Thế (OFS)

1

Điều 1:
Trong số các gia đình thiêng liêng đã được Chúa
Thánh Linh khơi lên trong Hội Thánh 2, gia đình Phan
Sinh qui tụ tất cả mọi thành phần dân Thiên Chúa: giáo
dân, tu sĩ và linh mục, cảm thấy mình được kêu gọi nối gót
Đức Kitô, theo chân Thánh Phanxicô Assisi 3.
Bằng những cung cách và hình thức khác nhau, nhưng
luôn hiệp thông hỗ tương cốt thiết, họ muốn hiện tại hóa
đặc sủng của người Cha chung chí ái, trong đời sống và sứ
mạng của Hội Thánh 4.
1. Trong Hoäi Thaùnh coù maáy Doøng Tu ?
-- Trong Hoäi Thaùnh coù nhieàu Doøng (Ña Minh, Chuùa Cöùu
theá, Phanxicoâ,...) thöôøng goïi laø nhöõng “gia ñình thieâng lieâng”
do Chuùa Thaùnh Linh khôûi xöôùng. Doøng Phanxicoâ (hay Phan
Sinh) laø moät trong nhöõng gia ñình thieâng lieâng aáy.

1

Còn được gọi là Huynh đệ đoàn PSTT hoặc viết tắt T.O.F. hay Dòng Ba
Phanxicô.
2
Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 43).
3
Piô XII ngày 01-07-1956, diễn văn cho anh chị em Dòng Ba, I
4
Sắc lệnh về tông đồ giáo dân 4,m (Apost.Act.)
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2. Ai laäp neân gia ñình Phan Sinh, vaø gia ñình naøy goàm nhöõng
ai ?
-- Thaùnh Phanxicoâ laäp ra. Gia ñình naøy goàm :
(a) Doøng Nhaát, goïi laø Doøng Anh Em Heøn Moïn. Doøng
Nhaát hieän chia laøm 3 nhaùnh:
Nhaùnh Anh Em Heøn Moïn Tuaân Thuû (OFM)
Nhaùnh Anh Em Heøn Moïn Vieän Tu (OFM Conventuel).
Nhaùnh Anh Em Heøn Moïn Luùp Daøi (OFM Capucin).
ÔÛ Vieät nam, caùc tu só Phanxicoâ hieän nay thuoäc nhaùnh
Anh Em Heøn Moïn Tuaân Thuû (Observance).
(b) Doøng Nhì, cuõng goïi laø Doøng Kín thaùnh Clara, goàm
nhöõng nöõ tu chuyeân soáng chieâm nieäm vaø khoå cheá. Doøng Nhì
cuõng chia ra nhieàu nhaùnh, nhö:
Ñöùc Meï Voâ Nhieãm
Nöõ Thöông Khoù
Nöõ tu Clara Khoù Ngheøo, Doøng Cöùu Ñoä, ....
Hieän coù nhöõng ñan vieän theo boä luaät thöù I (Luaät thaùnh
Clara), hay boä Luaät thöù II (Luaät Ñöùc Giaùo Hoaøng Urbanoâ),
hoaëc theo Hieán Cheá thaùnh Coletta...)
(c) Doøng Ba, goàm Doøng Ba Taïi Vieän vaø Doøng Ba Taïi
Theá, coøn goïi laø Doøng Phan Sinh Taïi Theá.
3. Doøng Ba goàm nhöõng ai ?
- Doøng Ba goàm ñuû caùc thaønh phaàn Daân Chuùa: Giaùo só
hay giaùo daân, ñoäc thaân hoaëc coù gia ñình caûm thaáy ñöôïc môøi
goïi böôùc theo Ñöùc Gieâsu Kitoâ nhö thaùnh Phanxicoâ. Nhöõng
ngöôøi Doøng Ba theo ñuoåi muïc ñích aáy ngay trong gia ñình, ôû
giöõa ñôøi, thì goïi laø Doøng Ba taïi theá hay Doøng Phan sinh taïi
theá. Nhöõng ngöôøi Doøng Ba soáng thaønh coäng ñoaøn tu vieän thì
goïi laø Doøng Ba Phan Sinh Taïi Vieän. Hoï coù Doøng nam vaø
Doøng nöõ rieâng. Doøng Ba Taïi Vieän cuõng goàm nhieàu nhaùnh.
11
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Điều 2:
4. Ngöôøi Doøng Ba coù gì gioáng vaø khaùc ngöôøi kitoâ höõu ?
- Ngöôøi Doøng Ba laø ngöôøi kitoâ höõu, nhöng hoï soáng ñöùc
tin kitoâ giaùo tích cöïc hôn, vì :
Coù Luaät Doøng ñöôïc Hoäi Thaùnh coâng nhaän.
Coù lôøi tuyeân khaán tuaân giöõ Phuùc aâm tröôùc maët Hoäi
Thaùnh ñeå ñaùp laïi ôn goïi soáng troïn laønh.
Ñöôïc Hoäi Thaùnh caùch naøo ñoù coi nhö laø thaønh phaàn tinh
thaàn cuûa moät tu hoäi, coù ñôøi soáng thaùnh hieán.
5. Lôøi tuyeân khaán ñöa laïi lôïi ích gì cho ngöôøi Doøng Ba?
- Qua lôøi tuyeân khaán, ngöôøi Doøng Ba ñöôïc:
* thaùp nhaäp vaøo gia ñình Phan Sinh nhö moät thaønh phaàn
chính thöùc,
* höôûng nhöõng coâng ñöùc vaø kinh nguyeän cuûa toaøn Doøng,
cuøng thoâng phaàn caùc lôïi ích cuûa ñôøi soáng tu trì,
* ñöôïc höôùng daãn bôûi Luaät Doøng vaø Linh ñaïo Phan Sinh
treân ñöôøng tieán ñöùc ñeå vöôn tôùi ñænh troïn laønh.
6. Ngöôøi Doøng Ba coù boån phaän gì ?
- Ngoaøi boån phaän caên baûn nhö ngöôøi kitoâ höõu khaùc,
ngöôøi Doøng Ba phaûi soáng vaø haønh ñoäng trung thaønh vôùi Luaät
Doøng vaø theo linh ñaïo (hay con ñöôøng thieâng lieâng) Phan
Sinh.
7. Ñoaøn suûng laø gì ?
- Ñoaøn suûng hay ñaëc suûng (charisme) laø ôn rieâng Chuùa
ban cho moät ngöôøi thöïc hieän moät nhieäm vuï coù ích lôïi chung
cho Daân Chuùa. Ví duï: Ñoaøn suûng Phan Sinh cuûa thaùnh
Phanxicoâ laø ñeå laøm soáng laïi cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Gieâsu lòch söû.

Dòng Phan Sinh Tại Thế
Trong Gia Đình Phan sinh.

Trong gia đình Phan Sinh nói trên, Dòng Phan Sinh
Tại Thế có một vị trí riêng biệt. Dòng này biểu hiện như
một liên hợp mật thiết gồm tất cả các huynh đệ đoàn công
giáo và mở rộng tới các nhóm của mọi tín hữu trên khắp
hoàn cầu, trong đó anh chị em, dưới sự thúc đẩy của Chúa
Thánh Linh để đạt tới đức ái trọn hảo trong bậc sống tại
thế qua lời tuyên khấn tự buộc mình sống Phúc Âm theo
cách thức của Thánh Phanxicô và nhờ sự hỗ trợ của Luật
Dòng này đã được Hội Thánh phê chuẩn 5.
1. Doøng Ba gioáng vaø khaùc vôùi Doøng Nhaát vaø Doøng Nhì ôû
ñieåm naøo ?
a/ Gioáng:
* veà nguoàn goác: caû 3 cuøng chung moät vò saùng laäp,
* veà tinh thaàn: cuøng soáng moät linh ñaïo vaø caùc ñoaøn suûng
nhö nhau,
* veà muïc ñích: caû 3 cuøng nhaèm ñi tôùi ñöùc AÙi hoaøn haûo,
nghóa laø söï thaùnh thieän kitoâ.
b/ Khaùc:
* veà toå chöùc vaø ñôøi soáng: Doøng Nhaát vaø Doøng Nhì soáng
chung trong toå chöùc taäp theå, coøn ngöôøi Doøng Ba Taïi Theá
soáng trong coäng ñoaøn, gia ñình, huynh ñeä ñoaøn vaø xaõ hoäi,
* veà lôøi khaán: Doøng Nhaát vaø Doøng Nhì khaán giöõ 3 lôøi
khuyeân Phuùc aâm, töùc laø: ñoäc thaân, töø khöôùc quyeàn sôû höõu
cuûa caûi, vaø vaâng lôøi Beà Treân; coøn ngöôøi Doøng Ba Taïi Theá
chæ khaán “soáng tinh thaàn “ cuûa 3 lôøi khuyeân aáy maø thoâi.
2. Ngöôøi Doøng Ba coù phaûi laø tu só khoâng ?
- Ngöôøi Doøng Ba laø moät giaùo daân hoaëc giaùo só ñöôïc Hoäi
5

GL đ.702, I
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Thaùnh ban cho ôn chia seû caùc lôïi ích caên baûn cuûa moät doøng
tu, nhö: tuyeân khaán thaùnh hieán cuoäc ñôøi phuïng söï Thieân
Chuùa vaø phuïc vuï anh chò em khaép nôi; coù baûn Luaät höôùng
daãn cuoäc soáng gia ñình vaø xaõ hoäi; coù linh ñaïo truyeàn thoáng
vaø baûo ñaûm cuûa moät gia ñình thieâng lieâng.
3. Doøng Ba coù phaûi laø moät Doøng chaùnh thöùc khoâng ? Coù
phaûi laø moät Doøng tu só khoâng ?
- Doøng Ba laø moät doøng chaùnh thöùc vì:
coù Luaät Doøng ñöôïc Hoäi Thaùnh pheâ chuaån, coù Hieán Chöông,
coù naêm taäp, coù lôøi khaán vaø ñôøi soáng hieán thaùnh,
coù linh muïc hoaëc tu só trôï uyù.
Nhöng Doøng Ba khoâng phaûi laø moät Tu hoäi doøng theo
nghóa Giaùo Luaät, cuõng khoâng phaûi laø moät Tu hoäi trieàu, nhöng
laø moät hieäp hoäi cuûa nhöõng tín höõu kitoâ soáng ñôøi soáng toâng ñoà
vaø coá gaéng ñaït tôùi ñöùc aùi hoaøn haûo, baèng caùch thoâng phaàn
vaøo ñoaøn suûng cuûa Doøng Phanxicoâ.
(Giaùo Luaät, # 303: “Caùc hieäp hoäi maø caùc thaønh vieân soáng
ngoaøi ñôøi, nhöng thoâng phaàn vaøo tinh thaàn cuûa moät tu hoäi
doøng, soáng ñôøi toâng ñoà vaø nhaèm tieán ñeán söï troïn laønh kitoâ
giaùo döôùi söï ñieàu haønh cuûa tu hoäi doøng aáy ñöôïc goïi laø Doøng
Ba hoaëc moät danh xöng naøo khaùc xöùng hôïp”)
4. Theá naøo laø tieán tôùi ñöùc aùi troïn haûo ?
- Chuùa Kitoâ laø maãu möïc troïn haûo nhaát. Tieán tôùi ñöùc aùi
troïn haûo laø coá gaéng soáng vaø trôû neân ñoàng hình ñoàng daïng
vôùi Chuùa Kitoâ. “Anh em haõy neân troïn laønh nhö Cha treân
trôøi.” (Mt 5: 48).
5. Toùm taét, ñieàu 2 Luaät Doøng cho ta bieát gì ?
- Ñieàu 2 neâu roõ : thaønh phaàn Doøng Phan Sinh Taïi Theá,
muïc ñích cuûa Doøng, caùch theá vaø phöông tieän ñeå ñaït tôùi muïc
ñích.

18
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Luật Dòng Mới Ban Hành.

