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Ơn Gọi Ðồng Hành 
 
Ơn Gọi Cộng Ðoàn Ðồng Hành 

Nơi cộng đoàn Ðồng hành, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã sai Con của Người đến, sinh bởi Ðức 
Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng tôi, do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi vui mừng vì 
Thiên Chúa đang ngự giữa chúng tôi và chúng tôi được ở trong Người. 

Ðồng Hành - CLC là một cộng đoàn tông đồ, nối kết những giáo dân sống mật thiết với nhau, 
theo linh đạo thánh I-nhã, thành một thực thể, để đáp lại lời mời gọi phục vụ của Thiên Chúa. 
Trong cộng đoàn tông đồ này, dưới hình thức một nhóm địa phương, chúng tôi cùng nhau nhận 
định một cách cụ thể những phương cách mà Chúa Giêsu Kitô muốn chúng tôi thực hiện để cùng 
tham dự vào sứ mạng của Người. Vì thế, trong khi huấn luyện và trợ giúp chúng tôi, cộng đoàn 
cũng gửi chúng tôi đi phục vụ một cách xứng hợp, dùng tất cả những khả năng Thiên Chúa đã 
ban cho chúng tôi.  

Như một cộng đoàn CLC thế giới, chúng tôi ao ước liên kết với nhau như một thân thể duy nhất 
trong Chúa Thánh Thần để giúp mọi người nhận ra sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong 
thế giới ngày hôm nay. 

Ơn Gọi Nhóm Viên Ðồng Hành 

Lòng ao ước được bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, để chia sẻ lối sống và sứ mạng của Người, 
thúc đẩy tôi chọn Ðồng Hành-CLC là ơn gọi của tôi trong lòng Giáo Hội. 

Trong cộng đoàn tông đồ này, chúng tôi cùng nhận định thánh ý Chúa, cho riêng cá nhân tôi 
cũng như cho cả cộng đoàn, dựa vào Linh Thao và những tiêu chuẩn mà thánh I-nhã đã khuyên 
dạy. Tôi ao ước làm việc nhận định này với một tấm lòng hăng hái phục vụ nhân loại, trong khi 
kết hợp mật thiết với Giáo Hội. Tôi mong cộng đoàn sai tôi đi phục vụ, giúp đỡ tôi và cùng tôi 
lượng định thành quả trong tinh thần hỗ tương và liên đới trách nhiệm. 

Là một giáo dân, trong mọi hoàn cảnh sống của tôi, trong gia đình và nơi chỗ làm việc, tôi mong 
muốn được sống trọn vẹn sứ mạng mà cộng đoàn tông đồ Ðồng Hành-CLC đã tin tuởng trao phó 
cho tôi, trong sự nhận thức rằng đó chính là tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. 

 
1  CLC Working document from Projects No. 120, June 2002, page 5. 
2  ‘Our Community is made up of Christians: men and women, adults and youth, of all social 

conditions who want to follow Jesus Christ more closely and work with him for the building of 
the Kingdom, who have recognized Christian Life Community as their particular vocation within 
the Church.” (General Principles of the Christian Life Community 4 - later on cited as GP with 
the number of the paragraph); see also GP 6, and The CLC Charism, Progressio, December 2001, 
Suppl. 56, no. 4 and 26, - later on cited as Charism, with the number of the paragraph. 

3  “To live on mission is the specific way of being for CLC. All that the community is and does 
receives its sense from the mission of the Church itself. CLC is a community on mission or an 
apostolic community.” (Charism 143); see also GP 4 and 8. 
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4  “CLC hopes that its members are people of prayer, able to listen to the desires of the Lord, able to 
discern among the many calls of life what is best for the building God’s Reign. For this reason, 
CLC puts at their disposal the school of the Exercises ..” (Charism 49). 

5  See Charism 18, 19, 109 or GP 8c. 
6  “As community, CLC receives a specific charism (Ignatian) at the service of the Church’s 

mission. It is expressed by the sending of its members on mission, the fruit of communal 
apostolic discernment, on specific forms of apostolate. It will not always be easy to do so, but one 
thing is certain: those who have opted for the Ignatian charism are, above all, apostles on the 
Church’s mission and therefore they are sent by the community which shares their specific 
vocation. It is their right know that the community explicitly sends them and at the same time 
accompanies both the apostolic discernment and the mission as it unfolds.” (Charism 96); see also 
Charism 98 and the Encyclical LETTER DIVES IN MISERICORDIA, John Paul II, 1980, No. 3. 

7  “... The community that deliberates, sends and confirms our mission is able to make decisions, to 
make choices and assume apostolic tasks in which, one way or another, all the group members are 
engaged.” (Charism 148) 

8  See also Charism 83 and 84. 
9    See also Spiritual Exercises 233 and 234, Rom 5:11, Lk 1:46-47. 
10  See also Jn 20:21. 
11  See also Mt 25:22-23 and 1 Cor 12:4-7. 
12  See also 1 Cor 12:12-14. 
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NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN 
CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH 

 
được phê chuẩn do Đại Hội ngày 7 tháng 9 năm 1990 
được xác chuẩn do Tòa Thánh ngày 3 tháng 12, 1990 

 
 
