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Kính thƣa Quý Thầy, 

 

Trong cuộc tiếp kiến 120 Bề Trên Tổng Quyền Các 

Dòng Nam họp Đại Hội ở Rôma từ 27-29/11/2013 để thảo 

luận về việc giải quyết những thách đố đang đặt ra cho giới tu 

sĩ, ĐTC Phanxicô đã thông báo năm 2015 sẽ đƣợc dành cho 

đời sống thánh hiến (10/2014-11/2015) với chủ đề “Điều mới 

mẻ trong đời thánh hiến từ Công đồng chung Vatican 2” với 3 

mục tiêu chính đƣợc công bố ngày 31/1/2014: Nhìn lại quá 

khứ gần đây trong tâm tình biết ơn và đồng thời thống hối vì 

những yếu đuối và thiếu sót; hƣớng nhìn về tƣơng lai trong hy 

vọng; và khích lệ các ngƣời sống đời thánh hiến sống hiện tại 

trong sự hăng say; đồng thời quyết định duyệt lại qui luật về 

tƣơng quan giữa các dòng tu và Giám mục địa phƣơng để 

thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi dòng. 

 

Hình ảnh ngƣời môn đệ đích thực đƣợc rõ nét nơi bức 

họa Tiệc Ly, thánh Gioan tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu và mắt 

nhìn ra phía trƣớc, nghĩa là ngƣời môn đệ phải ở mật thiết với 

Chúa Giêsu rồi mới có thể thông truyền Chúa Giêsu cho thế 

giới. Trong sứ mệnh ấy, chúng ta nghe Huấn quyền nói nhiều 

đến Tân Phúc Âm hóa. Vì thế, khi nhận lời mời của Cha Tổng 

Quyền Antôn kính yêu mà đến với quý thầy trong chín ngày thƣờng 

huấn ngắn ngủi này, tôi xin chia sẻ chủ đề TÂN PHÚC ÂM 

HOÁ BẢN THÂN TU SĨ VÀ CỘNG ĐOÀN. Tân nhƣng 

không phải mới về nội dung, vì Tin Mừng vẫn là một, Chúa 

Kitô vẫn là một, hôm qua cũng nhƣ hôm nay, và mãi mãi vẫn 
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nhƣ thế, mà mới trong nhiệt huyết, mới trong phƣơng pháp, mới 

trong cách diễn tả, nhờ đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống của 

chúng ta.  

 

Hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ, HĐGMVN cũng lên 

kế hoạch mục vụ “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin 

Kitô giáo” và năm nay là Năm Tân Phúc Âm hóa Gia Đình, mà 

đối với tu sĩ chúng ta thì cốt yếu trƣớc hết phải là tân phúc âm hóa 

bản thân và cộng đoàn chúng ta. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, 

Chủ tịch HĐGMVN, nhấn mạnh “cần phải có một sự chuyển 

mình thật mạnh dạn, thật can đảm, chuyển từ một loại “mục 

vụ bảo trì” gìn giữ và bảo vệ cơ chế, cơ sở sang một “mục vụ 

truyền giáo” đích thực… và cần phải Phúc-Âm-hóa mọi lãnh 

vực, mọi “ngóc ngách của hữu thể”, mọi bình diện của cuộc 

sống”
1
.  

 

Với những chỉ dẫn minh bạch nhƣ thế của Huấn Quyền 

Giáo Hội, trƣớc khi đi vào chi tiết nội dung cụ thể, tôi mời anh 

em thƣởng thức bài hát “Bài Học Quét Lá”, với ý thức tự nhắc 

nhở “Đi về đâu do mình chọn lấy con đƣờng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Phát biểu tại Hội nghị thƣờng niên của Liên hiệp Bề trên Thƣợng cấp Việt Nam 

http://www.hdgmvietnam.org/duong-huong-muc-vu-cua-giao-hoi-chua-kito-tai-viet-nam/5540.63.8.aspx 

http://www.hdgmvietnam.org/duong-huong-muc-vu-cua-giao-hoi-chua-kito-tai-viet-nam/5540.63.8.aspx
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PPhhầầnn  MMộộtt  
 

TTÂÂNN  PPHHÚÚCC  ÂÂMM  HHÓÓAA  BBẢẢNN  TTHHÂÂNN  TTUU  SSĨĨ    
 
 

AA..  MMÔÔII  TTRRƯƯỜỜNNGG  SSỐỐNNGG  CCỦỦAA  ỨỨNNGG  SSIINNHH  LLIINNHH  MMỤỤCC              

TTRRƯƯỚỚCC  KKHHII  ĐĐƯƯỢỢCC  TTIIẾẾPP  NNHHẬẬNN  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  

 

 Chúa kêu gọi và chọn lựa một ngƣời từ trong hoàn cảnh 

sống cụ thể của mình. Vậy môi trƣờng sống của các ứng sinh 

muốn theo đuổi lý tƣởng linh mục/tu sĩ tại Việt Nam ngày nay 

nhƣ thế nào?  

 

II..  KKếếtt  QQuuảả  CCủủaa  MMộộtt  CCuuộộcc  ĐĐiiềềuu  TTrraa    

Có một cái gì đó thức tỉnh và thúc giục chúng ta khi đọc 

những kết luận giật mình đƣợc công bố trong cuộc Hội thảo 

“Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nƣớc ta hiện nay - 

Thực trạng và Giải pháp” do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục 

Việt Nam tổ chức năm 2007 tại Đồng Nai:
2
  

 

11..  CCàànngg  llêênn  ccaaoo,,  nnggưườờii  ttrrẻẻ  ccàànngg......  ““hhưư””  

 Tỷ lệ quay cóp: Rất ngạc nhiên khi có tới 8% học sinh tiểu 

học đã... quay cóp. Con số này lên đến bậc THCS và THPT 

đã nhảy vọt thành 55% - 60% và đến bậc ĐH, CĐ đã thành 

69%. 

                                                 
2 Trích Tin Việt Nam ngày 7/8/2008. 
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 Tỷ lệ nói dối: Ở bậc Tiểu học, đã có tới 22% nói dối 

cha mẹ, còn ở bậc THCS và THPT thì có tới 50% - 

64% học sinh lừa cha dối mẹ. Và ở bậc ĐH, CĐ có đến 

hơn 80% sinh viên sẵn sàng nói dối để qua mặt phụ 

huynh. 

 Tỷ lệ thiếu niên phạm pháp cũng ngày một tăng cao: 

năm 1986 có 3.607, năm 1996 có 11.726 em vị thành 

niên phạm tội bị phát hiện (gấp 3 lần). Trung bình mỗi 

năm trên cả nƣớc có 4.746 thiếu niên phạm pháp. 

 Nạn ma túy học đường gia tăng đột biến ngày càng trở 

thành vấn đề nhức nhối: Năm 2004 chỉ có 600 học sinh, 

sinh viên nghiện ma túy, đến năm 2007 con số này đã 

tăng lên 1.234 học sinh, sinh viên.  

 

22..  PPhhoonngg  ccáácchh  ssốốnngg  đđạạoo  đđứứcc    

Phong cách sống đạo đức của học sinh, sinh viên ngày 

càng “có vấn đề”: Kết quả cuộc điều tra khảo sát năm 2007 tại 

30 trƣờng ĐH-CĐ trong cả nƣớc do Vụ Văn hóa - Ban Tƣ 

tƣởng Văn hóa Trung Ƣơng phối hợp với Vụ Công tác Học 

sinh Sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho thấy 51,4% sinh viên cho 

rằng “sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến” 

và được coi là “bình thường” [x. Hiện tƣợng “sinh viên tầm 

gửi”, “tình nhà trọ” và từ đó nạn phá thai ngày càng gia tăng, 

cả trong giới thiếu nữ vị thành niên].
3
 

 

 

                                                 
3 Việc quan hệ tình dục trƣớc khi kết hôn, tức là ngoài hôn nhân, là hành vi xúc phạm tới giới 

răn thứ sáu, là tội gian dâm. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con 

ngƣời. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một ngƣời khác nữa và cũng có thể là một gƣơng xấu công khai 

nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353). 
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33..  MMộộtt  ssốố  ccáácc  nngguuyyêênn  nnhhâânn  

 Nhà trường vẫn nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người. 

Nhiều giáo viên lên lớp chỉ lo truyền giảng kiến thức 

chuyên môn, chứ không chú trọng để uốn nắn chỉnh sửa 

những sai trái của học trò mình. [Đáng buồn là nhiều 

giáo viên đã không sống gƣơng mẫu]. 

 Gia đình buông lỏng việc quản lý giáo dục con cái, để 

trẻ ngày càng tách khỏi thế giới thực và bị cuốn hút bởi 

những trò chơi bạo lực ly kì, hấp dẫn trên TV, internet 

mà quên đi nhiệm vụ học tập, giúp đỡ gia đình.  

 Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường từ bậc phổ 

thông đến đại học còn nhiều bất ổn: Các chƣơng trình 

giáo dục đạo đức còn nặng về lý thuyết, nhẹ giáo dục 

kỹ năng sống, không tạo đƣợc dấu ấn và điều kiện 

thuận lợi để hình thành nhân cách cho học sinh. 

 Tác động của nền kinh tế thị trường, sự hội nhập các 

nền văn hóa và sự hấp dẫn của đời sống đô thị đã làm 

cho các giá trị đạo đức truyền thống bị xâm hại và mai 

một dần. 

 Ngƣời trẻ càng lớn càng hƣ vì nhiều năm qua họ phải 

thụ hƣởng một nền giáo dục đạo đức theo kiểu quan 

liêu, giáo điều, áp đặt, nhồi nhét và khô cứng mà 

không được tôn trọng thật sự. 

 Cần coi trọng tính thực tiễn trong việc giáo dục đạo đức 
cho học sinh, sinh viên: Thầy cô cần tích cực liên hệ thực 

tiễn, đƣa ra nhiều tình huống để các em tự giải quyết, qua 

đó các em nhận thức đƣợc giá trị sống, học đƣợc kỹ năng 

cơ bản và định hƣớng hành vi. Nội dung chƣơng trình các 

môn học khác cần đƣợc lồng ghép với nội dung giáo dục 

một cách phù hợp. 
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 Yếu tố kinh tế là vấn đề nổi cộm nhất, mà môi trƣờng 

gia đình và xã hội có nhiều yếu tố xấu tác động trực tiếp 

đến nhân cách học sinh, đặc biệt là vấn đề đạo đức: cha 

mẹ lo làm ăn kiếm sống, hoặc chạy theo đồng tiền ham 

làm giàu mà bỏ bê con cái. 

IIII..  NNhhậậnn  ĐĐịịnnhh  ccủủaa  HHĐĐGGMM  VViiệệtt  NNaamm  

 “Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lƣơng 

tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực, kể cả trong môi 

trƣờng cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đƣờng. 

Chắc chắn tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nƣớc 

và dân tộc không thể không quan tâm đến tình trạng này... Do 

đó, việc giáo dục đạo đức và lƣơng tâm phải là trách nhiệm 

hàng đầu của toàn xã hội, và cần đến sự tham gia tích cực của 

ngƣời dân cũng nhƣ các tổ chức xã hội.”
4
  

 

IIIIII..  CChhỉỉ  ddẫẫnn  ccủủaa  TTòòaa  TThháánnhh                                                                                                  

Trong Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong 

các dòng tu,” Bộ Tu sĩ nhận định: “… Thƣờng có sự chênh 

lệch giữa những kiến thức đời, đôi khi rất chuyên môn, với sự 

tăng trƣởng tâm lý và đời sống kitô… Họ cũng chịu ảnh hƣởng 

của một xã hội tiêu thụ cùng với những thất vọng của nó. Khi 

đạt tới một địa vị xã hội, đôi khi rất vất vả, một số đã bị băng 

hoại do bạo lực, ma túy và dâm ô… Trong số những ứng sinh 

vào đời tu, càng ngày càng có không ít thanh niên đã có 

những kinh nghiệm thƣơng đau trong lãnh vực vừa kể trên… 

đòi phải đƣợc thanh lọc và uốn nắn lại”
5
 

 

                                                 
4 Quan điểm của HĐGMVN làm tại Xuân Lộc ngày 25/9/2008 về một số vấn đề trong hoàn 

cảnh hiện nay, I, 2&3. 

5 Bộ Tu Sĩ, Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội Dòng, 2/2/1990 số 88-

89. 
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IIVV..  SSuuyy  ttưư  vvàà  nnỗỗ  llựựcc  ccảảii  ttiiếếnn  ccủủaa  ccáácc  nnhhàà  đđààoo  ttạạoo  

 Ngƣời có trách nhiệm trƣớc nhất và cao nhất trong việc 

tuyển chọn và đào tạo linh mục là Giám Mục giáo phận đối 

với ứng sinh linh mục triều, và Bề Trên Dòng đối với ứng viên 

tu sĩ. Đây cũng là trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa, 

giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là các cha xứ: “Toàn thể 

cộng đồng kitô giáo có bổn phận phải cổ động các ơn gọi để 

đáp ứng đủ những nhu cầu thừa tác vụ thánh trong toàn thể 

Giáo Hội. Bổn phận này bó buộc cách riêng các gia đình, các 

nhà đào tạo, đặc biệt là các giáo sĩ, nhất là các cha sở... trong 

việc chuẩn bị thích đáng cho những ngƣời nam đứng tuổi cảm 

thấy mình đƣợc gọi vào thừa tác vụ thánh.”
6
  

 

 Nhƣng trong chiều kích Giáo Hội tham gia, Giám mục 

giáo phận và Bề Trên Dòng ủy nhiệm cho một số nhà đào tạo 

đã đƣợc chuẩn bị kỹ lƣỡng cộng tác với Ngài để:  

-    đồng hành với các ứng sinh,  

-    tiệm tiến thẩm tra và giúp ứng sinh biện phân ý Chúa 

và thực thi ý Chúa (qua câu chuyện đời của anh),  

-    bảo đảm cho ứng sinh là anh đƣợc Thiên Chúa kêu 

gọi,  

-    mời gọi anh tham gia vào việc đào tạo chính anh bằng 

việc tự đào tạo chính mình,  

-    và sau cùng, chính việc Giám Mục và Bề Trên Dòng gọi 

ứng sinh lên chịu chức linh mục xác nhận ơn gọi đích 

thực của Chúa đối với anh. 

 

Cuộc sống đức tin, nhất là đời sống ơn gọi, luôn là lối đi 

ngƣợc dòng với xu hƣớng thời đại của nền văn minh sự chết 

[tục hóa, hƣởng thụ vật chất và khoái lạc]. Tuy nhiên, sống 

                                                 
6 x. GL 233. 
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trong một bối cảnh xã hội nhƣ thế, chắc chắn các thanh thiếu 

niên nam nữ Công giáo cũng không thể không chịu ảnh hƣởng, 

kể cả các dự tu nam nữ trong thời gian tìm hiểu và đi học ở 

ngoài xã hội. Do đó, các nhà đào tạo phải quan tâm đến các 

mối liên hệ xã hội và đời sống độc thân thanh khiết của các 

ứng sinh trƣớc khi vào Chủng viện hay Dòng tu.
7
 Phải cân 

nhắc thái độ của ứng sinh đối với giới tính và khả năng sống 

độc thân thánh hiến
8
; đồng thời phải xem ứng sinh có ngăn trở 

Giáo luật nào không.
9
  

 

Trong một xã hội tục hoá, buông thả luân lý và hƣởng thụ 

khoái lạc, các nhà đào tạo cần phải giúp các ứng sinh nhận ra 

đƣợc lý tƣởng cao cả của chức linh mục và đời sống tu sĩ, cùng 

những yêu sách tất nhiên của nó ở trong Giáo Hội, hầu kiên trì 

sử dụng mọi phƣơng thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và 

tự bảo vệ lấy mình, trong mọi mối tƣơng quan nhân loại, nhất 

là tƣơng quan khác phái, hầu đƣợc xứng hợp theo đuổi lý 

tƣởng ơn gọi cho đến cùng.  

 

Ngƣời trẻ ngày nay trƣởng thành sớm về mặt sinh học,
10

 

nên chuyện tình cảm yêu đƣơng không thể tránh. Họ cần đƣợc 

giúp hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trƣớc khi đi 

vào lựa chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục và tu sĩ 

đúng nhƣ Chúa muốn và Giáo Hội dạy. Đồng thời cũng phải 

                                                 
7 Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các Linh mục tƣơng 

lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, 2006, tr. 51-52. 

8 Bộ GDCG, Chỉ dẫn việc huấn luyện độc thân linh mục tr.7-75. 

9 GL 1024-1052. 

10 Theo Health Times và China Daily, Bộ Y tế Trung quốc cho biết sữa bột của công ty 

Synutra của Trung quốc có chứa hormone sinh dục cao hơn mức bình thƣờng ở ngƣời lớn kích thích gây 

dậy thì sớm ở trẻ 4-15 tháng tuổi. 
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giúp họ thẳng thắn nhìn nhận những cản trở và chiến đấu 

không thể vƣợt qua đƣợc để lƣợng sức mình mà đổi hƣớng 

sớm, không cần đợi đến lúc bị phát hiện hay bị tố cáo, vì con 

đƣờng linh mục hay tu sĩ không phù hợp cho họ.
11

 

 

Đối với ngƣời Việt Nam chúng ta, lãnh vực tính dục rất 

tế nhị, các nhà đào tạo phải làm cho mình trở thành ngƣời biết 

nhẫn nại lắng nghe và khả tín hầu ứng sinh dễ dàng bộc lộ sự 

thật, đồng thời đừng để mình dễ bị “sốc” và có ngay biện pháp 

khiến ứng sinh lo sợ và co mình lại hoặc nói dối, kẻo một lần 

đã nói dối thì họ sẽ có khuynh hƣớng nói dối mãi, dù biết rằng 

sẽ phải trả giá rất đắt khi lời nói dối bị vạch trần.
12

  

 

Vì thế, thật hữu ích trong thời gian đầu này, ứng sinh 

cần đƣợc trình bày rõ và tự mình có trách nhiệm đối mặt với 

những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp 

đỡ của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hƣớng. Có thế thì sự 

chọn lựa đời sống linh mục hay tu sĩ có hƣớng dứt khoát ngay 

từ đầu, để tiến trình đào tạo và tự đào tạo đƣợc thanh thản và 

hiệu quả. 

 

Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu thì nên dần dần 

chấm dứt đi, một khi đã chọn lựa đời tu. Nếu lỡ có chi hơn thế 

mà không đến đỗi mắc ngăn trở Giáo Luật thì càng phải cƣơng 

quyết chấm dứt, triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, không 

nuôi dƣỡng đèo bồng du dƣa nữa. Kể cả hai bên đều cùng đi tu 

                                                 
11 Xin xem Ephesô 2,1-10. 

12 Vì muốn việc thanh lọc đƣợc nghiêm túc dựa vào lƣơng tâm ứng sinh và tính cách thánh 

thiêng, một số ứng sinh bị buộc đặt tay trên Phúc Âm thề nói sự thật và vì sợ bị loại nên đã thề gian. Cần 

xem lại đƣờng lối sƣ phạm và nhắc ứng sinh biết có thể dối ngƣời chứ không dối đuợc Chúa và lƣơng 

tâm mình đâu. 
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thì phải biến đổi và thăng hoa nó lên, để tránh những hệ lụy 

“ngƣời xƣa cảnh cũ” sau này. Tốt nhất là không nên tìm cơ hội 

gặp gỡ riêng tƣ với ngƣời tình cũ. Nhớ tiến trình con cóc tiến 

hóa “đứt đuôi nòng nọc.”
13

  

 

Và dù có nói là quyết tâm lật sang trang đời mới thì 

cũng cần có đủ thời gian để ứng sinh trắc nghiệm chính mình 

là mình có thể kiên trì làm đƣợc điều đó; đồng thời ngƣời có 

trách nhiệm có đủ dữ kiện để an tâm chứng nhận rằng ứng sinh 

đã thực sự đổi mới và kiên trì tiến bƣớc đƣợc trên đƣờng ơn 

gọi. Giáo Hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và 

đang nỗ lực nghiêm khắc chấn chỉnh ngay từ bƣớc tuyển lựa 

và đào tạo đầu tiên.
14

 Tiếc là nhiều ngƣời quá chú trọng đến 

THI về kiến thức mà không có TUYỂN kỹ càng về phẩm chất 

đạo đức, thanh danh luân lý tính dục và những vấn đề thuộc 

tâm sinh lý, cũng nhƣ những cản trở Giáo luật có thể có.  

 

Đã là con ngƣời thì ai cũng có những nhu cầu và ham 

muốn tự nhiên cần phải chiến đấu, nhƣng tội nghiệp cho 

những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” sẽ phải chiến đấu nặng nề 

hơn. Tuy nhiên, nếu cứ phải chiến đấu quá nặng nề và quá dai 

dẳng thì không nên để tiếp tục, vì sẽ khổ cho đƣơng sự và 

nhiều ngƣời khác sau này, thiệt hại cho công cuộc dƣỡng giáo 

và truyền giáo của Giáo Hội.
15

  

                                                 
13 Con cóc đẻ trứng dƣới nƣớc, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc 

thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dƣới nƣớc, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nƣớc, cóc sẽ vội 

vả tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải nhƣ thế. 

14 Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong 

việc xử lý những trƣờng hợp lạm dụng tính dục. 

15 Hỏi Chúa nhƣng ứng sinh trả lời cho chính mình: “Chúa có muốn con làm linh mục 

không? Nếu con làm linh mục, có gì nguy hại cho con, cho ngƣời khác và cho Giáo Hội không?” 
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Chớ gì ngay từ những ngày còn là dự tu, các ngƣời có 

trách nhiệm trong gia đình, giáo xứ, Hội Dòng và Giáo phận 

tích cực hƣớng dẫn, nói rõ cho các em biết và xem xét, nếu em 

nào không có khả năng sống độc thân khiết tịnh (tiết dục toàn 

vẹn và trƣờng kỳ) nhƣ Giáo Hội đòi hỏi thì thôi, đừng cho tiếp 

tục nữa, kẻo các em sẽ hiểu sai lệch và có một lƣơng tâm lệch 

lạc về đời sống linh mục và tu sĩ, rất nguy hiểm. Cũng nên 

xem xét kỷ các động lực đi tu của các ứng sinh. 

 

Chuyện gì làm riêng tƣ một mình thì có Chúa biết. 

Nhƣng chuyện gì làm giữa hai ngƣời thì rồi ngƣời khác cũng 

sẽ biết, không biết đƣợc hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có 

thể vì nhân đạo, họ không nói hoặc chƣa nói đó thôi. Ứng sinh 

nên nhớ rằng những ngƣời thƣơng mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ 

không chấp nhận thái độ nƣớc đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để 

ngăn chặn. Những ngƣời ghét mình hay gia đình mình sớm 

muộn gì cũng sẽ tố cáo.
16

 Và ngay chính ngƣời con gái khó 

quên đƣợc chuyện ấy cũng sẽ không giữ kín đƣợc lâu đâu. 

Nàng có thể chấp nhận mất ngƣời yêu cho Chúa và Giáo Hội, 

chứ không chịu mất trong tay một hay nhiều cô gái khác đâu; 

và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì muốn dành lại cho mình 

hoặc “không ăn đƣợc thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi 

tu thì tới một lúc nào đó lƣơng tâm thức tỉnh bên nữ sẽ bộc 

bạch hết với ngƣời có trách nhiệm và bạn thân thiết, dù có dặn 

nhau “sống để dạ thác mang theo,” hoặc biểu lộ ra qua thái độ 

muốn chiếm hữu – ghen tuông – độc quyền. 

 

                                                 
16 GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về ngƣời có những ngăn trở để nhận 

lãnh chức thánh. 
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Nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi hƣớng về phía ứng 

sinh, thì ứng sinh nào bị phát hiện là không thích hợp, vì 

khiếm khuyết thể lý, quân bình tâm lý hay luân lý, và có 

những ngăn trở theo Giáo luật hoặc thiếu tinh thần phục thiện 

và cố tình dối trá, nên mạnh dạn và nhanh chóng đƣa đƣơng sự 

ra khỏi con đƣờng theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các nhà đào 

tạo và ứng sinh, không đƣợc phép nuôi dƣỡng những hy vọng 

hảo huyền và những ảo tƣởng nguy hiểm, dù biết rằng mỗi vị 

thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tƣơng 

lai. Cũng không ai đƣợc tự phụ rằng ơn thánh sẽ thay thế cho 

những khiếm khuyết tự nhiên.  

 

ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh các đặc tính của một 

nền đào tạo tốt cho các chủng sinh: toàn diện, ý thức bổn phận, 

khổ chế, bền bỉ và trung thành anh dũng, thiết lập trên một đời 

sống thiêng liêng đƣợc kích hoạt bởi tƣơng quan mật thiết với 

Chúa, ở bình diện cá nhân cũng nhƣ cộng đoàn, quan tâm đặc 

biệt việc cử hành phụng vụ và năng lãnh nhận các bí tích, vì 

đời sống linh mục đòi hỏi một ý chí nên thánh ngày càng tăng 

trƣởng, một ý thức trong sáng về Giáo Hội, một sự rộng mở 

với tình huynh đệ, không loại trừ mà cũng không phe cánh. 

Với sự trợ giúp của Chúa, linh mục tƣơng lai phải xây dựng sự 

hiểu biết và dấn thân, cũng nhƣ một nền văn hoá cá nhân vững 

chắc, là kết quả của một sự học hỏi say mến và bền bỉ, vì đức 

tin có một chiều kích lý trí và hiểu biết thiết yếu.
17

 

 

Điều mà vị linh hƣớng khám phá về ngƣời thụ hƣớng ở 

toà trong sẽ không đƣợc tiết lộ ra ở toà ngoài. Điều này không 

                                                 
17 ĐTC Biển Đức XVI nói với chủng sinh Collegio Capranica ở Rôma ngày 20/1/2012 

http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-

formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133 

http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133
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những để bảo vệ ngƣời thụ hƣớng, mà còn cống hiến cho anh 

sự tín nhiệm và tin tƣởng rằng điều gì anh đã bộc lộ ở tòa 

trong vẫn đƣợc giữ bí mật. Chính niềm tín nhiệm và bảo đảm 

này mang lại sự chữa lành tận gốc. Ngay trong tai họa lạm 

dụng tình dục trẻ em khiến lập trƣờng Giáo Hội trở nên cứng 

rắn hơn và yêu cầu tích cực hợp tác với thẩm quyền dân sự thì 

ấn tòa giải tội vẫn phải đƣợc tuyệt đối tuân giữ, cha giải tội 

không đƣợc tố cáo các linh mục xƣng thú phạm tội ấu dâm.
18

 

Tóm lại, việc chuẩn bị các ứng sinh thích hợp là nhiệm 

vụ hàng đầu của cộng đoàn Giáo phận và Dòng Tu, mà trên 

hết là của Giám Mục Bản Quyền và những ngƣời Ngài tin 

tƣởng ủy thác cho công cuộc tối quan trọng này. Sự chuẩn bị 

nhắm đến việc tiếp nhận các ứng sinh vào chủng viện và Dòng 

Tu, qua việc phân định, nhận xét, đánh giá, tuyển chọn và khai 

tâm họ đi vào sự cam kết khởi đầu tiến trình tự biến đổi và 

cam kết với sứ vụ.
19

 Việc đào tạo ở chủng viện hay học viện 

tùy thuộc vào phẩm chất của các ứng sinh đã đƣợc nhận vào. 

Phẩm chất của đầu vào quyết định phẩm chất của đầu ra.  

 

 

 

                                                 
18 Xem CWNews 18.03.2010: Một giới chức Vatican nhắc nhở các độc giả tờ Osservatore 

Romano: Nếu một linh mục thú nhận lạm dụng các trẻ em trong một lần đến bí tích thống hối, thì cha 

giải tội không đƣợc tố cáo vụ lạm dụng ấy cho các thẩm quyền hợp pháp. ĐGM Gianfranco Girotti, một 

giới chức của Toà Ân Giải, nhấn mạnh rằng ấn toà trong là tuyệt đối. Cha giải tội không đƣợc làm bất cứ 

điều gì dựa trên những lời thú tội của hối nhân hoặc tiết lộ những tội đã đƣợc xƣng ra cho bất kỳ ngƣời 

nào. Ngài nói: “Việc duy nhất toà giải tội có thể làm là xá tội”. Lời chỉ trích các giám mục Công giáo về 

việc xử lý và giải quyết các linh mục lạm dụng tập trung vào những trƣờng hợp trong đó những phát hiện 

lạm dụng là ở ngoài toà giải tội – hoặc qua những khiếu nại từ các nạn nhân hoặc qua những lời thú nhận 

do các linh mục trong những phỏng vấn hành chính. 

19 x. GL 241. 
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BB..  TTIIẾẾNN  TTRRÌÌNNHH  ƠƠNN  GGỌỌII  NNĂĂMM  BBƯƯỚỚCC  

 

 Tất cả mọi sự đều có tiến trình của nó, và phải tiệm tiến đi 

nhƣ thế trong trật tự, đi sai nhịp là sẽ bị đảo lộn, rối tung lên và có 

nguy cơ thất bại. Ơn gọi cũng thế, không thể đòi hỏi anh em mới 

vào Dòng phải giống nhƣ anh em sắp ra trƣờng, cũng nhƣ không 

thể chấp nhận anh em năm cuối mà cũng dẫm chân tại chỗ nhƣ khi 

mới vào. Vì thế, việc nói về tiến trình sống ơn gọi này hữu ích 

không phải chỉ riêng cho các anh em mới bắt đầu, mà cả những anh 

em lớp lớn, và thậm chí cả những ngƣời đã chịu chức vẫn còn cần 

thiết để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ ơn gọi của 

mình cho đến cùng.  

 

Sống tiến trình ơn gọi năm bƣớc này là một công trình 

hợp tác của mọi thành phần Giáo Hội với ơn Chúa. Nhƣng 

việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện, vì việc theo đuổi ơn gọi 

là điều Chúa muốn chứ không phải con ngƣời muốn mà thành. 

Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm cùng Chúa Cha 

trƣớc khi chọn 12 tông đồ từ giữa các môn đệ: “Trong những 

ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Ngƣời đã thức 

suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Ngƣời kêu 

các môn đệ lại, chọn lấy mƣời hai ông và gọi là Tông Đồ”
20

. 

Và cũng chính Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện cho có thêm 

thợ gặt, nhƣ thánh Luca viết: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt 

lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
21

; 

còn thánh Matthêu thì nói chi tiết hơn: “Đức Giê-su thấy đám 

                                                 
20 Lc  6, 12-13. 

21 Lc 10, 2. 
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đông thì chạnh lòng thƣơng, vì họ lầm than vất vƣởng, nhƣ 

bầy chiên không ngƣời chăn dắt. Bấy giờ, Ngƣời nói với môn 

đệ rằng Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy 

xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
22

. Giáo Hội cầu nguyện, 

Giáo phận cầu nguyện, Hội Dòng cầu nguyện, giáo xứ cầu 

nguyện, gia đình cầu nguyện, những ngƣời thân quen cầu 

nguyện, nhất là chính ứng sinh cầu nguyện để mình đƣợc Chúa 

thƣơng chọn gọi: “Dạ, con đây, xin sai con đi”
23

.  

 

Việc thứ hai là phải vun trồng và bảo vệ ơn gọi: phải 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ơn gọi đƣợc triển nở, phải cất 

đi hay tránh xa những môi trƣờng, những mối quan hệ gây hại 

cho ơn gọi, nhất là các tƣơng quan với ngƣời khác phái trong 

thế giới tục hóa và hƣởng thụ hôm nay. 

 

11..  BBƯƯỚỚCC  TTHHỨỨ  NNHHẤẤTT::  CCHHÚÚAA  GGỌỌII  

(Gọi tên con) 

Chúa gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm cõi lòng hay gián 

tiếp qua ngƣời nọ kẻ kia, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để 

nói lên kế hoạch yêu thƣơng quan phòng của Chúa cho mỗi 

ngƣời, với từng bối cảnh cụ thể của cuộc sống mỗi ngƣời. Ứng 

sinh trong giai đoạn quan trọng này cần có ngƣời đồng hành 

cùng tìm kiếm và phân định ý Chúa. 

 

Chúng ta thử ngắm nhìn một số ơn gọi điển hình trong 

Thánh Kinh. Trƣớc hết là câu chuyện Ơn gọi của cậu bé 

Samuel. Chắc anh em đã nhiều lần đọc đoạn sách này: “Cậu 

bé Sa-mu-en phụng sự Đức Chúa, có ông Ê-li trông nom. Thời 

ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. 

                                                 
22 Mt 9,36-38. 

23 Is 6, 8. 
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Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt 

đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chƣa 

tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt 

Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thƣa: 

“Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Ê-li và thƣa: “Dạ, con 

đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con 

về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần 

nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thƣa: “Dạ, con đây, 

thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con 

về ngủ đi.” Bấy giờ Sa-mu-en chƣa biết Đức Chúa, và lời Đức 

Chúa chƣa đƣợc mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-

en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thƣa: “Dạ, con 

đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu 

bé. Ông  nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi 

con thì con thƣa: „Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang 

lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, 

đứng đó và gọi nhƣ những lần trƣớc: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!” 

Sa-mu-en thƣa: “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng 

nghe”
24

. Ai đã giúp anh em nhận ra lời mời gọi của Chúa? 

 

Câu chuyện thứ hai là Tiến trình ơn gọi của Đức 

Mẹ
25

: Thiên Chúa đi bƣớc trƣớc sai sứ thần vào nhà trinh nữ 

và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà.” Thoạt đầu Đức Mẹ băn khoăn: Nghe lời ấy, bà rất 

bối rối, và tự hỏi lời chào nhƣ vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền 

giải thích: “Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và 

này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là 

Giêsu. Ngƣời sẽ nên cao cả, và sẽ đƣợc gọi là Con Đấng Tối 

Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngƣời ngai vàng 

                                                 
24 1 Sm 3, 1-10. 

25 Lc 1, 26-38. 
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vua Đavít, tổ tiên Ngƣời. Ngƣời sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn 

đời, và triều đại của Ngƣời sẽ vô cùng vô tận.” Đức Mẹ phản 

bác lại vì trái với quyết ý và kế hoạch của Mẹ cho cuộc đời 

mình, cũng nhƣ Mẹ nghĩ theo cách tự nhiên của con ngƣời: 

“Việc ấy làm sao xảy ra đƣợc, vì tôi không biết đến việc vợ 

chồng!” Sứ thần lại giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên 

bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, 

Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ đƣợc gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ 

thần còn nêu bằng chứng thuyết phục: “Kìa bà Êlisabét, ngƣời 

họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cƣu mang một 

ngƣời con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay 

đã có thai đƣợc sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì 

là không thể làm đƣợc.” Bấy giờ Đức Mẹ từ bỏ, hay đúng hơn 

lụy phục ý muốn và kế hoạch riêng của Mẹ cho ý muốn và kế 

hoạch của Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa 

cứ làm cho tôi nhƣ lời sứ thần nói.” Chúng ta thấy Thiên Chúa 

không hành động nghịch lại tự do của con ngƣời, mà Ngài cần 

đến sự ƣng thuận tự do của tạo vật của Ngài: Cả trời và đất, cả 

thiên đàng và trần thế, cả chính Thiên Chúa đều chờ đợi lời 

đáp trả của Mẹ Maria. Mẹ trở nên mẫu gƣơng cho chúng ta 

trƣớc lời mời gọi của Chúa. Mẹ có ý muốn và kế hoạch cho 

cuộc đời của Mẹ. Nhƣng một khi thiên sứ giải thích và thuyết 

phục, Mẹ nhận ra ý muốn và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời 

Mẹ thì Mẹ liền mau mắn lụy phục ý muốn và kế hoạch của Mẹ 

cho ý muốn và kế hoạch của Chúa. Ai trong chúng ta cũng có 

ý muốn và kế hoạch riêng cho đời mình, liệu ý muốn và kế 

hoạch đó có phù hợp với ý muốn và kế hoạch của Chúa cho 

mình không; và nếu không thì chúng ta có dám luỵ phục ý 

muốn và kế hoạch của mình cho ý muốn và kế hoạch của Chúa 

không, vì chúng ta chỉ thực sự triển nở và hạnh phúc trong ý 

muốn và kế hoạch của Chúa cho mình? 

 



24 Tân Phúc Âm hóa bản thân tu sĩ và cộng đoàn 

 

 Câu chuyện thứ ba là Ơn gọi của bốn Tông đồ đầu 

tiên: “Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-

rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Ngƣời để nghe lời Thiên 

Chúa. Ngƣời thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những 

ngƣời đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lƣới. Đức 

Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và 

Ngƣời xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Ngƣời ngồi 

xuống, và từ trên thuyền Ngƣời giảng dạy đám đông. Giảng 

xong, Ngƣời bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nƣớc sâu mà thả 

lƣới bắt cá.” Ông Si-môn đáp:“Thƣa Thầy, chúng tôi đã vất 

vả suốt đêm mà không bắt đƣợc gì cả. Nhƣng vâng lời Thầy, 

tôi sẽ thả lƣới.” Họ đã làm nhƣ vậy, và bắt đƣợc rất nhiều cá, 

đến nỗi hầu nhƣ rách cả lƣới. Họ làm hiệu cho các bạn chài 

trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những ngƣời này tới, và họ đã 

đổ lên đƣợc hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông 

Si-môn sấp mặt dƣới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin 

tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa 

bắt đƣợc, ông Si-môn và tất cả những ngƣời có mặt ở đó với 

ông đều kinh ngạc. Cả hai ngƣời con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-

bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc nhƣ 

vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay 

anh sẽ là ngƣời thu phục ngƣời ta.” Thế là họ đƣa thuyền vào 

bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngƣời”
26

. 

 Là những ngƣời đánh cá chuyên nghiệp mà suốt cả đêm 

các ông không bắt đƣợc con cá nào, dù là thời gian thuận tiện 

cho việc đánh bắt, vì ban đêm các phiêu sinh vật nổi lên mặt 

nƣớc và cá theo đó mà tìm thức ăn. Ấy thế mà khi có Chúa 

Giêsu ở cùng trên thuyền và vâng lời Ngài, dù Ngài không 

từng trải nghề cá, các ông đƣợc một mẻ cá lạ lùng. Và chính 

mẻ cá lạ lùng này đã thúc đẩy các tông đồ mau mắn theo 
                                                 

26 Lc 5,1-11. 
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Chúa. ĐTC Phanxicô khuyến khích giới trẻ: “Hãy tin tƣởng 

vào Chúa Giêsu. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Ngƣời ở bên 

bờ của cuộc đởi, Ngƣời đến gần những thất bại của chúng ta, 

những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, để 

biến đổi chúng”
27

.   

 Lời mời gọi của Chúa thật đa dạng và phong phú, đến 

nhƣ bất ngờ và dƣờng nhƣ không thể. Chúng ta có thể kể đến 

lời mời gọi Matthêu bên bàn thu thuế
28

, Mai-đệ-liên gái điếm
29

  

hay Phaolô bắt đạo
30

 và bao nhiêu kỳ tích ơn gọi của các 

thánh, cùng những ngƣời mà chúng ta có thể biết đƣợc… Nhìn 

vào câu chuyện đời với những biến cố nổi bật của chính mỗi 

ngƣời chúng ta, thành công hoặc thất bại, thánh thiện hoặc tội 

lỗi, các nhà đào tạo, nhất là vị linh hƣớng, có thể giúp chúng ta 

đọc đƣợc dấu chỉ lời mời gọi của Chúa, hoặc trực tiếp, hoặc 

gián tiếp bởi ai đó gợi ý thúc đẩy. Có thể là cha mẹ, cha xứ, 

thầy xứ, bạn bè… giống nhƣ Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa 

Giêsu cho hai môn đệ mình, hoặc nhƣ Anrê dẫn em mình là 

Simon, Philipphê dẫn Nathanael đến với Chúa Giêsu... Hôm 

nay, Chúa vẫn luôn tiếp tục gọi và đổi mới lời mời gọi của 

Ngài qua từng biến cố cuộc đời của chúng ta, chúng ta đừng để 

đánh mất cơ hội đáp trả. 

 

 Những ngày thƣờng huấn này là cơ hội thuận tiện để 

mỗi ngƣời chúng ta đọc lại lịch sử ơn gọi của mình, và nghiêm 

túc bắt đầu việc lƣợng sức để quyết định dứt khoát ơn gọi của 

mình, càng sớm càng tốt, ích lợi vừa cho bản thân vừa cho 

Giáo Hội và Nhà Dòng. Dù đã ở trong Dòng một thời gian, lâu 

                                                 
27 Trích bài giảng trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22/9/2013. 

28 Mt 9,9. 

29 Ga 8, 2-11. 

30 Cv 9, 1-18. 
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mau tuỳ ngƣời, chúng ta cũng vẫn đang tìm hiểu ơn gọi mỗi 

ngày cho chín chắn hơn, bằng việc kiểm tra chính mình và các 

ân ban của mình xem có phù hợp với đời sống và sứ vụ tu sĩ 

linh mục không. Chúng ta phải phân định và đánh giá các ân 

huệ ấy xem có ăn khớp với kế hoạch chung và nhu cầu của 

Giáo Hội và Hội Dòng hay không. Dĩ nhiên phải có hòa điệu 

trong việc sống các ân ban đa dạng ấy mới sống ơn gọi một 

cách vui tƣơi hạnh phúc đƣợc.  

 

Bên cạnh đó, những ngƣời có trách nhiệm đào tạo cũng 

tìm hiểu và đánh giá để đón nhận và thăng tiến chúng ta, nhƣ 

Chúa Giêsu đã thẩm định ông Nathanael là “ngƣời đích thực, 

lòng dạ không có gì gian dối” và đã tiếp nhận ông vào hàng 

ngũ tông đồ của Chúa
31

. Các ngài cũng xem xét tính tình, khả 

năng, lòng đạo đức, ý hƣớng và động lực của chúng ta có phù 

hợp với ơn gọi tu sĩ linh mục không. Trong thƣ gửi ngƣời công 

giáo Á Nhĩ Lan về những tổn thƣơng đau đớn do nạn lạm dụng 

tình dục của hàng giáo sĩ, ĐTC Biển Đức XVI qui kết là “do các 

thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tƣ cách xứng đáng của 

các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong 

việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong 

các chủng viện và tập viện.”
32

 Tuy nhiên, cơ hội vẫn chƣa 

đóng lại và chúng ta đƣợc mời gọi khẩn trƣơng hơn trong việc 

học hỏi, trao đổi và linh hƣớng để quyết định thật sự lật sang 

trang đời mới trƣớc khi quá muộn, vì tội thì tha lỗi thì sửa, mỗi 

vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tƣơng 

lai. Ngƣời chƣa phạm lỗi gì chƣa chắc đã “bảo đảm” hơn 

ngƣời có lỗi mà đã sửa đƣợc và dứt khoát không tái phạm: tiên 

cũng có khi đọa, thánh cũng có khi lầm, huống chi là con 

                                                 
31 Ga 1,35-50. 

32 Thƣ ĐTC Biển Đức XVI gửi Ngƣời Công giáo Ái Nhĩ Lan, Vatican ngày 20/3/2010. 
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ngƣời mỏng dòn hèn yếu nhƣ chúng ta! Đào tạo đích thực 

boe61n ngƣời lầm lỗi thành ngƣời không còn lầm lỗi, biến 

ngƣời xấu thành ngƣời tốt, ngƣời tốt thành ngƣời tốt hơn để đi 

đến sự hoàn hảo thánh thiện. 

 
Việc phân định ơn gọi này không thể thiếu, dù bƣớc 

đầu có thể rất may mắn nhƣ cậu bé Ba Tây dịp ĐTC Phanxicô 

đến chủ sự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28, sau khi vƣợt 

qua rào cản nhảy lên xe ĐGH, thì thầm với ngài: “Tâu Đức 

Thánh Cha, con muốn trở thành một linh mục của Chúa Kitô”. 

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: “Cha sẽ cầu nguyện cho con, 

nhƣng cha xin con cũng cầu nguyện cho cha”, Ngài cảm động 

rơi nƣớc mắt và ôm cậu: “Từ hôm nay, ơn gọi của con đƣợc 

thiết lập”
33

. “Đƣợc thiết lập” hôm nay không có nghĩa là đƣợc 

bảo đảm mãi về sau, nhƣng phải gìn giữ và phát triển tích cực 

hơn lên mỗi ngày mới đƣợc.  

 

Trong những giờ suy niệm cá nhân trƣớc Thánh Thể, 

chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi chúng ta, đồng thời xin 

cho chúng ta đƣợc kiên trì cộng tác với ơn Chúa, dù chúng ta 

không tốt hơn và nhiều khả năng hơn nhiều anh em đồng tuổi 

khác, để tỏ rõ tình thƣơng vô điều kiện và quyền tự do chọn 

gọi của Chúa, nhƣ Ngài đã nói: “Không phải các con chọn 

Thầy, nhƣng chính Thầy đã chọn các con”. ĐTC Biển Đức 

XVI khích lệ hơn 6.000 chủng sinh, những ngƣời ao ƣớc trở 

nên linh mục của Chúa Kitô để phục vụ Giáo Hội và con 

ngƣời, đến từ khắp nơi trên thế giới trong thánh lễ ngày 

20/8/2011: “Các con đã nghe theo tiếng gọi của Chúa Kitô, và 

đƣợc cái nhìn đầy yêu thƣơng của Ngài lôi cuốn. Các con hãy 

                                                 
33 Đó là cậu Nathan de Brito ở Rio de Janeiro trong bộ áo của đội bóng quốc gia Brazil, đƣợc 

Phóng viên  CNA thuật lại. 



28 Tân Phúc Âm hóa bản thân tu sĩ và cộng đoàn 

 

hƣớng mắt lên Ngài: qua việc Nhập thể, Ngài mang lại cho thế 

giới mạc khải sau cùng về Thiên Chúa, và nhờ sự Phục sinh, 

Ngài đã trung thành thực thi lời hứa. Hãy tạ ơn Chúa vì dấu 

chỉ yêu mến đánh dấu mỗi ngƣời trong các con”
34

.  

 

Còn ĐTC Phanxicô trong cuộc gặp các chủng sinh và 

tập sinh hôm 6/7/2013 nhắc nhở: “Trở thành linh mục, tu sĩ 

hay nữ tu, không phải là một lựa chọn chúng ta thực hiện hoàn 

toàn bằng bản thân mình. Tôi không tin tƣởng một chủng sinh, 

hay một tập sinh nói với tôi „Con đã chọn con đƣờng này‟. Tôi 

không thích nói nhƣ vậy! Điều đó không đúng. Câu trả lời của 

chúng ta đƣợc kích hoạt bởi một lời mời gọi tình yêu. Đó là 

một cái gì bạn cảm thấy bên trong. Cái gì đó làm chúng ta 

không yên. Và bạn đáp trả lại „Vâng.‟ Xin Mẹ Maria luôn 

đồng hành nâng đỡ chúng ta.  

 

  

22..  BBƯƯỚỚCC  TTHHỨỨ  HHAAII::  LLỜỜII  ĐĐÁÁPP  TTRRẢẢ  CCỦỦAA  MMỖỖII  

NNGGƯƯỜỜII  

 

Chúng ta đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và 

mong muốn đƣợc quảng đại cho đến cùng. Đây là một bƣớc 

rất quan trọng, bởi vì ơn gọi “không phải là một chọn lựa luân 

lý hay một lý tƣởng cao quý, nhƣng là gặp gỡ với chính Chúa 

Giêsu, một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một chân trời 

mới, và qua đó là một hƣớng đi có tính cách quyết định”
35

. 

Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài qua các biến cố cuộc 

                                                 
34 Xem bài dịch của Cha Tiến in trong website Xuân Bích 

http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/ 

35 ĐGH Biển Đức XVI, Deus Caritas Est, số 1. 

 

http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/
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sống thì chúng ta cũng phải luôn đổi mới lời đáp trả của chúng 

ta qua các biến cố cuộc sống ấy, dù vui hay buồn, thành công 

hay thất bại, thánh thiện hay tội lỗi. 

 

Và trong sự đáp trả theo Chúa này phải để ý hai yếu tố 

Thích và Hợp. THÍCH là yếu tố chủ quan và tình cảm có thể 

theo phong trào, nhất thời và hay thay đổi; HỢP là yếu tố 

khách quan kiên định đòi hỏi khả năng và phẩm chất để đƣợc 

bền vững cho đến cùng. Tự mình đánh giá mình, chúng ta có 

thế bị ảo tƣởng và sai lầm, nên cần có ngƣời đào tạo kinh 

nghiệm hƣớng dẫn để khỏi chọn lựa sai kế hoạch của Chúa. 

Thích làm tu sĩ linh mục mà không hợp là không đƣợc, nhất là 

khi gặp phải trở ngại Giáo luật hay gƣơng xấu nặng. Trái lại, 

dù đƣợc mọi ngƣời đánh giá là hợp mà đƣơng sự không thích 

thì cũng chịu thua. 

 

 Nhƣ thế, để thẩm định lời đáp trả ơn gọi cần có sự hợp 

tác tích cực giữa đôi bên, các nhà đào tạo và ứng sinh, cùng 

với ơn Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt cả đôi bên đi 

đến một điểm chung là ơn gọi tu sĩ linh mục, trở nên ngƣời của 

Thiên Chúa và ngƣời cho con ngƣời, vì không những ứng sinh 

mà nhà đào tạo cũng có thể gặp phải sai lầm ngoài ý muốn. 

Xin nhắc lại rằng trách nhiệm đào tạo linh mục là trách nhiệm 

của mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đặc 

biệt là các cha xứ: “Toàn thể cộng đồng kitô giáo có bổn phận 

phải cổ động các ơn gọi để đáp ứng đủ những nhu cầu thừa 

tác vụ thánh trong toàn thể Giáo Hội. Bổn phận này bó buộc 

cách riêng các gia đình, các nhà đào tạo, đặc biệt là các giáo 

sĩ, nhất là các cha sở... trong việc chuẩn bị thích đáng cho 
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những ngƣời nam đứng tuổi cảm thấy mình đƣợc gọi vào thừa 

tác vụ thánh.”
36

  

 

Ngƣời có trách nhiệm trƣớc nhất và cao nhất trong việc 

tuyển chọn và đào tạo tu sĩ linh mục là Bề Trên Dòng. Nhƣng 

ngài thƣờng ủy nhiệm cho một số nhà đào tạo đã đƣợc chuẩn 

bị kỹ lƣỡng cộng tác với Ngài để đồng hành với các ứng sinh, 

tiệm tiến thẩm tra và giúp ứng sinh biện phân ý Chúa và thực 

thi ý Chúa (qua câu chuyện đời của anh), bảo đảm cho ứng 

sinh là anh đƣợc Thiên Chúa kêu gọi, và mời gọi anh tham gia 

vào việc tự đào tạo chính anh. Việc Bề Trên gọi ứng sinh lên 

khấn và chịu chức xác nhận ơn gọi đích thực của Chúa đối với 

anh. 

 

Cuộc sống đức tin, nhất là đời sống ơn gọi, luôn là lối đi 

ngƣợc dòng với xu hƣớng thời đại của nền văn minh sự chết 

[tục hóa, hƣởng thụ vật chất và khoái lạc]. Do đó, cả ứng sinh 

và các nhà đào tạo luôn quan tâm đến các mối liên hệ xã hội và 

đời sống độc thân thanh khiết của các ứng sinh trƣớc khi nhận 

vào; cân nhắc thái độ của ứng sinh đối với giới tính và khả 

năng sống độc thân thánh hiến
37

; đồng thời phải xem ứng sinh 

có ngăn trở Giáo luật nào không
38

 và kiên trì sử dụng mọi 

phƣơng thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ lấy 

mình, trong mọi mối tƣơng quan để đƣợc xứng hợp theo đuổi 

lý tƣởng ơn gọi cho đến cùng. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Các 

con đừng sợ đi ngƣợc dòng đời, khi mà những giá trị đƣợc bày 

ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cƣớp mất hy vọng 

của chúng ta, những giá trị đƣợc ví nhƣ những bữa ăn, khi 

                                                 
36 x. GL 233. 

37 Bộ GDCG, Chỉ dẫn việc huấn luyện độc thân linh mục tr.7-75. 

38 GL 1024-1052. 
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bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta; những giá 

trị này làm hại chúng ta. Nhƣng chúng ta phải đi ngƣợc dòng 

đời! Và các bạn trẻ, các con phải là ngƣời đi tiên phong:“hãy 

đi ngƣợc dòng đời và hãy lấy làm hãnh diện khi đi ngƣợc dòng 

đời nhƣ vậy”
39

. 

 

Nhƣng ngƣời trẻ ngày nay trƣởng thành sớm về mặt sinh 

học,
40

 nên chuyện tình cảm yêu đƣơng không thể tránh. Họ 

cần đƣợc hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trƣớc khi 

đi vào lựa chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục và tu 

sĩ đúng nhƣ Chúa muốn và Giáo Hội dạy. Đồng thời cũng phải  

thẳng thắn nhìn nhận những cản trở và chiến đấu không thể 

vƣợt qua đƣợc để lƣợng sức mình mà đổi hƣớng sớm, không 

cần đợi đến lúc bị phát hiện hay bị tố cáo, vì con đƣờng linh 

mục hay tu sĩ không phù hợp cho họ.
41

 ĐTC Phanxicô khi còn 

là Hồng Y tiết lộ bí quyết sống độc thân một cách hạnh phúc 

của ngài: “Lúc tôi còn là một chủng sinh, tôi bị lóa mắt bởi 

một cô gái tại đám cƣới của một ông chú. Tôi bàng hoàng 

trƣớc vẻ đẹp và trí thông minh của nàng… quả đúng thế, tôi 

bàng hoàng một thời gian khá lâu. Tôi luôn nghĩ đến nàng 

không thôi. Sau đám cƣới ấy, tôi trở lại chủng viện, nhƣng đến 

cả một tuần lễ sau, tôi vẫn không cầu nguyện đƣợc, vì mỗi lần 

cố gắng cầu nguyện thì cô gái lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi 

phải suy nghĩ lại xem tôi đang làm gì đây. Tôi vẫn còn tự do vì 

mới chỉ là chủng sinh thôi, nghĩa là tôi có thể trở về gia đình, 

thế là xong. Nhƣng tôi phải suy nghĩ về chọn lựa của mình một 

                                                 
39 Trích huấn từ buổi tiếp kiến chung ngày 23/6/2013. 

40 Theo Health Times và China Daily, Bộ Y tế Trung quốc cho biết sữa bột của công ty 

Synutra của Trung quốc có chứa hormone sinh dục cao hơn mức bình thƣờng ở ngƣời lớn kích thích gây 

dậy thì sớm ở trẻ 4-15 tháng tuổi. 

41 Xin xem Ephesô 2,1-10. 
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lần nữa. Và một lần nữa, tôi đã chọn, hay đúng hơn, tôi để 

mình đƣợc chọn bởi con đƣờng tu trì. Hiện tƣợng này mà 

không xẩy ra mới bị coi là chuyện bất bình thƣờng. Và khi nó 

xẩy ra, ngƣời ta bắt buộc phải rà lại hƣớng đi của mình một 

lần nữa. Đây là vấn đề ta phải chọn lựa lại hoặc cho rằng 

„điều tôi đang cảm xúc thật là đẹp. Tôi sợ sau này mình sẽ 

không trung thành với ơn gọi, do đó, nên rời chủng viện là 

hơn‟. Nếu việc này xẩy ra cho một chủng sinh, tôi thƣờng giúp 

họ ra đi bằng an để trở thành một Kitô hữu tốt, chứ không 

thành một linh mục xấu.” 

 

Cũng xin nhắc lại rằng đối với ngƣời Việt Nam chúng 

ta, lãnh vực tính dục rất tế nhị, nếu các nhà đào tạo không 

nhẫn nại lắng nghe và khả tín hầu ứng sinh dễ dàng bộc lộ sự 

thật, đồng thời để mình dễ bị “sốc” và có ngay biện pháp thì 

khiến ứng sinh lo sợ và co mình lại hoặc nói dối, kẻo một lần 

đã nói dối thì họ sẽ có khuynh hƣớng nói dối mãi, dù biết rằng 

sẽ phải trả giá rất đắt khi lời nói dối bị vạch trần.
42

 Vì thế, thật 

hữu ích việc ứng sinh đƣợc biết rõ và tự mình có trách nhiệm 

đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, 

với sự giúp đỡ của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hƣớng. Có 

thế thì sự chọn lựa đời sống linh mục hay tu sĩ có hƣớng dứt 

khoát sớm, để tiến trình đào tạo và tự đào tạo đƣợc thanh thản 

và hiệu quả. Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu thì nên 

dần dần chấm dứt đi, một khi đã chọn lựa đời tu. Nếu lỡ có chi 

hơn thế mà không đến đỗi mắc ngăn trở Giáo Luật thì càng 

phải cƣơng quyết chấm dứt, triệt để biến đổi lật sang trang đời 

                                                 
42 Vì muốn việc thanh lọc đƣợc nghiêm túc dựa vào lƣơng tâm ứng sinh và tính cách thánh 

thiêng, một số ứng sinh bị buộc đặt tay trên Phúc Âm thề nói sự thật và vì sợ bị loại nên đã thề gian. Cần 

xem lại đƣờng lối sƣ phạm và nhắc ứng sinh biết có thể dối ngƣời chứ không dối đuợc Chúa và lƣơng 

tâm mình đâu. 
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mới, không nuôi dƣỡng đèo bồng du dƣa nữa. Kể cả hai bên 

đều cùng đi tu thì phải biến đổi và thăng hoa nó lên, để tránh 

những hệ lụy “ngƣời xƣa cảnh cũ” sau này. Tốt nhất là không 

nên tìm cơ hội gặp gỡ riêng tƣ với ngƣời tình cũ. Nhớ tiến 

trình con cóc tiến hóa “đứt đuôi nòng nọc.”
43

  

 

Và dù có nói là quyết tâm lật sang trang đời mới thì 

cũng cần có đủ thời gian để ứng sinh trắc nghiệm chính mình 

là mình có thể kiên trì làm đƣợc điều đó; đồng thời ngƣời có 

trách nhiệm có đủ dữ kiện để an tâm chứng nhận rằng ứng sinh 

đã thực sự đổi mới và kiên trì tiến bƣớc đƣợc trên đƣờng ơn 

gọi. Giáo Hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và 

đang nỗ lực nghiêm khắc chấn chỉnh ngay từ bƣớc tuyển lựa 

và đào tạo đầu tiên.
44

 Đã là con ngƣời thì ai cũng có những 

nhu cầu và ham muốn tự nhiên cần phải chiến đấu, nhƣng tội 

nghiệp cho những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” sẽ phải chiến 

đấu nặng nề hơn. Tuy nhiên, nếu cứ phải chiến đấu quá nặng 

nề và quá dai dẳng thì không nên tiếp tục, vì sẽ khổ cho mình 

và cho nhiều ngƣời khác sau này, thiệt hại cho công cuộc 

dƣỡng giáo và truyền giáo của Giáo Hội.
45

 Chuyện gì làm 

riêng tƣ một mình thì có Chúa biết. Nhƣng chuyện gì làm giữa 

hai ngƣời thì rồi ra ngƣời khác cũng sẽ biết, không biết đƣợc 

hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể họ đã biết rồi mà vì 

nhân đạo, họ không nói hoặc chƣa nói đó thôi. Ứng sinh nên 

                                                 
43 Con cóc đẻ trứng dƣới nƣớc, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc 

thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dƣới nƣớc, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nƣớc, cóc sẽ vội 

vả tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải nhƣ thế. 

44 Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong 

việc xử lý những trƣờng hợp lạm dụng tính dục. 

45 Hỏi Chúa nhƣng ứng sinh trả lời cho chính mình: “Chúa có muốn con làm linh mục 

không? Nếu con làm linh mục, có gì nguy hại cho con, cho ngƣời khác và cho Giáo Hội không?” 
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nhớ rằng những ngƣời thƣơng mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ 

không chấp nhận thái độ nƣớc đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để 

ngăn chặn. Những ngƣời ghét mình hay gia đình mình sớm 

muộn gì cũng sẽ tố cáo.
46

 Và ngay chính do ngƣời con gái ấy 

mà sự việc sẽ bị bại lộ: Nàng có thể chấp nhận mất ngƣời yêu 

cho Chúa và Giáo Hội, chứ không chịu mất trong tay một hay 

nhiều cô gái khác; và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì 

muốn dành lại cho mình hoặc “không ăn đƣợc thì đạp đổ!” 

Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lƣơng tâm 

thức tỉnh, bên nữ sẽ bộc bạch hết với ngƣời có trách nhiệm và 

bạn thân thiết, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” 

hoặc biểu lộ ra qua thái độ muốn chiếm hữu – ghen tuông – 

độc quyền, khiến ngƣời khác thắc mắc tìm hiểu mà bị bại lộ. 

Để có đƣợc mối tƣơng quan tốt, hài hòa, quân bình và trƣởng 

thành với cả hai phái, nhất là với phái nữ, những ngƣời có kinh 

nghiệm đƣa ra năm điểm thiết yếu phải giữ trong các cuộc gặp 

gỡ: Nơi chốn – Thời gian và thời lƣợng – Khoảng cách thể lý 

và tâm lý – Sự có mặt của những ngƣời thứ ba – Ý thức sự 

hiện diện khuất ẩn nhƣng rất thực của Chúa. 

 

Nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi hƣớng về phía ứng 

sinh, thì ứng sinh nào bị phát hiện là không thích hợp, và có 

những ngăn trở theo Giáo luật hoặc thiếu tinh thần phục thiện 

và cố tình dối trá, thì nên mạnh dạn và nhanh chóng đƣa 

đƣơng sự ra khỏi con đƣờng theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các 

nhà đào tạo lẫn ứng sinh, không đƣợc phép nuôi dƣỡng những 

hy vọng hảo huyền và những ảo tƣởng nguy hiểm, dù biết rằng 

mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một 

tƣơng lai.  