Sau bộ ghi nhớ “Dự Phóng Đời Sống” (Memoriale
Propositi, năm 1221) và sau các bộ Luật đã được các Đức
Giáo Hoàng Nicôla IV và Lê-ô XIII phê chuẩn, bộ Luật
hiện tại thích nghi Dòng Phan Sinh Tại Thế với các đòi hỏi
và mong mỏi của Hội Thánh trong những hoàn cảnh thay
đổi của thời đại.
Giải thích Luật này thuộc quyền Tòa Thánh, còn việc
áp dụng được Tổng Hiến Chương và Nội qui riêng qui
định.
1. Taïi sao goïi laø luaät môùi ?
- Vì 2 baûn luaät cuõ: Luaät cuûa Ñöùc Nicoâlaoâ IV ban haønh
naêm 1289 vaø cuûa Ñöùc Leâoâ XIII naêm 1883 khoâng coøn phuø
hôïp vôùi moâi tröôøng xaõ hoäi ngaøy nay nöõa, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ
pheâ chuaån moät baûn luaät môùi thay theá cho caùc baûn cuõ.
2. Caên baûn cuûa Luaät Doøng Ba heä taïi ñieàu gì ?
- Caên baûn cuûa Luaät Doøng Ba Phan Sinh laø laáy Phuùc aâm
laøm qui taéc soáng trong möùc ñoä coù theå thöïc hieän ñöôïc ôû giöõa
ñôøi.
3. Hieán chöông vaø Noäi quy laø gì ?
- Hieán chöông Doøng Phan Sinh Taïi Theá laø moät vaên kieän
do Hoäi Ñoàng Phan Sinh Taïi Theá quoác teá soaïn thaûo nhaèm
giaûi thích roäng raõi, minh baïch Luaät Doøng vaø höôùng daãn caùch
soáng cuï theå.
Noäi quy laø moät vaên kieän goàm caùc ñieàu khoaûn coù tính
caùch noäi boä aùp duïng trong caùc huynh ñeä ñoaøn caùc caáp.
4. Phaàn aùp duïng thöïc haønh Chöông I laø gì ?
11
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- Chöông I noùi roõ vò trí Doøng PSTT trong Gia ñình Phan
sinh vaø trong Hoäi Thaùnh; vaäy ngöôøi Doøng Ba taïi theá phaûi
soáng laøm chöùng cho Tin Möøng, phaùt huy tinh thaàn phan sinh,
bieåu döông söï thaùnh thieän cuûa Hoäi Thaùnh Chuùa. Ngöôøi
Doøng Ba phaûi soáng trong tình huynh ñeä tha thieát vôùi moïi
thaønh phaàn trong gia ñình thieâng lieâng, luoân caàu nguyeän cho
caùc doøng tu ñöôïc bình an, phaùt trieån, cho tinh thaàn Phanxicoâ
ñöôïc lan roäng ñeán moïi ngöôøi vaø cho Hoäi Thaùnh ñöôïc Chuùa
Thaùnh Linh daãn daét ñeå luoân canh taân thích öùng vôùi moïi hoaøn
caûnh cuûa moïi thôøi ñaïi haàu ñem laïi lôïi ích thieát thöïc cho con
ngöôøi.

Chương II: Cách Thức Sống
Điều 4:

Chọn Tin Mừng Làm Chuẩn

Luật và đời sống của anh chị em Phan Sinh Tại Thế là:
Tuân giữ Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
theo gương Thánh Phanxicô Assisi, Đấng đã chọn Đức
Kitô làm nguồn cảm hứng và trung tâm đời sống của mình
trong tương quan với Thiên Chúa và loài người 6.
Đức Kitô, quà tặng tình thương của Chúa Cha, là con
đường dẫn tới Chúa Cha, là sự thật mà Chúa Thánh Linh
dẫn đưa chúng ta vào, là sự sống mà chính Người đã đến
để ban dồi dào cho chúng ta 7].
Trên hết mọi sự, anh chị em Phan Sinh Tại Thế hãy
thấm nhuần việc đọc Phúc Âm thường xuyên bằng cách đi
từ Phúc Âm đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc Âm 8

6
7
8

I Xêlanô 18,115. ( ICel)
Ga 3,16; 14,6.
Sắc lệnh về tông đồ giáo dân 30,h (Apost.Act.) .
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1. Phuùc aâm laø gì ?
- Laø lôøi loan baùo ñôøi soáng, giaùo lyù vaø maàu nhieäm cuûa
Ngoâi Lôøi nhaäp theå, Ñaáng Cöùu ñoä loaøi ngöôøi. Lôøi loan baùo
naøy ñöôïc ghi laïi trong boán quyeån saùch goïi laø saùch Phuùc aâm,
hoaëc Tin möøng.
2. Phuùc aâm haøm chöùa nhöõng gì ?
- Phuùc aâm haøm chöùa:
* ñôøi soáng kyø dieäu vaø nhaân ñaïo cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, töø
khi Ngöôøi sinh ra cho ñeán ngaøy cheát, soáng laïi vaø leân trôøi.
* giaùo huaán chaân thaät vaø ñaày söùc soáng Thaàn Linh cuûa
Ngöôøi.
* caùc haønh ñoäng ñaày yeâu thöông cuûa Ngöôøi ñoái vôùi moïi
taàng lôùp xaõ hoäi.
3. Thaùnh Phanxicoâ chuû tröông soáng Phuùc aâm nhö theá naøo ?
- Thaùnh Phanxicoâ chuû tröông soáng Phuùc aâm:
* trieät ñeå “khoâng theâm bôùt”, laáy Phuùc aâm laøm caên baûn
khi suy nghó, noùi naêng, haønh ñoäng, sao cho töông quan vôùi
Thieân Chuùa vaø vôùi moïi ngöôøi ñöôïc ñôn sô vaø chaân thaønh.
* moät caùch coâng giaùo, nghóa laø hieåu nhö Hoäi Thaùnh Coâng
Giaùo daïy, soáng Phuùc aâm trong vaø vôùi Hoäi Thaùnh, chöù khoâng
theo yù rieâng mình.
4. Taïi sao thaùnh Phanxicoâ choïn Chuùa Gieâsu Kitoâ laøm leõ
soáng vaø hoaït ñoäng ?
- Vôùi moät ñöùc tin soáng ñoäng, ñôn sô, Phanxicoâ thaáy roõ
raøng: chæ vì yeâu thöông maø Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán vôùi nhaân loaïi
vaø muoán moïi ngöôøi hieåu bieát vaø yeâu meán Chuùa Cha nhö
Ngöôøi.
Ñoái vôùi thaùnh Phanxicoâ, Chuùa Gieâsu Kitoâ laø göông maãu
thöïc teá tuyeät vôøi, laø moâ phaïm tuyeät ñoái, maø Chuùa Cha ñaõ
ban taëng cho loaøi ngöôøi.
11
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5. Laøm theá naøo maø bieát vaø meán yeâu ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ
nhö Phanxicoâ ?
- Phaûi naêng hoïc hoûi, suy nghó veà Thaùnh Kinh, nhaát laø Taân
Öôùc. Tröôùc vaø sau khi hoïc phaûi thieát tha caàu nguyeän vôùi
Chuùa Thaùnh Linh, vôùi Ñöùc Meï, vôùi Cha Thaùnh... roài cöông
quyeát aùp duïng thaät cuï theå trong nhöõng khung caûnh Chuùa
quan phoøng an baøi cho moãi ngöôøi, vaø naêng nhaän laõnh caùc bí
tích ñeå taêng möùc ñoä tình yeâu.
6. Theá naøo laø ñi töø Phuùc aâm ñeán cuoäc soáng, vaø töø cuoäc soáng
ñeán Phuùc aâm ?
- Ñi töø Phuùc aâm ñeán cuoäc soáng laø ñem Phuùc aâm ra thöïc
haønh trong cuoäc soáng cuï theå. Ñi töø cuoäc soáng ñeán Phuùc aâm
laø ñem ñôøi soáng haèng ngaøy ñoái chieáu vôùi Phuùc aâm cho bieát
phaûi nghó, phaûi laøm theá naøo cho hôïp vôùi Lôøi Chuùa daïy.
Điều 5:

Sống Lễ Tế Tạ Ơn

Anh chị em Phan Sinh Tại Thế tìm cách khám phá con
người Đức Kitô đang sống và hành động trong tha nhân,
trong Kinh Thánh, trong Hội Thánh và trong các lễ nghi
phụng tự. Niềm tin đã khiến Thánh Phanxicô viết ra câu:
“Trên trần gian này, tôi không thấy gì cụ thể về Người
Con rất cao cả của Thiên Chúa ngoài Mình và Máu rất
thánh của Người”, niềm tin ấy gợi hứng và hướng dẫn anh
chị em sống Bí tích Thánh Thể.
1. Chuùa Gieâsu noùi: “Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán
taän theá”, nhö vaäy Ngöôøi hieän dieän ôû ñaâu ?
- Chuùa Gieâsu hieän dieän döôùi nhieàu hình thöùc:
* trong sinh hoaït phuïng vuï maø troïng taâm laø caùc bí tích,
nhaát laø bí tích Thaùnh Theå.
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* trong Hoäi Thaùnh, vì Hoäi Thaùnh laø Mình bí nhieäm cuûa
Ngöôøi.
* nôi anh chò em chuùng ta thöôøng gaëp trong nhaø, ngoaøi
ñöôøng, ôû chôï, ôû sôû laøm, ôû nhaø thôø, ôû phoøng hoïp....
* trong Kinh Thaùnh, vì Kinh Thaùnh laø Lôøi cuûa Ngaøi.
* nôi moïi taïo vaät, trong moïi bieán coá ñôøi soáng caù nhaân
hay taäp theå.
2. Leã Teá taï ôn ñöa Chuùa Gieâsu laïi cho chuùng ta nhö theá
naøo ?
- Nhôø tham döï Thaùnh Leã, tín höõu ñöôïc thaùnh hoùa, bieán
ñoåi do vieäc nghe Lôøi Chuùa, daâng kinh nguyeän, trôû neân cuûa leã
soáng ñoäng, vaø cuøng “ñoàng teá” vôùi Ñöùc Kitoâ Linh muïc ñôøi
ñôøi, ñeå tieán tôùi söï hieäp thoâng vôùi Ngöôøi, khi röôùc laáy Mình
vaø Maùu cöïc thaùnh cuûa Ngaøi.
3. Chuùng ta phaûi soáng Leã Teá taï ôn nhö theá naøo ?
- Phaûi coá gaéng döï leã, röôùc leã haèng ngaøy, khi coù theå ñöôïc.
Döï leã caùch tích cöïc, vôùi thaùi ñoä thaønh kính, vaø röôùc leã caùch
xöùng ñaùng, vôùi “loøng ngay trí saïch”, kính yeâu. Tham döï caùc
giôø chaàu Thaùnh Theå, vieáng Thaùnh Theå.
4. Taïi sao nieàm tin vaøo bí tích Thaùnh Theå cuûa Thaùnh
Phanxicoâ laïi laø nguoàn höùng vaø ñöôøng loái cho ngöôøi Doøng Ba
soáng Leã Teá taï ôn ?
- Vì laø con caùi Thaùnh nhaân, neân ngöôøi Doøng Ba laáy nieàm
tin cuûa Ngöôøi laøm nguoàn caûm höùng vaø ñöôøng loái soáng phan
sinh taïi theá cuûa mình.
Vì ñöùc tin phaûi laø ñieåm xuaát phaùt vaïch ñöôøng höôùng cho
ñôøi soáng leã teá taï ôn cuûa hoï.
Vì bí tích Thaùnh Theå laø nguoàn maïch vaø toät ñænh cuûa ñôøi
soáng Kitoâ giaùo.
“Khi tham döï thaùnh leã, nguoàn maïch vaø choùp ñænh cuûa taát
11
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caû ñôøi soáng kitoâ giaùo, ngöôøi tín höõu daâng leân Thieân Chuùa leã
vaät Thaàn Linh, cuøng vôùi leã vaät aáy hoï töï daâng chính mình
hoï...Hôn nöõa, ñöôïc boå döôõng bôûi Mình Thaùnh Chuùa Kitoâ
trong thaùnh leã, hoï bieåu loä caùch cuï theå söï hieäp nhaát cuûa daân
Thieân Chuùa, söï hieäp nhaát aáy ñöôïc dieãn taû ñaày ñuû vaø thöïc
hieän caùch kyø dieäu trong bí tích cöïc troïng naøy.” (Vaticanoâ II:
Hieán cheá tín lyù veà Giaùo Hoäi, #11)
Điều 6:

Sống Bí Tích Thánh Tẩy

Được mai táng và sống lại với Đức Kitô trong Bí Tích
Thánh Tẩy là Bí Tích làm cho anh chị em trở nên thành
phần sống động của Hội Thánh, và được kết hợp mật thiết
hơn nữa với Đức Kitô nhờ lời Tuyên Khấn, anh chị em cố
gắng trở nên chứng nhân và khí cụ thực hiện sứ mạng của
Hội Thánh giữa loài người bằng cách dùng đời sống và lời
nói loan báo Đức Kitô.
Được Thánh Phanxicô gợi hứng và cùng với Người,
được mời gọi canh tân Hội Thánh, anh chị em hãy quyết
tâm sống hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha, các Đức
Giám mục và các Linh Mục, sẵn sàng đối thoại cởi mở dựa
trên đức tin hầu mang lại lợi ích phong phú cho hoạt động
tông đồ 9.
1. Ngöôøi Doøng Ba phaûi quan nieäm theá naøo veà bí tích Thaùnh
Taåy?
- Ngöôøi Doøng Ba phaûi thaønh tín quan nieäm mình ñöôïc
“taùi sinh”, nhôø bí tích Thaùnh Taåy, ñeå:
* trôû neân con caùi Thieân Chuùa trong Ñöùc Kitoâ phuïc sinh,
baèng taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn,
* ñöôïc tham döï vaøo chöùc vuï tö teá, vöông giaû vaø ngoân söù
9