MÀO ĐẦU 
 
1. Thiên Chúa yêu thương và cứu độ ta 
 Ba ngôi Thiên Chúa, vì thấy toàn thể nhân loại bị xâu xé nhiều đường phát sinh ra tội lỗi, nên 
quyết tự hiến mình hoàn toàn cho mọi người, nam cũng như nữ, và giải thoát họ khỏi mọi xiềng xích trói 
buộc họ. Chính vì yêu thương, Ngôi Lời đã nhập thể và sinh ra do Đức Maria, một trinh nữ nghèo làng 
Na-da-rét. Đức Giêsu khi đặt mình ở giữa người nghèo và chia sẻ thân phận của họ, mời gọi tất cả chúng 
ta cũng phải liên lỉ hiến mình ta cho Thiên Chúa và cho công trình mang lại hiệp nhất giữa gia đình nhân 
loại. Chính việc Thiên Chúa hiến mình cho ta để ta đáp lại, việc đó vẫn còn tiếp tục tới nay nhờ tác động 
của Chúa Thánh Linh qua mọi hoàn cảnh đặc thù của ta. Vậy chúng tôi là những thành viên của Cộng 
Đoàn Đồng Hành đã sọan những những nguyên tắc tổng quát để giúp chúng tôi nhận lấy những chọn lựa 
của Đức Giêsu Kitô làm của mình và giúp chúng tôi dự phần vào sáng kiến yêu thương nói trên, là sáng 
kiến diễn tả lời Thiên Chúa hứa đời đời trung tín nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô. 
 
2. Được Thánh Linh hướng dẫn 
 Vì cộng đoàn của chúng tôi là một lối sống đời Kitô, nên những nguyên tắc nói đây không nên 
được được giải nghĩa theo nghĩa đen của bản văn mà nên giải nghĩa theo tinh thần Tin Mừng và luật nội 
tâm về yêu thương. Luật này Chúa Thánh Linh ghi khắc trong trái tim ta, chính là luật được diễn tả cách 
mới mẻ trong mỗi hoàn cảnh của đời sống mỗi ngày. Luật đó tôn trọng tính độc đáo của mỗi ơn gọi riêng 
cá nhân và cho ta được rộng mở và tự do, luôn đặt mình theo như Chúa muốn. Luật đó thách đố đòi ta 
nhận ra những trách nhiệm nghiêm trọng được giao cho ta, đòi ta phải luôn tìm đáp lại những nhu cầu của 
thời đại ta đang sống, cũng như đòi ta phải làm việc với toàn thể dân Chúa và với mọi người thiện chí, 
nhắm tới tiến bộ và hòa bình, công lý và bác ái, tự do và phẩm giá của mọi người. 
 
3. Một dòng sử của ân sủng 
 Cộng Đoàn Đồng Hành là một hiệp hội quốc tế công khai mà trung tâm điều hành hiện đặt tại 
Roma. Cộng đoàn tiếp nối các hình thức Hiệp Hội Thánh Mẫu được khởi xướng do Gioan Leunis, dòng 
Tên, và được chính thức phê chuẩn do tự sắc Thiên Chúa Toàn Năng của Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô 
XIII ký ngày 05 tháng 12 năm 1584. Nguồn gốc xa hơn Hiệp Hội Thánh Mẫu là những nhóm giáo dân 
được hình thành nhiều nơi trên thế giới sau 1540, nhờ sáng kiến của thánh I-nhã Loyola và các bạn của 
Ngài. Chúng tôi sống lối sống này của đời sống kitô trong niềm hiệp thông mừng vui với những người đã 
đi trước chúng tôi với lòng biết ơn đối với những cố công và những thành đạt tông đồ các vị ấy đã để lại. 
Trong yêu mến và cầu nguyện, chúng tôi liên kết với những người nam và nữ, có cùng một truyền thống 
thiêng liêng với chúng tôi, mà Giáo Hội đã giới thiệu cho chúng tôi như những người bạn và như những 
Đấng cầu bầu đắc lực cho chúng tôi, giúp chúng tôi chu toàn sứ mạng được giao. 
 
PHẦN I : ĐOÀN SỦNG CỦA CHÚNG TÔI 
 
4. Mục đích 
 Cộng đoàn của chúng tôi gồm những Kitô hữu, nam và nữ, người lớn cũng như người trẻ, thuộc 
mọi điều kiện xã hội, muốn bước theo sát Đức Giêsu Kitô hơn và lao tác với Người hầu xây dựng Vương 
Quốc của Thiên Chúa. Đó là những người nhận lấy Cộng Đoàn Đồng Hành như ơn gọi đặc thù của mình 
trong lòng Giáo Hội. Điều chúng tôi nhắm là trở nên những kitô hữu dấn thân để làm chứng cho những 
giá trị Tin Mừng và nhân bản trong Giáo Hội cũng như xã hội, và đó là những giá trị có ảnh hưởng đến 
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phẩm giá con người, trên hạnh phúc gia đình cũng như trên sự toàn vẹn của tạo thành. Chúng tôi đặc biệt 
ý thức về nhu cầu cấp bách phải làm việc nhằm thăng tiến công bằng qua chọn lựa ưu tiên dành cho người 
nghèo cũng như qua lối sống giản dị, là lối sống diễn tả tự do và tình liên đới đối với họ. Để chuẩn bị 
cách có hiệu quả các thành viên của chúng tôi, để họ làm chứng và phục vụ với tư cách tông đồ, đặc biệt 
trong môi trường đời sống hằng ngày, chúng tôi sẽ quy tụ thành cộng đoàn những người cảm thấy nhu 
cầu cấp bách hơn nhằm thống nhất toàn bộ đời sống làm người của mình theo mọi chiều kích với đầy đủ 
niềm tin kitô, hợp với đặc sủng của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách thống nhất đời sống như vậy hầu đáp 
lại lời mời gọi của Đức Kitô vang lên từ giữa lòng thế giới chúng tôi đang sống. 
 