                                                 
46 GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về ngƣời có những ngăn trở để nhận 

lãnh chức thánh. 
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Ngoài ra, các ứng sinh cần đƣợc biết rõ những khoản 

Giáo Luật liên quan. Không nên để quá muộn khiến tiến thối 

lƣỡng nan, thiệt hại cho Giáo Hội lẫn cho đƣơng sự.  

- GL 1024 và 1033: Chỉ có ngƣời nam nào đã lãnh nhận Bí 

tích Rửa Tội và Thêm Sức rồi mới đƣợc lãnh nhận chức 

thánh cách thành sự và hợp pháp. 

- GL 1025: Phải trải qua một thời gian thử thách, hội đủ những 

đức tính thích hợp, không bị điều bất hợp luật và ngăn trở nào, 

đủ các giấy tờ cần thiết, và phải đƣợc điều tra kỹ lƣỡng (x. GL 

1051) 

- GL 1026: Đƣơng sự phải đƣợc tự do hoàn toàn, tuyệt đối 

không đƣợc cƣỡng bách bằng bất cứ cách nào và vì bất 

cứ lý do gì, cũng không đƣợc ngăn cản ngƣời đủ khả 

năng xứng hợp theo Giáo luật. 

- GL 1029: Chỉ nên cho tiến chức những ứng sinh có đức 

tin tinh tuyền, ý hƣớng ngay lành, kiến thức cần thiết, 

danh thơm tiếng tốt, đức hạnh vẹn toàn, nhân đức vững 

vàng, các đức tính về thể lý và tâm lý phù hợp với chức 

thánh sẽ lãnh nhận. 

- GL 1036-1037: Ứng viên phải đệ trình một bản tuyên bố 

do chính tay mình viết và ký tên xác nhận mình tự 

nguyện và tự do xin đƣợc chịu chức và sẽ vĩnh viễn dấn 

thân cho thừa tác vụ của Giáo Hội, đã công khai đảm 

nhận nghĩa vụ sống độc thân trƣớc Thiên Chúa và Giáo 

Hội. 

- GL 1041: Những bất hợp luật không đƣợc chịu chức:  

- điên khùng/bệnh tâm thần, không đủ năng lực chu 

toàn thừa tác vụ; 

- bội giáo, lạc giáo hay ly giáo; 

- mƣu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự; 

- tội sát nhân, phá thai có hiệu quả, hay tích cực cộng tác 

vào; 
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- chủ tâm hủy hoại thân thể mình hay kẻ khác, đã 

mƣu toan tự vẫn; 

- đã thực hiện một hành vi thuộc bí tích truyền chức 

[vd. ngồi vào tòa giải tội nghe xƣng tội…]. 

 

- GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về 

ngƣời có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh. 

- GL 1045: Dù không biết là có những điều bất hợp luật và 

những ngăn trở thì vẫn bị mắc những điều ấy. 

- GL 1051: Phải điều tra theo các phƣơng thế hữu ích tùy 

hoàn cảnh mỗi thời và mỗi nơi. 

  

Ngoài ra cũng phải xét đến một vấn đề rất quan trọng là 

vấn đề đồng tính luyến ái (sẽ đƣợc nói rõ vào một dịp khác).  

 

Ứng sinh cũng cần có một cam kết khởi đầu (bằng viết 

tay) về ý ngay lành và tính trung thực của việc theo đuổi ơn 

gọi, liên quan đến bối cảnh gia đình “xét nhƣ chủng viện đầu 

tiên,”
47

 những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên 

và những điều kiện thiêng liêng. Ứng sinh cũng đƣợc yêu cầu 

trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm 

tâm lý; lãnh vực đời sống tình cảm/tính dục cũng cần đƣợc 

khảo sát và chữa lành hầu đạt đƣợc sự ổn định cần thiết cho 

đời sống linh mục mai ngày; những gánh nặng nội tâm cần 

đƣợc tháo gỡ và giải quyết nhờ sự trợ giúp của các nhà đào 

tạo, nhất là vị linh hƣớng.
48

 

 

- GL 239,2: Mỗi chủng viện phải có ít nhất một vị linh 

hƣớng và những tƣ tế khác đƣợc Giám Mục chỉ định 

                                                 
47 Optatam Totius số 21. 

48 GL 239,2; 240,2; 246,4; FABC, 7th Plenary Assembly, Spiritual Direction. 
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vào nhiệm vụ giải tội/linh hƣớng. Xuân Bích có ƣu 

điểm trong vấn đề này. 

- GL 240,2: Không bao giờ đƣợc hỏi ý kiến của vị linh hƣớng 

hay cha giải tội trong việc cho chủng sinh tiến chức hoặc sa 

thải. 

- GL 246, 4: Ứng sinh phải thƣờng xuyên lãnh nhận bí 

tích sám hối và tự do chọn lựa cho mình một vị linh 

hƣớng để có thể tin tƣởng bày tỏ lƣơng tâm. Việc linh 

hƣớng thuộc bí mật tòa trong nhƣ ấn tòa giải tội, trong 

mối tƣơng quan khép kín tay ba (Chúa Thánh Thần, 

ứng sinh và vị linh hƣớng) 

 

Điều mà vị linh hƣớng khám phá về ngƣời thụ hƣớng ở 

toà trong sẽ không đƣợc tiết lộ ra ở toà ngoài. Điều này không 

những để bảo vệ ngƣời thụ hƣớng, mà còn cống hiến cho anh 

sự tín nhiệm và tin tƣởng rằng điều gì anh đã bộc lộ ở tòa 

trong vẫn đƣợc giữ bí mật. Chính niềm tín nhiệm và bảo đảm 

này mang lại sự chữa lành tận gốc. Ngay trong tai họa lạm 

dụng tình dục trẻ em khiến lập trƣờng Giáo Hội trở nên cứng 

rắn hơn và yêu cầu tích cực hợp tác với thẩm quyền dân sự thì 

ấn tòa giải tội vẫn phải đƣợc tuyệt đối tuân giữ, cha giải tội 

không đƣợc tố cáo vị linh mục xƣng thú phạm tội ấu dâm.
49

 

                                                 
49 Xem CWNews 18.03.2010: Một giới chức Vatican nhắc nhở các độc giả tờ Osservatore 

Romano: Nếu một linh mục thú nhận lạm dụng các trẻ em trong một lần đến bí tích thống hối, thì cha 

giải tội không đƣợc tố cáo vụ lạm dụng ấy cho các thẩm quyền hợp pháp. ĐGM Gianfranco Girotti, một 

giới chức của Toà Ân Giải, nhấn mạnh rằng ấn toà trong là tuyệt đối. Cha giải tội không đƣợc làm bất cứ 

điều gì dựa trên những lời thú tội của hối nhân hoặc tiết lộ những tội đã đƣợc xƣng ra cho bất kỳ ngƣời 

nào. Ngài nói: “Việc duy nhất toà giải tội có thể làm là xá tội”. Lời chỉ trích các giám mục Công giáo về 

việc xử lý và giải quyết các linh mục lạm dụng tập trung vào những trƣờng hợp trong đó những phát hiện 

lạm dụng là ở ngoài toà giải tội – hoặc qua những khiếu nại từ các nạn nhân hoặc qua những lời thú nhận 

do các linh mục trong những phỏng vấn hành chính. 
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Tóm lại, việc chuẩn bị các ứng sinh thích hợp là nhiệm 

vụ hàng đầu của Bề Trên và những ngƣời Ngài tin tƣởng ủy 

thác cho công cuộc tối quan trọng này. Sự chuẩn bị nhắm đến 

việc tiếp nhận các ứng sinh, qua việc phân định, nhận xét, 

đánh giá, tuyển chọn và khai tâm họ đi vào sự cam kết khởi 

đầu tiến trình tự biến đổi và cam kết với sứ vụ.
50

 Việc đào tạo 

ở Dòng tùy thuộc phẩm chất của các ứng sinh đã đƣợc nhận 

vào. Phẩm chất của đầu vào quyết định phẩm chất của đầu ra: 

thời gian bảy, tám năm xem vậy mà ngắn lắm anh em ơi! 

 

Nhƣng cái gì có thể xảy ra khi chúng ta khám phá ra 

rằng chúng ta không thích hợp? Thƣa hoặc là phải rời Nhà 

Dòng, hoặc là phải thích nghi, uốn nắn chính bản thân và nỗ 

lực hội nhập. Sự việc ấy đôi khi gây ra cảm giác khó chịu và 

cũng gây nên những khó khăn, vì không phải lúc nào cũng có 

thể nhận ra ngay tác động của Chúa Thánh Thần. Về lòng chân 

thật trong ơn gọi, tôi xin kể hầu anh em câu chuyện “Nhà vua 

chọn ngƣời kế vị”: Một vị vua kia thật hiền, hết lòng yêu 

thƣơng lo cho dân cho nƣớc, nhƣng chẳng may Chúa không 

cho sinh con nối dòng. Vua lên kế hoạch chọn ngƣời kế vị 

trong hàng con cháu của hoàng thân quốc thích. Vua giao cho 

mỗi ngƣời một hạt giống, chủng loại khác nhau, để chăm bón 

thành cây kiểng, hẹn ba năm sau mở cuộc thi do cả triều đình 

chấm, dƣới sự chủ tọa của chính vua. Đến hẹn, các công tử của 

hoàng thân quốc thích đua nhau mang thành quả của mình đến 

dự thi. Có nhiều chậu kiểng tuyệt đẹp và quí giá, ai cũng trầm 

trồ khen ngợi, đƣợc xếp hạng tiến dẫn trƣớc, và các chủ nhân 

hớn hở nắm chắc phần thắng. Cuối rốt là một công tử trẻ tuổi 

bê một chậu đất không cây dâng lên, khóc tức tƣỡi. Vua đích 

thân thẩm vấn. Cậu nghẹn ngào thƣa: “Con đã làm hết mọi 

                                                 
50 x. GL 241. 
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cách chăm bón hằng ngày, che mƣa che nắng, liệu đủ nƣớc đủ 

phân, khí trời âm dƣơng… nhƣng hạt giống của con vẫn không 

mọc, con không hiểu tại sao. Con thành thật xin lỗi vua, vì đã 

làm vua thất vọng, con xin nhận thất bại của con.” Vua ôm 

chầm lấy chàng trai và tuyên bố đã tìm đƣợc ngƣời kế vị. Vua 

giải thích: “Tất cả mọi hạt giống vua giao đều đã luộc chín hết 

rồi, không thể nào mọc thành cây đƣợc. Chỉ công tử này là thật 

thà, ngay chính và trung thành, xứng đáng để ta truyền ngôi trị 

nƣớc, chăm lo cho muôn dân. Các công tử khác tuy đã thay hạt 

giống thật vua giao, nhƣng cũng hết lòng chăm bón, ta không 

bắt tội, triều đình sẽ tuỳ theo tài năng đức độ của mỗi ngƣời 

mà cắt đặt. Mỗi ngƣời chúng ta tự nghĩ và tự trả lời trong thinh 

lặng về ý ngay lành và lòng chân thật của mình khi theo đuổi 

ơn gọi tu sĩ linh mục Dòng Thánh Tâm Huế.  

 

ĐTC Biển Đức XVI nói với các chủng sinh ngày 

20/8/2011: “Đƣợc khích lệ bởi những ngƣời đào tạo các con, 

các con hãy mở tâm hồn cho ánh sáng của Chúa để xem liệu 

con đƣờng này, một con đƣờng đòi hỏi lòng can đảm và tính 

xác thực, có phải là con đƣờng của các con không, và chỉ tiến 

tới thiên chức linh mục nếu các con chắc chắn xác tín rằng 

Thiên Chúa kêu gọi các con trở thành các thừa tác viên của 

Ngài và hoàn toàn quyết định thực thi thừa tác vụ này trong sự 

vâng phục những quy định của Giáo Hội.” Và xin mời anh em 

lắng nghe cùng hội nhập vào bài hát “Tình Chúa Chọn Con”. 

  

33..  BBƯƯỚỚCC  TTHHỨỨ  BBAA::  CCAAMM  KKẾẾTT  TTHHEEOO  CCHHÍÍNNHH  CCHHÚÚAA  

KKIITTÔÔ  TTOOÀÀNN  TTHHỂỂ  

Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã 

chọn Thầy, nhƣng chính Thầy đã chọn các con và sai các con 

ra đi, để các con sinh hoa trái và hoa trái các con tồn tại, hầu 

tất cả những gì các con xin Cha nhân danh Thầy thì Ngƣời 
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ban cho các con”5511. Nhƣ thế, mỗi ngƣời phải khẳng định rằng 

mình theo chính Chúa Kitô chứ không phải ai khác, và đặt 

Chúa Kitô ở trung tâm của tất cả mọi sự. Đƣợc hiểu hay không 

đƣợc hiểu, đƣợc ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sƣớng 

hay khổ, thành công hay thất bại, mặc! Cứ bám chặt vào Chúa, 

chúng ta sẽ nhận đƣợc một sức mạnh kỳ diệu nâng đỡ mà 

Thánh Phaolô xác quyết là “chính Chúa Kitô sống trong 

tôi”5522.  

 

Quả vậy, chúng ta cam kết đi theo chính Chúa Kitô, và 

là Chúa Kitô toàn thể, nghĩa là Chúa Kitô vinh hiển của núi 

Taborê cũng nhƣ Chúa Kitô khổ nạn của đồi Golgotha, dù gặp 

hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Nếu gặp đƣợc Bề Trên, các 

cha giáo và anh em cảm thông nâng đỡ thì con đƣờng vác thập 

giá đi theo Chúa đƣợc nhẹ nhàng hơn, còn nếu gặp phải ngƣời 

thiếu thông cảm hay quá khó thì con đƣờng thập giá theo Chúa 

có nặng nề hơn, nhƣng vẫn quyết tâm đi tới, không hề bỏ cuộc, 

“biết rằng đời hiểu hay không, uống cho bằng cạn chén hồng 

Chúa giao, thƣơng ai Chúa mới gọi vào, kèm trong thử thách 

dạt dào đỡ nâng”, bởi vì nếu cố tìm Chúa Giêsu mà không có 

thánh giá thì sẽ có nguy cơ gặp phải thánh giá mà không có 

Chúa Giêsu.  

 

Để hiểu đƣợc tính cách và tầm quan trọng của cam kết 

này, chúng ta phải xét đến các động lực ơn gọi. Đúng vậy, 

đàng sau mọi quyết định và hành động đều có một hay nhiều 

động lực ẩn khuất tác động. Chúng ta cần một không gian và 

thời gian để xem xét, làm sáng tỏ và thanh luyện các động lực 

của mình. Có thế thì việc đáp trả lời mời gọi và cam kết theo 

                                                 
51 Ga 15,16-17. 

52 Gal 2,20. 
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Chúa mới bền vững trong tin yêu và quảng đại. Công cuộc đào 

tạo ở Nhà Dòng hay Chủng viện, đặc biệt việc đồng hành 

thiêng liêng và linh hƣớng sẽ đóng góp vào việc nhận diện và 

thanh lọc các động lực ấy. 

 

Có những động lực ý thức, nhƣ lòng khao khát phục vụ 

Chúa và các linh hồn, làm việc tông đồ, có nhiều thời gian hơn 

để cầu nguyện, v.v... Có những động lực vô thức nhằm tìm 

kiếm thỏa mãn các nhu cầu đã không đƣợc thỏa mãn trong thời 

niên thiếu, hoặc do ảnh hƣởng của ngƣời khác can thiệp vào, 

khao khát cuộc sống đƣợc bảo đảm, khao khát đƣợc nhận biết, 

đƣợc chú ý, đƣợc chấp nhận; khao khát đƣợc kiện toàn, để chu 

toàn một lời hứa khi nhỏ, để thoát khỏi nghèo khổ, thoát ly 

khỏi đời sống gia đình bất hạnh, tìm kiếm đặc ân, thoả mãn 

tham vọng của cha mẹ, v.v... Các động lực ấy chẳng phải là 

tội, nhƣng chúng bộc lộ những thiếu sót làm lệch lạc con 

đƣờng ơn gọi đích thực.  

 

Để tăng cƣờng sự phát triển trƣởng thành nhân bản và 

thiêng liêng, ta cần trung thực loại bỏ hay biến đổi uốn nắn các 

động lực không thích hợp. Đừng coi thƣờng sự quí mến bản 

thân với các nhu cầu của nó. Sự quí mến bản thân giúp ta ý 

thức về sự dâng hiến bản thân. Nếu không có qúi mến bản thân 

thì dâng hiến cái gì? Do đó phải đối mặt gọi tên và giải quyết 

tốt các nhu cầu ấy để sự dâng hiến bản thân đƣợc ý nghĩa trọn 

vẹn và bền bĩ. Chỉ trong ánh sáng tình yêu vô điều kiện và bất 

biến của Chúa, ƣớc muốn dâng hiến bản thân mới ngày một 

hiện rõ và tự do trao dâng cho Chúa và tha nhân, theo sự thúc 

đẩy của ơn Chúa Thánh Thần.  
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Xem xét các loại động lực thúc đẩy ý hƣớng này giúp 

chúng ta nắm rõ nội dung và sức năng động trong ý hƣớng 

muốn tiến vào đời sống dâng hiến: 

 

Ý hƣớng cam kết cung ứng khả năng đáp lại tiếng Chúa 

gọi, nhờ hoa quả của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. 

Đây là ý hƣớng lý tƣởng của ngƣời tƣơng đối trƣởng thành và 

hƣớng tới tự hiến, tự do đáp lại lời mời gọi của Chúa.  

 

Ý hƣớng phận vụ thƣờng bị giằng co giữa việc tìm kiện 

toàn chính mình và sự sẵn sàng dâng hiến bản thân mình. Tính 

lƣỡng diện này tỏ lộ lãnh vực không có tự do trong cái tôi còn 

thiếu trƣởng thành, nên cần một sự phân định cẩn thận.  

 

Ý hƣớng địa vị tìm thăng tiến bản thân để che lấp sự bất 

ổn căn bản trong đời sống của mình, hay vì ƣớc muốn và tham 

vọng của ngƣời khác coi đời tu là một thăng tiến xã hội, nhƣ 

hoài bảo của cha mẹ họ hàng chẳng hạn: linh mục là ngƣời 

luôn đƣợc kính trọng và có vị thế trong xã hội.  

 

Ý hƣớng trốn thoát nhằm tìm kiếm sự che chở từ cuộc 

sống tu trì, muốn tránh những phiền toái rắc rối của đời sống 

hôn nhân gia đình, dù rằng vẫn chịu sự lôi cuốn. Tính nhập 

nhằng này có thể đƣợc quan sát thấy cách dễ dàng trong thái 

độ lẫn cách ứng xử.  

 

Ứng sinh có ý hƣớng địa vị và trốn thoát thƣờng không 

có ơn gọi đích thực, bởi vì họ thiếu trƣởng thành nhân cách và 

sẽ dễ dàng từ bỏ hoặc phản bội sứ vụ căn bản của mình. Một 

nhà phân định bén nhạy có thể trực giác ngay đƣợc ý muốn 

phục vụ tha nhân của ứng sinh nhƣ thế nào.  
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Ứng sinh cần phải ý thức về nhiều nhân tố trong động 

lực ơn gọi của mình và phân tích những đƣờng lối dấn thân 

phục vụ tha nhân, bao gồm cả việc trung thành với lời cam kết 

của mình. Nhiệm vụ của vị hƣớng dẫn ơn gọi thật là quan 

trọng. Ngƣời hƣớng dẫn cần giúp ứng sinh ý thức rõ nhiều 

động lực đang có mặt nơi anh, đồng thời giúp anh thấy đƣợc 

sự xung khắc giữa các động lực ấy và giải quyết chúng. Động 

lực nào phù hợp với đời tu sẽ đƣợc sử dụng để thăng tiến. 

Động lực nào không phù hợp với đời tu thì phải loại bỏ hay 

biến đổi. Nếu không thể nào thay đổi đƣợc, nên khéo léo 

khuyên anh tìm một cuộc sống ở nơi nào khác thì tốt hơn là 

theo đuổi đời sống hƣớng tới chức linh mục.  

 

Để sống cao độ sự cam kết này, ứng sinh cần phải tự 

biết mình. Ở cửa đền Alphê, Socrate cho khắc chữ “Hãy tự 

biết mình.” Còn Thánh Augustinô thì cầu nguyện mỗi ngày 

“xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Tự biết mình là 

yếu tố rất quan trọng để ứng sinh đạt đƣợc mức độ trƣởng 

thành. Phải cố gắng hiểu đƣợc mình là ai, với tất cả những 

điểm mạnh và những điểm yếu. Nếu không có nhận thức rõ 

ràng về mình, ứng sinh dễ có khuynh hƣớng tự tôn bằng sự 

phòng vệ coi mình là trung tâm điểm hoặc tự ti và quá lệ thuộc 

vào ngƣời khác. Sự kiện rất nhiều ứng sinh ngày nay không thể 

trực diện với chính mình để biết mình là ai giải thích tại sao có 

nhiều sự thiếu trƣởng thành hay tự đánh giá thấp nơi nhiều chủng 

sinh, ngay cả nơi một số linh mục trẻ mới ra trƣờng nữa. Ứng sinh 

phải tự biết mình là ai, và đang ở đâu trong tiến trình tu luyện. Nhà 

đào tạo cũng phải biết ứng sinh đang ở giai đoạn nào trong tiến 

trình ấy, để nhẫn nại dẫn dắt, không đốt giai đoạn, kẻo đốt giai 

đoạn là đốt cháy cả một đời ngƣời. 
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Sự qui chiếu về Chúa Giêsu phải là tuyệt đối. 

Dostoievski xác tín: “Tôi tin rằng không có gì đẹp hơn, không 

có gì sâu xa hơn, không có gì thiện cảm hơn, không có gì hữu 

lý hơn, không có gì mạnh mẽ hơn, và không có gì hoàn hảo 

hơn Chúa Kitô”. Thánh Patrice nói: “Chúa Kitô ở với tôi, 

Chúa Kitô ở trong tôi, Chúa Kitô ở sau lƣng tôi, Chúa Kitô ở 

trƣớc mặt tôi, Chúa Kitô ở bên cạnh tôi, Chúa Kitô đến nắm 

tay tôi, Chúa Kitô đến an ủi tôi, Chúa Kitô đến bổ sức cho tôi, 

Chúa Kitô ở dƣới chân tôi, Chúa Kitô ở trên đầu tôi, Chúa 

Kitô ở trong sự bình tâm, Chúa Kitô ở trong hiểm nguy, Chúa 

Kitô ở trong trái tim của những ngƣời yêu mến tôi. Chúa Kitô 

ở nơi môi miệng của bạn hữu cũng nhƣ của ngƣời xa lạ.” 

 

Thánh Vinh sơn đệ Phaolô khuyên: “Bạn hãy nhớ rằng 

chúng ta sống trong Chúa Kitô nhờ cái chết của Chúa Kitô, và 

chúng ta phải chết trong Chúa Kitô để đƣợc sự sống của Chúa 

Kitô, đời sống chúng ta phải đƣợc giấu ẩn trong Chúa Kitô và 

tràn đầy Chúa Kitô, và để rồi nếu muốn đƣợc chết nhƣ Chúa 

Kitô thì phải sống nhƣ Chúa Kitô.”  

 

Thánh Gioan Tiền Hô ƣớc muốn “Ngài phải lớn lên, 

còn tôi phải bé đi”, còn thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống, 

nhƣng không còn là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” - 

“Những gì xƣa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho 

là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với 

mối lợi tuyệt vời là đƣợc biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”
53

. 

 

Cầu mong cho mỗi ngƣời chúng ta ngày càng cam kết 

đi theo chính Chúa Kitô toàn thể, và có thể nói đƣợc cùng với 

thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức 
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Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, 

bắt bớ, gƣơm giáo?... Nhƣng trong mọi thử thách ấy, chúng ta 

toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. “Đúng thế, tôi tin 

chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma 

vƣơng quỷ lực, hiện tại hay tƣơng lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 

trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không 

có gì tách đƣợc chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện 

nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”
54

. 

 

Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, vì trong 

thực tế, rất lắm lần chúng ta đã để một ai đó hay một cái gì đó 

tách biệt Chúa Giêsu ra khỏi tình yêu và cuộc đời của chúng 

ta, cho dù không hề có cái gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình 

yêu của Chúa Giêsu: chúng ta có thế nào đi nữa thì Ngài vẫn 

hằng thƣơng yêu chúng ta, và thƣơng yêu chúng ta cho đến 

cùng. 

(Bước Lần Đi Theo Chúa) 

 

44..  BBƯƯỚỚCC  TTHHỨỨ  TTƯƯ::  

BBIIẾẾNN  ĐĐỔỔII  VVÀÀ  ĐĐIIỀỀUU  CCHHỈỈNNHH  CCUUỘỘCC  SSỐỐNNGG  DDẦẦNN  

Cái gì cũng có thời gian của nó, không dễ gì mà một 

sớm một chiều đã đạt đƣợc mục tiêu. Vì thế tiến trình tu – sửa 

phải đƣợc khởi sự ngay, không chậm trễ, nhƣng cần dần dần 

biến đổi và điều chỉnh cuộc sống mình cho phù hợp với đời 

sống tu trì nói chung, và nhất là phù hợp với đặc sủng và linh 

đạo riêng biệt của Dòng mà mình muốn dấn thân vào. Mỗi 

ngƣời cần ý thức rõ nhiều động lực đang có mặt nơi mình, 

đồng thời cũng thấy đƣợc sự xung khắc giữa các động lực ấy 

và giải quyết chúng. Động lực nào phù hợp với đời tu sẽ đƣợc 
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vun trồng thăng tiến. Động lực nào không phù hợp với đời tu 

thì phải loại bỏ hay biến đổi.  

 

Dòng Thánh Tâm Huế chúng ta có một điểm rất quý, đó 

là Dòng có vừa bậc tu sĩ vừa bậc giáo sĩ, lại rất uyển chuyển 

linh hoạt trong tiến trình đào tạo, các ứng viên có thể chuyển 

đổi từ bậc này sang bậc kia, chẳng hạn nhƣ có cái gì đó không 

phù hợp với chức linh mục tu sĩ thì chuyển qua bậc tu sĩ, hoặc 

đang ở bậc tu sĩ nhƣng hội đủ điều kiện để trở thành tu sĩ linh 

mục thì đƣợc chuyển sang, không bị mất ơn gọi theo đặc sủng 

và linh đạo của Dòng mình. Quả thế, có những Dòng hƣớng 

dẫn ứng sinh chọn lựa dứt khoát bậc tu, hoặc tu huynh hoặc tu 

huynh linh mục, nếu không đƣợc thì phải lui về thế gian hay 

chuyển đổi sang Dòng khác, chứ không đƣợc chuyển bậc. Khi 

làm linh hƣớng ở Chủng viện, vì tính thích hợp của đƣơng sự, 

tôi hƣớng dẫn một số ứng sinh linh mục triều nên chuyển qua 

Dòng, hay ngƣợc lại. 

 

Về sự dần dần biến đổi, chúng ta đọc thấy: “Ông Anrê 

dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông 

Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ đƣợc gọi 

là Kêpha” nghĩa là Phêrô.”
55

 Đổi tên là đổi con ngƣời, đổi 

cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ, cách đối xử và yêu 

thƣơng. Cuộc sống của chúng ta sẽ phải từ từ đƣợc biến đổi: từ 

từ sống khác đi, không còn nhƣ cuộc sống đã từng sống trƣớc 

đây nữa. Con ngƣời trần tục sẽ dần dần chết đi, để con ngƣời 

thiêng liêng không ngừng đƣợc triển nở và lớn lên trong chúng 

ta, nhƣ Gioan Tẩy Giả tuyên bố: “Ngài phải lới lên còn tôi 

phải nhỏ lại”. Ngày 4/10/2013 vừa qua, tại căn phòng mà 

khoảng 800 năm trƣớc đây, Thánh Phanxicô Khó Khăn đã cởi 

                                                 
55 Ga 1, 40-42. 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 47 
 

bỏ y phục của mình và đặt dƣới chân thân phụ trả lại cho cha, 

từ bỏ đời sống sang giàu và gia tài mình sẽ đƣợc để hiến thân 

cho Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi thành phần Hội 

Thánh trút bỏ tinh thần thế tục đang làm hại chúng ta, đang 

tiêu diệt Hội Thánh.
56

 Nói nhƣ thánh Phaolô là phải cởi bỏ con 

ngƣời cũ và mặc lấy con ngƣời mới, ngày càng trở nên đồng 

hình đồng dạng với Chúa Kitô, đến độ “tôi sống, nhƣng không 

phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. 

 

Biến đổi là chia cắt với cái đi trƣớc, nghĩa là chúng ta từ 

bỏ một cách sống, một cách hiểu biết đối với Thiên Chúa, với 

vũ trụ, với chính mình và tha nhân, tức là con ngƣời trần thế 

bấy lâu nay của mình. Thánh Phaolô khuyên “quên hẳn đàng 

sau, nhắm thẳng phía trƣớc mà chạy tới.” Mở ra với những gì 

đang đến, nghĩa là một hiện hữu mới, một ý nghĩa độc đáo và 

bất ngờ đối với cái đi trƣớc. Nhƣ thế, sự trở thành ứng sinh tu 

sĩ linh mục mở đƣờng vào cuộc sống mới là một sự xé rách, 

một thứ cái chết, nhƣng rách để lành, chết để sống; đó là một 

thứ biến đổi căn để, một mất một còn trong ý nghĩa một cuộc 

tái sinh.  

 

Dƣờng nhƣ có một đổ vỡ giữa cuộc sống của ngƣời 

thanh niên bình thƣờng và cuộc sống của ứng sinh tu sĩ linh 

mục. Thật thế, khi chúng ta bƣớc vào đời ứng sinh tu sĩ linh 

mục, chúng ta dƣờng nhƣ không còn sống nhƣ một thanh niên 

bình thƣờng nữa, mà sống nhƣ một con ngƣời thiêng liêng 

thuộc về Thiên Chúa, dù vẫn còn có đó con ngƣời trần tục 

trong chính mình. Tính lƣỡng diện này vẫn tồn tại lâu dài, có 

khi suốt cả cuộc đời nữa, trải qua những chiến đấu, dòn 

mỏng… với thành công và thất bại nhƣ Nguyễn Bá Học nói: 
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“Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà 

chẳng dại đôi lần? Nhƣng đây chƣa phải trận sau cùng chiến 

đấu!” Vì thế ngƣời ta thƣờng nói “thất bại là mẹ thành công.” 

Quả thế, chính từ khi thú nhận thất bại trong việc đánh cá suốt 

đêm mà không bắt đƣợc con nào, nhƣng rồi vâng lời Chúa 

Giêsu mà thả lƣới, Phêrô bắt đƣợc mẻ cá lạ lùng khiến ông tin 

tƣởng theo Chúa, trở nên vị tông đồ cả của Chúa. 

 

Ta có thể nhìn kinh nghiệm đổ vỡ nầy qua hình ảnh 

Abraham vâng lời Thiên Chúa ra đi, cắt đứt mọi mối quan hệ 

cộng đồng và yêu thƣơng với gia đình, với đồng bào và thiên 

nhiên, rời bỏ quê hƣơng để đi đến một quê hƣơng mới Thiên 

Chúa sẽ chỉ cho, hầu đƣợc triển nở thành thủ lãnh và cha một 

dân tộc đông đảo nhƣ sao trên trời, nhƣ cát ngoài bãi biển của 

những kẻ tin. Nhƣ thế, hành trình theo ơn gọi bẻ gãy tính 

thuần nhất của những gì đã nhận lãnh trong cuộc đời, ghi khắc 

một đổ vỡ và thay đổi các giá trị vốn có. Sự đoạn tuyệt đó là 

một quà tặng mở ra một cánh cửa khác. Hãy tiến lên và sáng 

tạo nên chƣơng tiếp theo của cuộc đời ta. Thánh Phaolô chia 

sẻ: “Những gì xƣa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Ki-tô tôi 

cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so 

với mối lợi tuyệt vời là đƣợc biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của 

tôi. Vì Ngƣời, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả nhƣ rác, để 

đƣợc Đức Ki-tô và đƣợc kết hợp với Ngƣời”
57

. 

 

Chúng ta không sợ nói lên kinh nghiệm bản thân, nhất 

là với vị linh hƣớng, để mô tả thứ thanh tẩy cần thiết hầu đi 

vào hành trình thiêng liêng, hƣớng tới đời sống tu sĩ linh mục. 

Muốn thế, cần có sự tín nhiệm lẫn nhau thực sự trong việc linh 

hƣớng, một tƣơng quan tay ba khép kín giữa Chúa Thánh 
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Thần, ngƣời thụ hƣớng và vị linh hƣớng. Cái quan trọng là có 

nơi mỗi ngƣời một biến cố lịch sử đánh dấu thời khắc trở 

thành ứng sinh, và thời khắc đó đƣợc sống thƣờng xuyên trong 

tất cả công cuộc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, nhƣ biến 

cố ngã ngựa của Saolô trên đƣờng Đamas chẳng hạn.  

 (Xin Biến Đổi Con) 

 

 Sự kiện ngƣời đi tu xem ra hiện hữu tách biệt với ngƣời 

đời khiến ngƣời ta than phiền đi tu là cắt khỏi cuộc sống (xuất 

thế, vào sống trong Dòng). Nhƣng một cách nào đó đời tu sẽ 

đòi lại sự chia tách nầy (nhập thế, đi làm mục vụ trong thế 

gian) và khoảng cách giữa tu và không tu là một dữ kiện có 

một ý nghĩa hữu lý. Đó là sống một cách khác hợp với chọn 

lựa của đời mình: “Chính anh em xƣa kia cũng ăn ở nhƣ thế, 

khi anh em còn sống giữa những ngƣời ấy. Nhƣng nay, cả anh 

em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng 

nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục”
58

. Đổ vỡ nầy đánh 

dấu sự khởi đầu của tất cả mọi cuộc đời. Và phải chăng tu và 

không tu có mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau, và mối tƣơng quan 

đƣợc định nghĩa bằng bạo lực của cái chết? Nhƣng có thể nói 

đây là một bạo lực ngọt ngào: giết chết cái chất trần tục trong 

con ngƣời mình, để cuối cùng đƣợc sinh ra trong thánh thiêng 

của con ngƣời tu: “Anh em hãy mặc lấy con ngƣời mới đã 

đƣợc Chúa Kitô Phục Sinh biến đổi.” “Phàm ai ở trong Chúa 

Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi và cái mới đã có đây 

rồi”
59

. Thánh Basiliô Cả Giám Mục cũng đã biện giải: “Trƣớc 

khi bắt đầu đời sống mới, bạn phải chấm dứt đời sống cũ. 

Cũng nhƣ những ngƣời đã chạy hết một quảng đƣờng mà 

muốn quay trở lại phải dừng chân và nghỉ ngơi cách nào đó 
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trƣớc khi chuyển hƣớng ngƣợc lại, thì trong việc đổi đời cũng 

vậy, xem ra cần phải chết cách nào đó giữa đời sống trƣớc và 

đời sống sau, vừa chấm dứt những gì thuộc về trƣớc vừa bắt 

đầu những gì thuộc về sau.”
60

 

 

Trong sự thay đổi đó, tinh thần theo Chúa Kitô là chủ 

đạo: thay đổi con tim, tâm thức, lối sống và cuộc sống. Luật 

của sự sống và sinh trƣởng là thay đổi, và mỗi chặng đƣờng 

sinh trƣởng của con ngƣời đều đƣợc ghi dấu bằng những thay 

đổi quyết định. Đó là tiến trình lâu dài của một công cuộc hợp 

tác đào tạo và tự đào tạo, vừa thần linh vừa nhân loại, dƣới tác 

động của Chúa Thánh Thần. Và ai cũng nhận thấy rằng tự thay 

đổi bản thân thì dễ hơn là thay đổi ngƣời khác, đồng thời nên 

thay đổi trƣớc khi bị bó buộc phải thay đổi, kẻo không còn kịp 

nữa mà muộn mất rồi: một khi đã bị những ngƣời có trách 

nhiệm, nhất là bề trên, định kiến in trí thì thật vô phƣơng cứu 

chữa! Vậy phải xin ơn cƣơng quyết thay đổi cái có thể thay 

đổi, can đảm chấp nhận cái không thể thay đổi và ơn khôn 

ngoan để biết phân biệt cái có thể thay đổi và cái không thể 

thay đổi. Muốn cho việc hƣớng tới đời sống mới này thành 

công, ứng sinh phải đặt mình trong tay Chúa, nhƣ cây viết chì 

trong tay nghệ sĩ, vì “không có Thầy các con chẳng làm đƣợc 

gì hết” và “với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”  

 

ĐTC Phanxicô nói đến cái nhìn của Chúa Giêsu làm 

biến đổi cuộc đời của ông thu thuế Lêvi, và của chúng ta nữa, 

nếu chúng ta chịu để cho Ngài nhìn chúng ta và đƣợc tự do 

làm công việc của Ngài. Ngài nói: “Khi Chúa Giêsu nhìn 

Matthêu, cái nhìn đó đã chiếm lấy ông hoàn toàn và đã thay 

đổi cuộc sống của ông. Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn luôn 

                                                 
60 Trích Bài đọc 2 Kinh Sách ngày thứ ba Tuần Thánh. 
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làm cho ta trở nên xứng đáng, trao ban cho ta phẩm giá. Đó là 

một cái nhìn rộng lƣợng”. Ngài giải thích rằng cuộc gặp gỡ 

với Chúa Giêsu cho ta lòng can đảm để theo Ngài. Cái nhìn 

của Chúa Giêsu luôn nâng ta lên. Đó là một cái nhìn luôn luôn 

nâng dậy, không bao giờ để ta lại tại chỗ của mình, không bao 

giờ hạ ta xuống, không bao giờ làm nhục. Nó mời gọi ta đứng 

dậy, một cái nhìn làm ta lớn lên, tiến về phía trƣớc, một cái 

nhìn khích lệ ta. Cái nhìn của Chúa Giêsu mạnh mẽ không thể 

tƣởng đƣợc, nhƣng Ngài hóm hỉnh: Chúa Giêsu không phải là 

một chuyên gia thôi miên. Đúng hơn, cái nhìn của Chúa Kitô 

làm cho ta cảm thấy rằng Ngài yêu ta. Đó là tình yêu Thiên 

Chúa mà “những ngƣời thu thuế và tội lỗi” nhƣ Matthêu đã 

trải nghiệm: “Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn họ và cái 

nhìn của Chúa Giêsu trên họ giống nhƣ một hơi thở trên than 

hồng, và họ cảm thấy nhƣ có lửa trong bụng. Chúa Giêsu làm 

cho họ đứng lên, trả lại cho họ phẩm giá. Mặc dù một số kẻ 

chế nhạo Ngài ăn uống với những ngƣời bị xã hội chối bỏ, 

Chúa Giêsu biết rõ lòng họ: Bên dƣới bùn đất đó có than hồng 

khao khát Thiên Chúa, than hồng của hình ảnh Thiên Chúa 

muốn một ai đó có thể giúp họ đƣợc cháy nóng trở lại. Đó là 

những gì cái nhìn của Chúa Giêsu thực hiện. Chúng ta tiến lên 

phía trƣớc trong cuộc sống, trong niềm xác tín rằng Ngài nhìn 

chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng chờ đợi chúng ta, để nhìn 

chúng ta cách dứt khoát - và cái nhìn cuối cùng của Chúa 

Giêsu trên cuộc đời chúng ta sẽ là mãi mãi, sẽ là đời đời”
61

. 

Chớ gì tất cả chúng ta đều đƣợc cái nhìn biến đổi đó của Chúa 

Giêsu. Xin anh em cùng lắng nghe bài hát “Ánh Mắt Giêsu”. 

 

Mỗi ngƣời sống cuộc đời mình nhƣ thể viết một bài 

luận văn. Điều khó nhất và cần thiết nhất trong phần mở đầu, 

                                                 
61 Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 21/9/2013 tại Nhà Martha, CNA / EWTN News. 
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nhƣ ngƣời ta thƣờng nói “vạn sự khởi đầu nan”, là nêu cho 

đƣợc chủ đề và các ý tƣởng căn bản. Phần thân bài gồm nhiều 

đoạn khai triển các ý tƣởng liên quan để trình bày và củng cố 

chủ đề. Phần kết luận nói lại chủ đề nhƣng mở ra một viễn 

tƣợng mới. Cách chung ai cũng có khả năng để viết đầy đủ và 

hoàn tất các phần của bài luận văn ấy. Nhƣng thực tế có ngƣời 

mới chào đời đã đột ngột chết đi, chƣa viết đƣợc chủ đề đời 

mình. Có ngƣời khi tới tuổi thành niên, đáng lẽ phải viết đƣợc 

chủ đề đời mình, nhƣng lại loay hoay mãi vẫn không viết ra 

đƣợc chủ đề, thậm chí đến già đời vẫn không tìm thấy chủ đề 

hay mục đích của đời mình. Sống cuộc đời không có lý tƣởng 

và mục đích rõ ràng là bài luận văn không có chủ đề, viết lung 

tung. Có ngƣời viết đƣợc chủ đề rất sớm, nhƣng không khai 

triển đƣợc, ôm mộng mà chết, bài luận văn đành dang dở. Có  

ngƣời viết một lúc hai, ba chủ đề nên khai triển theo nhiều 

hƣớng khác nhau, chẳng có thể đi tới phần kết luận đƣợc, bị 

lạc đề. Có ngƣời viết đƣợc chủ đề rất tốt và rõ ràng, nhƣng khi 

khai triển gặp phải khó khăn thử thách nghịch cảnh nên chán 

nản quay lại xoá bỏ chủ đề ấy đi và loay hoay tìm một chủ đề 

khác, song thời gian không còn đủ cho họ, viết chƣa xong đã 

phải nộp, chƣa có phần kết. Có ngƣời viết đƣợc chủ đề, nhƣng 

phần khai triển không ăn khớp, các ý tƣởng lộn xộn không phù 

hợp với chủ đề, không logic. 

 

Chúng ta sống ơn gọi của mình cũng giống nhƣ viết 

một bài luận văn. Lý tƣởng và đời sống tu sĩ linh mục có thực 

sự là chủ đề cuộc đời chúng ta chƣa? Chúng ta đang viết 

nghiêm túc hay đang viết lung tung, sống qua ngày đoạn 

tháng, tới đâu hay đó? Có ngƣời theo ơn gọi rất sớm, nhƣng ơn 

gọi đó không lớn lên theo năm tháng, mà lại nhạt nhoà dần dần 

vì những sức hấp dẫn và tiếng gọi mời khác. Chúng ta có thực 

sự dốc toàn tâm toàn lực theo ơn gọi, hoàn toàn phó thác cho 
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Chúa, hay đang do dự suy tính tìm cách chuẩn bị phƣơng án II 

cho đời mình, để nếu không đƣợc khấn làm tu sĩ hay chịu chức 

linh mục tu sĩ thì ra đời đƣợc chủ động, sợ giữa đƣờng đứt 

gánh hai bàn tay trắng, nên vừa theo học trong Dòng vừa trăn 

trở tìm học thêm một cái gì đó hoặc tìm nguồn bảo đảm kinh 

tế cho tƣơng lai? Đó là bài luận văn lạc đề đấy. Làm thế là 

chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, đi hai chân, không thể 

nào đi vững tới đích đƣợc! Làm nhƣ thế, cuộc đời sẽ thêm xáo 

trộn, bất an… Chúa không muốn, và cuối cùng sẽ mất cả chì 

lẫn chài! Hãy xin Chúa giúp chúng ta viết bài luận văm cuộc 

đời ơn gọi chúng ta cho đến kiện toàn. Trong bài giảng lễ ngày 

7/10/2013 tại Nhà Matta, ĐTC Phanxicô nói: “Tôi tự hỏi bản 

thân mình, và tôi muốn hỏi tất cả anh chị em: Chúng ta có để 

cho Thiên Chúa viết lên cuộc sống của chúng ta không? Hay 

chúng ta muốn tự viết lấy? Điều này liên hệ đến tâm tình hiếu 

thảo với Thiên Chúa. Chúng ta có ngoan ngoãn lắng nghe Lời 

Ngài? Có sẵn sàng để lắng nghe và cảm nhận ra tiếng nói của 

Ngài không? Anh chị em có sẵn sàng tìm kiếm Lời Chúa trong 

cuộc sống hàng ngày không, hay chỉ có những ý tƣởng của 

riêng anh chị em mới có quyền quy định tất cả mọi thứ, không 

để cho Chúa nói gì với anh chị em?” 

 

Chúng ta đã theo ơn gọi đến giờ này, các suy nghĩ, hành 

động, cách sống và cuộc sống của chúng ta có đƣợc biến đổi 

và điều chỉnh phù hợp với đời sống ơn gọi không? Thích làm 

tu sĩ và linh mục là một chuyện, nhƣng có phù hợp với đời 

sống tu sĩ linh mục hay không lại là một chuyện khác. Những 

điều kiện bên ngoài (nhất là các mối tƣơng quan khác phái), 

những điều kiện tự nhiên (sức khoẻ, tính tình, trí khôn, khả 

năng) và những điều kiện tinh thần và thiêng liêng (tinh thần 

tự hiến, tinh thần trách nhiệm, tinh thần và đời sống thiêng 

liêng, tinh thần đức tin, tinh thần cộng tác, tinh thần vâng 
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phục, tinh thần nghèo khó, tinh thần và khả năng sống độc 

thân thanh khiết, tinh thần phụng vụ, tinh thần mục vụ, tinh 

thần lao động chân tay và trí óc) của chúng ta có phù hợp với 

đời sống tu sĩ linh mục không?  

 

Mọi thành phần Dân Chúa, nhất là các vị hữu trách 

đang xem xét tính thích hợp đó của chúng ta, chúng ta liệu 

biến đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp, kẻo thời gian có hạn, 

sợ viết chƣa xong bài luận văn mà đã phải nộp, không có phần 

kết, không đạt tới cuộc sống tu sĩ, linh mục đƣợc chăng?! Thời 

gian thƣờng huấn này thuận lợi cho chúng ta bắt đầu lại đời sống ơn 

gọi của mình với một chủ đề, một động lực thật tốt, thật dứt khoát, 

để mạnh mẽ triển khai, thời gian và tiến trình đào tạo không cho 

phép chúng ta dễ dàng xoá chủ đề và viết lại chủ đề khác đâu. 

Chúng ta hãy kiên nhẫn và cẩn thận hoàn tất từng giai đoạn, đừng 

vội vàng đốt giai đoạn, mà cũng đừng dẫm chân tại chỗ hay nản chí 

bỏ cuộc tháo lui. Hãy nỗ lực vận dụng tất cả để phục vụ lý tƣởng ơn 

gọi của chúng ta bằng mọi giá, trong tin tƣởng cầu nguyện. Cầu 

chúc mỗi ngƣời chúng ta viết thật tốt bài luận văn cuộc đời ơn gọi 

của mình và đạt tới kết luận mong mỏi là đời sống tu sĩ, linh mục.  

 

Hãy tin tƣởng vào lòng thƣơng xót của Chúa và hãy lạc 

quan. Đừng quá chú trọng vào lầm lỗi, nhƣng hãy chú trọng đến bài 

học từ lầm lỗi đó để rút kinh nghiệm mà không lầm lỗi nữa. Chính 

Chúa Giêsu đã từng nói: “Tội con đã đƣợc tha, hãy về bằng an và 

từ nay đừng phạm tội nữa.” Đừng thất vọng về lỗi lầm quá khứ của 

mình và của anh em. Hãy xem cách xử sự của Chúa Giêsu đối với 

thánh Phêrô và thánh Mađalêna. Ngài tha thứ, tin tƣởng vào sự biến 

đổi tốt đẹp trong tƣơng lai, và vẫn tín nhiệm trao cho Phêrô trách 

nhiệm làm đầu Giáo Hội và cho Mađalêna làm sứ giả Tin Mừng 

Phục Sinh. Quả thật “Bản chất của con ngƣời là lầm lỗi và bản chất 

của Thiên Chúa là tha thứ. Và tội thì tha, lỗi thì sửa; mỗi vị thánh 
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đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tƣơng lai.” Công 

cuộc giáo dục đào tạo và các nhà đào tạo phải luôn nhớ đến các đặc 

tính đó. 

 

ĐTC Phanxicô, khi suy niệm Tin Mừng Ga 21,15-19, 

mô tả thánh Phêrô là một tội nhân, có nhiều khuyết điểm, 

nhƣng tự hạ mình để đƣợc Chúa Kitô dẫn dắt tiến lên phía 

trƣớc. Ngài mời gọi chúng ta noi gƣơng Thánh Phêrô, bằng 

cách nhận ra lỗi lầm và mở lòng ra cho Chúa, để Chúa dẫn dắt 

theo con đƣờng ngay chính: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho 

mẫu gƣơng của Thánh Phêrô, một ngƣời gặp Chúa thƣờng 

xuyên và cũng là ngƣời đƣợc Chúa làm cho thanh sạch và 

trƣởng thành hơn về mặt tâm linh, có thể giúp chúng ta hƣớng 

về phía trƣớc. Xin cho điều đó làm cho chúng ta tìm kiếm 

Chúa và tìm gặp đƣợc Chúa, để Chúa tìm thấy chính chúng ta. 

Chúa luôn luôn ở đó, gần gũi chúng ta, tìm kiếm chúng ta. 

Nhƣng đôi khi chúng ta nhìn theo hƣớng khác vì chúng ta 

không muốn nói chuyện với Chúa hoặc không muốn để cho 

Chúa tìm thấy chúng ta”
62

. 

 

Khi cha Antonio Sparado, chủ bút tạp chí La Civiltà 

Cattolica của Dòng Tên, hỏi có thể hỏi câu hỏi “Jorge Mario 

Bergoglio là ai?” không, ĐTC Phanxicô im lặng nhìn thẳng 

cha, gật đầu và trả lời: “Tôi không biết đâu mới là câu mô tả 

xứng hợp nhất... Tôi là kẻ có tội. Đây là định nghĩa chính xác 

nhất, không văn vẻ hoa mỹ, văn chƣơng. Tôi là kẻ tội lỗi”. 

Ngài tiếp tục tập trung suy nghĩ, nhƣ thể câu hỏi bất ngờ và 

ngài buộc phải suy nghĩ thêm. “Đúng, có lẽ tôi có thể nói thế 

này tôi có khéo léo một chút, có thể thích ứng với hoàn cảnh, 

nhƣng cũng đúng là tôi có hơi ngây thơ. Đúng, nhƣng điều 

                                                 
62 Xem bài giảng lễ ngày 17/5/2013 tại Nhà trọ thánh Matta. 
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tóm tắt hay hơn cả, điều phát xuất từ bên trong hơn cả, và là 

điều tôi cảm thấy đúng hơn cả là: tôi là kẻ tội lỗi mà Chúa đã 

đoái nhìn”. Rồi ngài nhắc lại: “Tôi là kẻ đƣợc Chúa đoái nhìn. 

Tôi luôn cảm nhận khẩu hiệu của tôi Miserando atque 

Eligendo [đƣợc xót thƣơng và tuyển chọn], thật chân thực đối 

với tôi”. 

 

ĐGH. Phanxicô còn nhƣ thế đó, huống gì là chúng ta. Xin 

Chúa Thánh Thần, là Thần Chân Lý, tiếp tục cho đến kiện toàn 

những gì Ngài đã thƣơng khởi sự cho chúng ta và với chúng ta. Tôi 

xin mời anh em nghe và hội nhập bản thân với ý lời bài hát “Thập 

giá ơn biến đổi”. 

 

  

55..  BBƯƯỚỚCC  TTHHỨỨ  NNĂĂMM::  

KKIIÊÊNN  TTRRÌÌ  CCHHUU  TTOOÀÀNN  BBỔỔNN  PPHHẬẬNN  ĐĐẤẤNNGG  BBẬẬCC  

 

Ứng sinh kiên trì chu toàn bổn phận tự nhiên cũng nhƣ 

thiêng liêng của mình, không những trong thời gian đào tạo 

khởi đầu trong Dòng, mà còn cả trong suốt cuộc đời thi hành 

sứ vụ tu sĩ linh mục sau này sẽ đƣợc giao phó, cho dù hoàn 

cảnh cuộc sống có thế nào đi nữa. Những ngƣời lơ là việc cầu 

nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng nhƣ 

thiêng liêng theo bậc sống của mình thƣờng dễ vấp ngã và bỏ 

cuộc. 

 

Chúng ta có thể lấy lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ 

ngôn ngƣời gieo giống để so sánh hạt giống rơi vào đất tốt sinh 

hoa kết quả với tiến trình đáp trả ơn gọi và kiên trì đi đến kiện 

toàn: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đƣờng 

là những kẻ đã nghe nhƣng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng 

họ, kẻo họ tin mà đƣợc cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 57 
 

những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhƣng họ không có 

rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi 

vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhƣng dọc đƣờng bị những 

nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc 

đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trƣởng thành. Hạt 

rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao 

thƣợng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa 

kết quả”
63

. Hạt giống ơn gọi cũng trải qua những tình huống 

tƣơng tự. 

 

Kinh Thánh nói đến sự kiên trì vừa nhƣ một điều kiện 

vừa nhƣ một thành quả: “Có kiên trì, anh em mới giữ đƣợc 

mạng sống mình”
64

; “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó 

là để anh em đƣợc an ủi và đƣợc cứu độ. Chúng tôi có đƣợc 

an ủi, thì cũng là để anh em đƣợc an ủi, khiến anh em có sức 

kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng 

tôi phải chịu”
65

; “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình 

là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, 

lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất 

ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng”
66

; “Nhờ sức 

mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên 

mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả”
67

; “Anh hãy thận trọng 

trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong 

việc đó. Vì làm nhƣ vậy, anh sẽ cứu đƣợc chính mình, lại còn 

cứu đƣợc những ngƣời nghe anh giảng dạy”
68

; “Đƣợc ngần ấy 

                                                 
63 Lc 8, 11-15. 

64 Lc 21,19. 

65 2 Cr 1,6. 

66 2 Cr 6, 4-5. 

67 Cl 1,11. 

68 1 Tm 4,16. 
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nhân chứng đức tin nhƣ đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi 

bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên 

trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hƣớng về Đức Giê-su 

là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin... Anh em hãy kiên trì để 

cho Thiên Chúa sửa dạy. Ngƣời đối xử với anh em nhƣ với 

những ngƣời con. Thật vậy, có đứa con nào mà ngƣời cha 

không sửa dạy?”
69

; “Phúc thay ngƣời biết kiên trì chịu đựng 

cơn thử thách, vì một khi đã đƣợc tôi luyện, họ sẽ lãnh phần 

thƣởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến 

Ngƣời”
70

. 

 

Muốn đƣợc kiện toàn ơn gọi thì lòng trung tín cũng vừa 

là điều kiện vừa là thành quả. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh 

nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong 

việc lớn; ai bất lƣơng trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lƣơng 

trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử 

dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của 

cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín 

trong việc sử dụng của cải của ngƣời khác, thì ai sẽ ban cho 

anh em của cải dành riêng cho anh em?”
71

; “Không một thử 

thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vƣợt quá sức loài 

ngƣời. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Ngƣời sẽ không để anh 

em bị thử thách quá sức; nhƣng khi để anh em bị thử thách, 

Ngƣời sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”
72

; 

“Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xƣng niềm hy vọng của chúng ta 

cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta 

                                                 
69 Dt 12,1-2.7. 

70 Gc 1, 12. 

71 Lc 16, 10-12. 

72 1 Cr 10, 13. 
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hãy để ý đến nhau, làm sao cho ngƣời này thúc đẩy ngƣời kia 

sống yêu thƣơng và làm những việc tốt”
73

. 

 

Lòng trung thành trong mọi bổn phận tự nhiên cũng 

nhƣ thiêng liêng của đời ứng sinh hôm nay và tu sĩ linh mục 

mai ngày cũng vừa là điều kiện vừa là phần thƣởng cho chúng 

ta. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói: “Ngƣời đã lãnh năm 

yến tiến lại gần, đƣa năm yến khác, và nói: „Thƣa ông chủ, 

ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời đƣợc năm yến khác 

đây‟. “Ông chủ nói với ngƣời ấy: „Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi 

và trung thành! Đƣợc giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ 

giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hƣởng niềm vui của chủ 

anh!‟ Ngƣời đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: „Thƣa 

ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời đƣợc hai 

yến khác đây‟. Ông chủ nói với ngƣời ấy: „Khá lắm! hỡi đầy tớ 

tài giỏi và trung thành! Đƣợc giao ít mà anh đã trung thành, 

thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hƣởng niềm vui của 

chủ anh!
74

; “Ngƣời thứ nhất đến trình: „Thƣa ngài, nén bạc 

của ngài đã sinh lợi đƣợc mƣời nén. Ông bảo ngƣời ấy: „Khá 

lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất 

nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mƣời thành. Ngƣời thứ hai đến 

trình: „Thƣa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi đƣợc năm nén. 

Ông cũng bảo ngƣời ấy: „Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm 

thành”
75

; “Thiên hạ coi chúng tôi nhƣ những đầy tớ của Đức 

Ki-tô, những ngƣời quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, 

mà ngƣời ta chỉ đòi hỏi ở ngƣời quản lý một điều, là phải 

chứng tỏ lòng trung thành”
76

; “Nguyện chính Thiên Chúa là 

                                                 
73 Dt 10, 23-24. 

74 Mt 25, 20-23. 

75 Lc 19, 16-19. 

76 1 Cr 4,1-2. 
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nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con ngƣời anh em, 

để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, đƣợc gìn giữ vẹn 

toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 

chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung 

thành: Ngƣời sẽ thực hiện điều đó”
77

; “Thƣa anh em là những 

ngƣời trong dân thánh, những ngƣời đƣợc hƣởng chung ơn 

gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giê-su là Sứ Giả, là 

Thƣợng Tế, là Trung Gian cho chúng ta tuyên xƣng đức tin... 

Ông Mô-sê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn 

thể nhà Thiên Chúa, với tƣ cách là tôi tớ để làm chứng về các 

điều Thiên Chúa sẽ phán truyền. Còn Đức Ki-tô thì trung 

thành với tƣ cách là ngƣời Con đứng đầu nhà Thiên Chúa, mà 

nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững 

đến cùng lòng tin tƣởng và thái độ hiên ngang về niềm hy vọng 

của chúng ta”
78

; “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ 

đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng 

nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống nhƣ ngƣời soi 

gƣơng thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Ngƣời ấy soi gƣơng 

rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha 

và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai 

thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm đƣợc 

hạnh phúc trong mọi việc mình làm”
79

. 

 

Dĩ nhiên để đƣợc kiên trì, trung tín và trung thành trong 

đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh đƣợc 

những sự khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đƣờng thập 

giá theo Ngài vào thế gian nhƣ chiên giữa sói rừng. Nhƣng 

trong sự khốn khó đó, chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của 

                                                 
77 1 Tx 5, 23-24. 

78 Dt 3, 1.6. 

79 Gc 1, 23-25. 
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Chúa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi ngƣời thù ghét. Nhƣng 

kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ đƣợc cứu thoát”
80

. “Thầy nói 

với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em đƣợc bình 

an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhƣng 

can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”
81

; “Ngƣời luôn nâng đỡ 

ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã 

đƣợc Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi 

những ai lâm cảnh gian nan khốn khó”
82

; “Những ai chịu khổ 

theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng 

Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện”
83

; “Đừng sợ các 

nỗi đau khổ ngƣơi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số 

ngƣời trong các ngƣơi vào ngục để thử thách các ngƣơi; các 

ngƣơi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mƣời ngày. Hãy 

trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho các ngƣơi triều 

thiên sự sống”
84

; “Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta 

truyền, Ta sẽ ban cho ngƣời ấy quyền cai trị các dân”
85

; 

“Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng 

chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ 

đi theo Ngƣời, tức là những kẻ đƣợc kêu gọi, đƣợc tuyển chọn, 

và luôn trung thành, cũng sẽ thắng”
86

; “Chính Ngƣời sẽ làm 

cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể 

trách cứ đƣợc anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức 

Giê-su Ki-tô”
87

; nhất là lời hứa yêu thƣơng cho đến cùng của 

                                                 
80 Mt 10, 22; 24,13; Mc 13,13. 

81 Ga 16,33. 

82 2 Cr 1,4. 

83 1 Pr 4,19. 

84 Kh 2,10. 

85 Kh 2,26. 

86 Kh 17,14. 

87 1 Cr 1,8. 
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Chúa Giêsu: “Trƣớc lễ Vƣợt Qua, Đức Giê-su biết giờ của 

Ngƣời đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. 

Ngƣời vẫn yêu thƣơng những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, 

và Ngƣời yêu thƣơng họ đến cùng”
88

.  

 

Mỗi ngƣời trong chúng ta biết rõ mình hơn ai hết về 

việc kiên trì thực thi mọi việc bổn phận với tƣ cách là ƣng 

sinh. ĐTC Biển Đức XVI nói với gần 6000 chủng sinh ngày 

20/8/2011: “Các con làm thế nào sống những năm chuẩn bị 

này ? Trƣớc tiên, chúng phải là những năm của thinh lặng nội 

tâm, của cầu nguyện thƣờng xuyên, học hành kiên trì và hội 

nhập dần dần vào các sinh hoạt và các cấu trúc mục vụ của 

Giáo Hội, một Giáo Hội là cộng đoàn và thể chế, gia đình và 

sứ mạng, công trình sáng tạo của Chúa Kitô nhờ Thánh Thần 

của Ngài, đồng thời là kết quả của hành động của chúng ta, 

chính chúng ta hình thành nên nó với sự thánh thiện và các tội 

lỗi của chúng ta”. 

