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KKIINNHH CCẦẦUU CCHHOO CCÁÁCC LLIINNHH MMỤỤCC
(Đọc sau thánh lễ, trừ ngày Thứ Năm)

Lạy Chúa Giêsu là Linh mục đời đời./ Chúa đã dùng các
Đức Giám Mục mà thông ban bảy ơn Thánh Thần để thánh hóa
các Linh mục./ Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng
Linh mục noi theo./

Xin ghi khắc hình ảnh Chúa vào tâm hồn các Linh mục /
để các ngài trở thành những Kitô thứ hai của Chúa./ Xin cho các
Linh mục biết sống theo ánh sáng đức tin / luôn tin t ưởng vào
quyền năng vô biên của Chúa trong bất  kỳ hoàn cảnh nào./ Xin
cho các Linh mục biết sống nội tâm,/ siêng năng cầu nguyện,/ lấy
Mình Máu Thánh Chúa và Tin M ừng làm lương thực hàng ngày./

Xin cho các Linh mục biết thực lòng mến Chúa và yêu
người,/ biết hy sinh cuộc đời v ì tha nhân,/ luôn nêu gương khiêm
nhường,/ khó nghèo,/ hiền hòa và trong sạch,/ để mọi người nhận
ra Chúa Giêsu nơi các Linh m ục./

Xin cho các Linh mục biết cảm mến và vâng phục vị Cha
chung Giáo hội là Đức Giáo Hoàng,/ Xin cho các Linh mục biết
thành tâm vâng phục / và cộng tác với Giám mục là đấng kế vị các
Thánh Tông Đồ,/ Xin  cho các Linh mục biết đo àn kết với anh em
Linh mục trong việc mở mang Nước Chúa./

Xin cho các Linh mục trở thành những chủ chăn nhiệt
thành săn sóc đoàn chiên / bi ết tìm kiếm những con chiên thất lạc /
biết săn sóc những con chiên bệnh hoạn / biết chữa lành những
con chiên đau yếu / biết nuôi dưỡng đàn chiên trong đồng cỏ xanh
tươi của Chúa./ Xin cho các Linh mục trở n ên người cha chung
đáng mến của mọi gia đình trong cộng đoàn / biết hướng dẫn giáo
dân trong tình phụ tử / biết lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn
nuôi dưỡng cộng đoàn,/ để mọi người trong cộng đoàn hăng say cộng
tác xây dựng Nước Chúa./
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Lạy Mẹ Maria là Mẹ các Linh mục./ Xin cho các Linh mục
hằng yêu mến Mẹ./ Xin Mẹ thương nâng đỡ các Linh mục đang
yếu đuối./ Xin Mẹ yên ủi các Linh mục đang sầu buồn./ Xin Mẹ
khích lệ các Linh mục đang nản chí / để các ng ài luôn hăng say
chu toàn nghĩa vụ linh mục. Amen.

LLỜỜII KKIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC
(Đọc sau thánh lễ ngày Thứ Năm)

Lạy Chúa Giêsu Linh mục,/ xin tạ ơn Chúa đã thương gọi
con làm Linh mục của Chúa./

Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi,/ hưởng thụ,/ xin cho con
biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ./ Giữa một thế giới còn nhiều
người đói nghèo,/ xin cho con đừng thu tích của cải./ Giữa một thế
giới mà sự sống bị chà đạp,/ xin cho con biết quý trọng phẩm giá
từng người./ Giữa một thế giới không t ìm thấy hướng sống,/ xin cho
con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu Linh mục,/ xin cho con cảm được cơn đói
đang giày vò bao người,/ xin cho con nghe được lời mời gọi của
Chúa:/ “Các con hãy cho họ ăn đi”./

Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có
cho Chúa,/ để Chúa trao tất cả những g ì Chúa có cho con / và cho
cả nhân loại. Amen.
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LLỜỜII NNÓÓII ĐĐẦẦUU

Tôi rất thích định nghĩa này: “Đời sống thiêng liêng là đời
sống nhân bản được sống trong Chúa Thánh Thần. ” Quả vậy,
việc đào tạo linh mục (được đào tạo và tự đào tạo) phải đi qua tiến
trình “làm con người tốt, rồi làm người kitô hữu tốt, thì mới làm
người linh mục tốt được.” Nếu hạ tầng cơ sở mà không vững chắc
thì thượng tầng kiến thiết sẽ không bền lâu đ ược. Điều đó Chúa
Giêsu đã nói rõ trong Phúc Âm qua việc xây nhà trên đá.

Sau nhiều năm chia sẻ với các ứng sinh linh mục v à tu sĩ
thuộc nhiều giai đoạn được đào tạo và tự đào tạo, từ những gì tôi
đã học được, đã hiểu, đã cố gắng sống và trải nghiệm, những kinh
nghiệm sống bản thân không thiếu thăng trầm va vấp cho đến nay
ở tuổi bảy mươi mốt, những kinh nghiệm qúi báu rút tỉa đ ược từ
việc giúp tĩnh tâm, giải tội đối thoại v à linh hướng, cũng như
những bài học học được khi các học viên chia sẻ những thao thức,
những trăn trở, những niềm vui v à đau khổ, nước mắt và nụ cười,
những thành công và thất bại, những thách đố và trông đợi, ở
chính mình, ở anh chị em, ở Bề Trên và các nhà đào tạo, ở những
người họ phải giao tiếp trong sứ vụ tông đồ, thuộc về Giáo Hội
hay ở ngoài Giáo Hội công giáo, tôi nhận ra một thực tế rất hữu
ích rằng chúng ta cần học hỏi lẫn nhau v à cùng nhau học với vị
thầy duy nhất là Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Th ần, nhất là
đối với các ứng sinh linh mục triều.

Trong ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, cũng
như xét đến những thay đổi điểm mốc v à giá trị của thế giới hiện
nay trong đó có Giáo Hội và Xã hội Việt Nam chúng ta,  những
kinh nghiệm sống ấy gợi hứng cho tôi chú tâm hơn vào thực tế
cuộc sống khi soạn tập tài liệu này: “LINH MỤC GIÁO PHẬN



5

TƯƠNG LAI HỌC & SỐNG TU ĐỨC TOÀN DIỆN TRONG
BỐI CẢNH THỰC TẾ CỦA GIÁO HỘI V À XÃ HỘI VIỆT
NAM HÔM NAY.”1

Mong muốn của tôi là cố gắng theo sát ánh sáng Lời Chúa
và chỉ đạo của giáo huấn Giáo Hội để nh ìn vào thực tế đang diễn
ra trong Giáo Hội và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Giáo Hội v à
Xã hội Việt Nam, hầu giúp ứng sinh linh mục giáo phận can đảm
đối mặt với thực tế của đời m ình, và từ thực tế đó mà định hướng
hay tái định hướng đời sống ơn gọi của mình theo đúng bản chất
đích thực của lý tưởng đời sống và sứ vụ linh mục triều mà Chúa
và Giáo Hội mong muốn, thế giới và con người ngày nay đang
chờ đợi, với mục đích kép là vừa học cho mình sống hôm nay vừa
chuẩn bị hành trang cho sứ vụ của mình ngày mai.

Vấn đề thật cần thiết và hữu ích, nhưng vượt quá tầm với
của sức mình, nên tôi thêm hai chữ “BẢN THẢO” ở giáo tr ình
này. Phải, đây mới là bản thảo. Là bản thảo nghĩa là chưa xong,
chưa đầy đủ, chưa tốt, cần phải được liên tục sửa chữa, hiệu đính,
cập nhật cái mới, bỏ đi cái cũ hay không thích hợp. Công việc n ày
không phải tự mình tôi hay cùng những người nghe tôi chia sẻ và
chia sẻ với tôi mà làm được. Tôi tha thiết xin mọi người, nhất là
các bậc Thầy, các bậc Đàn Anh giúp chỉ giáo và sửa chữa cho tôi,
vì lợi ích lớn hơn của các ứng sinh, đang học cho biết làm linh
mục là thế nào và sẽ thực sự sống là linh mục hơn lên mỗi ngày
trong sứ mệnh của Giáo Hội giữa lòng thế giới không ngừng biến
chuyển, đặc biệt trong bối cảnh Giáo  Hội và Xã Hội Việt Nam
hôm nay. Tôi chân thành cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt các
anh em chủng sinh ba lớp Thần học Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Hà Nội đã sẵn lòng lượng giá khóa học, thẳng thắn ph ê bình về

1 Xin xem thêm Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và
tự đào tạo thiêng liêng của các linh mục tương lai trong bối cảnh
Việt Nam ngày nay, ĐCV. Huế, 2006.
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giáo trình, giáo viên lẫn học viên để bản hiệu đính này và các
khóa học sau được tốt hơn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến ho àn thành
tốt đẹp những gì Ngài đã thương khởi sự cho chúng ta và với
chúng ta, nhờ lời cầu bàu mạnh thế của Mẹ Maria Lavang v à
Thánh Cả Giuse.

Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
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MỤC LỤC

Kinh cầu cho linh mục
Lời Nói Đầu
Mục Lục

CHƯƠNG MỘT

LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN TTƯƯƠƠNNGG LLAAII
SSỐỐNNGG TTỐỐTT ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG ĐĐỘỘCC TTHHÂÂNN LLIINNHH MMỤỤCC

TRONG BỐI CẢNH GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI
VIỆT NAM HÔM NAY

A. ĐẶT VẤN ĐỀ: Môi trường sống của ứng sinh linh
mục trước khi được tiếp nhận và đào tạo
A.I. Kết quả của một cuộc điều tra
A.I.1 Càng lên cao, người trẻ càng... “hư”
A.I.2 Phong cách sống đạo đức
A.I.3 Một số các nguyên nhân
A.II. Nhận định của HĐGM Việt Nam
A.III. Suy tư và nỗ lực cải tiến của chúng ta
A.IV. Ứng sinh nên biết sớm về những trở ngại Giáo
Luật
B. Ý NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LINH MỤC
B.I. Cái nhìn tiêu cực về độc thân linh mục
B.II. Cái nhìn đúng đắn về độc thân linh mục
B.III. Hệ luận
Bài đọc thêm
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
C. TÍNH THÂN MẬT CỦA ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN
LINH MỤC
C.I. Tương quan nam-nữ và thân mật giới tính
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C.I.1 Tương quan Nam Nữ
C.I.2 Thân mật giới tính
C.II. Linh mục cũng là con người
C.II.1 Nhu cầu tình yêu
C.II.2 Nhu cầu thân mật
C.II.3 Nhu cầu hạnh phúc
C.III. Tính dục và khoái cảm
C.III.1 Tính dục tình ý
C.III.2 Tính dục sinh dục
C.III.2a Tình yêu sinh dục
C.III.2b Cách xử lý tình yêu sinh dục
        1) Làm hài lòng
        2) Ức chế
        3) Đàn áp
        4) Thăng hoa
C.III.2c Ứng xử sinh dục
C.III.3 Khoái cảm
C.III.3a Khoái cảm tinh thần
C.III.3b Khoái cảm giác quan
C.III.3b1) Khoái cảm giác quan đơn thuần
C.III.3b2) Khoái cảm giác quan liên quan đến tình dục
C.III.3c Khoái cảm sinh dục
C.III.3c1) Khoái cảm sinh dục được muốn trực tiếp
C.III.3c2) Khoái cảm sinh dục được muốn gián tiếp
C.IV Các loại thân mật của linh mục
C.IV.1 Thân mật không dành riêng
C.IV.2 Thân mật không sở hữu
C.IV.3 Thân mật có chọn lựa
C.IV.4 Khoảng cách và sự riêng tư
C.IV.5 Độc lập trong thân mật
C.IV.6 Đụng chạm và thân mật
C.IV.7 Đối đầu trong thân mật
C.IV.8 Cởi mở trong thân mật
C.IV.9 Trung thành với ơn gọi
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D. TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA LIN H MỤC
D.I. Đặt Vấn Đề
D.II.Linh mục tương quan với người nữ
D.II.1 Tương quan với người nữ nói chung: Trợ lực
hay là vấn đề cho cuộc sống và sứ vụ?
D.II.2 Tương quan với nữ tu: Phải khôn ngoan và tỉnh
thức.
D.II.3 Tương quan với bạn khác phái đời thường
D.II.3a Bạn là con gái hay bạn gái công giáo
D.II.3b Bạn là con gái hay bạn gái không công giáo
D.II.3c Đối với các góa phụ
D.II.4 Những con đường tương quan tốt
D.II.4a Tương quan với mẹ và chị em của mình
D.II.4b Coi các cụ bà như mẹ và các thiếu nữ như chị
em
D.II.4c. Nhìn cách ứng xử và mối tương quan hài hoà
của Chúa Giêsu đối với phụ nữ
Bài đọc thêm
Tình Bằng Hữu chân thật, hoàn hảo và vĩnh viễn
(trích khảo luận của chân phước En-rê-đi)

E. KHÍA CẠNH TÂM LÝ VÀ TÍNH DỤC TRONG
ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
E.I. Nhận định tổng quát
E.II. NĂM ĐỊNH LUẬT TÂM SINH LÝ NAM NỮ
E.II.1 Luật Ưu Tiên
E.II.2 Luật Phân Cách
E.II.3 Luật Thính Giác
E.II.4 Luật Chi Tiết
E.II.5 Luật Bất Đồng Cảm
E.III. VẤN ĐỀ THỦ DÂM
E.III.1 Định nghĩa và thực trạng
E.III.2 Các loại thủ dâm
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    Thủ dâm trẻ nít
    Thủ dâm thiếu niên
    Thủ dâm trưởng thành
    Thủ dâm xúc phạm
E.III.3 Nguyên do và mục tiêu
E.III.4 Những thỏa hiệp
Sợ đàn bà
Sách báo, phim ảnh khiêu dâm
Phô bày bộ phận sinh dục
Mặc y phục của người khác phái
Hành động thú tính
Bạo động với chính m ình
E.III.5 Một số quan điểm
    Freud và William Fleiss
    Fenichel
    Những biện pháp vô nhân đạo
    Xã hội học và tâm lý học hiện đại
    Quan điểm của Giáo Hội
E.III.6 Tiến trình phát triển lành mạnh

Trẻ khám phá
    Trò chơi sinh dục
    Chưa trưởng thành
    Can thiệp khôn khéo

Can thiệp thiếu thích hợp
E.III.7 Hướng dẫn hữu hiệu và chữa lành
    Quan tâm thích đáng
    Lắng nghe để hiểu
    Nhìn lại để thương
    Đừng vẽ đường cho hươu chạy
    Tự chủ và liên đới
    Tìm kiếm sự bình an
    Nhìn vào lý tưởng
    Trợ lực cảm thông
    Chia sẻ chữa trị
    Trợ giúp thiêng liêng
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    Ý thức cam kết ơn gọi
    Sức mạnh của lời cầu nguyện

Đồng hành tin cậy
E.IV. VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
E.IV.1 Nhận định
E.IV.2 Đồng tính luyến ái là gì?
E.IV.2a. Hiện tượng đồng tính luyến ái trong Kinh
Thánh
E.IV.2a1) Kinh Thánh Cựu Ước.
E.IV.2a2) Thánh Kinh Tân Ước,
E.IV.2b Nói rõ hơn về đồng tính luyến ái
E.IV.2c. Thái độ đối xử tích cực
E.IV.3. Lập trường của Giáo Hội
E.IV.4. Thái độ phải có
E.V. Áp dụng tâm lý học vào phân định và đào tạo ơn
gọi

F. NHỮNG YẾU TỐ NỒNG CỐT CỦA TR ƯỞNG
THÀNH TÌNH CẢM
F.I. Dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành
FF..II..11 SSựự bbốốcc đđồồnngg,, hhấấpp ttấấpp
FF..II..22 SSựự kkhhắắtt kkhhee ccứứnngg ccỏỏii
F.I.3 Những chỉ dẫn của sự thiếu trưởng thành
F.I.3.1) Trong tương quan với bản thân
F.I.3. 2) Trong tương quan với tha nhân
F.I.3 3) Trong tương quan với thực tại
F.I.4 Kết quả đáng suy nghĩ  của một cuộc nghiên cứu
F.II. Tiến đến sự trưởng thành
FF..IIII..11 BBốốnn đđưườờnngg llốốii ccăănn bbảảnn đđểể bbảảoo vvệệ cchhíínnhh mmììnnhh
FF..IIII..11 11)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ nnhhấấtt:: PPhhủủ nnhhậậnn
FF..IIII..11 22)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ nnhhìì:: TTrrốốnn cchhạạyy
FF..IIII..11 33)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ bbaa:: CChhiiếếnn đđấấuu
F.II.1 4) Đường lối thứ tư: Mỉm cười
FF..IIII..22 TTiiêêuu cchhuuẩẩnn đđáánnhh ggiiáá ssựự ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
FF..IIII..22 11)) BBốốnn pphhưươơnngg ddiiệệnn ccủủaa ssựự ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
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F.II.22 2) Các tiêu chuẩn đánh giá
    Thái độ đối với bản thân
    Thái độ đối với tha nhân
    Thái độ đối với thực tại
F.III. Thế nào là trưởng thành?
FF..IIIIII..11 CCáácc đđặặcc ttíínnhh ccủủaa ssứứcc kkhhooẻẻ ttiinnhh tthhầầnn
FF..IIIIII..22 CCáácc cchhuuẩẩnn mmựựcc ccủủaa mmộộtt ccoonn nnggưườờii ttrrưưởởnngg
tthhàànnhh
F.III.3 Một con người trưởng thành thể hiện tốt chính
mình