Phaolô VI ngày 19-05-1971, III diễn văn cho anh chị em Dòng Ba.
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cuûa Ñöùc Kitoâ theo caùch thöùc rieâng cuûa haøng giaùo daân (Hieán
cheá tín lyù veà Giaùo Hoäi, # 31),
* trôû neân phaàn töû cuûa Hoäi Thaùnh , daân Thieân Chuùa, vaø
thoâng phaàn vaøo söù meänh cuûa toaøn daân Thieân Chuùa theo
phaàn vuï rieâng cuûa mình.
2. Ngöôøi Doøng Ba tham döï vaøo caùc chöùc vuï tö teá, phuïc vuï
(Giaùo luaät # 204 môùi), ngoân söù nhö theá naøo ?
- Ñöôïc thoâng phaàn vaøo chöùc vuï tö teá cuûa Ñöùc Kitoâ, ngöôøi
Doøng Ba phaûi thôø phöôïng Thieân Chuùa, cuøng vôùi taát caû thuï
taïo höõu hình vaø voâ hình daâng mình laøm cuûa leã soáng ñoäng,
thaùnh thieän ñeïp loøng Thieân Chuùa.
Ñeå thi haønh chöùc vuï ngoân söù, ngöôøi Doøng Ba phaûi laøm
chöùng veà Ñöùc Kitoâ, veà nieàm hi voïng cuoäc soáng vónh cöûu vaø
loan baùo Tin möøng baèng göông laønh göông saùng.
Ñeå thi haønh chöùc vuï phuïc vuï, chieán thaéng toäi loãi, ngöôøi
Doøng Ba phaûi coá soáng ñôøi thaùnh thieän an bình, daán thaân
phuïc vuï tha nhaân, göông maãu trong moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc
ñôøi, tham döï vaøo coâng trình xaây döïng Nöôùc Chuùa baèng caùch
thöïc hieän nhöõng traùch nhieäm trong toå chöùc coäng ñoaøn Hoäi
Thaùnh.
3. Ngöôøi Doøng Ba phaûi soáng bí tích Thaùnh Taåy nhö theá naøo ?
- (a) Theo Luaät daïy, ngöôøi Doøng Ba phaûi:
lieân keát maät thieát hôn vôùi Hoäi Thaùnh do lôøi tuyeân khaán,
neân chöùng nhaân vaø khí cuï cho söù vuï cuûa Hoäi Thaùnh giöõa loaøi
ngöôøi, duøng ñôøi soáng vaø lôøi noùi maø loan baùo Ñöùc Kitoâ (=
vieäc toâng ñoà),
- (b) Trong thöïc haønh, tröôùc laø nhôø bí tích Thaùnh Taåy, sau
laø nhôø lôøi tuyeân khaán, ngöôøi Doøng Ba phaûi yù thöùc raèng:
* Chính nhôø bí tích Thaùnh Taåy maø mình ñöôïc ôn ñöùc tin
sieâu nhieân. Ñöùc tin laø moät hoàng aân voâ giaù Thieân Chuùa ban
cho nhöng khoâng, ngöôøi Doøng Ba phaûi bieát ôn Thieân Chuùa,
11
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phaûi quyù troïng vaø aân caàn baûo veä, phaùt trieån ñöùc tin nôi mình
vaø nôi anh chò em baèng nhöõng caùch thoâng thöôøng maø Hoäi
Thaùnh cung öùng vaø ñeà nghò. Ngöôøi Doøng Ba coù boån phaän
tích cöïc baøi tröø nhöõng thöù meâ tín, dò ñoan, boùi toaùn
v.v....phöông haïi cho ñöùc tin.
* Nhôø Chuùa Kitoâ maø ta ñöôïc trôû neân con caùi Thieân Chuùa,
thì cuõng phaûi soáng nhö Chuùa Kitoâ ñaõ soáng laø soáng cho Thieân
Chuùa vaø soáng cho moïi ngöôøi; phaûi keát hôïp vôùi Chuùa Kitoâ
hôn maø coá gaéng thi haønh yù Chuùa Cha nhö Chuùa Kitoâ ñaõ laøm:
“Toâi khoâng tìm kieám yù rieâng toâi, nhöng tìm kieám yù cuûa Ñaáng
ñaõ sai toâi.” (Gioan 5: 30; 6: 38; 4: 34). Trong caùch xöû theá,
trong lôøi noùi vieäc laøm, yù töôûng ñeàu tìm yù Chuùa ñeå trong moïi
söï, moïi thôøi, laøm chöùng vaø noái tieáp söù maïng cuûa Thaày chí aùi
ñeå coù theå noùi ñöôïc: Toâi vaøo Doøng Ba khoâng phaûi ñeå laøm
theo yù toâi, nhöng ñeå laøm theo yù Ñaáng ñaõ goïi toâi.
* Vôùi Hoäi Thaùnh, ngöôøi Doøng Ba phaûi quan nieäm Hoäi
Thaùnh nhö moät ngöôøi meï thaät, phaûi yeâu meán hieáu thaûo,
trung tín, phaûi toân troïng haøng giaùo phaåm vaø vaâng phuïc caùc
ngaøi, caàu nguyeän cho caùc ngaøi, theo göông thaùnh Phanxicoâ.
* Vôùi tha nhaân phaûi thaät tình yeâu thöông nhö Chuùa yeâu
thöông mình vaø trong moïi vieäc ñeàu nhaèm lôïi ích cho anh chò
em,
* Tham döï vaøo caùc vieäc canh taân Hoäi Thaùnh.
* Hieäp thoâng vôùi haøng giaùo phaåm, goùp yù maø khoâng
choáng ñoái, luoân tin töôûng saün saøng ñoái thoaïi ñeå möu tìm saùng
kieán trong vieäc toâng ñoà muïc vuï.
4. Ñöôïc mai taùng vaø soáng laïi vôùi Ñöùc Kitoâ trong bí tích
Thaùnh Taåy nghóa laø gì ?
- Theo truyeàn thoáng thôøi Hoäi Thaùnh sô khai, bí tích
Thaùnh Taåy ñöôïc cöû haønh theo caùch sau ñaây: vò chuû söï dìm
ngöôøi thuï taåy trong gieáng nöôùc, roài ñöa ngöôøi aáy leân khoûi
nöôùc, cho maëc aùo daøi traéng vaø caàm neán saùng. Khi dìm mình
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xuoáng nöôùc, ngöôøi thuï taåy cuøng cheát ñoái vôùi toäi loãi vaø ñöôïc
mai taùng cuøng vôùi Ñöùc Kitoâ; khi maëc aùo traéng vaø caàm neán,
ngöôøi aáy ñöôïc coi nhö soáng laïi vôùi Ñöùc Kitoâ, trôû neân con
ngöôøi môùi.
Hình aûnh treân dieãn taû moät söï thaät thieâng lieâng cuûa ñôøi
soáng tín höõu. Ngöôøi Doøng Ba phaûi ñoàng hoùa thaân phaän cuûa
mình vôùi thaân phaän cuûa Ñöùc Kitoâ chòu cheát vaø mai taùng:
ngöôøi Doøng Ba traûi qua cuoäc soáng thöïc taïi coù theå chaát chöùa
nhieàu vaát vaû, nhö ngheøo tuùng, beänh hoaïn, tai naïn, bò khinh
cheâ v.v...Hoï saün saøng ñoùn nhaän taát caû, mong thoâng hieäp chaët
cheõ vôùi maàu nhieäm Thöông khoù Ñöùc Kitoâ ñeå nhôø ñoù caäy
troâng seõ ñöôïc thoâng phaàn vinh quang phuïc sinh cuûa Ñöùc
Kitoâ.
Điều 7: Sống Canh Tân Hoán Cải
Với tư cách là “những anh chị em sống đời đền tội” 10
do ơn gọi riêng và cũng do sức mạnh Phúc Âm thúc đẩy,
anh chị em hãy suy nghĩ và hành động giống như Chúa
Kitô suy nghĩ và hành động, nhờ một sự thay đổi nội tâm
triệt để và hoàn hảo mà Phúc Âm gọi là “hoán cải”, nhưng
vì tính mỏng dòn của loài người, sự hoán cải này cần được
hoàn thiện mỗi ngày. 11
Trên con đường đổi mới này, Bí Tích Hòa giải là dấu
chỉ đặc biệt của lòng thương xót của Chúa Cha và là
nguồn mạch ân sủng. 12
1. Nhôø bí tích Thaùnh Taåy chuùng ta ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa vaø
thaùnh hieán trong Ñöùc Kitoâ, sao laïi coøn phaûi saùm hoái, phaûi
ñoåi môùi ?
10

I Luật Dòng Ba (1221)
Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 8); sắc lệnh về hiệp nhất (Unitatis
red) 4 ; Nghi thức sám hối, phần mở đầu.
12
Sắc lệnh về chức vụ và đời sống Linh mục (Presb. ord., 18,b.)
11
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- Qua bí tích Thaùnh Taåy, Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ laøm cho
chuùng ta ñöôïc chia seû nguoàn soáng thaùnh thieän cuûa Thieân
Chuùa trong Ñöùc Kitoâ, nhöng bao laâu con ngöôøi coøn soáng treân
maët ñaát thì coøn coù theå phaïm toäi neân phaûi luoân luoân thanh taåy
mình.
2. Vì sao ngöôøi Doøng Ba phaûi soáng hoaùn caûi ?
- Vì hoaùn caûi laø ñaëc ñieåm cuûa tinh thaàn Phan sinh. Ngay
töø ñaàu, Phanxicoâ ñaõ goïi anh chò em Phan sinh taïi theá laø
“Anh Chò Em qui thieän”. Vì hoaùn caûi laø moät ñoøi hoûi cuûa
Phuùc aâm maø ngöôøi Doøng Ba phaûi tuaân giöõ.
3. Ñoåi môùi maø Phuùc aâm ñoøi hoûi nghóa laø gì ?
- Nghóa laø thay ñoåi loái suy nghó vaø haønh ñoäng cuûa mình
cho hôïp vôùi Ñöùc Kitoâ.
4. Thaùnh Phanxicoâ ñaõ soáng hoaùn caûi nhö theá naøo ?
- Thaùnh Phanxicoâ ñaõ soáng hoaùn caûi treân 2 bình dieän:
* tieâu cöïc: Ngöôøi loaïi boû nhöõng gì gaây caûn trôû cho loái
suy tö vaø haønh ñoäng môùi, nhö: danh voïng, cuûa caûi, gia ñình,
baûn thaân (ôn baét ñaàu hoaùn caûi cuûa Phanxicoâ laø boû baûn thaân
mình ñeå oâm hoân ngöôøi cuøi), nghóa laø Ngaøi coá tình dieät tröø taän
goác caùc moái toäi ñaàu hoaëc neát xaáu (ngay töø trong tö töôûng),
* tích cöïc: Ngöôøi ñaët mình döôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa
Thaùnh Thaàn vaø soáng theo Phuùc aâm chæ daãn.
5. Chuùng ta phaûi soáng hoaùn caûi nhö theá naøo ?
- Phaûi soáng hoaùn caûi caùch trieäït ñeå vaø hoaøn haûo, phaûi
soáng hoaùn caûi moãi ngaøy baèng caùch kieåm ñieåm caùch soáng.
6. Ngöôøi Doøng Ba soáng ñôøi soáng saùm hoái nhö theá naøo ?
- Baèng nhieàu caùch:
* xeùt mình haèng ngaøy vaø naêng laõnh bí tích Hoaø giaûi,
* trung thaønh vôùi boån phaän baäc mình, chaáp nhaän caùc khoù
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khaên do coâng vieäc vaø giao teá xaõ hoäi gaây neân, kieân nhaãn chòu
ñöïng caùc thöû thaùch cuûa cuoäc soáng,
* daâng beänh hoaïn, taät nguyeàn, ngheøo khoå, v.v... hôïp laøm
moät cuøng vôùi caùc ñau khoå cuûa Chuùa Gieâsu,
* taäp soáng tinh thaàn khoå cheá töï nguyeän nhö: caàu nguyeän,
aên chay, laøm vieäc baùc aùi (Toâng thö Poenitemini ngaøy
17.2.1966)
7. Luaät môùi coù buoäc ngöôøi Doøng Ba phaûi giöõ chay nöõa
khoâng ?
- Treân maët chöõ thì khoâng ñeà caäp tôùi, nhöng theo tinh thaàn
Luaät vaø tinh thaàn Doøng “AÊn naên ñeàn toäi” thì ngöôøi Doøng Ba
ñaõ tuyeân khaán soáng Phuùc aâm Chuùa Kitoâ vaø noái goùt Ngöôøi,
thì phaûi töï nguyeän giöõ chay, haõm mình, vì Chuùa Kitoâ trong
Phuùc aâm ñaõ giöõ chay vaø khuyeân caùc moân ñeä laøm vieäc laønh
naøy.
Trong Luaät Doøng Nhaát (Luaät 23, III, 9), Cha Thaùnh
Phanxicoâ coù ñöa ra yù: chay trai thieâng lieâng khi khoâng giöõ
chay theå xaùc. Chuùng ta coù nhieàu cô hoäi ñeå giöõ chay tinh
thaàn...
Điều 8:

Sống Cầu Nguyện Thiết Tha

Như Đức Giêsu là Đấng thờ phượng Chúa Cha cách
đích thực, anh chị em hãy làm cho việc cầu nguyện và
chiêm niệm trở nên linh hồn cho đời sống và hành động
của mình. 13
Anh chị em hãy tham gia vào đời sống bí tích của Hội
thánh, nhất là Bí Tích Thánh Thể, và hãy tham gia Kinh
Nguyện Phụng Vụ theo một trong những cách thức được
Hội Thánh đề ra. Làm như thế anh chị em làm sống lại các
13