 

Còn ĐTC Phanxicô, trong thánh lễ dâng hiến thế giới 

cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013, đã nói 

với cả trăm ngàn ngƣời tham dự: “Thiên Chúa yêu cầu chúng 

ta trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thƣờng 

ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung 

thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng 

thƣơng xót của mình, Ngài không bao giờ mệt mỏi đƣa tay ra 

để nâng chúng ta lên, để khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc 

hành trình, để quay về và nói với Ngài những yếu đuối của 

chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là 

                                                 
88 Ga 13,1. 
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cuộc hành trình thực sự: luôn bƣớc đi với Chúa, ngay cả 

những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
89

. 

Kiên trì chu toàn các bổn phận tự nhiên cũng nhƣ 

thiêng liêng của đời ứng sinh, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới lý 

tƣởng, vì không ai đƣợc ngăn cản ngƣời đủ khả năng xứng hợp 

theo Giáo Luật 1026. Nhƣng để đƣợc kiên trì nhƣ thế, chúng ta 

phải tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng đã phán “Nếu không có 

Thầy, các con sẽ chẳng làm đƣợc gì.” Chúng ta hãy nghe lời 

chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng đƣờng 60 năm theo tiếng 

Chúa gọi của ngài: “Hôm qua cha kỷ niệm 60 năm ngày cha 

nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong trái tim cha... 60 năm kể từ 

ngày hôm đó, Cha không bao giờ quên ngày ấy. Chúa đã làm 

cho cha cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng cha nên đi theo con 

đƣờng này… Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, 

niềm vui, nhƣng nhiều năm thất bại, yếu đuối, tội lỗi...  60 năm 

trên con đƣờng của Chúa, đi sau Ngƣời, đi cạnh Ngƣời, đi với 

Ngƣời mãi mãi… Cha nói với các con điều này: Cha không 

bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, 

trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những 

lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín 

thác vào Ngƣời, và Ngƣời đã không bỏ cha một mình. Hãy tín 

thác vào Chúa Giêsu! Ngƣời luôn luôn tiến bƣớc, đồng hành 

với chúng ta! Ngƣời thành tín, Ngƣời là ngƣời bạn đồng hành 

trung thành. Đây là lời chứng của cha: Cha hạnh phúc suốt 60 

năm qua với Chúa. Các con hãy tiến bƣớc!”
90

. 

                                                 
89 XT (theo Radio Vatican) - http://xuanbichvietnam.net/trangchu/duc-thanh-cha-phanxico-

hay-noi-xin-vang-voi-thien-chua-nhu-duc-maria/ 

 

90 Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ 

Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013. 

http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/13/pope_consecrates_world_to_immaculate_heart_of_mary_/en1-736956
http://xuanbichvietnam.net/trangchu/duc-thanh-cha-phanxico-hay-noi-xin-vang-voi-thien-chua-nhu-duc-maria/
http://xuanbichvietnam.net/trangchu/duc-thanh-cha-phanxico-hay-noi-xin-vang-voi-thien-chua-nhu-duc-maria/
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(Theo cho đến cùng giấc mơ của đời mình) 

  

CC..  LLIINNHH  MMỤỤCC  TTỰỰ  NNGGUUYYỆỆNN  SSỐỐNNGG  LLUUẬẬTT  ĐĐỘỘCC  TTHHÂÂNN  

 

Trong xã hội tục hóa hôm nay, ảnh hƣởng của tinh thần 

tôn sùng vật chất đang thao túng mãnh liệt: Địa vị, tiền bạc và 

lạc thú đƣợc đại đa số xem nhƣ là tất cả hạnh phúc của con 

ngƣời. Sự phóng túng tình dục và chủ nghĩa hƣởng lạc cuốn 

hút bao trái tim và đầu óc, nhất là của ngƣời trẻ. Do đó, độc 

thân khiết tịnh, nhất là nơi giới đàn ông, bị nghi ngờ và coi là 

không thể
91

. Nhƣng đối với Giáo Hội Công giáo Rôma, đời 

sống độc thân linh mục là một thực hành bắt buộc rất cựu trào 

dựa vào  truyền thống Tông Đồ, chẳng hạn vào thế kỷ IV, 

Công Đồng Carthage (năm 390) đã nói: “Những ngƣời phục vụ 

các mầu nhiệm thánh phải hoàn toàn tiết dục hầu những gì 

các Tông Đồ đã giảng dạy và ngƣời xƣa gìn giữ thì nay chúng 

ta cũng tuân giữ nó.” Từ Công đồng Latêranô I (năm 1123), 

luật độc thân đƣợc áp dụng trong Giáo Hội Công Giáo đối với 

mọi linh mục theo nghi lễ Latinh. Công đồng Trentô (năm 

1543) là một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa và bền bỉ về 

chức linh mục và thừa tác mục vụ của linh mục.   

 

Thời đại chúng ta chứng kiến nhiều cuộc tranh luận về 

vấn đề kỷ luật này. Một số ngƣời đã cho rằng chẳng mấy hữu 

lý khi đòi buộc những ngƣời sẽ chịu chức linh mục phải sống 

bậc độc thân; họ vịn cớ cả Chúa Giêsu lẫn thánh Phaolô không 

trình bày bậc độc thân nhƣ là một thực hành bắt buộc đối với 

các môn đệ. Một ít ngƣời còn đi xa hơn nữa đổ lỗi cho bậc độc 

thân phải chịu một phần trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ơn 

gọi linh mục và những gƣơng mù giới tính đã xảy ra tại nhiều 
                                                 

91 Xem câu chuyện ở Nam Đông. 
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nƣớc Bắc Mỹ và Âu Châu.
92

 Dù vậy, qua Sắc lệnh Chức vụ và 

Đời sống linh mục của Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội vẫn 

duy trì truyền thống không thay đổi, và nhấn mạnh đặc biệt 

đến mối liên hệ chặt chẽ giữa độc thân khiết tịnh và đức ái 

mục tử vì Nƣớc Trời của chức linh mục thừa tác
93

. ĐGH 

Phaolô VI trong Sacerdotalis Coelibatus khẳng định: “Luật 

độc thân thánh, mà Giáo Hội canh giữ từ nhiều thế kỷ nay nhƣ 

một viên ngọc quý rạng ngời, bảo tồn toàn bộ giá trị của nó cả 

ở thời đại chúng ta vốn tiêu biểu bằng một sự biến đổi sâu xa 

các não trạng và các cơ cấu.”
94

 THĐGMTG năm 1971 khẳng 

định sự cần thiết phải duy trì luật độc thân linh mục trong Giáo 

Hội Latinh, đồng thời đƣa ra những giải thích về nền tảng, các 

động cơ và điều kiện ủng hộ nó mà linh mục thi hành với Chúa 

Kitô và trong Chúa Kitô.
95

  

 

Bộ Giáo luật 1983 lặp lại: “Các Giáo sĩ buộc phải giữ 

tiết dục hoàn toàn và vĩnh viễn vì Nƣớc Trời, và vì thế phải 

tuân giữ luật độc thân, ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban, nhờ 

đó các thừa tác viên chức thánh có thể kết hiệp dễ dàng hơn 

với Đức Kitô bằng một tâm hồn không chia sẻ, tự hiến trọn vẹn 

và tự do hơn cho việc phục vụ Chúa và con ngƣời.”
96

 Tông 

huấn hậu THĐGMTG Pastores Dabo Vobis trình bày luật độc 

thân nhƣ một đòi hỏi căn bản trong toàn cảnh bốn chiều kích 

đào tạo nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sách Giáo 

lý Công giáo số 1599 lặp lại: “Trong Giáo Hội Latinh, thƣờng 

                                                 
92 Các nƣớc Á châu, và ngay cả tại Việt Nam, không phải là không có đâu, nhƣng không bị 

bạch hóa ồn ào vì tâm thức dè dặt kín đáo và tế nhị của ngƣời mình thôi. 

93 Presbyterorum Ordinis, số 16. 

94 Sacerdotalis Coelibatus số 12. 

95 Pastores Dabo Vobis số 29. 

96 x. GL 277,1. 
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chỉ truyền chức linh mục cho các ứng viên tự nguyện sống độc 

thân và công khai biểu lộ ý muốn này vì yêu mến Nƣớc Trời và 

phục vụ tha nhân.”  

 

Trong cuộc họp với lãnh đạo các Bộ của Giáo triều 

ngày 16/11/2008, ĐTC Biển Đức XVI đã tái khẳng định giá trị 

của chọn lựa đời sống độc thân của các linh mục, hợp với 

truyền thống Công Giáo chƣa bị gián đoạn và lập lại đòi buộc 

phải có một đào tạo nhân bản và Kitô giáo vững vàng cho cả 

các chủng sinh lẫn các linh mục đã chịu chức.  

 

Chỉ Nam cho thừa tác vụ và đời sống linh mục năm 

1994 (lẫn năm 2013) của Bộ Giáo sĩ khẳng định: “Xác tín vào 

những động cơ thần học và mục vụ sâu xa làm cơ sở cho mối 

tƣơng quan giữa sự độc thân và chức linh mục, đƣợc soi sáng 

bằng chứng tá còn giá trị ngày hôm nay của rất nhiều cuộc 

đời linh mục vững mạnh về mặt thiêng liêng và Phúc Âm, mặc 

dầu xảy ra nhiều trƣờng hợp đau thƣơng, Giáo Hội đã tái xác 

nhận, qua Công đồng Vaticanô II và giáo huấn của các Giáo 

hoàng về sau, „ý muốn mãnh liệt duy trì luật đòi buộc tình 

trạng độc thân vĩnh viễn tự do chọn lựa cho các ứng viên linh 

mục theo nghi lễ Latinh,‟
97

 xác tín rằng đó là ân huệ mang lại 

thiện ích cho Giáo Hội và thế giới.”
98

  

 

Từ thời các tông đồ, Giáo Hội đã muốn bảo tồn ơn tiết 

dục vĩnh viễn của giáo sĩ và hƣớng về giải pháp chọn ứng viên 

chức thánh nơi những ngƣời độc thân.
99

 Sự dấn thân ơn gọi 

linh mục đƣợc lựa chọn cách tự do và quảng đại là lời đáp trả 

                                                 
97 PDV. 29; PO. 16; Sacerdotalis Coelibatus 14; GL 277,1. 

98 Chỉ Nam 1994 số 57. 

99 x. 2 Th 2,15; 1 Cor 7,5; Tt 1,6-8; Chỉ nam 1994 số 59. 
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hồng ân quảng đại của Thiên Chúa.
100

 Và thực tế hiện nay, để 

đƣợc thụ phong linh mục, ứng viên chức thánh phải lớn tiếng 

trƣớc mặt cộng đoàn tuyên hứa với Giám Mục chủ phong vâng 

lời Giám Mục Bản Quyền và sống độc thân linh mục. 

 

Độc thân linh mục đƣợc ghi tạc ngay tại nội tâm của 

một tƣơng quan đối thoại liên lỉ giữa Thiên Chúa và mỗi linh 

mục. Qua việc cho đi chính đời sống mình bằng cách chọn đời 

sống độc thân, linh mục càng ngày càng sống cho Thiên Chúa 

và tha nhân hơn, lột bỏ liên lỉ nhƣ một sự “tự hủy”
101

, làm cho 

mình “nhỏ bé đi để cho Chúa lớn lên”
102

 và góp phần vào sự 

tăng trƣởng của Giáo Hội. Độc thân linh mục không thể tách 

rời khỏi toàn bộ đời sống kitô “không còn là tôi sống, nhƣng 

chính Đức Kitô sống trong tôi”
103

, và linh mục luôn cố gắng 

nên đồng hình dạng với Chúa Kitô Mục Tử “ban sự sống mình 

cho đoàn chiên”
104

.  

 

Chính trong khung cảnh đó mà sự tự do của linh mục 

không ngừng đƣợc củng cố và trƣởng thành để luôn sẵn sàng 

phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Chấp nhận sống độc thân, 

linh mục gặp đƣợc kho báu hàm chứa việc “mang trong thân 

xác sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng đƣợc 

bày tỏ trong thân xác mình”
105

, nhờ đó học biết ban phát sự 

sống mình cho đoàn dân đƣợc trao phó cho mình, đƣợc thúc 

                                                 
100 Bộ GDCG, Đƣờng hƣớng giáo dục trong việc huấn luyện độc thân linh mục số 16. 

101 Ph 2,7. 

102 Ga 3,30. 

103 Gal 2,19-20. 

104 Ga 10,11. 

105 2 Cr 4,10. 
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đẩy loan báo Tin Mừng “lúc thuận tiện cũng nhƣ lúc không 

thuận tiện”
106

.  

 

Mỗi thời đại diễn tả và thực hành đức tin trong não 

trạng văn hóa riêng và tùy theo mức độ đƣợc đâm rễ chắc chắn 

trong Truyền Thống mà chúng ta sống nhờ đó. Giáo huấn của 

Giáo Hội cung cấp cho linh mục những căn bản cần thiết để 

suy nghĩ và định hình lời đáp trả của mình với hồng ân của 

Thiên Chúa trong bậc độc thân. Cuộc sống độc thân khiết tịnh 

tự bản chất là liên hệ, liên hệ với Thiên Chúa, liên hệ với con 

ngƣời và thế giới. Nó định phẩm căn tính linh mục là một con 

ngƣời của liên hệ, nhất là với Giám Mục và linh mục đoàn. Nó 

mời gọi linh mục nhận rõ sự bổ túc của mình với các bậc sống 

khác và những mối liên hệ mình phải duy trì với họ. Nó cũng 

cho phép linh mục thiết lập các liên hệ nhân bản, kể cả các liên 

hệ bạn hữu chân chính với ngƣời nam lẫn ngƣời nữ.  

 

Nói cách khác, nhờ đời sống độc thân thánh thiện, linh 

mục thực sự trở nên ngƣời của Thiên Chúa
107

 và ngƣời cho 

con ngƣời, qua những điểm giáo huấn nổi bật sau đây:
108

  

 

Sống độc thân linh mục là một cách thức yêu mến và 

hiện hữu với tha nhân. Nó khai mở một cuộc sống không đóng 

kín nơi chính mình, nhƣng khai sáng những liên hệ và đời 

sống cộng đồng, tôn trọng phẩm giá những ngƣời mình gặp 

gỡ, kêu gọi mọi ngƣời cùng nhau tìm kiếm sự thánh thiện và 

làm cho Nƣớc Chúa ngự đến.  

 

                                                 
106 2 Tim 4,2. 

107 1 Tm 6,11. 

108 x. Những khái niệm về việc đào tạo bậc độc thân linh mục của Hội Xuân Bích số 27. 
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Sống độc thân khiết tịnh hệ tại sự dấn thân tất cả cuộc 

đời: Nhờ bí tích Truyền Chức, lời hứa sống độc thân đâm rễ 

sâu xa vào chính thực thể con ngƣời linh mục và phải đƣợc 

nhắc lại trong suốt chiều dài đời sống linh mục, đặc biệt trong 

Lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh và dịp tĩnh tâm năm. 

 

Đời sống độc thân linh mục tìm đƣợc tất cả ý nghĩa của 

nó trong liên hệ với các lời khấn khác, đƣợc diễn tả ra hay hiểu 

ngầm, mang dấu ấn cuộc sống giản dị và hƣớng tới một đời 

sống cầu nguyện chuyên cần, vì đây là một hồng ân phải nhận 

lãnh và làm mới lại không ngừng, khuôn mình cách mật thiết 

với những mầu nhiệm mình cử hành. 

 

Đời sống độc thân linh mục giả thiết một khổ hạnh, dù 

ngày nay ít đƣợc nhấn mạnh, nhƣng vẫn là thiết yếu. Sự thận 

trọng, dè dặt, tỉnh thức, từ bỏ, chấp nhận mọi thánh giá trong 

suốt cả đời sống, và những yếu tố khác cùng loại làm thành 

bấy nhiêu phƣơng diện của một quan niệm toàn vẹn về cuộc 

sống độc thân khiết tịnh.
109 

 

 

Chọn lựa sống độc thân là trao hiến đời sống mình để 

nhắm tới một sự phong phú đặc biệt.
110

 Linh mục chọn sống 

độc thân phải có một quan niệm lành mạnh về tình phụ tử và 

danh hiệu “cha” mà những ngƣời đƣợc trao phó cho mình 

thƣờng gọi mình. Đời sống của ngài phải hoàn toàn quy hƣớng 

về sự tăng trƣởng của họ trong đức tin, đức cậy và đức mến. 

 

                                                 
109 x. Bộ Giáo dục Công giáo, Huấn luyện thiêng liêng trong các chủng viện II,3 “những 

khổ chế thiêng liêng”; Jean-Jacques OLIER, “Con đƣờng nên thánh là con đƣờng thập giá.” 

110 x. 1 Co 4, 14-15 về tình phụ tử của thánh Phaolô đối với các tín hữu. 
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Linh mục càng suy tƣ và cầu nguyện Thánh Kinh càng 

thấu hiểu căn bản Phúc Âm của bậc độc thân linh mục: kỷ luật 

của Giáo Hội Roma không chỉ thuộc về sự gắn bó với truyền 

thống lâu đời không hề xa lạ với Thánh Kinh, mà còn mặc lấy 

một hình thức bắt buộc, cho dù không đƣợc đặt định trong Tân 

Ƣớc. Nhƣng bằng nhiều cách, Tân Ƣớc vẫn làm vang lên lời 

mời gọi vào bậc độc thân linh mục.  

 

Đời sống độc thân linh mục phải tựa trên nền tảng thần 

học nghiêm chỉnh và sâu xa cho phép hiểu rõ ý nghĩa Kitô học, 

Giáo hội học, Thánh Kinh học, ý nghĩa hôn ƣớc và tông đồ, 

cũng nhƣ tính “thích hợp” của bậc độc thân với chức vụ linh 

mục mà sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh mục nói đến. 

 

Ngoài ra còn phải lƣu ý đến tầm quan trọng của cộng 

đồng giáo dục nhƣ là yếu tố căn bản của việc đào tạo khởi đầu 

về đời sống độc thân linh mục, nhờ sự phân định và quân bình 

giữa những thời gian trao đổi và trầm mặc, những chia sẻ giữa 

chủng sinh và nhà đào tạo, trong sự tƣơng tác với các cộng 

đồng khác, là những cộng đồng tự nhiên nhƣ gia đình hoặc 

cộng đồng Giáo hội nhƣ giáo xứ. 

 

Nhƣ thế, độc thân linh mục phải là một chọn lựa dấn 

thân tự do và tự nguyện đƣợc Giáo Hội chuẩn nhận, chứ không 

phải là một gánh nặng áp đặt từ bên ngoài. Giáo Luật nhắc 

nhở: “Đƣơng sự phải đƣợc tự do hoàn toàn, tuyệt đối không 

đƣợc cƣỡng bách bằng bất cứ cách nào và vì bất cứ lý do gì, 

cũng không đƣợc ngăn cản ngƣời đủ khả năng xứng hợp theo 

Giáo luật.”
111

 Và kỷ luật độc thân trở nên nhƣ một sự che chở 

bảo vệ và một gánh nhẹ nhàng làm cho linh mục càng đƣợc 

                                                 
111 GL 1026. 
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thăng tiến và triển nở,
112

 nhờ đó linh mục thống nhất đƣợc đời 

sống nội tâm và hoạt động tông đồ, là điều kiện tất yếu để 

thành công, hạnh phúc và thánh thiện. 

 

DD..  TTÌÌNNHH  BBẠẠNN  KKHHÁÁCC  PPHHÁÁII  CCỦỦAA  LLIINNHH  MMỤỤCC  

II..  ĐĐẶẶTT  VVẤẤNN  ĐĐỀỀ  

Do hoàn cảnh cuộc sống, bên cạnh các bạn đồng giới, 

các ứng sinh có nhiều bạn là con gái, thậm chí có một số ứng 

sinh có bạn gái nữa. Vậy linh mục có thể có tình bạn khác phái 

không? Nếu Chúa Kitô đã đón nhận một số phụ nữ, cho họ 

cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ nhân loại, thì tƣơng 

quan đó đã đƣợc Thiên Chúa phê chuẩn, và Chúa Giêsu trở 

thành mẫu gƣơng hoàn hảo của tình bạn khác phái của ngƣời 

sống đời độc thân thánh hiến. Mẫu gƣơng sống động về tình 

bạn của Chúa Giêsu với phụ nữ đƣợc họa lại rõ nét trong đời 

sống của nhiều vị thánh
113

. Và mẫu gƣơng của Chúa Giêsu vẫn 

còn có giá trị cho những ngƣời theo Ngài, trong tất cả mọi 

chiều kích nhân bản và thiêng liêng của đời sống ơn gọi và sứ 

vụ. Nhƣ vậy, ứng sinh linh mục và linh mục có thể có bạn 

khác phái, nhƣng phải khôn ngoan và cẩn trọng rất nhiều, phù 

hợp với phong cách và bối cảnh đời tu. Vì một điều rất rõ ràng 

là sự yếu đuối và những nguy hiểm đã không đe dọa Chúa 

Giêsu, lại có thể đe dọa những ngƣời nam và ngƣời nữ sống 

đời thánh hiến trong những liên hệ nhƣ vậy.  

 

                                                 
112 Chỉ Nam 1994 số 58. 

113 Cha Felix M. Padimatham nói rằng Chúa Giêsu trở thành mẫu gƣơng hoàn hảo của tình 

bạn khác tính luyến ái. Ngài cũng chỉ ra nhiều mẫu gƣơng các Thánh và Chân Phƣớc đã có loại tình bạn 

này trong cuộc đời các ngài, nhƣ thánh Hiêrônimô và bà quả phụ Paula, thánh Gioan Kim Khẩu và nữ trợ 

tế Olympias, thánh Phanxicô Assisi và thánh nữ Clara, thánh nữ Catarina Siena và Chân Phƣớc Raymon 

Capua, thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá, v.v…  



72 Tân Phúc Âm hóa bản thân tu sĩ và cộng đoàn 

 

 Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi thân xác đều 

mang giới tính và bất cứ tƣơng quan nam nữ nào cũng có yếu 

tố phái tính, thậm chí cả trong tƣơng quan máu mủ và thiêng 

liêng mà thánh Phaolô khuyến cáo là „khởi đầu trong tinh thần 

nhƣng lại kết thúc trong xác thịt‟, và không ai đƣợc cả dám tự 

phụ cho rằng mình mạnh và sẽ không bao giờ bị vấp ngã! Quà 

tặng độc thân thánh hiến có thể bị nguy hiểm, nhất là trong 

quan hệ độc hữu, khi mà một ngƣời nam đơn độc ở với một 

ngƣời nữ đơn độc hay ngƣợc lại, lâu giờ trong một nơi kín đáo 

cửa khóa chặt, chẳng ai biết và trông thấy, mà không có bất cứ 

khoảng cách nào, cùng với những biên giới cần thiết về thể lý, 

tâm lý và thiêng liêng, nhất là ý thức về sự hiện diện thƣờng 

hằng của Chúa
114

.  

 

Ngƣời đi tu không có sự quân bình tự nhiên của ngƣời 

sống đời đôi bạn theo nguyên lý bổ túc âm dƣơng, nên phải 

thiết lập và sống cho đƣợc thế quân bình siêu nhiên bằng đời 

sống cầu nguyện, mật thiết với Chúa, tình huynh đệ, tận tụy 

với sứ vụ, cảnh giác toàn bộ cách ứng xử và cảm xúc của 

mình, ý thức rằng mình “gìn giữ kho tàng ấy trong những 

chiếc bình sành” dễ vỡ.
115

 Sự thiếu quân bình trong đời sống và 

sứ vụ, cộng với những khó khăn thử thách đau khổ, sự yếu đuối 

nhân loại bên trong và những cám dỗ lôi cuốn từ bên ngoài, khiến 

ngƣời ta có khi đi tìm sự quân bình tự nhiên kia mà vấp ngã. Kinh 

nghiệm cho thấy những linh mục, tu sĩ thất bại trong sứ vụ, gặp 

thử thách buồn phiền, lại bỏ đời sống cầu nguyện, thiếu tình huynh 

đệ cộng đoàn và bỏ bê bổn phận sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã, bỏ 

cuộc: nhất là ngƣời ta sẽ liều thua cuộc khi con tim thổn thức, mất 

                                                 
114 x. Câu chuyện „một nơi kín đáo không ai nhìn thấy‟ của thầy Dòng nọ. 

115 2 Cr 4,7. 
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hƣớng trƣớc những thử thách buồn phiền, chán nản thất vọng gây 

nên bởi những ngƣời đáng ra phải yêu thƣơng nâng đỡ mình.  

Do đó, cần phải thiết lập mối tƣơng quan trƣởng thành, 

lành mạnh, hài hòa và quân bình giữa cả hai phái. Ngƣời ta 

nên tốt hay không đều do các mối tƣơng quan của họ. Ngoài ra 

đừng để mình rơi vào những hoàn cảnh bi đát, và cũng đừng 

làm cho ai phải buồn phiền quá đỗi. ĐTC Biển Đức XVI 

khuyên “Hãy mạnh mẽ củng cố tình bạn của chúng ta với 

Chúa, nhất là qua lời cầu nguyện thƣờng ngày, chăm chú 

trung thành và tích cực tham dự Thánh Lễ.” “Thánh Thể là 

một hồng ân tình yêu phi thƣờng mà Thiên Chúa liên tục canh 

tân trong chúng ta, để dƣỡng nuôi cuộc hành trình đức tin của 

chúng ta, tiếp thêm sức mạnh cho niềm hy vọng của chúng ta 

là khơi dậy tình bác ái của chúng ta để ngày càng trở nên 

giống Ngƣời hơn.”
116

 

IIII..  LLIINNHH  MMỤỤCC  TTƯƯƠƠNNGG  QQUUAANN  VVỚỚII  NNGGƯƯỜỜII  NNỮỮ
111177

  

11  VVớớii  nnggưườờii  nnữữ  nnóóii  cchhuunngg::  TTrrợợ  LLựựcc  hhaayy  llàà  VVấấnn  ĐĐềề??    

Theo sách Sáng Thế
118

 và quan niệm Á Đông về Âm-

Dƣơng, ngƣời nam và ngƣời nữ rất hấp dẫn nhau, gắn bó với 

nhau, cần nhau và bổ túc cho nhau, không thể thiếu nhau. 

Ngƣời nam không thể là một con ngƣời nếu không có ngƣời 

nữ và ngƣợc lại. Điều này đã khởi sự tự nhiên ở trong gia đình, 

ngay từ thời niên thiếu, và sự sống quân bình, cả nhân bản và 

                                                 
116 CNS 25.11.2010 ghi lại bài giáo lý của ĐTC Biển Đức trong buổi triều yết chung ngày 

24/11/2010. 

117 x. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của linh mục tƣơng 

lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, tr.283-291. 

118 St 2, 18-24. 
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thiêng liêng, vẫn  tiếp tục trải ra và phát triển. Mời anh em 

xem Truyền thuyết về tạo dựng người nữ. 

 

Sự việc cũng nhƣ thế với các linh mục và ngƣời nữ, nữ 

tu hay nữ giáo dân. Trong những mối tƣơng quan này, có 

nhiều phƣơng diện của cuộc sống thật ý nghĩa, đẹp đẽ và có 

nhiều công việc thật tuyệt vời. Tuy nhiên, họ không luôn luôn 

là trợ lực, nhƣng lắm khi cũng là vấn đề và sa lầy không lối 

thoát cho một số ứng sinh linh mục, ngay cả cho một số linh 

mục. Có khi vì một ngƣời đàn bà mà một số linh mục đã từ bỏ 

thừa tác vụ, nhất là trong bối cảnh tục hóa, vật chất, hƣởng thụ 

khoái lạc, phim sex và nhục dục, lấy cái tôi chủ nghĩa cá nhân 

làm trọng tâm, thay vì Chúa Kitô. Vì thế, đời sống độc thân 

linh mục cần đƣợc bảo vệ cách ý thức bằng việc đặc biệt giữ 

cảnh giác cảm xúc và toàn bộ cách cƣ xử của mình. Một lối 

sống phù hợp với chức linh mục không thể đƣợc phát triển, 

nếu dấn thân vào một mối quan hệ độc hữu với một phụ nữ. 

 

22  TTưươơnngg  qquuaann  vvớớii  nnữữ  ttuu::  kkhhôônn  nnggooaann  vvàà  ttỉỉnnhh  tthhứứcc..  

Chúng ta hãy giữ trong trí óc và tâm hồn sự lệ thuộc 

của chính mình, cũng nhƣ sự lệ thuộc của các nữ tu đối với 

Chúa, và luôn ý thức phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc 

về Thiên Chúa”
119

: Cái đã cho rồi, không lấy lại mà cho ngƣời 

khác! Một lần đã quảng đại dâng hiến thì hãy cố gắng quảng 

đại cho đến cùng. Nhƣng do lý tƣởng hiến dâng và môi trƣờng 

mục vụ chung, linh mục và nữ tu có thể có mối tƣơng quan 

thân mật, bằng sự cởi mở, hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những 

thành công cũng nhƣ những khó khăn thất bại, tin tƣởng nhau, 

cảm thông nhau, quan tâm đến nhau. Chính từ sự thân mật 

này, một cảm nhận “yêu thƣơng” có thể dễ dàng phát sinh và 

                                                 
119 Mc 12,17. 
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phát triển, rồi tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn, với 

những hình thức đƣợc bộc lộ ra theo tiến trình: muốn chiếm 

hữu - ghen tuông - và độc quyền, là những cái gây ra rất nhiều 

phiền hà và tai tiếng. Nhiều trƣờng hợp còn đi xa hơn trong 

chiều hƣớng tiêu cực. Những hình thức này dễ nhìn thấy bộc 

lộ nơi các cô bếp hay những nữ tu trẻ đẹp phục vụ và ở luôn 

trong nhà xứ. Và cũng phải kể đến những ngƣời nữ cùng làm 

việc tông đồ trong các đoàn hội, hay ân nhân, bảo trợ, mạnh 

thƣờng quân: Không ai cho cái gì mà cho không cả, và nhiều 

khi ân đòi đƣợc trả bằng tình! Đừng quên nhận định bao đời của 

tiền nhân “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”! Không ai trách lửa 

tại sao đốt cháy rơm, và cũng không ai trách rơm tại sao để bị lửa 

đốt cháy, mà trách ngƣời đã để rơm gần lửa.  

 

 Hãy nhớ lời khuyên tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa 

Giêsu, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhƣng xác thịt lại 

nặng nề yếu đuối
120

: là những con ngƣời thánh hiến, chúng ta 

vẫn không thôi là những con ngƣời với những ham muốn và 

yếu đuối nhân loại. Thánh Phaolô chia sẻ: “Có ai trong anh 

em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối, có ai trong anh 

em sa ngã mà tôi không cảm thấy nhƣ thiêu nhƣ đốt?” 

 

 Chúng ta cũng phải ý thức rằng sự thân mật là nhu cầu 

của con ngƣời, nhƣng sự thân mật trong đời sống độc thân 

thánh hiến không cần và không đƣợc biểu lộ có tính cách thể 

lý phái tính với những đòi hỏi tự nhiên cùng với hoạt động 

truyền sinh. Sự thân mật độc thân thánh hiến có mức độ riêng 

biệt thích hợp của nó. Chính mức độ này cung ứng đủ tự do để 

ngƣời sống đời thánh hiến yêu thƣơng nhau và yêu thƣơng mọi 

ngƣời mà không vƣợt qua các giới hạn. 

                                                 
120 x. Mt 26,41; Mc 14,38. 
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Chúng ta hãy khuôn đúc các mối tƣơng quan khác phái 

của mình theo gƣơng mẫu đời sống của Chúa Ba Ngôi và kêu 

xin ơn can đảm để thăng tiến, vƣợt thắng và thánh hoá “tiếng 

gọi nhân loại” có thể chợt nghe vào một lúc nào đó, ngõ hầu 

giúp nhau sống và chu toàn những gì đã cam kết trong ơn gọi 

và sứ vụ của mỗi ngƣời, vì tình yêu nhiều khi không có tuổi và 

giờ hẹn
121

. Trong trƣờng hợp ấy, phải biết tôn trọng: nơi chốn 

gặp gỡ - thời gian và thời lƣợng - khoảng cách thể lý và tâm lý 

– sự có mặt của những ngƣời thứ ba - nhất là ý thức sự hiện 

diện thấu suốt mọi bí ẩn của Thiên Chúa.  

(Sao còn một tiếng gọi) 

 

Cũng cần phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với 

ngƣời khác và với Chúa, bởi vì lắm khi đƣợc che giấu dƣới 

những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác và hoạt 

động tông đồ mục vụ, nhƣng thực tế đó là cái bình phong che 

chắn những nghiêng chiều nguy hiểm của con tim. Và chớ gì 

đừng vì thế mà dại dột can thiệp giữ lại hay cản trở việc 

thuyên chuyển chính đáng của Nhà Dòng, nhất là khi họ muốn 

rút về các nữ tu vì một lý do đặc biệt nào đó để bảo vệ ngƣời 

của họ, mà có khi chính chúng ta là nguyên nhân. 

 

Mỗi ngƣời đều hãy nhớ rằng ngƣời đi tu vẫn không thôi là 

con ngƣời: Chúng ta có thể làm cớ cho ngƣời khác vấp phạm, và 

ngƣời khác cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm. Trong 

hoàn cảnh tế nhị này, sự hiện diện yêu thƣơng và đời sống huynh đệ 

                                                 
121 Chúa đã gọi, sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thƣơng, Vâng 

tiếng Chúa, sống cho tròn sứ mệnh. 
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cộng đoàn sẽ mang lại sự trợ giúp cần thiết
122

. Nhờ tình bạn dâng 

hiến và nhiệt tình, mỗi ngƣời có thể là sự trợ giúp lớn lao cho ngƣời 

khác trong việc soi sáng, chỉ bảo và khích lệ lẫn nhau, khi phải chịu 

đựng những hoàn cảnh nguy hại khác nhau, cũng nhƣ sự lây nhiễm 

một thứ tinh thần thế tục nào đó. Hơn nữa, cũng đừng cả dám tự 

phụ quên đi cái nghịch lý mà thánh Phaolô đã trăn trở: “Vì tính 

xác thịt thì ƣớc muốn những điều trái ngƣợc với Thần Khí, còn 

Thần Khí lại ƣớc muốn những điều trái ngƣợc với tính xác 

thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm đƣợc 

điều anh em muốn…” Và ngài quả quyết “Những ai thuộc về 

Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá 

cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ 

Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bƣớc”
123

 

 

                                                 
122 Nói về tình bạn của thánh Phanxicô Assidi và Clara, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI dạy: 

Tình bạn của hai đấng là một sức mạnh giúp theo đuổi con đƣờng nên thánh. Cả hai vị thánh bổ túc cho 

nhau trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Cả hai đều xây dựng đời mình trên sự đòi hỏi tận căn của Tin 

Mừng: “Tình bạn là một trong những tình cảm nhân loại cao quý nhất mà ân sủng của Thiên Chúa thanh 

tẩy và biến đổi.” Đức Thánh Cha cũng nói: “các vị thánh khác cũng đã sống một tình bạn sâu xa trên con 

đƣờng tiến tới sự hoàn thiện thiêng liêng, nhƣ thánh Phanxicô Salê và thánh Jeanne-Françoise de 

Chantal. Chính thánh Phanxicô Salê đã viết: „Thật đẹp thay có thể yêu mến trên trần gian nhƣ ta yêu mến 

trên trời, và học biết yêu thƣơng nhau trong thế giới này nhƣ chúng ta sẽ yêu thƣơng nhau trong thế giới 

vĩnh hằng. Ở đây, tôi không đơn giản nói về tình yêu đức ái, vì chúng ta phải có tình yêu này đối với hết 

mọi ngƣời; tôi nói về tình bạn thiêng liêng, trong khuôn khổ đó, hai, ba hay nhiều ngƣời trao đổi cho 

nhau những lòng sùng mộ, những tình cảm thiêng liêng và thực sự trở nên một tâm trí duy nhất‟.” Đức 

Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Các thánh nam nữ là những ân nhân của nhân loại. Họ canh tân thế giới  

bằng cách tỏa lan tình yêu đƣợc Tin Mừng gợi hứng. Nhƣ các ngài, ƣớc gì chúng ta cũng có thể để mình 

đƣợc chỉ dẫn bởi „sự nghèo khó diễm phúc, sự khiêm tốn thánh thiện và đức ái khôn tả‟ của Chúa Kitô” 

(Theo Anita S. Bourdin trong http://www.zenit.org/article-25377?l=french, ngày 15/9/2010. 

123 Gl 5,17.24-25. 

http://www.zenit.org/article-25377?l=french
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Ngoài ra, chúng ta không đƣợc quên nhu cầu cầu 

nguyện, khổ chế, ăn chay và chiêm niệm. Chúng ta không thể 

đi theo con đƣờng khó ấy nếu không có một thứ khổ chế đặc 

biệt. Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các 

tông đồ ngày xƣa, và cho chúng ta hôm nay: “Con không còn 

ở trong thế gian nữa, nhƣng họ còn ở trong thế gian... Con 

không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhƣng xin Cha gìn giữ 

họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng nhƣ con đây 

không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hóa họ. 

Lời Cha là sự thật. Nhƣ Cha đã sai con đến thế gian thì con 

cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình 

con, để nhờ sự thật, họ cũng đƣợc thánh hiến”
124

. 

  

Nhƣng trên hết, mỗi ngƣời phải tin rằng tình yêu của 

Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại (một tình yêu lớn hơn 

vƣợt thắng tình yêu nhỏ hơn và những hấp dẫn của nó); rằng chỉ 

có Thiên Chúa mới làm thoả mãn đƣợc con tim chúng ta và 

chúng ta thế nào thì Ngài yêu thƣơng chúng ta thế ấy, và Ngài 

yêu thƣơng chúng ta cho đến tận cùng; và rằng chúng ta cũng 

phải yêu thƣơng Ngài đến tận cùng nhƣ vậy [sự chung thủy của 

giao ƣớc nhiệm hôn]. Chúng ta cảm tạ Chúa và vui mừng vì tuy 

sự yếu đuối của con ngƣời luôn vẫn có đó, nhƣng tuyệt đại đa 

số linh mục và tu sĩ đã luôn kiên trì giữ vững đƣợc đời sống và 

sứ vụ thánh thiện của mình. Chính họ thực sự là muối/men sự 

thánh thiện của Chúa giữa trần gian và là chứng tá hùng hồn 

cho đời sống cánh chung mai hậu, là lúc mọi ngƣời sẽ sống 

nhƣ con cái sự sáng của Thiên Chúa. 

 

 

 

                                                 
124 Ga 17,11.15-19. 
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33..  TTưươơnngg  qquuaann  vvớớii  bbạạnn  kkhháácc  pphhááii  đđờờii  tthhưườờnngg    

Đối diện với những vấn đề này, chúng ta đƣợc thúc đẩy 

thiết lập một mối tƣơng quan trƣởng thành, lành mạnh, hài hoà 

và quân bình. Xin phân biệt hai trƣờng hợp bạn là con gái và 

bạn gái Công giáo và không công giáo. Nếu những lƣu ý về 

nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lƣợng, khoảng cách thể lý 

và tâm lý, sự có mặt của những ngƣời thứ ba và ý thức sống sự 

hiện diện của Chúa đã đƣợc nhắc đến trên kia với giới nhà tu 

vì những yếu đuối của con ngƣời, thì ở đây càng đƣợc nhấn 

mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ mời hay nhận lời đi riêng 

một mình mình với một mình họ đến khách sạn, nhà khách, 

nhà nghỉ, hay những nơi tƣơng tự, vì bất cứ lý do gì
125

. Nhiều 

trƣờng hợp đã gặp phải những hậu quả thê thảm, hỏng mất lý 

tƣởng và cả đời ngƣời, đặc biệt khi uống quá nhiều chất kích 

thích [say rƣợu làm mù quáng lý trí, nhƣng kích thích bản 

năng tình dục mạnh hơn].  

 

3a. Đối với các bạn là con gái hay bạn gái Công giáo  

Đối với các bạn là con gái hay bạn gái Công giáo thì dù gì 

cũng có một mẫu số chung là đức tin, luân lý và giáo lý công 

giáo. Chính mẫu số chung đó với quan niệm và lập trƣờng về 

nhân đức hay tội lỗi tạo nên một môi trƣờng tăng trƣởng lành 

mạnh, đƣợc bảo vệ hữu hiệu và an toàn hơn. Tâm thức sợ tội và 

yêu mến sự thánh thiện đƣợc coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn 

giữ bởi các thẩm quyền hữu trách trong Giáo hội, trong Dòng Tu, 

trong gia đình, trong cộng đồng giáo xứ và đoàn thể. Nếu ngƣời 

nào “xem ra có cái gì đó” thì sẽ có những can thiệp kịp thời và 

thích đáng. Thậm chí nếu ai thực sự “có vấn đề” thì cũng có mẫu 

                                                 
125 Nhớ bài “Lý Con Quạ” Nam Bộ: “Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo bất đáo nữ phong, 

ngƣời dƣng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cỡ, tối ở quên về, chừng ra í a ra về, tình tình mà 

nhớ thƣơng, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thƣơng.” 
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số chung của Đạo để giải quyết. Tuy nhiên, “đừng đùa với lửa”, 

nhiều lúc trong tình trạng xem ra an toàn lại gặp phải nguy hiểm 

nhất. Chúng ta cũng đừng quên giữ luật giao tiếp: Ai giữ luật thì 

sẽ đƣợc luật gìn giữ cho. 

3b. Bạn là con gái hay bạn gái không công giáo 

Trái lại, nếu bạn là con gái hay bạn gái không công giáo 

thì vấn đề sẽ khác hẳn. Việc không có đƣợc mẫu số chung về 

đức tin và luân lý, về nhân đức và tội lỗi, về các qui tắc của 

Giáo Hội sẽ làm cho các mối tƣơng quan trở nên phức tạp vì 

sự khác biệt căn bản về Đạo, mà sự thua thiệt chắc chắn sẽ về 

phía mình. Các bạn ấy chỉ biết yêu là cho và cho để chinh 

phục ngƣời mình yêu, thậm chí gài bẫy cho “có kết quả” rồi có 

muốn lui cũng chẳng đƣợc nữa. Đời có quá nhiều mánh lới và 

cạm bẫy không thể lƣờng trƣớc đƣợc, nhiều ngƣời đã chết vì 

không biết đủ. Dĩ nhiên đời cũng có rất nhiều ngƣời tốt, nhƣng 

cũng có những cái tốt tự nhiên lại không phù hợp cho ngƣời 

sống đời thánh hiến, mà còn trở nên xấu và tác hại cho đời tu, 

chỉ vì cách nhìn, cách hiểu, cách suy nghĩ không chung hƣớng 

đạo đức tôn giáo.   

 

 Hy vọng nói ít nhƣng hiểu đƣợc nhiều. Và nếu đƣợc 

phép khuyên thì xin khuyên rằng ai chƣa có những liên hệ nhƣ 

thế thì đừng nên thiết lập, và ai đã có thì cố gắng cởi bỏ dần 

dần đi, cho tâm hồn đƣợc thanh thản, đƣờng đời khỏi vƣớng 

bận, nhớ câu thơ của Xuân Diệu: “Đƣờng êm quá ta đi mà 

quên ngó, đến khi hay thì gai nhọn đã vào thấu xƣơng!” Mong 

mỗi ngƣời sẽ biết ứng xử thích đáng, sống và giữ đúng cƣơng 

vị của mình, đừng làm cho họ hiểu sai và đánh giá sai về đời tu 

và về linh mục, tu sĩ Công giáo. Đó là một gƣơng xấu gây cản 

trở lớn lao cho chứng tá Tin Mừng và truyền giáo của Giáo 

Hội. Nếu mối quan hệ đã vƣợt giới hạn quá xa thì đòi hỏi 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 81 
 

đƣơng sự phải cất đi thiệt hại cho Giáo Hội bằng cách tự ý rút 

lui và ngƣời có trách nhiệm cũng cần cƣơng quyết trong việc 

này: Vâng lời Chúa hơn là vị nể con ngƣời. Chúng ta phải nhớ 

đến sứ mệnh và nỗ lực truyền giáo là làm cho Chúa Kitô đƣợc 

nhận biết và yêu mến, mà vẫn không quên nỗi lo sợ bị hƣ mất 

của thánh Phaolô.
126

 

 
3c. Đối với các góa phụ 

Chúng ta cũng phải cẩn trọng trong tƣơng quan đối với 

các  goá phụ. Một đàng là các góa phụ trƣởng thành giàu có sẵn 

lòng giúp đỡ nơi ăn chốn ở, tiền bạc, xe cộ, máy móc... Nhớ cuộc 

điều tra về “sinh viên tầm gửi” của những chàng trai có sự “hấp 

dẫn tính dục”. Đàng khác, những góa phụ trẻ đẹp “mẹ dại con 

thơ” gặp khó khăn cần giúp đỡ, lòng trắc ẩn chăm sóc lo lắng của 

chúng ta đối với con cái họ hay chính bản thân họ và lòng trọng 

ân nghĩa của họ sẽ là bẫy ngầm không ngờ đó! Để cho lòng bác 

ái trắc ẩn ấy khỏi bị hiểu lầm là yêu, nên giúp đỡ qua ngƣời khác 

hoặc cơ quan bác ái xã hội của giáo xứ, đừng thƣờng xuyên đến 

nhà họ và cũng đừng để họ thƣờng xuyên đến nhà mình.  

 
3d. Sự hấp dẫn tính dục 

 Chúng ta cũng cần quan tâm đến dữ kiện tâm sinh lý 

này là sự hấp dẫn tính dục. Có sức hấp dẫn tính dục [nhƣ 

Giuse Ai cập với vợ ông quan] hay bị hấp dẫn tính dục [nhƣ 

Đavít với vợ của Uria] đều là nguy hiểm đối với một con 

ngƣời, dù là ngƣời bình thƣờng hay là ngƣời ngay chính và cả 

ngƣời tu hành, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà 

vấp ngã. Ngoài ra, nên nhớ không chỉ các góa phụ có thể bị 

nhu cầu sinh lý đòi hỏi, mà một số phụ nữ dù đang có gia đình 

                                                 
126 1 Cr 9,27: Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho ngƣời 

khác, chính tôi lại bị loại. 
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cũng không thể cƣỡng lại những ngƣời đàn ông có sức hấp dẫn 

tính dục, hoặc không thể cƣỡng lại dục vọng của chính họ mà 

muốn đi tìm thỏa mãn ở ngoài hôn nhân, đƣa tới tình trạng 

ngoại tình hoặc mua dâm nơi đám “đĩ đực.”  

 
3e. Cạm bẫy mỹ nhân kế 

Chúng ta cũng cần tỉnh táo với cạm bẫy mỹ nhân kế: 

- Có những cạm bẫy tự đến với thân phận con ngƣời 

yếu đuối “trai tài gái sắc”; 

- Có những cạm bẫy đƣợc dàn dựng vì tiền; 

- Có những cạm bẫy đƣợc sắp đặt vì thù oán; 

- Có những cạm bẫy đƣợc dàn dựng cài đặt vì vấn đề 

chính trị, quyền lực; 

- Có những cạm bẫy đƣợc tổ chức để phá hại tôn giáo, 

Giáo Hội. 

 
3f. Yêu và chia tay 

Nhƣ trên đã nói, tình yêu có thể đến trong tƣơng quan 

nam nữ và có thể phát triển đi đến hôn nhân là lẽ bình thƣờng. 

Nhƣng nếu khám phá rằng đó không phải là con đƣờng sống 

và ơn gọi của mình thì ngƣời ta có thể chia tay để đi đúng định 

hƣớng và ơn gọi của cuộc đời mình nhƣ Chúa đã an bài. Có 

nhiều lối chia tay: 

 

Cả hai đồng thuận: Cả hai đồng thuận chia tay, không 

ai bỏ ai, không ai níu kéo ai. Cuộc chia tay diễn ra khi hai 

ngƣời hoàn toàn thông cảm với nhau: hoặc vì phải trải qua một 

bƣớc ngoặt trong đời nhƣ vì lý tƣởng, hoặc cảm thấy không 

thể duy trì một mối tình “ngõ cụt” nhƣ thế. Đừng tƣởng khi 

quyết định đƣờng ai nấy đi, ngƣời trong cuộc không cảm nhận 

đau khổ, mất mát, tùy mức độ và thời gian gắn bó… Lời 
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khuyên cho ngƣời trong cuộc là hãy để thời gian giúp chữa 

lành, đừng bắt mình phải nhanh chóng vƣợt qua. 

 

Tan vỡ vì lạm dụng: Một mối quan hệ trong đó có lạm 

dụng hay lợi dụng tự nó đã mang dấu hiệu dự báo về cuộc chia 

tay sẽ xảy ra. Nhƣng khi điều đó xảy ra, dù là cần thiết, ngƣời 

trong cuộc vẫn cảm thấy đau đớn. Nguời khác có thể không 

hiểu nổi tại sao bạn vẫn yêu và nhớ nhung kẻ đã xử tệ với bạn. 

Có lúc bạn muốn gọi điện hay gặp lại, nhƣng xin đừng, vì làm 

vậy chỉ thua thiệt cho bạn thôi, không nên tiếp tục sự tự mâu 

thuẫn đó.  

 

Người ta bỏ bạn: Rơi vào kiểu chia tay này, ngoài đau 

đớn ra còn bị sốc, thậm chí ôm một vết thƣơng rất lâu mới có 

thể lành. Hãy xóa số điện thoại của ngƣời ấy để ngăn bạn gọi 

điện. Cố gắng giải tỏa tâm trí, thanh thản vƣợt lên cho một 

khởi  đầu mới.  

 

Bạn bỏ người ta: Bạn đã mất thời gian cân nhắc và quyết 

định nói lời chia tay, nhƣng một khi nói ra rồi lại thấy mất mát và 

tiếc nuối. Cần biết rằng rất nhiều ngƣời tiếc nuối ngay sau khi 

chia tay, nhƣng đó chỉ là một giai đoạn nhất thời. Hãy để quá khứ 

ngủ yên. 

 

Không gây hiểu lầm cho người yêu cũ: Sau khi chia 

tay, cả hai đều nói “coi nhau nhƣ là bạn bình thƣờng.” Điều đó 

không luôn luôn dễ dàng, và thậm chí không thể, vì “tình cũ 

không rủ cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Nếu không 

muốn “ngƣời xƣa” hiểu lầm mà nghĩ rằng mình còn tình cảm 

và muốn quay lại với ngƣời ta thì đừng có liên lạc nữa. Làm 

nhƣ vậy sẽ gây hại cho cả đôi bên. Một cậu trai và một cô gái 

có thể là bạn của nhau, và ngƣời này có thể sẽ yêu ngƣời kia: 
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có thể rất sớm, có thể rất muộn, nhƣng cũng có thể không bao 

giờ… Tình yêu có thể đến sau tình bạn, nhƣng tình bạn không 

thể có sau tình yêu, vì thuốc uống chỉ hữu ích trƣớc khi chết 

chứ không thể sau khi chết. Thật khôi hài, ảo tƣởng và nguỵ 

biện những kẻ đã quan hệ thân xác rồi phải chia tay mà còn du 

dƣa lui tới lại bảo rằng chúng tôi coi nhau nhƣng là “bạn bình 

thƣờng”! Không thể có thứ tình bạn đơn thuần trong trƣờng 

hợp này. 

 

Nếu không dứt khoát mà vẫn còn rất trân trọng kỷ niệm 

giữa hai ngƣời nhƣ vẫn đang trông chờ một điều gì đó… là 

đang đi nƣớc đôi, rất nguy hiểm: những ngƣời thƣơng anh và 

lo cho Giáo Hội sẽ không chấp nhận cảnh anh chân trong chân 

ngoài đó; còn những ngƣời ghét anh và bảo vệ Giáo Hội sẽ tố 

cáo anh; và có khi chính “ngƣời ấy” sẽ tìm cách đòi lại anh (vì 

thái độ mập mờ của anh dƣờng nhƣ bảo ngƣời ta chờ đợi). Cần 

phải dứt khoát để tự trắc nghiệm bản thân và ngƣời khác cũng 

yên tâm là anh đã đứng lên đƣợc, hoàn toàn thay đổi và kiên 

trì trên con đƣờng mới: “Đƣờng anh anh đi, đƣờng em em đi, 

tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp 

nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi” (Nửa Chừng Xuân). Nếu 

đã có cái gì đó rất sâu đậm với nhau, thì nên tự động rút lui, 

đừng để Bề Trên phải can thiệp sa thải
127

. 

 

Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”: Cóc đẻ trứng dƣới nƣớc, 

nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì 

lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dƣới nƣớc, nếu lỡ bị 

rơi hay bị ném xuống nƣớc, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự 

dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải nhƣ 

thế. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp lại, hãy cƣ xử cách tao nhã có 

                                                 
127 Xin xem các biện pháp đối với tệ nạn lạm dụng tình dục. 
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văn hóa và cao thƣợng, cứ tự nhiên chào hỏi chân tình, nhƣng 

hãy lịch sự từ chối, không nể mất lòng, yếu mềm thƣơng hại 

mà nhận lời hay rủ rê ngƣời ấy đi riêng với nhau tới những nơi 

trƣớc đây đã từng tới, không chuyện vãn lâu giờ, không nhắc 

lại những kỷ niệm và những việc đã qua. Hãy để quá khứ qua 

đi, và mỗi ngƣời vun đắp cho cuộc sống hiện tại của mình.  

 

44..  NNhhữữnngg  ccoonn  đđưườờnngg  ttưươơnngg  qquuaann  ttốốtt  

4a Tương quan với mẹ và chị em ruột của mình  

Mối tƣơng quan đầu tiên và cơ bản nhất của chúng ta với 

ngƣời nữ phải kể cụ thể là mối tƣơng quan với chính mẹ và chị 

em ruột thịt của mình. Mẹ của linh mục là ngƣời nữ mà ngài đã 

nhận đƣợc sự sống, và nhờ mẹ mà ngài có đƣợc ơn kêu gọi nhƣ 

hôm nay. Sự dịu dàng và chăm sóc yêu thƣơng của tình mẹ nâng 

đỡ và bảo vệ ngài, giúp ngài lớn lên trong đời sống nhân bản làm 

ngƣời cũng nhƣ đời sống thiêng liêng làm tông đồ của Chúa. Mẹ 

và chị em ruột thịt luôn tiếp tục đồng hành cùng linh mục, với 

tình yêu thƣơng, cầu nguyện, với chăm sóc canh phòng nhƣng 

đầy an toàn và kính trọng. Một linh mục tốt luôn giữ mối liên 

hệ mật thiết với mẹ và các chị em ruột thịt của mình, đặc biệt 

trong thời gian gặp thử thách, thất bại, bị hiểu lầm, đau ốm 

bệnh hoạn, buồn phiền chán nản, lại bị dao động tình cảm, bị 

cám dỗ và cả khi bị yếu đuối vấp ngã nữa.   

 

4b. Coi Cụ Bà như mẹ và thiếu nữ như chị em   

Để sống hồng ân quí giá là đời sống độc thân linh mục 

vì Nƣớc Trời trong con đƣờng trƣởng thành và trong sáng, 

điều xem ra đặc biệt quan trọng là chúng ta phải phát triển 

cách sâu xa trong chính mình hình ảnh của các phụ nữ nhƣ mẹ 

và chị em mình, với cùng một lòng yêu thƣơng và kính trọng 

nhƣ đối với mẹ và chị em mình, mà thánh Phaolô đã khuyên 
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nhủ Timôtê: “Con hãy coi các cụ bà nhƣ mẹ, các thiếu nữ nhƣ 

chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.”
128

  

 

Trong thời đại hôm nay, chúng ta phải biết khám phá ra 

phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo Hội và trong thế 

giới. Hơn bao giờ cả, ngày nay ngƣời ta nói nhiều đến giải 

phóng, bảo vệ và thăng tiến phụ nữ, và xem ra ngoài xã hội 

nhiều hơn trong Giáo Hội! Thật ra không phải thế, vì ngay từ 

thời của Ngài, Chúa Giêsu đã ân cần đón nhận sự cộng tác của 

nhiều phụ nữ theo giúp Ngài và cho họ một vị trí đặc biệt quan 

trọng, nhất là vai trò của Mẹ Maria và Maria Madalêna dƣới 

chân thập giá, trong biến cố Phục sinh và thời kỳ đầu của Giáo 

Hội sơ khai, bắt đầu với Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  

 

Có thể nói Giáo Hội dần dần lấy lại cái đã đánh mất hay 

lãng quên từ hai mƣơi thế kỷ nay.
129

 Sự thăng tiến này làm cho 

ngƣời nam và ngƣời nữ cảm thấy bình đẳng và biết tôn trọng 

nhau trong mọi khía cạnh. Một biến cố chứng minh điều vừa 

nói là ngày 21/1/2010, ĐTC Biển Đức XVI đã bổ nhiệm Cô 

Flaminia Giovanelli là ngƣời phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí 

Phó Thƣ Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa 

Bình.
130

 Một nữ giáo dân ngƣời Úc, Rosemary Goldie, cũng đã 

ở vị trí tƣơng đƣơng tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân từ 

                                                 
128 1 Tm 5,2. 

129 x. Bài thuyết trình “Giáo Hội cảm phục và biết ơn những gƣời nữ sống đời thánh hiến” 

của lm. Micae-Phalô Trần Minh Huy pss tại Đại Hội Tu sĩ tòan quốc lần thứ IV ngày 8-10/3/2010 tại Bùi 

Chu.. 

130 Vatican CNA ngày 21/1/2010 http://www.catholicnewsagency.com. Hãng CWN ngày 

22/1/2010 còn ghi thêm: “Một nữ giáo dân ngƣời Úc, Rosemary Goldie, cũng đã ở vị trí tƣơng đƣơng tại 

HĐ giáo hoàng về Giáo Dân từ 1966 đến 1976.  

http://www.catholicnewsagency.com/
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1966 đến 1976. Một nữ tu ngƣời Ý, Soeur Enrica Rosanna, 

hiện đang giữ cùng chức vụ tại Thánh Bộ Tu Sĩ
131

.   

 

ĐTC Phanxicô đang có những động thái nâng vai trò nữ 

giới lên một tầm cao mới: Sau khi nhắc đến giáo huấn của các 

vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Ngài khẳng 

định: “Cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể 

thiếu đƣợc của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là với sự nhạy 

cảm và trực giác của phụ nữ đối với tha nhân, ngƣời yếu thế 

và ngƣời vô phƣơng thế tự vệ; tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ 

nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục vụ với các linh mục qua 

việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và nhóm, cũng nhƣ trong 

việc suy tƣ thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự 

hiện diện của phụ nữ đƣợc nới rộng một cách sâu rộng và 

quan trọng hơn trong Giáo Hội… Những năng khiếu tế nhị, 

đặc biệt nhạy cảm và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất 

phong phú, không những là một sức mạnh chân thực cho đời 

sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa 

hợp, nhƣng còn là một thực tại mà nếu không có thì ơn gọi của 

con ngƣời không thể thực hiện đƣợc”
132

.  

 

Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Chúng ta có thể nào hình 

dung một Giáo hội không có họ không? Không, chúng ta 

không thể nào hình dung đƣợc; đó là món quà của lòng 

thƣơng xót của Chúa, là men bột để cho sự tăng trƣởng của xã 

hội đƣợc công chính hơn, cho tình huynh đệ đƣợc thắt chặt 

hơn, họ đã mang ánh sáng của Chúa Kitô đến những nơi còn 

tăm tối, để gieo hy vọng cho những quả tim đã tuyệt vọng, họ 

                                                 
131 CWN ngày 22/1/2010. 

132 Trích bài phát biểu trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 25/1/2014, dành cho 300 tham dự 

viên hội nghị toàn quốc do Trung Tâm Phụ Nữ Italia tổ chức. 
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đã chia sẻ cuộc sống của họ cho những ngƣời nhỏ bé, cho 

những ngƣời nghèo. Các nữ tu của chúng ta thật cao cả, họ đã 

tận hiến cuộc sống của họ, họ đã mang Lời Chúa đến với thế 

gian!”
133. 

 

Ngƣợc lại, Đức Phaolô VI cũng nhắc Dân Chúa trách 

nhiệm của họ là cầu nguyện và chân thành trợ giúp các linh 

mục vƣợt qua mọi nỗi khó khăn, tận tình yêu thƣơng các ngài 

với tình con thảo và sẵn sàng cộng tác với các ngài, với kính 

trọng và tế nhị dè giữ, khích lệ và an ủi, vì các ngài là những 

ngƣời hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội. 

 
4c. Nhìn cách ứng xử và mối tương quan hài hoà của 

Chúa Giêsu đối với phụ nữ   

Phúc Âm cho chúng ta biết rằng thái độ ứng xử của 

Chúa Giêsu mang lại tự do và hòa điệu giữa Ngài và các phụ 

nữ. Chúng ta cần học từ Chúa Giêsu, là Thầy và Chủ của 

mình, cách thức tƣơng quan và ứng xử thế nào cho đúng mực 

với các phụ nữ. Chúng ta hãy xem vài khuôn mặt chính:  

 Mẹ Maria, ngƣời mà Chúa Giêsu đã tỏ lòng yêu thƣơng 

của một ngƣời con và hết lòng kính trọng vâng phục và 

Mẹ đã trở nên bản đối chiếu mật thiết của Ngài trong 

việc lắng nghe và thực thi ý Chúa;  

 Mattha và Maria ở Bêtania, nơi mà Chúa thƣờng ghé qua 

trong cuộc hành trình truyền giáo và Ngài đã trở nên rất 

gần gũi với họ;  

 Ngƣời phụ nữ xứ Samaria, đƣợc hoán cải và đổi mới, 

đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng vốn không biết 

đến căn tính đích thực của Ngài;  

                                                 
133 ĐTC nói trong ngày đời sống thánh hiến 2/2/2014. 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 89 
 

 Maria Madalêna, ngƣời đƣợc cứu sống và hoàn toàn 

biến đổi nhờ Chúa Giêsu, cô đã đƣợc gặp Chúa Phục 

Sinh và nhận lãnh trực tiếp từ Ngài sứ vụ loan báo tin 

mừng sống lại;  

 Ngƣời phụ nữ vô danh đã lên tiếng ca tụng hạnh phúc 

của Mẹ Chúa và nhân đó Chúa đã dạy cho biết hạnh 

phúc lớn lao hơn là lắng nghe và thực hành lời Chúa;  

 Các con gái thành Giêrusalem đã theo khóc thƣơng 

Chúa trên con đƣờng khổ nạn.  

