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HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU
Giai đoạn Thỉnh Viên và Tập viên
Phần dành cho Hướng Viên hay đại diện và Ban Phục Vụ tìm hiểu ứng viên trước khi Nhập
Dòng hay Tuyên khấn trong Dòng.
Họ tên ứng viên:…………………………………………………………… ngày tháng……………….
1- HIỆN DIỆN
5
4
3
2
1
Ứng viên có hiện diện trong các buổi sinh hoạt trong thời gian Huấn luyện không? Có báo cáo
khi vắng mặt không? Lý do có chính đáng không? Đề tài học tập nào còn thiếu?
2- CHỨNG TỪ
Có
Không
Có các chứng từ như thư giới thiệu Sổ Gia Đình Công Giáo và Đơn xin Nhập Gia hay Tuyên Khấn?
3- HỌC TẬP
5
4
3
2
1
Ứng viên có thấu hiểu việc đòi hỏi cam kết tiếp tục chương trình học tập sau khi đã tuyên khấn?
4- CAM KẾT
5
4
3
2
1
Ứng viên có thấu hiểu rằng tuyên khấn là hành vi cam kết sống trọn đời là một Phan Sinh Tại
Thế trong huynh đệ đoàn không? và việc tham gia các sinh hoạt đoàn có thể gây xáo trộn cho
các sinh hoạt khác?
Những Dấu Hiệu Có thể Cho Thấy Một Người Có Ơn Gọi Vào Dòng PSTT
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Tôi có phải là một tín đồ Thiên Chúa Giáo tốt, tích cực?
Tôi có ước muốn theo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài là trung tâm cuộc sống
của tôi?
Tôi có một mối liên hệ theo đức tin cá nhân với Chúa Giêsu, không phải chỉ là sự
hiểu biết thuần lý trí về Chúa Giêsu. Những người phan sinh biểu lộ một tình yêu
sâu sắc đối với món quà – của thượng đế - trong Chúa Giêsu cũng như đối với con
người và muôn tạo vật.
Tôi có hy vọng sẵn lòng và có khả năng giải quyết những vấn đề của cuộc sống
không? Vì những người bi quan hay những kẻ chối từ, trốn chạy trước những vấn
đề của thế giới là những ứng viên không thích hợp với dòng Phan Sinh Tại Thế.
Tôi có nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi và cần được hoán
cải, sẵn sàng đối thoại, không kết án. Những kẻ đã hoàn thiện thì không cần đến
dòng Phan Sinh Tại Thế.
Tôi có một số kiến thức về thánh Phanxicô và thánh Clare của Assisi không?
Tôi sẵn lòng và có thể cam kết sống theo luật dòng Phan Sinh và sống trong
huynh đệ đoàn không? Vì những kỷ năng giao tiếp căn bản rất cần thiết để lắng
nghe anh chị em trong huynh đệ đoàn .
Tôi có tin Chúa và nhận thức được sự quan trọng của Chúa trong cuộc sống của
tôi? Vì những kẻ thành kiến, kiêu ngạo, bảo thủ sẽ là những ứng viên không thích
hợp với dòng Phan Sinh tại thế.
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9.
10.

Tôi có tôn trọng mọi tạo vật, biết cách cư xử và quan tâm đến chúng không?
Tôi có sẵn lòng đón nhận một quan điểm truyền thống mà đó là một phần của cuộc
sống huynh đệ đoàn không? Vì những người phan sinh tại thế sinh hoạt trong
huynh đệ đoàn có thể và sẵn lòng chia sẻ những suy nghĩ có tính sáng tạo và cuộc
sống với mọi người.
Những điểm cần lưu ý đối với thành viên tương lai:
1. Bằng chứng tăng trưởng trong linh đạo Phan Sinh và khả năng lựa chọn sự hài hòa
sống Phúc Âm.
2. Bằng chứng của sự trưởng thành tâm linh và khả năng d ấn th ân ngoài sự cần thiết
cho dù không hiểu biết đầy đủ nhưng tự hỏi: "Lạy Chúa, bước tiếp theo của con là gì?"