5. Nguồn suối 
 Linh đạo của cộng đoàn chúng tôi tập trung nơi Đức Kitô và nơi việc tham dự vào Mầu Nhiệm 
Phục Sinh. Linh đạo ấy rút ra từ Kinh Thánh, Phụng Vụ và từ việc triển khai giáo thuyết của Giáo Hội 
cũng như từ mặc khải về ý Chúa qua những biến cố thời đại chúng tôi đang sống. Trong bối cảnh của 
những nguồn suối đó, chúng tôi nhận Linh Thao của thánh I-nhã như nguồn suối đặc biệt và như dụng cụ 
đặc sắc của linh đạo chúng tôi. Ơn gọi của chúng tôi kêu mời chúng tôi sống linh đạo nói trên, là linh đạo 
giúp chúng tôi rộng mở và đặt chúng tôi sẵn sàng đối với bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn trong mỗi hoàn 
cảnh cụ thể của đời sống mỗi ngày của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt nhận ra nhu cầu phải cầu nguyện và 
phân định, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, nhu cầu phải hồi tâm xét mình mỗi ngày và nhu 
cầu linh hướng như những phương tiện có tầm quan trọng giúp tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa nơi mọi 
sự. 
 
6. Cảm thức về Giáo Hội 
 Hiệp nhất với Đức Kitô đưa tới hiệp nhất với Giáo Hội là nơi Đức Kitô hiện đang tiếp tục sứ 
mạng cứu độ của Người. Nhờ làm cho bản thân trở nên bén nhạy với những dấu chỉ của thời đại và với 
những thúc đẩy của Thánh Linh, chúng tôi sẽ có thể gặp gỡ Đức Kitô cách tốt đẹp hơn nơi mọi người và 
trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi tham dự phụng vụ, suy gẫm Kinh Thánh cũng như học hỏi, dạy và cổ võ 
giáo thuyết Kitô giáo như cách chia sẻ sự phong phú giữa các thành viên của Giáo Hội. Chúng tôi làm 
việc cùng với hàng giáo phẩm và với các vị lãnh đạo khác thuộc hàng giáo sĩ, nhờ được thúc đẩy do mối 
quan tâm chung về những vấn đề và sự tiến bộ của mọi người, và nhờ được rộng mở trước những hoàn 
cảnh Giáo Hội thấy mình trong đó. Cảm thức đó về Giáo Hội thúc đẩy chúng tôi cộng tác cách sáng tạo 
và cụ thể đối với công cuộc thăng tiến triều đại Thiên Chúa trên mặt đất, kể cả sẵn sàng đi phục vụ nơi 
nào có những nhu cầu của Giáo Hội đòi hỏi. 
 
7. Những mối dây ràng buộc của cộng đoàn 
 Cuộc hiến dâng bản thân được diễn tả bằng việc giao phó mình cho cộng đoàn thế giới qua trung 
gian một cộng đoàn địa phương mà mình tự do chọn. Cộng đoàn địa phương này lấy Thánh Thể làm trung 
tâm nên chính là nơi mà tình hiệp nhất trong yêu thương và trong hành động, trở thành kinh nghiệm cụ 
thể. Quả thật, mỗi cộng đoàn chúng tôi là một tập họp dân Chúa trong Đức Kitô, làm nên tế bào của 
Nhiệm Thể của Người. Chúng tôi được nối kết với nhau vì cùng chung một cuộc dấn thân và một lối sống 
cũng như cùng nhận và yêu mến Đức Maria như mẹ. Chúng tôi mang trách nhiệm phát triển mối dây ràng 
buộc không những với cộng đoàn địa phương nhưng cả với cộng đoàn Đồng Hành trên bình diện quốc gia 
và quốc tế và cả với các cộng đoàn Giáo Hội mà chúng tôi là thành viên (như giáo xứ, giáo phận) và với 
toàn Giáo Hội cũng như với mọi người thiện chí. 
 
8. Đời sống tông đồ 
 Là thành viên của Dân Thiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian, chúng tôi lãnh nhận từ Đức Kitô, 
sứ mạng trở nên chứng nhân cho Người trước mặt muôn dân qua thái độ, lời nói và hành động của chúng 
tôi, bằng cách đồng hóa với sứ mạng Người thực hiện trong việc loan Tin Mừng cho người nghèo, công 
bố tự do cho những người bị giam giữ, mang lại cái nhìn mới cho kẻ mù loà, vực dậy những người bị áp 
bức để họ được tự do và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Thực chất đời sống của chúng tôi là đời 
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tông đồ. Sứ mạng của Cộng Đoàn Đồng Hành không bị giới hạn nhưng được trải rộng ra trong Giáo Hội 
và trên thế giới, để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người, để phục vụ xã hội và những con người cá 
biệt, bằng việc mở lòng họ đón nhận ơn hoán cải, và bằng việc đấu tranh nhằm thay đổi những cơ cấu áp 
bức. 
Mỗi người chúng tôi đều nhận được tiếng Chúa mời gọi để làm cho Đức Kitô và hành động cứu độ của 
Người hiện diện nơi môi trường chúng tôi đang sống. Công cuộc tông đồ thiết thân này cần thiết không 
thể thiếu, nhằm làm cho Tin Mừng được lan tỏa cách bền bỉ và thâm nhập nơi đông đảo những con người 
khác nhau, ngay ở những nơi và những hoàn cảnh khác nhau. 
Đồng thời, chúng tôi còn thể hiện việc tông đồ của tập thể hay của nhóm dưới những hình thức khác 
nhau, hoặc qua hành động của nhóm xét như sáng kiến hay sự nâng đỡ của cộng đoàn với những cơ cấu 
thích hợp, hoặc qua việc những thành viên tham gia trong những tổ chức và những nỗ lực đời hoặc đạo 
sẵn có. 
Cộng Đoàn Đồng Hành giúp chúng tôi sống lối dấn thân tông đồ như vừa nói trong những chiều kích 
khác nhau, cũng như giúp chúng tôi luôn mở ra trước những gì là cấp bách và phổ quát hơn, đặc biệt nhờ 
việc �duyệt xét lại đời sống� và việc phân định cá nhân cũng như cộng đoàn. Chúng tôi cố gắng mang 
lại cảm thức tông đồ ngay cả với những thực tại khiêm tốn nhất của đời sống hàng ngày. 
Cộng Đoàn Đồng Hành thôi thúc chúng tôi vừa công bố Lời Chúa lại vừa hành động, để sửa đổi lại những 
cơ cấu xã hội, bằng cách dự phần vào những cố gắng để giải phóng các nạn nhân khỏi đủ thứ kỳ thị, nhất 
là loại bỏ những khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Chúng tôi ước ao góp phần vào việc tin mừng 
hóa các nền văn hóa từ bên trong. Chúng tôi ước ao thực hiện tất cả những điều vừa nói trong tinh thần 
đại kết, sẵn sàng cộng tác với những sáng kiến mang lại hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Đời sống của chúng 
tôi luôn tìm được nguồn khởi hứng từ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô nghèo và khiêm hạ. 
 