 

Tóm lại, trong các mối tƣơng quan của tình bạn khác 

phái, dù với ngƣời tu hay ở giữa thế gian, chúng ta phải luôn 

qui hƣớng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện 

con ngƣời yếu đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và 

kinh nghiệm từng trải của kẻ khác, đừng bao giờ dám tự phụ 

cho mình là mạnh,
134

 trái lại nhớ luôn rằng “con chim nhát là 

con chim sống” hay “tam thập lục kế, vi tẩu thƣợng sách.” 

Chúng ta phải luôn khiêm tốn và bền bỉ cầu xin ơn trung 

thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội còn ngã (có vị TGM 

bị ĐGH bãi luôn cả tình trạng giáo sĩ) huống gì nhỏ bé dòn 

mỏng nhƣ chúng ta! Hãy xem câu chuyện Samson-Dalila trong 

sách Thủ Lãnh và lấy đó làm gƣơng răn mình.
135 

 

Ngoài ra, phải phát huy tình huynh đệ bí tích linh mục. 

Khi anh em linh mục thực sự yêu thƣơng nhau, ai cũng thỏa 

mãn đƣợc nhu cầu tâm lý căn bản yêu và đƣợc yêu của con 

ngƣời, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình 

cảm nào khác, dù là rất ngọt ngào của ngƣời khác phái hợp 

nhãn và vừa ý. Thế nhƣng trong bất cứ cuộc chiến đấu nào 

                                                 
134 x. 2 Cr 12,7-10. 

135 Tl 16,4-6.16-21. 
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cũng có chiến thắng và chiến bại. Nếu gặp phải trƣờng hợp 

chiến bại, hãy cƣ xử theo lòng nhân hậu của Chúa Kitô, giúp 

nhau chuyển bại thành thắng, chỗi dậy đứng lên tiếp tục hành 

trình với bài học kinh nghiệm và tâm hồn đổi mới. Hãy coi 

lầm lỗi nhƣ một lúc con tàu bị trật bánh ra khỏi đƣờng ray. 

Nếu khéo léo điều chỉnh, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để 

con tàu tiếp tục vận hành. Câu chuyện ông Samson vẫn giữ 

luôn ý nghĩa này là ngay cả khi con ngƣời sa ngã vì lầm lỗi, 

Thiên Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa nhƣ trƣớc.
136 

Ngƣời lầm 

lỗi đƣợc chân thành thƣơng yêu, quảng đại tha thứ và nhân từ 

nâng đỡ sẽ đủ nghị lực kiên trì biến đổi nên tốt, với sự trợ giúp 

của ơn thánh Chúa: Mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi 

tội nhân đều có một tƣơng lai.  

 

Tâm lý chung của những ngƣời cầu toàn khi phát hiện 

một lầm lỗi là muốn làm om sòm lên. Nhƣng liệu sự om sòm 

ấy có làm thay đổi đƣợc tình hình, hay nó lại càng “vạch áo 

cho ngƣời xem lƣng” về tình trạng thiếu yêu thƣơng của mình. 

Trƣớc hết nên bình tĩnh, nhìn lại chính mình. Ai cũng có thể bị 

“vi-rút” tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề 

kháng tốt để tránh đƣợc bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính sự 

kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và tình huynh đệ bí tích của 

linh mục với nhau, là nhân tố làm thỏa mãn nhu cầu yêu và 

đƣợc yêu trong bối cảnh của đời sống ơn gọi, đƣợc đặt trọng 

tâm nơi Chúa Giêsu, và kiên trì chu toàn bổn phận theo đấng 

bậc của mình cho các linh hồn đƣợc giao phó.  

 

Ngày trƣớc, khi còn dâng lễ bằng tiếng Latinh, cần có 

lời dẫn giải để giáo dân hiểu ý nghĩa của các cử chỉ, nghi thức 

và lời đọc để tham dự thánh lễ sốt sắng và hữu ích, tôi rất thích 

                                                 
136 Tl 16, 22-31. 
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lời dẫn khi linh mục rửa tay sau dâng của lễ: “Khi linh mục 

rửa tay, chúng ta phải nguyện rằng ở giữa thế gian mà giữ 

linh hồn vẹn sạch thì rất khó.” Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn 

giúp thực hiện điều khó ấy cho hàng hàng lớp lớp giáo sĩ, tu sĩ 

và giáo dân hằng kiên tâm thực thi giới răn của Chúa và giáo 

huấn của Giáo Hội. Cảm tạ Chúa và ƣớc gì mỗi ngƣời chúng 

ta đều đƣợc nằm trong số ấy. Mời anh em thƣởng thức bài hát 

“Bàn Tay”. 
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EE..  KKHHỦỦNNGG  HHOOẢẢNNGG  LLẠẠMM  DDỤỤNNGG  TTÌÌNNHH  DDỤỤCC  VVÀÀ  CCÁÁCC  

BBIIỆỆNN  PPHHÁÁPP  CCỦỦAA  GGIIÁÁOO  HHỘỘII  VVÀÀ  TTHHẾẾ  GGIIỚỚII  
 

a. Về phương diện bản thân 

Xét về mặt thể lý, mọi tế bào trong cơ thể cứ từng 7 

năm một lần đều đƣợc thay thế để tăng trƣởng. Vấn đề sinh lý 

và tính dục cũng thế với các tuyến nội tiết và các loại hooc-

môn đặc trƣng qua từng giai đoạn của tuổi đời “không ai dạy 

cho khỉ mà khỉ vẫn biết leo cây”. Và ngày nay trẻ trƣởng thành 

sinh học sớm hơn, lại có những cách giáo dục giới tính vội 

vàng không thích hợp, khiến có những cơn sóng ngầm nguy 

hiểm kích thích nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. 

Chúng ta cũng cần hiểu biết những xúc cảm bản thân hơn để 

sống giới tính của mình với tâm hồn bình an thanh thản trong 

đời tu, thoát khỏi những áp lực căng thẳng của cám dỗ và ham 

muốn gây nên mặc cảm sợ hãi về sự yếu đuối con ngƣời của 

mình, đôi khi tự đặt vấn đề không biết liệu có tu bền đỗ đƣợc 

không?  

 

Chúng ta đi tu nhƣng vẫn không thôi là con ngƣời có 

những ham muốn sinh lý tính dục tự nhiên. Nguyên khởi cảm 

nhận những ham muốn tự nhiên ấy không tội lỗi gì hết, hãy 

hiểu biết điều đó để tâm hồn bằng an thanh thoát, vì đấy là sự 

phát huy chức năng của các cơ quan thể xác mà Chúa đã an bài 

để tiếp tục thực hiện công trình sáng tạo. Chỉ thứ phát dừng lại 

ở những ham muốn đó và tìm cách thỏa mãn trái qui trình bậc 

sống mới là tội. Để vận dụng tốt các qui trình tự nhiên ấy, 

chúng ta cần cẩn thận trong những giao tiếp gần gũi thân mật 

với ngƣời khác giới. Cần phải triệt để lƣu ý và thực hiện năm 

yếu tố cần giữ gìn trong các mối tƣơng quan khác phái: - nơi 

chốn gặp gỡ, - thời gian và thời lƣợng, - khoảng cách thể lý và 
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tâm lý, - sự có mặt của những ngƣời thứ ba – và sống ý thức 

sự hiện diện khuất ẩn nhƣng rất thật của Chúa. 

 

Ai ai cũng đều biết rõ rằng mọi thân xác đều có tính dục 

và mọi tƣơng quan đều có tính cách phái tính. Có những hoàn 

cảnh khiến các hấp dẫn và khao khát tự nhiên về tình cảm và 

tính dục bộc lộ mãnh liệt hơn. Cần lƣu ý dữ kiện tâm sinh lý 

này là sự hấp dẫn tính dục. Có sức hấp dẫn tính dục [nhƣ 

Giuse Ai cập với vợ ông quan] hay bị hấp dẫn tính dục [nhƣ 

vua Đavít với vợ của Uria] đều là nguy hiểm: dù là đối với 

ngƣời độc thân hay có gia đình, ngƣời thƣờng hay ngƣời tu, 

coi chừng kẻo cả gan tấn công hoặc bị tấn công mà vấp ngã. 

Trong lãnh vực này không ai đƣợc phép cho rằng mình mạnh 

cả. Thánh Phaolô thú nhận: “Có ai trong anh em yếu đuối mà 

tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh em sa ngã mà tôi 

không cảm thấy nhƣ thiêu nhƣ đốt”
137

 và Ngài nhắc nhở “ai 

tƣởng rằng mình đang đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã”
138

. 

Hãy xem câu chuyện Samson-Dalila trong sách Thủ Lãnh và 

lấy đó mà răn mình. Gƣơng vua Salomon vào cuối đời cũng là 

một bài học nhắc nhở quý báu
139

. Chúa Kitô dạy phải dùng 

đến hợp lực của sức Chúa và sức con ngƣời chúng ta: “Các 

con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chƣớc cám 

dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhƣng xác thịt thì 

nặng nề yếu đuối”
140

. ĐHY Carlo Maria Martini nói: “Mọi 

ngƣời, tín hữu, Giám mục, linh mục phải xác tín rằng không ai 

chắc chắn bền đỗ đƣợc; mối nguy lớn nhất là tƣởng rằng mình 

                                                 
137 2 Cr 11, 29. 

138 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12. 

139 x. Tl 16,4-6.16-21; Hc 47,13-20. 

140 Mc 14,38. 
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đã đạt đến một mức ổn định đến nỗi không cần thận trọng 

nữa”
141

.  

 

Và khi nhỡ yếu đuối mà sa ngã, hãy khiêm tốn cầu xin 

ơn mau mắn chỗi dậy, sám hối dứt khoát lật sang trang đời 

mới, đứt đuôi nòng nọc, đứng hẳn về phía Chúa và Giáo 

Hội
142

. Nói nguyên tắc là vậy, nhƣng không dễ đâu, bản thân 

mình đã rồi mà còn phía kia nữa, “cây muốn lặng mà gió 

không ngừng”. Do vậy cần phải có thời gian và ơn Chúa, cùng 

với sự quyết tâm bản thân cao và sự giúp đỡ của ngƣời khác. 

Thế gian không chỉ ghi nhận mọi sơ hở, mà còn gài bẫy để 

mặc cả, đặt điều kiện ép buộc có lợi cho họ, bất chấp thiệt hại 

của Giáo Hội, của các linh hồn và của chính bản thân linh 

mục, tu sĩ. Nếu chẳng may vấp phải, hãy khiêm tốn thành thật 

trình bày với Bề trên Giáo Hội, các ngài sẽ có cách giúp đỡ 

giải quyết, càng muốn che đậy càng bị kẹt vì phải chấp nhận 

hết điều kiện nọ đến điều kiện kia, luôn sống trong bất an và 

sợ hãi (x. câu chuyện xảy ra tại Ba Lan). Nỗ lực sống trong 

sáng và triệt để những đòi hỏi của đời tu, thông cảm nâng đỡ 

anh em và khiêm tốn cầu xin, vì nếu Chúa không thƣơng che 

chở thì có khi mình đã sa ngã nặng nề hơn. Ngoài ra, nhớ thực 

hiện năm phƣơng thế sống lành mạnh các mối tƣơng quan vừa 

nhắc: Nơi chốn gặp gỡ - Thời gian và thời lƣợng - Khoảng 

cách thể lý và tâm lý - Sự có mặt của những ngƣời thứ ba - 

Sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhƣng rất thực của Chúa. 

 

Trong lãnh vực này, chúng ta đừng quên có ba thứ tội 

tối kỵ đối với linh mục kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho 

Tòa Thánh: Lỗi ấn tòa giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải 

                                                 
141 ĐHY Carlo Maria Martini, Phaolô đối diện với chính mình, trích trong Alleluiah số 109. 

142 x. Rm 13,11-14. 
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tội cho đồng phạm. Chúng ta hãy biết điều đó để tránh khỏi cái 

vạ rắc rối kia, ai có lỡ mà sa ngã thì đừng giải tội cho ngƣời 

đồng phạm, dù có sợ bị lộ phải xấu hổ, hầu khỏi nguy cơ tội 

chồng chất thêm tội phạm thánh, sống bất an suốt đời, và khi 

chết biết đi đâu !? 

  

bb..  BBiiệệnn  pphháápp  đđốốii  vvớớii  ttệệ  nnạạnn  ggiiááoo  ssĩĩ  llạạmm  ddụụnngg  ttììnnhh  ddụụcc  

Những tổn thƣơng lạm dụng tình dục đã và đang xảy ra 

đó đây do hàng giáo sĩ khiến Giáo Hội đang nỗ lực siết chặt kỷ 

luật và tìm kiếm các biện pháp thích ứng để sửa chữa, uốn nắn 

và thanh lọc. Lập trƣờng của ĐTC Biển Đức XVI là „tuyệt đối 

không khoan nhƣợng đối với tội ác đó‟. Ngài nhắc trong thƣ 

gửi ngƣời công giáo Ái Nhĩ Lan: “Những tệ hại đó do các thủ 

tục thiếu sót trong việc ấn định ra tƣ cách xứng đáng của các 

ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong 

việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong 

các chủng viện và tập viện.” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II trƣớc đó, năm 2002, cũng đã nói: “Không có chỗ đứng trong 

hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại ngƣời 

trẻ... Cần phải giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết 

quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân cũng nhƣ trách 

nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về 

kỷ luật Giáo Hội liên quan đến những vấn đề này”. 

 

Quả thật ngày nay đời sống đạo đức của một số linh 

mục đang thay đổi rất nhiều và xuống cấp vì tình trạng lạm 

dụng tình dục, không phải chỉ với trẻ em, mà còn lén lút với 

ngƣời lớn, cả nữ tu và ngƣời có gia đình nữa, mà mỗi bên đều 

có thể vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân, nhƣ ngƣời Miền 

Trung thƣờng nói “tại cả anh tại cả ả, tại cả và hai”. Bộ Giáo 
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Lý Đức Tin đã ra một Thƣ Luân Lƣu
143

 nhằm giúp các HĐGM 

trên khắp thế giới soạn thảo các đƣờng hƣớng chỉ đạo xử lý 

nghiêm khắc những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Bộ yêu cầu 

mỗi HĐGM gửi về Bộ trƣớc cuối tháng 5 năm 2012 một bản 

sao những đƣờng hƣớng và các biện pháp nghiêm khắc vừa 

nói. Trong các cách xử lý có bao hàm việc áp đặt một hình 

phạt chung thân nhƣ việc rút khỏi bậc giáo sĩ.
144

    

  

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định tiếp tục 

đƣờng hƣớng mà ĐTC Biển Đức XVI đã vạch ra để hành động 

kiên quyết liên quan đến các trƣờng hợp lạm dụng tính dục. 

Ngài nói: “không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời 

một ngƣời khác… phải lấy lại “bài sai”, không cho phép 

ngƣời đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một 

phiên tòa theo Giáo luật. Tôi nghĩ đó là việc phải làm ngay. 

Tôi không tin vào việc chủ trƣơng rằng cần phải duy trì một 

tinh thần hợp đoàn để tránh gây thiệt hại cho hình ảnh của 

định chế… Tôi ngƣỡng mộ sự can đảm và chính trực của Đức 

Bênêđictô về vấn đề này. Nếu linh mục nào đến cho tôi hay đã 

làm cho một phụ nữ có thai, tôi sẵn sàng lắng nghe, rồi từ từ 

giúp ông hiểu ra rằng luật tự nhiên đã lấn át chức linh mục 

của ông. Ông phải rời bỏ thừa tác vụ để chăm sóc đứa trẻ kia, 

dù ông quyết định không kết hôn với ngƣời phụ nữ đó đi nữa, 

vì đứa trẻ có quyền có một ngƣời mẹ thế nào, thì nó cũng có 

quyền có một ngƣời cha nhƣ thế. Tôi cam kết sẽ dàn xếp mọi 

giấy tờ cho ông ở Rôma, nhƣng ông phải rời bỏ mọi sự. Linh 

mục nào cho tôi hay đã sa ngã, nhƣng muốn ăn năn, tôi sẵn 

sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy đƣợc, có linh 

mục không. Thậm chí có những linh mục không chịu nói chi 

                                                 
143 Ra ngày 3/5/2011 và công bố hôm 16/5/2011. 

144 Có ai biết bản kế hoạch và biện pháp của HĐGMVN thế nào không? 
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với Giám mục của mình… Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì 

việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt đẹp gì 

cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi 

thƣờng nói: „nếu không thắng vƣợt đƣợc, thì nên quyết định ra 

đi”
145

.  

 

Trong bản tuyên bố của Phòng báo chí Tòa Thánh sau 

cuộc gặp các Giám mục Hòa Lan ngày 2/10/2013 có viết: “Khi 

Đức Giáo Hoàng và toàn thể Giáo Hội đang tiếp tục giải đáp 

cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, chữa lành các nạn nhân, 

xử lý ngƣời phạm tội, đƣa ra các biện pháp hợp động và các 

môi trƣờng lành mạnh để che chở và bảo vệ các vị thành niên 

và mọi ngƣời yếu thế, điều quan trọng không kém là đánh giá 

sự thay đổi lớn lao đang diễn ra cả ở hạ tầng lẫn ở các bình 

diện cao nhất của Giáo Hội trong việc giải quyết sự ác, các 

hành động phạm pháp lạm dụng tình dục đã xẩy ra… Trong số 

các ƣu tiên của ĐGH Phanxicô, cao nhất chắc chắn là những 

ngƣời phải chịu lạm dụng tình dục trong đời họ. Ngài sẽ tiếp 

tục giải quyết vấn đề này một cách rõ ràng, trong sáng, cƣơng 

quyết, công bình, có định hƣớng và đầy cảm thƣơng”
146. 

 
ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đề nghị của Hội đồng Hồng 

Y để quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để bảo vệ trẻ em. 

Ủy ban sẽ tƣ vấn cho ĐTC về bảo vệ trẻ em và chăm sóc mục vụ 

cho các nạn nhân bị lạm dụng, cách riêng nghiên cứu các chƣơng 

trình bảo vệ trẻ em hiện nay và đề xuất các sáng kiến mới cho 

giáo triều Rôma, phối hợp với các Giám mục và HĐGM, các Bề 

trên Dòng tu và các Hiệp hội Bề trên; giới thiệu những ngƣời có 

khả năng trong lĩnh vực tâm lý hay pháp luật (giáo sĩ, tu sĩ và 

                                                 
145 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

146 http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm
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giáo dân) để thực hiện các chƣơng trình này. Ủy ban còn 

đảm trách các biện pháp chung về việc bảo vệ trẻ vị thành 

niên; các thủ tục và chiến lƣợc để ngăn ngừa vi phạm; các chƣơng 

trình dành cho trẻ em, phụ huynh và các giáo lý viên, các chủng 

sinh và linh mục tiếp xúc với ngƣời trẻ; các quy tắc ứng 

xử, thẩm tra hồ sơ tƣ pháp, hợp tác với toà án, mục vụ nâng đỡ và 

trợ giúp tinh thần cho các nạn nhân và gia đình, truyền thông và 

thông tin cho các tín hữu, đối thoại với các nạn nhân và cải 

huấn các giáo sĩ vi phạm. ĐTC sẽ sớm phát hành một tài liệu chi 

tiết
147

.  

 

Các lãnh đạo HĐGM Mỹ mau mắn tuyên bố hỗ trợ Uỷ 

ban này của Tòa Thánh. Đức TGM Joseph E. Kurtz, Chủ tịch 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giải thích rằng các giám mục 

Hoa Kỳ đã học đƣợc nhiều biện pháp quan trọng (sau khi đã 

mất 2,2 tỷ mỹ kim, một số giáo phẩm phải từ chức và sáu giáo 

phận phải tuyên bố phá sản vì không đủ tiền bồi thƣờng do nạn 

giáo sĩ lạm dụng) để giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, bao 

gồm cả kiểm tra lý lịch, giáo dục trẻ em và ngƣời lớn về an 

toàn trẻ em, loại bỏ nhanh chóng ngƣời phạm tội, và sự cần 

thiết các cơ quan Giáo Hội và chính quyền dân sự làm việc 

cùng nhau
148

. 

 

Trong cuộc gặp 120 Bề trên Tổng Quyền Dòng Nam 

ngày 29/11/2013, ĐTC Phanxicô không quên ca ngợi những 

cố gắng của ĐGH Biển Đức 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo 

sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, 

để loại bỏ những ngƣời có những lầm lỗi không thể chữa trị 

                                                 
147 Vatican City, 5 December 2013 (VIS, CNA/EWTN News). 

148 WASHINGTON DC, 08 Tháng 12 (CNA / EWTN Tin tức). 
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đƣợc. Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều là ngƣời tội lỗi, nhƣng 

không phải tất cả chúng ta đều là những ngƣời ung thối hƣ 

hỏng. Ngƣời tội lỗi đƣợc chấp nhận, nhƣng không thể chấp 

nhận những ngƣời ung thối, hƣ hỏng” (CNS 3-1-2014). 

 

Trong bài giảng lễ ngày 16/1/2014 tại nhà Martha, khi 

đề cập đến những gƣơng mù, những xì căng đan trong Giáo 

Hội, ĐTC Phanxicô mạnh mẽ tố giác các tƣ tế hƣ hỏng bằng 

đặt câu hỏi: “Chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gƣơng 

mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây, nhƣng tất cả chúng 

ta đều biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số ngƣời 

đã bắt phải trả bao nhiêu tiền. Thật là một ô nhục cho Giáo 

Hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại 

của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa trong những 

xì căng đan ấy thật là hiếm hoi! Họ không có quan hệ với 

Thiên Chúa! Họ có một địa vị trong Giáo Hội, một địa vị 

quyền lực, và thoải mái. Nhƣng lời Chúa thì họ không có… Tội 

nghiệp dân! Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn, 

chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ ăn 

bánh bị nhiễm độc, bao nhiêu lần! Chúng ta hãy cầu xin Chúa 

ban cho chúng ta đừng bao giờ quên Lời Chúa, xin cho Lời 

Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân 

thánh trung thành của Chúa đang xin chúng ta bánh mạnh 

mẽ!”
149

 

 

Ƣớc gì tất cả những nỗ lực ấy đều nhằm đến sự biến đổi 

tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, làm cho nhiều ngƣời đƣợc hạnh 

phúc cứu độ và Danh Chúa đƣợc cả sáng hơn. Thế mà thật đáng 

tiếc là ngày 5/2/2014, Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ gay gắt 

                                                 
149 SD 16-1-2014 - http://vietvatican.net/ 
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cáo buộc Tòa Thánh để mặc nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và thúc 

giục mở hồ sơ về các ngƣời phạm tội ấu dâm cũng nhƣ các giáo 

phẩm che đậy các tội ác của họ, trong khi đó Giáo Hội luôn nhận 

trách nhiệm đối với các linh mục và giám mục từng góp phần vào 

việc lạm dụng này, và đã đƣa ra nhiều biện pháp quyết liệt và hữu 

hiệu để xử lý các vấn đề này. Ngoài ra Ủy ban này còn chỉ trích 

Tòa Thánh về các thái độ đối với đồng tính luyến ái, ngừa thai và 

phá thai, đồng thời yêu cầu Tòa Thánh nên duyệt lại các chính 

sách của mình.  

 

Quả thật, “tài liệu này là dấu hiệu cho thấy thảm kịch ấu 

dâm đƣợc dùng làm cớ để tấn Công Giáo Hội” bằng mƣu tính củng 

cố một đƣờng lối ý thức hệ. Tòa Thánh đã tỏ ý tiếc đối với việc ủy 

ban LHQ “mƣu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo Hội Công 

Giáo về phẩm giá con ngƣời và việc thi hành tự do tôn giáo”. Nếu 

tính đến những phƣơng thuốc thực tế để ngăn ngừa các trƣờng hợp 

lạm dụng trẻ em qua việc sử dụng luật lệ, các quyết định của các 

HĐGM và việc huấn luyện các chủng sinh, thì thật khó “mà tìm 

đƣợc các định chế quốc tế hay quốc gia nào khác đã làm đƣợc 

nhiều nhƣ thế một cách chuyên biệt để bảo vệ trẻ em, nhƣ Giáo Hội 

Công Giáo”. 

 

TGM Tomasi, quan sát viên thƣờng trực của Toà Thánh 

tại LHQ cho biết trong Lời Nói Đầu Công Ƣớc Bảo Vệ Trẻ em 

có nói về việc bảo vệ sự sống và bảo vệ trẻ em trƣớc và sau 

khi sinh, trong khi ấy khuyến cáo của ủy ban lại khuyên Tòa 

Thánh phải thay đổi lập trƣờng để cho phép phá thai! Một đứa 

trẻ bị giết thì làm sao có quyền nữa! Thành thử điều này là một 

mâu thuẫn thực sự đối với mục tiêu căn bản của Công Ƣớc bảo 

vệ trẻ em. Ủy Ban này không phục vụ tốt đối với LHQ, khi tìm 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 101 
 

cách dẫn dụ và yêu cầu Tòa Thánh thay đổi một giáo huấn 

không thể nào thay đổi đƣợc của mình!
150

  

 

Sơ Mary Ann Walsh, Giám đốc quan hệ truyền thông 

của HÐGM Hoa Kỳ phê bình báo cáo của Ủy ban LHQ bị mất 

giá trị khi cố đƣa ra những phản đối giáo huấn Công Giáo về 

vấn đề hôn nhân đồng tính, phá thai và ngừa thai. Ủy ban này 

sẽ có uy tín hơn nếu nó bảo vệ các quyền cơ bản nhất của một 

đứa trẻ: đó là quyền đƣợc sống. Khi Ủy ban này của LHQ sa 

đà vào các cuộc chiến tranh văn hóa để thúc đẩy việc phá thai, 

ngừa thai và hôn nhân đồng tính, nó đang làm xói mòn chính 

nghĩa cao quý của nó dành cho trẻ em, và bán đứng mối quan 

tâm về trẻ em cho các chƣơng trình nghị sự khác. Thật là một 

cơ hội bị đánh mất
151

. 

 

Và chính ĐTC Phanxicô đã trả lời phỏng vấn của nhật 

báo Ý Corriere della Sera rằng: “Tôi muốn nói hai điều. Các 

trƣờng hợp lạm dụng là khủng khiếp vì chúng để lại những vết 

thƣơng rất sâu. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã rất dũng 

cảm và đã chỉ rõ con đƣờng. Giáo Hội đã làm rất nhiều trên 

con đƣờng này. Có lẽ nhiều hơn bất cứ ai. Các thống kê về 

hiện tƣợng bạo lực đối với trẻ em gây sốc, nhƣng chúng cũng 

cho thấy rõ ràng rằng phần lớn các vụ lạm dụng diễn ra trong 

môi trƣờng gia đình và xung quanh gia đình. Giáo Hội Công 

Giáo có lẽ là cơ cấu công cộng duy nhất đã hành động với tính 

minh bạch và trách nhiệm. Không có cơ cấu nào khác đã làm 

đƣợc hơn. Thế mà Giáo Hội là ngƣời duy nhất bị tấn công”
152

. 

                                                 
150 http://vietcatholic.org/News/Html/121467.htm 

151 http://vietcatholic.org/News/Html/121503.htm 

152 Trích từ cuộc phỏng vấn ngày 5/3/2014 ĐTC Phanxicô của nhật báo Ý- CNA/EWTN 

News. 
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http://vietcatholic.org/News/Html/121467.htm
http://vietcatholic.org/News/Html/121503.htm
http://www.catholicnewsagency.com/
http://www.catholicnewsagency.com/


102 Tân Phúc Âm hóa bản thân tu sĩ và cộng đoàn 

 

Tuy nhiên, qua những mƣu tính thù nghịch cách bất 

công đó mà hiện nay đang có những thế lực vận động tẩy chay Tòa 

Thánh ra khỏi LHQ để Tòa Thánh không có tiếng nói ở LHQ nữa. 

Thế giới Công giáo cũng có những nỗ lực ngƣợc lại ký thỉnh 

nguyện thƣ bảo vệ sự hiện diện của Tòa Thánh tại LHQ. Chúng ta 

cũng hãy cầu nguyện và nỗ lực hết mình cho tiếng nói của Chân Lý 

luôn đƣợc vang lên. 

Một động thái mới nhất của Tòa Thánh là Uỷ ban bảo 

vệ trẻ vị thành niên – đƣợc Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập 

ngày 22/03/2014 với 8 thành viên– đã có cuộc họp đầu tiên từ 

ngày 1-3/5/2014 tại Nhà khách Santa Martha. Uỷ ban bàn thảo 

về bản chất và phạm vi công việc của mình, cũng nhƣ việc 

phối hợp các thành viên đại diện cho các khu vực địa lý khác 

nhau trên thế giới
153

. Ủy Ban tuyên bố: “Đang khi cùng nhau 

bắt đầu công việc của mình, chúng tôi mong muốn bày tỏ tình 

liên đới sâu xa của chúng tôi đến tất cả các nạn nhân, trẻ em 

hay ngƣời lớn tuổi yếu thế, đã chịu những lạm dụng tình dục, 

và chúng tôi muốn cho thấy rằng từ khởi đầu công việc, chúng 

tôi đã thông qua nguyên tắc rằng thiện ích của một trẻ em hay 

của một ngƣời lớn tuổi yếu thế là ƣu tiên trong mọi quyết định 

đƣợc đƣa ra”. 

Với tƣ cách một Uỷ ban tƣ vấn cho Đức Thánh Cha, 

vào lúc thích hợp chúng tôi sẽ đƣa ra các sáng kiến để khuyến 

khích các địa phƣơng trên toàn thế giới nhận trách nhiệm và 

chia sẻ với nhau các “thực hành tốt nhất” để bảo vệ tất cả trẻ 

vị thành niên, bao gồm các chƣơng trình huấn luyện, giáo dục, 

đào tạo, và ứng phó với nạn lạm dụng. Chúng tôi cho rằng 

                                                 
153 Theo Vatican Radio- http://www.hdgmvietnam.org/tuyen-bo-ket-thuc-khoa-hop-thu-tu-

cua-hoi-dong-hong-y-tu-van/6006.57.7.aspx 
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việc bảo đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội là đặc biệt 

quan trọng, bao gồm việc khai triển các cách thức cho việc tố 

tụng đƣợc hiệu quả và minh bạch. 

Chúng tôi muốn trình bày những đề nghị đặc thù nhấn 

mạnh những con đƣờng phải theo để giúp ngƣời ta nhạy bén 

với những hậu quả bi thảm của những cuộc lạm dụng tình dục 

và những hậu quả tai hại của việc thiếu lắng nghe, thiếu 

những báo cáo trong trƣờng hợp có nghi ngờ lạm dụng, và 

thiếu nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và gia đình 

của họ… chúng tôi dấn thân với những ngƣời thiện chí để bảo 

đảm rằng các trẻ em và những ngƣời lớn tuổi yếu thế đƣợc 

bảo vệ khỏi những cuộc lạm dụng. Chúng tôi xin tất cả những 

ai muốn nâng đỡ công việc của Ủy ban cầu nguyện cho chúng 

tôi”
154

.  

Những ngày 10-13/6/2014, tại thủ đô Luân Đôn của 

Anh quốc, diễn ra Hội Nghị Quốc tế về Bạo Lực Tình Dục 

Chống Lại Các Trẻ Em, với sự tham dự của 140 ngoại trƣởng, 

đại diện của nhiều tổ chức dân sự, quân đội, pháp luật và các 

tổ chức phi chính phủ. Phong trào “Cứu Các Trẻ Em”, khởi 

đầu từ tháng 4/2013, nhận định rằng môi trƣờng xã hội và hệ 

thống giáo dục ngày nay khiến cho trẻ em bị quá nhiều áp lực 

cƣớp mất tuổi thơ hồn nhiên của chúng, và gây ra rất nhiều 

chấn thƣơng thể lý cũng nhƣ tâm lý làm tổn hại cho cuộc sống. 

Theo ƣớc tính của phong trào, hiện nay trên thế giới có khoảng 

30 triệu trẻ em vị thành niên là nạn nhân bạo lực tình dục trong 

hay sau các cuộc chiến và xung khắc đó đây trên thế giới. 

Phong trào hiện diện trong hội nghị quốc tế tại London với các 

                                                 
154 Theo ZENIT -  http://xuanbichvietnam.net/trangchu/thien-ich-cua-tre-em-la-uu-tien-

trong-moi-quyet-dinh/ 
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đại diện và trẻ em nạn nhân bạo lực tình dục để mạnh mẽ yêu 

cầu các chính quyền hiện diện đƣa vào chƣơng trình hội nghị 

việc chống lại các hãm hiếp thể lý và tâm lý đối với các trẻ em 

trong các cuộc xung đột vũ trang, bằng cách chấm dứt tình 

trạng không trừng phạt các thủ phạm. Bạo lực tính dục ám chỉ 

mọi hành động, mƣu toan hay đe dọa có tính cách tính dục gây 

ra hay có thể gây ra đau đớn và khổ đau tâm lý, thể lý hay xúc 

cảm cho một cá nhân. Và nó bao gồm việc lạm dụng tính dục 

và khai thác tình dục. Thuộc loại này còn có các vụ hãm hiếp, 

loạn luân, các sách nhiễu tình dục, cƣỡng bách mại dâm, nô lệ 

tình dục, và buôn bán cơ phận ngƣời nhằm mục đích khai thác 

tình dục
155

. 

 

Trong bài giảng lễ cầu cho nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng 

tình dục ngày 7/7/2014 tại Nhà Matta với một số nạn nhân 

cùng gia đình và Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, ĐTC 

Phanxicô nói lên nỗi buồn đau của mình: “tôi cảm thấy buồn 

khổ và đau đớn trƣớc sự kiện có một số vị linh mục và giám 

mục, bằng việc lạm dụng tình dục các em vị thành niên, đã 

phạm đến tính chất ngây thơ vô tội của họ cũng nhƣ đến ơn 

gọi linh mục của mình, vƣợt trên cả những hành động đáng 

khinh ghét. Nó nhƣ là một thứ tôn sùng phạm thánh, vì những 

em trai em gái ấy đƣợc trao phó cho linh mục để đƣợc 

mang đến cùng Thiên Chúa, thì họ đã hiến tế cho ngẫu tƣợng 

tình dục của mình. Họ tục hóa chính hình ảnh Thiên Chúa 

là Đấng đã dựng nên chúng ta giống nhƣ Ngài”. 

 

ĐTC Phanxicô mô tả các hậu quả gây nên bởi tội giáo 

sĩ lạm dụng tình dục trẻ em: “Giáo Hội xin đƣợc ơn khóc lóc 

trƣớc những hành vi lạm dụng cực kỳ xấu xa đã lƣu lại các vết 
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sẹo cả đời. Tôi biết rằng những vết thƣơng này là nguồn đau 

đớn da diết sâu xa và thƣờng xuyên về cảm xúc cũng nhƣ 

thiêng liêng, thậm chí đến thất vọng chán chƣờng. Nhiều 

ngƣời đã chịu đựng nhƣ thế cũng đã tìm vơi đi trong nghiện 

ngập. Những ngƣời khác đã trải qua những khó khăn khổ đau  

trong mối liên hệ với cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một số 

ngƣời thậm chí đã phải đƣơng đầu với thảm họa kinh hoàng tự 

tử. Các cái chết của những con cái rất yêu dấu của Thiên 

Chúa này đã đè nặng trên tâm can và lƣơng tâm của tôi cũng 

nhƣ của toàn thể Giáo Hội… Tội lỗi lạm dụng tình dục của 

giáo sĩ phạm đến những em vị thành niên có một tác dụng độc 

hại trên đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa. Một số đã giữ 

vững đức tin, trong khi đó có những ngƣời cảm nghiệm bị lừa 

đảo và bỏ rơi nên đã mất niềm tin tƣởng vào Thiên Chúa‟.  

 

Thế rồi Ngài bày tỏ lập trƣờng và kế hoạch hành động 

trong tƣơng lai: “Không có chỗ đứng trong thừa tác vụ của 

Giáo Hội cho những ai phạm đến những thứ lạm dụng ấy, và 

tôi tự hứa rằng sẽ không dung nhƣợng cho bất cứ tác hại 

nào gây ra cho một em nhỏ bởi bất cứ cá nhân nào, dù là giáo 

sĩ hay không. Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa 

tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn thận để giúp bảo trì 

việc bảo vệ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này… 

Chúng tôi sẽ tiếp tục tỉnh táo trong vấn đề huấn luyện linh 

mục. Tôi tin tƣởng vào các phần tử thuộc Ủy Ban Tòa 

Thánh Bảo Vệ Trẻ Em. Tôi xin đƣợc sự nâng đỡ này để 

bảo đảm rằng chúng ta phác họa những qui chế cùng với 

những phƣơng sách tốt đẹp hơn trong Giáo Hội hoàn vũ để 

bảo vệ vị thành niên cũng nhƣ để huấn luyện nhân viên của 

Giáo Hội áp dụng những qui chế và phƣơng sách ấy. Chúng ta 

cần phải làm hết sức có thể để bảo đảm rằng những tội lỗi này 

không còn chỗ đứng nữa trong Giáo Hội”.   
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Sau cùng, ĐTC xin lỗi và xin cầu nguyện cho Ngài: 

“Trƣớc nhan Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi xin bày tỏ niềm 

sầu thƣơng của tôi về tội lỗi và các tội ác trầm trọng lạm dụng 

tình dục của giáo sĩ đã phạm đến anh chị em. Và tôi khiêm tốn 

xin anh chị em tha thứ. Tôi cũng xin anh chị em tha thứ cả các 

tội lỗi không chịu ra tay giải quyết về phía các vị lãnh đạo 

trong Giáo Hội, những vị không đáp ứng một cách thích đáng 

trƣớc việc tƣờng trình lạm dụng do gia đình nạn nhân, cũng 

nhƣ bởi chính nạn nhân. Điều ấy lại càng gây ra khổ đau hơn 

nữa nơi những ai bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ 

em vị thành niên có thể bị nguy cơ lạm dụng… Xin cầu nguyện 

cho tôi, để đôi mắt của lòng tôi thấy đƣợc một cách rõ ràng 

con đƣờng của tình yêu nhân hậu, và để Thiên Chúa ban cho 

tôi lòng can đảm kiên trì trên con đƣờng này vì thiện ích của 

tất cả mọi trẻ em và giới trẻ”
156

.  

 
Jean-Marie Guénois, trong Le Figaro ngày 7/7/2014, 

nói rằng hiếm khi ĐTC có sự lên án mãnh liệt nhƣ thế đối với 

thái độ của Giáo hội trong quá khứ về việc này. Lần đầu tiên, 

ngài tố cáo sự tòng phạm không giải thích đƣợc của một số 

giám chức trong giáo quyền đã lâu ngày che giấu, ngụy trang 

cho các linh mục, giám mục phạm những tội ác và tội trọng 

này bằng việc thuyên chuyển các linh mục vi phạm từ giáo xứ 

này qua giáo xứ khác mà không báo trƣớc cho các cộng đoàn 

tiếp nhận và những ngƣời có trách nhiệm biết tình trạng này… 

ĐTC Phanxicô cám ơn các nạn nhân và gia đình họ đã can 

đảm bẻ gãy sự im lặng này rằng “quý vị đã rọi ánh sáng lên 

mảng đen tối khủng khiếp này của Giáo Hội”. 
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Trong buổi sáng cùng ngày, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 

sáu nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục gồm ba ngƣời 

đàn ông và ba phụ nữ từ Anh, Ái Nhĩ Lan và Đức, hơn nửa giờ 

riêng từng ngƣời, lắng nghe những câu chuyện và kinh nghiệm 

của họ, rất cảm động, rất thấu hiểu và biết ơn, không chỉ các 

nạn nhân mà cả ĐGH nữa. Ngài cam kết: “Chúng ta cần phải 

tiến lên phía trƣớc trong chuyện này với chính sách Zero 

tolerance” (tức là hoàn toàn không khoan nhƣợng)… Một linh 

mục gây ra điều này là phản bội lại Nhiệm Thể Chúa, bởi vì 

các linh mục cần phải dẫn cậu bé này, cô gái này, ngƣời thanh 

niên này, ngƣời phụ nữ trẻ này, nên thánh. Và cậu bé này, cô 

gái này tin tƣởng nơi vị linh mục. Thế mà thay vì đƣa họ đến 

sự thánh thiện, lại lạm dụng họ. Thật là một tội lỗi rất nghiêm 

trọng”. 

Quả thế, trong một diễn biến khác, hôm 4/7/2014, Đức 

TGM Silvano Tomasi, đại diện thƣờng trực của Tòa Thánh tại 

Geneva nói rằng “việc huyền chức Józef Wesolowski (cựu sứ 

thần Tòa Thánh ở Cộng hòa Dominica) là dấu chỉ cho thấy 

Tòa Thánh rất nghiêm chỉnh trong việc giải quyết vấn đề lạm 

dụng”, nhƣ thông cáo hôm 27/6/2014 của Bộ Giáo Lý Đức 

Tin cho biết Józef Wesolowski, 66 tuổi, (đã từng là sứ thần 

hay khâm sứ Tòa Thánh tại các nƣớc Trung Á nhƣ 

Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgzystan và Uzbekistan trƣớc khi 

đƣợc bổ nhiệm đến Cộng hòa Dominica), đã bị triệu hồi về 

Rôma và đã bị huyền chức vì bị cáo buộc tội lạm dụng tình 

dục trẻ vị thành niên tại Cộng hòa Dominica, nghĩa là bị trục 

xuất khỏi hàng giáo sĩ và từ nay chỉ là một giáo dân bình 

thƣờng. Sau tiến trình xét xử giáo luật, tiến trình tố tụng hình 

sự sẽ tiếp tục tại các tòa án dân sự của Tòa Thánh Vatican
157
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Về cuộc gặp gỡ này, nhà báo Inés San Martín ghi lại 

trên trang bostonglobe.com rằng Peter Saunders (ngƣời Anh) 

đã bị một ngƣời trong gia đình, một giáo viên, hai linh mục 

trƣờng Công giáo xâm phạm tình dục trong khoảng từ năm 8 

đến 13 tuổi. Ông là một trong sáu nạn nhân gặp Đức Phanxicô 

vào ngày thứ hai 7-7 vừa qua, ông kể lại cuộc gặp gỡ đã làm 

thay đổi cuộc đời: Ngƣời mà tôi gặp hôm nay, tôi không nghĩ 

đó là ngƣời sẽ bỏ rơi chúng tôi. Ngài là một kiểu giáo hoàng 

khác. Chắc chắn ngài là giáo hoàng của ngƣời dân, là mẫu linh 

mục của các linh mục, một ngƣời của giáo dân… Có thể nói 

một cách chân thành, tôi đã ngồi, đã nhìn vào mắt của một 

ngƣời, ngƣời đó là giáo hoàng. Và tôi đã tìm đƣợc một ngƣời 

trung thực và chân thành, đầy tình yêu thƣơng và nhƣ thế là 

quá đủ đối với tôi, bởi vì không một ai trong chúng ta là ngƣời 

hoàn hảo. Sáng nay tôi đã xin Đức giáo hoàng hƣớng dẫn các 

linh mục, các giám mục để họ cùng bắt tay làm việc với chính 

quyền khi có một nguy cơ nào đó sẽ xảy ra cho trẻ em. Ngài 

gật đầu đồng ý. Ngài không nói nhiều, nhƣng tôi nghĩ ngài 

hiểu ngƣời khác khi họ nói với ngài. Tôi tin ở ngài và tôi hy 

vọng ngài không phụ lòng tin này… Tôi cầu nguyện để ngài 

gởi sứ điệp cho từng giám mục và từng địa phận trên toàn thế 

giới để họ sẽ không bao giờ che giấu những chuyện nhƣ thế 

này nữa… Ông Saunders biểu lộ sự lạc quan của mình khi Đức 

Phanxicô hứa không chấp nhận và không đầu hàng vấn đề 

này… vì lạm dụng tình dục làm tổn thƣơng về mặt thể xác, 

nhƣng cũng tổn thƣơng về mặt tinh thần mà nhiều khi không 

phục hồi đƣợc. 

Còn nhà báo Elisabeth de Baudoüin viết ngày 10-7-

2014 rằng các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục đã 

gặp Đức Phanxicô cho biết họ rất ấn tƣợng về thái độ của ngài, 

một thái độ lắng nghe và thƣơng cảm… Bà Marie Kane, 43 
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tuổi ngƣời Ai-len, bị một linh mục lạm dụng tình dục trong 

khoảng thời gian bà từ 15 đến 18 tuổi. Marie Kane kể bà rất ấn 

tƣợng về thái độ của Đức Phanxicô: tính khiêm tốn, tính dơn 

sơ, lòng chân thành và lúc nào cũng sẵn sàng nghe ngƣời đối 

diện. “Ngài nói chuyện với tôi mà không khi nào nhìn đồng 

hồ. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, thanh thản”. Vì thế, bà 

đã mở lòng ra một cách tự nhiên. Một nạn nhân khác kể lại 

rằng bà cảm thấy nhƣ ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn bà. 

Các ngƣời khác đã xúc động khi thấy Đức Phanxicô xin lỗi họ 

nhƣ ngài là ngƣời phạm tội, ngài nhìn thẳng vào họ, không che 

tránh. Về trƣờng hợp những ngƣời che giấu các vụ lạm dụng, 

bà Marie Kane nói “thật là tai tiếng nếu cứ để những ngƣời che 

giấu tội ác vẫn còn giữ chức vụ trong phẩm trật Giáo hội” và 

“Giáo hội sẽ chẳng thay đổi gì nếu những ngƣời này vẫn giữ 

chức vụ của họ”. Đức Phanxicô đã đồng ý, vì trên máy bay từ 

Đất Thánh về Vatican, Ngài đã khẳng định với các ký giả: “Về 

vấn đề này thì không có chuyện cha che cho con”. 

Theo cha Hans Zollner (thành viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ 

Vị Thành Niên của Tòa Thánh, cũng là Giám đốc Đại học 

Grégoria), Giáo hội ở khắp nơi trên thế giới đã làm rất nhiều, 

nhất là qua việc đào tạo các chủng sinh để tránh có thêm các 

nạn nhân mới cũng nhƣ phải xử lý các trƣờng hợp lạm dụng 

tình dục. Nhƣng vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Dù 

sao, Đức Phanxicô đã quyết tâm đi đến cùng… Ủy ban bảo vệ 

trẻ vị thành niên đã tái nhóm với các phản hồi tích cực xung 

quanh cuộc gặp gỡ này, và một trong những đề xuất là mở 

rộng Ủy ban từ 8 lên đến 15 thành viên, thêm đại diện từ châu 

Á, Châu Đại Dƣơng và Châu Phi
158
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Theo số liệu thống kê mới nhất của Giáo Hội năm 2012, 

có khoảng 414.000 linh mục Công giáo Rôma trên thế giới, 

trong đó khoảng hai phần trăm là những kẻ lạm dụng tình 

dục‟. Chính ĐTC Phanxicô tuyên bố: “Nhiều ngƣời trong số 

cộng tác viên của tôi đã cùng tôi chiến đấu chống lại tội ấu 

dâm trấn an tôi với số liệu thống kê đáng tin cậy về mức độ ấu 

dâm trong Giáo Hội là khoảng hai phần trăm‟. Một tờ báo Ý 

vào ngày Chủ Nhật (13/7/2014) dẫn lời Đức Thánh Cha cho 

biết thêm rằng ĐGH coi tội phạm này là một thứ „phung hủi 

trong nhà của chúng tôi‟159
. 

 

Chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện và nỗ lực cải thiện  

tốt hơn mỗi ngày đời sống và sứ vụ linh mục/tu sĩ của chúng ta 

bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa cùng giáo huấn của 

Giáo Hội. Xin cho Lời Chúa thực sự soi sáng trí khôn, mời gọi 

tới đức tin, mở lớn niềm hy vọng, thức tỉnh và đổi mới tình 

yêu của chúng ta: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu 

và sắc bén hơn cả gƣơm hai lƣỡi: xuyên thấu chỗ phân cách 

tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng nhƣ tƣ 

tƣởng của lòng ngƣời”
160

. Chúng ta hãy đặt cuộc sống mình 

dƣới sức mạnh của Lời Chúa và làm cho Lời Chúa phát sinh 

hiệu quả: “Cũng nhƣ mƣa với tuyết sa xuống từ trời không trở 

về trời nếu chƣa thấm xuống đất, chƣa làm cho đất phì nhiêu 

và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho ngƣời đói 

có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, 

sẽ không trở về với Ta nếu chƣa đạt kết quả, chƣa thực hiện ý 

muốn của Ta, chƣa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
161
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PPhhầầnn  HHaaii  
 

 

TTÂÂNN  PPHHÚÚCC  ÂÂMM  HHÓÓAA  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN,, 

YYẾẾUU  TTỐỐ  SSỐỐNNGG  CCÒÒNN  CCỦỦAA  TTUU  SSĨĨ..  
  

 

“Đức Ki-tô yêu thƣơng Hội Thánh và hiến mình vì Hội 

Thánh; nhƣ vậy, Ngƣời thánh hoá và thanh tẩy Hội 

Thánh bằng nƣớc và lời hằng sống, để trƣớc mặt 

Ngƣời, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ 

ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, 

nhƣng thánh thiện và tinh tuyền”
162

. 

  
 Kính thƣa Quý Thầy, 

 Trong định hƣớng Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình 

của HĐGMVN, chúng ta đặc biệt Tân Phúc Âm hoá Cộng 

đoàn chúng ta, hƣớng về Năm Đời Sống Thánh Hiến 2015, kỷ 

niệm 50 năm Sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo (Perfectae Caritatis) 

của CĐ. Vaticanô II. Đây là thời điểm quan trọng để tu sĩ 

“phúc âm hóa” ơn gọi của mình và làm chứng về vẻ đẹp của 

việc bƣớc theo Chúa Kitô trong nhiều hình thức khác nhau của 

đời tu trì. Để làm điều ấy cách hiệu quả, chúng ta cùng nhau 

tìm hiểu các khía cạnh đa dạng của đời sống cộng đoàn, soi 

mình vào các nguyên lý và nguyên tắc để vƣợt lên các khủng 

                                                 
162 Ep 5,25b-27. 
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hoảng hầu sống tốt và triển nở đời sống cộng đoàn, vốn là yếu 

tố sống còn của tu sĩ chúng ta.  

 (Một đời người một rừng cây) 

  

II..  BBẢẢNN  CCHHẤẤTT  CCỦỦAA  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  

 

Những ngƣời làm vƣờn trƣớc khi trồng cấy phải khảo 

sát kết cấu, các điều kiện độ ẩm, thổ nhƣỡng và nhu cầu của 

đất. Sau khi đã thấu hiểu tính chất của đất, họ còn phải biết rõ 

thứ cây gì sẽ phát triển ở trong đất đó rồi mới tiến hành công 

việc trồng cấy. Cũng vậy, chúng ta phải xem xét cộng đoàn 

trong đó chúng ta sống và làm việc tông đồ. 

  

Trong dụ ngôn ngƣời gieo giống, chúng ta quan tâm 

trƣớc hết đến đất tiếp nhận hạt giống: Đều là hạt giống tốt, 

nhƣng kết quả sẽ tùy thuộc vào loại đất tiếp nhận hạt giống: 

“Ngƣời gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi 

ngƣời ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đƣờng, ngƣời ta giẫm 

lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, 

lại héo đi vì thiếu ẩm ƣớt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai 

cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, 

và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”
163

. 

  
Chính Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của dụ ngôn: “Hạt 

giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đƣờng là những 

kẻ đã nghe nhƣng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ 

tin mà đƣợc cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi 

nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhƣng họ không có rễ. Họ tin 

nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi 

gai: đó là những kẻ nghe, nhƣng dọc đƣờng bị những nỗi lo 

                                                 
163 Lc 8,5-8. 
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lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm 

cho chết ngộp và không đạt tới mức trƣởng thành. Hạt rơi vào 

đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thƣợng và 

quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết 

quả”
164

. 

  

Tâm hồn mỗi ngƣời chúng ta có thể là vệ đƣờng, sỏi đá, 

bụi gai hay đất tốt. Ngƣời khác hay chính chúng ta có thể làm 

cho chính mình trở nên nhƣ thế, và chúng ta cũng có thể làm 

cho tâm hồn và cuộc đời ngƣời khác thành vệ đƣờng, đá sỏi, 

bụi gai hay đất tốt. 

 

Còn cộng đoàn chúng ta là loại đất nào đây? Vệ đƣờng? 

đá sỏi? bụi gai? Hay đất tốt? Cộng đoàn là mảnh đất để gieo 

trồng, nâng đỡ và nuôi lớn ơn gọi. Dù đất khác nhau (các 

truyền thống tu đức), nhƣng phận vụ của đất vẫn nhƣ nhau là 

nuôi lớn, nâng đỡ, gìn giữ và phát triển các cây trồng cho đến 

sinh hoa kết trái. Các cộng đoàn không tồn tại nhƣ cứu cánh 

cho chính mình, nhƣng đƣợc xây dựng để đáp lại một lời mời 

gọi của Chúa trong từng thời điểm lịch sử cá biệt và phải trung 

thành với lời mời gọi đó. Mọi thành viên cộng đoàn cùng chia 

sẻ một viễn ảnh chung đƣợc nâng đỡ bởi sự hiểu biết thần học 

đời tu, nuôi dƣỡng bởi sự tuân thủ luật tu và thực hành tu đức. 

Việc thực hành truyền thống của Hội Dòng cung cấp cơ hội 

cho các thành viên của cộng đoàn chăm sóc lẫn nhau và bộc lộ 

cam kết của mình.  

 

Các thành viên cộng đoàn tu phải thấu hiểu ý nghĩa là 

“thân mình Chúa Kitô” và sứ mệnh đi vào thế giới để rao 

giảng Tin Mừng, tỏ rõ là những môn đệ trung tín, luôn tự 

                                                 
164 Lc 8, 11-15. 
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thách đố để trở nên giống những tín hữu của Giáo Hội sơ khai, 

lấy việc yêu thƣơng lẫn nhau làm “dấu chứng là môn đệ của 

Chúa Kitô”; đồng thời nghe lời khuyến dụ của Chúa Kitô mà 

đến với “những ngƣời rốt hết”, những ngƣời “đau yếu chứ 

không phải những kẻ mạnh khoẻ”, nhờ đó trở nên hiện thân 

tình yêu của Chúa cho thế giới, bằng việc “đi ra ngoại biên” để 

gặp gỡ và đến với lƣơng dân. 

 

Tân Ƣớc đầy những chỉ thị về đời sống cộng đoàn. Ý 

niệm đời sống tu trì nhƣ một cơ cấu sống động không phải là 

mới mẻ: Các tín hữu của Giáo Hội sơ khai đƣợc mô tả nhƣ 

một thân mình mà Chúa Kitô là đầu, trong đó mỗi cá nhân 

thành viên “đều nên một với nhau”
165

. 

 

Mỗi cộng đoàn ý thức rằng mình là một cơ cấu sống 

động ở trong một cơ cấu sống động lớn hơn là Giáo Hội hoàn 

vũ, trong đó, vì tính cách liên đới, cộng đoàn Dòng góp phần 

vào sức mạnh và nghị lực của cộng đoàn lớn hơn ấy. Và khi có 

sự độc hại nào trong cộng đoàn chúng ta thì nó cũng tác động 

nguy hại đến toàn thể. Vì là một thân thể, mỗi ngƣời chúng ta 

có thể bị đau yếu bởi sự đầu độc của óc kỳ thị, sự ham muốn 

tiền bạc, quyền lực, nỗi sợ hãi, tính ác độc của con ngƣời và 

những biểu hiện khác của sự nhẫn tâm và hận thù
166

. 

 

Khi bắt đầu cảm nhận tính liên lụy của các mối liên hệ 

của chúng ta lẫn cho nhau, chúng ta có thể nhận thấy rằng một 

chuyển động nhỏ có thể tạo nên một thay đổi lớn lao. Đồng 

thời nỗ lực có những hành động đúng đắn hầu đóng góp vào 

những thay đổi lớn lao của toàn thể cơ cấu, là Giáo Hội Phổ 

                                                 
165 x. Rm 12,3-8. 

166 Homo homini lupus, soror sorori lupior, sacerdos sacerdoti lupissimus. 
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Quát của Chúa Kitô, nhƣ thánh Phaolô nói: “Trong Ngƣời, 

toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vƣơn lên 

thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Ngƣời, cả anh em 

nữa, cũng đƣợc xây dựng cùng với những ngƣời khác thành 

ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí”
167

. 

(Cô gái mù và ly cà phê đen) 

 

IIII..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  GGIIẢẢ  DDAANNHH    

VVÀÀ  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  ĐĐÍÍCCHH  TTHHỰỰCC  

Chắc chắn chúng ta đã có ít nhiều kinh nghiệm thuộc về 

một nhóm, một tổ ở trƣờng học, ở giáo xứ hay khu xóm, nói 

chung là một cộng đồng. Nếu chúng ta đã không thể nói với 

bất cứ ai khác rằng có những lúc chúng ta cảm thấy khiếp 

đảm, lạc lỏng và không đƣợc chấp nhận, có lẽ chúng ta đã 

không tự tin cảm nhận đƣợc là chính mình; không tin tƣởng 

rằng nhóm có thể chấp nhận con ngƣời thật dễ bị tổn thƣơng 

của mình. Và nếu nhƣ thế, thì chúng ta đã ở trong một cộng 

đoàn giả danh, chứ chƣa phải là một cộng đoàn đích thực.  

 

Cộng đoàn giả danh lắm khi tỏ ra nhƣ một nhóm đồng 

nhất và dấn thân, các thành viên cảm thấy bị áp lực phải làm 

rạng danh nhóm và giá trị của nhóm. Nhƣng cộng đoàn giả 

danh không phải là nơi cho các thành viên đƣợc an toàn để tỏ 

ra khác biệt, bất đồng, chất vấn về kế hoạch và đƣờng lối của 

nhóm. Các thành viên không làm rạng danh nhóm bị xa tránh, 

lắm khi bằng những đƣờng lối tế nhị. Các xung đột không 

đƣợc phép và không có kỹ thuật hữu hiệu để giải quyết xung 

đột. Mỗi ngƣời không đƣợc đánh giá theo những khác biệt hay 

độc đáo của mình. Nhóm có tính cách loại trừ hơn là bao gồm. 

                                                 
167

 Ep 2, 21-22. 
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Trong một nhóm đội nhƣ thế, ngƣời “khôn ngoan” thƣờng lẫn 

tránh va chạm, vì họ không cảm nhận đƣợc an toàn.  

 

Trái lại, trong một cộng đoàn đích thực, chúng ta cảm 

thấy thoải mái nhƣ ở nhà mình, và có thể sống là chính mình, 

không phải che giấu khuyết điểm hay nết xấu gì. Một nhóm 

đội làm cho mỗi ngƣời cảm nhận đƣợc là chính mình, thì chắc 

chắn nhóm đội đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy đƣợc an toàn. 

Chúng ta có thể nổi giận hay bất đồng ý kiến, nhƣng có thể 

hòa hợp đƣợc với những thành viên khác biệt mình. Chúng ta 

cảm thấy đƣợc lắng nghe, và chúng ta cũng thực sự quan tâm 

đến các thành viên khác. Chúng ta cởi mở lắng nghe họ vì 

chúng ta đƣợc quan tâm. Chúng ta không cảm thấy bị thúc ép 

phải ở trong nhóm, trái lại chúng ta cảm thấy đƣợc tự do thoải 

mái có mặt ở đó và trải nghiệm đƣợc ân lành. Đó quả là một 

cộng đoàn đích thực. 

 

Mọi cộng đoàn đều có một căn bản tinh thần và đƣợc tổ 

chức nhằm cho công ích. Chúng đƣợc bắt rễ từ mối quan tâm. 

Trong một khảo luận về linh đạo của đời sống công cộng, nhà 

hoạt động xã hội và là nhà giáo Parker Palmer nói rằng ngay 

cả các cộng đồng trần thế coi mình nhƣ những cơ cấu xã hội 

bên ngoài cũng có một thực tại nội tâm. Trƣớc khi một cộng 

đồng có thể đƣợc xây dựng nhƣ một thực tại xã hội hay chính 

trị thì nó phải đƣợc đón nhận nhƣ một dữ kiện tinh thần. Nếu 

chúng ta muốn khôi phục lại ý nghĩa của đời sống chung thì 

chúng ta phải bắt đầu với chiêm niệm nội tâm chứ không phải 

với hoạt động bên ngoài. Chúng ta có thể nói đó là ơn linh 

hứng và đặc sủng của Chúa Thánh Thần ban cho ngƣời sáng 

lập. 
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Những cộng đoàn lấy đời sống tinh thần làm trọng tâm 

sẽ là nơi mà các thành viên có thể hiệp thông với nhau cách 

thành thật và không sợ hãi; giải quyết các xung đột cách riêng 

tƣ với nhau trong nội bộ nhóm; học biết yêu thƣơng lẫn nhau, 

nhờ đó có thể yêu thƣơng kẻ khác và mở ra với những ngƣời 

xa lạ. Những cộng đoàn nhƣ thế là an toàn, bao gồm và đích 

thực. Mọi cộng đoàn đích thực là quà tặng của ân sủng. Một số 

cộng đoàn là tự phát, những cộng đoàn khác đƣợc cố ý xây 

dựng nên. Một số cộng đoàn cao tuổi đời, những cộng đoàn 

khác còn mới mẻ. Một số cộng đoàn lớn lên tại chỗ, số khác 

đƣợc du nhập với một nguyên do. Dù mục đích minh nhiên 

của các cộng đoàn có khác nhau thì ngƣời ở trong các cộng 

đoàn đó cũng kinh nghiệm một cái gì đó giống nhau: đó là sự 

trải nghiệm về ân sủng của Chúa. 