Sắc lệnh về tông đồ giáo dân 4, a, b, c (Apost.Act.)
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mầu nhiệm của đời sống Đức Kitô.
1. Kinh nguyeän laø gì ? goàm nhöõng yù naøo ?
- Kinh nguyeän laø soáng keát hieäp vôùi Chuùa trong moïi coâng
vieäc, ôû khaép moïi nôi, moïi luùc.
Kinh nguyeän thöôøng goàm coù 4 yù chính:
* chuùc tuïng Thieân Chuùa,
* taï ôn Thieân Chuùa,
* saùm hoái nhöõng loãi laàm cuûa mình,
* caàu xin caùc ôn caàn thieát cho hoàn xaùc.
2. Ngöôøi Doøng Ba coù theå caàu nguyeän theo caùch thöùc naøo ?
- Coù nhieàu caùch caàu nguyeän: khaåu nguyeän, taâm nguyeän,
vaø haønh nguyeän.
* khaåu nguyeän laø lôøi caàu phaùt ra thaønh tieáng , thaønh lôøi
kinh; lôøi kinh naøy coù theå ñöôïc doïn saün, hoaëc coù theå töï saùng
taùc nhö moät cuoäc ñaøm ñaïo thaân maät vôùi vò Cha ñaùng meán
yeâu voâ cuøng. Vì vaäy neân traùnh thoùi quen ñoïc kinh.
* taâm nguyeän laø caàu nguyeän thinh laëng trong taâm trí,
khoâng phaùt ra lôøi, laø suy nghieäm veà Thieân Chuùa vaø nhöõng gì
thuoäc veà Thieân Chuùa.
* haønh nguyeän (caàu nguyeän baèng cuoäc soáng) laø bieán
nhöõng vieäc boån phaän haèng ngaøy thaønh kinh nguyeän: duøng taát
caû caùc vieäc mình laøm maø keát hieäp vôùi Thieân Chuùa, hoaëc keå
nhöõng coâng vieäc haèng ngaøy nhö lyù chöùng meán yeâu Cha treân
trôøi.
3. Ngöôøi Doøng Ba coù buoäc phaûi nguyeän kinh Phuïng vuï haèng
ngaøy vaø caùc giôø khoâng ?
- Luaät môùi (phaàn ñaàu cuûa ñieàu 8) daïy “nhö Ñöùc Kitoâ laø
ngöôøi thôø phöôïng ñích thaät Ñöùc Chuùa Cha, anh chò em haõy
laøm cho vieäc caàu nguyeän trôû thaønh linh hoàn cuûa ñôøi soáng vaø
haønh ñoäng cuûa mình”, vaø phaàn sau theâm: “haõy tham döï vaøo
Kinh nguyeän phuïng vuï theo moät trong nhöõng hình thöùc do
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Hoäi Thaùnh ñeà ra”, hieän coù :
* caùc giôø kinh phuïng vuï maø linh muïc, tu só ñoïc,
* kinh phuïng vuï Doøng Ba (kinh nhaät tuïng),
* kinh cuûa thaùnh Phanxicoâ soaïn,
* ñoïc vaø suy nieäm moät ñoaïn Phuùc aâm,
* ñoïc 12 kinh Laïy Cha, 12 kinh Kính Möøng, vaø 12 kinh
Saùng Danh.
4. Khi caàu nguyeän ngöôøi Doøng Ba phaûi coù yù thöùc nhö theá
naøo ? - Phaûi:
* ñaët taâm trí vaøo lôøi caàu nguyeän,
* suy nghó ñeå keát hôïp vôùi Chuùa, daâng leân Ngöôøi caùc
coâng vieäc haèng ngaøy,
* yù thöùc nhö thaùnh Phanxicoâ: caàu nguyeän laø ñeå chuùc
tuïng, taï ôn, xin thöông xoùt, vaø aên naên ñeàn toäi.
Điều 9:

Tôn Sùng Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, mau
mắn trước Lời Chúa và mọi sự thúc đẩy của Chúa, đã
được Thánh Phanxicô sùng kính với một lòng yêu mến
khôn tả, và đã được tuyên xưng là Đấng Bảo trợ và Trạng
sư cho gia đình Người 14. Anh chị em Phan Sinh Tại Thế
hãy tỏ lòng yêu mến nồng nàn đối với Đức Trinh Nữ
Maria qua việc noi gương bắt chước thái độ sẵn sàng triệt
để của Người và qua việc cầu nguyện đầy ý thức và đầy tin
tưởng. 15
1. Vì sao chuùng ta phaûi toân suøng Ñöùc Maria ?
- Vì Ñöùc Maria ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa Ba Ngoâi choïn ñònh
töø muoân thuôû laøm meï Ngoâi Hai. (Do ñoù Ñöùc Maria khoâng
14

II Xêlanô, 198 (II Cel)
Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 67); sắc lệnh về tông đồ giáo dân 4,
(Apost.Act.)
15
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vöông toäi toå toâng, tuy laøm meï thaät maø vaãn ñoàng trinh suoát
ñôøi, vaø hoàn xaùc ñaõ ñöôïc leân trôøi sau khi qua ñôøi).
Vì Ñöùc Maria laø kyø coâng tuyeät dieäu nhaát cuûa Thieân Chuùa
toaøn naêng.
Vì Ñöùc Maria neân göông soáng Phuùc aâm tuyeät haûo, trung
tín nhaát vôùi Chuùa Thaùnh Linh.
Vì Ñöùc Maria laø kitoâ höõu troïn haûo nhaát.

daãn vaø caàu baàu cuûa Ngöôøi. (theo caùc ñieàu daïy trong Saéc
leänh Toâng ñoà Giaùo daân, #4 abc).
* Luoân höôùng loøng toân kính Meï ñuùng theo tinh thaàn cuûa
Coâng ñoàng Vaticanoâ II (Hieán cheá Giaùo hoäi, chöông 8) vaø
Toâng huaán veà Toân suøng Ñöùc Meï cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, vaø Ñöùc
Gioan Phaoloâ II, ñeå khoâng laàm laãn loøng toân kính vôùi caùc yù
nieäm meâ tín dò ñoan vaø vuï lôïi.

2. Ngöôøi Doøng Ba coøn coù lyù do naøo nöõa ñeå toân suøng Ñöùc
Maria ?
- Ñeå noi göông thaùnh Phanxicoâ, ngöôøi ñaõ toân suøng Ñöùc
Maria moät caùch ñaëc bieät, vì Meï Maria laø meï Chuùa Gieâsu,
ngoâi Lôøi laøm ngöôøi. Thaùnh Phanxicoâ khoâng bao giôø taùch rôøi
Ñöùc Maria khoûi Chuùa Gieâsu: heã nhôù ñeán Ñöùc Maria, Ngöôøi
cuõng nhôù ñeán Chuùa Gieâsu.
Ngöôøi toân kính Ñöùc Maria nhö laø Meï cuûa Chuùa uy nghi,
baø meï ngheøo cuûa Chuùa. Laïi nöõa, chính nhôø coâng nghieäp cuûa
Ñöùc Maria maø Ngöôøi ñaõ nghó ñeán lyù töôûng soáng theo Phuùc
aâm: Ñöùc Maria ñaõ cöu mang Chuùa Gieâsu, chính nhôø Ñöùc
Maria maø thaùnh Phanxicoâ cöu mang loái soáng Phuùc aâm, ñaëc
bieät laø ñöùc ngheøo khoù, khieâm haï.

Điều 10: Đức Vâng Lời Cao Cả

3. Ngöôøi Doøng Ba phaûi toân suøng Ñöùc Maria trong tinh thaàn
naøo ?
- Tröôùc heát, ngöôøi Doøng Ba phaûi yù thöùc ñöôïc ñòa vò vaø
vai troø cuûa Ñöùc Meï trong chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân
Chuùa, vaø do ñoù suy gaãm ñôøi soáng thaùnh thieän cuûa Ñöùc Maria
ñeå laøm göông cho mình. Cuï theå laø:
* Noi göông baét chöôùc Ngöôøi ôû tinh thaàn saün saøng tuaân
theo yù Chuùa, khoâng tìm yù rieâng. Haõy loaïi boû caùc thöù toân
suøng vuï lôïi vaät chaát.
* Toân suøng Ngöôøi baèng caùch toû baøy vôùi Meï nhöõng lôøi
caàu nguyeän coù yù thöùc toân giaùo vaø tin töôûng vaøo söï höôùng

Thông phần vào sự vâng phục mang lại ơn cứu độ của
Đức Giêsu, Đấng đã phó thác ý mình trong tay Chúa Cha,
anh chị em hãy trung tín chu toàn các bổn phận riêng của
đấng bậc mình trong những hoàn cảnh khác nhau của
cuộc sống 16, và hãy bước theo Đức Kitô nghèo khó và chịu
đóng đinh, vẫn tin tưởng vào Người ngay giữa các khó
khăn và bách hại. 17
1. Vaâng phuïc laø gì ?
- Laø laøm theo yù Cha treân trôøi, vaø yù caùc beà treân. Beà treân
laø ñaáng ñaïi dieän Thieân Chuùa, laø ngöôøi coù quyeàn phaàn ñaïo
hay phaàn ñôøi. (yù beà treân phaûi ngay laønh, phuø hôïp vôùi yù
Chuùa)
2. Ngöôøi Doøng Ba khoâng khaán vaâng phuïc, coù phaûi giöõ söï
vaâng phuïc khoâng ?
- Ngöôøi Doøng Ba khoâng khaán vaâng phuïc, nhöng ñaõ khaán
tuaân giöõ Phuùc aâm, maø trong ñoù Chuùa Gieâsu ñaõ laáy söï vaâng
phuïc nhö löông thöïc nuoâi thaân (Gioan 4: 34), vì Ngöôøi ñeán
theá gian ñeå thi haønh yù Chuùa Cha (Gioan 5: 30 - 6: 38); Ñöùc
Gieâsu ñaõ vaâng phuïc cho ñeán cheát (Philip 2: 8), thì khoâng leõ
16
17

Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 41.)
Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 42b.)
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naøo ngöôøi Doøng Ba khoâng vaâng phuïc. Ñöùc Maria, Meï thaùnh
cuûa Ngöôøi cuõng ñaõ can ñaûm thöa “xin vaâng” cuøng Thieân
Chuùa vaø giöõ yù aáy suoát ñôøi.

baùch haïi, chuùng ta cuõng noi göông Ngöôøi, tuyeân xöng Ngöôøi
ñeå toû baøy loøng yeâu meán Ngöôøi baèng söï vaâng phuïc, chaáp
nhaän moïi hoaøn caûnh Chuùa muoán gôûi ñeán cho ta.

3. Laøm sao ta bieát ñöôïc thaùnh yù Chuùa ñeå vaâng theo ?
- Nhôø luaät töï nhieân maø Thieân Chuùa ñaõ in vaøo löông taâm
moãi ngöôøi ñeå phaân bieät phaûi traùi, toát xaáu.
Nhôø 10 ñieàu raên Chuùa truyeàn cho oâng Moâseâ.
Nhôø Lôøi Chuùa daïy trong Kinh Thaùnh, nhaát laø trong luaät
baùc aùi kitoâ.
Nhôø giaùo huaán vaø nhöõng luaät leä Hoäi Thaùnh thay maët
Chuùa daïy doã ta.
Qua caùc bieán coá cuûa cuoäc soáng hoaëc nhöõng daáu chæ cuûa
thôøi ñaïi.

Điều 11: Đức Thanh Bần Khiêm Hạ

4. Trong ñôøi soáng haøng ngaøy ngöôøi doøng Ba bieát yù Chuùa ôû
ñaâu maø vaâng phuïc ?
- Tröôùc tieân ngöôøi doøng Ba neân nhôù: “YÙ Chuùa laø chuùng
ta phaûi soáng thaùnh thieän”, neân chuùng ta phaûi suy nghó vaø
haønh ñoäng luoân ñuùng theo ñöùc aùi kitoâ. Thöù ñeán, thöøa haønh
boån phaän haøng ngaøy trong gia ñình, trong caùc moâi tröôøng
khaùc caùch kính caån, ñaïo ñöùc nhö theå Chuùa ñang truyeàn leänh
cho mình thi haønh. Sau heát chaáp nhaän nhöõng khoù khaên, vaát
vaû, thieáu thoán, buoàn tuûi, ruûi ro haøng ngaøy, nhö yù thaâm saâu
cuûa Chuùa trong ñoù. “Chính Con Thieân Chuùa cuõng phaûi ñau
khoå, daõi daàu môùi hoïc bieát vaâng phuïc.” (Do thaùi 5, 8).