 9. Kết hiệp với Đức Maria 
 Vì linh đạo của Cộng Đoàn Đồng Hành đặt trung tâm nơi Đức Kitô nên chúng tôi nhận thức vai 
trò của Đức Maria trong tương quan với Đức Kitô như sau: Mẹ chính là kiểu mẫu để chúng tôi noi theo 
mà cộng tác vào sứ mạng của Đức Kitô. Đức Maria đã cộng tác với Thiên Chúa khởi sự với lời “xin 
vâng” trong mầu nhiệm Truyền Tin và Nhập Thể. Việc Mẹ phục vụ gây ấn tượng sâu sắc như thấy trong 
chuyến viếng thăm bà Isave. Tình liên đới của Mẹ với người nghèo còn được phản chiếu trong kinh 
Magnificat. Mẹ thực là nguồn hứng thôi thúc chúng tôi hành động nhằm thăng tiến công bằng trên thế 
giới ngày nay. Suốt đời Mẹ Maria vẫn tiếp tục cộng tác vào sứ mạng của Con nên Mẹ hằng thôi thúc 
chúng tôi hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa trong tinh thần hiệp nhất với Mẹ. Nhờ chấp nhận các kế 
hoạch của Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên Mẹ của chúng tôi và của mọi người. Đó cũng chính là cách chúng 
tôi khẳng định sứ mạng phục vụ của chúng tôi đối với thế giới, là sứ mạng được lãnh nhận khi chịu phép 
rửa và phép thêm sức. Chúng tôi tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa một cách đặc biệt và chúng tôi cậy 
vào lời cầu bầu của Mẹ để chu toàn ơn gọi Chúa dành cho chúng tôi.
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CÁC ĐIỀU LỆ TỔNG QUÁT 

CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH 
 

được Đại Hội Thế Giới phê chuẩn ngày 7 tháng 9 năm 1990 
và tu chỉnh ngày 29 tháng 7 năm 1998 

 
 
I. THÀNH VIÊN 
1. Một người có thể trở nên thành viên của Cộng Đoàn Đồng Hành Thế Giới bằng một trong những 

cách sau: 
a. Tham gia cùng với người khác vào một tiền Cộng Đoàn Đồng Hành địa phương mà cộng đoàn 

này được một cộng đoàn miền hay quốc gia chấp nhận. Cộng đoàn chấp nhận phải cung cấp 
những nguồn huấn luyện giúp cộng đoàn mới phát triển. 

b. Là thành viên của một nhóm kitô-hữu đã chọn Cộng Đoàn Đồng Hành như một cách sống. Nhóm 
này đã được cộng đoàn vùng hay quốc gia nhận như một cộng đoàn địa phương; cộng đoàn vùng 
hay quốc gia là cộng đoàn nhận. 

c. Gia nhập một Cộng Đoàn Đồng Hành địa phương mà cộng đoàn này là cộng đoàn nhận, và cộng 
đoàn này cung cấp những phương tiện huấn luyện. 

2. Dù được nhận bằng cách nào đi nữa, tân thành viên đều phải được cộng đoàn giúp đỡ để hấp thụ cách 
sống của Cộng Đoàn Đồng Hành, để quyết định mình có được mời gọi, có khả năng và sẵn sàng sống 
nếp sống Cộng Đoàn Đồng Hành hay không, và để hòa đồng với Cộng Đoàn Đồng Hành lớn hơn. 
Sau một thời gian thường không dài quá bốn năm và không ít hơn một năm, họ sẽ cam kết dấn thân 
tạm thời vào cách sống này. Nên dùng Linh Thao như phương thế giúp thực hiện cuộc chọn lựa cá 
nhân này.  

3. Cam kết dấn thân tạm thời cứ được tiếp tục cho đến khi, sau một tiến trình nhận định, thành viên bày 
tỏ cam kết dấn thân vĩnh viễn vào Cộng Đoàn Đồng Hành, trừ phi thành viên này tự ý rút lui hay bị 
khai trừ khỏi cộng đoàn. Thời gian giữa cam kết dấn thân tạm thời và vĩnh viễn thường không nên dài 
quá tám năm và không ít hơn hai năm.  

4. Trước khi cam kết dấn thân vĩnh viễn trong Cộng Đoàn Đồng Hành, thành viên làm Linh Thao trọn 
vẹn dưới một trong nhiều dạng thức (trong cuộc sống thường ngày, một tháng trọn, những cuộc cấm 
phòng trong nhiều năm).  