 

Quà tặng của cộng đoàn đến từ ân sủng của Chúa, cũng 

giống nhƣ quà tặng tình yêu. Chúng ta không thể muốn ngƣời 

nào đó phải yêu chúng ta đƣợc. Tuy nhiên khi chúng ta đƣợc 

yêu thì có nhiều cách để hỗ trợ tình yêu đó, và tình yêu là nền 

tảng để xây dựng cộng đoàn. Đúng nhƣ chúng ta học các 

nguyên tắc để giúp giáo dân có cuộc hôn nhân phong phú thì 

chúng ta cũng học những nguyên tắc tƣơng tự để xây dựng 

cộng đoàn. Nhiều khi việc phải lòng yêu ai xảy ra không có 

chủ ý, cũng nhƣ trải qua các kinh nghiệm cộng đoàn thật bất 

ngờ. Nhƣng một khi yêu thì ngƣời ta trở nên tận tụy với nhau.  

 

Trong các cộng đoàn đích thực, các thành viên có thể 

hiệp thông với nhau cách trung thực, dễ dàng giải quyết các 

xung đột, luôn biết yêu thƣơng cộng đoàn, yêu thƣơng lẫn 

nhau và yêu thƣơng những ngƣời xa lạ. Các cộng đoàn đích 

thực là các công trình đang tiến triển để phản ánh sự hoàn hảo 

của Tin Mừng. Hoàn hảo đây có nghĩa là đang ở trên chính lộ 
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và đang tiến triển cách tiệm tiến nhẹ nhàng. Các cộng đoàn 

luôn biến đổi, chứ không bao giờ đã đạt tới đích. Các cộng 

đoàn đích thực luôn luôn đang trở thành. Chẳng hạn nhƣ một 

cộng đoàn có thể là một nhóm bao gồm trong đó các thành 

viên tín nhiệm nhau đủ để là chính mình, dù họ có những khó 

khăn trong việc giải quyết vài sự xung đột. Nhƣng nhóm ý 

thức về khó khăn đó và trăn trở với nó. Cộng đoàn đó đang đi 

đúng đƣờng về một cộng đoàn lớn hơn là Hội Thánh đƣợc 

Chúa Kitô yêu thƣơng và thánh hóa, mà thánh Phaolô nói đến: 

“Đức Ki-tô yêu thƣơng Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; 

nhƣ vậy, Ngƣời thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nƣớc 

và lời hằng sống, để trƣớc mặt Ngƣời, có một Hội Thánh xinh 

đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một 

khuyết điểm nào, nhƣng thánh thiện và tinh tuyền”
168

. 

 

 

IIIIII..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  TTRRUUYYỀỀNN  TTHHÔÔNNGG  CCHHÂÂNN  

TTHHÀÀNNHH  VVÀÀ  KKHHÔÔNNGG  SSỢỢ  HHÃÃII  

  

“Tôi có thể là chính tôi ở đây!” Ngƣời có thể nói nhƣ 

vậy có lẽ là nói về một cộng đoàn đích thực. Sự có thể có tiếng 

nói là một khía cạnh tiên quyết của truyền thông. Nhờ nói mà 

chúng ta mạc khải chính mình cho nhau. Một số ngƣời không 

biết chúng ta đang nghĩ gì, hoặc muốn nói gì, cho đến khi nghe 

chính chúng ta lên tiếng nói lên. Trong cộng đoàn, chúng ta có 

thể nói lên câu chuyện đời của chúng ta.  

 

Chúng ta có thể trở nên kinh nghiệm hơn trong việc nói 

lên điều gì chúng ta muốn. Nhờ đƣợc lắng nghe, chúng ta có 

thể biết đầy đủ hơn chúng ta là ai. Những từ “truyền thông”, 

                                                 
168

 Ep 5,25b-27. 
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“cộng đồng” và “hiệp thông” có cùng một ý nghĩa nhƣ nhau. 

Khi chúng ta truyền thông, chúng ta đi vào mối liên hệ sâu xa, 

hiệp thông với ngƣời khác. Chúng ta trao ban và lãnh nhận. 

Chúng ta làm điều đó với tất cả con ngƣời - thân xác, trí não 

và linh hồn - của chúng ta. Chúng ta nghĩ tƣởng và chúng ta 

cảm nhận. Chúng ta nguyên vẹn là chúng ta, chứ không bị tha 

hóa vì điều ngƣời khác nghĩ hay đòi hỏi, ép buộc.  

  

Cộng đoàn tu sĩ có thể đƣợc giúp đỡ lớn lao nhờ sự hiểu 

biết về truyền thông hiệu quả, học đƣợc từ trong gia đình. Mỗi 

ngƣời nhìn thế giới một cách khác nhau do lăng kính giới tính, 

chủng tộc, khuynh hƣớng tính dục, tuổi tác, giai cấp, văn hóa, 

ngôn ngữ… Đƣợc thấu hiểu trong mối liên hệ thân thiết, chúng 

ta phải không ngừng giải thích chúng ta là ai. Khi chúng ta 

nhận thức rằng ngƣời đối tác của chúng ta thực sự muốn biết 

về chúng ta, chúng ta sẽ chấp nhận bộc lộ về mình. Trái lại, 

khi cảm thấy rằng ngƣời đối tác của chúng ta chẳng tha thiết 

gì, chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thƣơng, không đƣợc chấp nhận 

và cô đơn, khép kín. Các đôi vợ chồng cần bám rễ sâu trong 

tình yêu và sự chăm sóc nhau, cam kết luôn cố gắng thấu hiểu 

ngƣời kia ngày một hơn.  

 

Sự truyền thông không hiệu quả mà chúng ta thƣờng 

thấy trong các cộng đoàn cũng giống nhƣ nơi các đôi vợ 

chồng. Sự truyền thông có thể đƣợc trợ lực nhờ áp dụng các 

nguyên tắc dùng để giúp đỡ các đôi vợ chồng: cố gắng hiểu 

ngƣời kia hơn là bắt ngƣời kia phải hiểu mình; lƣu ý đến 

những khác biệt của ngƣời kia; đánh giá cao cái độc đáo của 

ngƣời kia; không kết án. Nếu những ngƣời trong cộng đoàn 

không cố gắng thấu hiểu nhau, các vấn đề càng trở nên phức 

tạp hơn. Trong cộng đoàn thực hành các quy luật này, ngƣời ta 

cảm thấy đƣợc an toàn đủ để bộc lộ chính mình. Càng cảm 
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thấy đƣợc đón nhận, ngƣời ta càng cảm thấy thoải mái và càng 

sẵn sàng đón nhận ngƣời khác.  

 

Tất cả chúng ta đều nhằm tìm kiếm những tƣơng đồng 

để đƣợc cảm thấy nhƣ ở nhà mình, bớt lo âu. Chúng ta cảm 

thấy thiện cảm với những ai cùng tâm thức văn hóa và linh đạo 

với chúng ta. Tuy nhiên trong ý hƣớng tìm những ngƣời nhƣ 

mình thì lắm khi chúng ta lại không nhìn thấy họ đúng nhƣ họ 

thực sự là, vì chúng ta cứ dán mắt vào những cách thức mà họ 

giống với chúng ta thôi. Chính vì hành động theo những quan 

niệm về sự “giống nhau” này, thay vì lắng nghe những “khác 

nhau”, mà các sự ngộ nhận nổi lên trong cộng đoàn. Truyền 

thông có lẽ đƣợc dễ dàng, nếu, thay vì cứ dựng lên những giả 

định về ngƣời khác, ngƣời ta tự hỏi: “Ngƣời đó hiểu thế nào về 

truyền thống linh đạo của chúng ta? Nó khác thế nào với cách 

tôi nhìn thấy và trải nghiệm? Cả khi quan điểm thần học của 

ngƣời đó khác quan điểm thần học của tôi thì tôi có thể hiểu gì 

về điều ngƣời đó muốn nói lên?” 

 

Chúng ta không thể nào thực sự hiểu biết lẫn nhau đƣợc 

cho đến khi chúng ta có thể nhìn thấy và đánh giá đúng những 

khác biệt. Các cộng đoàn tu không khoan dung với nỗi lo âu 

của các thành viên thì các khác biệt sẽ làm gia tăng các vấn đề 

nghiêm trọng. Và khi các vấn đề đó trở thành kinh niên thì 

cộng đoàn sẽ bắt đầu trải nghiệm một cảm thức thất bại, chẳng 

khác gì cảm thức thất vọng và chán nản của đôi vợ chồng 

trƣớc khi phải thực hiện một cuộc tƣ vấn tâm lý, nghĩa là 

không cùng nhau giải quyết đƣợc mà cần phải có sự can thiệp 

của ngƣời khác. 

 

Những ai trong chúng ta làm ngƣời tƣ vấn tâm lý trong 

cộng đoàn đều có nhiều kinh nghiệm trong việc quan sát các 
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cuộc hôn nhân trắc trở. Chúng ta biết sự chán nản của những 

ngƣời trƣớc khi kết hôn tƣởng đã yêu đủ để kết hôn tốt đẹp. 

Một số đôi vợ chồng thất vọng này đã giả định rằng một khi đã 

phải lòng yêu nhau thì chắc chắn phải bền vững mãi trong tình 

yêu. Khi lắng nghe họ, chúng ta nhận thấy rằng một phần quan 

trọng của vấn đề là họ không có khả năng truyền thông lẫn cho 

nhau họ thực sự là ai, vì trong thời gian đó ai cũng khoe cái tốt 

và che cái xấu, chỉ nói cái tƣơng đồng mà giấu đi những khác 

biệt (tốt khoe, xấu che).  

 

Họ không thể vƣợt lên tình trạng quá lý tƣởng hóa 

ngƣời kia trong cái nhìn của mình. Tƣ vấn tâm lý dạy cho họ 

biết rằng hôn nhân của họ đã không thất bại, đúng hơn là tình 

yêu của họ chƣa lớn lên đủ. Tình yêu trong hôn nhân phải 

đƣợc lớn lên và trƣởng thành. Trong tiến trình trƣởng thành 

của tình yêu, đôi vợ chồng phải học truyền thông cho nhau. 

Các cộng đoàn tu lắm khi cũng gặp phải cùng một nỗi chán 

nản tƣơng tự. Các cộng đoàn đó muốn là những nơi chốn yêu 

thƣơng, nhƣng lại giống nhƣ những cuộc hôn nhân thất bại vì 

vận hành trệch chức năng kia. Họ đã đi từ tình trạng “say yêu” 

sang tình trạng “cháy sạch”, hoài nghi và không có tình. Các 

cộng đoàn không yêu thƣơng có thể trở nên lạnh lùng và 

không thiện cảm (sống bên nhau mà nhƣ nƣớc mây hững hờ!). 

Những cộng đoàn đó thƣờng hay xét đoán và không chấp nhận 

nhau, có thể thân thiện nhƣng chỉ là bề ngoài, náo nhiệt nhƣng 

thiếu chiều sâu nội tâm. Những lời than phiền của các cộng 

đoàn này rất giống với những lời than vãn của những đôi vợ 

chồng chán nản trong hôn nhân và cáo buộc lẫn nhau về sự 

thất bại.  

 

Các cộng đoàn trong đó mọi ngƣời có thể truyền thông 

(bộc lộ) cho nhau là những cộng đoàn có tình yêu trƣởng 
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thành. Không ai nghĩ rằng các cộng đoàn tu cũng giống nhƣ 

các đôi vợ chồng hay gia đình có thể lấy tƣ vấn tâm lý để 

khám phá ra cái gì cộng đoàn phải làm để giúp cho tình yêu 

đƣợc trƣởng thành trong cộng đoàn. Thực ra việc bắt đầu một 

tiến trình nhằm mục đích giúp các thành viên hiểu nhau hơn để 

giải quyết các vấn đề là rất quan trọng và có thể khởi đầu sự 

chữa lành.  

 

Khi một cộng đoàn bị rối loạn, xung đột, hay trải 

nghiệm “hết yêu”, thì nhiều thành viên sẽ không còn thực sự 

tha thiết trong việc tìm thấu hiểu ngƣời khác nữa. Họ muốn 

đƣợc hiểu, nhƣng nhu cầu muốn đƣợc hiểu của họ lại giữ họ 

xa khỏi sự hiểu ngƣời khác. Mọi ngƣời đều có kinh nghiệm ấy 

trong các cuộc họp cộng đoàn mà sự thấu hiểu nhau thực sự đã 

không có. Ngƣời ta không lắng nghe nhau. Họ nhẩm lại trong 

đầu và chờ đợi đến phiên họ nói. Mỗi ngƣời đều chuẩn bị nói, 

mà không chịu quan tâm đến điều ngƣời khác nói. Nên thật là 

cần thiết việc học lắng nghe nhau và hiểu nhau khi cộng đoàn 

bị rối loạn nhƣ thế. Lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô 

cần đƣợc cất lên để cầu nguyện chung với nhau biết bao! 

 

Các cộng đoàn có thể chọn trở nên cộng đoàn yêu 

thƣơng hơn và làm dễ dàng sự hiểu nhau và cộng tác với nhau 

hơn. Nhƣ những bậc phụ huynh có thể học các kỹ năng nuôi 

dạy con làm cho gia đình đƣợc hạnh phúc, các cộng đoàn cũng 

có thể học lắng nghe nhau với sự thấu hiểu và chấp nhận nhau, 

khiến cộng đoàn trở thành nơi an toàn cho mọi thành viên.  
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IIVV..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  VVÀÀ  CCÁÁCC  ÂÂNN  BBAANN  TTÀÀII  NNĂĂNNGG    

“Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhƣng hãy đánh 

giá mình cho đúng mức, mỗi ngƣời tuỳ theo lƣợng đức tin 

Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng nhƣ trong một thân thể, 

chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng 

một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhƣng chỉ là 

một thân thể trong Đức Kitô, mỗi ngƣời liên đới với những 

ngƣời khác nhƣ những bộ phận của một thân thể”
169

..  

  
 

11..  NNhhậậnn  đđịịnnhh  

Lời Chúa dạy: “Chẳng ai có thể nhận đƣợc gì mà không 

do Chúa ban”117700. “Thật vậy, bạn có gì mà bạn đã không nhận 

lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang nhƣ thể đã 

không nhận lãnh?”
171

. “Từ nguồn sung mãn của Ngƣời, tất cả 

chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”117722. “Nhận 

nhƣng không, hãy cho đi nhƣng không”117733. Mỗi ngƣời đều 

đƣợc Chúa kêu gọi và ban cho một số tài năng nào đó thì phải 

có trách nhiệm nhận ra và phát triển thêm lên mãi để xây dựng 

cộng đoàn và đẩy mạnh Nƣớc Trời. Việc sử dụng ân ban tài 

năng của mình mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cộng đoàn là 

nơi đặc biệt giúp mỗi ngƣời nhận biết các ân ban tài năng của 

mình, đã nổi bật ra hay đang tiềm ẩn, vì không ai có đƣợc mọi 

tài năng, nhƣng nơi cộng đoàn thì mọi tài năng cần thiết cho sứ 

vụ đều có mặt.  

  

                                                 
169 Rm 12,3-5. 

170 Ga 3, 27. 

171
 1Cr 4,7. 

172 Ga 1,16. 

173 Mt 10,8. 
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22..  CCáácc  đđặặcc  đđiiểểmm  ccủủaa  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  

Nhờ bí tích Rửa Tội, mọi tín hữu đều đƣợc Chúa kêu 

gọi và ban cho những tài năng để sống cộng đoàn, trƣởng 

thành kitô, thi hành sứ vụ và nên thánh. Sử dụng cho nên các 

tài năng Chúa ban là đáp trả lại ơn gọi của mình. Về mặt tri 

thức thì ai ai cũng đều chấp nhận xác tín đó, nhƣng việc nội 

tâm hóa xác tín ấy thì lại là vấn đề khác. Nhiều ngƣời nghĩ họ 

mới là ngƣời xứng đáng với những tài năng đặc biệt để thi thố 

địa vị của họ trong gia đình, trong cộng đoàn và sứ vụ, nên dễ 

tự phụ nâng mình lên nhƣ “không thể thay thế” và không chịu 

khám phá tài bồi các tài năng đang tiềm ẩn.  

 

Cộng đoàn phải cố gắng nhận ra các ân ban tài năng đặc 

biệt của mỗi giai đoạn tuổi đời và tuổi tu, chẳng hạn cùng tìm 

hiểu xem những ngƣời già có thể làm gì để đóng góp với cộng 

đoàn. Kết luận là các chị già hƣu có nhiều thời giờ, có thể cầu 

nguyện và chầu Thánh Thể liên lỉ thay cho cộng đoàn. Ngƣời 

phụ trách có thể nêu lên cho họ các ý chỉ cầu nguyện cho 

những nhu cầu và biến cố đặc biệt của Dòng. Có thể trƣớc đó 

không ai nhận ra và vận dụng ân ban thời giờ và khả năng cầu 

nguyện của các chị già hƣu dƣỡng hay ốm đau bệnh tật. Bây 

giờ chính họ cũng cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn: 

bản thân họ đang nỗ lực nên thánh từng ngày và góp phần vào 

lợi ích của cộng đoàn. 

 

Làm cho ngƣời khác biết các ân ban tài năng của họ và 

giúp họ phát huy chúng là một việc bác ái cao độ vừa mang 

tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng. Chúng ta hãy cố gắng 

nhận ra và gọi tên ân ban tài năng của ngƣời khác, cũng nhƣ 

của chính mình. Các tài năng mà Chúa phú ban cho mỗi ngƣời 

sở hữu cần phải đƣợc chia sẻ với cộng đoàn, chúng là phƣơng 

tiện sống ơn gọi và xây dựng Giáo Hội: “Ơn riêng Thiên Chúa 
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đã ban, mỗi ngƣời phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Nhƣ vậy, 

anh chị em mới là những ngƣời khéo quản lý ân huệ thiên hình 

vạn trạng của Thiên Chúa: Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; 

ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Nhƣ 

thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức 

Giêsu Kitô”117744.  

 

Vì thế, ngƣời tu sĩ phải dùng các ân ban tài năng của 

mình, bằng lời nói và việc làm để nuôi lớn sứ mệnh của cộng 

đoàn: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân 

sủng Thiên Chúa ban cho mỗi ngƣời. Đƣợc ơn làm ngôn sứ, 

thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Đƣợc ơn phục vụ, thì 

phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ 

khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì 

phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm”117755. Sứ 

mệnh chung là làm cho Chúa Kitô hiện diện trong thế giới và 

nỗ lực phát triển Nƣớc Thiên Chúa. Chúng ta làm thế nào để 

khích lệ lẫn nhau sử dụng các tài năng của mình hầu phục vụ 

sứ mệnh ấy? Mỗi ngƣời bị bó buộc phải nhận biết và làm phát 

triển các tài năng Chúa ban. Trách nhiệm cá nhân này đƣợc 

Chúa Giêsu nhấn mạnh trong Dụ ngôn các nén bạc. Trong câu 

chuyện này, tên đầy tớ đã chôn giấu nén bạc bị khiển trách 

nặng nề về sự quản lý vô trách nhiệm “đầy tớ xấu xa và lƣời 

biếng!” Nếu đầy tớ ấy phá huỷ hay tiêu mất nén bạc ấy đi nữa 

thì sẽ thế nào?  

 

Vấn nạn ấy mạnh mẽ khuyến cáo mỗi ngƣời chúng ta: 

Trách nhiệm về các ân ban tài năng Chúa ban vẫn đè nặng trên 

vai ngƣời lãnh nhận. Trách nhiệm ấy kéo theo trách nhiệm 
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phát triển các ân ban tài năng và biện phân xem ở đâu và làm 

thế nào để chúng đƣợc sử dụng tốt nhất hầu phụng sự Chúa và 

phục vụ tha nhân: “Vậy ai là ngƣời quản gia trung tín, khôn 

ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn ngƣời ở, để cấp 

phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?... Hễ ai đã đƣợc cho 

nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai đƣợc giao phó nhiều thì sẽ bị 

đòi hỏi nhiều hơn” 117766. 

 

Sự nhận biết ân ban tài năng sẽ mang lại ý nghĩa và cứu 

cánh cho cuộc sống. Ý thức về ân ban tài năng của mình là cần 

thiết để giúp đỡ kẻ khác nâng cao kỳ vọng của cuộc sống họ 

và cộng tác mở rộng Nƣớc Chúa. Vai trò của cộng đoàn rất 

quan trọng trong việc khám phá, nhìn nhận và phát triển các ân 

ban tài năng của mỗi cá nhân. Cá nhân có thể chỉ thấy cách 

phiến diện ân ban tài năng của mình, nhƣng nó sẽ nổi bật lên 

khi các ngƣời khác trong cộng đoàn bồi đắp cho. Và nhờ cách 

đó, họ giúp mở ra những tài năng trổi vƣợt đang nằm ẩn bên 

trong mỗi ngƣời. 

 

Các tài năng mà một ngƣời sở hữu có thể thay đổi. 

Chẳng hạn Thầy Giám Thị làm việc rất thành công với các em 

nội trú cấp II trong nhiều năm lại thấy khó khăn và mất nhẫn 

nại với các sinh viên nội trú. Thầy không còn thấy hứng thú và 

bắt đầu nhận thấy ân ban tài năng đào tạo của mình đã thay 

đổi. Các giai đoạn chuyển tiếp của ơn gọi cũng thế: “Ơn nói 

tiên tri ƣ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có 

ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ƣ? Rồi cũng chẳng còn. Vì chƣng sự 

hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn 

hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng nhƣ khi tôi còn 

là trẻ con, tôi nói năng nhƣ trẻ con, hiểu biết nhƣ trẻ con, suy 
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nghĩ nhƣ trẻ con; nhƣng khi tôi đã thành ngƣời lớn, thì tôi bỏ 

tất cả những gì là trẻ con”117777. Khi suy nghĩ về điều này, anh 

em có thấy tài năng nào đó của mình đã thay đổi không vậy? 

Và có sẵn sàng chấp nhận những ân ban tài năng đã thay đổi 

đó không? Điều đó thƣờng xảy ra trong cộng đoàn qua việc 

thay đổi nhiệm sở và nhiệm vụ theo yêu cầu khách quan của 

cộng đoàn. 

 

Một trong những khẳng định an ủi nhất về các ân ban 

tài năng là không ai có hết mọi tài năng, nhƣng ngƣời này có 

thể có một số tài năng nào đó mà ngƣời khác không có. Đáng 

tiếc thay có những ngƣời ảo tƣởng rằng mình có mọi tài năng 

và kỳ vọng tìm đủ cách giữ mãi vị trí của mình, và hậu quả là 

không nhìn thấy hoặc không chấp nhận các ân ban tài năng của 

ngƣời khác, ngay cả bao biện ngăn cản không cho các thành 

viên khác của cộng đoàn phát triển các ân ban tài năng của họ 

(tính tham quyền cố vị). Trong khi thành công lớn nhất của 

ngƣời có trách nhiệm là chuẩn bị cho có ngƣời sẽ thay thế 

mình, qua tiến trình bốn bƣớc: - Dạy cho ngƣời ta biết làm, - 

giúp ngƣời ta làm khi họ đã biết làm, - để cho ngƣời ta làm khi 

họ đã làm đƣợc, - và mình rút lui vì sứ mệnh đã hoàn thành. 

 

Tính khác biệt và bổ túc của các ân ban tài năng là căn 

bản cho đời sống cộng đoàn và tinh thần hợp tác với nhau, vì 

chẳng có ai có hết mọi ân ban tài năng trong khi cả tập thể 

cộng đoàn lại có tất cả. Khẳng định đó giúp chúng ta để ý đến 

các ân ban tài năng của mình và của ngƣời khác, đồng thời làm 

cho cộng đoàn nhạy bén với các ân ban tài năng vốn có trong 

các thành viên của mình: “Anh chị em hãy gớm ghét điều dữ, 

tha thiết với điều lành; thƣơng mến nhau với tình huynh đệ, 
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coi ngƣời khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy 

tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm 

hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu 

nguyện”117788. 

 

  33..  CCáácc  llooạạii  âânn  bbààii  ttààii  nnăănngg  

aa..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  đđứứcc  ttiinn  

Những thời gian thinh lặng trong nguyện cầu, cảm nhận 

sự hiện diện và tình yêu Thiên Chúa, ân huệ đã lãnh, ơn soi 

sáng đã nhận, những khoảnh khắc đắm mình trong chiêm 

niệm,… tất cả đều là những ân ban nổi lên từ đời sống đức tin 

và từ mối tƣơng quan với Chúa. Các trải nghiệm đức tin này 

cần đƣợc suy ngắm và chia sẻ với ngƣời khác, nhờ đó đức tin 

của cộng đoàn sẽ đƣợc gia tăng. 

 

bb..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ttựự  nnhhiiêênn  

Các ân ban tài năng tự nhiên là những khả năng, những 

đức tính, những kỹ năng chuyên môn… làm cho mỗi ngƣời trở 

nên độc đáo. Các ân ban tài năng này thay đổi, phát triển và 

mở rộng khi con ngƣời lớn lên, trƣởng thành. Khi sử dụng các 

ân ban tài năng tự nhiên đó, ngƣời ta cảm thấy dễ dàng, vui 

mừng thích thú và thoải mái. Những ân ban tài năng thông 

thƣờng và đơn giản của cuộc sống là tính tự phát, nhiệt tình, 

hiếu khách, dễ gần, tế nhị, hài hƣớc, cảm thông, khả năng lắng 

nghe, khả năng nghệ thuật, thuật lãnh đạo, tính quảng đại, khả 

năng kỹ thuật, nhạy bén… Các ân ban tài năng tự nhiên cũng 

có thể bị bỏ quên hay giảm thiểu. 
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cc..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ttừừ  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  ssốốnngg  

Các kinh nghiệm thƣờng để lại dấu ấn trong cuộc sống 

của mỗi ngƣời. Các ân ban tài năng từ kinh nghiệm sống nổi 

lên từ cuộc sống dƣới hai hình thức: do giáo dục đào tạo hoặc 

trải qua khủng hoảng và gặp gỡ Chúa. Cần đặc biệt chú ý các 

kinh nghiệm kèm theo những tổn thƣơng có nhiều biến tố trên 

tinh thần con ngƣời. Qua các tình huống đau đớn và thống khổ 

này, ngƣời ta tìm thấy vài khả năng hay đức tính nổi lên nhƣ 

một hậu quả: “Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai 

nên khôn mà chẳng dại đôi lần?” “Anh em hãy tự cho mình là 

đƣợc chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì nhƣ 

anh em biết: đức tin có vƣợt qua thử thách mới sinh ra lòng 

kiên nhẫn”117799. Những ân ban tài năng không chờ đợi này 

thƣờng đƣợc chia sẻ với ngƣời cùng trải nghiệm những tổn 

thƣơng tƣơng tự (đồng cảnh thƣơng nhau). Đó là nguyên tắc 

làm việc của những ngƣời cai nghiện: Những ngƣời đã từng 

chiến đấu với bệnh nghiện sẽ quảng đại trợ giúp và đồng hành 

với các ngƣời khác đang vật lộn để lƣớt thắng cơn nghiện của 

họ. 

Một điển hình khác của loại ân ban tài năng từ kinh 

nghiệm sống này có thể đƣợc tìm thấy trong câu chuyện của 

một chị kia sắp đƣợc đổi tới một cộng đoàn mà chị trƣởng có 

tiếng là khó khăn, hay bắt bẻ và làm khổ chị em. Những chia 

sẻ kèm nƣớc mắt của các chị đã ở trƣớc khiến chị rất trăn trở 

và lo âu. Chị tìm đến một chị lớn tuổi xin tƣ vấn. Chị này 

khuyên chị trƣớc hết nên cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần 

biến đổi chị lẫn chị trƣởng cộng đoàn, rồi hãy quên đi các dƣ 

luận kia mà cố gắng sống thật tốt vai trò của một ngƣời em, 

một ngƣời con đối với chị trƣởng, thật lòng kính trọng, thƣơng 

yêu và giúp đỡ chị trƣởng, thông cảm những khó khăn riêng 
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của chị trƣởng, nhẫn nại chịu đựng khi bị chị trƣởng mắng mỏ, 

nghĩ rằng mình có lúc cũng có những cái sai. Chị đã làm theo 

những gì đƣợc tƣ vấn. Thời gian qua, mọi sự đều biến đổi. Chị 

em sống với nhau rất tốt và hạnh phúc, không ai nghe một 

tiếng ca thán nào về phía này lẫn phía kia. Đâu là kinh nghiệm 

bản thân của chị em đã trở thành phƣơng tiện để Chúa chuyển 

tải cho chị em một ân ban mới? Một khả năng thấu cảm với 

ngƣời cùng cảnh ngộ? Ân ban đó là gì và chị em làm thế nào 

để chia sẻ với ngƣời khác? Cái bi đát là có tài năng mà không 

sử dụng đúng tài năng đó: “Nếu bạn cho một ngƣời một con 

cá, ngƣời đó chỉ ăn đƣợc một ngày. Nhƣng nếu bạn cho một 

cần câu và dạy ngƣời đó biết cách câu cá, y sẽ ăn đƣợc cả 

đời” (Ngạn ngữ Trung Hoa) 

 

Tóm lại, khám phá ân ban tài năng của mình là triệt để 

đáp lại lời mời gọi của Chúa trong cuộc đời mình. Cộng đoàn 

là một nhà kho các ân ban tài năng mà Chúa đã đặt ở đó, và 

các cá nhân có cùng ân ban tài năng thƣờng dễ liên kết với 

nhau nhắm đến một sứ vụ chung. Tiến trình biện phân các ân 

ban cung cấp cho các cá nhân cơ hội khám phá ra những con 

đƣờng đẹp đẽ duy nhất mà Chúa đã làm cho họ nên phong 

phú. Sự biện phân này cũng làm cho ngƣời ta ý thức cao độ 

rằng các ân ban tài năng của họ là con đƣờng họ sống ơn gọi 

của mình.  

  

44..  NNhhữữnngg  ttrrởở  nnggạạii  ttrroonngg  vviiệệcc  nnhhậậnn  bbiiếếtt  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn  

ccáácc  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  

Hành trình vào những ân ban tài năng không phải là 

không có những trở ngại và rào cản dọc đƣờng. Dù ƣớc muốn 

khám phá các ân ban tài năng là thực tế, luôn vẫn có đối kháng 

và trở ngại khiến các ân ban tài năng không lộ ra một cách trọn 

vẹn. Các chƣớng ngại giữ không cho nhận ra các ân ban tài 
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năng riêng biệt của mình. Sự có mặt của các trở ngại có thể tạo 

nên một sự tê liệt làm nản lòng một ngƣời trong tiến trình 

khám phá và phát triển các ân ban tài năng Chúa ban cho. Có 

năm trở ngại chung đáng lƣu ý cho mọi ngƣời:  

aa..  ĐĐứứcc  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg  đđặặtt  kkhhôônngg  đđúúnngg  cchhỗỗ  

Do văn hóa và bối cảnh sống, có thể có khuynh hƣớng 

tự ti bẩm sinh làm giảm thiểu các khả năng tích cực của một 

ngƣời: tự coi mình không là gì và chẳng làm đƣợc gì. Trái lại, 

phải nhìn nhận các tài năng và đức tính của mình là do Chúa 

ban để ca tụng lòng tốt của Chúa: “Tôi không là gì và cũng 

chẳng làm đƣợc gì cả, nhƣng tôi có là gì và có làm đƣợc gì thì 

tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa”
180

. Điều đó không hàm ý khoe 

khoang phô trƣơng những ân ban tài năng cá nhân của mình, 

vì lòng khiêm nhƣờng đích thực là nhìn nhận sự thật về ân ban 

tài năng của mình, nhƣng xác tín rằng nguồn gốc của chúng là 

chính Thiên Chúa nhân lành và quảng đại để cám ơn Chúa. 

bb..  CCooii  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ccủủaa  mmììnnhh  llàà  bbììnnhh  tthhưườờnngg  

Trở ngại thứ hai là không để cho một ân ban tài năng 

đƣợc nhìn nhận vì nó xem ra tầm thƣờng và bình thƣờng. 

Quan niệm sai lầm rằng tất cả các ân ban tài năng phải thật 

ngoạn mục có thể cản trở một ngƣời chấp nhận các ân ban tài 

năng Chúa ban cho mình và cho ngƣời khác. Khi kỳ vọng quá 

cao vào một ân ban tài năng ngoạn mục thì những ân ban tài 

năng nhƣ lắng nghe, cảm thông, tính vui vẻ, dễ gần, hiếu 

khách… là những cái làm cho cuộc đời con ngƣời đƣợc phong 

phú sẽ bị coi thƣờng.  
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cc..  CCooii  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  llàà  pphhổổ  qquuáátt  

Tính kiêu ngạo thiển cận cho rằng một ân ban tài năng 

nào đó là phổ quát sẽ là chƣớng ngại trong việc quan tâm tìm 

biết và phát triển tài năng của nhau. Một thầy kia không chịu 

nhận ra ân ban “tƣ vấn khôn ngoan” mà thầy đã cống hiến cho 

cộng đoàn. Cả nhóm chỉ ra cho thầy thấy đó là sự thật, nếu 

không thì tại sao nhiều ngƣời bị lôi kéo liên hệ với thầy, cách 

đặc biệt khi họ cần một lời khuyên hay an ủi? Việc họ đánh 

giá cao ân ban tài năng của thầy đã dẫn thầy đến ý thức rằng 

thầy sở hữu một ân ban tài năng mà không phải bất cứ ngƣời 

nào cũng có đƣợc, để biết tạ ơn Chúa và gắng sức giúp đỡ anh 

em. 

  

dd..  GGhheenn  gghhéétt  ccáácc  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ccủủaa  kkẻẻ  kkhháácc..  

Trong khi ân ban tài năng của ngƣời khác là một thách 

đố để mình cố gắng phát triển ân ban tài năng của mình thì lắm 

khi lại đâm ra ghen ghét vì tài năng của họ. Những ân ban tài 

năng nổi bật của ngƣời này có thể là đối tƣợng khiến ngƣời kia 

hao tốn nhiều nghị lực trong việc ham muốn, thèm khát. Có 

những ngƣời đã phung phí nghị lực của mình để chú tâm vào 

những ân ban tài năng mà mình không có, đến đỗi bỏ quên 

khám phá và phát triển những ân ban tài năng mà mình có. 

ee..  NNhhữữnngg  nnỗỗii  ssợợ  hhããii..  

Đây có thể là chƣớng ngại đặc biệt khó vƣợt qua vì gốc 

rễ của sợ hãi có nhiều mặt: một số ân ban tài năng nào đó đi 

kèm theo thách đố trong việc sử dụng chúng. Đối với một số 

ngƣời, sợ hãi có thể nổi lên do cảm thấy không chắc chắn hay 

không an toàn trong việc thi thố ân ban tài năng mới khám phá 

đƣợc. Một chiều kích khác của sợ hãi là do ân ban tài năng đó 

có thể đòi hỏi một sự thay đổi trong cuộc sống, nhƣ thay đổi 
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nhiệm sở, cách ứng xử, các hoạt động, sứ vụ, công việc và 

ngay cả lối sống. Chƣớng ngại thông thƣờng đối với sự thay 

đổi mà ai cũng kinh nghiệm thấy [phải đến nơi không muốn, ở 

với ngƣời không ƣa, làm việc không thích] có thể rõ nét ở đây 

và làm cho việc thắng vƣợt sợ hãi trở nên đặc biệt khó khăn. 

  

55..  CCáácc  âânn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ggiiúúpp  ssốốnngg  ttốốtt  đđờờii  ssốốnngg  ccộộnngg  

đđooàànn  

aa..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  llắắnngg  nngghhee  

Có ngƣời nói rằng “Chúa đã ban cho chúng ta hai lỗ tai 

và một cái miệng, do đó chúng ta phải nghe nhiều hơn nói hai 

lần.” Tỉ lệ hai/một này xem ra đúng đó. Quả vậy, ngƣời lắng 

nghe tốt trong một cộng đoàn là một phúc lành, vì ngƣời đó 

thƣờng chú ý tới những thành viên khác của cộng đoàn. Ngoài 

ra, ân ban tài năng lắng nghe thƣờng phát xuất từ một ý thức 

lành mạnh về chính các giới hạn và thiếu sót của mình. Càng ý 

thức về những bất toàn của mình, chúng ta càng nhận thấy cần 

lắng nghe để học hỏi và lãnh nhận từ ngƣời khác. Để lắng 

nghe tốt, cần phải có lòng khiêm tốn, vì khi mình lắng nghe thì 

ngƣời kia chắc chắn có cái gì giá trị để nói, có cái gì đó mà 

mình có thể đƣợc lợi ích. Nhƣng ngƣời thực sự lắng nghe tốt 

không chỉ nghe bằng đôi tai, mà còn nghe với trí não (cởi mở 

và không kết án), nghe với con tim (nhạy cảm với nhu cầu của 

tha nhân và của chính mình), nghe với đầu óc biện phân (biết 

cái gì phải lƣu ý và cái gì phải bỏ qua), và nghe với sự thức 

thời nhạy bén (biết khi nào phải tiến ra và khi nào phải yên 

lặng rút lui).  

bb..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  ăănn  nnóóii  

Điều rất quan trọng là tài năng lắng nghe cần một ngƣời 

bạn đồng hành, đó là ân ban tài năng ăn nói. Có lẽ tất cả chúng 
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ta đều có kinh nghiệm sống với ngƣời không nói. Đừng lẫn lộn 

ngƣời tự nhiên kín đáo hay trầm lặng ít nói với ngƣời thực sự 

không nói: ngƣời bí hiểm, ngƣời nhƣ ngôi mộ. Những ngƣời 

không nói không bao giờ để cho chúng ta biết đƣợc cái gì diễn 

ra ở sau vừng trán hay trong con tim của họ, đến đỗi dù sống 

lâu năm với họ mà cho đến bây giờ chúng ta hầu nhƣ chẳng 

biết đƣợc gì về tƣ tƣởng hay cảm nhận cá nhân của họ. Những 

cộng đoàn lành mạnh cần đến những cá nhân sẵn sàng và có 

thể nói cách cởi mở. Chúng ta cần những con ngƣời có can 

đảm và tình thƣơng để đƣa ý tƣởng của mình ra cộng đoàn để 

đƣợc đánh giá, dù không chắc ý tƣởng của mình sẽ đƣợc hoan 

nghênh, hoặc bị tấn công hay bị bỏ vào quên lãng. Chia sẻ nhƣ 

thế có thể đƣa đến những rủi ro, vì những gì nói ra có thể 

không phù hợp hay không đúng, hoặc có thể làm tổn thƣơng ai 

đó, làm cho ai đó nổi giận hoặc không thoải mái, hoặc có thể 

bị hiểu lầm và mang họa (bệnh do những gì vào qua miệng còn 

họa do những gì từ miệng đi ra). Nhƣng những lợi ích phát 

sinh do điều nói lên với cộng đoàn sẽ lớn hơn tất cả các rủi ro 

kia. Bất chấp những hậu quả và khó khăn, ngôn ngữ là phƣơng 

tiện tốt nhất cho đến nay để truyền thông với ngƣời khác, và 

nhờ vậy mà làm thêm mạnh mẽ các mối ràng buộc hiệp nhất 

chúng ta lại với nhau.  

  

Nhƣng truyền thông là sinh tử, không phải chỉ vì nó là 

một phƣơng tiện trao đổi các ý tƣởng và cảm nhận, mà còn hết 

sức quan trọng cho cộng đoàn chung sống vì nó nuôi dƣỡng 

các nhân đức kitô khác. Truyền thông xây dựng niềm tin cậy. 

Truyền thông còn giúp chúng ta làm sáng tỏ các tƣ tƣởng và 

cảm nhận của chính chúng ta, đem lại can đảm và làm dịu đi 

cảm giác cô độc của chúng ta (đau đớn nhất là nỗi cô đơn giữa 

cộng đoàn đông ngƣời, không ai nói với ai thật là nặng nề!). 

Thật đáng mừng là ngày nay nhiều cộng đoàn đã đầu tƣ nhiều 
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thời gian đáng kể và nghị lực để học biết và thăng tiến các kỹ 

năng truyền thông, qua các cuộc chia sẻ, hội thảo.  

cc..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  nnhhạạyy  ccảảmm    

Một số ngƣời có thể nghĩ rằng sự nhạy cảm là thánh giá 

hơn là ân ban. Họ nói: “Nếu tôi không quá nhạy cảm nhƣ thế 

thì có lẽ tôi đã không quá bị tổn thƣơng vì những lời của anh 

ấy” hoặc “Nếu tôi đã không quá nhạy cảm thì tình huống đã 

không làm tôi quá bực mình nhƣ thế.” Mặc dù tính nhạy cảm 

có thể gây nên nỗi đau lớn nhƣ vậy, nó vẫn là một ân ban quí 

báu và trong thời gian dài, nó sẽ làm cho cộng đoàn chung 

sống trở nên tốt hơn, hiểu nhau hơn (“Đi lâu mới biết đƣờng 

dài, ở lâu mới biết con ngài phải chăng”). Quả thật, hầu hết 

điều tốt lành đã đƣợc thực hiện trên thế giới là kết quả trực tiếp 

của sự nhạy cảm của một ngƣời nào đó. Chẳng hạn việc thiết 

lập một cộng đoàn tu thƣờng là kết quả của sự nhạy cảm của 

một cá nhân đối với nhu cầu của Giáo Hội hay của những 

ngƣời đáng quan tâm. Tính nhạy cảm quan trọng vì nó cũng là 

mầm móng phát sinh tất cả những nhân đức căn bản khác nhƣ 

lịch sự, thiện cảm, thấu hiểu, nhẫn nại, cảm thông. Trái lại, sự 

thiếu nhạy cảm có thể sản sinh ra sự khiếm nhã, ác cảm, ích 

kỷ, tiên kiến, ngay cả bạo lực vô tâm và bất nhân. Trong cuốn 

sách Sống Cùng Nhau Trong Cộng Đoàn, Carlos Valles nói về 

tính nhạy cảm nhƣ sau: “Nhạy cảm là nghệ thuật của cái nhỏ, 

không phải những hy sinh lớn, những kế hoạch cao, những giải 

pháp anh hùng, mà đúng là những chú ý nhỏ mọn, những chi 

tiết dễ thƣơng, lời nói thích hợp, một cái nhìn, một cuộc thăm 

viếng, một tiếp xúc.” 

dd..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  kkiiêênn  ttrrìì  

Ân ban kiên trì gây đƣợc nhiều tín nhiệm bởi vất vả làm 

việc. Ngƣời ta giả thiết rằng Michelange lần kia đã nói “Nếu 
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ngƣời ta biết tôi đã phải làm việc vất vả nhƣ thế nào để đạt 

đƣợc kết quả đó thì sự việc có lẽ chẳng xem ra kỳ diệu nhƣ thế 

đâu!” Ân ban tài năng kiên trì nhƣ thế cũng là một ân ban tốt 

phải có ở trong cộng đoàn. Ngƣời năng nổ, làm việc hăng say, 

sẵn sàng chia sẻ gánh nặng đem lại niềm vui cho những ai 

sống với họ. Nhƣng ngƣời kiên trì không sợ làm cho đến cùng 

công việc đã bắt đầu bảo đảm sự thành công và thành tựu của 

cộng đoàn. 

ee..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  mmììnnhh  llàà  aaii    

Có một câu chuyện cũ về một rabbi đã cầu nguyện rằng 

“Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Mosê!” Và ông nghe 

Chúa trả lời “Sao Ta lại cần phải có một Mosê khác làm chi! 

Ta đã có một Mosê rồi! Nhƣng ngƣời Ta thực sự có thể sử 

dụng là ngƣơi.” Câu chuyện nói lên một chân lý sâu xa. Nó 

nhắc cho chúng ta rằng Chúa không cần dòng vô tính, kể cả 

dòng vô tính của các vị đại thánh, mà Ngài chỉ cần những 

nguyên bản độc đáo. Và chúng ta sẽ mang lại cho Chúa niềm 

vui và vinh quang lớn nhất khi chúng ta là những cá nhân duy 

nhất mà Chúa kêu gọi trở thành. Có một mối nguy hiểm trong 

đời sống cộng đoàn, là có những ngƣời cố gắng trở nên quá 

giống nhau, đánh mất đi tính cá biệt để thích nghi với ngƣời 

khác. Sự rập khuôn trong cuộc sống chung cách không may có 

thể làm giảm thiểu tính cách riêng của các thành viên thành cái 

mẫu số chung thấp nhất, vì làm mờ nhạt đi sự phong phú của 

đặc tính duy nhất của các thành viên và của chính cộng đoàn. 

 

Phải giữ tỉnh táo và nghị lực để duy trì tính cá vị trong 

một nhóm. Cũng phải xác tín rằng chính tính cách độc đáo của 

chúng ta nâng cao cộng đoàn chúng ta sống. Quả vậy, nếu 

thành thật, chúng ta không muốn sống với ngƣời quá giống 

chúng ta, nhƣ sống trong một cái hộp gƣơng phản chiếu lại 
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hình ảnh của mình. Chúng ta vừa thách đố vừa làm phong phú 

lẫn cho nhau nhờ tính cách riêng biệt của chúng ta. Hợp nhất 

trong đa dạng, phong phú trong khác biệt là vậy đó. Nếu chúng 

ta hỏi Chúa “Hoa nào Chúa thích nhất?” Có lẽ Chúa sẽ không 

nói là hoa hồng, hay hoa phong lan, hay hoa thủy tiên, mà 

Chúa sẽ nói “cả bó hoa!” Hy vọng cộng đoàn tu sĩ của chúng 

ta là bó hoa tuyệt đẹp gồm nhiều loại khác nhau, những bông 

hoa quí giá, duy nhất và hiếm hoi.  

ff..  ÂÂnn  bbaann  ttiinn  rrằằnngg  mmììnnhh  đđưượợcc  yyêêuu  tthhưươơnngg    

Victor Hugo đã viết rằng “hạnh phúc tột đỉnh của cuộc 

sống là xác tín rằng chúng ta đƣợc yêu thƣơng.” Xác tín rằng 

chúng ta đƣợc yêu thƣơng đặt chúng ta thoải mái với ngƣời 

khác và làm cho chúng ta dễ dàng sống với họ. Các thành viên 

cùng sống trong cộng đoàn có thể đánh giá tính dễ thƣơng của 

chúng ta là đích thật, nhƣng chúng ta không đƣợc quá dựa vào 

đanh giá của họ để tự phụ. Tính dễ thƣơng của chúng ta cũng 

có thể lớn lên qua mối tƣơng quan với gia đình và bạn bè của 

chúng ta ở bên ngoài cộng đoàn, qua sứ vụ của chúng ta, và 

qua sự kết hiệp thân mật sâu xa với Chúa trong cầu nguyện. 

gg..  ÂÂnn  bbaann  ttààii  nnăănngg  hhààii  hhưướớcc    

Một cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng một ngày cƣời một 

trăm lần tránh đƣợc bệnh tim mạch tƣơng đƣơng với mƣời 

phút chèo thuyền. Một cuộc nghiên cứu khác lại cho hay ngƣời 

có ý thức hài hƣớc làm việc tốt hơn, có tính sáng tạo và uyển 

chuyển hơn, có khả năng thực hiện các ý tƣởng và phƣơng 

pháp mới. Chắc chắn rằng cƣời là tốt cho cả thân xác lẫn tinh 

thần. Cƣời làm dịu bớt những căng thẳng của cuộc sống hằng 

ngày. Cƣời làm nên mềm mại những sắc cạnh của những cá 

nhân phải sống với nhau. Vì thế, chúng ta cần tinh thần hài 

hƣớc khắp nơi, trong nơi chúng ta làm việc, trên báo chí, trên 
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truyền hình, trong hiệu buôn, trong gia đình, và trong cộng 

đoàn, cả trong nơi thờ tự (chúc bình an với một nụ cƣời thì tốt 

hơn là với một nét mặt nghiêm nghị). Việc nỗ lực tìm kiếm hài 

hƣớc gia tăng cơ may cho chúng ta gặp đƣợc nó.  

 

Một cách khác để trau dồi ý thức hài hƣớc là nới rộng 

các viễn ảnh của chúng ta trên cuộc sống. Khi gặp một tình 

trạng căng thẳng, dĩ nhiên ta không thể bông đùa, nhƣng cũng 

nên dừng lại và nhìn lui nó với một viễn ảnh rộng lớn hơn, 

chúng ta có thể khám phá đƣợc vài nét hài hƣớc trong đó. 

Chúng ta cũng có thể nuôi dƣỡng tinh thần hài hƣớc bằng 

những cách khác, nhƣ đọc chuyện khôi hài, sách bông đùa, sƣu 

tập các bức tranh biếm họa, các tranh quảng cáo ngộ nghỉnh, 

lƣớt qua những bài viết khôi hài, chòng ghẹo hay trêu đùa một 

ai đó (nhƣng đừng đùa giai). Khi gặp thời khắc khó khăn, sự 

hài hƣớc trở thành gần nhƣ cần thiết. Hài hƣớc cũng liên kết 

mật thiết với đức tin, vì nó giúp chúng ta tin tƣởng vào sự 

quan phòng và tình thƣơng của Chúa hơn (nếu Chúa không 

thƣơng che chở, chắc tôi còn tồi tệ hơn nữa). 

  

Đó là bảy ân ban tài năng có thể giúp cho cuộc sống 

chung đƣợc dễ dàng. Một cá nhân không cần phải có tất cả bảy 

ân ban đó để trở nên một ngƣời tốt trong cộng đoàn. Không ai 

có hết mọi ân ban tài năng. Mỗi ngƣời trong chúng ta sở hữu 

đƣợc một số ân ban tài năng nào đó và thiếu những ân ban tài 

năng khác. Nhƣng chính nhờ đó mà có nét đẹp của việc sống 

chung với nhau. Tôi có thể có một ý thức hài hƣớc tốt, nhƣng 

tôi lại cần đến tính nhạy cảm của anh. Anh có thể lắng nghe 

tuyệt vời, nhƣng anh lại cần ân ban tài năng của bạn anh để nói 

ra lƣu loát những gì anh suy nghĩ. Nói cách khác, ân ban tài 

năng của ngƣời này đổ đầy sự thiếu sót của ngƣời khác. 

Nhƣng chúng ta không đƣợc chƣớc miễn khỏi việc phát triển 
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một số ân ban tài năng mà tự nhiên chúng ta không có đƣợc. 

Tất cả mọi ân ban tài năng phải đƣợc học hỏi và trau dồi. Hãy 

nhớ lại câu chuyện của Michelange.  

 

Và cũng hãy nhớ lại mẫu gƣơng Chúa Giêsu. Ngài cho 

thấy tầm quan trọng của những ân ban tài năng này bằng cách 

bộc lộ chúng ra trong chính cuộc sống của Ngài. Chúa đã lắng 

nghe tuyệt vời những tiếng kêu lớn giọng cũng nhƣ những 

tiếng kêu không lời ở chung quanh Ngài. Ngài đã làm phép lạ 

đáp lại tiếng kêu xin công khai của mƣời ngƣời phung cùi, 

cũng nhƣ nỗi lo âu không lời của ngƣời đàn bà góa ở Naim. 

Chúa Giêsu đã nói cách rõ ràng và hùng biện. Ngài đã phát 

ngôn những bài giảng tuyệt vời, đã nói những câu chuyện 

không thể quên đƣợc. Ngài đã công khai thẳng thừng lên án 

những kẻ giả hình và biệt phái; đồng thời nói riêng điều bí mật 

cho các tông đồ, lắng nghe những câu chuyện riêng tƣ của các 

bạn thân tín, và thƣờng xuyên đàm đạo thân mật với Chúa 

Cha. Ngài đã liều mình mạc khải những điều con ngƣời không 

thể hiểu và chấp nhận, và đã chịu đóng đinh thập giá vì điều 

đó. Chúa Giêsu rất nhạy cảm: ngƣời đàn bà bị bệnh loạn huyết 

chỉ chạm đến áo choàng của Ngài mà Ngài cũng cảm nhận 

đƣợc nó; ngƣời đàn bà góa nghèo bỏ hai đồng xu vào hòm tiền 

đền thờ, Ngài cũng để ý thấy; ông Simon lẫm bẫm chống lại 

ngƣời đàn bà đã xức dầu thơm cho Chúa, Ngài cũng nghe thấy 

hết. 

 

Chúng ta có thể kết thúc suy niệm về các ân ban tài 

năng này bằng một lời cầu nguyện ngắn: “Lạy Chúa Cha toàn 

năng là Đấng ban phát mọi ân ban tài năng, Chúa đã ban cho 

chúng con nhiều ân ban tài năng để dễ dàng sống chung với 

nhau. Xin làm cho chúng con càng ngày càng ý thức về những 

ân ban tài năng mà chúng con đã sở hữu, và xin giúp chúng 
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con phát triển các ân ban tài năng mà chúng con còn cần đến. 

Xin cho chúng con biết quí trọng hơn các ân ban tài năng của 

chúng con, cũng nhƣ các ân ban tài năng của những cá nhân 

mà chúng con cùng sống và làm việc với. Chúng con cảm tạ 

Chúa về tất cả những ân ban tài năng này nhân danh quà tặng 

lớn nhất của Chúa cho chúng con là Chúa Giêsu.” 
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VV..  CCÁÁCC  XUNG ĐỘT CỘNG ĐOÀN  
VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT 

 (Kinh Cầu Bình An) 

1. Cộng đoàn là nơi có thể có các xung đột 

Đừng lấy làm lạ với khẳng định cộng đoàn là nơi có 

khả năng có những xung đột, song phải phân biệt ý nghĩa tích 

cực “xung đột là có khác biệt” với ý nghĩa tiêu cực “xung đột 

là đụng chạm, là cƣ xử kỳ cục với nhau, chống nhau”. Chúng 

ta không nên nhìn xung đột trong đƣờng lối tiêu cực này, mà 

phải nhìn xung đột nhƣ một phần của tiến trình thăng tiến 

những khác biệt. Chúng ta có thể có một cuộc tranh luận trong 

đó các tƣ tƣởng và ý kiến có thể khác biệt nhau, nhƣng những 

ngƣời có các ý kiến xung đột (khác biệt) ấy không chống nhau. 

Mặc dù những lời nói nảy lửa có thể bay ra, nhƣng chúng ta 

không sợ, và vẫn đứng vững. Ai cũng trăn trở mong nắm chắc 

và giải quyết các vấn đề phức tạp đang có. Nếu không có các ý 

tƣởng khác biệt nhau, cộng đoàn không thể đạt tới sự hiểu biết 

đầy đủ vấn đề đƣợc. Các cộng đoàn có thái độ thân thiện với 

xung đột sẽ có khả năng sống cộng tác với nhau hơn. Xung đột 

không đƣa tới chiến tranh, nếu nó đƣợc hiểu là khác biệt hơn 

là đối chọi: bất đồng mà không bất hòa. Mỗi ngƣời đƣợc mời 

gọi có khác biệt và biểu lộ các khác biệt của mình vì công ích, 

đừng phớt lờ đi hay chẳng đếm xỉa tới. 

 

Có câu chuyện này đáng chúng ta suy nghĩ và rút ra 

đƣợc bài học qúi báu: Một phụ nữ da trắng đi taxi cùng cậu 

con trai nhỏ tuổi nhƣng khá thông minh. Thằng bé trong lòng 

rất sợ hãi ngƣời tài xế da đen, bèn hỏi mẹ: “Ngƣời này có phải 

là ngƣời xấu không mẹ?” Ngƣời phụ nữ liền nói với con trai: 

“Chú không phải ngƣời xấu, mà là một ngƣời tốt con à!” Cậu 

con trai nhíu mày trầm tƣ một hồi lại hỏi tiếp: “Nếu chú ấy 
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không phải là ngƣời xấu, vậy chắc chú đã làm điều gì xấu nên 

Thƣợng Đế mới trừng phạt đen thui nhƣ vậy chứ?” Ngƣời mẹ 

nói: “Chú là một ngƣời rất tốt, chú cũng không làm điều gì xấu 

xa. Vƣờn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng 

… có phải không?” - “Vâng! Đúng ạ!” - “Vậy hạt của hoa có 

phải đều là màu đen không?” Đứa bé nghĩ ngợi một lúc: 

“Đúng thế ạ ! Toàn màu đen hết.” – “Hạt giống màu đen 

nhƣng cho nở ra những đóa hoa đầy màu sắc và hƣơng thơm, 

tô điểm cho thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ, đúng thế 

không?” - Vâng!” Cậu bé đột nhiên ngộ ra và nói: “Vậy chú 

tài xế không phải là ngƣời xấu rồi ! Cám ơn chú đã chở chúng 

ta đi, con muốn cầu nguyện cho chú ấy.” Đứa bé thơ ngây bắt 

đầu cầu nguyện, ngƣời tài xế da đen nƣớc mắt lăn dài trên má, 

lòng nghĩ: “Những ngƣời da đen bị xem thƣờng, không ngoi 

đầu lên nỗi, hôm nay, ngƣời phụ nữ da trắng này đã dùng lời lẽ 

ôn hòa dạy con trai mình hóa giải nỗi ám ảnh trong lòng, nó 

đang cầu nguyện và chúc phúc cho mình, thật cảm ơn bà ta rất 

nhiều! ” - Lúc xe đã đến điểm dừng, ngƣời tài xế kiên quyết 

không lấy tiền, ông ta nói: “Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ cũng 

cùng một câu hỏi ấy, mẹ nói vì là ngƣời da đen, nên chúng tôi 

phải chịu thua kém. Nếu khi xƣa mẹ tôi đổi thành câu trả lời 

của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác…”. 

Chúng ta có tôn trọng sự khác biệt của anh em và cho họ cơ 

hội thăng tiến hơn không? 

  

2. Cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột 

Những cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột có những 

đặc điểm này: có hiểu biết tích cực về xung đột, coi xung đột 

là một phần của tiến trình thăng tiến; đồng ý có khác biệt và 

giải quyết để yêu thƣơng; nỗ lực hiểu biết những khác biệt của 

nhau; xem xung đột nhƣ một tiến trình khó khăn phải vƣợt 

qua, chứ không phải một vấn đề nan giải; chấp nhận sự giận 
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dữ khi nó nổi lên. Một cách nghịch lý là thái độ chấp nhận của 

cộng đoàn làm giảm thiểu các cơ hội nổi giận; có khả năng 

khoan dung với tình trạng nhập nhằng không rõ ràng, vì khi 

cho phép có những lập trƣờng khác biệt thì ít cần đến những 

qui tắc cứng nhắc; có ý hƣớng học lắng nghe nhau và lắng 

nghe Chúa; có những đƣờng lối chính thức và không chính 

thức để vƣợt qua các khác biệt và khẳng định lẫn nhau. 

 

3. Cộng đoàn có khó khăn với các xung đột                           

Những cộng đoàn có những khó khăn đối với xung đột 

có các đặc điểm này: Có thái độ tiêu cực đối với xung đột, tin 

rằng xung đột và chiến tranh là nhƣ nhau; không hiểu vai trò 

của xung đột hay khác biệt trong tiến trình thăng tiến; chống 

nhau vì những khác biệt, coi ai cũng nhƣ ai, không có khác 

biệt; coi sự thay đổi nhƣ mối đe dọa; coi xung đột nhƣ vấn đề 

và tìm cách loại trừ bằng bất cứ cách nào và khi nào có thể; 

không thể chấp nhận tình trạng nhập nhằng; tƣởng rằng lắng 

nghe nhau nhƣng không phải; mặc dầu hết lòng hiến dâng cho 

Chúa, nhƣng lại dựa vào lãnh đạo để giải thích ý Chúa (coi ý 

Bề trên luôn là ý Chúa!)
181

; tìm giải quyết xung đột bên ngoài 

cộng đoàn trực tiếp của mình, chứ không “đóng cửa dạy 

nhau”. Đời sống và sứ vụ của cộng đoàn sẽ dễ dàng hơn, nếu 

cộng đoàn biết thoải mái hơn với sự đúng/sai, cách của chúng 

ta/cách của chúng nó. 

 

4. Mấu chốt của vấn đề 

Một cách nào đó, hầu hết các cộng đoàn rơi vào một 

trong hai: dễ hoặc khó giải quyết xung đột. Quả thế, đa số 

cộng đoàn bị lúng túng về cách đáp ứng đối với xung đột. Bỏ 

ra một số thời giờ suy nghĩ về hai viễn tƣợng này là rất hữu ích 

                                                 
181 Xin xem Huấn thị Phục vụ Quyền bính và Vâng lời của Bộ Tu sĩ năm 2008. 
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đối với các cộng đoàn tu. Tiến trình tranh luận thực sự về xung 

đột theo một đƣờng lối khách quan là hữu ích, vì ta không thể 

có đƣợc một cuộc tranh luận hữu lý về lập trƣờng của mình 

liên quan đến xung đột cộng đoàn khi ta đang ở giữa lòng cuộc 

chiến! Một số cộng đoàn khó tìm đƣợc một diễn đàn hay một 

cuộc trao đổi về cách giải quyết xung đột. Họ sợ nói về sự 

xung đột và tránh tranh luận về nó. Họ giống nhƣ đám trẻ con 

tin rằng khi cha mẹ chúng cãi nhau thì họ sắp sửa ly dị đến nơi 

rồi! Tuy nhiên, khi cộng đoàn tranh luận về thái độ của mình 

và lên kế hoạch để giải quyết xung đột thì nỗi sợ hãi của 

những ai sợ xung đột sẽ bị giảm sút. Thật hữu ích khi nhìn 

thẳng vào lãnh vực mà trong đó cộng đoàn đã có xung đột. 