Như thế, trong tinh thần “Các Mối Phúc” anh chị em
cố gắng thanh luyện lòng mình khỏi mọi khuynh hướng,
mọi khát vọng chiếm hữu và thống trị, sống như “người lữ
hành và khách lạ” trên đường về Nhà Cha. 19

5. Taïi sao Luaät daïy: “böôùc theo Ñöùc Kitoâ ngheøo khoù, chòu
ñoùng ñinh. Caû luùc gaëp khoù khaên, baét bôù. . .” cuõng laø thöïc thi
ñöùc vaâng lôøi ?
- Ñeå toû loøng thöông yeâu Chuùa Cha, Chuùa Gieâsu ñaõ vaâng
lôøi Chuùa Cha xuoáng theá gian soáng ñôøi ngheøo khoù vaø chòu
khoå naïn, chòu cheát. Vaäy khi chuùng ta gaëp khoù khaên hay bò

Tin tưởng vào Chúa Cha, Đức Kitô đã chọn cho Người
và Mẹ Người một đời sống nghèo khó và khiêm hạ 18, cho
dầu Người vẫn tôn trọng và quí mến mọi tạo vật; cũng vậy
anh chị em Phan Sinh Tại Thế lúc lựa chọn cũng như lúc
sử dụng của cải trần thế, hãy giữ cho tâm hồn mình được
công chính khi phải đáp ứng các nhu cầu vật chất của
mình; theo Phúc Âm, anh chị em ý thức mình là những
người quản lý của cải đã nhận được vì lợi ích của các con
cái Thiên Chúa.

1. Ngöôøi doøng Ba phaûi soáng thanh baàn nhö theá naøo ?
- Caâu traû lôøi vaø göông soáng cuï theå gaàn ngöôøi doøng Ba
nhaát laø thaùnh gia Nazareth. Thaät vaäy thaùnh Giuse, Meï Maria
vaø Chuùa Gieâsu ñaõ neâu göông thanh baàn:
* trong caùch aên maëc, ñoà duøng, nhaø cöûa,
* trong caùch xöû söï vôùi nhau: thuaän thaûo, kính nhöôøng,
* trong ngheà nghieäp vaø boån phaän: caàn cuø vaø taän tuïy,
* trong caùch xöû söï vôùi moïi ngöôøi: coâng baèng roäng raõi vaø
cao thöôïng,
* trong ñôøi soáng coâng khai: Chuùa Gieâsu khoâng nhaø ôû,
khoâng ñaù goái ñaàu, cuoäc ñôøi toâng ñoà muïc vuï raát thanh ñaïm,
18
19

I Thư của Thánh Phanxicô, 5
Rm 8,17; Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 7,4)
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* môû ñaàu Hieán Chöông Nöôùc Trôøi, Ñöùc Gieâsu chuùc phuùc
cho ai coù tinh thaàn ngheøo khoù...Ngöôøi doøng Ba haõy nhìn vaøo
ñoù maø soáng thanh baàn.
2. Cuûa caûi vaät chaát vaø ñòa vò xaõ hoäi coù ngaên trôû ngöôøi doøng
Ba soáng ngheøo khoâng ?
- Khoâng, vì cuûa caûi vaø ñòa vò laø phöông tieän Chuùa ban ñeå
soáng, ñeå phuïc vuï vaø laøm vieäc laønh. Nhöng cuûa caûi coù theå
laøm côù, laøm dòp cho con ngöôøi loãi ñöùc thanh baàn deã daøng,
nhö: tham lam, keo kieät, töï maõn, khoe khoang, laøm bieáng,
phung phí, laïm duïng, ích kyû, voâ nhaân ñaïo, coi thöôøng tha
nhaân, voâ ôn vôùi Chuùa, leä thuoäc vaät chaát, aùy naùy lo aâu....Ñoù
laø nhöõng nguy cô maø thaùnh Phanxicoâ muoán con caùi Ngöôøi
ñöøng vöôùng vaøo. Tuy nhieân, ngöôøi Doøng Ba vaãn phaûi coá
gaéng tham gia caùc coâng vieäc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi ñeå goùp
phaàn naâng cao möùc soáng cuûa xaõ hoäi cho phong phuù hôn vì ñoù
laø yù muoán cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con ngöôøi.
3. Chæ ngheøo khoù vaäït chaát maø thoâi coù ñuû ñeå coù tinh thaàn
ngheøo chaêng ?
- Ngheøo vaät chaát maø thoâi khoâng ñuû, nhöng ñieàu caàn thieát
vaø heä troïng hôn laø ngheøo caû trong tinh thaàn, nghóa laø ngheøo
vì töï yù chaáp nhaän caùch sieâu nhieân, laø nhìn nhaän raèng khoâng
coù gì laø cuûa mình. Phaàn mình luoân soáng tín thaùc vaøo Chuùa
quan phoøng; vì moïi söï laø do Thieân Chuùa thöông yeâu ban cho
(Mt 5: 20).
Điều 12: Đức Trong Sạch Khiết Tịnh
Là chứng nhân cho các của cải đời sau và, do ơn gọi
mà anh chị em đã đón nhận, anh chị em buộc phải đạt
được sự trong sạch của tâm hồn, như thế anh chị em được
tự do để kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. 20
20

Huấn ngôn Thánh Phanxicô, 16; I thư, 70.
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1. Luaät Doøng ñoøi ngöôøi Doøng Ba phaûi hieåu vaø soáng khieát
tònh nhö theá naøo ?
- Tröôùc heát phaûi traùnh nhöõng ñieàu maø giôùi raên thöù 6 vaø
thöù 9 daïy, thöù ñeán Luaät doøng muoán anh chò em toâi luyeän cho
mình luoân luoân coù loøng ngay trí saïch. Ñieàu aáy coù nghóa laø
ngöôøi Doøng Ba khoâng nhöõng phaûi traùnh toäi theå xaùc, maø coøn
traùnh taát caû nhöõng yù nghó, vieäc laøm nghòch cuøng ñöùc AÙi kitoâ
giaùo. Vì ai khoâng saïch thì khoâng ñöôïc töï do thôø phöôïng
Thieân Chuùa vaø phuïc vuï anh chò em, khoâng theå thaáy Thieân
Chuùa (Mt 5: 8). Trong thöïc teá, ngöôøi Doøng Ba phaûi nhaïy
caûm veà yù ngay laønh cuûa mình coi chöøng tính giaû hình laø
muoán ngöôøi ta thaáy, ngöôøi ta khen (Mt 6: 1-7; Lc 16: 14;
Huaán ngoân 16; I Luaäït 17, 15; 22, 23; II Luaät 10, 7-9).
2. Ngöôøi Doøng Ba coù gia ñình phaûi soáng khieát tònh nhö theá
naøo ?
- Thanh khieát ôû ñaây khoâng coù nghóa laø ngöôøi Doøng Ba
phaûi khöôùc töø tình yeâu vôï choàng, vì hoân nhaân qua bí tích ñaõ
ñöôïc thaùnh hoaù; vaø theo thaùnh Phaoloâ: vôï choàng coøn coù boån
phaän duy trì tình caûm thaân aùi ñoái vôùi nhau. Nhöõng ñoâi vôï
choàng ñaõ ñöôïc laøm con caùi Chuùa thì khieát tònh coù nghóa laø
phaûi bieát töï chuû vaø tieát cheá trong tình vôï choàng, luoân cuøng
nhau höôùng veà Thieân Chuùa, ñem tình thöông yeâu daâng leân
Chuùa vì Thieân Chuùa laø nguoàn maïch tình yeâu. Nhôø aûnh
höôûng lôøi khaán: vaâng phuïc, ngheøo khoù, khieát tònh, ngöôøi
Doøng Ba bieát soáng tieát duïc theo ñuùng tinh thaàn Luaät vaø bí
tích Hoân nhaân daïy.
Điều 13: Tình Huynh Đệ Chân Thành
Như Chúa Cha nhìn thấy nơi bất cứ ai những nét của
Con của Người, là Trưởng Tử của một đàn em đông đúc 21,
21

Rm 8,29.
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cũng vậy, anh chị em Phan Sinh Tại Thế với tinh thần
khiêm tốn và nhân ái hãy đón nhận mọi người như ân huệ
của Chúa 22 và như hình ảnh của Đức Kitô.
Sự cảm thức về tình huynh đệ làm cho anh chị em vui
vẻ và sẵn sàng bình đẳng với tất cả mọi người, nhất là với
những người hèn mọn hơn cả, là những người mà anh chị
em tìm cách tạo những điều kiện sống xứng hợp với những
tạo vật được Đức Kitô cứu độ.23
1. Tình huynh ñeä laø gì ?
- Laø loøng thöông yeâu anh chò em vaø caùch cö xöû toát vôùi
nhau, nhö Ñöùc Gieâsu daïy nhieàu nôi trong Tin Möøng.
2. Tình huynh ñeä coù caàn cho ngöôøi Doøng Ba khoâng ?
- Tình huynh ñeä laø moät neùt caên baûn cuûa ngöôøi doøng Ba
vaø laø linh hoàn cuûa huynh ñeä ñoaøn, vì theá ngöôøi Doøng Ba
phaûi yù thöùc raèng mình laø anh, chò, em :
* ñoái vôùi muoân loaøi thuï taïo, vì taát caû ñeàu do moät Cha
chung laø Thieân Chuùa döïng neân,
* ñoái vôùi tha nhaân, vì moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc Chuùa Gieâsu
yeâu thöông, cöùu ñoä vaø nhìn nhaän laø “anh em, baïn höõu”,
* ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ nhaän laõnh pheùp Taùi Sinh vì hoï laø
con caùi Thieân Chuùa caùch rieâng, laø thaønh phaàn cuûa Hoäi thaùnh,
* ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ gia nhaäp Doøng Phan Sinh,
vì hoï coù cuøng vôùi mình vò Cha thieâng lieâng laø thaùnh
Phanxicoâ, cuøng theo ñuoåi moät lyù töôûng, hoï laø thaønh phaàn cuûa
gia ñình Phan sinh, laø anh chò em vôùi nhau. Ñaõ laø anh chò
em, moïi ngöôøi coù boån phaän töông trôï nhau.
3. Gia ñình Phan sinh goàm ñuû moïi thaønh phaàn laøm sao soáng
hoaø hôïp vôùi nhau ñöôïc ?
22
23

II Xêlanô, 85 ; thư I Thánh Phanxicô 26 ; I luật 7,13.
I Luật 9,3; Mt 25,40.
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- Tröôùc heát phaûi troâng caäy vaøo Chuùa Thaùnh Linh, thöù
ñeán moïi thaønh vieân phaûi toû thieän chí muoán soáng tình huynh
ñeä Phuùc aâm maø Chuùa Gieâsu ñaõ traû moät giaù raát cao...ñoàng
thôøi phaûi nhôù: ai ñaõ vaøo ñaây laø muoán theo ñuoåi moät lyù töôûng
cao ñeïp thì haõy saün saøng chaáp nhaän moïi hi sinh.
Sau heát, ñöùc aùi kitoâ khoâng dung tuùng ngöôøi Doøng Ba
soáng tinh thaàn theá tuïc, vì tinh thaàn naøy thöôøng gaây xích mích,
chia reõ, thaønh kieán, coá chaáp, töï aùi, v.v...Chæ coù tình yeâu
thöông chaân thaät môùi tha thöù vaø ñoaøn keát ñöôïc.
4. Chuùa Gieâsu laø Tröôûng Töû cuûa Thieân Chuùa Cha vaø chuùng
ta laø ñoaøn em ñoâng ñuùc cuûa Ngöôøi. Taïi sao ?
- Vì töø thuôû ñôøi ñôøi, Ñöùc Gieâsu laø Con Chuùa Cha, ñoàng
thôøi Ngöôøi laø Anh Caû cuûa moät ñoaøn em ñoâng ñuùc laø chuùng ta
qua caùc maàu nhieäm saùng taïo, nhaäp theå, cöùu ñoä, quang laâm.
Trong chöông trình taïo döïng cuûa Thieân Chuùa ñaõ coù Chuùa
Gieâsu tröôùc muoân loaøi; vaäy Ngöôøi laø Tröôûng Töû giöõa moïi
loaøi thoï sinh, laø Anh Caû cuûa taát caû chuùng ta. (Caùc ñoaïn Kinh
Thaùnh sau ñaây coù theå giuùp chuùng ta suy nieäm veà maàu nhieäm
naøy: Gioan 1: 1-18; Coâloâseâ 1: 15-20...)
Điều 14:

Làm Xã Hội Hoàn Hảo

Cùng với tất cả những người thiện chí, anh chị em
được mời gọi xây dựng thế giới huynh đệ hơn và phúc Âm
hơn hầu làm cho Nước Thiên Chúa trị đến, và ý thức rằng:
“Hễ ai đi theo Đức Kitô, con người hoàn hảo, bản thân
người ấy cũng trở nên người hơn”, nên anh chị em sẽ thi
hành các trách nhiệm của mình với hết khả năng trong
tinh thần phục vụ Kitô Giáo. 24
1. Ñoái vôùi xaõ hoäi ngöôøi Doøng Ba coù nhöõng nhieäm vuï naøo ?
- Chung chung ngöôøi Doøng Ba coù nhieäm vuï kitoâ hoaù con
24

Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 31); (GS.93)
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ngöôøi cuûa mình, nôi mình laøm vieäc, nôi mình lui tôùi, vì Chuùa
muoán cho ngöôøi kitoâ phan sinh trôû neân men, muoái, aùnh saùng
cho theá gian vaø chöùng nhaân cho Thieân Chuùa. Phaàn Hoäi thaùnh
xöa nay coi ngöôøi Doøng Ba nhö nhöõng kitoâ höõu ñaùng tin caäy
ñeå tieáp tay vôùi Hoäi thaùnh maø xaây döïng:
* moät xaõ hoäi laønh maïnh, coâng bình hôn,
* moät xaõ hoäi anh em hôn, xöùng vôùi con ngöôøi vaên minh,
* moät xaõ hoäi tieán boä veà moïi maët xöùng vôùi yù ñònh cuûa
Ñaáng Taïo hoùa. Ngaøi ñang tieáp tuïc bieán hoaù moïi loaøi töø tình
traïng thoâ sô, hoãn ñoän ñeán möùc hoaøn bò, hoaøn haûo hôn trong
Ñöùc Kitoâ.
2. Ñöùng tröôùc nhöõng vieäc lôùn lao phöùc taïp cuûa xaõ hoäi ngaøy
nay, ngöôøi Doøng Ba laøm ñöôïc gì ?
- Ngöôøi Doøng Ba haõy coá gaéng thöïc hieän caùc lôøi trong
kinh Bình an, laáy ñoù laøm chöông trình soáng vaø haønh ñoäng
cho cuoäc ñôøi mình. Neáu thaáy ñuoái söùc, anh chò em haõy tin
töôûng vaøo söùc maïnh Chuùa Thaùnh Linh maø taêng gia kinh
nguyeän. Haõy naâng loøng trí mình leân vöõng tin ôû Lôøi Ñöùc
Gieâsu daën: “Ñöøng sôï, hôõi ñaøn chieân nhoû beù, vì Cha anh em
ñaõ khaáng ban Nöôùc Trôøi cho anh em.” (Luca 12: 32; I Pheâroâ
5: 2).
3. Phuïc vuï trong tinh thaàn kitoâ giaùo laø theá naøo ?
- Laø phuïc vuï taän taâm, taän löïc voâ vò lôïi, chæ möu caàu lôïi
ích cho tha nhaân vaø vì yeâu meán Chuùa.
Điều 15: Công Lý Cần Nêu Cao
Bằng chứng tá của một đời sống nhân bản và hơn nữa
bằng những sáng kiến dũng cảm cá nhân hoặc tập thể, anh
chị em luôn có mặt và cố gắng cổ võ cho công lý, nhất là
trong phạm vi đời sống công cộng, đồng thời dấn thân
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bằng những chọn lựa cụ thể phù hợp với đức tin của
mình.25
1. Coâng bình coâng lyù laø gì ?
- Coâng bình laø ñöùc tính giuùp moïi ngöôøi giöõ yù chí luoân
luoân vaø nhaát quyeát traû laïi cho ai naáy moïi söï caân baèng, xöùng
vôùi caùi maø hoï coù quyeàn ñoøi.
Coâng lyù coù nghóa roäng hôn coâng bình, goàm caû veà maët
phaùp luaät, quyeàn lôïi, boài thöôøng, ....
2. Laøm sao soáng coâng bình trong thôøi nay ?
- Soáng coâng bình laø moät boån phaän cuûa moïi ngöôøi. Phaàn
ñoâng ngöôøi ta khaùt voïng coâng bình cho mình vaø cho tha
nhaân.
Laø kitoâ höõu hoaøn thieän hôn, ngöôøi Doøng Ba phaûi chuù
troïng vaø ñeà cao coâng bình, toân troïng quyeàn lôïi cuûa ngöôøi
khaùc, trong gia ñình vaø trong moïi laõnh vöïc...vì khoâng coâng
bình thì khoâng coù an hoøa vaø khoâng theå coù baùc aùi.
Tuy ñoâi khi khoù giöõ coâng bình, nhöng söùc maïnh tình yeâu
Chuùa seõ giuùp baïn vöôït qua, vaø tinh thaàn thanh baàn laø moät trôï
löïc ñaùng keå. Treân thöïc teá, con ngöôøi kitoâ laém khi phaûi can
ñaûm löïa choïn vaø laáy nhöõng quyeát ñònh thích hôïp vôùi aùnh
saùng Phuùc aâm veà ñöùc coâng bình.
Điều 16: Sống Lao Động Cần Cù
Anh chị em coi trọng lao động như một ân huệ và như
một sự tham gia vào công trình tạo dựng, cứu độ và phục
vụ cộng đồng nhân loại. 26

25

Sắc lệnh về tông đồ giáo dân (Apost.Act. 14)
Hiến chế Vui mừng và Hy vọng (GS 67,2); I luật thánh Phanxicô 7,4; II
Luật thánh Phanxicô 5,1
26
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1. Taïi sao con ngöôøi phaûi lao ñoäng ?
- Con ngöôøi phaûi lao ñoäng (trí oùc hoaëc chaân tay) ñeå:
(a) ñaùp laïi nhu caàu töï nhieân cuûa con ngöôøi:
sinh soáng, phaùt huy taøi naêng, vaên hoaù vaø söùc khoeû cuûa mình,
mieãn ñöøng laïm duïng, bieán cheá caùc thöùc aên, thuoác men, ñoà
duøng, ñoà giaûi trí cho mình, cho xaõ hoäi, khaùm phaù theâm nhieàu
tieàm löïc trong vuõ truï.
(b) hôïp taùc vôùi Thieân Chuùa:
laøm cho theá giôùi ñöôïc hoaøn haûo nhö chöông trình saùng taïo ñaõ
thieát laäp, maø toû yù vaâng phuïc vaø toân thôø Thieân Chuùa, maø laäp
coâng ñeàn toäi vì coâng vieäc tay chaân vaø trí oùc keøm theo meät
nhoïc vaø nguy hieåm naèm trong chöông trình cöùu ñoä.
Ngoaøi ra theo thaùnh Phanxicoâ, lao ñoäng laø moät aân hueä
Chuùa ban (I Luaät 7, 4-6). Nhaát thieát phaûi traùnh söï ôû nhöng, vì
ôû nhöng thöôøng sinh ra neát xaáu vaø toäi loãi.
2. Taïi sao laïi coi lao ñoäng laø moät aân hueä cuûa Chuùa ?
- Vì khi lao ñoäng ta ñöôïc goùp phaàn vaøo vieäc kieän toaøn
coâng cuoäc saùng taïo cuûa Chuùa vaø coäng taùc vaøo coâng cuoäc cöùu
ñoä cuûa Chuùa Gieâsu.
3. Taïi sao laïi coi lao ñoäng nhö laø moät caùch tham gia vaøo
coâng trình cöùu ñoä vaø phuïc vuï coäng ñoàng nhaân loaïi ?
- Khi lao ñoäng ta goùp phaàn vaøo coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa
Chuùa Gieâsu Kitoâ vì trong lao ñoäng ta cuõng phaûi khoù nhoïc,
vaát vaû, chòu ñöïng caùc ñau khoå, tai bieán, baát coâng, v.v... nhö
chính Ngöôøi ñaõ chòu. Ta phuïc vuï coäng ñoàng ñeå goùp phaàn
laøm ra cuûa caûi vaät chaát, lieân keát vôùi moïi ngöôøi, thöïc thi baùc
aùi, haàu trôï giuùp anh chò em.
Điều 17: Gia đình Quyết Chăm Lo
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sinh là tinh thần hòa thuận, trung tín và tôn trọng sự sống,
tìm cách làm cho tinh thần ấy trở thành dấu chứng của
một thế giới đã được đổi mới trong Đức Kitô. 27
Đặc biệt các đôi vợ chồng, khi sống các ân sủng Bí Tích
Hôn Nhân, hãy làm chứng trong thế giới về tình yêu của
Đức Kitô đối với Hội Thánh Người. Với một nền giáo dục
kitô giáo đơn sơ và cởi mở, quan tâm đến ơn gọi của từng
người, anh chị em hãy vui vẻ tiến bước cùng với con cái
trong cuộc hành trình nhân bộ và thiêng liêng. 28
1. Kitoâ giaùo quan nieäm gia ñình nhö theá naøo ?
- Theo Kitoâ giaùo, gia ñình laø cô caáu caên baûn taïo thaønh xaõ
hoäi loaøi ngöôøi, laø moät hình aûnh soáng ñoäng cuûa Thieân Chuùa
Ba Ngoâi. Cha meï con caùi laø nhöõng thaønh vieân caàn thieát ñeå
phuïc vuï laãn nhau. Thaùnh gia Nazareth laø göông maãu cho
moïi gia ñình. Töø nguoàn goác gia ñình kitoâ giaùo ñaõ ñöôïc Chuùa
Kitoâ thaùnh hoaù vaø cuûng coá nhôø moät Bí tích, ñöôïc moïi ngöôøi
caàu chuùc an laønh, thònh ñaït.
Ngöôøi giaùo daân laøm troøn boån phaän trong gia ñình ñuùng
tinh thaàn kitoâ giaùo laø ñaõ ñaït tôùi söï thaùnh thieän caên baûn cuûa
moät tín ñoà toát laønh.
2. Baäc vôï choàng phaûi laøm gì ñeå laøm chöùng giöõa theá giôùi veà
tình thöông cuûa Ñöùc Kitoâ ñoái vôùi Hoäi Thaùnh ?
- Phaûi : duøng ôn Chuùa ban qua Bí tích Hoân phoái maø
thöông yeâu nhau vaø giaùo duïc con caùi, toân troïng vaø vun troàng
ôn goïi rieâng cuûa moãi ñöùa con, neâu göông saùng ñeå giuùp con
caùi trôû neân ngöôøi coâng daân toát vaø trôû neân kitoâ höõu chính
danh, laøm vieäc toâng ñoà giuùp caùc gia ñình khaùc (daïy giaùo lyù,
naâng ñôõ tinh thaàn vaø vaät chaát, giuùp thaám nhuaàn tinh thaàn
27

Trong gia đình, anh chị em hãy sống tinh thần phan

Luật do ĐGH Lêô XIII ban hành, II,8
Hiến chế tín lý về Giáo Hội (LG số 41e); Sắc lệnh về tông giáo dân
30b.c.
28
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Phuùc aâm).
3. Vieäc keá hoaïch hoaù gia ñình phaûi aùp duïng nhö theá naøo ?
- Vieäc keá hoaïch hoaù gia ñình laø moät söï kieän ñang ñöôïc
coå voõ hieän thôøi treân khaép theá giôùi. Trong gia ñình phan sinh
cuõng caàn löu yù tham gia. Vôï choàng caàn döïa treân löông taâm
cuûa ngöôøi Kitoâ höõu ñeå baøn baïc cuøng nhau choïn löïa nhöõng
phöông phaùp phuø hôïp vôùi Luaät Hoäi Thaùnh.
4. Trong ñôøi soáng gia ñình ngöôøi Doøng Ba phaûi soáng nhö theá
naøo?
- Ngöôøi doøng Ba phaûi :
* soáng tinh thaàn bình an: soáng hoaø thuaän vôùi moïi ngöôøi
trong nhaø. Muoán thuaän haûo vôùi moïi ngöôøi thì phaûi coù tinh
thaàn phuïc vuï, phaûi bao dung vaø kieân nhaãn, deã thoâng caûm,
* soáng trung tín: vôï choàng trung thaønh vôùi nhau, con caùi
hieáu thaûo vôùi cha meï,
* toân troïng söï soáng: ñoùn nhaän söï soáng nhö moâït aân hueä
cuûa Thieân Chuùa, baûo veä söï soáng, neáu caàn, giuùp keû khaùc bieát
toân troïng söï soáng,
* trong gia ñình thieâng lieâng: ngöôøi Doøng Ba phaûi soáng
tình nghóa anh chò em, traùnh va chaïm, boû yù rieâng, khoâng noùi
xaáu, khoâng gaây chia reõ; nhöng phaûi bieát ñuøm boïc, töông trôï
nhau. Tham gia caùc buoåi sinh hoaït ñoaøn vaø naêng lui tôùi thaêm
vieáng nhau.
5. Khi con caùi lôùn khoân, cha meï phaûi höôùng daãn chuùng nhö
theá naøo veà ñôøi soáng töông lai ?
- Khi con caùi lôùn khoân, cha meï caàn gaàn guõi chuùng, chaân
tình côûi môû, baøn luaän ñieàu hay leõ phaûi, toân troïng caùc yù ñònh
ngay laønh cuûa chuùng (chaúng haïn con muoán tu hieán, choïn baïn
traêm naêm, ngheà nghieäp...) caàn nhaéc nhôû con caùi hieåu bieát ñeå
soáng ñöùc tin vaø caùc maàu nhieäm cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ.
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Hieán Chöông Doøng Phan Sinh Taïi Theá hieän haønh nhaéc
nhôû baäc phuï maãu khoâng ñöôïc löu tröõ, baøy daùn nhöõng saùch
baùo, taïp chí, hình aûnh coù phöông haïi ñeán ñöùc Tin, ñeán thuaàn
phong myõ tuïc kitoâ. Caùc ngaøi phaûi löïa loïc, kieåm chöùng nhöõng
tin töùc thaát thieät coù theå gaây xaùo troän, gieo hoang mang trong
gia ñình, caàn bình tónh maø caân nhaéc, pheâ phaùn khaùch quan.
Ñoù laø caùch luyeän taäp con caùi nhaän ñònh thôøi ñieåm theo
ñöôøng höôùng ñöùc Tin kitoâ.
Điều 18: Quý Trọng Mọi Tạo Vật
Hơn nữa, anh chị em hãy quý trọng các tạo vật khác,
tri giác và vô tri giác, vì “chúng mang dấu tích của Đấng
Tối Cao” 29, và anh chị em hãy cố gắng vượt qua cơn cám
dỗ lạm dụng chúng để đạt tới một quan niệm phan sinh về
tình huynh đệ phổ quát.
1. Taïo vaät goàm nhöõng gì ?
- Noùi chung, taïo vaät goàm taát caû muoân vaät höõu hình vaø voâ
hình Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng. ÔÛ ñieàu naøy, taïo vaät giôùi haïn
vaøo caùc vaät höõu hình ta thaáy ñöôïc.
2. Thaùnh Phanxicoâ quan nieäm veà taïo vaät nhö theá naøo ?
- Thaùnh Phanxicoâ xem taïo vaät nhö anh chò em, vaø yeâu
quí taïo vaät vì laø nhöõng kyø coâng cuûa Chuùa. Ngöôøi cuõng ñöôïc
taïo vaät yeâu thöông vaø kính neã laïi. Trong tinh thaàn huynh ñeä
ñaïi ñoàng naøy, thaùnh nhaân ñaõ theå hieän ñöôïc söï hoøa hieäp giöõa
con ngöôøi vaø taïo vaät vôùi nhau nhö anh chò em moät ñaïi gia
ñình. Ngöôøi nhìn thaáy nôi taïo vaät hình aûnh cuûa Ñöùc Khoân
ngoan. Do ñoù Phanxicoâ khoâng thaáy chuùng phöông haïi, hoaëc
ngaên caûn Ngöôøi tieán thaúng tôùi Chuùa; traùi laïi, Ngöôøi duøng
chuùng nhö baäc thang ñöa Ngöôøi ñeán cuøng Cha chung cuûa
29