5.  (xem NTCB).  
6.  (xem NTCB)  
7. Cộng Đoàn Đồng Hành là con đường đặc thù để theo Chúa Giêsu Kitô và cộng tác với Ngài nhằm 

làm cho vương quyền Thiên Chúa thể hiện. Đường lối này tôn trọng nhiều lời đáp lại khác nhau tùy 
cá nhân, và không đánh giá lời đáp này hơn lời đáp khác. Hợp với sự phong phú của Tin Mừng và 
theo truyền thống của Giáo Hội và như là kết quả của việc lớn lên trong Đức Kitô, thành viên của 
Cộng Đoàn Đồng Hành có thể ước muốn nhấn mạnh một hay nhiều lời khuyên Phúc Âm qua những 
lời khấn tư riêng. Tương tự, người và nhóm người đã có lời khấn ngoài Cộng Đoàn Đồng Hành cũng 
có thể được nhận trong cộng đoàn với cùng nền tảng như những người khác.  

 
II.  LỐI SỐNG 
8. Các cộng đoàn quốc gia và miền phải tìm ra những cách thức giúp tất cả thành viên có kinh nghiệm 

với Linh Thao của thánh I-nhã, với việc hướng dẫn thiêng liêng, và với những phương tiện giúp tăng 
trưởng khác trong Thánh Thần.  

9. Như một phương tiện hàng đầu để liên tục tăng trưởng đối với cá nhân và cũng như với Cộng Đoàn 
Đồng Hành, cách thức bình thường để thực hiện một quyết định ở mọi cấp độ là phương thức nhận 
định, và ngay cả nhận định cộng đoàn chính thức đối với những quyết định quan trọng.  

10. Theo truyền thống tốt lành và để có hiệu quả tông đồ lớn hơn, Cộng Đoàn Đồng Hành ở mọi cấp độ 
khuyến khích các thành viên tham gia vào những chương trình liên kết nhằm đáp ứng những nhu cầu 
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khác nhau và đang thay đổi. Mạng lưới quốc gia và quốc tế, những nhóm tông đồ biệt loại hay những 
sáng kiến khác có thể được thiết lập bởi những cộng đoàn thích hợp.  

11. Tương tự, theo cùng truyền thống và nhằm huấn luyện những thành viên và những người khác, Cộng 
Đoàn Đồng Hành ở mọi cấp độ khuyến khích những cuộc hội thảo, thảo luận chuyên đề, những khoá 
học, những ấn phẩm và những sáng kiến tương tự khác.  

12. Để giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác làm tông đồ, Cộng Đoàn Đồng Hành ở mọi cấp độ thích hợp có thể 
liên kết với những hiệp hội muốn chia sẻ lối sống của chúng ta mà không trở nên thành viên thực thụ. 
Tương tự, Cộng Đoàn Đồng Hành ở mọi cấp độ thích hợp có thể tìm ra cách thức diễn tả những liên 
kết đầy ý nghĩa với những người và định chế có cùng truyền thống.  

13. Phải chú ý đặc biệt để dù ở cấp độ thế giới cũng như quốc gia, mọi cộng đoàn địa phương phải được 
giúp đỡ để sống tiến trình Cộng Đoàn Đồng Hành cách đích thực theo sự hướng dẫn tốt và sự phối 
hợp hiệu quả.  

14. Tất cả những gì được nói trên, cả với công tác tông đồ và huấn luyện, giả thiết có sự cộng tác chặt chẽ 
với Dòng Chúa Giêsu và với những người, cộng đoàn và định chế cùng chia sẻ truyền thống I-nhã.  
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Nhận Định Ðồng Hành/CLC là Ơn Gọi 
 
Ðồng Hành/CLC là một ơn gọi mà bạn xác tín và nhận định qua một tiến trình đức tin. Tiến 
trình này gồm 4 giai đoạn giúp bạn nhận thức là bạn đang sống ơn gọi này: 
1. Gặp gở 

Đó là một cảm nghiệm thuộc về nhóm. 
Trong cuộc sống mỗi người chúng ta điều khắc khoãi bởi Thánh Thần tìm một môi 
trường thích hợp cho ơn gọi riêng của mình. Khi tìm được chúng ta thường tự nói “Ồ, 
đây là điều mình hằng mong đợi,” hoặc là “Đây đúng là gia đình thứ hai của mình.” Đó 
thường là cảm nghiệm khi khám phá ra nhóm hay cộng đoàn Đồng Hành, một cảm 
nghiệm “hợp tính hợp tình.” 

2. Kinh Nghiệm 
Cảm nghiệm đó được xác tín và củng cố hơn qua những kinh nghiệm gặp gỡ và chia sẻ 
với những người khác trong nhóm/cộng đoàn qua các buổi họp nhóm, các buổi tĩnh tâm 
và các buổi họp mặt vùng hay toàn quốc. Hơn nữa, cảm nghiệm “gia đình” được nới rộng 
từ nhóm địa phương, đến vùng, đến cả toàn quốc và sau cùng là đến ý thức thuộc về một 
cộng đoàn thế giới trong Giáo Hội hoàn vũ. 

3. Đóng góp 
Càng ngày tinh thần “gia đình” đưa chúng ta đến những môi trường phục vụ anh chị em 
trong nhóm hay cộng đoàn. Chúng ta hình như luôn có suy tư trong lòng về sự phát triển 
của nhóm hay cộng đoàn và kết cuộc là chúng ta cầu nguyện tìm những phương cách để 
đóng góp và xây dựng đời sống của nhóm/cộng đoàn. Lúc đó, chúng ta mang một cảm 
nghiệm “đây là gia đình Chúa cho mình đây.” 