Nhờ ý thức vƣợt lên xung đột, ta có thể đánh giá cộng đoàn đã 

xử lý thế nào với xung đột trong quá khứ, và có thể thấy rõ 

những gì còn tồn đọng và ai là ngƣời còn bị tổn thƣơng, hầu 

tìm ra giải pháp đúng và hiệu quả. Mời xem slideshow Nhìn 

Vũ Trụ. 

 

5. Một số xung đột điển hình trong cộng đoàn tu  

Dƣới đây là một số xung đột điển hình tìm thấy trong 

đời sống cộng đoàn: Những bất hòa, hiểu lầm, cảm nhận bị tổn 

thƣơng giữa các cá nhân; những bất đồng liên quan đến đƣờng 

lối tổ chức nhƣ quyền hành, tiền bạc, cơ sở và tài sản của cộng 

đoàn; cái gì cộng đoàn phải làm hay nên làm (Sứ vụ); thực 

hành đức tin và đời sống tu trì theo đƣờng lối chung của Giáo 

Hội (Giáo thuyết); những chuẩn bị hƣớng tới Tổng Tu Nghị: 

đào sâu linh đạo, tìm lại đặc sủng của vị sáng lập, những thách 

đố mới, những ngƣời lãnh đạo tƣơng lai; các vấn đề và thực 

hành xã hội:  kế hoạch hóa gia đình, xu hƣớng tính dục, tính 

dục tiền hôn nhân, sống thử, phá thai, độc thân, thủ dâm, đồng 

tính luyến ái, vai trò phụ nữ, những vấn đề nổi cộm về nhân 

quyền và dân quyền; sợ thay đổi và coi thay đổi nhƣ đe dọa 
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nguy hiểm, đang khi cần phải canh tân liên lỉ: “Phàm ai ở 

trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới 

đã có đây rồi”118822. 

 

 Nếu hiểu xung đột là vì có khác biệt thì tìm giải quyết 

xung đột là cùng nhau đi tìm mẫu số chung cho những khác 

biệt đó. Công cuộc tìm kiếm mẫu số chung này cần áp dụng 

“biện chứng pháp tiến lên”, nhờ đó sự hòa hợp ngày càng gia 

tăng và sự hiệp thông cộng đoàn sẽ đƣợc thực hiện: Tiền đề ↔ 

Phản đề → Hợp đề. Hợp đề này lại trở thành một tiền đề mới, 

cần có một phản đề mới tƣơng ứng để sản sinh ra một hợp đề 

mới tƣơng ứng... Và cứ thế mà tiến triển và tiến bộ. Khi tìm 

đƣợc mẫu số chung thì ngƣời và ta, trên và dƣới gặp đƣợc 

nhau, hiểu đƣợc nhau thì mọi việc đều đƣợc giải quyết dễ dàng 

và tốt đẹp: “Anh em là những ngƣời đƣợc Thiên Chúa tuyển 

lựa, hiến thánh và yêu thƣơng. Vì thế, anh em hãy có lòng 

thƣơng cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy 

chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em ngƣời này có 

điều gì phải trách móc ngƣời kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, 

thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết 

mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên 

kết tuyệt hảo”118833. “Vì thế, anh em phải cởi bỏ con ngƣời cũ với 

nếp sống xƣa kia, là con ngƣời phải hƣ nát vì bị những ham 

muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh 

em, và phải mặc lấy con ngƣời mới, là con ngƣời đã đƣợc 

sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính 

và thánh thiện”118844. 
 

                                                 
182 2 Cr. 5, 17. 

183 Cl 3,12-14. 

184 Eph 4, 22-24. 
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Chúng ta hãy có cái nhìn tích cực về cộng đoàn đôi khi 

có xung đột của chúng ta nhƣ ĐTC Phanxicô nhìn về Giáo 

Hội: “Có đúng thật là cùng nhau bƣớc đi đòi hỏi dấn thân và 

đôi khi có thể gây mệt nhọc: có thể xảy ra là vài anh chị em 

gây vấn đề cho chúng ta hay làm gƣơng mù gƣơng xấu cho 

chúng ta... Nhƣng Chúa đã tín thác sứ điệp cứu độ cho những 

con ngƣời, cho tất cả chúng ta, cho các nhân chứng và chính 

trong các anh chị em của chúng ta với các ơn và các hạn hẹp 

của họ, Chúa đến gặp gỡ chúng ta và làm cho chúng ta nhận 

biết Ngƣời. Và điều này có nghĩa là thuộc về Giáo Hội. Xin 

anh chị em hãy nhớ kỹ: là kitô hữu có nghĩa là thuộc về Giáo 

Hội”
185

. 

(Lỗi Hẹn) 

 

VVII..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  CCẢẢMM  TTHHÔÔNNGG              

 “Anh em đã đƣợc Thiên Chúa tuyển chọn và mời 

gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó 

nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ 

vấp ngã, và nhờ đó, con đƣờng rộng mở để đón 

nhận anh em vào Nƣớc vĩnh cửu của Đức Giê-su 

Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta” (2 Pr 

1,10-11) 

 

11..  MMờờii  ggọọii  ccảảmm  tthhôônngg    

“Phúc cho ai thƣơng xót ngƣời vì họ sẽ đƣợc xót 

thƣơng”118866: Chúa Giêsu hứa rằng vì họ đã cảm thông với 

ngƣời nên họ sẽ nhận đƣợc lòng thƣơng xót của Chúa. Một 

ngƣời không cảm thông thì lạnh lùng, dửng dƣng, vô cảm 

“sống bên nhau mà nhƣ nƣớc mây hững hờ…” Một ngƣời nhƣ 

                                                 
185 ĐTC Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tƣ 25/6/2014. 

186 Mt 5,7. 
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vậy không thể đồng cảm với ngƣời khác, không thể thấu hiểu 

cái gì xảy ra trong họ và cho họ. Sự vô cảm đƣa tính ích kỷ và 

sự chăm lo bản thân đến độ thái quá (tự say mê mình, 

narcissisme: “tôi mê tôi”), khiến trở nên tha hóa và thiệt hại 

cho đời tu của mình. 

 

Trái lại, sự cảm thông đƣa ngƣời ta đến với tha nhân và 

đồng cảm với họ (x. Đôi bạn Quản Trọng và Bảo Thúc Nha). 

Cảm thông bao gồm khả năng nhận biết, kể cả tƣởng tƣợng ra 

hoàn cảnh thực tế của tha nhân. Thời nay các thực tế ảo của kỹ 

thuật số, phim truyện, truyền hình có thể đánh động trí tƣởng 

tƣợng và các cảm nhận ở một mức độ sâu xa, khiến ngƣời xem 

có thể bật khóc, chẳng hạn ai cũng cảm phục câu trả lời khôn 

khéo của Jeanne d‟Arc “Nếu tôi không có ơn nghĩa Chúa, xin 

Chúa dẫn tôi vào; nếu tôi đang sống trong ơn nghĩa Chúa, xin 

Chúa giữ gìn tôi”, và rơi lệ khi chứng kiến những giây phút 

cuối cùng của đời nàng trên giàn lửa thiêu.  

 

Tuy nhiên, việc phơi bày nỗi đau khổ của ngƣời khác 

có thể phản tác dụng, chẳng hạn ngƣời xem có thể trở nên 

nhẫn tâm trƣớc những điều trông thấy và bỏ đi. Những hình 

ảnh truyền hình về chiến tranh, bạo lực trên trẻ em và phụ nữ 

động viên những ngƣời này chống chiến tranh bạo lực và sự 

ngƣợc đãi phụ nữ trẻ em, nhƣng cũng có thể đóng lòng trí 

những ngƣời khác lại trƣớc thực tế thƣơng tâm ấy, kể cả phủ 

nhận nó và coi nó nhƣ là đã đƣợc dàn dựng nên.  

  

22..  CCảảmm  tthhôônngg  vvàà  CCôônngg  bbằằnngg  

Thấy đƣợc mối liên hệ giữa cảm thông và công bằng, và 

biết rằng nếu không có cảm thông thì không thể sống cách công 

bằng đƣợc là điều quan trọng, khiến ngƣời ta tỏ ra bất bình và 

can thiệp khi ngƣời lớn bắt nạt trẻ nhỏ, ngƣời mạnh ăn hiếp 
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ngƣời yếu… „Kiến nghĩa bất vi bất nghĩa‟. Do đó, việc lấy lại 

đƣợc cảm thức thƣơng xót và coi nó nhƣ căn bản của bất cứ 

cảm thức luân lý và công bằng nào là điều thế giới này đang rất 

thiếu sót, và ĐTC Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ tố 

cáo.  

 

Cảm thông là tâm điểm của công bằng đích thực. Nếu 

nhìn thấy những ngƣời chung quanh đau khổ mà kết luận là do 

lỗi của họ, và nếu nghe các nhà chính trị nói về sự cân bằng 

ngân sách trên lƣng ngƣời lao động mà vẫn thản nhiên, thì 

chúng ta đã đánh mất, không chỉ cảm thức cảm thông, mà còn 

đánh mất cả cảm thức về công bằng nữa. Chúng ta phải thấy là 

có cái gì đó “không ổn” khi nghe có kẻ nói „Tại sao đồng tiền 

của ngƣời khó nhọc làm việc lại phải giúp cho những kẻ biếng 

nhác?‟, vì những lời nói đó tỏ ra vô cảm với những ngƣời đau 

khổ, trẻ em, ngƣời già, thất nghiệp (x. dụ ngôn ngƣời làm từ 

giờ thứ 11), và tạo nên hố sâu giữa mình và những ngƣời đang 

phải đau khổ.  

 

Đòi hỏi công bằng không phải là việc của một chọn lựa, 

song đúng hơn là việc của trách nhiệm. Đó là một lời mời gọi 

căn bản đối với nhân tính, đƣợc các tôn giáo kêu gọi và hỗ trợ. 

Ngay cả trẻ con cũng nhận ra cái gì là công bằng và cái gì là 

không công bằng, và chống lại những việc bất công. Cái dễ 

làm cho chúng ta trở nên bất nhân đối với nhau chính là 

khuynh hƣớng thiết lập sự đối chọi „chúng ta - chúng nó‟. Nếu 

nhìn mình đối nghịch với tha nhân thì càng dễ trở nên độc ác 

hơn nữa. 

((LLờờii  KKiinnhh  HHòòaa  BBììnnhh  ccủủaa  TTừừ  DDuuyyêênn))  
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33..  TTrrọọnngg  ttââmm  ccủủaa  đđờờii  ssốốnngg  ccộộnngg  đđooàànn    

Một thực tế vừa phát triển vừa suy tàn trong thế giới 

hiện đại là khát vọng sống cộng đoàn, bởi vì thực tế đời sống 

cộng đoàn (sống hiệp nhất với) bị áp đảo bởi nhu cầu cá nhân 

vun vén và bảo vệ chính mình (cá nhân chủ nghĩa). Sống cộng 

đoàn có nghĩa là hợp nhất với nhau và cam kết trả cái giá của 

sự hợp nhất ấy: sẵn sàng cống hiến sự trợ giúp cũng nhƣ sẵn 

sàng tìm kiếm sự trợ giúp. Có một sự hỗ tƣơng trong cộng 

đoàn đòi hỏi cả hai, vừa trao ban vừa lãnh nhận: Cộng đoàn 

không thể tồn tại nếu không có hiểu nhau và cảm thông nhau. 

Mỗi thành viên đƣợc kêu gọi tự giúp mình, giúp đỡ ngƣời khác 

và để ngƣời khác giúp đỡ mình. 

 

Cộng đoàn cảm thông phải đƣợc ƣu tiên xây dựng trên 

lòng tín nhiệm và mối tƣơng quan tốt. Công trình này phải 

đƣợc thực hiện bởi các nỗ lực cá nhân và nhóm. Hạt giống 

„con ngƣời là con vật có tính xã hội cao‟ đã đƣợc gieo sâu vào 

văn hóa nhân bản, nhƣng cần phải đƣợc nuôi dƣỡng, nhất là 

vào thời điểm mà lòng cảm thông và nếp sống cộng đoàn bị đe 

dọa bởi khuynh hƣớng tự vun quén cho bản thân. Chúng ta cần 

đƣợc chuyển vào một giai đoạn liên đới quan trọng của lịch sử 

con ngƣời. Nhiều ngƣời viết và nói đến giá trị của một “xã hội 

tốt đẹp hơn” phối hợp lợi ích cá nhân với ý thức cộng đồng. 

Chúng ta thấy gƣơng của những ngƣời đã kinh nghiệm một 

biến đổi nội tâm khiến họ chìa tay ra cứu giúp những ngƣời 

đang gặp khó khăn. Càng ngày càng có nhiều tình nguyện viên 

chăm sóc những ngƣời khác, vì đó cũng là giúp đỡ chính mình 

chu toàn trách nhiệm nhân tính mà Tin Mừng đòi hỏi.  

 

Thời đại mới đòi hỏi những cơ cấu mới phục vụ công 

ích. Nếu muốn phát triển những cơ cấu nhƣ thế, chúng ta sẽ 

cần đến những con ngƣời có quan tâm và khả năng thực hiện 
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những quan niệm mới và những chƣơng trình hành động mới. 

Để đƣợc nhƣ vậy, chúng ta cần không ngừng đổi mới quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động, cách sống và cách 

yêu thƣơng. Lòng cảm thông là cái cần phải có để mang lại sự 

đổi mới các yếu tố cộng đoàn rất cần thiết cho ngày hôm nay. 

Các cơ cấu nhân bản cần đƣợc trở về với lòng cảm thông và 

chú tâm tới đời sống cộng đồng hơn. Cảm thức tùy thuộc lẫn 

nhau phải là tâm điểm của bất cứ cộng đoàn đích thực nào. 

Ngƣời ta không thể quay lƣng lại với nhau: cùng đi trên một 

chiếc thuyền, để thuyền chìm thì cùng chết tất cả. Nhƣng tinh 

thần thuộc về nhau này bị đánh mất bởi cái tôi chủ nghĩa, và 

những hình thức bạo động chống đối và loại trừ lẫn nhau. 

Cộng đoàn cảm thông vận hành một cách đúng đắn rõ ràng là 

nhu cầu thiết yếu cho thế giới hiện tại. Chính cộng đoàn cảm 

thông và công bằng làm cho hành trình thiêng liêng của chúng 

ta càng ngày càng tiến bộ.  

 

44..  LLòònngg  ccảảmm  tthhôônngg  vvàà  llầầmm  llỗỗii  ccủủaa  tthhaa  nnhhâânn  

Chúng ta đừng quên tiến trình chỉ bảo huynh đệ để sửa 

chữa lầm lỗi của ngƣời khác mà Chúa Giêsu dạy trong Phúc 

âm: “Nếu anh em ngƣơi trót phạm lỗi, thì hãy đi sửa lỗi nó, 

riêng ngƣơi với nó thôi. Nếu nó nghe ngƣơi, ngƣơi đã lợi đƣợc 

ngƣời anh em. Nếu nó không nghe ngƣơi, ngƣơi hãy kèm theo 

một/hai ngƣời nữa, để tất cả công việc đƣợc đoán định do 

miệng hai/ba nhân chứng. Nếu nó không màng nghe họ, hãy 

thƣa với cộng đoàn”118877. Ai cũng có thể mắc phải lầm lỗi, cố 

tình hay vô tình, biết rõ hay không biết gì. Có thể có hai thái 

độ hành xử: Ngƣời cảm thông phòng bệnh đi bƣớc trƣớc, ngăn 

ngừa những ảnh hƣởng tác hại từ bên ngoài, hay dập tắt ngay 

từ trứng nƣớc cái mầm từ bên trong, để lỗi lầm không thể xảy 

                                                 
187 Mt.18, 15-17. 
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ra. Ngƣời cảm thông tin tƣởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong 

tƣơng lai, cho ngƣời phạm lỗi biết lỗi, lắng nghe lời giải thích, 

cùng nhau xác định đúng lỗi lầm, cho đƣơng sự cơ hội và thời 

gian sửa chữa, nhẫn nại giúp đƣơng sự tập đức tính ngƣợc lại, 

hy vọng vào kết quả sẽ có trong tƣơng lai. Đó là viễn ảnh Tin 

Mừng  “Ngƣời kia có một cây vả trồng trong vƣờn nho mình. 

Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy nên bảo ngƣời làm vƣờn: 

„Anh coi đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không 

thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?‟ Nhƣng ngƣời 

làm vƣờn đáp: „Thƣa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi 

sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm 

nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi‟118888. 

 

Trái lại, ngƣời thiếu cảm thông mới khám phá thấy lỗi 

lầm đã có biện pháp ngay, vì óc cầu toàn đòi hỏi và đốt giai 

đoạn, coi ngƣời khác nhƣ đã đạt tới trình độ của mình. Hoặc 

khá hơn, ngƣời thiếu cảm thông sẽ chờ đợi lỗi lầm trở nên rõ 

ràng để có biện pháp, nhất là khi ngƣời có lỗi che đậy, giấu 

giếm vì một lý do nào đó. Cũng tùy thái độ ngoan cố và thiếu 

tinh thần phục thiện của ngƣời lầm lỗi, ngƣời thiếu cảm thông 

thƣờng âm thầm theo dõi, hoặc tệ hại hơn, ngƣợc với sƣ phạm 

giáo dục đích thực, đặt ngƣời theo dõi báo cáo, có khi còn “gài 

bẫy” cho mắc phải để đƣơng sự không thể chữa mình hay chối 

cãi đƣợc nữa. 

 

Chớ gì tiến trình chỉ bảo huynh đệ của Chúa Giêsu 

đƣợc thực thi. Cha ông chúng ta cũng từng quan niệm: “Nhân 

thùy vô quá, hữu quá tắc cãi, thị vị vô quá” (Đã là ngƣời thì ai 

ai cũng đều có lỗi, có lỗi thì sửa lỗi, và nhƣ vậy sẽ không còn 

lỗi nữa). Tuy nhiên, để thực hiện lòng nhân ái ấy, chúng ta cần 

                                                 
188 Lc 13, 6-9. 
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khéo léo sử dụng kỹ thuật chỉ bảo huynh đệ “feed-back”, áp 

dụng vào cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Tiến trình này sẽ dễ 

dàng hơn khi cùng nhận ra hoạt động biến đổi của Chúa Thánh 

Thần xuyên qua các biến cố thăng trầm của cuộc đời. Gƣơng 

David khiêm tốn nhận ra chƣơng trình của Chúa trong cơn 

hoạn nạn chạy trốn khỏi chính con trai phản loạn của mình, 

khi bị Sim-y nguyền rủa và A-vi-sai đòi giết nó: “Nếu Đức 

Chúa bảo nó: „Hãy nguyền rủa Đa-vít‟, thì ai dám hỏi: „Tại 

sao mày làm nhƣ thế?‟ „Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà 

còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! 

Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. May ra Đức 

Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả 

lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm 

nay”118899. 

  

55..  CCộộnngg  đđooàànn  vvàà  đđưườờnngg  llốốii  ccảảmm  tthhôônngg  

Ngƣời thời nay nhấn mạnh đến quyền lực kinh tế và sự 

thống trị chính trị. Nhiều ngƣời lãng quên giáo huấn trọng tâm 

của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thƣơng nhau nhƣ Thầy đã 

yêu thƣơng anh em”. Cuộc sống chúng ta cách nào đó còn xa 

lạ với giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng đã bƣớc đi giữa dân 

chúng, chữa lành ngƣời ốm đau, nuôi ăn ngƣời đói khát, tha 

thứ cho ngƣời ngoại tình bị bắt quả tang, và dạy luật mới của 

tình yêu: yêu ngƣời nhƣ chính mình, yêu cả kẻ thù, và trên hết 

yêu ngƣời nhƣ Chúa yêu ta. Cộng đoàn chúng ta phải làm 

chứng tá cho các giá trị Phúc Âm trên con đƣờng canh tân 

cuộc sống và các mối tƣơng quan, đồng thời truyền lại sức 

sống ấy cho thế giới đã lạc đƣờng, không biết anh chị em mình 

đang ở đâu! Việc khám phá và sống sự phong phú của đời 

sống tu đức giúp chúng ta đạt tới một ý thức đƣợc canh tân về 

                                                 
189 2 Sm 16, 9-12. 
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một cộng đoàn cảm thông và công bằng. Tu đức nhắc nhở 

chúng ta rằng yếu tố quan trọng nhất của cuộc sống trên trần 

gian này đƣợc nối kết sâu xa với một cái gì lớn hơn thế giới 

này, tức Nƣớc vĩnh hằng của Thiên Chúa, và ta phải nỗ lực 

thiết lập một nền tảng vững chắc cho một cộng đoàn nhân ái, 

cảm thông và công bằng, vốn là dấu chỉ và chứng tá của Nƣớc 

Trời. 

 

Kinh Thánh luôn nói đến tầm quan trọng của việc chăm 

sóc ngƣời nghèo, ngƣời đau khổ, cô nhi quả phụ, ngƣời bệnh 

tật, ngƣời bị gạt ra bên lề. Và cám ơn Chúa, đó là một nét nổi 

bật của đạo Công giáo chúng ta. Lòng cảm thông trắc ẩn là 

phẩm chất nồng cốt trong đời sống của bất cứ ai lấy Chúa làm 

trọng tâm để bắt chƣớc: “Hãy có lòng trắc ẩn nhƣ Cha trên 

trời hằng động lòng trắc ẩn”119900 - “Vui với ngƣời vui, khóc với 

ngƣời khóc”119911. Sự bắt chƣớc Chúa này vƣợt quá đầu óc duy lý 

của con ngƣời trần gian, giúp cảm nhận nỗi đau của ngƣời 

khác, thúc đẩy chúng ta ra tay làm một cái gì để làm nhẹ bớt 

nỗi đau khổ đó. Lòng thƣơng xót dẫn chúng ta đến từ tâm 

trong hành động. Chúa Giêsu kể câu chuyện vị tƣ tế và trợ tế 

đã tránh đi qua bỏ mặc ngƣời bị nạn trên đƣờng Giêricô, trong 

khi ngƣời Samaritanô đã dừng lại băng bó vết thƣơng, mang 

vào quán trọ cứu giúp và trả trƣớc tiền chăm sóc cho ngƣời ấy. 

Ngƣời không bỏ đi là mẫu gƣơng của ngƣời cảm thông. Cộng 

đoàn nào bỏ đi khỏi ngƣời đang có nhu cầu liều mình làm cho 

Chúa không hài lòng: “Kẻ nào áp bức ngƣời nghèo là lăng mạ 

Đấng dựng nên mình, còn kẻ nào tốt với ngƣời quẩn bách là 

tôn vinh Thiên Chúa”119922.  

                                                 
190 x. Lc 6,36. 

191 Rm 12,15. 

192 Cn 14, 31. 
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Sự công chính đích thực mà Chúa đòi hỏi là sự cảm 

thông sâu xa hơn là sự công bằng đơn thuần. Thế mà thực tế là 

thƣờng chúng ta không đạt tới những đòi hỏi của Chúa. Có khi 

còn tệ hơn nữa là làm hỏng đòi hỏi đó bằng cách sống thiếu 

cảm thông, thiếu ân cần đối với ngƣời nghèo, ngƣời bị bỏ rơi, 

ngƣời quẫn bách, ngƣời bên lề, ngƣời bị áp bức, ngƣời không 

có tiếng nói, trái với cách hành xử của Chúa, “Ngƣời luôn 

nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để 

sau khi đã đƣợc Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết 

an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó”119933.  

  

  66..  CCôônngg  bbằằnngg  bbêênn  ttrroonngg  ccộộnngg  đđooàànn  ccảảmm  tthhôônngg  

Trong đời sống phục vụ với tƣ cách là linh mục/tu sĩ, 

nhiều việc chúng ta cho là bác ái, nhƣng kỳ thực là việc của 

đức công bằng. Có thể nói rằng chăm sóc một thành viên trong 

cộng đoàn bị ốm thuộc về công bằng, chăm sóc một cụ già 

hàng xóm neo đơn thuộc về bác ái. Suy tƣ về từ ngữ bác ái và 

công bằng, chúng ta nhận thấy mỗi chữ có một cảm nhận khác 

nhau. Khi nghĩ tới bác ái, cái đến ngay trong trí chúng ta là 

những công việc của lòng từ tâm phát ra từ sự dƣ dật hay 

những cảm nghĩ cao thƣợng của chúng ta. Những việc này 

chúng ta không bị bó buộc phải làm, nhƣng vì chúng ta động 

lòng. Động lòng vì đau khổ của ngƣời khác, chúng ta làm một 

việc bác ái, nghĩa là làm một việc gì đó chúng ta không bị bó 

buộc phải làm. Trái lại, công bằng là một cái gì bó buộc phải 

làm.  

 

Sống công bằng là một thách đố. Bác ái là làm cái gì 

chúng ta có khả năng hay do lòng tốt. Trái lại, công bằng đòi 

hỏi chúng ta làm tất cả những gì chúng ta phải làm, bất kể cái 

                                                 
193 2 Cr 1, 4. 
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giá phải trả. Nhƣ một phần thiết yếu của cuộc sống tốt, đức 

công bằng là mối quan tâm và trách nhiệm của mỗi ngƣời 

chúng ta. Công bằng là một lời mời gọi dựa trên tình nhân loại, 

và cũng là một đức tính cần thiết để có những cơ cấu tốt. 

Nhƣng nếu không có những cơ cấu, những hệ thống và chính 

phủ tốt biết thực thi chức năng của mình cách công bằng với 

tất cả mọi ngƣời, thì bác ái trở nên một trợ lực thiết yếu bù đắp 

cho một thực tế bất công của thế giới quanh chúng ta. Trải qua 

lịch sử nhân loại, đã có những thời kỳ đức công bằng rất yếu 

nên vai trò của bác ái trở nên thiết yếu. Thƣờng công việc bác 

ái của các Giáo Hội, của những hiệp hội thiện nguyện, của 

những ngƣời thiện chí cố gắng bù đắp cho những bất công của 

chính phủ và của thế giới thƣơng mại.  

 

 Cái khó khăn là chỉ có bác ái không thể bù đắp cho 

những bất công trên cấp độ rộng lớn. Do đó cần có liên minh 

các tiếng nói đòi hỏi công bằng. Công bằng và cảm thông phải 

cùng nhau hành động. Chúng ta bịt mắt lại với bất công khi 

chúng ta không thể cảm thông. Chúng ta có thể khoan dung 

cho bất công bằng cách tự nhủ rằng “không phải trách nhiệm 

của chúng ta”, hay “điều đó vƣợt sức chúng ta”. Nếu làm nhƣ 

thế thì dù có giải thích thế nào đi nữa, chúng ta vẫn hỗ trợ cho 

bất công và trở nên có lỗi. Phải đối mặt với bất công, phải nói 

với các hệ thống và cơ cấu về những bất công căn bản của 

chúng, vì chúng cũng phải gánh chịu hậu quả hành vi bất công 

ấy. Công bằng và bác ái phải sát cánh bên nhau. Công bằng 

mà không có bác ái có thể trở nên lạnh lùng và vô cảm. Bác ái 

mà không có công bằng sẽ không thể tiếp cận với hết những ai 

phải đau khổ. Mọi cá nhân, cộng đồng và các cơ cấu đều cần 

phải vừa công bằng vừa bác ái. Đòi hỏi đó còn cao hơn đối với 

cộng đoàn tu sĩ chúng ta, qua chứng tá cá nhân và tập thể cho 

tình yêu của Thiên Chúa: “Các con hãy yêu thƣơng nhau nhƣ 
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Thầy đã yêu thƣơng các con… Cứ dấu này mà thiên hạ nhận 

biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thƣơng 

nhau”; “Thiên Chúa yêu thƣơng thế gian đến đỗi ban Con 

Một Ngài cho thế gian đƣợc sống”. 

 

 

VVIIII..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  HHIIỆỆPP  TTHHÔÔNNGG  

 “Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thƣơng 

các ngƣời anh em, không thể yêu Thiên Chúa ngoài Giáo Hội: 

Không thể hiệp thông với Thiên Chúa mà không hiệp thông 

trong Giáo Hội, và chúng ta không thể là các kitô hữu tốt, nếu 

không cùng với tất cả mọi ngƣời tìm theo Chúa Giêsu nhƣ một 

dân tộc duy nhất, một thân mình duy nhất và đó là Giáo 

Hội”194
. 

 

11..  NNhhậậnn  đđịịnnhh  cchhuunngg  

Tại sao chúng ta cần suy tƣ thần học về cộng đoàn hiệp 

thông? - Vì đó là nhu cầu và xác tín của tu sĩ chúng ta, đƣợc 

huấn quyền Giáo Hội xác nhận. Quả thế, cộng đoàn tu sĩ đƣợc 

khai sinh bởi một lời mời gọi của Thiên Chúa và là kết quả của 

một lời đáp trả của con ngƣời. Huấn thị Đời sống huynh đệ 

trong cộng đoàn tuyên bố: “Tình yêu Chúa Kitô đã qui tụ một 

số đông môn đệ để họ trở nên một, để nhƣ Ngài và nhờ Ngài, 

trong Chúa Thánh Thần, qua dòng lịch sử, họ có thể đáp lại 

tình yêu của Chúa Cha, yêu mến Ngài „hết lòng, hết linh hồn, 

hết trí khôn‟ (x. Dnl 6,5) và yêu thƣơng cận nhận nhƣ chính 

mình (x. Mt 22,39)”
195

. 

 

                                                 
194 ĐTC Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tƣ 25/6/2014. 

195 Huấn thị Đời sống huynh đệ cộng đoàn, số 1a. 
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Đƣợc sinh ra không phải “bởi ý muốn xác thịt”, cũng 

không phải do sự hấp dẫn của con ngƣời hay bởi những động 

lực nhân loại, song bởi Thiên Chúa, cộng đoàn tu sĩ là dấu chỉ 

sống động của tình yêu ƣu tiên của Chúa, Đấng thực hiện 

những điều kỳ diệu, và cũng là dấu chỉ của tình yêu cho Chúa 

và cho anh chị em, nhƣ đã đƣợc Chúa Kitô biểu lộ và thực 

hành. Bởi đó, cộng đoàn tu sĩ là một thực tại thần học, vốn là 

kết quả của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con ngƣời. Vì 

thế, chúng ta cần học hỏi và suy tƣ về cộng đoàn tu sĩ với tinh 

thần đức tin. Mục tiêu của cuộc học hỏi này là suy tƣ có tính 

cách thần học về nguồn gốc, sự hiện hữu và mục đích của 

cộng đoàn tu sĩ. Do đó, chúng ta sẽ đề cập đến: nền tảng 

Thánh Kinh của cộng đoàn tu sĩ, với chú ý đặc biệt về các linh 

hứng Phúc âm; sự tăng trƣởng có tính cách thần học và tu đức 

của cộng đoàn tu sĩ bên trong lịch sử Giáo Hội; căn tính của 

cộng đoàn tu sĩ trong Giáo Hội hiện đại và sứ mệnh của Giáo 

Hội trong thế giới hôm nay. 

 

22..  TTììnnhh  ttrrạạnngg  pphhâânn  mmảảnnhh  

Kinh nghiệm chung của con ngƣời hôm nay là sự phân 

mảnh, ở mọi cấp độ và mọi lãnh vực cuộc sống. Chúng ta thấy 

sự phân mảnh hiện nay về các thực thể địa lý, chính trị. Cả 

những tƣơng quan về giống cũng bị phân mảnh và sự bất cân 

đối nam-nữ vẫn chƣa đƣợc chữa lành. Toàn cầu hóa đem các 

dân nƣớc xích lại gần nhau, nhƣng cũng không tránh đƣợc tình 

trạng phân biệt đối xử và bất bình đẳng. Trong nhiều quốc gia, 

ngƣời nghèo, phụ nữ và trẻ em bị gạt ra bên lề. Việc phá hủy 

môi trƣờng tự nhiên, phá hủy văn hóa bản xứ và làm băng hoại 

các giá trị nhân bản càng gây thêm sâu hơn nữa tình trạng 

phân mảnh. 
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Sự phân mảnh cũng tác động ở mức độ cá nhân: Cuộc 

sống cá nhân xem ra đánh mất sự duy nhất nội tâm, cũng nhƣ 

sự phô diễn ra bên ngoài và định hƣớng về tƣơng lai, vì bị lèo 

lái bởi những thúc đẩy của tình trạng phân tán, phân mảnh và 

tha hóa. Do đó lời mời gọi thăng tiến những liên hệ của tình 

liên đới trở nên cấp bách. Phải thay đổi tình trạng loại trừ, gạt 

ra bên lề và bất bình đẳng do nền văn hóa phân mảnh ngày nay 

mang lại.  ĐTC Phanxicô thƣờng mạnh mẽ tố cáo “văn hóa 

loại trừ” và tích cực cổ vũ nền “văn hóa gặp gỡ”. Cũng cần 

nuôi dƣỡng một não trạng sinh thái, nghĩa là tất cả mọi vật 

đƣợc tạo thành đều kết nối với nhau, bổ túc lẫn nhau, có cùng 

một số phận, phá hủy một cái sẽ gây nên những hậu quả sinh 

tử cho toàn thể. 

 

Đứng trƣớc bối cảnh phân mảnh đó, tìm kiếm hiệp 

thông quả thật là một việc phức tạp. Nó bao trùm mọi cấp độ 

và mọi khía cạnh của cuộc sống: liên chủng loại, liên sắc tộc, 

liên quốc gia, liên cộng đồng, liên nhân vị và nội tại trong mỗi 

con ngƣời nữa. Cái mà con ngƣời ngày nay cần đến là một 

hiệp thông đời sống vừa trao ban vừa nhận lãnh cách hỗ tƣơng. 

 

33..  KKiinnhh  nngghhiiệệmm  ttììmm  kkiiếếmm  hhiiệệpp  tthhôônngg  

Ở Nhật, ngƣời ta thiết lập những đƣờng điện thoại dành 

cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần tƣ vấn, và cũng mở 

ra cho những ngƣời cần có ai đó để nói chuyện. Một buổi tối 

nọ, nhà tƣ vấn tâm lý Nishiga nhận một cú điện thoại. Một cậu 

bé hỏi: “Tôi có thể nói chút việc đƣợc không ạ?” Rồi cậu 

thêm: “Mà xin lỗi, đừng cúp máy nhé!” Nishiga bảo đảm với 

cậu bé rằng ông vẫn giữ đƣờng dây. Rồi cậu bé hỏi: “Tôi 

muốn cảm nhận nhƣ đang nói với một ngƣời nào đó, đƣợc 

không ạ?” Nishiga lại bảo đảm với cậu bé là cậu cứ việc nói. 

Cậu bé đáp: “Cám ông ông”. Rồi cậu im lặng. Ba phút sau, cậu 
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lên tiếng hỏi: “Ông có còn đó không ạ?” Nishiga hỏi cậu đang 

nghĩ gì. Và cậu bé trả lời: “Tôi rất vui vì có một ngƣời chịu để 

mất thời giờ cho một ai đó nhƣ tôi.” Và cậu còn thêm: “Tôi có 

thể gọi lại không ạ?” Rồi cậu cúp máy. 

 

Rõ ràng cậu bé cần kết nối hiệp thông. Cậu tìm một 

ngƣời đồng hành. Biết bao nhiêu ngƣời trẻ trên thế giới cùng 

trải qua kinh nghiệm tìm kiếm ấy. Thật chẳng may, nhiều 

ngƣời trong họ kết cục nhập bọn với đám trẻ đƣờng phố, hay 

tƣơng tự nhƣ thế. Nhiều ngƣời lớn cũng đi tìm ngƣời đồng 

hành, tìm tình bạn. Và nhiều ngƣời đã gia nhập vào bất cứ 

nhóm nào họ gặp: đủ thứ câu lạc bộ và hiệp hội, nhóm cầu 

nguyện, ngay cả các nhóm giáo phái.
196

 Ngày nay những hoạt 

động tƣ vấn đa dạng đang đƣợc mở rộng. Chúng ta hết lòng 

cảm tạ Chúa, Giáo Hội và Hội Dòng luôn cung ứng cho chúng 

ta món quà quí báu là sự đồng hành thiêng liêng, linh hƣớng. 

Và trong hoàn cảnh chƣa có đƣợc nhƣ mong muốn thì chúng 

ta cũng có thể tìm đƣợc cách nào đó qua cha giải tội nơi tòa 

xƣng tội. Trong các dịp tĩnh tâm, cha giảng phòng luôn sẵn 

sàng phục vụ lắng nghe, xin anh em đừng có ngại. 

 

44..  KKhhaaoo  kkhháátt  hhiiệệpp  tthhôônngg  llàà  rrấấtt  nnggưườờii  

Hiệp thông là cái con ngƣời hôm nay tha thiết ao ƣớc. 

Henri Nouven nói: “Chúng ta thực sự ao ƣớc cái gì? Khi tôi cố 

gắng lắng nghe ƣớc muốn sâu xa nhất của chính tôi, cũng nhƣ 

ƣớc muốn của kẻ khác, thì xem ra từ ngữ tốt nhất để tóm tắt ƣớc 

muốn của trái tim con ngƣời là HIỆP THÔNG. Hiệp thông có 

nghĩa là “hiệp nhất với”. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một 

trái tim sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào tìm đƣợc hiệp thông 

trọn vẹn với Ngài”. Chúng ta tìm sự hiệp thông nơi tình bạn, 

                                                 
196 Khi buồn, Thầy gọi ai? 
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tình yêu trong cộng đoàn, cả nơi sự khao khát thân mật giới 

tính, dù phải đối mặt với những nguy hiểm. Hiệp thông là một 

khao khát do Chúa ban, một ƣớc ao có khi mang lại đau khổ 

miên man, có khi vui sƣớng bao la. Nhƣng sự khao khát hiệp 

thông của chúng ta sẽ không ra vô ích, mà sẽ đƣợc lấp đầy bởi 

Đấng đã ban cho chúng ta khao khát ấy.  

  

Những khoảnh khắc hiệp thông chóng qua chỉ là dấu 

hiệu lờ mờ của Hiệp thông mà Chúa hứa cho chúng ta là hiệp 

thông với Ngài. Nếu không có khao khát hiệp thông thì cuộc 

sống chúng ta mất đi sức sống và con tim chúng ta ra giá lạnh. 

Một đời sống thiêng liêng đích thực là một đời sống trong đó 

chúng ta không tìm đƣợc an nghỉ cho đến khi nào đƣợc nghỉ 

ngơi trong vòng tay của Chúa, Đấng là cha là mẹ của mọi khao 

khát, nhƣ thánh Augustinô từng nói: “Lạy Chúa, linh hồn con 

luôn khắc khoải cho đến khi nào đƣợc an nghỉ trong Chúa”.  

 

55..  HHiiệệpp  tthhôônngg  vvớớii  CChhúúaa  

(Đâu Chỉ Là) 

Cựu Ƣớc thấm đậm ý muốn sáng tạo - hiệp thông của 

Giavê và khao khát hiệp thông với Thiên Chúa của Israel 

(nhân loại). Sự khao khát hiệp thông hỗ tƣơng này bắt nguồn 

từ ý muốn tự do cao cả của Giavê, khi tuyển chọn và thiết lập 

với Israel một mối liên hệ mật thiết. Chúng ta lùi lại thời điểm 

sáng tạo để thấy ƣớc muốn hiệp thông của Thiên Chúa với 

nhân loại khi Ngài phán: “Chúng ta hãy làm nên con ngƣời 

theo hình ảnh chúng ta, giống nhƣ chúng ta…”
197

. Việc sáng 

tạo con ngƣời theo hình ảnh Thiên Chúa nhằm đến cuộc gặp 

gỡ giữa Thiên Chúa và con ngƣời. Tạo Hóa dựng nên một tạo 

vật tƣơng ứng với Ngài: một ai đó mà Ngài có thể nói với và 

                                                 
197 St 1, 26. 
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kẻ đó lắng nghe Ngài. Nhƣng phải lƣu ý rằng từ ngữ “con 

ngƣời” là một từ ngữ tập thể. Vì thế, liên quan đến việc sáng 

tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta không đƣợc nghĩ đến 

một con ngƣời cá vị, mà phải nghĩ đến tất cả mọi ngƣời. 

 

Tên “Giavê” đƣợc mạc khải cho Mosê và cho dân 

chúng chỉ rõ ý tƣởng của Thiên Chúa là “ở với”. Giavê “ở với” 

Israel: sự hiện diện trở nên hữu hình trong cuộc giải phóng của 

biến cố Xuất Hành và xuyên suốt lịch sử của dân đƣợc tuyển 

chọn. Thiên Chúa hằng sống luôn xuất hiện cho Israel nhƣ vị 

Thiên Chúa gẩn gũi, một Thiên Chúa luôn mong muốn đem 

con ngƣời đi theo mình. Ƣớc muốn hiệp thông hay sự gần gũi 

của Thiên Chúa với con ngƣời là một đề tài rất đƣợc nhấn 

mạnh. Chẳng hạn trong những mô tả liên quan đến các tổ phụ: 

Enoch “bƣớc đi với Chúa”
198

, Noe “một ngƣời công chính 

bƣớc đi với Chúa”
199

. Nhƣng tƣơng quan trực tiếp với Chúa 

không đƣợc tái lập sau Đại hồng thủy: sự yếu đuối của con 

ngƣời đặt ngăn cách giữa Thiên Chúa và con ngƣời, tạo nên 

một hố sâu giữa con ngƣời và Thiên Chúa, ngay cả với 

Abraham cũng đã đƣợc nói “bƣớc đi trƣớc mặt Chúa” chứ 

không phải “bƣớc đi với Chúa”
200

. Thiên Chúa không đến 

“bƣớc đi với” con ngƣời nữa, mà chỉ đơn giản hiện ra trong thị 

kiến
201

.  

 

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng với Abraham, Thiên Chúa 

bắt đầu phục hồi sự hiệp thông của Ngài với con ngƣời. Ngài 

                                                 
198 St 5,22, 24. 

199 St 6,9. 

200 x. St 17, 1. 

201 x. St 3,8; 17,1; 35,9. 
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muốn là Chúa của Abraham và miêu duệ ông
202

, một diễn tả 

nhắm đến sự đi theo, sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân 

Ngƣời. Những biến cố lớn của nỗ lực về phía Thiên Chúa để 

phục hồi sự hiệp thông của Ngài với con ngƣời là: Lời hứa 

cam kết vĩnh viển với Abraham và miêu duệ ông, cuộc giải 

phóng Israel khỏi ách nô lệ Ai cập
203

, và việc xây dựng Đền 

Thờ, nhờ đó Ngài luôn luôn hiện diện giữa dân
204

. Điều đòi 

hỏi Israel phải cam kết là chu toàn các chỉ thị phƣợng tự và 

tuân giữ giới răn của Chúa. Trong sách Lêvi, Thiên Chúa 

tuyên bố: “Nếu các ngƣơi theo các quy tắc của Ta, tuân giữ 

các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành, Ta sẽ đặt nơi ở 

của Ta giữa các ngƣơi, và sẽ không chán ghét các ngƣơi. Ta 

sẽ đi đi lại lại giữa các ngƣơi; Ta sẽ là Thiên Chúa của các 

ngƣơi, còn các ngƣơi sẽ là dân của Ta”
205

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 x. St 17, 8b. 

203 x. Xh 6, 6-7. 

204 x. Xh 25,8; 29, 45-46. 

205 Lv 26, 3, 11-12. 
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VVIIIIII..  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  
 

  11..  BBààii  hhọọcc  ttừừ  đđàànn  nnggỗỗnngg  ttrrờờii  

Chúng ta hãy quan sát đàn ngỗng trời di trú bay sang 

một vùng đất ấm áp hơn để tránh mùa đông theo đội hình chữ 

V, để nƣơng nhau và che chắn cho nhau bớt sức cản của gió. 

Khi có cùng một lòng một chí hƣớng và làm việc liên kết với 

nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ đạt đến mục tiêu nhanh 

hơn, dễ dàng hơn và công việc thực hiện đƣợc sẽ lớn hơn. 

 

Khi một con ngỗng lìa bỏ đội hình, nó sẽ cảm nhận sức 

cản của gió và những khó khăn khi bay một mình. Bấy giờ nó 

sẽ mau chóng quay trở lại trong đội hình, để hƣởng lợi ích sức 

mạnh của nhóm bay đàng trƣớc nó. Cũng thế, khi sống ăn 

khớp và hiệp nhất bên cạnh những ngƣời cùng chí hƣớng, 

chúng ta sẽ bớt phải gắng sức hơn, lại sẽ đạt đến mục đích dễ 

dàng và vui thú hơn. Thánh Phaolô nhắc nhở về đời sống cộng 

đoàn: “Anh em không còn phải là ngƣời xa lạ hay ngƣời tạm 

trú, nhƣng là ngƣời đồng hƣơng với các ngƣời thuộc dân 

thánh, và là ngƣời nhà của Thiên Chúa, bởi đã đƣợc xây dựng 

trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc 

tƣờng là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Ngƣời, toàn thể công 

trình xây dựng ăn khớp với nhau và vƣơn lên thành ngôi đền 

thánh trong Chúa. Trong Ngƣời, cả anh em nữa, cũng đƣợc 

xây dựng cùng với những ngƣời khác thành ngôi nhà Thiên 

Chúa ngự, nhờ Thần Khí”
206

. 

 

                                                 
206 Eph 2, 19-22. 
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Khi con ngỗng đầu đàn bay đã mỏi mệt, nó sẽ lui vào 

cuối đội hình chữ V để dƣỡng sức, và một con ngỗng khác sẽ 

bay lên dẫn đầu. Để kiện toàn công cuộc chung của cộng đoàn, 

chúng ta cần phải biết tôn trọng và giúp đỡ, chia sẽ những vấn 

đề và những phận vụ khó khăn của Bề Trên, biết cùng nhau 

tập hợp các khả năng, tài năng và các nguồn nhân lực vật lực 

của chúng ta lại với nhau. 

 

Các con ngỗng trời bay trong đội hình chữ V kêu quang 

quác để khích lệ những con bay ở tuyến đầu, đồng thời duy trì 

đƣợc cùng một khoảng cách và tốc độ với nhau. Khi mỗi 

ngƣời trong cộng đoàn có đƣợc khích lệ và can đảm, sự tiến bộ 

chung sẽ lớn hơn. Một lời khích lệ đúng lúc luôn thúc đẩy, 

giúp đỡ và tăng sức mạnh. Nó sẽ sản sinh ra những lợi ích tốt 

nhất cho cộng đoàn. 

 

Khi một con ngỗng trời bị ốm, bị thƣơng hay bị mệt  

phải lìa bỏ đội hình, thì một số những con ngỗng khác cũng lìa 

bỏ đội hình để bay với nó, giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng ở lại 

với nó cho đến khi nó chết hoặc có thể bay trở lại theo kịp 

nhóm đội của chúng, hoặc chúng sẽ tạo nên một đội hình chữ 

V khác và bầy đàn tiếp tục phát triển. Ngƣời bệnh, yếu mệt, 

lầm lỗi trong cộng đoàn chúng ta đƣợc đối xử thế nào? Chúng 

ta hãy ở lại sát cánh bên nhau, bất chấp những khác biệt của 

nhau, đặc biệt trong những lúc khó khăn và những thách đố 

lớn lao của mỗi ngƣời. Nếu chúng ta ràng buộc với nhau và trợ 

giúp lẫn nhau, nếu chúng ta làm cho tinh thần đồng đội trở nên 

thực sự, chẳng bận tâm đến những khác biệt của nhau, thì 

chúng ta có thể đƣơng đầu đƣợc với các thách đố cam go của 

chúng ta. Nếu chúng ta ý thức đầy đủ về tình gia đình thiêng 

liêng của mình, chúng ta sẽ tìm mọi cách thích hợp để bảo vệ, 

phát triển và thăng tiến nó, vì việc dấn thân tuyên khấn trong 
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linh đạo và truyền thống Hội Dòng thực sự đƣa chúng ta vào 

một gia đình thấm đậm tình ngƣời và tình Chúa, vừa nhân loại 

vừa thiêng liêng, trong mối tƣơng quan của tình phụ tử và 

huynh đệ. Và nếu chúng ta ý thức đƣợc lợi ích của tinh thần 

chia sẻ và cộng tác với nhau trong cộng đoàn, cuộc sống cộng 

đoàn sẽ trở nên dễ dàng và phong phú hơn thành một cộng 

đoàn yêu thƣơng thực sự. 

 

22..  MMưườờii  đđiiềềuu  rrăănn  ccủủaa  đđờờii  ssốốnngg  ccộộnngg  đđooàànn  

Một: Không phàn nàn lẫn nhau. Mỗi ngƣời là quà tặng, 

là biểu lộ tình yêu và chăm sóc của Chúa cho nhau. Tạ ơn Cha 

trên trời vì đã qui tụ chúng ta lại với nhau. 

  

Hai: Đừng quên rằng mỗi ngƣời là một dụ ngôn tình 

yêu và hiệp thông của Chúa Thánh Thần, để làm cho con 

đƣờng dẫn tới đức tin đƣợc dễ dàng hơn cho những ai chƣa 

biết Chúa Giêsu Kitô (chiều kích truyền giáo).  

 

Ba: Hãy sẵn sàng từ bỏ chính mình, chấp nhận thánh 

giá, và vác đỡ thánh giá cho nhau, bởi vì một cộng đoàn đích 

thực chắc chắn có khả năng từ bỏ và chết đi cho chính mình 

(chiều kích khổ chế).  

 

Bốn: Cộng đoàn vệ tinh sở tại không phải là cộng đoàn 

duy nhất. Mỗi thành viên đều sống thuộc về Hội Dòng (Nhà 

Mẹ) và luôn luôn ở trong Hội Dòng, ra khỏi nhà nhƣng không 

bao giờ ra khỏi cộng đoàn. Mỗi ngƣời sẽ sẵn sàng để đƣợc sai 

đến bất cứ nhà nào của Hội Dòng hay đảm trách bất cứ sứ vụ 

nào Hội Dòng trao cho.  

 

Năm: Một cộng đoàn cầu nguyện chung với nhau sẽ 

luôn ở lại gắn bó cùng nhau. Hãy làm cho cộng đoàn sống nhƣ 
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“cô dâu” đích thực và luôn cầu nguyện trong sự kết hiệp mật 

thiết với “Chú Rể Giêsu”. Hãy làm cho cộng đoàn trở nên 

phản ánh đẹp đẽ của Giáo Hội cầu nguyện, cảm thấy buồn 

lòng vì sự vắng mặt của một thành viên nào khỏi giờ cầu 

nguyện của cộng đoàn, và đừng quên cầu nguyện cho ngƣời 

anh em vắng mặt ấy.  

 

Sáu: Nếu là con cái của Cha trên trời, chúng ta đừng 

sống nhƣ những ngƣời nô lệ, trái lại phải sống với tự do của 

những con ngƣời của Thiên Chúa và là anh em của nhau. 

Không một ai có quyền bẻ gãy tình huynh đệ nền tảng ấy. 

Trong cộng đoàn, mỗi ngƣời nên đƣợc tự do nói và bộc lộ 

đúng nhƣ mình suy nghĩ. Dĩ nhiên lời nói cuối cùng và quyết 

định tối hậu phải thuộc về Bề Trên. Điều đó sẽ dẫn đến vâng 

lời đối thoại và trƣởng thành trong mối hiệp thông cộng đoàn. 

Ngƣời và ta, trên và dƣới gặp đƣợc nhau, hiểu đƣợc nhau thì 

mọi việc đều đƣợc giải quyết dễ dàng và tốt đẹp. 

 

Bảy: Tất cả phải tham dự vào việc quản trị cộng đoàn, 

chứ không phải chỉ một vài thành viên lấy mọi quyết định thay 

cho cả cộng đoàn. Mỗi ngƣời đều có quyền nói lên ý nghĩ và 

quan điểm của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau vì ích lợi 

chung của cộng đoàn. Hãy thực thi tự do của con cái và ngôn 

sứ của Chúa, cả khi việc đó có thể làm cho bản thân phải đau 

khổ, miễn là nó làm gia tăng sự hiệp thông huynh đệ và phát 

triển cộng đoàn.  

 

Tám: Đừng bỏ quên ngƣời nghèo, hãy mở rộng cửa nhà 

đón họ, biến họ thành những vị khách đƣợc ƣu đãi của cộng 

đoàn, hãy dành cho họ một chỗ trong nhà, một chỗ nơi bàn ăn 

của chúng ta. Chúa Giêsu đến viếng thăm chúng ta qua họ. 
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Chớ để bao giờ phải chịu đựng nỗi bối rối vì đã xua đuổi Chúa 

ẩn mình nơi ngƣời cùng khổ.  

 

Chín: Hãy là một cộng đoàn gần gũi với dân chúng. 

Thƣờng xuyên đối thoại với họ bằng cuộc sống và hành động, 

nhƣ Chúa Giêsu đã từng làm và ĐTC Phanxicô thƣờng nhấn 

mạnh việc đi ra gặp gỡ. Tuy nhiên, đừng đánh mất căn tính 

của chúng ta khiến ngƣời ta khó chịu: “Tu gì vậy mà tu?” Hãy 

hòa đồng chứ không đồng hóa: Dân chúng cần đến chúng ta 

trong tƣ cách chúng ta là tu sĩ.  

 

Mƣời: Hãy là một cộng đoàn vừa ở trong nhà vừa ở 

ngoài sứ vụ, vì cuộc sống chúng ta vừa chiêm niệm vừa hoạt 

động, vừa xuất thế vừa nhập thế. Hãy tránh mọi hình thức cá 

nhân chủ nghĩa để khỏi đánh mất những đặc tính tối ƣu của 

tinh thần hiệp thông. Đối với một tu sĩ, một việc nhỏ mọn 

đƣợc thực hiện trong tinh thần hiệp thông có giá trị và ý nghĩa 

hơn một kế hoạch lớn lao với tinh thần cá nhân chủ nghĩa. 

Hiệp nhất trong sứ vụ là một dấu hiệu hùng hồn của Nƣớc 

Chúa. Hãy sống tinh thần Hội Dòng là một đại gia đình gồm 

nhiều thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, yêu thƣơng tha thứ, 

quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ trƣớc 

ngƣời sau, sức riêng một ít góp vào lợi chung”. 

 

33..  TTââmm  ssựự  ccủủaa  CChhaa  MMẹẹ  vvớớii  ccoonn  ccááii  

Chúa dạy phải thảo kính Ông Bà Cha Mẹ đã sinh dƣỡng 

chúng ta nên ngƣời, chúng ta cũng hãy nghĩ đến các Đấng Bề 

Trên, những ngƣời đồng hành đào tạo, những vị cao niên, 

những ngƣời đi trƣớc chúng ta, vốn đã dày công hy sinh vất vả 

để đào luyện, nâng đỡ, dìu dắt chúng ta bằng cuộc sống đầy 

gƣơng sáng và lời cầu nguyện không ngừng của các ngài. 

Chúng ta hãy tri ân các ngài, cầu nguyện và nâng đỡ các ngài, 
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ngõ hầu trong những ngày cuối đời, chờ đợi giờ Chúa gọi về 

nhà Cha, các ngài cảm nhận đƣợc đền đáp, an ủi, yêu thƣơng, 

bình an và hạnh phúc. Hy vọng đến lƣợt chúng ta, thế hệ mai 

sau cũng làm cho chúng ta nhƣ vậy.  

 

Sách Huấn Ca dạy: “Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi 

ngƣời đến tuổi già; bao lâu ngƣời còn sống, chớ làm ngƣời 

buồn tủi. Ngƣời có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy 

mình sung sức mà khinh dể ngƣời. Vì lòng hiếu nghĩa đối với 

cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên 

Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con 

sẽ biến tan nhƣ sƣơng muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha 

mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị 

Đức Chúa nguyền rủa”
207

. Trong tâm tình ấy, chúng ta hãy 

lắng nghe những lời tâm sự của cha mẹ cho con cái. Đó cũng 

là những lời tâm huyết của các Đấng Bề Trên và của thế hệ các 

tu sĩ lớn tuổi cho thế hệ tu sĩ trẻ chúng ta hôm nay.  

 

Con yêu dấu... 

Ngày nào con thấy cha mẹ quá già, thì con cố nhẫn nại 

và thông cảm cho cha mẹ, nghe con. Nếu cha mẹ tay chân run 

rẩy, ăn uống đổ lên đổ xuống… Hãy thông cảm và nhớ lại 

ngày con còn bé cha mẹ nhẫn nại bón cơm cho con ăn nhƣ thế 

nào!   

 

Nếu cha mẹ mặc đồ khó khăn… xin con hãy nhẫn nại! 

Hãy nhớ lại số thì giờ mà cha mẹ đã bỏ ra để dạy cho con biết 

bao điều khi con còn thơ: học ăn, học nói, học gói, học mở...  

 

                                                 
207 Hc 3,12-16. 
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Nếu cha mẹ không còn siêng năng tắm rửa nhƣ trƣớc, 

thì đừng la rầy cha mẹ và nói rằng nhƣ vậy là điều nhục nhã. 

Hãy nhớ lại cha mẹ phải tìm ra bao nhiêu sáng kiến để cho 

con chịu tắm lúc con còn bé thơ.  

 

Nếu cha mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều. Hãy cố lắng 

nghe! Khi con còn bé, con vẫn muốn cha mẹ kể đi kể lại mãi 

một chuyện, từ đêm này sang đêm kia, cho đến khi con thiếp 

ngủ. Và cha mẹ đã chiều con…  

 

Nếu thấy cha mẹ không biết gì về những công nghệ mới, 

thì đừng chế nhạo cha mẹ, mà hãy để từ từ cho cha mẹ hiểu ra.  

 

Nếu thỉnh thoảng cha mẹ quên đi điều gì hay không 

theo kịp điều con nói… thì con hãy để cho cha mẹ đủ thì giờ 

mà nhớ lại… và nếu cha mẹ không nhớ ra, thì đừng cau có cằn 

nhằn nghe con… bởi vì điều quan trọng nhất đối với cha mẹ là 

muốn đƣợc ở cạnh con và nói chuyện với con thôi.  

 

Khi cha mẹ không muốn ăn thì đừng có ép nữa! Cha mẹ 

biết khi nào mình đói và khi nào thì không.  

 

Khi chaân cha mẹ khoâng coøn sức để bƣớc đi, con 

haõy ñi chaäm laïi, ñöøng hoái thuùc vaø loâi keùo maïnh tay 

nghe con… hãy giúp cha mẹ nhƣ xƣa kia cha mẹ ñaõ từng 

giuùp con chập chững đi những bƣớc đầu đời…  

 

Rồi đến ngày kia, khi cha mẹ nói rằng mình không còn 

muốn sống nữa, con chớ nổi giận lên, vì sẽ đến lúc, tới lƣợt 

mình, con sẽ hiểu vì sao. Hãy cố hiểu rằng đến một tuổi nào 

đó, ngƣời ta không còn thực sự sống nữa, nhƣng chỉ tồn tại đó 

nhƣ đời sống thực vật mà thôi.  
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Một ngày kia, con sẽ hiểu rằng, mặc cho bao nhiêu sai 

lầm, cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con và 

đã chuẩn bị tƣơng lai để con sống cuộc sống trƣởng thành.  

 

Con đừng buồn khổ hay bối rối trƣớc tuổi già và thể 

trạng của cha mẹ. Con cứ ở cạnh cha mẹ, gắng hiểu lối sống 

của cha mẹ, và cố gắng hết sức mình nhƣ cha mẹ đã từng cố 

gắng hiểu con từ ngày con mới ra đời cho đến khi con trƣởng 

thánh lớn khôn hôm nay.  

 

Hãy giúp cha mẹ bƣớc đi… giúp cha mẹ hoàn tất cuộc 

đời với tâm tình yêu thƣơng và nhẫn nại. Cách duy nhất để 

cha mẹ còn có thể cám ơn con, ấy là nở với con một nụ cuời 

kèm với tất cả yêu thƣơng. 

Cha mẹ yêu con lắm, con ơi. 

Cha mẹ của con… 

 

44..  MMưườờii  ưướớcc  nngguuyyệệnn  ccủủaa  ccoonn  ccááii  đđốốii  vvớớii  CChhaa  MMẹẹ  

Sống lâu ra lão làng, nhiều ngƣời trong anh em đã từng 

lãnh nhận một trách nhiệm nào đó, và rồi với tuổi đời và tuổi 

tu, càng ngày chúng ta càng có nhiều đàn em theo sau, và có 

khi cũng sẽ làm Bề Trên nữa, nếu Chúa muốn và đƣợc anh em 

tín nhiệm bầu đặt. Chúng ta hãy lắng nghe những ƣớc nguyện 

của con cái đối với cha mẹ. Đó cũng là lời nói chân thành của 

các thành viên trẻ đang trải qua các giai đoạn đào tạo thƣa với 

Bề Trên và các vị hữu trách, mà biết đâu một ngày nào đó 

Chúa và anh em lại chẳng giao cho chúng ta gánh vác. 

 

   Một: Đôi tay con quá bé nhỏ, xin cha mẹ đừng trông 

đợi sự hoàn hảo khi con tập tễnh làm việc nọ việc kia… Đôi 
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chân con quá ngắn, xin cha mẹ đi chầm chậm để con có thể 

bƣớc theo kịp cha mẹ. 

 

Hai: Đôi mắt con không nhìn đƣợc mọi sự trên thế giới 

nhƣ cha mẹ đã nhìn thấy, xin cha mẹ để cho con đƣợc khám 

phá từ từ; và xin cha mẹ đừng hạn chế con một cách không 

cần thiết. 

 

 Ba: Công việc vẫn luôn bề bộn, nhƣng con còn quá nhỏ 

đối với một lƣợng công việc nhƣ thế trong một thời gian ngắn. 