I Xêlanô 80. (I Cel)
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moïi loaøi.
3. Ngöôøi Doøng Ba phaûi ñoái xöû vôùi taïo vaät nhö theá naøo ?
- Muoán trung thaønh vôùi tinh thaàn Thaùnh Kinh vaø Linh
ñaïo Phan sinh, ngöôøi Doøng Ba phaûi quí meán caùc taïo vaät nhö
anh chò em vôùi mình (Saùng theá 1: 5; Ñaniel 3: 51-90; Baøi ca
Maët trôøi). Khi duøng taïo vaät chuùng ta khoâng ñöôïc laïm duïng,
hoaëc phung phí thieáu tieát ñoä. Phaûi duøng taïo vaät trong tinh
thaàn sieâu thoaùt, ñöøng ñeå chuùng caàm buoäc, noâ leä hoaù chuùng
ta.
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- Laø nhöõng ngöôøi mang Bình an ñeán cho keû khaùc, laø
ngöôøi ñöùng ra daøn hoøa giöõa ñoâi beân tranh chaáp, chia reõ nhau.
2. Vì sao ngöôøi Doøng Ba phaûi laø söù giaû Bình an ?
- Vì ngöôøi Doøng Ba tuy thaät baát xöùng, vaãn ñöôïc môøi goïi
tieáp tuïc vaø keùo daøi söù maïng Bình an cuûa Ñöùc Gieâsu treân maët
ñaát. Ñöùc Gieâsu laø Chuùa söï bình an, laø söù giaû bình an. Ngöôøi
ñaõ thöïc hieän bình an vaø chuùc laønh cho nhöõng ai hieáu hoaø...
Vì ngöôøi Doøng Ba cuøng chia seû ñoaøn suûng An Bình vôùi
thaùnh Toå Phuï mình. Keå töø ngaøy trôû laïi cho ñeán cheát, thaùnh
Phanxicoâ khoâng ngôùt hoâ haøo vaø coå voõ Hoøa bình vaø hoøa giaûi.

Điều 19: Là sứ giả hoà bình
Như những sứ giả bình an và nhớ rằng sự bình an đó
phải được xây dựng không ngừng, anh chị em, qua đối
thoại, hãy tìm kiếm những đường lối đưa đến hiệp nhất và
hòa hợp huynh đệ bằng cách tin tưởng vào sự hiện diện
của mầm mống thần linh sẵn có nơi con người và vào sức
mạnh biến đổi của tình yêu cũng như lòng tha thứ. 30
Là sứ giả của niềm vui hoàn hảo, anh chị em hãy ra sức
mang niềm vui và niềm hy vọng đến cho người khác trong
mọi hoàn cảnh. 31
Được tháp nhập vào sự sống lại của Đức Kitô, một sự
sống lại mang ý nghĩa đích thực cho Chị Chết, anh chị em
hãy thanh thản chờ đợi cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa
Cha. 32

3. Bình an vaø vui töôi coù ñi ñoâi vôùi nhau khoâng ?
- Ai coù bình an trong loøng thì keû aáy caûm thaáy vui veû nheï
nhaøng, phaán khôûi moïi ñaøng. Hai ñöùc tính naøy vaãn ñi ñoâi vôùi
nhau. Sinh thôøi, Cha Thaùnh muoán cho anh chò em ñoàng chí
höôùng soáng vui veû vaø hoøa thuaän vôùi nhau, ñoù laø hoa quaû cuûa
Tin Möøng.
Ai buoàn raàu vaø chia reõ laâu seõ bò ma quæ caùm doã, laïi
khoâng xöùng laøm con Thieân Chuùa vaø laøm phieàn loøng nhöõng
ngöôøi chung quanh.
Muoán xaây döïng hoøa bình vaø an bình ngöôøi phan sinh
phaûi khoân kheùo traùnh nhöõng lôøi noùi, gioïng noùi cöû chæ, traùnh
“maùch tin”, gieo raéc nghi ngôø vaø hieåu laàm, hoaëc “ñoå daàu vaøo
löûa”, xuùi daïi, thaùch thöùc, v.v...Traùi laïi phaûi coá tình nhòn, chæ
noùi nhöõng gì tích cöïc hoaø giaûi vaø xaây döïng hôn.

1. Söù giaû hoaø bình laø gì ?
30
31
32

Luật do ĐGH Lêô XIII ban hành, II,9; Truyện ba người bạn 14,58
Huấn ngôn 21; I Luật thánh Phanxicô 7,15
Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng (GS 78,1-2)
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4. Trong tö theá Bình an, ngöôøi Doøng Ba phaûi ñoùn nhaän söï
cheát nhö theá naøo ?
- Vôùi löông taâm bình an vaø tinh thaàn phoù thaùc, ngöôøi
doøng Ba ñoùn nhaän söï cheát nhö ngöôøi Chò ñeán giaûi thoaùt mình
ra khoûi ñôøi naøy, vì maàu nhieäm Ñau khoå - Cheát - vaø Phuïc sinh
cuûa Ñöùc Kitoâ ñaõ ñoåi haún yù nghóa caùi cheát cuûa con ngöôøi.
5. Ñeå coù theå thi haønh söù maïng söù giaû hoaø bình höõu hieäu,
phaûi coù caùc ñieàu kieän gì ?
- Baûn thaân ngöôøi laøm söù giaû hoaø bình phaûi soáng trong
bình an cuûa Chuùa, töùc laø:
ñoái vôùi Thieân Chuùa phaûi luoân luoân toát ñeïp trong saïch, khoâng
maéc toäi troïng, soáng ñaày ñuû caùc ôn Chuùa ban (hoaùn caûi,
Thaùnh Theå...)
ñoái vôùi baûn thaân phaûi: vui töôi, hoaø nhaõ, khieâm toán, côûi môû,
thaønh thöïc, ñôn sô v.v...
ñoái vôùi tha nhaân phaûi: thaân aùi, yeâu thöông thaät loøng, voâ vò
lôïi, khoâng cheâ traùch tieâu cöïc, giaän hôøn laâu ngaøy...

Chương III: Đời Sống Trong Huynh Đệ Đoàn
Điều 20: Sống Thành Huynh Đệ Đoàn
Dòng Phan Sinh Tại Thế lan rộng ra thành những
huynh đệ đoàn thuộc các cấp khác nhau: địa phương,
miền, quốc gia và quốc tế, và mỗi huynh đệ đoàn đều có tư
cách pháp nhân riêng trong hội thánh 33. Các huynh đệ
đoàn ở các cấp khác nhau ấy được phối hợp và liên kết với
nhau theo quy tắc của bộ Luật này và của Hiến Chương.

33
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1. Doøng Phan Sinh Taïi Theá ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo ?
- Doøng Phan Sinh Taïi Theá ñöôïc chia thaønh huynh ñeä
ñoaøn tuøy theo caáp baäc:
* Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông (ñôn vò thaáp nhaát),
* Huynh ñeä ñoaøn Mieàn goàm nhieàu ñoaøn trong mieàn,
* Huynh ñeä ñoaøn Quoác gia goàm nhieàu huynh ñeä ñoaøn
mieàn trong moät nöôùc,
* Huynh ñeä ñoaøn Vuøng goàm moät soá nöôùc gaàn nhau (theo
ñòa dö). Vieät nam hieän thuoäc Vuøng Chaâu AÙ vaø Thaùi bình
döông,
* Huynh ñeä ñoaøn Quoác teá goàm caùc vuøng, caùc nöôùc treân
hoaøn caàu.
Moãi huynh ñeä ñoaøn laø moät phaùp nhaân trong Hoäi Thaùnh.
2. Theá naøo laø moät toå chöùc coù tính phaùp nhaân ?
- Moät toå chöùc coù tính phaùp nhaân thoâng thöôøng coù ñuû
traùch nhieäm, boån phaän vaø quyeàn lôïi tröôùc xaõ hoäi, tröôùc phaùp
luaät nhö moät ngöôøi, moät caù nhaân.
3. Theá naøo laø tính caùch phaùp nhaân rieâng trong Hoäi thaùnh ?
- Laø chuû theå coù nghóa vuï vaø quyeàn lôïi trong Hoäi Thaùnh.
(Giaùo luaät, ñieàu 113: Ngoaøi theå nhaân trong Giaùo hoäi, cuõng
coøn nhöõng phaùp nhaân, nghóa laø nhöõng chuû theå theo Giaùo hoäi
coù nghóa vuï vaø quyeàn lôïi töông xöùng vôùi baûn chaát cuûa nhöõng
phaùp nhaân aáy. )
Điều 21: Anh Chị Phục Vụ, Hội Đồng Phục Vụ
Ở các cấp khác nhau, mỗi huynh đệ đoàn đều được
linh hoạt và hướng dẫn bởi mội Hội Đồng và một anh/chị
phục vụ (hay anh/chị Trưởng), được những người đã
tuyên khấn bầu chọn theo Hiến Chương 34.
34
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Việc phục vụ có thời hạn này là nhiệm vụ của một con
người mau mắn, sẵn sàng và có tinh thần trách nhiệm đối
với từng người và với tập thể.
Trong nội bộ, các huynh đệ đoàn được tổ chức khác
nhau theo qui định của Hiến Chương, tùy nhu cầu khác
biệt của các thành viên và của các miền. Mỗi huynh đệ
đoàn được đặt dưới sự điều khiển của một hội đồng.

1. Ai ñieàu haønh Huynh ñeä ñoaøn theo caùc caáp ?
- Huynh ñeä ñoaøn ôû moãi caáp seõ do moät Hoäi ñoàng vaø moät
anh hay chò Phuïc vuï ñieàu haønh. Hoäi ñoàng naøy do caùc anh
chò em baàu leân theo qui taéc cuûa Toång Hieán Chöông, coøn vò
Trôï uùy do Doøng Nhaát boå nhieäm (nôi naøo coù Doøng Nhaát), coøn
nôi naøo khoâng coù, thì nhôø linh muïc Trieàu giuùp phaàn thieâng
lieâng.
2. Ban Phuïc vuï goàm nhöõng ai vaø laøm gì ?
- Tuøy moãi nôi vaø moãi caáp, chieáu theo Hieán Chöông, Noäi
qui töøng vuøng , töøng Nöôùc maø phaân chia nhieäm vuï coâng taùc.
Ban Phuïc vuï thöôøng goàm: anh/chò Phuïc vuï, anh/chò Phoù
phuïc vuï, anh/chò Höôùng daãn vieân, anh/chò Thô kyù, anh/chò
Thuû quyõ. Nhöõng nôi nhaân soá ít, thì cô caáu seõ ñôn giaûn hôn.
Nhieäm kyø cuûa Ban phuïc vuï moãi caáp do Hieán Chöông vaø
Noäi qui aán ñònh.
Điều 22: Huynh Đệ Đoàn Địa Phương
Huynh đệ đoàn địa phương phải được thiết lập theo
giáo luật và như thế phải là tế bào cơ bộ của toàn Dòng và
là dấu chỉ hữu hình của hội thánh, là một cộng đoàn yêu
thương. Đó phải là nơi thích hợp nhất để phát huy cảm
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thức về hội thánh, về ơn gọi phan sinh và để linh hoạt đời
sống tông đồ của các thành viên. 35
1. Huynh ñeä ñoaøn ñòa phöông ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo ?
- Ñöôïc thaønh laäp theo ñuùng giaùo luaät. Ñaây laø ñôn vò thaáp
nhaát cuûa toaøn doøng. Caùc huynh ñeä ñoaøn laø daáu chæ Hoäi
Thaùnh höõu hình.
2. Theá naøo laø thaønh laäp ñuùng giaùo luaät ?
- Moät Huynh ñeä ñoaøn thaønh laäp ñuùng theo giaùo luaät phaûi:
a/ Coù ít nhaát 3 ñoaøn vieân ñaõ tuyeân khaán,
b/ Ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc sôû taïi cho pheùp thaønh laäp (baèng
vaên baûn)
c/ Coù giaáy cuûa Doøng chöùng minh (Chieáu theo quyeát ñònh
cuûa Hoäi ñoàng PSTT Mieàn, vò Trôï uùy Tænh Doøng gôûi vaên thö
xin Ñöùc Giaùm Muïc ñòa phaän cho pheùp Huynh ñeä ñoaøn ñòa
phöông ñöôïc thaønh laäp vaø sinh hoaït trong ñòa phaän cuûa
Ngaøi),
d/ Coù danh saùch ñoaøn vieân,
e/ Coù nhaø thôø, nhaø nguyeän, baøn thôø ñeå laøm vieäc thôø
phöôïng,
g/ Coù moät Trôï uyù vaø moät anh hoaëc chò Phuïc vuï.
Khi thaønh laäp caàn chuù troïng ñeán phaåm hôn löôïng.
3. Sinh hoaït thoâng thöôøng cuûa Huynh ñeä ñoaøn nhö theá naøo ?
- Thoâng thöôøng sinh hoaït chung Huynh ñeä ñoaøn goàm:
* tónh taâm,
* caàu nguyeän,
* hoïc taäp,
* chia seû Lôøi Chuùa,
* giaùo lyù,
35