G. ỨNG SINH GIÚP NHAU TỰ Đ ÀO TẠO CHÍNH
MÌNH
G.I. Tính Quyết định của tự đà tạo
G.II. Cộng đoàn giáo dục
G.III. Nhóm nhỏ các bạn đồng môn
G.IV. KỸ THUẬT CHỈ BẢO HUYNH ĐỆ
G.IV.1 Định nghĩa
G.IV.2 Cho và Nhận Feed-Back
G.IV.2a Tám điều kiện của người cho Feed-Back
G.IV.2b Bốn điều kiện của người nhận Feed-Back
G.IV.3 Lợi ích của việc cho và nhận Feed-Back:
G.IV. 4 Chú ý trong sinh hoạt nhóm:
G.IV.5 Áp dụng vào việc ứng sinh viết nhận xét về
nhau
G.IV.6 Lòng cảm thông đối với lầm lỗi của ng ười khác

CHƯƠNG HAI

ỨNG SINH LINH MỤC GIÁO PHẬN  TIẾP TỤC VÀ
CỦNG CỐ VIỆC PHÂN ĐỊNH VÀ SỐNG ƠN GỌI

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
A.1. Những ý niệm khởi đầu
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A.2. Tiến trình ơn gọi năm bước
A.2a Bước thứ nhất
A.2b Bước thứ hai
A.2c. Bước thư ba
A.2d. Bước thứ tư
A.2e. Bước thứ năm
B. MỤC VỤ LINH HƯỚNG, KỸ NĂNG CHUYÊN
BIỆT PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI
B.I. Những ý niệm khởi đầu
B.II. Định nghĩa
B.III. Các nguyên tắc chung
B.IV. Ba mối tương quan khép kín trong việc linh
hướng: Chúa Thành Thần/Ứng Sinh/Vị linh hướng
B.IV.1 Tương quan vị Linh hướng với C.Thánh Thần
B.IV.2 Tương Quan Ứng Sinh Với Chúa Thánh Thần
B.IV.3 Tương quan ứng sinh/Vị Linh Hướng
B.IV.3a Về phía Ứng sinh
B.IV.3b Về phía Vị Linh Hướng
BB..VV.. TTưươơnngg ttáácc ttòòaa ttrroonngg vvàà ttòòaa nnggooààii
BB..VV..11.. ĐĐịịnnhh NNgghhĩĩaa
B.V.2 Tương Tác giữa Tòa Trong và Tòa Ngoài
BB..VV..22aa KKhháácc bbiiệệtt nnhhưưnngg bbổổ ttúúcc cchhoo nnhhaauu
BB..VV..22bb TThhựựcc hhàànnhh cchhuuyyêênn bbiiệệtt
BB..VV..22cc GGiiảảii qquuyyếếtt nnhhữữnngg kkhháácc bbiiệệtt
B.V.3. Thinh lặng trong tiến trình tòa trong
BB..VVII.. SSựự ccầầnn tthhiiếếtt vvàà ggiiáá rrịị ccủủaa tthhiinnhh llặặnngg
BB..VVII..11.. ĐĐiiềềuu KKiiệệnn TThhiiếếtt YYếếuu CChhoo ĐĐờờii SSốốnngg NNộộii TTââmm
B.VI.1a Ý Nghĩa và Giá Trị của Thinh Lặng
BB..VVII..11bb TThháácchh ĐĐốố ccủủaa TThhiinnhh LLặặnngg
BB..VVII..22.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ ccủủaa TThhiinnhh LLặặnngg
B.VI.2a Thinh Lặng trong Phụng Vụ
BB..VVII..22bb TThhiinnhh LLặặnngg TTrroonngg NNhhàà
B.VI.2c Thinh Lặng Cấm Phòng hay Tĩnh Tâm
BB..VVIIII.. NNộộii DDuunngg && TTiiếếnn TTrrììnnhh GGặặpp LLiinnhh HHưướớnngg
BB..VVIIII..11.. LLắắnngg NNgghhee
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BB..VVIIII..22.. CChhúú TTââmm vvààoo HHììnnhh ẢẢnnhh TThhiiêênn CChhúúaa
BB..VVIIII..33.. GGiiúúpp LLààmm SSáánngg TTỏỏ KKiinnhh NNgghhiiệệmm
BB..VVIIII..44.. NNhhậậnn RRaa vvàà LLààmm SSáánngg TTỏỏ HHệệ TThhốốnngg GGiiáá TTrrịị
B.VII.5. Khẳng Định Và Thách Đố
BB..VVIIII..66.. GGiiááoo HHuuấấnn VVàà HHộộii NNhhậậpp
BB..VVIIII..77.. TTrráácchh NNhhiiệệmm
BB..VVIIII..88.. TTrrợợ GGiiúúpp TTrroonngg LLúúcc KKhhóó KKhhăănn
B.VII.9. Cầu Nguyện
B.VIII. Tiến trình và nội dung đánh giá cuối cùng
B.IX. Ứng Sinh Không Thích Hợp
B. X. Nguyên tắc thay đổi vị linh hướng
BB..XXII.. VVịị lliinnhh hhưướớnngg ttốốtt
B.XI.1 Các Đức Tính của vị  Linh Hướng Tốt
BB..XXII..22.. NNhhữữnngg ggìì vvịị LLiinnhh HHưướớnngg TTốốtt pphhảảii ttrráánnhh
B.XI.3 Những gì vị Linh Hướng Tốt phải làm
C. NỘI DUNG LINH HƯỚNG, CÁC KỸ NĂNG
THÔNG THƯỜNG

C..I. Lý lịch ứng sinh
C.I.1. Những ngày tháng và nơi chốn quan trọng
C.I.2. Sức khỏe
C.I.3. Trình độ văn hóa – Năng khiếu
C.I.4. Gia đình
C.I.5. Tìm hiểu Ơn Gọi -  Đăng ký vào dự tu:
C.I.6. Sinh hoạt mục vụ trước khi vào Chủng viện
C.I.7. Giai đoạn ở Chủng viện
C.I.8. Những thao thức, vấn đề và ước vọng muốn chia
sẻ
C.II. Viết tự thuật
C.II.1. Vén mở cuộc gặp gỡ trong tiến tr ình đời sống
C.II.2. Tự thuật như một lời chứng
C.II.3. Chia sẻ câu chuyện đời
C.II.4. Cách viết câu chuyện đời
C.II.5. Đánh giá kết quả của việc viết tự thuật



15

C.III. Ba Yếu Tố Giúp Phân Định Ơn Gọi
C.III.1. Ý Ngay Lành
C.III.2. Động Lực Thúc Đẩy Ý Hướng
C.III.2a Xác định động lực
C.III.2b Một ít động lực
C.III.2c Các loại ý hướng
C.III.3. Cam Kết Tự Biến Đổi Cho Sứ Vụ
C.IV. Ba vấn đề cơ bản và quyết định
C.IV.1. Biết Mình
C.IV.2. Vấn đề thân mật tính dục
C.IV.3. Vâng lời
C.V. Vai trò của Gia đình đối với ơn gọi
C.V.1. Khía cảnh tích cực của bối cảnh gia đ ình
C.V.2. Khía cạnh ít tích cực của những mong đợi và
kỳ vọng của gia đình
C.VI. Đánh giá động lực nội tâm
C.VI.1. Tính hấp dẫn của ơn gọi
C.VII.2. Biểu lộ cụ thể ý hướng ngay lành
C.VII. Ứng sinh tự đánh giá
C.VII.1. Những điều kiện bên ngoài
C.VII.1a Môi Trường Xã Hội
C.VII.1b Gia Đình Tôi
C.VII.1c Tương Quan Với Các Linh Mục Quen Biết
C.VII.1d Tương Quan Với Người Khác Phái
C.VII.2. Những điều kiện tự nhiên
C.VII.2a Sức Khoẻ Của Tôi
C.VII.2b Tính Tình Của Tôi
C.VII.2c Trí Khôn Của Tôi
C.VII.2d Năng Khiếu và Khả Năng Của Tôi
C.VII.3 Những điều kiện tinh thần và thiêng liêng
C.VII.3a Tinh Thần Tự Hiến
C.VII.3b Tinh Thần Trách Nhiệm
C.VII.3c Tinh Thần Đời Sống Thiêng Liêng
C.VII.3d Tinh Thần Đức Tin
C.VII.3e Tinh Thần Cộng Tác
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C.VII.3f Tinh Thần Vâng Phục
C.VII.3g Tinh Thần Nghèo Khó
C.VII.3h Tinh Thần Thanh Khiết
C.VII.3i Tinh Thần Phụng Vụ
C.VII.3j Tinh thần Mục Vụ
C.VII.3k Tinh Thần Lao Động Chân Tay
C.VIII. Bản Tự Kiểm (Tháng và Năm, viết trong
những ngày tĩnh tâm)
C.VIII.1 Bảo vệ đời sống thiêng liêng và ơn gọi
C.VIII.1a Diệt trừ Tội Lỗi nhờ Bí Tích Giải Tội
C.VIII.1b Diệt trừ tính xấu chủ đạo và thực tập nhân
đức đối nghịch
C.VIII.1c Độc thân khiết tịnh (trưởng thành nhân bản:
ứng xử, tình cảm và giới tính)
C.VIII.2 Tăng trưởng đời sống thiêng liêng
C.VIII.2a Dâng ngày, Thánh Lễ, Chuỗi Mân Côi
C.VIII.2b Sách Thiêng Liêng
C.VIII.2c Xét mình- Nhật ký Tĩnh tâm
C.VIII.2d Nguyện gẫm
C.VIII.2e Viếng Thánh Thể
C.VIII.2f Đời sống bác ái huynh đệ
C.VIII.2g Kỷ Luật Chủng Viện
C.VIII.2h Hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (những
cảm nhận riêng)
C.VIII.3 Thao thức tông đồ
C.VIII.3a Thấu hiểu ơn gọi linh mục triều
C.VIII.3b Vấn Đề Cần Trao Đổi