4. Xác tính 
Trong nhận định, chúng ta nhìn lại các hoa quả thiêng liêng cũng như cụ thể trong đời 
sống từ khi bắt đầu sinh hoạt với nhóm, chúng ta được Thánh Thần xác tín cộng đoàn 
Ðồng Hành là lối sống đức tin sung mãn nhất mà Thiên Chúa đã mời gọi riêng chúng ta. 

 
 

Câu hỏi chia sẻ 
 

1. Nhìn lại và chia sẻ kinh nghiệm bạn khám phá ra nhóm. 
2. Dựa trên 4 giai đoạn nhận ra Ðồng Hành là ơn gọi, bạn đang ở đâu trên tiến trình đó? Xin 

bạn chia sẻ kinh nghiệm “thuộc về” của bạn trong nhóm. 
3. Với khái niệm rõ ràng về Ðồng Hành là ơn gọi, chia sẻ cảm nghiệm của bạn khi chọn 

Ðồng Hành làm lối sống đức tin sung mãn nhất. 
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COMMITMENT IN CLC 
 

Julián Elizalde Thành sj 
 

A community's life depends on the vitality of its members. The source of this vitality is to be found in the 
Spirit who calls them and in the personal response to this vocation. It is the Spirit, therefore, who makes a 
CLC Community bloom, grow and bear fruit but, at the same time, a CLC community blooms and grows 
when many of its members are generous in their response to this call.  
 
The visible expression of this response is their personal committed to the CLC way of life.  
 
If few members commit themselves publicly we can ask: are these communities "alive"? Do they grow 
and flourish? Some times the community is strong and active. Many of its members are deeply 
committed, since long time, and even carry upon their shoulders the burdens of the institution, but they 
have not yet formulated their commitment publicly. Doing it publicly would be helpful; it reinforces the 
community; it is "sacramental" (a sign that does what it signifies).  
 
If the community is weak, one reason could be because the process of bringing its members to gradual and 
public commitment is not yet part of the community's life. It may happen that the community has failed to 
accompany its members in this gradual commitment.  
 
In both cases commitment and its public celebration needs to be adequately presented and clearly 
explained, the tradition established and all of its members gradually encouraged to do it. But how? 
Hopefully, the following lines could help. 
 
What does commitment to CLC mean? 

In whichever way admission takes place, the new members must be helped by the Community to 
decide whether a call, an ability and a willingness to live it are present, and to become identified 
with the wider Christian Life Community. After a period of time normally no longer than four years 
and no less than one, they assume a temporary commitment to this way of life. An experience of the 
Spiritual Exercises is strongly recommended as a means of arriving at this personal decision. [GN 
2] 
 
The temporary engagement continues as such until, after a process of discernment, the member 
expresses his or her permanent commitment to CLC, unless he or she freely withdraws from the 
community or is excluded by it. The length of time between temporary and permanent commitment 
should be ordinarily no more than eight years and no less than two. [GN 3] 

 
Commitment is the arrival goal of a journey and the starting point of a new one. It is the arrival goal in 
the sense that the decision to make the commitment is the fruit of a journey, of an experience: we want to 
be Christian and live out our faith with these brothers and sisters in CLC. It is also a starting point: from 
now on we belong more fully to the community and we assure you of our cooperation with the 
community's mission; you can count on us! 
 
It is not a commitment to put us at the service of the CLC community, but of the Lord. "This is the place 
where we feel called to serve the Lord and His Church".  
 
Vocation is a central element in commitment. Considering vocation something extraordinary may 
discourage many valid members who live, flourish and bear fruit in our communities from making the 
commitment. We understand vocation as a lived experience, as a personal journey. Our vocation is the 
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place where we live, bloom and bear fruit as persons and as Christians. That is what God wants for us, 
this is our vocation. 
 
Not withstanding our weaknesses and those of the community. Making our commitment does not mean 
that we consider the CLC to be the best or the more apostolic community of the Church. Along the years 
living and working together we have learned about our limitations and about the shortcoming of our 
brothers and sisters. Our commitment means that we have come to terms with our poverty and despite 
these limitations we trust the Lord's grace. His Spirit will not fail us and will even draw some good from 
our poverty. We feel at home in CLC. "This is the ground where we live, bloom and flourish as persons 
and as Christians in our friendships and in our faith; in our hope and in our service". 
 
Our commitment is the answer to many graces we have received from the Lord, particularly since we 
joined the community. The Lord has called us first. We have received so much. Our commitment is a 
grateful answer to His love. 
 
To what do we commit ourselves? 
We commit ourselves to CLC's way of life and mission. In the General Principles there is a clear 
description of this way of life to which we commit ourselves: 

 "…to strive for a continuing personal and social growth which is spiritual, human and apostolic. 
In practice this involves participation in the Eucharist whenever possible; an active sacramental 
life; daily practice of personal prayer, especially that based on Sacred Scripture; discernment by 
means of daily review of one's life and, if possible, regular spiritual direction; an annual interior 
renewal in accordance with the sources of our spirituality; and a love for the Mother of God" 
[GP 12 #a]. 

 
This GP speaks of "active participation in the vast field of apostolic service, and of apostolic 
discernment, without forgetting", "the participation in the meetings and other activities of the 
community" [GP 12 #b and #c]. 

 
The commitment binds us not only to the local community or group but to the World Community as an 
apostolic body in the Church. The CLC is not a parallel church; even less an alternative to the local 
Church. Our commitment in CLC means that we want to be Christians who pray, participate regularly in 
the sacraments and be actively involved in the Church. For many, who years ago drifted away from the 
sacraments, this decision might be the arrival goal of a long journey.  
 
The commitment means also being attentive to God, to people around us, to the signs of the times and to 
the Spirit speaking to us through these events. Thus, commitment is also a starting point. The daily 
review of life, regular spiritual direction and the annual retreat are the expression of a deep desire to 
maintain our hearts, with the community's help, attentive, open and vigilant. 
 