3. Bằng chứng tinh thần hoán cải – khi tâm hồn hướng về Chúa, giá trị thay đổi và
chúng ta cũng thay đổi
Dấu hiệu thành viên có tiềm năng:
1. Nhận thức về nhu cầu của người khác
2. Chứng tỏ long ước muốn gia nhập Dòng
3. Biểu hiện thái độ hòa nhã và thanh thản mặc dù vấn đề có thể xảy ra bất ổn trong
cuộc sống của mình
4. Tỏa niềm vui từ đáy lòng
5. Cởi mở và chân thật trong quan hệ với huynh đệ đoàn
6. Biểu hiện lòng kiên trì và kiên nhẫn bất chấp những trở ngại và khó kh ăn.
7. Được huynh đệ đoàn chấp nhận và xác tín rằng mình thuộc về huynh đệ đoàn.
8. Tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu không phai với thời gian
9. Trải qua kinh nghiệm tinh thần Hoán cải
5- LINH TINH
Các hoạt động khác, sở thích và những cam kết khác của ứng viên có? Ứng viên có cần thêm
thời gian và cố gắng không? Những điều này có làm giảm việc tham gia hoàn toàn sinh hoạt của
Dòng hay tạo ra xung đột về thì giờ? Ứng viên có quá nhiều hoạt động hay không?
6- GIA ĐÌNH / LIÊN HỆ KHÁC
Nếu ứng viên có gia đình, người phối ngẫu của ứng viên có lưu tâm đến việc tuyên khấn trọn đời
trong Dòng Phan Sinh Tại Thế không? Thái độ thế nào? Có ủng hộ không?
Nếu là người độc thân, ứng viên có tham gia hay có những hoạt động xã hội nào có thể tạo ra
xung đột với việc tham gia và những yêu cầu phải có của Dòng?
7- MỤC ĐÍCH TRỞ THÀNH NGƯỜI PSTT
a) Lý do thúc đẩy ứng viên muốn tuyên khấn trong Dòng PSTT? Lý do không lành
mạnh? Lý do hiện tại so với lúc bước vào giai đoạn huấn luyện như thế nào?
b) Ứng viên sẽ có ảnh hưởng tốt trong Huynh Đệ Đoàn? hay có tác hại lớn vì nhu cầu
tâm lý hoặc bị bóp méo và / hoặc các quan điểm cực đoan tôn giáo? (trang phục, lối
sống hoặc muốn vì "thói quen tôn giáo"; hoặc sùng kính quá mức
c) Thần tương tôn giáo là ai? Các hoạt động??
d) Lý do nội tâm (thí dụ: mất người thân, ly dị, ly than) cần thời gian giải quyết vấn đề
trước khi tuyên khấn?
e) Mời gọi ứng viên trình bày ý kiến, thắc mắc hay thảo luận về các điểm khác
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Những Dấu Hiệu Có Thể Cho Thấy Một Người Không Có Ơn Gọi Vào Dòng PSTT
1. Những ai mà đã theo một dòng tu hay một “dòng ba” khác không thể vào dòng Phan
Sinh Tại Thế nếu không có sự miễn trừ.
2. Người không theo đạo Công Giáo thì không thể gia nhập vào huynh đệ đoàn cho dù
họ có tham gia vào một vài hoạt động của huynh đệ đoàn.
3. Những người đang có khó khăn trầm trọng về nội tâm, về liên hệ giữa cá nhân với
nhau, hoặc là người muốn thoát ly gia đình hay những vấn đề của gia đình thì không
thể là ứng viên thích hợp của dòng Phan Sinh. Dòng Phan Sinh Tại Thế không phải
là một “tổ hợp trị liệu” cho dù Dòng khuyến khích và nâng đỡ các thành viên.
4. Những người “chuyên” tham gia quá nhiều hội đoàn không phải là ứng viên thích
hợp của dòng Phan Sinh Tại Thế.
5. Những người theo cá nhân chủ nghĩa và qui hướng về mình, kiêu căng, muốn tạo ảnh
hưởng cá nhân mình trong đời sống Huynh Đệ Đoàn, thì không thể là ứng viên thích
hợp của dòng Phan Sinh Tại Thế. Huynh đệ đoàn có khuynh hướng cộng đồng mà
những kẻ ích kỷ sẽ không phù hợp.
6. Người áp đặt lòng sùng tín của riêng mình và ý nghĩ lên người khác, thì không phải là
ứng viên thích hợp với dòng Phan Sinh Tại Thế.
7. Những người có lối sống đi ngược với tinh thần Phúc Âm thì không phải là ứng viên
thích hợp với dòng Phan Sinh Tại Thế.
8. Những người luôn nói mà không biết lắng nghe, hoặc luôn phê bình chỉ trích mọi điều
và mọi người hoặc vô trách nhiệm đối với gia đình hay đối với công việc làm. Những
kẻ nghiện ngập mà không thay đổi (ví dụ bằng cách tìm sự giúp đỡ chuyên môn) thì
không phải là ứng viên thích hợp với dòng Phan Sinh.