C. IX. Trắc Nghiệm Tâm Lý và Phân Định Ơn Goi
C. IX.1 Đông Lực và Những Giới Hạn
C. IX.2 Tiến Trình
C. IX.3 Trắc Nghiệm Tâm Lý Trong Việc Tuyển Lựa
và Đào Tạo Ứng Sinh
C.IX.4 Liên Quan Đến Độc Thân Thánh Hiến
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C.X. Trở thành ứng sinh linh mục
C.X.1 Đường ơn gọi phát sinh từ một cuộc đổi đời
C.X.1a Trở thành Ứng sinh Linh mục là gì?
C.X.1b Một kinh nghiệm đổ vỡ
C.X.2 Chết cho cái cũ để sống cho cái mới

CHƯƠNG BA

ỨNG SINH LINH MỤC GIÁO PHẬN
ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO
V
VÀ ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

A. NHẬP ĐỀ TỔNG QUÁT
A.1 Cầu nguyện là gì?
A.2 Cầu nguyện giúp ta gặp được Chúa
A.3 Vài trở ngại và cách ứng phó trong việc cầu
nguyện
A.3.1 Vấn đề lo ra, chia trí
A. 3.2 Cảm thấy khô khan
A.3.3 Nhu cầu công việc lôi cuốn
A.3.4 Không có thời giờ để cầu nguyện
Bài đọc thêm
Hãy giữ lò lửa cho kín
A.4 Lời cầu nguyện của linh mục
A.5 Những gương mẫu cầu nguyện
A.6 Phải nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện

B. CÁC CÁCH CẦU NGUYỆN
B.1 Cầu Nguyện Bằng Lời
B.2 Cầu Nguyện Bằng Trí
B.3 Cầu Nguyện Chiêm Niệm
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C. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
C.1 Lời Cầu Nguyện Tín Hữu
C.2 Lời Cầu Nguyện Tông Đồ
C.3 Lời Cầu Nguyện Mục Vụ

D. CẦU NGUYỆN THẾ NÀO?
E. CẦU NGUYỆN BIẾN ĐỔI CHÚNG TA
F. PHƯƠNG THẾ ĐÀO TẠO CẦU NGYỆN
F.1 Trách Nhiệm
F.2 Thời Khắc
F.3 Nơi Chốn

G. CÁC HÌNH THỨC CẦU NGUYỆN
G.I LIÊN QUAN ĐẾN LỜI CHÚA
G.I.1 Lời Chúa
G.I.2 Lectio Divina
G.I.3 Phụng vụ các Giờ Kinh
G.I.4 Nguyện gẫm
G.I.5 Sách thiêng liêng

G.II MẦU NHIỆM VÀ NGHI THỨC
G.II.1 Bí tích Thánh Thể
G.II.2a Bí Tích Sám Hối
G.II.2b Gía trị của việc xưng tội cá nhân

H. CÁCH CẦU NGUYỆN Á CHÂU VÀ VIỆT NAM
H.1 Thực tế không mong đợi
H.2 Cầu nguyện theo phong thái Á Châu
H.3 Cầu Nguyện Tập Trung
H.4 Ích Lợi của cách cầu  nguyện Á Châu
H.5 Vượt Qua Những Khó Khăn
       và Kiên Trì Trong Đời Sống Cầu Nguyện

I. THINH LẶNG VÀ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
I.1 Thinh lặng cần thiết cho cầu nguyện
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I.2 Thinh Lặng trong Phụng Vụ
I.3 Thinh Lặng Trong Nhà
I.4 Thinh Lặng Cấm Phòng hay Tĩnh Tâm
I.5 Thinh Lặng và Tiếng Chúa

J. SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
J.1. Qua Chúa Giêsu
J.2 Cầu nguyện là hiệp thông
J.3 Lời cầu nguyện làm ích cho chúng ta
J.4 Lời cầu nguyện sinh ích cho kẻ khác
J.5 Suy tư về cầu nguyện

K. ĐỂ THÀNH NGƯỜI ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG
DẪN GIÁO DÂN CẦU NGUYỆN
K.1 Học Chủ Sự Cầu Nguyện
K.2 Học Hướng Dẫn Thiêng Liêng2

CHƯƠNG BỐN

ỨNG SINH LINH MỤC GIÁO PHẬN
TỰ ĐÀO TẠO VÀ TIẾN BƯỚC
TRÊN CON ĐƯỜNG SỐNG THÁNH

A. Định hướng tổng quát
B. Định nghĩa đời sống thiêng liêng
C. Các mối tương quan và con đường sống thánh của
linh mục giáo phận
CC..11 VVậậyy tthháánnhh tthhiiệệnn llàà ggìì??

2 x. Chương hai: Ứng sinh linh mục giáo phận tiếp tục và củng cố việc  phân định và sống

ơn gọi.
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C.2 Thánh thiện và tội lỗi
D. Các mối tương quan trong đời sống và sứ vụ của
linh mục giáo phận
D.I Tương quan nền tảng
D.I.a Ý niệm tổng quát
D.I.b Vài khía cạnh nổi bật của linh đạo linh mục giáo
phận
D.I.b.1) Linh mục giáo phận và Bí tích Thánh Thể
D.I.b.2) Thánh Lễ tái hiện Hy tế Thập Giá
D.I.b.3) Thánh lễ cuộc đời linh mục vẫn kéo d ài
D.I.b.4) Linh Mục với Mẹ Maria
D. II. Tương quan với tha nhân
D. III. Tương quan với chính mình
D.III.1 Vài nét về linh mục triều
D.III.2 Căn tính linh mục theo truyền thống Giáo Hội
D.III.2a Nguồn gốc chức linh mục
D.III.2b Ý nghĩa và bản chất độc thân linh mục
D.III.2c Linh mục trong mối hiệp thông phẩm trật
D. IV. Tương quan với môi trường thiên nhiên
D.V. Tương quan với “tứ chung”
D.V.1 Cái chết, một con đường sống thánh
D.V.2 Cái chết như hạnh phúc trở về

CHƯƠNG NĂM

ỨNG SINH LINH MỤC GIÁO PHẬN
HỌC SỐNG CĂN TÍNH VÀ SỨ VỤ LINH MỤC

A. LINH MỤC ĐÍCH THỰC SẼ NHƯ THẾ NÀO?
A.1. Linh mục là người được Chúa Thánh Thần tác
động, chiếm hữu và hướng dẫn
A. 2. Linh mục là người của siêu nhiên và cầu nguyện
A.3. Linh mục là người của linh thánh
A.4. Linh mục là người có nền tảng Kinh Thánh vững
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chắc
A.5. Linh mục là người mở ra với hiệp thông
A.6. Linh mục là người hăng say truyền giáo
A.7. Linh mục là người của đối thoại
A.8. Linh mục là người của truyền thông xã hội
AA..9. Linh mục là người nhạy bén với các thay đổi x ã
hội
A.10. Linh mục là người của sứ vụ tiên tri

B. LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐẶT CHÚA KITÔ
LÀM TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH
MỤC CỦA MÌNH
B.1. C Thập Giá (Cross).
B.2. H Nhân Ái (Humanity).
B. 3. R Hòa Giải (Reconciliation)
B.4. I Đời Sống Nội Tâm (Interiority).
B.5. S Tinh Thần Phục Vụ (Servanthood).
B. 6.  T Thầy Dạy (Teacher)

C. LINH MỤC GIÁO PHẬN SỐNG  SỨ VỤ LINH
MỤC TRONG CÁC MỐI TƯƠNG QUAN
C.1. Tương quan với Giám Mục Bản Quyền
C.2. Tương quan với các linh mục đàn anh, nhất là đối
với cha sở của mình
C.3. Tương quan với các linh mục đàn em, nhất là đối
với cha phó của mình
C.4. Tương quan với các chủng sinh, dự tu và các
mầm non ơn gọi giáo sĩ
C.5. Tương quan với các tu sĩ nam nữ
C.6. Tương quan với các nữ tu lớn tuổi và có trách
nhiệm
C.7. Tương quan với các nữ tu bằng tuổi và có trách
nhiệm
C.8. Tương quan với các nữ tu trẻ
C.9. Tương quan với các đệ tử và mầm non ơn gọi tu
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sĩ
C.10. Tương quan với giáo dân nói chung
C.11. Tương quan với Ban Hành Giáo
C.12. Tương quan với các đoàn thể
C.13. Tương quan với những người già cả, bệnh tật và
hấp hối
C.14. Tương quan với các góa phụ, nhất là góa phụ trẻ
C.15. Tương quan với giới trẻ
C.16. Tương quan với giới thiếu nhi
C.17. Tương quan với những người phục vụ trong nhà
xứ, nhất là cô bếp.
C.18. Tương quan với Chính Quyền
C.19. Tương quan với các tôn giáo bạn, nhất là các vị
lãnh đạo
C.20. Tương quan với lương dân
C.21. Tương quan với giới giàu có
C.22. Tương quan với giới nghèo

D. ỨNG SINH LINH MỤC  GIÁO PHẬN HỌC VÀ
SỐNG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIA ĐÌNH
D.I. Những tác động tích cực và tiêu cực của gia đình
đối với việc nuôi dưỡng và chọn lựa ơn gọi linh mục
trong thời kỳ tiền chủng viện và đại chủng viện.
D. II. Những hỗ trợ và khó khăn gia đình có thể mang
lại cho linh mục trong thời gian sung sức thi h ành sứ
vụ mục vụ.
D.III. Những hỗ trợ và khó khăn gia đình có thể mang
lại cho linh mục trong thời gian gặp thử thách, đau ốm
và yếu đuối.
D.IV. Những hỗ trợ và khó khăn gia đình có thể mang
lại cho linh mục trong thời gian tuổi gi à, hưu dưỡng,
lâm chung và sau khi đã qua đời.
Bài đọc thêm
TỔ ẤM HOÀNG HÔN
D.V. Những gì linh mục nên làm và không nên làm
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cho gia đình, nhất là ông bà cố, cũng như con cái bảo
trợ và linh tông

E. NHỮNG TRÔNG ĐỢI
E.1. Linh mục tương lai trông đợi
E.2. Giáo dân trông đợi

CHƯƠNG SÁU

ỨNG SINH LINH MỤC GIÁO PHẬN
HỌC VƯỢT LÊN KHỦNG HOẢNG VÀ TÁI ĐỊNH

HƯỚNG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ ƠN GỌI LINH
MỤC CỦA MÌNH

A. Nhận định tổng quát
B. Lời Chúa mời gọi linh mục giáo phận v ượt lên
khủng hoảng và tái định hướng đời sống và sứ vụ linh
mục của mình
C. Các khủng hoảng có thể xảy ra trong đời sống v à sứ
vụ linh mục giáo phận
C.1. Các cơn khủng hoảng có thể
C.1a. Khủng hoảng tự nhiên về thể lý và sinh lý
C.1b. Khủng hoảng trong đời sống thiêng liêng:
Khủng hoảng đức tin
C.1c. Khủng hoảng trong các tương quan
C.1c.1) Khủng hoảng quyền bính
C.1c.2) Khủng hoảng tình cảm
C.1c.3) Khủng hoảng tình huynh đệ
C. 2.  Các dấu hiệu khủng hoảng trong đời sống v à sứ
vụ của linh mục giáo phận
C.3. Vài phản ứng cần thiết để vượt thắng cơn khủng
hoảng
D. Linh mục giáo phận tái định hướng đời sống và sứ
vụ linh mục của mình
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D.1 Định hướng tổng quát
D. 2. Giá trị của việc xưng tội cá nhân
E. Linh mục giáo phận tái định hướng đời sống và sứ
vụ trong viễn ảnh Quyền bính và Vâng lời
E.1. Trong viễn ảnh Quyền Bính đích thực
E.2. Trong viễn ảnh đức Vâng Lời đích thực
F. Linh mục giáo phận tái định hướng đời sống và sứ
vụ bằng việc sống kinh nghiệm nền tảng”Chúa l à Tất
Cả”
F.1 Kinh nghiệm nền tảng: Chúa là Tất Cả - Chính
Chúa
F.2 Kinh nghiệm sống sứ vụ tông đồ -Việc của Chúa
F.3 Sự điều hợp giữa hai kiểu sống kinh nghiệm nền
tảng và kinh nghiệm sống sứ vụ - Chúa và việc của
Chúa
F.4 Chúa Giêsu là nguyên lý của đời sống và sứ vụ ơn
gọi
G. Tham gia thường huấn linh mục là cách duy trì,
nuôi dưỡng và canh tân việc tái định hướng đời sống
và sứ vụ linh mục
G.1 Yêu sách của Huấn quyền về thường huấn linh
mục
G.2 Những năm đầu đời linh mục
G.3 Những năm về sau cao tuổi cuộc đời linh mục
G.4 Hoạt động tương tác giữa các thành phần liên hệ
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CCHHƯƯƠƠNNGG MMỘỘTT

LINH MỤC GIÁO PHẬN TƯƠNG LAI
SỐNG TỐT ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN LINH MỤC

TRONG BỐI CẢNH GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI
VIỆT NAM HÔM NAY

Điều khẳng định căn để là bản chất đời sống độc thân linh
mục vẫn là một đòi buộc không hề thay đổi trong Giáo Hội Công
Giáo Rôma và được các đương sự tự nguyện dấn thân vào. Nhưng
trong bối cảnh xã hội tục hóa và hưởng thụ hôm nay, nó phải được
hiểu, được sống và được bảo vệ một cách tế nhị, cương quyết và
khôn ngoan, dù khó khăn hơn các thế hệ trước đây.

AA.. ĐĐẶẶTT VVẤẤNN ĐĐỀỀ::
MMÔÔII TTRRƯƯỜỜNNGG SSỐỐNNGG CCỦỦAA ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC
TRƯỚC KHI ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ ĐÀO TẠO

Chúa kêu gọi và chọn lựa một người từ trong hoàn cảnh
sống cụ thể của mình. Vậy môi trường sống của các ứng sinh
muốn theo đuổi lý tưởng linh mục tại Việt Nam ngày nay như thế
nào?

AA..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 m ình được công bố trong cuộc Hội thảo “Giáo
dục đạo đức cho học sinh, sinh vi ên ở nước ta hiện nay - Thực
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trạng và Giải pháp” do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt
Nam tổ chức năm 2007 tại Đồng Nai 3.

AA..II..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%.

 Tỷ lệ nói dối: Ở bậc Tiểu học, đ ã 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 v ị thành niên
phạm tội bị phát hiện (gấp 3 lần). Trung b ình mỗi năm trên
cả nước 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 n ày đã tăng
lên 1.234 học sinh, sinh viên.

AA..II..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
trường ĐH-CĐ trong cả nước do Vụ Văn hóa - Ban Tư tưởng Văn
hóa Trung Ương phối hợp với Vụ Công tác Học sinh Sinh vi ên
(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 tượng “sinh viên tầm gửi”, “tình ở trọ” và từ đó

3 Trích Tin Việt Nam ngày 7/8/2008.
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nạn phá thai ngày càng gia tăng, cả trong giới thiếu nữ vị thành
niên].4

AA..II..33 MMộộtt ssốố ccáácc nngguuyyêênn nnhhâânn
 Nhà trường vẫn nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy ng ười. Nhiều

giáo viên lên lớp chỉ lo truyền giảng kiến thức chuy ên
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 gương 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 mà quên đi nhiệm
vụ học tập, giúp đỡ gia đ ình.

 Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường từ bậc phổ thông
đến đại học còn nhiều bất ổn: Các chương trình giáo dục
đạo đức còn nặng về lý thuyết, nhẹ giáo dục kỹ năng sống,
không tạo được dấu ấn và điều kiện thuận lợi để h ình
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 đ ã làm cho các
giá trị đạo đức truyền thống bị xâm hại v à mai một dần.

 Người trẻ càng lớn càng hư vì nhiều năm qua họ phải thụ
hưởng một nền giáo dục đạo đức theo kiểu quan li êu, 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, đưa ra nhiều tình huống để các em tự giải quyết, qua
đó các em nhận thức được giá trị sống, học được kỹ năng

4 Việc quan hệ tình dục trước 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 người. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một người khác nữa và cũng có thể là một gương xấu công

khai nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353).
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cơ bản và định hướng hành vi. Nội dung chương trình các
môn học khác cần được lồng ghép với nội dung giáo dục
một cách phù hợp.

 Yếu tố kinh tế là vấn đề nổi cộm nhất, mà môi trường gia
đình và xã hội có nhiều yếu tố xấu tác động tr ực 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 l àm giàu
mà bỏ bê con cái.

AA..IIII.. NNhhậậnn ĐĐịịnnhh CCủủaa HHĐĐGGMM VViiệệtt NNaamm

“Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối l ương
tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực, kể cả trong môi trường
cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn tất
cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất n ước và dân tộc không
thể không quan tâm đến t ình trạng này... Do đó, việc giáo dục đạo
đức và lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của toàn xã hội,
và cần đến sự tham gia tích cực của ng ười dân cũng như các tổ
chức xã hội”5

AA..IIIIII.. SSuuyy ttưư vvàà nnổổ llựựcc ccảảii ttiiếếnn ccủủaa cchhúúnngg ttaa

Người có trách nhiệm trước nhất và cao nhất trong việc
tuyển chọn và đào tạo linh mục là Giám Mục giáo phận. 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 của
thừa tác vụ thánh trong toàn thể Giáo Hội. Bổn phận này bó buộc
cách riêng các gia đ ình, các nhà đào tạo, đặc biệt là các giáo sĩ,

5 Quan điểm của HĐGMVN về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, I, 2&3, làm tại

Xuân Lộc ngày 25/9/2008.
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nhất là các cha sở... Chuẩn bị thích đáng cho những ng ười nam
đứng tuổi cảm thấy m ình được gọi vào thừa tác vụ thánh.”6

Nhưng trong chiều kích Giáo Hội tham gia, Giám mục
giáo phận ủy nhiệm cho một số nhà đào tạo đã được chuẩn bị kỹ
lưỡng 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 được 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 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
ngược dòng với xu hướng thời đại của nền văn minh sự chết  [tục
hóa, hưởng thụ vật chất và khoái lạc]. Tuy nhiên, sống trong một
bối cảnh xã hội như thế, chắc chắn các thanh thiếu ni ên nam nữ
Công giáo cũng không thể không chịu ảnh h ưởng, kể cả các dự tu
nam nữ trong thời gian tìm hiểu và đi học ở ngoài xã hội.

Thật thế, trong Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện
trong các dòng tu,” Bộ Tu sĩ nhận định: “… Thường có sự chênh
lệch giữa những kiến thức đời, đôi khi rất chuyên môn, với sự
tăng trưởng tâm lý và đời sống kitô… Họ cũng chịu ảnh h ưởng
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 đ ã 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 đ ã có những kinh nghiệm

6 x. GL 233.
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thương đau trong lãnh vực vừa kể trên… đòi phải được thanh lọc
và uốn nắn lại”7

Do đó, các nhà đào tạo phải quan tâm đến các mối li ên hệ xã
hội và đời sống độc thân thanh khiết của các ứng sinh tr ước khi
vào Chủng viện hay Dòng tu.8 Phải cân nhắc thái độ của ứng sinh
đối với giới tính và khả năng sống độc thân thánh h iến9; đồng thời
phải xem ứng sinh có ngăn trở Giáo luật nào không.10

Trong một xã hội tục hoá, buông thả luân lý và hưởng thụ
khoái lạc, các nhà đào tạo cần phải giúp các ứng sinh nhận ra
được lý tưởng cao cả của chức linh mục v à đời sống tu sĩ, cùng
những yêu sách tất nhiên của nó ở trong Giáo Hội, hầu ki ên trì sử
dụng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo
vệ lấy mình, trong mọi mối tương quan nhân loại, nhất là tương
quan khác phái, hầu được xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi cho
đến cùng.

Người trẻ ngày nay trưởng thành sớm về mặt sinh học11 nên
chuyện tình cảm yêu đương không thể tránh. Họ cần được giúp
hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trước khi đi vào lựa
chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục v à tu sĩ đúng như
Chúa muốn và Giáo Hội dạy. Đồng thời cũng phải giúp họ thẳng
thắn nhìn nhận những cản trở và chiến đấu không thể vượt qua

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

88-89.

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

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

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

10 GL 1024-1052.

11 Theo Health Times và China Daily, B ộ Y tế Trung quốc cho biết sữa bột của công ty

Synutra của Trung quốc có chứa hormone sinh dục cao h ơn mức bình thường ở người lớn kích thích

gây dậy thì sớm ở trẻ 4-15 tháng tuổi.
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được để lượng sức mình mà đổi hướng sớm, không cần đợi đến
lúc bị phát hiện hay bị tố cáo, v ì con đường linh mục hay tu sĩ
không phù hợp cho họ.12

Đối với người Việt Nam chúng ta, lãnh vực tính dục rất tế
nhị, các nhà đào tạo phải làm cho mình trở thành người 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 đ ã nói dối thì
họ sẽ có khuynh hướng nói dối mãi, dù biết rằng sẽ phải trả giá rất
đắt khi lời nói dối bị vạch trần. 13

Vì thế, thật hữu ích trong thời gian đầu n ày, ứng sinh cần
được trình bày rõ và tự mình có trách nhiệm đối mặt với những g ì
đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp đỡ của các
nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. Có thế thì sự chọn lựa đời sống
linh mục hay tu sĩ có hướng dứt khoát ngay từ đầu, để tiến tr ình
đào tạo và tự đào tạo được 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 h ơn thế mà
không đến đỗi mắc ngăn trở th ì càng phải cương quyết chấm dứt,
triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, không nuôi d ưỡng đèo
bồng du dưa nữa. Kể cả hai bên đều cùng đi tu thì phải biến đổi và
thăng hoa nó lên, để tránh những hệ lụy “người xưa cảnh cũ” sau

12 Xin xem Ephesô 2,1-10.

13 Vì muốn việc thanh lọc được nghiêm túc dựa vào lương 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 đường lối sư phạm và nhắc ứng sinh biết có thể dối người chứ không dối đuợc Chúa và

lương tâm mình đâu.
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này. Tốt nhất là không nên tìm cơ hội gặp gỡ riêng tư với người
tình cũ. Nhớ tiến trình con cóc tiến hóa “đứt đuôi nòng nọc.”14

Và dù có nói là quyết tâm lật sang trang đời mới th ì cũng
cần có đủ thời gian để ứng sinh trắc nghiệm chính m ình là mình
có thể kiên trì làm được điều đó; đồng thời người có trách nhiệm
có đủ dữ kiện để an tâm chứng nhận rằng ứng sinh đã thực sự đổi
mới và kiên trì tiến bước được trên đường ơn gọi. Giáo Hội đã quá
đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và đang nỗ lực nghiêm khắc
chấn chỉnh ngay từ bước tuyển lựa và đào tạo đầu tiên.15 Tiếc là
nhiều người quá chú trọng đến THI về kiến thức m à không có
TUYỂN kỹ càng về phẩm chất đạo đức, thanh danh luân lý v à
những vấn đề thuộc tâm sinh lý, cũng như những cản trở Giáo luật
có thể có.

Đã là con người thì ai cũng có những nhu cầu và ham
muốn tự nhiên cần phải chiến đấu, nhưng 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 v à quá dai dẳng thì
không nên để tiếp tục, vì sẽ khổ cho đương sự và nhiều người
khác sau này, thiệt hại cho công cuộc dưỡng giáo và truyền giáo
của Giáo Hội.

Chớ gì ngay từ những ngày còn là mầm non ơn gọi, các
người có trách nhiệm trong gia đình, giáo xứ và giáo phận tích cực
hướng dẫn, nói rõ cho các em biết và xem xét, nếu em nào không
có khả năng sống độc thân khiết tịnh (tiết dục to àn vẹn và trường
kỳ) như Giáo Hội đòi hỏi thì thôi, đừng cho tiếp tục nữa, kẻo các
em sẽ hiểu sai lệch và có một lương tâm lệch lạc về đời sống linh

14 Con cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc

thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ

vội vả tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các t ình huống tình cũ cũng phải như thế.