When the community gets involved in a particularly important program (social service, formation, 
cooperation), at local, national or world levels, the committed members are expected to be especially 
supportive and, if possible, involved. Their commitment says: You can count on me! 
 
At the beginning of every year the community could remind to all its members, especially those 
committed, the priorities of the community at the different levels: local and world. 
 
The committed members are expected to shoulder generously the financial needs or plans of the 
community. 
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Temporary commitment is the expression of the desire to live according to the CLC way of life at the 
present moment, whilst looking forward to a final life choice. 
 
Permanent commitment corresponds to the last step of the vocational process of the CLC member. Those 
who make the Permanent Commitment are the members who have reached the decision to live in CLC as 
their response to the Lord's call. While Temporary Commitment is linked to the call of the Eternal King 
and to the "election", Permanent Commitment is in harmony with the trustful surrender of the 
Contemplation to attain love.  
 
How do you arrive to commitment? 

Becoming a member of the Christian Life Community presupposes a personal vocation. During a 
period of time determined in the General Norms, the candidate is introduced into the way of life 
proper to CLC. This time is allotted for the candidate and the wider community to discern the 
candidate's vocation. Once the decision has been taken, and approved by the wider community, the 
member assumes a temporary commitment and, with the help of the community, tests his or her 
aptitude for living according to the end and spirit of CLC. After a suitable period of time, 
determined by the General Norms, permanent commitment follows. [PG 10] 
 

The invitation to become committed CLC members is also an invitation to be more attentive to our 
personal relationship with Christ as His friends and disciples; to be more attentive to our vocation and 
mission. 
In the beginning, vocation may be perceived as a vague longing prompting the person to contact the CLC 
group. Little by little the person becomes familiar with the CLC's way of life and is gradually introduced 
into the CLC specific ways to foster the vocation relationship with the Lord: 
- Regular personal prayer based on Scripture texts, 
- The review of the day or the awareness exam, 
- Encounters with a spiritual director, 
- Sharing, gradually, with the group the life choices in order to be helped in making better decisions or 

in evaluating the decisions already taken, 
- Doing every year the Spiritual Exercises for a period time of 4, 6 and 8 days, or fully in daily life 

(SEEL), 
- Taking part at the local, regional and national programs, gatherings and conventions1. 
 
Some people will find that the CLC way of life is what they really are looking for and will be ready to 
commit themselves. Others will find that the motivation for joining the group is no more there and they 
have no desire to continue further. The journey is different for those who come in contact with CLC at a 
young age (less than 25) and for those who come as young adults (after 35). 
 
The young ones will have to make many life-choices (friends, falling in love, studies, profession, life 
status). For them "temporary commitment" is the expression of the desire to live according to the CLC 
way of life at the present time, whilst looking for the vocation to which the Lord is calling them.  
 
For the young adults who might already be married when they come into CLC the "temporary 
commitment" means only a time of getting acquainted with the community and with themselves, with the 
ups and downs, the joys and sadness, graces and frustrations so that they can realistically make the final 
choice, the "Permanent Commitment".  
 

                                                 
1 "L'Engagement Permanent dans la Communauté Vie Chretienne", Cvx France, 2004,  1.1 
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Rather than seeing Permanent Commitment as a risky decision that conditions their future freedom, it is 
important to discover that inner freedom is the foundation of this decision and one of its fruits. Real 
freedom exists when people are able to direct their lives according to their deepest desires. Thus, they are 
free inasmuch as they are able to live according to the deep desires the Spirit of the Lord has awakened in 
their hearts.2 
 
According to a document of the CLC Spain, the Permanent Commitment implies: 
- A deep sense of belonging to the CLC: many persons consider themselves to be part of the Christian 

Life Community though their degree of participation may be greatly different. Needless to say those 
who have made the Permanent Commitment are considered as the core group and a reference model. 

- A sense of corporal responsibility regarding whatever affects the CLC at the local or world level. 
- Readiness to offer their service to the Church or to the CLC community. 
- A simple lifestyle, on the footsteps of Christ humble and poor, 
- The spirit of a "pilgrim", with light luggage, looking always for whatever will be more helpful to the 

mission3. 
 
Conclusion 
Commitment is the arrival goal of a journey we started moved by the question: what shall I do for Christ? 
When we make up our minds and ask our community leaders to allow us to join the sisters and brothers 
who in the next celebration will make their commitment we bear witness to the Spirit who has guided us 
up to this moment. Commitment is the starting point of a journey guided by the same question: what shall 
I do for Christ? And the Spirit assures us of His faithful presence, renewing every day the love that 
moves us to serve and enlightening our hearts so that we know what and how to do and say. 
 

Rome, May 1st, 2005 
 

                                                 
2 The CLC Charism, 1998, n.193 
3 "El Compromiso Permanente", Cvx Spagna, La Moraleja, 2001 
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Nghi Thức Tuyên Hứa Ðồng Hành CLC 
 
 

(Trước Mình và Máu Thánh Chúa, trước Rước Lễ) 
 

Chủ tế - Hôm nay là ngày vui lớn và là cơ hội cho chúng ta mừng và tạ ơn Thiên Chúa.  
Chúa Kitô đã mời ở giữa chúng ta các anh chị em tuyên xưng công khai lời hứa 
sống lối sống Ðồng Hành CLC. Cùng với Chúa Thánh Thần chúng ta vui mừng 
với các anh chị em đã nhận ra và quảng đại đáp lời mời gọi làm bạn đồng hành 
với Chúa Kitô.  