Xin cha mẹ hãy sẵn lòng giải thích cho con và cho con thời 

gian để hoàn thành. 

 

 Bốn: Các cảm nhận của con còn non nớt, xin cha mẹ 

vui lòng nhạy cảm với các nhu cầu của con. Xin cha mẹ đừng 

lúc nào cũng rầy la con. Xin cha mẹ hãy đối xử với con nhƣ 

cha mẹ đã muốn đƣợc đối xử.  

Năm: Con là một quà tặng đặc biệt Chúa gửi đến, xin 

cha mẹ hãy trân trọng nhƣ Chúa mong muốn. Xin cha mẹ cho 

con có trách nhiệm về các hành vi của con, cho con những chỉ 

dẫn để sống, và bắt con giữ kỷ luật một cách đầy yêu thƣơng. 

 

Sáu: Con cần đƣợc những lời động viên và khen lao 

của cha mẹ để lớn lên, chứ không phải những lời chỉ trích. Xin 

cha mẹ nhớ rằng cha mẹ có thể chỉ trích những việc con làm, 

chứ không chỉ trích con. 

 

Bảy: Xin cha mẹ vui lòng cho con đƣợc tự do có những 

quyết định liên quan đến chính con. Xin cho phép con đƣợc 

vấp ngã, nhờ đó con có thể học đƣợc từ những lầm lỗi của 

con. Nhƣ thế con sẽ đƣợc chuẩn bị để một ngày kia lấy những 

quyết định mà cuộc sống đòi hỏi ở con.  
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 Tám: Xin cha mẹ đừng làm các việc thay con, dù các nỗ 

lực của con không đáp ứng đƣợc những trông đợi của cha mẹ. 

Con biết nhƣ vậy là khó khăn, và xin cha mẹ đừng so sánh con 

với các anh chị em con.  

 

 Chín: Xin cha mẹ đừng sợ vắng mặt khỏi nhà. Trẻ con 

cần có những lúc không có cha mẹ, giống nhƣ cha mẹ cần 

những lúc không bận vƣớng con cái.  

 

 Mƣời: Xin cha mẹ thƣờng xuyên đƣa con đến nhà thờ, 

nêu cho con một tấm gƣơng tốt để noi theo. Con thích thú 

đƣợc học hỏi thêm về Chúa.  

 

Có thể những ngƣời mới bắt đầu tiến trình tu luyện 

cũng muốn nói những lời nhƣ thế với các nhà đào tạo đòi hỏi 

những tiêu chuẩn đánh giá quá cao so với trình độ tuổi tác, 

kiến thức, sự trƣởng thành nhân bản và thiêng liêng của họ. 

Thánh Phaolô đã viết: “Tôi đã cho anh em uống sữa, chứ 

không phải đồ ăn cứng, bởi khi ấy anh em chƣa sao chịu nổi, 

mà cả bây giờ anh em cũng chƣa chịu nổi đâu!”
208

 Và chính 

Chúa Giêsu lại phán: “Thầy còn nhiều điều cần nói với các 

con, nhƣng hiện giờ các con không thể hiểu nổi. Khi Thần 

Chân Lý đến, Ngài sẽ dắt các con đi vào Chân Lý toàn vẹn, vì 

Ngài không tự mình mà nói, nhƣng sẽ nói mọi điều Ngài nghe 

và báo cho các con những gì sẽ đến”
209

. Không ai một sớm 

một chiều mà nên hoàn hảo đƣợc ngay; đừng đốt giai đoạn; 

đốt giai đoạn là đốt cháy luôn một con ngƣời. 

 

                                                 
208 1 Cr 3,2. 

209 Ga 16,12-13. 
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 Chúa Giêsu phải thực sự là Tâm Điểm của đời sống 

cộng đoàn trong Chúa Thánh Thần… Nếu Chúa Giêsu thực sự 

là Tâm Điểm và nếu mỗi thành viên thực sự sống điều Chúa 

Giêsu dạy “Điều Thầy truyền cho các con là hãy yêu thƣơng 

nhau nhƣ Thầy đã yêu thƣơng các con” – “Không có tình yêu 

nào cao cả hơn tình thƣơng của ngƣời đã hy sinh tính mạng vì 

bạn hữu của mình.... Các con là bạn hữu của Thầy nếu các 

con tuân giữ những diều Thầy truyền dạy”, chắc chắn cộng 

đoàn chúng ta sẽ là một cộng đoàn yêu thƣơng tuyệt vời. Quả 

thế, khi Chúa Giêsu thực sự là Tâm Điểm của đời sống cộng 

đoàn chúng ta trong Chúa Thánh Thần, cộng đoàn chúng ta sẽ 

mở ra với thế giới, cho thế giới noi theo, và thế giới sẽ hiệp 

nhất và đƣợc cứu độ. 

 

 Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến kiện 

toàn tốt đẹp tiến trình Tân Phúc Âm hóa bản thân và cộng 

đoàn của chúng ta mà Ngài đã thƣơng khởi sự cho chúng ta và 

với chúng ta.   

 

 

IIXX..  VVƯƯỢỢTT  LLÊÊNN  KKHHỦỦNNGG  HHOOẢẢNNGG  vvàà  TTÁÁII  ĐĐỊỊNNHH  

HHƯƯỚỚNNGG  TTÌÌNNHH  HHUUYYNNHH  ĐĐỆỆ  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN  
 

11..KKhhủủnngg  hhooảảnngg  TTÌÌNNHH  HHUUYYNNHH  ĐĐỆỆ  CCỘỘNNGG  ĐĐOOÀÀNN    

 

Một điều tốt lành theo nhƣ tôi đƣợc biết và chúc mừng 

là Dòng Thánh Tâm Huế luôn đƣợc hiệp nhất tâm hồn và 

phẩm trật trong đƣờng lối lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng nhƣ mọi 

cộng đoàn khác, trong các tƣơng quan cá nhân của phận ngƣời 

yếu đuối không thể tránh khỏi cơn khủng hoảng tình huynh đệ, 

nhƣ thánh vịnh gia mô tả: “Giả nhƣ tên địch thù phỉ báng, thì 

tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể 
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lánh đi. Nhƣng đây lại là bạn, ngƣời đồng vai đồng vế, chỗ 

thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, trong 

đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bƣớc”
210

; “Tên phản 

phúc ra tay hại ngƣời thân nghĩa, lại lỗi ƣớc quên thề; miệng 

nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời trơn tru hơn 

mỡ, mà bén nhọn nhƣ gƣơm!”
211

; “Kẻ đến thăm, miệng nói lời 

giả dối, nhƣng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà, đã vội 

rêu rao. Cả ngƣời bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia 

cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!”
212

. Còn sách 

Huấn Ca nhận định: “Có kẻ chỉ là bạn nhất thời, khi con gặp 

nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Có ngƣời bạn lại trở nên thù, 

tiết lộ chuyện khiến con phải xấu hổ. Có ngƣời là bạn khi bình 

an, lúc con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Lúc con sa cơ, 

nó liền chống lại và lánh mặt con luôn”
213

. Nếu gặp phải kẻ 

“lừa thầy phản bạn, đội trên đạp dƣới” thì đau biết bao!  

 

Nhƣng âu đấy cũng là vì ai cũng quá nghĩ tới mình, tìm 

kiếm và tranh dành ảnh hƣởng, địa vị, tiếng khen, rồi ghen 

ghét phá hại nhau. Nhiều khi còn tệ hại hơn nữa là lập vây 

cánh, phe nhóm, tác hại đến đời sống hiệp nhất cộng đoàn, và 

tổn thƣơng trầm trọng đến tình bác ái huynh đệ. Chính ĐTC 

Phanxicô thú nhận: “Đã biết bao nhiêu lần cha thấy các cộng 

đoàn, các chủng viện, các dòng tu hay giáo phận, nơi đó lời 

nguyện tắt thông thƣờng nhất là chuyện ngồi lê đôi mách! Thật 

kinh khủng! Họ “lột da” nhau.... Và đó là thế giới giáo sĩ, thế 

giới tu trì của chúng ta.... Xin lỗi, nhƣng điều đó cũng bình 

thƣờng thôi: ghen tƣơng, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau. Không chỉ nói 

                                                 
210 Tv 55,13-15. 

211 Tv 55,21-22. 

212 Tv 41,7,10. 

213 Hc 6, 5-17. 
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xấu Bề trên, điều này cũ rồi! Nhƣng cha nói với các con rằng 

chuyện này rất hay xảy ra, nó phổ biến lắm! Cha cũng từng bị sa 

ngã vào chuyện này. Cha đã từng làm thế nhiều lần, rất nhiều 

lần! Và cha thấy xấu hổ! Cha xấu hổ về điều này! Thật không 

phải khi làm nhƣ vậy là đi ngồi lê đôi mách. „Chị đã nghe chƣa? 

Anh đã nghe chƣa?‟ Một cộng đoàn thế này quả là một địa ngục! 

Điều này chẳng mang lại lợi ích gì. Và vì thế, mối quan hệ của 

tình bạn và tình huynh đệ thật quan trọng”
214

.   

 

Dầu vậy, chúng ta cũng gắng sống cao thƣợng, vƣợt lên 

những nỗi đau buồn ấy chứ không để chúng đè bẹp và nghiền 

tán mình, nhƣ thánh Phaolô khuyên trong thƣ Êphêsô: “lấy 

điều thiện mà chiến thắng điều ác, chứ đừng để bị điều ác 

đánh bại mình” hay nghiêm khắc hạch hỏi trong thƣ 2 

Thessalônica: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn ! Thế mà 

chúng tôi nghe nói trong anh em có một số ngƣời sống vô kỷ 

luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh 

Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những 

ngƣời ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần 

anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!”
215

 Ngài 

nói trong thƣ Côlôssê: “hãy có lòng thƣơng cảm, nhân hậu, 

khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho 

nhau, nếu trong anh em ngƣời này có điều gì phải trách móc 

ngƣời kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh 

em phải tha thứ cho nhau”
216

; và trong 1 Thessalônica: “Xin Chúa 

cho tình thƣơng của anh em đối với nhau và đối với mọi ngƣời ngày 

càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng nhƣ tình thƣơng của chúng tôi 

                                                 
214 ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống 

Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013. 

215 2 Tx 3,10b-13. 

216 Cl 3, 12-13. 
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đối với anh em vậy. Nhƣ thế, Chúa sẽ cho anh em đƣợc bền tâm 

vững chí, đƣợc trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách 

trƣớc nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su 

Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Ngƣời”
217

.  

(Rơi xuống giếng) 

 

Thánh Phaolô khuyên: “Hãy chúc lành cho những 

ngƣời bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với 

ngƣời vui, khóc với ngƣời khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với 

nhau, đừng tự cao tự đại, nhƣng ham thích những gì hèn 

mọn”
218

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa biến chúng ta thành 

những ngƣời biết đem lại bình an cho anh em: “Nơi nào có 

oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thƣơng. Nơi nào 

có khinh khi nhục mạ, xin giúp con mang lại thứ tha. Nơi nào 

có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên ngƣời hoà giải. Nơi 

nào có giả dối sai lầm, xin giúp con rao truyền chân lý. Nơi 

nào có hoài nghi ngờ vực, xin giúp con củng cố đức tin. Nơi 

nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng. Nơi 

nào có bóng tối mây mù, xin giúp con khơi nguồn ánh sáng. 

Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại an vui”
219

. 
 

Kinh nghiệm cho biết khi buồn phiền, cô đơn, thất 

vọng, chán nản “đâm liều” là lúc dễ bị sa ngã vào tình cảm 

phái tính nhất, do tính cách ngƣời nam dễ trắc ẩn, muốn bao 

bọc nâng đỡ ngƣời đẹp và do tính yếu đuối cậy dựa, nễ mất 

lòng mà chiều hết của chị em phụ nữ. Vậy phải bảo vệ mình và 

anh em, vì khi chúng ta thực sự yêu thƣơng nâng đỡ nhau, để 

ai cũng đƣợc thoả mãn nhu cầu tình cảm tự nhiên yêu và đƣợc 

                                                 
217 1 Tx 3, 12-13. 

218 Rm 12,14-16a. 

219 Lời cầu kinh Sáng thứ bảy tuần XIV TN. 
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yêu, thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm hại 

mình đƣợc. Thấu hiểu điều đó, mỗi ngƣời cố gắng trở nên bạn 

thật tốt của nhau. Thánh Phêrô khuyên: “Tất cả anh chị em 

hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thƣơng 

nhau nhƣ anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy 

ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, 

nhƣng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em đƣợc Thiên Chúa 

kêu gọi chính là để thừa hƣởng lời chúc phúc”
220

. 

Khi đƣợc hỏi về quan hệ huynh đệ, ĐTC Phanxicô nói 

mối quan hệ này có một sức lôi cuốn mạnh mẽ, bao hàm việc 

chấp nhận những khác biệt và xung khắc. Có những lúc cuộc 

sống huynh đệ gặp khó khăn, nhƣng nếu không có tình huynh 

đệ thì sẽ không thể sinh hoa trái. Dù thế nào đi nữa chúng ta 

không bao giờ đƣợc hành động nhƣ những nhà quản lý mỗi 

khi có xung đột: cần phải biết làm cho xung đột dịu xuống
221

. 

Và trong ngày Đời Sống Thánh Hiến 2/2/2014 trƣớc sự hiện 

diện của hàng ngàn nam nữ tu sĩ, ngài kêu gọi đừng bao giờ 

sống khép kín, cứng nhắc, mà nên sống tốt hơn với ngƣời trẻ, 

ngƣời già trong cộng đoàn, trong tu viện của mình.  

Hãy nhìn lui để tạ ơn Chúa. Hãy nhìn tới để tín thác vào 

Ngài. Đừng nuối tiếc việc có những ngƣời đã đi vào cuộc đời 

chúng ta: Những ngƣời tốt làm cho ta hạnh phúc, những ngƣời 

xấu cho ta kinh nghiệm, những ngƣời tồi tệ nhất cho ta những 

bài học và những ngƣời tốt nhất làm cho ta nhớ họ. Đừng than 

phiền những ngƣời làm ta thất vọng, hãy tự trách mình vì đã 

kỳ vọng quá nhiều ở họ. Đừng khóc quá khứ vì nó đã qua rồi, 

                                                 
220 1 Pr 3, 8-9. 

221 ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 

27-29/11/2013 http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-

nam-2015-la-%E2%80%9Cnam-doi-song-thanh-hien%E2%80%9D/5605.57.7.aspx 
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đừng căng thẳng về tƣơng lai vì nó chƣa đến. Hãy sống trong 

hiện tại, quý trọng ngày hôm nay, hãy cầu nguyện và tri ân 

Chúa, Ngài sẽ làm cho đời ta tƣơi đẹp hơn. Hãy yêu thƣơng 

những ngƣời Chúa đã ban cho ta, vì một ngày kia Ngài sẽ lấy 

họ lại. 

 

Chúa đã gọi và cho chúng con làm bạn hữu của Chúa. 

Xin cho chúng con có những ngƣời bạn tốt, giúp chúng con trở 

thành những ngƣời bạn thật tốt của nhau và của mọi ngƣời. 

Thánh Phêrô Kim Ngôn dạy: “Vun trồng sự bình an từ gốc rễ 

là việc của Thiên Chúa, còn nhổ tận gốc sự bình an là việc của 

kẻ thù. Tình yêu thƣơng huynh đệ nảy sinh từ Thiên Chúa thì 

sự thù ghét cũng phát xuất từ ma quỷ. Thế nên phải lên án sự 

hận thù, vì có lời chép: Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát 

nhân… Ƣớc chi sự bình an sâu xa là mối dây giữ cho tình 

huynh đệ bền vững và lòng yêu thƣơng nhau là mối dây tốt 

lành thắt chặt tình huynh đệ ấy”
222

.  

 (Con đường Giêsu) 

 

22..  TTááii  đđịịnnhh  hhưướớnngg  đđờờii  ssốốnngg  ccộộnngg  đđooàànn    ttrroonngg  vviiễễnn  ảảnnhh  

CChhỉỉ  BBảảoo  HHuuyynnhh  ĐĐệệ  ĐĐíícchh  TThhựựcc  
 (Kỹ Thuật Chỉ Bảo Huynh Đệ) 

Chúa Giêsu dạy chỉ bảo huynh đệ trực tiếp với ngƣời có 

lỗi: “Nếu anh em ngƣơi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng 

ngƣơi với nó thôi. Nếu nó nghe ngƣơi, ngƣơi đã lợi đƣợc ngƣời 

anh em”
223

. Để thực hiện việc chỉ bảo huynh đệ ấy, chúng ta sử 

dụng Feed-Back, một kỹ thuật cảm thông và giao tế có nghĩa 

chuyên môn là “gửi trả lại”: một ngƣời xin kẻ khác nhận xét về 

                                                 
222 Trích bài giảng đƣợc coi là của thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục - Bài đọc 2 Kinh 

Sách lễ Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha. 

223 x. Mt.18, 15-17. 
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mình, ngƣời kia cho nhận xét, và ngƣời này trả lời lại về nhận xét 

đó, ta gọi là Kỹ Thuật Chỉ Bảo Huynh Đệ. 

Cuộc đời mỗi ngƣời có bốn ô không đều: 

1. Phần mù là ô chỉ ngƣời khác biết về ta những điều 

mà ta không biết hay ý thức đƣợc. 

2. Phần che đậy là ô chỉ ta ý thức và biết về mình, còn 

ngƣời khác không biết đƣợc. 

3. Phần hiển nhiên là ô ngƣời khác biết về ta, và ta 

cũng biết và ý thức đƣợc. 

4. Phần vô thức, bí mật và huyền nhiệm cuộc đời là ô 

ngƣời khác không biết về ta, mà ta cũng chẳng ý thức đƣợc. 

 

Ta cần đƣợc ngƣời chỉ cho biết điều họ biết về ta mà ta 

không biết và ta cũng phải nói với ngƣời điều ta biết về họ mà 

họ không biết. Khi đƣợc ta xin, ngƣời khác sẽ nói cho ta biết 

phần mù của ta, và ta sẽ trả lời lại, giải thích cho họ về điều họ 

nói, đồng thời nói cho họ biết phần còn che đậy của ta. Nhƣ 

thế, ngƣời và ta sẽ dần dần thu hẹp lại phần mù lẫn phần che 

đậy, và khai mở biên giới của phần hiển nhiên, để rồi cả đôi 

bên hiểu biết nhau hơn, cảm thông nhau hơn, tín nhiệm nhau 

hơn, thân nhau hơn, thƣơng nhau hơn và cộng tác tích cực với 

nhau hơn. 

 

Tám điều kiện của người cho nhận xét 

1. Đợi cho ngƣời nghe phải sẵn sàng đã mới góp ý. 

2. Mô tả một hành vi nhƣ quay một cuốn phim, không 

phê phán. 

3. Việc xảy ra không lâu, để ngƣời đó còn nhớ rõ mà 

kiểm chứng. 

4. Nói những điều ngƣời kia vô tình không ý thức đƣợc.  

5. Nói những điều có thể sửa đổi đƣợc (hiện tƣợng chứ 

không phải bản chất). 
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6. Chỉ nói những điều có thể sửa đổi đƣợc, nhƣng 

không bắt buộc ngƣời kia phải sửa đổi. 

7. Nói để giúp ích cho ngƣời kia, chứ không phải nói 

cho hả giận hoặc để trả thù. 

8. Nói với sự kính trọng và yêu thƣơng, nhƣ chia sẻ một 

mối ƣu tƣ, một cảm tƣởng, một phản ứng tự nhiên. 

 

Bốn điều kiện của người nhận góp ý  

1. Phải xin ngƣời khác cho mình nhận xét. 

2. Lắng nghe và kiểm chứng là mình đã hiểu rõ. 

3. Đừng mất tinh thần, nếu gặp phải nhận xét tiêu cực 

(bị chê, bị chỉ trích). 

4. Trả lời cho ngƣời cho mình nhận xét với lòng biết 

ơn, vì ngƣời ta đã bởi lòng bác ái mà cho mình nhận xét, nhất 

là khi nhận xét làm cho mình khó chịu.  

 

Vấn nạn: Ngƣời cho nhận xét phải đợi ngƣời nhận sẵn 

sàng đã, nhƣng nếu ngƣời nhận chƣa sẵn sàng (không xin), mà 

việc cần góp ý ngay thì phải làm sao? – Thƣa phải theo gƣơng 

Chúa Giêsu chủ động đi bƣớc trƣớc: “Ông Simon, tôi có điều 

này muốn nói với ông. – Xin Thầy cứ nói”.  

 

Muốn xin ngƣời góp ý hay muốn góp ý cho ngƣời đều 

phải tế nhị, đừng quá đƣờng đột, bằng cách xin hẹn một cuộc 

gặp gỡ, một cuộc nói chuyện. Bề dƣới có thể chủ động xin giờ 

hẹn để Bề Trên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắng nghe trình bày 

và góp ý. Bề Trên cũng có thể hẹn trƣớc để bề dƣới chuẩn bị 

tinh thần, nhất là đối với ngƣời dễ phản ứng mạnh. Anh em 

ngang hàng với nhau cũng thế. Tất cả cũng chỉ vì bác ái, muốn 

điều tốt nhất cho nhau và cho sứ vụ tông đồ. Có thể nói rằng 

nếu chúng ta không sẵn lòng chỉ bảo và lắng nghe nhau thì 

không ai muốn làm công việc đó. 
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Việc góp ý nhận xét mang lại cho nhau cơ hội tốt để 

giải thích rất nhiều hiểu lầm (x. Chuyện Khổng Tử và Nhan 

Hồi). Nó giúp ta và tha nhân ý thức đƣợc những khía cạnh 

nhân bản và giao tế của mình rõ hơn để thăng tiến; gia tăng sự 

tin cậy, tình bằng hữu và loại trừ sợ hãi, tạo bầu khí bình an và 

an toàn vốn là đặc tính thiết yếu của một cộng đoàn tu trì. Nếu 

thấy lỗi lầm cụ thể của anh em, trƣớc hết hãy cầu nguyện cho 

mình và cho anh em đƣợc biến đổi, rồi đến nói trực tiếp với 

ngƣời anh em nhƣ Chúa dạy, nếu ngƣời anh em quyết tâm sửa 

thì thôi, bỏ qua, không nói gì với ai nữa. Nếu ngƣời anh em 

chƣa sửa đƣợc, hãy nhẫn nại cầu nguyện và khích lệ, vì cái gì 

cũng cần có thời gian. Khi nói chuyện với các chủng sinh và 

tập sinh, ĐTC Phanxicô dạy: “Nếu tôi có điều gì chống lại một 

ngƣời anh một ngƣời chị, tôi sẽ nói điều đó trƣớc mặt họ, hoặc 

tôi sẽ nói điều đó cho ai có thể giúp đỡ, nhƣng tôi sẽ không nói 

với ngƣời khác để bôi tro trát trấu vào mặt họ. Ngồi lê đôi 

mách thì thật kinh khủng! Đằng sau việc ngồi lê đôi mách, và 

ẩn dƣới việc ngồi lê đôi mách này là đố kỵ, ghen tuông, tham 

vọng. Các con hãy nghĩ về điều này”
224

. 

 

Nếu gặp một lỗi nghiêm trọng mà ngƣời anh em thiếu 

tinh thần phục thiện và ngoan cố thì để tránh thiệt hại lớn cho 

cộng đoàn lẫn đƣơng sự, sau khi đã cầu nguyện và trực tiếp 

làm mọi cách có thể, hãy theo lƣơng tâm, can đảm đích thân 

kín đáo trình bày với Bề Trên và ngƣời có thẩm quyền, cùng 

sẵn sàng chịu trách nhiệm kiểm chứng về điều mình nói, cả khi 

đƣơng sự có mặt. ĐTC Phanxicô căn dặn: “Hãy nói điều đó 

                                                 
224 ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống 

Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013. 
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với Bề trên, với Giám mục là những ngƣời có thể sửa chữa. 

Nhƣng đừng nói điều đó cho ngƣời không thể giúp ích gì”
225.  

 
“Lạy Chúa Cha nhân lành, sửa lỗi cho nhau để giúp 

nhau nên tốt hơn là một trong những bổn phận quan trọng của 

mỗi ngƣời chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn 

thật để chúng con có thể vui lòng đón nhận những lời góp ý 

xây dựng của anh chị em”
226

. 

 

Chớ gì chúng ta có đƣợc một tình huynh đệ nhƣ tình bạn của 

Gionathan và Đavít mà chân phƣớc viện phụ Enrêđi đã nhắc đến 

trong khảo luận về tình bằng hữu hoàn hảo rằng: “Thế mới là tình 

bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn: ghen tƣơng 

không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không 

hề phá tan. Bị thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy 

đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng không 

lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển.”
227

  

 

Tình huynh đệ đích thực sẽ là: 

 một sự đoàn kết bên nhau để cùng tiến bƣớc, 

 một cuộc đối thoại thƣờng xuyên trong cuộc sống đa 

nguyên đa diện, 

 một cuộc gặp gỡ cởi mở hơn cho cuộc hành trình 

đầy gian khó và nguy hiểm, 

 một sự có mặt khích lệ hay một nâng đỡ hỗ trợ tinh 

thần, 

                                                 
225 http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm 

226 Lời nguyện tín hữu CN 23 A. 

227 x. 1 Sm 19,8-10; 20,1-17; bài đọc Kinh sách tập 3, tr.341-342. 
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 một lời vui, một tiếng cƣời thanh thỏa cùng chia sẻ 

tình thƣơng dâng lên vời vợi, 

 một cái nhìn cảm thông khi vƣớng trở ngại, hay khi 

bị thất bại chua cay, 

 một “tôi khác” để mỗi ngƣời có dịp phản tỉnh nhìn 

lại bộ mặt của mình, có khi đã hoen ố bụi đời, 

 một bạn đồng hành để con đƣờng thập giá bớt nỗi đơn 

côi, 

 một Simong vác đỡ hay một Vêrônica lau mặt, 

 một cái gì khỏa lấp chỗ trống vắng tình thƣơng sau 

tình yêu Thầy Chí Thánh, 

 một hiện diện và hiện thân của Thiên Chúa cao xa vô 

hình.  

 

Chớ chi mỗi ngƣời chúng ta trƣớc hết hãy là ngƣời bạn 

nhƣ thế cho nhau và cho kẻ khác. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX..  TTÁÁII  ĐĐỊỊNNHH  HHƯƯỚỚNNGG  ĐĐỜỜII  TTUU  BBẰẰNNGG  VVIIỆỆCC                                                              

TTÌÌMM  CCHHÚÚAA  HHƠƠNN  LLÀÀ  CCÔÔNNGG  VVIIỆỆCC  CCỦỦAA  CCHHÚÚAA                                                                                                                                              
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11..  HHệệ  qquuảả  ccủủaa  vviiệệcc  cchhỉỉ  ttììmm  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  CChhúúaa  

Để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ tu sĩ, 

chúng ta phải luôn luôn đặt Chúa làm trung tâm chứ không phải 

bản thân mình, và tìm Chúa hơn là công việc của Chúa. Quả vậy, 

sứ vụ tông đồ là cái chung nhất của những ai muốn dấn thân 

phục vụ tha nhân, muốn đi truyền giáo, muốn xả thân cho ngƣời 

nghèo, nghĩa là nhắm đến phục vụ, tức Công Việc của Chúa. Các 

cơ cấu Giáo Hội đƣợc nhắm tới và đƣợc đón nhận nhƣ điểm tựa 

mục vụ, vì chúng giúp ta dấn thân cho sứ vụ tông đồ. Việc hoàn 

thiện các đức tính nhân bản, thăng tiến các tài năng, nghiệp vụ là 

những yếu tố giúp việc tông đồ hiệu năng hơn.  

 

Việc đánh giá cao thành tích tông đồ và coi thƣờng 

ngƣời thiếu khả năng khiến một số ngƣời bỏ bê đời sống cầu 

nguyện và nội tâm thiêng liêng để chạy theo tính hiệu quả của 

công việc. Nếu coi hoạt động tông đồ là động lực tối hậu thì 

khi không còn hoạt động tông đồ đƣợc nữa (do hoàn cảnh, 

bệnh tật, tuổi tác), các vấn đề tiêu cực sẽ nổi lên, vì sự quá lý 

tƣởng và kỳ vọng vào việc tông đồ sẽ gặp chán nản, hoặc 

không còn hứng khởi kiên trì theo đuổi sứ vụ ơn gọi. Lúc đó 

những tiêu cực hay việc rời bỏ đời tu là kết quả đƣơng nhiên 

của cơn khủng hoảng. 

 

Sự xung đột thƣờng xảy ra giữa các cơ cấu tông đồ 

nặng tính truyền thống của thế hệ lớn tuổi và lối sống tông đồ 

sáng tạo của thế hệ mới. Nếu không điều chỉnh hài hoà đƣợc 

thì gánh nặng cơ cấu truyền thống sẽ bị kết thúc bởi khủng 

hoảng thiếu ơn gọi mới và những cuộc ra đi càng làm cạn kiệt 

nhân sự đƣa đến giải thể. Có những ngƣời ở lại chỉ vì đối với 

họ, việc rời bỏ đời tu là một sự sụp đổ hoàn toàn. Trong hoàn 

cảnh ấy, đức khiết tịnh cũng chỉ đƣợc duy trì bởi sự khổ hạnh, 
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một khổ hạnh gắn liền với kỷ luật hơn là với tình yêu tự 

nguyện và hạnh phúc trọn vẹn cho Thiên Chúa. 

 

Có ngƣời chọn giải pháp tiêu cực: đã quá muộn để rời 

bỏ đời tu, phải cố chịu đựng cuộc sống nhƣ định mệnh đã an 

bài, luôn đau khổ vì tiếc nuối những hoạt động thật ý nghĩa 

trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa. Ngƣời khác ở lại vì 

đời tu mang lại cho họ một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, an 

toàn, dù rất tầm thƣờng, và chấp nhận một số công việc tông 

đồ ít ỏi mà họ có thể làm. Nếu sứ vụ tông đồ là động lực đời tu 

mà còn nhƣ thế thì ngƣời mang động lực có tính cách trần thế 

khác sẽ thế nào khi gặp khó khăn thử thách? Họ sẽ bỏ cuộc 

hoặc sẽ sống một đời tu miễn cƣỡng, đã không triển nở hạnh 

phúc, mà còn sẽ có những tiêu cực nguy hại cho bản thân, cho 

tha nhân, cho Hội Dòng và sứ mệnh của Hội Dòng, vốn là 

công trình của Thiên Chúa. 

 

22..TTíínnhh  ưưuu  ttiiêênn  ccủủaa  vviiệệcc  ttììmm  kkiiếếmm  cchhíínnhh  CChhúúaa  

Trái lại, việc dấn thân vì chính Chúa giúp ta nhận biết 

Chúa là tuyệt đối và có qui chiếu tối hậu nơi Ngài, đến đỗi 

ngay cả giữa những cơn thử thách lớn lao và ngờ vực của đêm 

tối đức tin, chúng ta cũng cảm nhận đƣợc Chúa Là Tất Cả. 

Xác tín này cổ vũ dấn thân sống bền đỗ đời sống và sứ vụ ơn 

gọi trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nó đem lại bình an và kích 

hoạt sức mạnh cần thiết để chúng ta sống vui tƣơi cuộc đời ơn 

gọi của mình, nhƣ ĐTC Phanxicô mong muốn các nữ tu phải 

thể hiện niềm vui và một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc 

nhận biết Chúa Giêsu: “Khi chị em bƣớc vào cuộc hành trình 

suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với Ngài, 

lòng nhân bản của chị em phát triển. Làm thế nào để một nữ tu 

thể hiện lòng nhân bản của mình? Thông qua niềm vui, và 

ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn thấy các 
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nữ tu với khuôn mặt buồn rƣời rƣợi. Họ có thể mỉm cƣời, 

nhƣng đó là một nụ cƣời giả tạo nhƣ những nụ cƣời của một 

tiếp viên hàng không. Không! Chị em hãy cho thấy nụ cƣời 

hân hoan đến từ niềm vui nội tâm nhé?”
228

 

 

Kinh nghiệm này là một ân ban đƣợc tăng trƣởng nhờ 

kiên trì cầu nguyện, chiêm niệm và đời sống nội tâm sâu xa. 

Nó là đá tảng vững chắc trong những thời khắc khó khăn, chán 

nản, lầm lạc và cả tội lỗi nữa. Nó mời gọi ta sám hối trở về 

cùng Chúa với lòng nhiệt thành ban đầu. Trong những cơn 

khủng hoảng tình cảm hay tính dục, kinh nghiệm này là sức 

vƣợt lên, vì tin chắc rằng Chúa luôn yêu thƣơng tha thứ cho 

đến tận cùng, bất chấp tất cả yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. 

 

Kinh nghiệm Chúa là Tất Cả là hàn thử biểu cho đời 

sống và sứ vụ ơn gọi. Nó không đƣợc đo lƣờng bởi tính hiệu 

quả và thành công. Nó soi sáng và kích hoạt mọi hoàn cảnh 

sống, và là nguồn đặc sủng năng động tông đồ. Cảm nhận kinh 

nghiệm này giúp chúng ta không bao giờ phải đi tới ngõ cụt là 

lìa bỏ ơn gọi vì một sự thay đổi công việc hay nhiệm sở, tuổi 

tác hay bệnh hoạn làm cản trở công việc tông đồ. Chính kinh 

nghiệm này giải thích thái độ của những ngƣời ngày đêm âm 

thầm phục vụ trong những nơi và công việc tầm thƣờng, khuất 

ẩn, chẳng ai để ý tới, hoặc thái độ của những ngƣời đang dấn 

thân trong các hoạt động tông đồ đang thành công bất ngờ bị 

bứng đi, và phải lặng lẽ ra đi nhƣ tới một nơi lƣu đày.  

 

Kinh nghiệm Chúa là Tất Cả đƣợc nuôi dƣỡng bởi các 

lời khuyên Phúc Âm: - Đức khó nghèo giúp lệ thuộc tuyệt đối 
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vào Chúa: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo không 

đƣợc mang theo gì cả để họ tín thác vào Thiên Chúa
229

; - Đức 

vâng lời dạy qui phục ý Chúa qua Bề Trên, là ngƣời có kinh 

nghiệm tìm ý Chúa cho mình cũng nhƣ cho bề dƣới, và cùng 

bề dƣới tìm Ý Chúa; - Đức khiết tịnh diễn tả một tình yêu trọn 

vẹn cho Thiên Chúa, không chia sẻ cho ai hay cái gì khác
230

. 

Kinh nghiệm về sự tuyệt đối của Thiên Chúa giúp từ bỏ ý 

riêng: nhƣợng bộ ý muốn và kế hoạch riêng cho Chúa, nhƣ 

Trinh nữ Maria trong ngày truyền tin đã qui phục ý muốn và 

kế hoạch đời Mẹ cho ý muốn và kế hoạch cứu độ của Chúa 

cho Mẹ và cho cả nhân loại.  

 

Kinh nghiện nền tảng Chúa là Tất Cả phải vừa là điểm 

khởi đầu vừa là điểm phải đến: Mọi sự đều qua đi, nhƣng 

Thiên Chúa không hề thay đổi. Ai có đƣợc Thiên Chúa thì 

chẳng thiếu gì hết: Một mình Thiên Chúa là đủ. Do đó, phải ƣu 

tiên tìm chính Chúa trong các công việc của Chúa và qui 

hƣớng các công việc của Chúa về chính Chúa. Chỉ khi nào 

vƣợt lên đƣợc chính mình và những thứ kéo ghì mình xuống 

để vƣơn lên chính Chúa hơn là công việc của Chúa thì chúng 

ta mới thực sự có đƣợc một đời tu bình an, thành công và hạnh 

phúc. 

 

 

33..ĐĐiiềềuu  hhợợpp  ggiiữữaa  cchhíínnhh  CChhúúaa  vvàà  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  CChhúúaa  

Cần có một sự điều hợp giữa chính Chúa và công việc 

của Chúa trong đời sống và sứ vụ tu sĩ chúng ta. Nếu chính 

Chúa là động lực ơn gọi, ta có đƣợc bảo đảm cho tính trung 

thực của đời tu. Nếu công việc tông đồ là động lực, thì phải 
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xem nó có kiên vững và tiến triển hƣớng về chính Chúa 

không? Nếu chỉ tìm công việc của Chúa mà quên chính Chúa 

thì sẽ có nguy cơ đi tới tình huống thiếu động lực đích thực. 

Nhƣ vậy kinh nghiệm Chúa là Tất Cả đã có mặt ngay từ đầu, 

hoặc đã trỗi lên qua dòng đời dâng hiến với việc thực thi các 

sứ vụ tông đồ. Việc dấn thân trong sứ vụ, sự nhiệt tình tông 

đồ, lòng tận tụy truyền giáo có thể là những trung gian quí báu 

dẫn tới kinh nghiệm “Chỉ một mình Chúa là đủ.” Trái lại, kinh 

nghiệm Chúa là Tất Cả cho ta ánh sáng, sức mạnh, và nhiệt 

huyết tông đồ. 

 

Có hai cách thức để đạt tới trải nghiệm quí báu này: 

hoặc ngay từ đầu đã có kinh nghiệm về chính Chúa, hoặc dần 

dần tiến lại với chính Chúa qua trung gian sứ vụ tông đồ, tức 

các công việc của Chúa. Công cuộc đào tạo và tự đào tạo phải 

đƣa mỗi ngƣời đến trung tâm của ơn gọi là chính Chúa. Do đó, 

không đƣợc ham công việc của Chúa mà không ở với chính 

Chúa. Phải luôn tìm Chúa trong mọi công việc của Chúa và 

qui hƣớng mọi việc tông đồ về chính Chúa, để khi không thể 

làm việc của Chúa thì vẫn luôn còn có chính Chúa, và nhƣ thế 

là đủ. Có thể nói đó là đƣờng hƣớng và nội dung căn bản của 

đời sống cầu nguyện liên lỉ sâu xa. 

 

Thƣờng ta không đạt đƣợc kinh nghiệm Chúa là Tất Cả 

ngay từ bƣớc đầu tiên của ơn gọi, nhƣng trong suốt hành trình 

đƣợc đào tạo và tự đào tạo, cũng nhƣ trong cuộc sống và sứ vụ 

tông đồ, nó phải đƣợc tôi luyện qua các khủng hoảng hay 

những thách đố lớn. Ta phải nhanh chóng thanh tẩy các động 

lực ơn gọi và đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu, “Đấng vẫn là một 

hôm qua, hôm nay và mãi mãi”
231

. Trong thƣ gửi tín hữu 

                                                 
231 Dt 13,8. 
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Colossê, thánh Phaolô cho chúng ta tầm nhìn sâu sắc và tổng 

thể về vai trò trung tâm này của Chúa Giêsu
232

. ĐTC Phanxicô 

nói: “sự bất tuân phục và sự hoài nghi của chúng ta là những 

gút mắc chồng chéo trong linh hồn của mỗi ngƣời. Những gút 

mắc này lấy đi sự bình an và thanh thản của chúng ta. Chúng 

thật nguy hiểm, vì nhiều gút mắc có thể hình thành một mớ 

càng lúc càng đau đớn và khó tháo gỡ hơn. Tin vào Chúa 

Giêsu có nghĩa là dâng hiến cho Chúa trọn thân xác chúng ta 

với lòng khiêm nhu và can đảm của Mẹ Maria, để Chúa có thể 

tiếp tục ngự trong tâm hồn chúng ta”
233

.  

Trong bài giảng thánh lễ ngày 5/12/2013, Ngài khẳng 

định rằng những lời nói và hành động của một Kitô hữu phải 

tập trung vào Chúa Giêsu, nếu không thì sẽ là trống rỗng, dẫn 

đến chia rẽ và điên rồ của tự phụ… Một tín hữu nói lời không 

bắt rễ từ Chúa Kitô là ngƣời tín hữu không có Chúa Kitô. Và 

việc không có Chúa Kitô này tạo nên chia rẽ giữa chúng ta, 

chia rẽ trong Giáo Hội. Hãy khiêm nhƣờng xin Chúa giúp đỡ 

để nói lời bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô
234

.  

 

Chúng ta sống giữa thế gian nhƣng không thuộc về thế 

gian mà là thuộc về Thiên Chúa và Giáo Hội, có sứ mệnh tiếp 

tục công việc của Chúa Kitô, làm cho Ngài đƣợc nhận biết và 

yêu mến, qua đời sớng và sứ vụ tu sĩ chúng ta dƣới sự hƣớng 

dẫn và tác động của ơn Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan căn 

dặn: “Anh chị em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì 

                                                 
232 x. Cl 1, 15-20. 

233 Trích lời ĐTC Phanxicô nói trong Đêm cánh thức Thánh mẫu tại quảng trƣờng thánh 

Phêrô ngày 12/10/2013. 

234 VATICAN CITY, December 5 (CNA/EWTN News). 

http://www.catholicnewsagency.com/
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anh chị em đã làm đƣợc, hầu lãnh đƣợc đầy đủ phần 

thƣởng”
235

. Amen. 

 

 

 

                                                 
235 2 Ga 1, 8. 



Dòng Thánh Tâm Huế thƣờng huấn (16-24/07/2014) 191 
 

 

 

 

PPhhầầnn  BBaa    
 

AA..  DDII  SSẢẢNN  TTRRỐỐII  LLẠẠII  CCHHOO  CCOONN  VVỮỮNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  
 

“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu 

Ngƣời, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-

pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân 

mẫu và môn đệ mình thƣơng mến đứng bên cạnh, 

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: „Thƣa Bà, đây 

là con của Bà‟. Rồi Ngƣời nói với môn đệ: „Đây là 

mẹ của anh‟. Kể từ giờ đó, ngƣời môn đệ rƣớc bà về 

nhà mình” (Ga 19, 25-27). 

 

 Xe có tốt mấy, máy móc có tối tân và mạnh bao nhiêu 

đi nữa mà thiếu nhiên liệu thì không thể vận hành và phát huy 

tiềm năng đƣợc. Cũng thế, dù những suy tƣ và hiểu biết của 

chúng ta về tất cả những gì liên quan tới đời sống và sứ vụ linh 

mục/tu sĩ của chúng ta có đúng đắn và sâu sát đến đâu đi nữa 

mà thiếu nội lực thiêng liêng, thiếu sức sống của Chúa và dầu 

đức tin thì cũng không duy trì vững vàng lâu dài và phát huy 

hiệu quả là làm cho ngƣời ta biết Chúa, trở lại với Chúa và yêu 

mến Chúa đƣợc. Chúng ta sẽ suy niệm về ba quà tặng cuối 

cùng của Chúa Giêsu, Thánh Thể, Thánh Thần và Thánh Mẫu, 

là di sản mà Ngài đã trăn trối lại trƣớc khi lìa bỏ thế gian về 

cùng Chúa Cha, mong cho các môn đệ ngày ấy và chúng ta 

bây giờ vững bƣớc đƣợc trên con đƣờng thập giá đi theo Ngài 

cứu rỗi các linh hồn và làm vinh danh Chúa. 
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11..  CCửử  HHàànnhh  vvàà  SSốốnngg  BBíí  ttíícchh  TThháánnhh  TThhểể    

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho chúng ta 

Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Lễ là hình thức cầu nguyện cao 

nhất của đời sống phƣợng tự Kitô giáo. Thánh Thể là “suối 

nguồn và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, là 

“đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hƣớng tới, đồng 

thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội”
236

 

nên cũng là trung tâm đời sống và sứ vụ của chúng ta. Những gì 

Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa Tiệc Ly,
237

 khi thiết lập 

Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đều giúp cho đời sống 

thiêng liêng của chúng ta lớn dần lên đến độ “các sinh hoạt hàng 

ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa và chiều kích Thánh 

Thể.”
238

  

 

Trƣớc hết, việc soát xét lƣơng tâm mà thánh Phaolô 

dạy
239

 để chuẩn bị dâng thánh lễ và rƣớc lễ sẽ giúp chúng ta ý 

thức mình bất xứng, phải cậy dựa vào ơn Chúa và lời cầu bàu 

của Giáo Hội. Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý muốn và kế 

hoạch của Ngài trong phụng vụ Lời Chúa, mà chúng ta phải 

liên kết với các thực tại của cuộc sống, ngõ hầu cuộc sống 

đƣợc biến đổi bởi chính Lời ấy, khiến chúng ta sống và hành 

động xứng danh linh mục/tu sĩ trong việc phụng sự Chúa và 

phục vụ tha nhân.  

 

Nhƣ đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Giêsu 

cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc cho chúng ta, khi kêu gọi 

và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và có lẽ phải hét 

                                                 
236 Porta Fidei, 9. 

237 Lc 22, 14-20. 

238 x. John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 31.  

239 Presbyterorum Ordinis, số 18; 1 Cor 11,27-29. 
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lên vui mừng, vì tình yêu vô điều kiện Chúa ban và vì may 

mắn của chúng ta, là đƣợc chọn dù chƣa chắc chúng ta đã tốt 

hơn những ngƣời khác. Ƣớc gì chúng ta không bao giờ sợ bị 

cầm lấy và chúc phúc nhƣ thế, bởi Chúa và Giáo Hội, qua Hội 

Dòng và anh em, cùng các ngƣời chúng ta phục vụ, kể cả qua 

những gánh nặng khó khăn, thử thách đau khổ, tuổi tác và 

bệnh tật của chúng ta.  

 

Để luôn trung thành giữ lời cam kết với Chúa và với Hội 

Thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy đời sống và con tim bị bẻ ra vì 

hiểu lầm và đau khổ, vì sự cô đơn và những chiến đấu chống lại 

những ƣớc muốn nhân loại yếu đuối bên trong và các cơn cám dỗ 

tấn công từ bên ngoài. Nhƣng khi hiểu đƣợc ý nghĩa của đời sống bị 

bẻ ra nhƣ tấm bánh vì Chúa và vì tha nhân, chúng ta sẵn sàng hiến 

tặng thời giờ, của cải, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau 

khổ và buồn phiền cho Chúa và các linh hồn, vì tất cả những thứ đó 

cũng chính là cuộc sống và con ngƣời chúng ta. Thánh Phaolô 

khẳng định: “tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả 

sức lực lẫn con ngƣời của tôi vì các linh hồn”
240

, và chính đó 

là hiến tế cuộc đời đẹp lòng Chúa mà Ngài hằng chờ đợi nơi 

chúng ta. Quả thế, máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nƣớc 

Trời chỉ có một lần thôi, nhƣng máu của chúng ta đổ ra cách này 

hay cách khác, mỗi ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm và bổn 

phận từng ngày sẽ khó khăn hơn và công nghiệp hơn: “Một lúc đổ 

cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công hơn?” Và nhƣ Thánh 

Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi thân xác chúng ta phần 

còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn cứu thế của Đức Kitô.
241

 

 

                                                 
240 2 Cr 12,15. 

241 Cl 1,24. 
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Bánh và rƣợu dâng lên sẽ đƣợc quyền năng Chúa biến 

thành Mình và Máu Chúa Kitô. Nếu chúng ta dâng bản thân 

chúng ta, những tình cảm và tình yêu, những vấn đề, những lo 

lắng, đau khổ và hạnh phúc... thì quyền năng ấy cũng sẽ biến 

đổi thành những gì tốt đẹp hơn, hữu ích hơn cho chúng ta và 

cho các linh hồn, nhất là các linh hồn đƣợc trao phó cho chúng 

ta trách nhiệm. Đặc biệt, nếu chúng ta dâng những yếu đuối và 

tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ tha thứ, biến đổi và thánh hoá 

chúng ta, bởi vì với Chúa, chẳng có tội gì quá nặng đến đỗi 

Chúa không thể tha thứ, miễn là chúng ta thực tình ăn năn trở 

lại đón nhận ơn Chúa! Vì thế, ĐTC Phanxicô dạy rằng Thiên 

Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, thì chúng ta cũng 

đừng bao giờ mỏi mệt chạy đến xin ơn tha thứ, và Ngài thúc 

giục chúng ta “Hãy tin tƣởng đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn 

tha thứ cho chúng ta”
242

. 

 

Trong việc sống thánh lễ này, chúng ta cũng đƣợc mời 

gọi sống và làm chứng cho sự hiệp nhất của Hội Thánh: nhiều 

hạt lúa miến kết thành tấm bánh, nhiều trái nho ép thành ly 

rƣợu. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu 

cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
243

 Nhờ việc 

sống thánh lễ, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh biến đổi của Bí 

tích Thánh Thể và tìm thấy nơi mầu nhiệm này sự can đảm và 

nguồn sức mạnh để đi theo Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi 

tha nhân. Chúng ta kín múc dồi dào nguồn sức mạnh này từ Bí 

tích Thánh Thể, đƣợc cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và 

đƣợc thờ phƣợng nơi Nhà Tạm mỗi khi đến viếng Mình Thánh 

Chúa,
244

 nhƣ chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi 

                                                 
242 ĐTC Phanxicô nói trong buổi kinh Truyền Tin ngày 9/6/2013. 

243 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 34-36. 

244 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 1. 
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những ai đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức 

cho”
245

.  

 

Quả thế, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng 

lƣợng và tăng thêm nhiệt huyết tông đồ cho chúng ta, bằng 

việc tiếp tục kích hoạt ngày sống và đổ đầy niềm hy vọng 

vững chắc cho chúng ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thƣờng 

hằng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu đỡ nâng hành 

trình của chúng ta tiến về hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, 

qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu 

vƣợt thắng mọi tình yêu nhân loại, dù có khi rất hấp dẫn và 

cần thiết tự nhiên. Chính từ nơi Nhà Tạm mà chúng ta phục 

hồi và nạp thêm năng lƣợng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ 

của mình, vì trƣớc khi muốn nói về Chúa thì phải ở với Chúa, 

nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói đã. Thánh Phêrô khuyên 

“Anh chị em hãy trao trút nỗi lòng của anh chị em cho Chúa, 

vì Ngài hằng thƣơng yêu chăm sóc đến anh chị em”
246

. Ai 

trong chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những 

thăng trầm vấp ngã? Hãy năng chạy đến với Chúa Giêsu 

Thánh Thể. Hiện nay trên thế giới, việc Chầu Thánh Thể Liên 

Tục Ngày Đêm để cầu nguyện cho hòa bình, cho việc phục hồi 

và canh tân giáo xứ, cộng đoàn rất đƣợc cổ vũ. Chúng ta chƣa 

làm đƣợc nhƣ thế, ƣớc gì chúng ta sẽ ý thức làm tốt hơn giờ 

chầu Thánh Thể hằng ngày của chúng ta.  

 

Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhƣng việc sống Thánh 

Thể vẫn tiếp tục trong cuộc đời chúng ta. Lễ xong, chúng ta ra 

đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để sẻ chia những gì mình 

vừa lãnh nhận, để đem yêu thƣơng cho mọi ngƣời trong cuộc 

                                                 
245 Mt 11,28. 

246 1 Pr 5,7. 
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lữ hành đức tin. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Thánh Thể không 

tách xa chúng ta khỏi những ngƣời đƣơng thời với chúng ta; 

ngƣợc lại, bởi vì Thánh Thể là cách diễn tả hay nhất của tình 

yêu Thiên Chúa, nó mời gọi chúng ta cộng tác với tất cả anh 

chị em mình để đƣơng đầu với những thách đố hiện tại và làm 

cho hành tinh này thành một nơi tốt đẹp để sống.”
247

 Xin Chúa 

ban cho chúng ta đƣợc ơn tham dự thánh lễ mỗi ngày thật sốt 

sắng dƣờng nhƣ là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời mình vậy. 

(Tấm bánh cuộc đời) 

 

  22..  BBuuôônngg  mmììnnhh  tthheeoo  CChhúúaa  TThháánnhh  TThhầầnn    

Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. 

Chúng ta phải buông mình theo Chúa Thánh Thần và để Ngài 

hƣớng dẫn: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai 

đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ 

làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”
248

. 

Thánh Thần cũng sẽ dạy cho biết phải nói gì: “Khi ngƣời ta 

đƣa anh em ra trƣớc hội đƣờng, trƣớc mặt những ngƣời lãnh 

đạo và những ngƣời cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào 

chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh 

Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”
249

. Thánh 

Thần còn nói thay cho chúng ta nữa:“Thật vậy, không phải 

chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong 

anh em.” “Khi ngƣời ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng 

lo trƣớc phải nói gì, nhƣng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh 

em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính 

anh em nói, mà là Thánh Thần nói”
250

.  

                                                 
247 Huấn từ của ĐTC Biển Đức XVI trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 49. 

248 Ga 14,26. 

249 Lc 12,11-12. 

250 Mt 10,20; Mc 13,11. 
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Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong 

phú: Ngài dùng môi miệng ta mà nói điều Chúa muốn nói; 

Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta viết lại; Ngài cũng có thể 

nắm tay giúp ta viết lên điều Ngài muốn; hoặc Ngài viết ra 

trên vách cho ta xem mà chép lại, nhƣ trƣờng hợp đã xảy ra 

với vua Bensatsa mà Danien đã giải thích cho
251

. Chính Chúa 

Thánh Thần giúp chúng ta biến đổi và kiện toàn đời sống và sứ 

vụ của chúng ta qua bảy ơn của Ngài:  

 

Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp chúng ta không dám làm 

bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng Chúa. Đây là một sự tế nhị 

của ngƣời đang yêu: cậu bé Saviô dóc lòng “thà chết chứ 

không phạm tội trọng” và mẹ vua thánh Louis luôn nhắc nhở 

con “thà mẹ nhìn thấy con chết trƣớc mắt mẹ hơn là thấy con 

phạm tội trọng mất lòng Chúa” và để bảo vệ đức trinh khiết 

của mình, Maria Goretti bảo Alexander “Không đƣợc làm thế, 

Chúa không muốn, sa hoả ngục đó”. Nhƣ thế, điều quan trọng 

trong đào tạo kitô giáo là gây nên ý thức sợ tội, vì con ngƣời 

ngày nay bị đánh mất cảm thức về tội. Chính vì vậy, thành 

công của công việc đào tạo kitô giáo, nhất là đào tạo linh mục 

và tu sĩ, là biết làm cho ngƣời thụ huấn có đƣợc lòng kính sợ 

Thiên Chúa, không dám phạm tội mất lòng Chúa. 

 

Ơn Đạo Đức giúp chúng ta nhận ra mối tƣơng quan 

yêu thƣơng giữa chúng ta với Thiên Chúa, và với mọi ngƣời, 

trong tinh thần siêu nhiên và đức tin. 

 

Ơn Suy Biết giúp chúng ta có thể đánh giá các sự vật ở 

trên bậc thang giá trị đích thực. Đừng hiểu lầm lời mời gọi 

quyết liệt từ bỏ cha mẹ để đi theo Ngài của Chúa Giêsu (“Cứ để 

                                                 
251 Dn 5,24-28. 
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kẻ chết chôn kẻ chết của họ” hay “Ai đã tra tay cầm cày mà còn 

ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nƣớc Thiên 

Chúa”)
252

. Chúa không bao giờ bảo ta ghét cha mẹ, gia đình hay 

bản thân, nhƣng là biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc 

thang giá trị, ví dụ chúng ta có bổn phận thảo kính và mến yêu 

cha mẹ, nhƣng cha mẹ lại không thể đƣợc đặt cao hơn Chúa và 

tình yêu đối với Chúa. 

 

Ơn Sức Mạnh là ơn giúp chúng ta can đảm vƣợt lên 

những chƣớng ngại để chọn lựa nhƣ Chúa muốn và sống theo 

ý Chúa. Thánh nữ Françoise de Chantal khi đã góa chồng và 

nuôi dƣỡng 4 con trƣởng thành, bà gặp thánh François de 

Salle, biết đƣợc lời mời gọi và ý muốn của Chúa nên muốn đi 

tu, bốn đứa con nằm dài trên lối đi ngăn cản, bà đã can đảm 

tay cầm khăn vừa gạt nƣớc mắt vừa bƣớc qua từng ngƣời con 

để từ bỏ gia đình ra đi sống đời tu trì và lập dòng Visitadines. 

 

Ơn Lo Liệu là ơn giúp chúng ta tìm ra những phƣơng 

thế và cách sống nào thích hợp nhất để thực hiện điều Chúa 

muốn, đúng theo bậc sống của mình. 

 

Ơn Thông Hiểu  đƣa chúng ta vào sự thật viên mãn khi 

đọc Lời Chúa.
253

 Nhiều ngƣời có thói quen xin ơn Chúa Thánh 

Thần mỗi khi giảng hay dạy giáo lý và khuyên bảo: Xin Chúa 

Thánh Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn 

con cùng tâm hồn những ngƣời sẽ lắng nghe con, xin Chúa 

dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Có thế thì 

bài giảng hay giáo lý mới đƣa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc 

sống và biến đổi cuộc sống đƣợc. 

                                                 
252 Lc 9,59-62. 

253 x. Ga 16, 13. 
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Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, ơn thần bí, 

ơn cảm nếm đƣợc sự dịu ngọt và khôn ngoan của Thiên 

Chúa.
254

 Thánh Phaolô đã kể lại việc ngài đã đƣợc ơn này nhƣ 

thế nào: không còn biết đến thế giới vật chất này nữa, không 

còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, “ở trong thân 

xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết
255

. Cụ già 

Simêon đƣợc ơn này lúc bồng Chúa Hài Nhi trên đôi cánh tay 

cằn cỗi của mình, nhƣng mãn nguyện thốt lên “xin để cho tôi 

tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã đƣợc nhìn thấy Ơn cứu 

độ.” Ta hãy đặc biệt cầu xin ơn này trong đời sống kết hiệp 

nội tâm sâu xa với Chúa.  

 

Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ 

dƣới hình lƣỡi lửa, cho họ nói các thứ tiếng khác nhau, biến 

đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh và hôm ấy 

có khoảng ba ngàn ngƣời theo Đạo.
256

 Chúng ta hãy luôn trung 

thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn soi sáng của Chúa Thánh 

Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả 

năng thi hành sứ mạng và củng cố chứng tá của chúng ta,”
257

 

nhờ đó mà chúng ta mang lại hoa trái tồn tại, không những cho 

mình mà cho mọi ngƣời: Bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, 

tế nhị, tốt bụng, quảng đại, hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự 

chủ và thanh khiết.  

 

                                                 
254 Tv 33. 

255 x. 2 Cr 12, 2-10. 

256 x. Cv 2,1-41. 

257 Tông thƣ Cánh Cửa Đức Tin, số 10. 
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Vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc đừng làm 

phiền lòng Chúa Thánh Thần,
258

 đừng dập tắt Thần Khí.
259

 

Còn Chúa Giêsu thì khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh 

Thần thì chẳng đƣợc tha, cả đời này lẫn đời sau.
260

 Và ĐHY 

Filoni, Tổng trƣởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, khuyến 

khích cởi mở hết sức có thể cho sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh 

Thần để có thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi của 

nhân loại. Ngài tuyên bố: “Cần thiết phải đi vào tƣơng quan 

thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên 

cuộc đời chúng ta trở nên rõ ràng.”
261

 Còn ĐTC Phanxicô 

khuyên: “Chúa Thánh Thần, hồng ân của Đấng Phục Sinh cƣ 

ngụ trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, đổi 

mới chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta đƣợc thông 

phần vào chính sự sống của Thiên Chúa... Chúa Thánh Thần 

dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, sống cuộc 

sống của mình nhƣ Chúa Kitô đã sống cuộc sống của Ngƣời, 

hiểu cuộc đời nhƣ Chúa Kitô đã hiểu… Hãy để Chúa Thánh 

Thần hƣớng dẫn chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta và cho 

chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đang chờ đợi 

chúng ta, Ngài là Cha. Ngài yêu thƣơng chúng ta nhƣ một 

ngƣời Cha thật, và chỉ một mình Chúa Thánh Thần nói điều 

này với tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh 

                                                 
258 Eph 4,30: Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Ngƣời là dấu 

ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. 

259 1 Tx 5,19. 

260 Mt 12,31-32: Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thƣợng, cũng sẽ 

đƣợc tha cho loài ngƣời, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng đƣợc tha. Ai nói phạm đến Con Ngƣời 

thì đƣợc tha; nhƣng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng đƣợc tha, cả đời này lẫn đời sau. 

261 Trích Bài giảng lễ của ĐHY Filoni tại Chủng viện Owerri ngày 9/11/2012 

http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi. 

http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi
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Thần, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, và hãy tiến bƣớc trên 

con đƣờng này của tình yêu, lòng thƣơng xót và tha thứ.
262

  

 

Quả thế, Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài trong 

từng hoàn cảnh sống của chúng ta, thì chúng ta cũng phải đổi 

mới luôn lời đáp trả của mình sao cho phù hợp. Chúa Giêsu đã 

khẳng định rằng ngƣời cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa 

của tốt cho con cái, thì ắt Cha trên trời sẽ ban ân huệ quí giá 

nhất là Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Ngƣời. Chúng 

ta càng cầu xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong 

ngoài đời sống và sứ vụ của mình, đặc biệt trong việc tìm kiếm 

và xây dựng tình yêu thƣơng hiệp nhất: Xƣa trong Cựu Ƣớc, 

tháp Babel vì ngôn ngữ bất đồng mà thất bại; nay Chúa Thánh 

Thần ngự xuống cho các tông đồ nói thứ tiếng mà các dân tộc 

khác nhau đều hiểu đƣợc trong tiếng mẹ đẻ của mình, biến đổi 

họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh
263

. Đó là ngôn 

ngữ của Tình Yêu, vì chỉ có tình yêu của Thánh Thần Thiên 

Chúa mới có khả năng biến đổi nhƣ thế. Vì thế, ĐTC Phanxicô 

khuyên: “Đừng chống lại Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa 

Thánh Thần làm cho chúng ta tự do, sự tự do của Chúa Giêsu, 

sự tự do của con cái Chúa! Đừng kháng cự lại Chúa Thánh 

Thần. Đó là ơn mà cha mong muốn tất cả chúng ta xin cùng 

Chúa: ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần, vâng nghe 

Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta và làm cho chúng ta 

tiến bƣớc trên con đƣờng thánh thiện, sự thánh thiện thật cao 

đẹp của Giáo hội. Hãy xin ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa 

Thánh Thần”
264

. 