15 Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Bi ển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong

việc xử lý những trường hợp lạm dụng tính dục.
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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 tư một mình thì có Chúa biết. Nhưng
chuyện gì làm giữa hai người thì rồi người khác cũng sẽ biết,
không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể v ì nhân
đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Ứng sinh nên nhớ rằng
những người thương mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ không chấp
nhận thái độ nước đôi đó đâu. Những người ghét mình hay gia
đình mình sớm muộn gì sẽ tố cáo. Và ngay chính người con gái
khó quên được chuyện ấy cũng sẽ không giữ kín đ ược lâu đâu.
Nàng có thể chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo Hội, chứ
không chịu mất trong tay một hay nhiều cô gái khác đâu; v à rồi
chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì muốn dành lại cho mình hoặc
“không ăn được thì đạp đổ!”

Nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi h ướng 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, nên mạnh dạn và nhanh chóng đưa đương sự ra
khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các nhà đào tạo và
ứng sinh, không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo huyền
và những ảo tưởng nguy hiểm, dù biết rằng mỗi vị thánh đều có
một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. Cũng không ai
được tự phụ rằng ơn thánh sẽ thay thế cho những khiếm khuyết tự
nhiên.

AA..IIVV.. ỨỨnngg SSiinnhh NNêênn BBiiếếtt SSớớmm VVềề NNhhữữnngg TTrrởở
NNggạạii GGiiááoo LLuuậậtt

Tuy đang ở những bước khởi đầu, các ứng sinh cần đ ược
biết sớm những khoản Giáo Luật liên quan cần thiết. Không nên
để quá muộn khiến tiến thối lưỡng nan, thiệt hại cho Giáo Hội lẫn
cho đương sự.
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- GL 1024 và 1033: Ch ỉ có người nam nào đã lãnh nhận Bí
tích Rửa Tội và Thêm Sức rồi mới được 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 v à
ngăn trở nào, đủ các giấy tờ cần thiết, và phải được điều tra
kỹ lưỡng (x. GL 1051)

- GL 1026: Đương sự phải được tự do hoàn toàn, tuyệt đối
không được cưỡng bách bằng bất cứ cách n ào và vì bất cứ lý
do gì, cũng không được ngăn cản người đủ khả năng xứng
hợp theo Giáo luật (x. Chuyện lo v à sợ sau khi học về nhiệm
vụ linh hướng).

- GL 1029: Chỉ nên cho tiến chức những ứng sinh có đức t in
tinh tuyền, ý hướng 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 được 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 trước Thiên Chúa và Giáo Hội.

- GL 1041: Những bất hợp luật không được chịu chức:
- điên khùng/bệnh tâm thần không đủ năng lực chu to àn

thừa tác vụ;
- bội giáo, lạc giáo hay ly giáo;
- mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự;
- tội sát nhân, phá thai có hiệu quả, hay tích cực cộng tác

vào;
- chủ tâm hủy hoại thân thể m ình hay kẻ khác, đã mưu

toan tự vẫn;
- đã thực hiện một hành vi thuộc bí tích truyền chức

[ngồi vào tòa giải tội nghe xưng tội…].
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- GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về
người có những ngăn trở để nhận l ãnh 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 phương thế hữu ích tùy
hoàn cảnh mỗi thời và mỗi nơi:

- giấy chứng nhận các đức tính cần thiết: học thuyết
ngay lành, đạo đức chân thành, hạnh kiểm tốt, khả
năng thi hành thừa tác vụ;

- giấy chứng nhận đã khám nghiệm kỹ lưỡng sức khoẻ
thể lý và tâm lý.

Ứng sinh cũng cần có một cam kết khởi đầu về ý ngay
lành và tính trung thực của việc theo đuổi ơn gọi, liên quan đến
bối cảnh gia đình “xét như chủng viện đầu tiên” (Optatam Totius
số 21), những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên và
những điều kiện thiêng liêng (x. Bản câu hỏi tự vấn).

Ứng sinh cũng được yêu cầu trải qua một cuộc kiểm tra
sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm tâm lý; lãnh vực đời sống tình
cảm cũng cần được khảo sát và chữa lành hầu đạt được sự ổn định
cần thiết cho đời sống linh mục mai ng ày; những gánh nặng nội
tâm cần được tháo gỡ và giải quyết nhờ sự trợ giúp của các nh à
đào tạo, nhất là vị linh hướng.16

- GL 239,2: Mỗi chủng viện phải có ít nhất một vị linh
hướng và những tư tế khác được Giám Mục chỉ định vào
nhiệm vụ này.

- GL 240,2: Không bao giờ được hỏi ý kiến của vị linh
hướng hay cha giải tội trong việc cho chủng sinh tiến chức
hoặc sa thải.

- GL 246, 4: Ứng sinh phải thường xuyên lãnh nhận bí tích
sám hối và tự do chọn lựa cho m ình một vị linh hướng để
có thể tin tưởng bày tỏ lương tâm. Việc linh hướng thuộc

16 GL 239,2; 240,2; 246,4; FABC, 7th Plenary Assembly, Spiritual Direction.
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bí mật tòa trong, như ấn tòa giải tội, trong mối tương quan
khép kín tay ba (Chúa Thánh Th ần, ứng sinh và vị linh
hướng)

Điều mà vị linh hướng khám phá về người thụ hướng ở toà
trong sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài. Điều này không những
để bảo vệ người thụ hướng, mà còn cống hiến cho anh sự tín
nhiệm và tin tưởng rằng điều gì anh đã bộc lộ ở tòa trong vẫn
được giữ bí mật. Chính niềm tín nhiệm v à bảo đảm này mang lại
sự chữa lành tận gốc. Ngay trong tai họa lạm dụng t ình dục trẻ em
khiến lập trường Giáo Hội trở nên cứng rắn hơn và yêu cầu tích
cực hợp tác với thẩm quyền dân sự th ì ấn tòa giải tội vẫn phải
tuyệt đối tuân giữ, cha giải tội không được tố cáo các linh mục
xưng thú phạm tội ấu dâm.17

Tóm lại, việc chuẩn bị các ứng sinh thích hợp l à nhiệm vụ
hàng đầu của cộng đoàn Giáo phận, mà trên hết là của Giám Mục
Bản Quyền và những người Ngài tin tưởng ủy thác cho công cuộc
tối quan trọng này. Sự chuẩn bị nhắm đến việc tiếp nhận các ứng
sinh vào chủng viện, qua việc phân định, nhận xét, đánh giá, tuyển
chọn và khai tâm họ đi vào sự cam kết khởi đầu tiến tr ình tự biến
đổi và cam kết với sứ vụ (x. GL 241). Việc đ ào tạo ở chủng viện
tùy thuộc vào phẩm chất của các ứng sinh đã được nhận vào.
Phẩm chất của đầu vào quyết định phẩm chất của đầu ra : bảy, tám
năm ngắn lắm!

17 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, th ì cha

giải tội không được 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 được làm

bất cứ điều gì dựa trên những lời thú tội của hối nhân hoặc tiết lộ những tội đ ã được xưng ra cho bất kỳ

người 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 v ào những trường 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 h ành chính.



38

ĐTC Biển Đức XVI đau đớn về vấn đề lạm dụng t ình dục
trẻ em hiện đang làm bối rối, góp phần vào việc làm suy yếu đức
tin không ít và mất đi lòng tôn kính đối với Giáo Hội và giáo huấn
của Giáo Hội, đã nêu lên rằng “chỉ bằng cách xem xét cẩn thận
nhiều yếu tố phát sinh ra cuộc khủng hoảng hiện nay mới có thể
tiến hành được một cuộc chẩn bệnh sáng suốt các nguy ên nhân
gây ra bệnh và tìm thấy các phương thuốc hữu hiệu. Chắc chắn,
trong các yếu tố góp phần, ta có thể kể ra:

-   các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra t ư cách xứng
đáng để các ứng viên lãnh nhận 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;

-   khuynh hướng trong xã hội nể vì hàng giáo sĩ và những
khuôn mặt có thẩm quyền khác;

-   và việc quá quan tâm một cách không đúng chỗ tới tiếng
tăm của Giáo Hội và tránh gương mù gương xấu,

-   kết quả là không áp dụng các hình phạt hiện hành theo
giáo luật để giữ tiếng tăm cho mọi ng ười.