 
(Phần thưa hỏi với các thành viên mới) 

  
Trưởng Vùng - Thay mặt cho Vùng Ðồng Hành     , tôi xin mời 

các anh chị em có tên sau đây tiến về phía cung thánh. 
 

(Sau khi các anh chị đã đến và đứng trước bàn thờ, Tr. Vùng tiếp tục) 
 
Theo như tôi và ban phục vụ Vùng được biết, những người bạn Ðồng Hành với Chúa Kitô 

này đã nghe và đã đáp lời mời gọi của Chúa Kitô.  Các bạn đã hoàn tất những điều kiện đòi hỏi 
của một thành viên Ðồng Hành CLC theo các tiêu chuẩn ấn định trong Nguyên Tắc Căn Bản của 
Cộng Ðoàn. Các bạn đã tỏ ra lòng ao ước sống lối sống Ðồng Hành CLC và muốn trở thành một 
thành viên tích cực của Cộng Ðoàn.  

 
Chủ tế - Vậy anh (chị) muốn xin gì cho các anh chị thành viên mới hôm nay? 
 
Tr. Vùng - Xin cho các anh chị được tuyên xưng lời hứa vào Cộng Ðoàn Ðồng Hành CLC 

công khai trước mặt Giáo Hội và Cộng Ðoàn dân Chúa. 
 
Chủ tế - Các anh chị có ý muốn tự do dâng hiến chính cuộc sống mình làm món quà cho 

Thiên Chúa, phấn đấu không ngừng để sống viên mãn ơn gọi Kitô Hữu giữa thế 
giới ngày hôm nay không? 

 
Thành viên mới (candidates) - Thưa chúng con có. 
 
Chủ tế - Các anh chị có ý muốn chấp nhận và sống lối sống Cộng Ðoàn Ðồng Hành theo các 

Nguyên Tắc Căn Bản không? 
 
Thành viên mới (candidates) - Thưa chúng con có. 
 
Chủ tế - Chúa Kitô là Thầy, là Chúa duy nhất của Cộng Ðoàn chúng ta. Mẹ Maria là Mẹ của 

Thiên Chúa, Mẹ phù hộ đặc biệt cho chúng ta. Anh chị thân mến, tin tưởng rằng 
Chúa Thánh Thần sẽ bao phủ trên các anh chị và sẽ giúp các anh chị tiếp tục nói 
lên hai tiếng xin vâng với Chúa Kitô. Các anh chị có ý muốn phó thác vào Mẹ và 
tìm kiếm nơi Mẹ sự giúp đỡ để chu toàn lời hứa hôm nay không? 
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Thành viên mới (candidates) - Thưa chúng con có. 
 
Trưởng Vùng - Các anh chị đã can đảm tuyên xưng ý muốn của các anh chị và cậy nhờ vào 

tình thương và ơn Chúa để chu toàn. Giờ đây tôi mời các anh tuyên xưng 
lời hứa trước mặt Chúa và cộng đồng dân Chúa. 

 
Chủ tế - Thay mặt cho cộng đồng dân Chúa, tôi mời các anh chị quỳ gối tuyên xưng lời hứa 

của các anh chị. 
 
 
 
 

Lời Tuyên Xưng  
Cộng Ðoàn Ðồng Hành CLC 

 
(cá nhân) 

 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

trước tòa cực thánh các Thánh Nam Nữ, 
đặc biệt Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 

Thánh Cả Giuse, và Thánh I-Nhã thành Loyola, 
 

Con, ____________________ 
xin tuyên xưng làm thành viên  

của Cộng Ðoàn Ðồng Hành CLC. 
 

Với lòng biết ơn và nhận rõ lời mời gọi của Chúa, 
con xin hứa sống trung thành 
(trong thời gian ____ năm), 

lối sống của Cộng Ðoàn Tông Ðồ Ðồng Hành CLC, 
theo các Nguyên Tắc Căn Bản của Cộng Ðoàn. 

 
 
 

Lời Tuyên Xưng  
Cộng Ðoàn Ðồng Hành CLC 

 
(nhóm) 

 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, 

trước tòa cực thánh các Thánh Nam Nữ, 
đặc biệt Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, 

Thánh Cả Giuse, và Thánh I-Nhã Loyola, 
 

Nhóm ____________________ chúng con, 
xin tuyên xưng làm Cộng Ðoàn  
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của Cộng Ðoàn Ðồng Hành CLC. 
 

Với lòng biết ơn và nhận rõ tiếng mời gọi của Chúa, 
chúng con xin hứa sống trung thành 

lối sống Cộng Ðoàn Tông Ðồ Ðồng Hành CLC, 
theo các Nguyên Tắc Căn Bản của Cộng Ðoàn. 

  
 
Chủ tế -  Lạy Mẹ Maria Thành Tín, 
  Cộng Ðoàn Ðồng Hành, 
  chúng con kính cẩn yêu thương Mẹ, 
  và xin học nơi Mẹ hình ảnh trung thực nhất 
  của người môn đệ Chúa trên đường sứ mệnh. 
 
  Xin Mẹ đoái nhìn Cộng Ðoàn chúng con, 
  và khẩn cầu cho chúng con 
  được lớn lên và nâng đỡ nhau 
  thành những người bạn đồng hành mật thiết  
  với Chúa và với nhau, 
  những người bạn cộng tác trung tín với Chúa, 
  để mang sứ mệnh Nước Chúa vào thế giới hôm nay. 
 
  Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,  
  như Chúa đã cho chúng con lòng ao ước 
  để tự do tuyên xưng lời hứa hôm nay, 
  cũng xin cho chúng con lòng ao ước  
  để trung thành cho đến cùng. 
 
  Nhân Danh Chúa Cha và Con và Thánh Thần.  
  Amen 
 