                                                 
262 Trích bài giáo lý buổi triều yết chung ngày 8/5/2013. 

263 x. Cv 2,1-41. 

264 Trích bài giảng thánh lễ mừng sinh nhật thứ 86 của đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ngày 

16/4/2013). 
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(Thánh Thần Hãy Đến) 

 

33..  SSốốnngg  ddưướớii  ssựự  bbảảoo  ttrrợợ  ccủủaa  MMẹẹ  MMaarriiaa    

Mẹ Maria đƣợc kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ 

của chúng ta, vì khi trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ 

mình cho Gioan và ký thác Gioan cho Mẹ
265

: “Chúng ta cũng 

hãy đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm của chúng 

ta.”
266

 Đƣợc sự che chở và hƣớng dẫn từ mẫu của Mẹ nâng đỡ 

và tăng sức mạnh, chúng ta có thể luôn bƣớc đi trên con đƣờng 

thánh thiện cần thiết. Chúng ta cần tăng cƣờng lòng sùng kính 

Đức Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ luôn là sự nâng đỡ cho 

chúng ta. Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con Mẹ, bây giờ 

Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Thánh Maximilianô 

Maria Kolbê, ngƣời yêu mến nồng nàn Đức Maria Vô Nhiễm, 

viết: “Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng 

ta sẽ trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thƣơng 

xót của Ngƣời, nhƣ chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. 

Vì thế chúng ta hãy để Mẹ hƣớng dẫn, hãy đƣa tay cho Mẹ dắt 

dìu, hãy sống yên hàn dƣới sự dẫn dắt của Mẹ, chính Mẹ sẽ 

chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu 

giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn 

phiền toái cho chúng ta”
267

. 

 

ĐTC Biển Đức XVI cũng thôi thúc: “Hãy vào trƣờng 

Đức Maria để học biết yêu thƣơng và bƣớc theo Đức Kitô trên 

hết mọi sự.” Thật vậy, trong trƣờng của Mẹ Maria, chúng ta học 

biết đặt Chúa Kitô vào chỗ nhất và trung tâm trong cuộc đời 

chúng ta, học để hƣớng tƣ tƣởng cùng hành động của chúng ta 

                                                 
265 Ga 19, 26-27. 

266 John Paul II, Thƣ gửi các linh mục Thứ Năm Tuần Thánh 1988, số 6. 

267 Trích Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê ngày 14/8. 
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theo Ngài: “Ngƣời bảo gì hãy làm theo.” Đúng vậy, nơi trƣờng 

của Mẹ, chúng ta học biết thinh lặng, biết lắng nghe và phục vụ, 

là những điểm mấu chốt của đời sống ngƣời môn đệ. Mẹ Maria 

sẽ giúp chúng ta tiến sâu vào mối tƣơng quan nhân vị đích thực 

hơn với Chúa Giêsu, để chúng ta yêu mến Ngài và làm cho 

Ngài đƣợc yêu mến. ĐTC Phanxicô dạy: “Khi tìm kiếm Đức 

Kitô, Hội Thánh luôn luôn gõ cửa nhà của Mẹ mình và hỏi: 

“Xin Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng con.” Chính từ Mẹ mà 

chúng ta học cách làm những môn đệ đích thực. Đó là lý do tại 

sao Hội Thánh khi ra đi truyền giáo luôn luôn đi theo bƣớc 

chân của Mẹ Maria”
268

.  

 

Vâng, qua việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria, 

chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh nâng đỡ an ủi hầu tìm lại đƣợc 

nguồn sức mạnh để bƣớc theo Chúa Kitô và phục vụ Ngài trong 

anh chị em. Chính với tinh thần ấy, ĐTC Biển Đức nói: “Khi 

chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có 

muốn mở ra cho Chúa hay không, có muốn dâng hiến cuộc 

sống chúng ta cho Ngài để trở thành một nơi ở cho Ngài hay 

không; hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa giới hạn tự do 

của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành riêng cho mình 

một phần đời sống để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhƣng 

chính Thiên Chúa là Đấng giải thoát tự do của chúng ta khỏi sự 

co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, 

thống trị, và làm cho nó có khả năng cởi mở với chiều kích làm 

                                                 
268 ĐTC Phanxicô đã nói nhƣ vậy trong Thánh Lễ ngày 24/7/2013 tại Vƣơng Cung Thánh 

Đƣờng Đức Mẹ Vô Nhiễm tức là Đền thờ Quốc Gia Aparecida – Ba Tây, dịp đến chủ tọa Ngày Giới Trẻ 

Thế Giới lần thứ 28. 
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cho nó đƣợc sung mãn trọn nghĩa là hiến thân, yêu thƣơng, 

phục vụ và chia sẻ.”
269

 

 

Có một việc thật đơn giản nhƣng rất quan trọng của 

lòng sùng kính Mẹ Maria là lần chuỗi Mân côi, một bản Phúc 

Âm tóm tắt.
270

 Chúng ta nên giữ sống động thói quen lần chuỗi 

Mân côi và hãy khuyến khích nhau lần chuỗi, một mình khi đi 

đƣờng tới trƣờng học, tới công sở, đồng ruộng, chợ búa… 

hoặc lần chuỗi chung với ngƣời khác, theo nhóm hay hội đoàn, 

đặc biệt là lần chuỗi trong gia đình, vì chuỗi Mân côi sẽ đốt 

nóng và làm mạnh thêm mối giây ràng buộc giữa các thành 

viên trong gia đình. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta đƣợc 

mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức ái, niềm vui và 

kiên trì trong niềm hy vọng.  

 

Liên quan đến đời sống dâng hiến khiết tịnh, chúng ta 

hãy mau mắn chạy đến cùng Mẹ mỗi khi gặp khó khăn, nguy 

hiểm. Là trinh nữ và là mẹ, Mẹ Maria hiểu rất rõ trái tim chúng 

ta cần gì, và Mẹ biết làm thế nào để giữ cho chúng ta đƣợc 

trung thành với lời cam kết của mình giữa lòng đời hôm nay sao 

cho “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Chúng ta sẽ tìm 

đƣợc ẩn náu an toàn nơi Mẹ Maria, ngƣời Mẹ trên trời của 

chúng ta. Chúng ta kêu xin Mẹ bảo vệ và biến đổi chúng ta và 

những ngƣời nữ thân thiết với chúng ta trong đời sống sứ vụ. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ sự 

độc thân trong trắng của chúng ta. Chúng ta hãy tin tƣởng dâng 

mình cho Mẹ, chạy đến tìm trú ẩn nơi sự che chở dịu dàng từ 

mẫu của Mẹ. Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tận 

                                                 
269 ĐTC Biển Đức XVI nói trong cuộc hành hƣơng Đền thánh Đức Mẹ Lorettô ngày 

4/10/2012,nguồn: vietvatican.net. 

270 x. Paul VI, Marialis Cultus: The Angelus and the Rosarry. 
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hiến cho Mẹ và chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã cảm nghiệm 

rõ sự hiện diện đầy yêu thƣơng của Mẹ Chúa chúng ta. Mẹ 

Maria đồng hành với tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ 

vụ…” Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết bắt chƣớc Mẹ: Fiat, 

luôn chấp nhận ý muốn và kế hoạch của Chúa; Magnificat, 

luôn ca ngợi và cảm tạ mọi ơn lành lớn nhỏ Chúa đã ban cho, 

và Stabat, luôn sống nhẫn nại và bền đỗ trong những thách đố 

và khó khăn của cuộc sống hằng ngày cho đến hơi thở cuối 

cùng.  

 

Tôi xin mƣợn lời kinh này để kết thúc: Lạy Mẹ Maria, 

xin Mẹ nâng đỡ con và những ngƣời đau khổ trên đƣờng đời, 

mà thƣờng con không thể chữa lành chỉ với những lời lẽ của 

con ngƣời. Xin Mẹ ban thêm sức cho những ngƣời đau khổ 

phần xác mà lắm lần con không thể làm gì hơn để cứu giúp họ. 

Xin Mẹ giúp con biết an ủi những ngƣời đau khổ trong tâm 

hồn, thƣờng là những nỗi đau khổ thầm kín đè nặng bƣớc chân 

của biết bao nhiêu ngƣời, đàn ông cũng nhƣ đàn bà, thanh 

niên cũng nhƣ thiếu niên, dâng hiến cũng nhƣ giữa đời, ở bình 

minh cuộc sống hay xế bóng tuổi đời. Lắm khi họ không dám 

bộc lộ những đau khổ của mình ra, tuy nhiên vẫn nhƣ chờ đợi 

ở ngƣời môn đệ của Chúa một lời nói hay một cử chỉ mang 

dấu hiệu hoạt động an ủi của Chúa Thánh Thần. Amen. 

 (Mẹ Tình Yêu) 

 

44..  CCoonn  đđưườờnngg  TThhậậpp  GGiiáá  

 (Có một con đường Chúa muốn con đi) 

“Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các 

môn đệ biết: Ngƣời phải đi Giê-ru-sa-lem, phải 

chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thƣợng tế 

và kinh sƣ gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba 

sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Ngƣời ra 
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và bắt đầu trách Ngƣời: "Xin Thiên Chúa thƣơng 

đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Nhƣng Đức 

Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại 

đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tƣ tƣởng của 

anh không phải là tƣ tƣởng của Thiên Chúa, mà 

là của loài ngƣời." Rồi Đức Giê-su nói với các 

môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai 

muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều 

mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm đƣợc 

mạng sống ấy. Vì nếu ngƣời ta đƣợc cả thế giới 

mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? 

Hoặc ngƣời ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống 

mình?”
271

  

Thiên Chúa toàn năng có thể dùng nhiều con đƣờng khác 

để cứu độ loài ngƣời, nhƣng Chúa Giêsu đã chọn con đƣờng 

thập giá, nên thập giá là con đƣờng tốt nhất, hiệu quả nhất.
272

 

Chính Ngài đã minh định rất rõ ràng chỉ có một con đƣờng duy 

nhất để đi theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác 

thập giá mình mọi ngày mà theo”
273

. Và ngƣời môn đệ đích 

thực là ngƣời tự do tự nguyện bƣớc đi trên con đƣờng Thập Giá 

và trung kiên theo Thầy cho đến cuối cuộc đời.  

 

Nhƣng có một điều chúng ta thƣờng hay quên là lắm khi 

chúng ta không vui vẻ chấp nhận thập giá của mình, mà còn 

phàn nàn so sánh để rồi đi vác thập giá của ngƣời khác và bắt 

ngƣời khác vác thập giá của mình. Chúng ta cũng thƣờng rất 

                                                 
271 Mt 16, 21-26. 

272 Câu chuyện “Cƣa bớt thập giá”. 

273 Mt 16,24. 
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lắm lần nghĩ ngƣời khác là thập giá nặng cho chúng ta, mà quên 

đi rất nhiều khi chính chúng ta lại là thập giá nặng hơn cho 

ngƣời khác, nặng đến đỗi ngƣời khác không thể vác nổi đành 

phải buông xuống. Chúng ta cần nhớ điều đó để biết nâng đỡ 

nhau, nhất là khi gặp thử thách, yếu đuối, già cả, bệnh tật. 

 

Thập Giá gắn kết không rời Chúa Giêsu, ngay cả sau 

khi sống lại những dấu khổ nạn vẫn không bị xóa nhòa: “Các 

con hãy nhìn chân tay Thầy, chính Thầy đây, cứ sờ mà xem, 

ma đâu có xƣơng thịt nhƣ các con thấy Thầy có đây”
274

 - 

“Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn xem tay 

Thầy, đƣa tay con ra mà đặt vào cạnh sƣờn Thầy, chớ cứng 

lòng nhƣng hãy tin”
275

. Nhƣ vậy, thập giá là dấu chỉ cho ta tìm 

gặp Chúa Kitô đích thực: “Nếu Chúa Kitô mà chúng ta mƣờng 

tƣợng không phải là „Chúa Kitô Khổ Nạn‟, thì đấy là chúng ta 

đang mƣờng tƣợng một ai đó khác, chứ không phải là Chúa 

Kitô thực.” Nhƣng đứng trƣớc thập giá cuộc đời, chúng ta 

thƣờng phải chịu cơn cám dỗ tìm kiếm một Chúa Giêsu không 

thập giá. Thật vậy, Phêrô kéo Chúa Giêsu ra ngoài và can ngăn 

về chuyện Ngài tuyên bố quá rõ ràng về cuộc khổ nạn và 

cƣơng quyết đi lên Giêrusalem. Nhiều lúc chúng ta cũng làm 

nhƣ Phêrô và đáng bị lời quở trách “Satan, hãy xéo đi!” bởi vì 

chúng ta không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc của 

loài ngƣời
276

. Nếu cố tìm một Chúa Giêsu không có thập giá, 

chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải thập giá mà không có Chúa 

Giêsu, và làm thế là tự hại mình, tự chuốc khổ cho chính 

mình!  

 

                                                 
274 Lc 24,39. 

275 Ga 20, 24-29. 

276 x. Mt 16,23. 
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Là môn đệ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta 

đƣợc mời gọi cách đặc biệt rảo qua con đƣờng thập giá này. 

Mỗi ngày chúng ta đƣợc dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu 

nhiệm của hy tế, dù lắm khi thập giá dƣờng nhƣ quá nặng 

khiến chúng ta muốn qụy ngã. Nhƣng mầu nhiệm thập giá 

không đƣợc hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của 

sự sống lại. Suốt dòng lịch sử của mình, Giáo Hội hầu nhƣ 

luôn luôn bƣớc đi trên con đƣờng hy tế thập giá này. Trong 

nhiều đất nƣớc, các nhà truyền giáo đã tiến bƣớc suốt nhiều 

năm hƣớng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh và bách hại. 

Nhiều ngƣời trong chúng ta cũng đã hay đang trèo lên con 

đƣờng dốc đứng đó, dƣới nhiều hình thức và mức độ khác 

nhau. Con đƣờng thập giá của Giáo Hội, của các tín hữu, và 

của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những cuộc bách hại, từ ngoài 

lẫn từ trong, vẫn còn đó hay đã thay đổi chút ít, nhƣng thập giá 

vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, khiến lắm lần chúng ta 

dƣờng nhƣ bị oằn xuống dƣới sức nặng của thập giá.  

 

Thập giá là một trong những nghịch lý lạ lùng của Kitô 

giáo
277

, nhƣng thập giá không phải là kết điểm của con đƣờng, 

mà là cánh cổng dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành 

chiến thắng, chính chỗ sự sống bị tƣớc đoạt lại trở thành nơi sự 

sống đƣợc phục hồi, nhƣ khi toan trút hơi thở sau hết, Chúa 

Giêsu tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất.” Cũng là nghịch lý rằng 

cuộc sống linh mục/tu sĩ càng cắm rễ sâu vào thập giá càng trổ 

sinh hoa trái nhiều hơn, nhƣ Chúa Giêsu, chính khi đi đến 

cùng con đƣờng trút bỏ trở thành trống không mà đạt đến mức 

tuyệt đỉnh: cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và giải hòa toàn thể 

nhân loại với Thiên Chúa.   

 

                                                 
277 x.1Cr.1,18. 
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Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời linh mục/tu sĩ của 

mình theo Chúa Kitô, chúng ta phải theo Ngài đến tận cùng 

trong con đƣờng thập giá của Ngài. Đƣờng thập giá của Chúa 

Giêsu đã là con đƣờng đầu tiên, nhƣng không phải là con 

đƣờng cuối cùng, vì còn có chúng ta và bao nhiêu ngƣời khác 

đang bƣớc theo Ngài, đang muốn đi cùng Ngài đến tận cùng 

trong con đƣờng thập giá. Giáo Hội đã không quên con đƣờng 

thập giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu thập giá. Thập giá 

vẫn luôn có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán dƣơng và suy 

tôn thập giá Chúa Giêsu cùng nỗi đau đồng công cứu chuộc 

của Đức Mẹ Sầu Bi. Hằng năm chúng ta đƣợc mời gọi sống 

cao độ ý nghĩa của hai ngày lễ này. Thập giá không chỉ là gánh 

nặng, nhƣng phải đƣợc xem là cây gậy nâng đỡ, nhƣ đối với 

ngƣời già yếu và bệnh tật: vào mọi thời và ở mọi nơi, bao 

nhiêu ngƣời vẫn không ngừng hăm hở đến với thập giá, chiêm 

ngắm thập giá, yêu mến thập giá. ĐGH Phanxicô đã nói ngay 

sau ngày đƣợc bầu chọn rằng: “Khi chúng ta bƣớc đi mà 

không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội mà 

không có Thánh Giá, khi chúng ta tuyên xƣng Chúa Kitô mà 

không có Thánh Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của 

Chúa. Cầu mong tất cả chúng ta có đƣợc sự can đảm bƣớc đi 

cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa 

Kitô đổ ra trên Thánh  Giá, và tuyên xƣng một vinh quang duy 

nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh 

Phaolô hãnh diện: “Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, 

ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây 

thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế 

gian”
278

. 

 

                                                 
278 Gl 6, 14. 
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Đƣờng thập giá là trƣờng dạy chúng ta sống thánh 

thiện. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại chỗi dậy mời gọi chúng ta 

đừng bao giờ ngã lòng vì yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Ngài 

chịu đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, nhƣng Ngài 

luôn tha thứ. Mẹ Maria cũng đã đi theo Con Mẹ trên đƣờng 

thập giá. Mẹ bƣớc đi trong thinh lặng, Mẹ và Con nhìn nhau 

tận trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi 

tình yêu bao la, sâu thẳm và trong trắng. Tình yêu này sẽ làm 

thế giới thay đổi. Xin cho chúng ta đƣợc thấm nhuần tình yêu 

của Chúa và tình yêu của Mẹ. Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa 

Giêsu, Mẹ cũng luôn đứng kề thập giá cuộc đời và sứ vụ của 

chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ nhƣ đang ở trên đỉnh đồi 

Golgotha, dƣới chân thập giá, bên cạnh Mẹ Maria, nơi đã và 

đang mãi mãi tập trung sức mạnh lớn nhất của thế giới: tình 

yêu của Thiên Chúa trong Con của Ngài
279

. Tình yêu này 

không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ thôi là sức mạnh cứu độ 

của thế giới, một khi Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha đời sống 

mình làm hy tế. Chúng ta hãy chạy tới chỗ của mình bên cạnh 

Mẹ Maria và Gioan ở gần chân thập giá, ý thức thân phận con 

ngƣời mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của mình, trao phó cho 

Chúa những nỗi sợ hãi và do dự của chúng ta trƣớc những khó 

khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh Giáo Hội và Xã hội Việt 

Nam hôm nay. 

 

Là linh mục/tu sĩ, chúng ta trèo lên con đƣờng thập giá 

kết hợp với Chúa Kitô toàn thể vừa với thập giá và mão gai 

trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang trên núi Tabôrê và 

chiến thắng phục sinh vinh hiển, nhƣ ĐTC Phanxicô đã nói 

trong buổi đi Đàng Thánh Giá với Giới Trẻ Thế Giới tại bãi 

biển Copacabana: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào 
                                                 

279 x. Ga 3,16. 
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Thánh Giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của 

chính họ dƣới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì 

đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của 

mình”
280

. Chúng ta phải luôn sống và làm chứng tá cho niềm 

tín thác ấy, tin tƣởng Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta, 

luôn đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng ta, dù 

có khi phải trả giá đắt bằng cả mạng sống: Hỏi rằng sao trả 

quá đắt, đồi cao thánh giá ai dắt ai dìu? – Dẫu rằng phải trả 

quá đắt, đồi cao thánh giá Mẹ dắt Mẹ dìu.   

(Mẹ dẫn dắt con) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
280 http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm . 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm
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BB..  LLIIỆỆUU  CCHHÚÚNNGG  TTAA  SSẼẼ  TTÍÍNN  TTRRUUNNGG                                                                                                            

CCHHOO  ĐĐẾẾNN  TTRRỌỌNN  ĐĐỜỜII  ĐĐƯƯỢỢCC  KKHHÔÔNNGG??  
 

“Trƣớc lễ Vƣợt Qua, Đức Giê-su biết giờ của 

Ngƣời đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa 

Cha. Ngƣời vẫn yêu thƣơng những kẻ thuộc về mình 

còn ở thế gian, và Ngƣời yêu thƣơng họ đến 

cùng”
281

. 

Khi khấn trọn đời và chịu chức linh mục, chúng ta cam 

kết trung thành cho đến chết, cho dù hoàn cảnh cuộc sống ơn 

gọi có thế nào đi nữa. Và chúng ta đang có mặt ở đây tuổi đời 

và tuổi tu khá khác biệt nhau, có ngƣời đang ấp ủ nhiều mộng 

ƣớc tƣơng lai, có ngƣời đang mệt mỏi đắn đo do dự xem có 

nên đi tiếp hay không, có ngƣời đang bình an thanh thản mạnh 

mẽ cứ phía trƣớc mà tiến lên. Chúa Giêsu đã yêu thƣơng chọn 

gọi chúng ta và Ngài sẽ yêu thƣơng chúng ta cho đến cùng. 

Không có gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của 

Ngài. Nhƣng liệu chúng ta sẽ tín trung đƣợc cho đến trọn đời 

không? Có cái gì hay có ngƣời nào có thể tách biệt Chúa Kitô 

ra khỏi tình yêu và cuộc sống của chúng ta không?  

 

Chúa Giêsu đã nói “Nếu không có Thầy, các con không 

thể làm chi đƣợc”. Chúng ta có Chúa Giêsu bằng đời sống cầu 

nguyện kết hiệp mật thiết liên lỉ với Ngài. Theo kinh nghiệm 

của những ngƣời đi trƣớc thì ngƣời lơ là việc cầu nguyện, 

không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng nhƣ thiêng liêng 

theo bậc sống của mình thƣờng dễ vấp ngã và bỏ cuộc. ĐTC 

                                                 
281 Ga 13, 1. 
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Phanxicô đã kêu gọi: “Chúng ta phải cầu nguyện để trái tim 

của những ngƣời trẻ có thể vơi đi những quyền lợi và những 

tình cảm khác: Lạy Chúa, xin gửi đến cho chúng con các linh 

mục và nữ tu, xin bảo vệ họ khỏi việc tôn thờ những ngẫu 

tƣợng của phù hoa, của tự hào, của quyền lực, của tiền bạc… 

xin giúp đỡ để họ có thể đƣợc tự do, không nô lệ, để con tim 

họ chỉ dành cho Chúa mà thôi, để tiếng gọi của Chúa có thể 

đƣợc lắng nghe và có thể sinh hoa kết quả”
282

. 

 

Chúng ta có thể lấy lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ 

ngôn ngƣời gieo giống để so sánh với đời sống và sứ vụ ơn gọi 

của chúng ta: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên 

vệ đƣờng là những kẻ đã nghe nhƣng rồi quỷ đến cất Lời ra 

khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà đƣợc cứu độ. Còn những kẻ ở trên 

đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhƣng họ 

không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ 

cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhƣng dọc 

đƣờng bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những 

khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức 

trƣởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với 

tấm lòng cao thƣợng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì 

mà sinh hoa kết quả”
283

.  

 

Kinh Thánh nói đến sự kiên trì nhƣ điều kiện để tín 

trung cho đến cùng. Chúa Giêsu nói: “Có kiên trì, anh em mới 

giữ đƣợc mạng sống mình”
284

; thánh Phaolô phân trần: 

“Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em đƣợc an 

                                                 
282 Trích bài giảng thánh lễ ngày 3/3/2014 tại nhà Matta - 

http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm 

283 Lc 8, 11-15. 

284 Lc 21,19. 

http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm
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ủi và đƣợc cứu độ. Chúng tôi có đƣợc an ủi, thì cũng là để anh 

em đƣợc an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng 

những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu”
285

; “Trong 

mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên 

của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, 

loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất 

mực kiên trì chịu đựng”
286

; “Nhờ sức mạnh vạn năng của 

Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì 

chịu đựng tất cả”
287

; “Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở 

và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm nhƣ 

vậy, anh sẽ cứu đƣợc chính mình, lại còn cứu đƣợc những 

ngƣời nghe anh giảng dạy”
288

; “Đƣợc ngần ấy nhân chứng 

đức tin nhƣ đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi 

gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy 

trong cuộc đua dành cho ta, mắt hƣớng về Đức Giê-su là 

Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin... Anh em hãy kiên trì để 

cho Thiên Chúa sửa dạy. Ngƣời đối xử với anh em nhƣ với 

những ngƣời con. Thật vậy, có đứa con nào mà ngƣời cha 

không sửa dạy?”
289

; và thánh Giacôbê quả quyết: “Phúc thay 

ngƣời biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã đƣợc 

tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thƣởng là sự sống Chúa đã hứa ban 

cho những ai yêu mến Ngƣời”
290

. 

 

Dĩ nhiên để đƣợc kiên trì và tín trung trong đời sống và 

sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh đƣợc những sự khốn 

                                                 
285 2 Cr 1,6. 

286 2 Cr 6, 4-5. 

287 Cl 1,11. 

288 1 Tm 4,16. 

289 Dt 12,1-2.7. 

290 Gc 1, 12. 
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khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đƣờng thập giá theo Ngài vào 

thế gian nhƣ chiên giữa sói rừng. Nhƣng trong sự khốn khó đó, 

chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của Chúa: “Vì danh Thầy, anh 

em sẽ bị mọi ngƣời thù ghét. Nhƣng kẻ nào bền chí đến cùng, 

kẻ ấy sẽ đƣợc cứu thoát”
291

. “Thầy nói với anh em những điều 

ấy, để trong Thầy anh em đƣợc bình an. Trong thế gian, anh 

em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhƣng can đảm lên! Thầy đã 

thắng thế gian”
292

; thánh Phaolô trấn an và khuyến cáo: 

“Ngƣời luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan 

thử thách, để sau khi đã đƣợc Thiên Chúa nâng đỡ, chính 

chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn 

khó”
293

; thánh Phêrô lại khuyên: “Những ai chịu khổ theo ý 

của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá 

trung thành, và cứ làm điều thiện”
294

; còn Sách Khải Huyền 

nhắc nhở: “Đừng sợ các nỗi đau khổ ngƣơi sắp phải chịu: này 

ma quỷ sắp tống một số ngƣời trong các ngƣơi vào ngục để 

thử thách các ngƣơi; các ngƣơi sẽ phải lâm cảnh gian truân… 

Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho các ngƣơi 

triều thiên sự sống”
295

; “Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc 

Ta truyền, Ta sẽ ban cho ngƣời ấy quyền cai trị các dân”
296

; 

“Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng 

chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ 

đi theo Ngƣời, tức là những kẻ đƣợc kêu gọi, đƣợc tuyển chọn, 

và luôn trung thành, cũng sẽ thắng”
297

; và thánh Phaolô an ủi: 

                                                 
291 Mt 10, 22; 24,13; Mc 13,13. 

292 Ga 16,33. 

293 2 Cr 1,4. 

294 1 Pr 4,19. 

295 Kh 2,10. 

296 Kh 2,26. 

297 Kh 17,14. 
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“Chính Ngƣời sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, 

nhờ thế không ai có thể trách cứ đƣợc anh em trong Ngày của 

Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô”
298

; nhất là lời hứa yêu 

thƣơng cho đến cùng của Chúa Giêsu: “Trƣớc lễ Vƣợt Qua, 

Đức Giê-su biết giờ của Ngƣời đã đến, giờ phải bỏ thế gian 

mà về với Chúa Cha. Ngƣời vẫn yêu thƣơng những kẻ thuộc về 

mình còn ở thế gian, và Ngƣời yêu thƣơng họ đến cùng”
299

.  

 

Muốn kiện toàn đời sống và sứ vụ ơn gọi thì lòng trung 

tín cũng vừa là điều kiện vừa là thành quả. Chúng ta hãy nghe 

chính miệng Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, 

thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lƣơng trong việc rất 

nhỏ, thì cũng bất lƣơng trong việc lớn”
300

; trong khi thánh 

Phaolô khích lệ: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh 

em mà lại vƣợt quá sức loài ngƣời. Thiên Chúa là Đấng trung 

tín: Ngƣời sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhƣng 

khi để anh em bị thử thách, Ngƣời sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để 

anh em có sức chịu đựng”
301

; còn Thƣ Dothái căn dặn: “Chúng 

ta hãy tiếp tục tuyên xƣng niềm hy vọng của chúng ta cách 

vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để 

ý đến nhau, làm sao cho ngƣời này thúc đẩy ngƣời kia sống 

yêu thƣơng và làm những việc tốt”
302

. 

(Ôm Ghì Lấy Chúa) 

 

11..  TTrruunngg  TTíínn  VVớớii  CChhúúaa  

                                                 
298 1 Cr 1,8. 

299 Ga 13,1. 

300 Lc 16, 10. 

301 1 Cr 10, 13. 

302 Dt 10, 23-24. 
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Khi tuyên khấn trọn đời, chúng ta công khai long trọng 

thƣa với Chúa trong tay Bề trên trƣớc sự chứng kiến của Thẩm 

quyền Giáo Hội và Cộng đoàn. Chúng ta ký kết với Chúa một 

giao ƣớc, một hợp đồng, một cam kết trọn đời cho đến chết. 

Thiên Chúa là Đấng Trung Tín và Ngài “yêu cầu chúng ta 

trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thƣờng ngày 

của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung 

thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng 

thƣơng xót, Ngài không bao giờ mệt mỏi đƣa tay ra để nâng 

chúng ta lên, khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, 

quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài 

có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình 

thực sự: luôn bƣớc đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, 

ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
303

.  

 

Vậy tôi đã trung tín với Chúa nhƣ thế nào? Chúa có là 

ƣu tiên và là chóp đỉnh trên bậc thang giá trị của tôi không? 

Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, thế tôi có 

để ai hay cái gì tách Đức Kitô ra khỏi tình yêu của tôi không? 

Đức Kitô có thật sự là đối tƣợng duy nhất của lòng trí tôi 

chƣa? Tôi có trung tín với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo 

Hội là nhiệm thể mà Chúa Kitô là đầu không? 

 

  22..  TTrruunngg  TTíínn  VVớớii  DDòònngg  vvàà  VVớớii  AAnnhh  EEmm  

Khi tuyên khấn, chúng ta cam kết sống theo Hiến Luật, 

Đặc Sủng, Linh Đạo và Sứ Vụ của Dòng, cùng với anh em 

đồng chung lý tƣởng; đồng thời cam kết trao gởi cuộc đời 

mình cho Dòng dìu dắt, vui vẻ đón nhận những gì Dòng cần 

                                                 
303 ĐTC Phanxicô đã nói khi dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 

13/10/2013 - theo Radio Vatican.  

 

http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/13/pope_consecrates_world_to_immaculate_heart_of_mary_/en1-736956
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đến vì sứ vụ và công việc của Dòng, dù đôi khi công việc và 

sứ vụ ấy nằm ngoài tầm tay chúng ta. Chúng ta đem vào Dòng 

những khả năng, sở thích sẵn có hay nhờ Dòng mà đã học 

hành thủ đắc đƣợc, và đặt để những khả năng và sở thích đó 

tùy thuộc Bề Trên Dòng sắp đặt sử dụng, chấp nhận sự bất 

định của đời tu: đƣợc sai đến nơi mình không muốn, ở với 

ngƣời mình không ƣa, làm việc mình không thích, với lòng tín 

trung và vâng lời, coi đó nhƣ là Thánh Ý Chúa. 

Trong ý thức và bổn phận xây dựng đời sống chung, 

chúng ta đƣợc đòi hỏi thƣơng yêu bênh vực anh em vì thanh 

danh của Dòng, của chúng ta và của chính những anh em ấy; 

cũng nhƣ phải đối đầu với họ vì những suy nghĩ hay hành 

động trái ngƣợc với đời tu, với Dòng, với anh em của họ nữa. 

Vậy chúng ta đã sống, đã làm thế nào? Lý tƣởng nên thánh có 

luôn là động lực đời sống chúng ta không? Khi chƣa khấn, 

chúng ta quảng đại đón nhận tất cả nhƣ hồng ân. Bây giờ 

chúng ta có còn luôn sẵn sàng đón nhận sự điều động, sai phái 

của Bề trên với tinh thần đồng trách nhiệm hay thoái thác và 

đặt điều kiện? Chúng ta có thực sự yêu thƣơng liên đới với anh 

em hay chỉ lo vun vén cho bản thân, theo chủ thuyết ích kỷ 

“mackênô” (mặc kệ nó), sống chết hay dở mặc ai? 

33..  TTrruunngg  TTíínn  vvớớii  LLờờii  KKhhấấnn  VVâânngg  PPhhụụcc  

Lời khấn Vâng Phục là lời khấn khó nhất và quan trọng 

nhất giúp chúng ta giữ đƣợc trọn vẹn hai lời khấn Khó Nghèo 

và Khiết Tịnh, vì nó chạm tới tự do, bản ngã và ý riêng của 

con ngƣời chúng ta. Quả vậy, ĐTC Phanxicô nói: “Đức vâng 

phục, xét nhƣ là lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa, trong sự 

thôi thúc nội tâm của Chúa Thánh Thần, đƣợc Giáo Hội chứng 
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thực, ngang qua các trung gian nhân loại”
304

. Phải có một tinh 

thần đức tin siêu nhiên mạnh mẽ mới lãnh hội đƣợc tính cách 

huyền nhiệm của thánh ý Chúa và vâng phục cách triệt để 

đƣợc, nhƣ gƣơng mẫu vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ 

Maria, vì thánh ý Chúa luôn vƣợt quá mọi lý lẽ của trí óc con 

ngƣời. Từ bỏ ý riêng là chết cho chính mình không dễ lắm 

đâu, vì không phải chỉ trong chốc lát, song trong từng phút 

giây của cuộc sống mỗi ngày suốt đời, mà chẳng bao giờ 

chúng ta biết trƣớc đƣợc cái gì Chúa và Bề trên sẽ yêu cầu. 

Vâng lời nhƣ thế đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì 

Chúa, rộng mở tâm hồn để đi trên con đƣờng Chúa chỉ định. 

Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng ta nhƣợng bộ mọi sự 

cho Chúa, coi vâng lời Bề Trên nhƣ diễn tả trọn vẹn sự lệ 

thuộc vào Chúa và Hội Dòng: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả 

đời sống mình. Sự vâng lời nhƣ vậy cần đến hy sinh trong đức 

tin, với lòng mến yêu cao độ, coi Chúa là Tất Cả, và tìm Chúa 

hơn là công việc của Chúa. 

 

Vậy chúng ta đã vâng lời nhƣ thế nào? Chúng ta tìm 

theo ý riêng mình hay ý Bề trên và ý Chúa? Trong những 

trƣờng hợp khó khăn tế nhị, chúng ta có cùng Bề trên cầu 

nguyện để tìm ý Chúa không? Chúng ta có biết và tin tƣởng 

rằng Bề Trên có kinh nghiệm trong việc tìm ý Chúa cho mình, 

cho những quyết định trên cộng đoàn và trên mỗi thành viên 

không? Lại nữa Bề trên có đƣợc ơn đoàn sủng, ơn phân định 

đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có không? 

Chúng ta có thực sự tìm Chúa hơn tìm bản thân chúng ta, tìm 

công việc của Chúa hơn công việc của chúng ta, và tìm Chúa 

hơn công việc của Chúa không? 

                                                 
304 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế 

các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ. 
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44..  TTrruunngg  TTíínn  vvớớii  LLờờii  KKhhấấnn  KKhhóó  NNgghhèèoo  

Khi khấn Khó Nghèo, chúng ta hứa từ bỏ mọi tƣ hữu 

của cải, đặt mọi sự làm của chung, kể cả mạng sống cùng 

những tri thức, tài năng, đức độ trong sự tuỳ thuộc vào Dòng, 

chấp nhận chịu mọi chi phối và đón nhận từ Dòng mọi sự. 

ĐTC Phanxicô nói: “Sự nghèo khó dạy chúng ta biết liên đới, 

chia sẻ và bác ái, đƣợc diễn tả trong sự tiết độ/giản dị và niềm 

vui về điều chính yếu, đề phòng các ngẫu tƣợng vật chất vốn 

làm mờ tối ý nghĩa đích thực của cuộc sống… Sự nghèo khó lý 

thuyết không đƣợc ích gì. Sự nghèo khó đƣợc học biết bằng 

cách chạm đến thân xác của Chúa Kitô nghèo nơi những 

ngƣời hèn mọn, bệnh tật, trẻ em… Đức nghèo khó xét nhƣ là 

việc vƣợt quá mọi thói ích kỷ dạy chúng ta tin tƣởng vào Thiên 

Chúa Quan Phòng, và hiểu rằng chúng ta xây dựng Vƣơng 

Quốc Thiên Chúa không phải bằng những phƣơng tiện nhân 

loại, mà trƣớc tiên bằng chính sức mạnh ân sủng của Chúa, 

Đấng đang hành động xuyên qua sự yếu đuối của chúng ta”
305

.  

 

Ngài còn nhấn mạnh: “Nghèo đói không phải luôn là 

vật chất, có một sự nghèo đói tinh thần đang bám lấy con 

ngƣời hiện đại… Chúng ta nghèo nàn tình yêu, khao khát sự 

thật và công lý… Quả thật, cái nghèo nàn lớn nhất là sự thiếu 

vắng Chúa Kitô, và chúng ta đã làm đƣợc quá ít ỏi cho con 

ngƣời khi chúng ta chƣa đem Chúa Giêsu đến cho họ”
306

. 

Vậy chúng ta đã hiểu thế nào về Lời Khấn Khó Nghèo 

và sự khó nghèo đích thực? ĐTC thúc giục: “Các con đừng bao 

                                                 
305 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế 

các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ. 

306 Trích thƣ ĐTC Phanxicô viết ngày 18/8/2013 cho Hội nghị Rimini (Ý) của Phong trào Giáo 

Dân Hiệp Thông và Hòa Giải. 
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giờ mệt mỏi tỏ lòng xót thƣơng, đừng xấu hổ khi phải ân cần với 

ngƣời cao tuổi. Hãy phân phát cho mọi ngƣời Lời Chúa mà 

chính các con đã vui mừng nhận lãnh”… “Thật đau lòng khi cha 

nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất, 

các con không thể làm điều này đƣợc. Một chiếc xe là cần thiết 

để làm rất nhiều công việc, nhƣng xin vui lòng chọn một cái 

khiêm tốn hơn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng, thì 

chỉ cần suy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế 

giới”
307

. Ngài cũng nói rằng điện thoại thông minh mới nhất 

hoặc những đồ dùng thời trang không phải là con đƣờng đƣa tới 

hạnh phúc. Nghèo không phải là không có gì, nhƣng là dùng mà 

không quá bám dính đến nhƣ nô lệ: tiền bạc là một đầy tớ tốt, 

nhƣng là một bà chủ xấu. Chớ gì trong khi đòi hỏi tinh thần 

nghèo khó bằng cách giao nộp mọi thứ tiền bạc, các vị hữu trách 

biết lo liệu mọi sự cần thiết cho anh em, nhất là khi phải đi ra 

ngoài, để anh em khỏi mắc lỗi vì phải thủ lại một số nào đó 

phòng khi bất trắc. Vật chất chúng ta  không có bao nhiêu, chớ gì 

chúng ta không nghèo tình thƣơng, tình liên đới anh em, nhất là 

không nghèo Lời Chúa và chính Chúa, và luôn sẵn sàng đem 

chia sẻ cho ngƣời khác. 

 

55..  TTrruunngg  TTíínn  vvớớii  LLờờii  KKhhấấnn  KKhhiiếếtt  TTịịnnhh  

Khi khấn khiết tịnh, chúng ta dâng trọn trái tim, dâng 

cuộc đời cho Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Ngƣời, nhƣ thánh 

Phaolô nói: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng 

điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm 

cách làm đẹp lòng Ngƣời. Còn ngƣời có vợ thì lo lắng việc 

đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng 

                                                 
307 Phát biểu khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang học tại Rôma ngày 6/7/2013.  
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vậy, đàn bà không có chồng và ngƣời trinh nữ thì chuyên lo 

việc Chúa, để thuộc trọn về Ngƣời cả hồn lẫn xác. Còn ngƣời 

có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng 

chồng”
308

. Qua lời khấn, chúng ta ký kết với Chúa một giao 

ƣớc nhiệm hôn
309

 và đòi hỏi phải có sự chung thuỷ. Ngƣời đàn 

ông đời thƣờng muốn nếm sự mặn mà của tình bạn, sự nồng 

nàn của tình yêu, khao khát trải nghiệm sự ngọt ngào bên 

ngƣời yêu, hƣởng sự âu yếm của hôn thê và những an ủi khả 

giác. Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta cũng có nhƣ 

vậy, nhƣng chúng ta đã tự nguyện khƣớc từ chúng, để chọn 

một tình yêu cao hơn, trọn vẹn hơn cho Chúa và các linh hồn.  

ĐTC Phanxicô nói: “đức khiết tịnh là một đặc sủng quý 

giá, nó mở rộng tự do trao hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, 

với sự hiền lành, lòng nhân từ, sự gần gũi của Chúa Kitô. Sự 

khiết tịnh vì Nƣớc Trời cho thấy đời sống tình cảm nằm trong 

một sự tự do chín chắn và trở thành dấu chỉ của thế giới sắp 

đến để luôn làm rạng ngời tính tối thƣợng của Thiên Chúa… 

một đức khiết tịnh phong nhiêu sinh ra những ngƣời con 

thiêng liêng trong Giáo Hội”
310

. 

Tuy đi tu nhƣng chúng ta vẫn không thôi là con ngƣời, 

và cuộc sống luôn có những trắc trở cần phải tỉnh thức, vì 

chung quanh chúng ta luôn có những cạm bẫy bủa giăng, rình 

rập. Chúng ta sẽ sa bẫy, nếu không có cái nhìn Đức Tin mạnh 

mẽ vào sự hiện diện của Chúa, không dán mắt vào Đấng chúng 

ta kết ƣớc, thì khả năng đi tìm niềm an ủi khả giác sẽ bùng lên 

                                                 
308 x. 1 Cr 7, 32.34. 

309 x. Os 2,22. 

310 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế 

các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ. 
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trong tâm trí và ƣớc muốn, nhất là những lúc gặp phải thử 

thách buồn phiền, cám dỗ, yếu đuối nhƣ thánh Phaolô thú nhận 

“Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu 

đuối; có ai trong anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy 

nhƣ thiêu nhƣ đốt”
311

 và Ngài nhắc nhở “ai tƣởng rằng mình 

đang đứng vững coi chừng kẻo ngã”
312

.  

Vậy chúng ta đã làm gì để trung tín trong Lời Khấn 

Khiết Tịnh? Chúng ta có dùng mọi biện pháp siêu nhiên cũng 

nhƣ tự nhiên để giữ mình không? Chúng ta có quan tâm năm 

yếu tố cần thiết để giữ mọi mối tƣơng quan khác phái đƣợc hài 

hòa và an toàn không? Đó là nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời 

lƣợng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những 

ngƣời thứ ba, và sống sự hiện diện khuất ẩn nhƣng rất thực của 

Chúa. 

Chúng ta đã qua một chặng đƣờng khá dài trong đời tu. 

Liệu chúng ta có cảm nhận đƣợc hạnh phúc và quyết tâm theo 

Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc không? 

Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng 

đƣờng 60 năm theo tiếng Chúa gọi của ngài: “Sau nhiều năm 

trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhƣng nhiều năm 

thất bại, yếu đuối, tội lỗi...  60 năm trên con đƣờng của Chúa, 

đi sau Ngƣời, đi cạnh Ngƣời, đi với Ngƣời mãi mãi… Cha nói 

với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay 

cả trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong 

những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn 

nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Ngƣời, và Ngƣời đã 

không bỏ cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Ngƣời 

luôn luôn tiến bƣớc, đồng hành với chúng ta! Ngƣời thành tín, 

                                                 
311 2 Cr 11, 29. 

312 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12. 
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Ngƣời là ngƣời bạn đồng hành trung thành. Đây là lời chứng 

của cha: Cha hạnh phúc suốt 60 năm qua với Chúa. Các con 

hãy tiến bƣớc!”
313

. 

Chớ gì mỗi ngƣời chúng ta cũng cảm nhận đƣợc hạnh 

phúc đi theo Chúa, trung tín với Chúa, với Hội Dòng và với 

anh em qua việc thực thi triệt để ba lời khấn Dòng. Chính hạnh 

phúc tỏa chiếu nơi niềm vui ngời lên trong ánh mắt và nụ cƣời 

làm chứng tá cho Nƣớc Chúa và cổ vũ cho những ơn gọi tiếp 

nối chúng ta. ĐTC Phanxicô bảo chúng ta phải thể hiện niềm 

vui và một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc nhận biết 

Chúa Giêsu. Ngài nói với các chị em nữ tu, thì cũng có thể nói 

với chúng ta nhƣ thế nữa: “Khi chị em bƣớc vào cuộc hành 

trình suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với 

Ngài, lòng nhân bản của chị em phát triển… Làm thế nào để 

một nữ tu thể hiện lòng nhân bản của mình? Thông qua niềm 

vui, và ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn 

thấy các nữ tu với khuôn mặt buồn rƣời rƣợi. Họ có thể mỉm 

cƣời, nhƣng đó là một nụ cƣời giả tạo nhƣ những nụ cƣời của 

tiếp viên hàng không. Không! Chị em hãy cho thấy nụ cƣời 

hân hoan đến từ niềm vui nội tâm nhé?”
314

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn tín 

trung suốt đời, cho đến cùng, với Chúa, với Giáo Hội, với Hội 

Dòng, với Anh Em, trong việc thực thi cách khôn ngoan nhƣ 

con rắn và đơn sơ nhƣ bồ câu ba lời khấn Dòng mà chúng ta 

cố gắng xét mình mỗi ngày.  

                                                 
313 Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ 

Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013. 

314 ĐTC Phanxicô phát biểu trong cuộc viếng thăm Assidi và dòng chị em khó nghèo Thánh 

Clara ngày 10/4/2013. 
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ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Việc xét mình giúp hối nhân 

chân thành cứu xét cuộc sống của mình, đối chiếu với chân lý 

Phúc Âm và đánh giá nó không chỉ theo các tiêu chuẩn con 

ngƣời, mà nhất là theo các tiêu chuẩn của Mạc Khải. Sự đối 

chiếu cuộc sống với các giới răn, các mối phúc thật và nhất là 

với giới luật yêu thƣơng, chính là một trƣờng học lớn của bí 

tích giải tội”
315

, và là một con đƣờng nên thánh mỗi ngày một 

hơn.   

Xin đề nghị một bản xét mình, đƣợc soạn theo bản xét 

mình Bộ Giáo Sĩ đề nghị cho các linh mục: 

1.“Vì họ, con xin hiến thánh chính mình, để họ cũng 

được thánh hiến trong sự thật” (Ga 17,19) 

 Tôi có ý thức và cố gắng nên thánh mỗi ngày không? 

 Tôi có xác tín rằng sự phong nhiêu của tình phụ tử đến 

từ Thiên Chúa và với ơn Chúa Thánh Thần đòi tôi phải sống 

cao độ đức khiết tịnh không? 

 

2. “Nầy là Mình Thầy” (Mt 26,26) 

 Hy tế Thánh Thể có là trung tâm đời sống nội tâm của 

tôi không?  

 Tôi có chuẩn bị dâng lễ sốt sắng và sau lễ, cầm mình 

cám ơn tử tế không? 

 Thánh lễ có là trung tâm ngày sống của tôi để ngợi 

khen, cảm tạ và chạy đến lòng nhân hậu Chúa hầu đền tội tôi, 

cùng tội của mọi ngƣời không? 

 

                                                 
315 ĐTC Biển Đức XVI nói trong buổi tiếp kiến ngày 25/3/2011 với 800 tham dự viên khóa 

học về Bí tích Giải tội. 
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3. “Nhiệt tâm vì nhà Chúa làm tôi hao mòn” (Ga 

2,17) 

 Tôi có chăm lo cho nhà thờ, đồ thờ đƣợc sạch sẻ, hoa 

nến, sách kinh sách hát đầy đủ để mọi ngƣời tham dự cách ý 

thức, tích cực và sốt sắng không? 

 Tôi có siêng năng đến viếng Mình Thánh Chúa? 

 

4. “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) 

 Tôi có tìm đƣợc niềm vui ở trƣớc Chúa Giêsu hiện diện 

trong Thánh Thể, hoặc trong khi tôi nguyện gẫm và thinh lặng 

tôn thờ không? 

 Tôi có trung thành viếng Thánh Thể hằng ngày và coi là 

kho tàng của tôi có ở trong Nhà Tạm không? 

 

5. “Xin giải thích dụ ngôn cho chúng con” (Mt 13,36) 

 Tôi có siêng năng đọc Lời Chúa và trung thành nguyện 

gẫm hằng ngày không?  

 Lời Chúa có đi vào, ở lại trong tâm hồn và làm cho tâm 

hồn tôi thay đổi không? Hay đến rồi đi? 

 Tôi có đi tìm Lời Chúa, và để Chúa tìm tôi không?  

 Tôi có tìm ơn soi sáng và vâng nghe Chúa Thánh Thần 

thúc giục không? 

 Tôi có cầm lòng cầm trí đọc những kinh thƣờng ngày 

không? 

 

6. “Phải cầu nguyện liên lỉ, không mệt mỏi” (Lc 18,1) 

 Tôi có cử hành Phụng vụ Giờ Kinh cách đầy đủ và sốt 

sắng không? 

 Tôi có trung thành cầu nguyện không? 

 

7. “Hãy đến và theo Tôi” (Mt 19,21) 
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 Chúa Giêsu Kitô có phải là tình yêu đích thực của cuộc 

đời tôi không? 

 Tôi có ý thức cắt đứt những ý tƣởng và ƣớc muốn, hay 

những hành động phạm đến đức trong sạch không? 

 Tôi có chiều theo những chuyện vãn không thích đáng 

và đặt mình trong dịp gần có nguy cơ phạm tội lỗi đức khiết 

tịnh không? 

 Tôi có giữ gìn con mắt, thận trọng trong cách đối xử với 

nhiều hạng ngƣời khác nhau không? 

 

8. “Ông là ai?” (Ga 1,20) 

 Tôi có cảm nhận các yếu đuối, mệt mỏi, lƣời biếng 

không?  

 Mọi hành động của tôi có xứng với bậc sống tu sĩ của 

tôi không ? 

 Các chuyện vãn của tôi có phù hợp với tƣ cách tu sĩ 

không? 

 Tôi có cẩn thận để trong cuộc sống mình không có gì 

phù phiếm và hời hợt không ? 

 

9. “Con Người không nơi tựa đầu” (Mt 8,20) 

 Tôi có yêu thích sự nghèo khó kitô giáo không ? 

 Tôi có tìm nghỉ ngơi nơi Chúa và siêu thoát khỏi mọi 

thứ khác không ? 

 Để phụng sự Chúa tốt hơn, tôi có sẵn lòng bỏ những 

tiện nghi, những sở thích, những tình cảm không ? 

 Tôi có dùng những đồ xa xỉ, những chi tiêu không cần 

thiết không ? 
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10. “Vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông 

thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những 

người bé mọn” (Mt 11,25). 

 Tôi có tự phụ, kiêu ngạo, dễ tự ái, dễ bị kích động nóng 

giận, khó tha thứ, dễ bị chán nản không ? 

 Tôi có năng cầu xin Chúa nhân đức khiêm nhƣờng 

không ? 

 

11. “Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). 

 Tôi có siêng năng lãnh nhận các phép Bí tích không? 

 Tôi có thể nói đƣợc rằng tôi yêu mến Giáo Hội và Hội 

Dòng, chăm lo cho sự phát triển và các quyền lợi của Hội 

Dòng không ? 

 

12. “Anh là Phêrô” (Mt 16,18). 

 Tôi có ngoan ngoãn đón nhận những lệnh truyền, những 

lời khuyên hay sự sửa dạy của Bề Trên tôi không? 

 Tôi có đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, hiệp 

thông trọn vẹn với giáo huấn và ý chỉ của Ngài không ? 

 

13. “Hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). 

 Tôi có mau mắn cƣ xử bác ái với anh em hay chẳng 

quan tâm đến họ vì tính ích kỷ, lãnh đạm và vô tâm? 

 Tôi có thăm viếng và gần gũi các anh em đang gặp thử 

thách đau khổ không ? 

 Tôi có sống tình huynh đệ để không ai phải cô đơn 

không ? 

 

14. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 

14,6). 
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 Tôi có hiểu biết cách sâu xa Hiến Luật, Nội Quy của 

Dòng và các giáo huấn của Giáo Hội liên quan đến đời tu của 

tôi không ? 

 Tôi có ý thức thực hiện các giáo huấn hằng ngày trong 

đời sống không ? 

 

15. “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). 

 Tôi có năng xƣng tội đều đặn đúng với bậc sống của tôi 

không? 

 Tôi có sẵn lòng làm hòa và quảng đại tha thứ không? 

 

16. “Người gọi những kẻ Người muốn và họ đến với 

Người” (Mc 3,13). 

 Tôi có chú ý phát hiện và tài bồi các mầm non ơn gọi 

không? 

 Tôi có lo lắng truyền bá ý thức về ơn gọi nên thánh phổ 

quát không? 

 Tôi có xin tín hữu cầu nguyện cho các ơn gọi và sự 

thánh hóa hàng giáo sĩ, tu sĩ không? 

 

17. “Con Người đến không phải để được người ta 

phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28). 

 Tôi có cố gắng mau mắn phục vụ theo tinh thần Phúc 

Âm không? 

 Tôi có biểu lộ tình yêu của Chúa qua cả các công việc 

phục vụ không? 

 Tôi có thấy đƣợc sự hiện diện của Chúa Kitô trong đau 

khổ thập giá không?  

 

18. “Tôi khát” (Ga 19,28). 
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 Tôi có cầu nguyện và quảng đại hy sinh cho các linh 

hồn không ? 

 Tôi có chu toàn các bổn phận hằng ngày của tôi 

không ? 

 Tôi có ân cần cầu nguyện cho linh hồn đã qua đời 

không ? 

 

19. “Đây là con Bà, đây là Mẹ của con” (Ga 19,26-

27). 

 Tôi có siêng năng lần chuỗi và chạy đến với Đức Mẹ 

không ? 

 Tôi có vun trồng lòng sùng kính Mẹ Maria cho ngƣời 

khác không ? 

 Trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ, ham muốn xác 

thịt và thế gian, tôi có chạy đến xin Mẹ cầu bàu không ? 

 

20. “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay 

Cha” (Lc 23,46). 

 Tôi có mau mắn thăm viếng giúp đỡ và cầu nguyện cho 

những ngƣời hấp hối không ? 

 Trong nguyện gẫm cá nhân, hay khi dạy giáo lý, tôi có 

quan tâm đến tín lý của Giáo Hội về tứ chung không ? 

 Tôi có cầu xin ơn bền đỗ và kêu gọi ngƣời khác cũng 

làm nhƣ vậy không ? 

 Tôi có năng sốt sắng cầu bàu cho các linh hồn đã qua 

đời không ? 

 

      (Có một điều) 
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KẾT LUẬN 

 

 

 

Trong niềm tin tƣởng vào lời hứa của Chúa Cứu Thế 

bảo vệ Giáo Hội khỏi sức mạnh tàn phá của hỏa ngục và sự 

đổi mới không ngừng của Chúa Thánh Linh, tôi xin mƣợn 

cuộc phỏng vấn thú vị của Zenith với Đức ông Rossetti, tác giả 

cuốn “Tại sao các linh mục hạnh phúc” phát hành ngày 

12/10/2011. Đức ông Rossetti là một nhà tâm lý học chuyên 

sâu, trƣớc đây là Chủ tịch và Giám đốc điều hành trung tâm 

điều trị và giáo dục dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, hiện là Phó 

Giám đốc các chƣơng trình hội thảo và sứ vụ tại các Đại học 

Công giáo Mỹ.
316

 

 

Các linh mục có thuộc nhóm những người hạnh phúc 

nhất không?  
- Một số nghiên cứu ở Mỹ trong vài năm qua phát hiện 

khoảng 90% các linh mục nói rằng họ hạnh phúc. Trong khảo 

sát của Đức Ông Rosetti với 2.500 linh mục, tỉ lệ này cao tới 

92,4%. Các yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất cho hạnh phúc của 

linh mục là sự “an bình nội tâm.” Nếu chúng ta cảm thấy an 

bình nội tâm, thì cũng cảm thấy đƣợc hạnh phúc với những gì 

xung quanh. Nhƣng đây cũng là một thách đố: Nếu chúng ta 

                                                 
316 Viết theo bài của Nguyễn Trọng Đa trong Vietcatholic.net từ nguồn Zenith.org ngày 

6/10/2011. 
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không hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì đừng chỉ trích bên 

ngoài, nhƣng hãy nhìn vào nội tâm chúng ta. Yếu tố dự báo 

mạnh mẽ nhất của an bình nội tâm là mối quan hệ của ta với 

Thiên Chúa. Khi ta có mối quan hệ vững chắc với Thiên Chúa, 

ta sẽ có an bình nội tâm. Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta ơn 

này: “Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban bình 

an của Thầy cho anh em.” Chúng ta chỉ tìm thấy sự bình an 

đích thực và lâu dài trong Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng 

của chúng ta là một đóng góp mạnh mẽ cho an bình nội tâm lẫn 

hạnh phúc cá nhân. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy an bình 

nội tâm và niềm vui cho đến khi thực sự có mối quan hệ cá 

nhân với Thiên Chúa. Hầu hết các linh mục đã tìm thấy mối 

quan hệ nhƣ vậy, và họ là những ngƣời đàn ông hạnh phúc. 

 

Vai trò của các mối quan hệ liên nhân vị trong hạnh 

phúc của linh mục? 
- Yếu tố góp phần vào mối quan hệ tích cực với Thiên 

Chúa là có các ngƣời bạn thân. Việc phát triển mối quan hệ 

lành mạnh với ngƣời khác giúp chúng ta kết nối với Thiên 

Chúa. Nhiều lần Phúc Âm đã nói về việc mến Chúa yêu ngƣời 

nhƣ là hai mặt của một thực tại: “Ngƣời nào không yêu thƣơng 

anh em mà mình nhìn thấy thì không thể yêu Chúa mà mình 

không nhìn thấy.” Kết quả thống kê đã khẳng định giáo huấn 

Tin Mừng này: yêu thƣơng ngƣời lân cận và xây dựng mối 

quan hệ bác ái với bạn bè, gia đình và ngƣời lân cận giúp 

chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và ngƣợc lại. Điều này thật 

quan trọng để trở thành ngƣời hạnh phúc. Sự cô lập gây ra bất 

hạnh. Cần phải liên kết với các ngƣời khác. Điều đáng mừng 

là trên 90% các linh mục báo cáo là có tình bạn vững chắc với 

các linh mục khác và giáo dân. Con số các linh mục hạnh phúc 

đã gia tăng, và có thể sẽ tăng lên cao hơn, chỉ có 3,1% linh 

mục đôi khi nghĩ đến việc rời khỏi chức linh mục.  
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Đời sống độc thân liên quan đến hạnh phúc của linh 

mục thế nào? 
- Linh mục nào cảm thấy đƣợc Thiên Chúa kêu gọi sống 

đời độc thân và cảm nghiệm sống đời độc thân nhƣ là một ân 

sủng cá nhân, bất chấp những thách đố của nó, thì họ là ngƣời 

đàn ông hạnh phúc. Thật vui là trên 75% linh mục đã thấy đời 

độc thân là một phần tích cực của cuộc sống họ. Tỉ lệ này có khả 

năng tăng cao hơn trong tƣơng lai. Chính các linh mục trẻ tuổi 

nhất là ngƣời mạnh mẽ ủng hộ việc sống độc thân bắt buộc. 

Nhƣng đây là một thách thức: chấp nhận việc sống độc thân nhƣ 

là một phần cần thiết của đời sống linh mục đòi hỏi một mức độ 

sâu sắc hơn về tâm linh để cảm nghiệm đời độc thân nhƣ một ơn 

ban của Thiên Chúa, và là một ân sủng cá nhân.  

 

ĐHY Claudio Hummes lúc còn là Tổng Trƣởng Bộ 

Giáo Sĩ đã nhận định lạc quan, hy vọng và đầy an ủi: “tuyệt 

đại đa số các linh mục là những ngƣời rất xứng đáng, toàn 

tâm toàn ý cho thừa tác vụ linh mục, những ngƣời chuyên tâm 

cầu nguyện và làm việc bác ái mục vụ, đặt cả cuộc đời vào 

việc thực hiện ơn gọi và sứ mệnh của mình... Giáo Hội muốn 

nói trƣớc hết với các linh mục rằng Giáo Hội hãnh diện biết 

bao về các linh mục của Giáo Hội; Giáo Hội yêu mến, tôn 

kính, ngƣỡng mộ họ dƣờng nào và nhìn nhận với lòng tri ân 

công tác mục vụ của họ và cuộc đời chứng nhân của họ.” 
317

 

Nếu chúng ta thuộc nhóm những linh mục này, xin Chúa gìn 

giữ chúng ta đƣợc nhƣ vậy mãi. Nhƣng nếu chúng ta không 

đƣợc ở trong nhóm đó, thì xin Chúa thƣơng tha thứ và dẫn đƣa 

chúng ta vào. Amen. 

 

                                                 
317 ĐHY Cláudio Hummes, Thƣ nhân Năm Linh Mục Zenit.org ngày 27/5/2009. 
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(Hát: Lạy Chúa, con lên đường) 

 

Huế, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2014 
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