Piô XII ngày 01-07-1956, diễn văn cho anh chị em Dòng Ba 3.
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* vieáng thaêm huynh ñeä,
* haønh höông saùm hoái, v.v...
* chia seû vaät chaát, tinh thaàn vôùi anh chò em ngheøo, giaø,
beänh taät, v.v...
4. Coøn phaàn sinh hoaït rieâng cho baûn thaân ngöôøi Doøng Ba thì
sao?
- Ngöôøi Doøng Ba coù sinh hoaït caù nhaân nhö:
* soáng cuoäc ñôøi göông maãu (trong gia ñình, ngoaøi xaõ
hoäi),
* thöïc thi ñuùng Luaät Doøng (caùch rieâng chu toaøn boån
phaän),
* naêng xem saùch thieâng lieâng (töï hoïc ñeå naâng cao kieán
thöùc vaø tieán ñöùc),
* coâng taùc, goùp phaàn chung lo vôùi linh muïc vaø giaùo xöù sôû
taïi,
* vì baùc aùi, naêng thaêm vieáng caùc anh chò trong ngoaøi
Doøng Ba,
* haøng ngaøy töï kieåm ñieåm ñeå tu söûa mình toát hôn,
* saün saøng tham gia caùc coâng taùc xaõ hoäi ñòa phöông trong
möùc ñoä coù theå.
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nhiệm, kể cả phong cách sống của mình. Về hạn tuổi để
được tuyên khấn và về nét đặc thù phan sinh 38 thì căn cứ
theo Nội Qui.
Lời tuyên khấn tự bản chất là một ràng buộc vĩnh viễn
39

Những thành viên gặp hoàn cảnh khó khăn riêng có
thể bàn giải các vấn đề của mình với hội đồng qua đối
thoại huynh đệ. Hội đồng huynh đệ đoàn này có thẩm
quyền cho rút lui hoặc sa thải vĩnh viễn khỏi Dòng nếu
cần, dựa theo quy tắc của Hiến Chương 40.
1. Phaûi hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå gia nhaäp doøng Phan
Sinh Taïi Theá ?
- Boä luaät môùi daønh quyeàn cöùu xeùt cho ban phuïc vuï huynh
ñeä ñoaøn ñòa phöông.

Điều 23: Điều Kiện Gia Nhập Dòng

2. Thôøi gian hoïc taäp bao laâu môùi ñöôïc tuyeân khaán ?
- Luaät môùi ñoøi buoäc ít laø moät naêm. Moãi quoác gia coù moät
noäi qui. Noäi qui seõ qui ñònh: löùa tuoåi, caùc giai ñoaïn thuï huaán,
chöông trình hoïc taäp, phuø hieäu v.v... Nhöng luaät ñoøi buoäc taát
caû anh chò em trong huynh ñeä ñoaøn coù boån phaän vaø traùch
nhieäm huaán luyeän thaät chu ñaùo cho caùc anh chò em môùi.

Việc xin gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế phải được
trình bày với huynh đệ đoàn địa phương và hội đồng này
sẽ quyết định về việc chấp nhận các anh chị em mới 36.
Việc gia nhập huynh đệ đoàn được hướng dẫn qua một
thời gian tìm hiểu, một thời gian huấn luyện ít là một năm,
và việc tuyên khấn theo Luật Dòng 37. Về tiến trình gia
nhập ấy, toàn thể huynh đệ đoàn cùng liên đới trách

3. Luaät môùi coù chaáp nhaän nhöõng anh chò em soáng bieät laäp
khoâng?
- Luaät môùi khoâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy. Ñeå baûo veä vaø
ñeà cao tính caùch taäp theå cuûa huynh ñeä ñoaøn, tinh thaàn Luaät
khoâng chaáp nhaän cho nhöõng ai ñaõ gia nhaäp Doøng maø coøn
soáng rieâng reõ, bieät laäp. Khoâng neân laàm laãn bieät laäp vôùi
38

36
37

GL 694
I Luật Dòng Ba 29-30

39
40

I Xêlanô 22( ICel)
I Luật Dòng Ba 31
GL 696
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nhöõng anh chò em tröôùc kia soáng trong huynh ñeä ñoaøn, nay vì
hoaøn caûnh ñòa dö maø phaûi soáng xa ñoaøn maø vaãn giöõ lieân heä
vôùi ñoaøn.
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ñoàng thôøi ñeå laéng nghe Lôøi Chuùa qua lôøi giaùo huaán cuûa vò
trôï uùy.

4. Khi ñaõ tuyeân khaán roài, coù theå ruùt lui ñöôïc chaêng ?
- Nhöõng thaønh vieân tuyeân höùa höõu haïn, khi maõn haïn coù
theå xin ra; coøn nhöõng ai tuyeân khaán vónh vieãn thì lôøi khaán
buoäc vónh vieãn. Nhöng vì nhöõng lyù do chính ñaùng vaø quan
troïng, ñöông söï coù theå xin giaûi lôøi khaán, hoaëc bò loaïi ra khoûi
huynh ñeä ñoaøn, chieáu theo Hieán chöông cuûa doøng.

2. Ngöôøi Doøng Ba phaûi laøm gì ñeå toû tình hieäp thoâng vôùi
nhöõng anh chò em trong huynh ñeä ñoaøn ñaõ quaù coá ?
- Phaûi daâng lôøi caàu nguyeän cho linh hoàn hoï. Ñaây cuõng laø
moät ñaëc ñieåm cuûa tinh thaàn thaùnh Phanxicoâ. Ngöôøi daïy caùc
anh em Ngöôøi phaûi caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi quaù coá (II
Luaät 3, 4). Caàu nguyeän nhö theá naøo laø do noäi qui hoaëc do
thoâng leä qui ñònh.

Điều 24: Tình Huynh Đệ Hiệp Thông

Điều 25: Chi Phí Cùng Chia Sẻ

Để cổ võ sự hiệp thông giữa các thành viên, hội đồng
phải lo tổ chức những cuộc họp định kỳ và những cuộc gặp
gỡ thường xuyên, cả với những nhóm phan sinh khác, nhất
là các nhóm trẻ và sử dụng những phương thế thích hợp
nhất để tăng triển trong đời sống phan sinh và đời sống hội
thánh, khuyến khích mỗi người hướng về đời sống huynh
đệ 41. Sự hiệp thông đó còn được tiếp nối với những anh
chị em đã qua đời bằng lời cầu nguyện cho linh hồn họ 42.

Về chi phí cần thiết hoặc cho đời sống của huynh đệ
đoàn hoặc cho việc phụng tự, tông đồ và bác ái, tất cả các
anh chị em sẽ góp phần của mình tương xứng với khả
năng. Các huynh đệ đoàn địa phương còn phải lo góp phần
vào những chi phí của hội đồng các huynh đệ đoàn cấp cao
hơn 43.

1. Taïi sao huynh ñeä ñoaøn caàn naêng toå chöùc nhöõng buoåi gaëp
maët nhau ?
- Vì nhöõng lyù do sau ñaây:
* Ñeå dieãn taû vaø theå hieän tình hieäp thoâng vôùi nhau, soáng
ñôøi soáng huynh ñeä, ñöôïc coi nhö yeáu toá quan troïng cuûa Doøng
Phan Sinh,
* Ñeå cuøng nhau caàu nguyeän,
* Ñeå giuùp nhau trong vieäc tìm hieåu vaø phaùt trieån tinh
thaàn vaø linh ñaïo phan sinh, cuøng ñôøi soáng cuûa Hoäi thaùnh,
41
42

GL 697
I Luật Dòng Ba 23

1. Vieäc ñoùng goùp trong huynh ñeä ñoaøn nhaèm muïc ñích naøo ?
- Nhaèm caùc muïc ñích sau ñaây:
* lo cho ñôøi soáng cuûa huynh ñeä ñoaøn, nghóa laø vieäc toå
chöùc cuûa huynh ñeä ñoaøn nhö: buùt möïc, giaáy tôø, v.v...
* lo vieäc phuïng töï: xin leã cho anh chò em ñaõ qua ñôøi, xin
leã boån maïng ñoaøn, v.v...
* lo vieäc toâng ñoà,
* lo vieäc baùc aùi,
* ñoùng goùp vaøo caùc chi phí cuûa caùc ban phuïc vuï mieàn
hoaëc trung öông.

43

I Luật Dòng Ba 30
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2. Phaûi ñoùng goùp theá naøo cho hôïp vôùi tinh thaàn phan sinh ?
- Ñoùng goùp tuyø theo khaû naêng vaø töï nguyeän, vôùi loøng
roäng raõi, khoâng so bì, keo kieät.
Điều 26: Dòng Nhất Giúp Tinh Thần
Như dấu hiệu cụ thể của sự hiệp thông và đồng trách
nhiệm, hội đồng thuộc các cấp khác nhau sẽ chiếu theo
Hiến Chương mà xin những tu sĩ có khả năng và đã được
chuẩn bị để trợ giúp tinh thần. Hội đồng xin điều này nơi
các bề trên của bốn nhánh thuộc gia đình Phan Sinh mà
Dòng Phan Sinh Tại Thế đã từng gắn bó qua nhiều thế kỷ.
Để cổ võ lòng trung thành với đặc sủng và với việc tuân
giữ Luật Dòng, cũng như để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho đời
sống huynh đệ, anh/chị phục vụ (anh/chị trưởng), với sự
đồng ý của hội đồng, phải xin các bề trên tu sĩ có thẩm
quyền Kinh Lý Mục Vụ theo định kỳ 44, cũng như xin các
anh chị Phan Sinh Tại Thế có thẩm quyền ở cấp cao hơn
Kinh Lý Huynh Đệ chiếu theo Hiến chương.
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kieåm saùt naøy nhaèm coå voõ loøng trung thaønh vôùi ñoaøn suûng vaø
vieäc tuaân thuû luaät doøng. Coøn thaêm vieáng huynh ñeä laø moät
cuoäc thaêm vieáng trong tình anh em cuûa moät anh hoaëc chò
thuoäc doøng Phan sinh Taïi theá ôû caáp cao hôn, do huynh ñeä
ñoaøn môøi tôùi.
*

* *

Lời Chúc Phúc Của Cha Thánh Phanxicô
Trong Chúc Thư
“Vậy ai tuân giữ các điều này sẽ được Chúa Cha cao cả
trên trời chúc phúc, và ở dưới đất sẽ được Chúa Con yêu
quý của Người, cùng với Chúa Thánh Linh, Đấng Bảo trợ,
và toàn thể các dũng thần thiên quốc và tất cả các thánh
ban phúc lành tràn đầy”.

1. Taïi sao anh chò em Phan sinh Taïi theá laïi caàn moät tu só
phan sinh lo giuùp phaàn thieâng lieâng ?
- Ñeå bieåu loä caùch cuï theå söï hieäp thoâng trong gia ñình
phan sinh, vaø theå hieän tinh thaàn ñoàng traùch nhieäm cuûa hai
doøng veà ñoaøn suûng cuûa thaùnh phuï Phanxicoâ trong loøng hoäi
thaùnh vaø theá giôùi.
2. Thaêm vieáng muïc vuï vaø thaêm vieáng trong tình huynh ñeä
khaùc nhau theá naøo ?
- Thaêm vieáng muïc vuï laø moät cuoäc thaêm vieáng cuûa tu só
doøng Nhaát, ñöôïc chính thöùc cöû ñeán huynh ñeä ñoaøn (theo ñònh
kyø qui ñònh bôûi hieán chöông) lo vieäc kieåm saùt ñoaøn ñoù. Vieäc
44

II Luật Dòng Ba 16 (ĐGH Ni-cô-la IV, 1289).
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