9. Những người nghiêm khắc và có ý kiến cùng thái độ cứng ngắc, không phải là ứng
viên thích hợp với dòng Phan Sinh. Dòng không cần những nhà độc tài. Dòng đòi
hỏi sự lãnh đạo trong tinh thần phục vụ và một sứ vụ mang tính chất hợp tác.
10. Những người người dùng vũ lực, quyền lực hay thanh thế để kềm chế sự sống và người
khác thì không thích hợp với lối sống Phúc Âm.
Vài ngăn trở bầu khí lành mạnh của Huynh Đệ Đoàn
1. Chủ nghĩa cá nhân và tranh dành
2. Tập trung vào cá nhân
3. Ích kỷ
4. Tham vọng
5. Tự cho mình là đúng
6. Nhu cầu kiểm soát người khác
7. Tạo khó khăn trong liên hệ cá nhân
Chỉ dấu không tốt cần để ý:
1. Phản ứng quá mức và kiệt sức
2. Tâm trạng hỗn loạn, buồn bã, hay trầm cảm
3. Bị áp lực vì các cam kết cũ phải thực hiện, đặc biệt đối với con cái và người phối ngẫu
4. Đang trải qua sự lo lắng, ám ảnh và không ti2m với sự hiện diện của Thiên Chúa
5. Trưng bày thái độ của sự chắc chắn tuyệt đối, kiêu ngạo, ưu việt, phù phiếm, lo âu,
khó chịu, oán giận, lên án, hoặc hạ mình
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MỤC ĐÍCH PHÒNG VẤN SAU THỜI GIAN TÌM HIỂU:
a- Xác định thỉnh viên muốn bước vào giai đoạn Tập Huấn
b- Giải đáp thắc mắc của thỉnh viên liên quan đến nội dung học hỏi trong giai đoạn tới.
c- Khuyến khích và hỗ trợ thỉnh viên. Nếu Thỉnh viên muốn tiếp tục cần phải làm đơn
xin nhập gia và giao lại cho hướng viên
MỤC ĐÍCH PHỎNG VẤN GIỮA THỜI GIAN TẬP HUẤN
a- Xác định sự tiến bộ của tập viên; giải đáp thắc mắc; khuyến khích và hỗ trợ
b- Giúp tập viên chuẩn bị cam kết với Dòng Phan Sinh Tại Thế
MỤC ĐÍCH PHỎNG VẤN KẾT THÚC THỜI GIAN TẬP HUẤN
a- Xác định tập viên ước muốn tuyên khấn
b- Đối thoại cởi mở và chân thành dù quyết định của tập viên có muốn hay không muốn
tuyên khấn
Tập viên phải làm đơn xin tuyên khấn (trước buổi phỏng vấn) để có thể thảo luận về:
Để gây ấn tượng cho tập viên về việc Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng PSTT
Trợ giúp sự quyết tâm của tập viên
Bảo đảm cho Ban Huấn Luyện và Hướng viên rằng quyết định tuyên khấn được
dựa trên suy luân và sự thúc đẩy của tâm hồn
Tình hình có thể xảy ra khi Ban Phục Vụ và Hướng viên nhận định rằng tập viên chưa
sẵn sàng để tuyên khấn. Buổi phỏng vấn nên được tổ chức thế nào cho thích hợp để trao
đổi với tập viên về vấn đề trên.
****
LƯỢNG GIÁ BUỔI TÌM HIỂU NHẬP GIA:
[ ] Đề nghị Nhập Gia
[ ] Đề nghị hoãn Nhập gia *
Ghi chú *:
Người phụ trách ………………………………………………………..
LƯỢNG GIÁ BUỔI TÌM HIỂU GIỮA THỜI GIAN TẬP HUẤN:
[ ] Đề nghị tiếp tục hoàn tất lớp tập huấn
[ ] Đề nghị kéo dài thêm thời gian tập huấn *
Ghi chú *:
Người phụ trách ………………………………………………………..
LƯỢNG GIÁ BUỔI TÌM HIỂU CUỐI THỜI GIAN TẬP HUẤN:
[ ] Đề nghị tuyên khấn
[ ] Đề nghị hoãn tuyên khấn *
[ ] Đề nghị từ chối tuyên khấn *
Ghi chú *:
Người phụ trách ………………………………………………………..
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