Cần phải khẩn thiết hành động để điều chỉnh lại các yếu tố
trên, từng mang lại nhiều hậu quả bi th ương cho đời sống các nạn
nhân và gia đình họ, và làm tối đen ánh sáng Phúc Âm đến độ
ngay các thế kỷ bách hại cũng không làm hại đến thế”18

18 Thư của ĐGH Bênêđíctô XVI gửi Người Công Giáo Ái Nhĩ Lan ngày 20/3/2010, số 4 -

VietCatholic News (21 Mar 2010 23:58).
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BB.. ÝÝ NNIIỆỆMM VVỀỀ ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG ĐĐỘỘCC TTHHÂÂNN LLIINNHH MMỤỤCC

BB..II.. CCááii nnhhììnn ttiiêêuu ccựựcc vvềề đđộộcc tthhâânn lliinnhh mmụụcc

Người thời nay không tin là người ta có thể sống độc thân
khiết tịnh được19, và chúng ta cũng phải khiêm tốn nhìn nhận là
lắm khi phải chiến đấu cam go, cần nhiều ơn Chúa và khôn ngoan
tỉnh thức.20

Thánh Phaolô chia sẻ: “Có ai trong anh em yếu đuối m à
tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh em sa ng ã mà tôi
không cảm thấy như thiêu như đốt”. Và chính Chúa Giêsu cũng đã
dạy: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước
cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh, nhưng xác th ịt lại
nặng nề yếu đuối.”

Độc thân thánh hiến không phải chỉ l à một mình, vì có
nhiều người độc thân không sống một mình, nhưng sống với
những người khác. Vì thế ở một mình không phải là một định
nghĩa tốt về độc thân thánh hiến.

Độc thân thánh hiến không phải l à không kết hôn, vì độc
thân thánh hiến chẳng những có nghĩa là không kết hôn mà còn là
kiêng tính dục trọn vẹn và trường kỳ. Do đó ‘không kết hôn’
không phải là một định nghĩa tốt của độc thân thánh hiến, d ù độc
thân thánh hiến cấm linh mục và tu sĩ không được kết hôn.

Độc thân thánh hiến không phải l à đơn lẻ, vì một người
đơn lẻ hay đơn chiếc thì sẵn sàng để kết hôn. Nhưng một người
độc thân thánh hiến th ì không sẵn sàng để kết hôn. Do đó, độc

19 x. PDV số 29.

20 x. Câu chuyện “Tôi chịu không nổi…ở Nam Đông, Huế.
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thân thánh hiến không thể được định nghĩa là sự thoát khỏi người
khác phái, hôn nhân, con cái, gia đ ình v.v…

Như thế chúng ta không thể định nghĩa  độc thân thánh hiến là
đơn lẻ, đơn chiếc, ở một mình, không kết hôn, kiêng cữ thân mật
nhục dục v.v… Đó là những cách nhìn tiêu cực về độc thân khiết
tịnh của linh mục.

BB..IIII. Cái nhìn đúng đắn về độc thân linh mục

Chúng ta phải nhìn độc thân linh mục một cách tích cực hơn:
không phải theo cái gì nó không là, nhưng theo cái gì nó là. Độc
thân linh mục là một lựa chọn đời sống tích cực v ì Nước Thiên
Chúa. Như thế, độc thân linh mục là một món quà đặc biệt Thiên
Chúa ban và được đón nhận vì Nước Trời. Đoạn Tin Mừng đã trở
thành nền tảng cho độc thân thánh hiến l à Mt 19,12: “Vì có nhiều
lý do khác nhau tại sao người ta trở nên yêm hoạn và không thể
kết hôn:

 một số người được sinh ra như thế;
 những người khác, vì người ta làm cho họ ra như vậy;
 và những người khác yêm hoạn vì Nước Trời”

Độc thân khiết tịnh v ì Nước Trời mà các linh mục được mời
gọi và bị bó buộc phải là một món quà ân sủng đặc biệt được quí
chuộng. Nó giải thoát trái tim một con ng ười, để người ấy trở nên
sốt sắng hơn trong lòng kính mến Chúa và yêu thương mọi người:
“Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm
đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách
làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có
chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về
Người, cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời:
họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”2211

21 1 Cor 7,32-34
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Vì lý do này, độc thân thánh hiến là biểu tượng cho lợi ích
trên trời, và đối với linh mục, tu sĩ th ì nó là phương tiện hữu hiệu
nhất để hết lòng hiến dâng mình cho việc phụng sự Chúa và các
công cuộc tông đồ.22 Đời Sống Độc Thân Linh Mục được nêu bật
như ân huệ và quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa, là lựa chọn một
tình yêu không chia sẻ và mạnh mẽ hơn vì Chúa Kitô và vì Nước
Thiên Chúa.

Đời sống độc thân cần được trình bày rõ ràng, không hàm
hồ và theo cách tích cực. Các chủng sinh cần đạt được mức trưởng
thành về tính dục và tâm lý đầy đủ, cùng một cuộc sống cầu
nguyện siêng năng và đích thực, dưới sự hướng dẫn của các nhà
đào tạo, nhất là vị linh hướng. Những điều đó sẽ hàm dưỡng khả
năng đánh giá giá trị của hi sinh, xả kỷ, tự hiến hết mình, tự giác
kỷ luật, đón nhận thập giá và sự cô tịch, nhất là đối với các linh
mục triều tự mình điều khiển và làm chủ lấy bản thân và cuộc
sống mình.

Mọi công việc đào tạo nội tâm phải sinh hoa kết trái trong
chính lối sống của ứng sinh: Các ứng sinh phải tìm kiếm Thiên
Chúa nơi người khác qua việc phục vụ thừa tác vụ được trao ban
nhưng không và đức bác ái mục tử. Do hồng ân này, linh mục và
tu sĩ có thể gần gũi hơn với Chúa Giêsu với một trái tim không
phân chia, và có thể cống hiến đời mình một cách tròn đầy hơn
cho Nước Thiên Chúa.23

Optatam Totius24 muốn Đời Sống Độc Thân Linh Mục
phải được trình bày hết sức kỹ lưỡng cho các chủng sinh như là
một món quà quí giá của Thiên Chúa, với tình yêu không chia sẻ
vì Nước Trời. Công tác đào tạo này cần được bổ sung bằng những

22 Vaticanô II, Đức Ái hoàn hảo, 28/10/1965, số 12.

23 JP II, Pastores Dabo Vobis, 25/3/1992, s ố 29.

24 Vaticanô II, Optatm Totius, 28/10/1965, s ố 9-11.
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khám phá mới nhất của khoa sư phạm và tâm lý lành mạnh, nhằm
biết làm thế nào tránh được những hiểm nguy đe doạ đức trong
sạch, làm thế nào đạt tới mức trưởng thành về nhân bản và làm
chủ suy nghĩ, cơ thể, bản năng, tình cảm và những đam mê của
mình.

Các chủng sinh cần được huấn luyện trong tinh thần vâng
phục của linh mục, tinh thần sống giản dị v à từ bỏ, để họ có thể
tập quen tự nguyện từ bỏ ngay cả những thứ hợp pháp nh ưng
không thiết thực, để sẽ dễ dàng bỏ được điều không được phép.
Họ phải khiêm tốn hướng tới và đáp lại đời sống độc thân linh
mục một cách tự do và quảng đại dưới ơn trợ giúp và tác động của
Chúa Thánh Thần, với những phẩm chất tốt đẹp nh ư thành thật,
lòng yêu mến lẽ công bình, lòng trung thành với những lời cam
kết, thái độ lịch lãm trong hành động, lòng khiêm tốn và bác ái
trong lời nói.

Presbyterorum Ordinis25 cũng nhắc nhở rằng được Hội
thánh Latinh quyết định và bó buộc, Đời Sống Độc Thân Linh
Mục được gìn giữ và đánh giá như là món quà c ủa Thiên Chúa,
được đón nhận và tuân giữ như một giá trị cao quí của đời sống
linh mục. Nó là một dấu chỉ của đức ái mục tử và là một suối
nguồi đặc biệt của sự phong phú thiêng liêng. Thực ra, đời sống
độc thân có nhiều khía cạnh thích hợp với chức linh mục. Qua đời
sống độc thân, được tuân giữ vì Nước Trời, các linh mục kết hợp
với Chúa Kitô dễ dàng hơn bằng một con tim không san sẻ26. Qua
Chúa Kitô, họ hiến dâng bản thân để phục vụ Thiên Chúa và Dân
Ngài, và như thế các ngài dễ dàng trở nên dấu chỉ sống động của
thế giới tương lai thời cánh chung.

25 Vaticanô II, Presbyterorum Ordinis, 7/12/1965, s ố 15-16.

26 x. 1 Cr 7,32-34.
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Các linh mục phải khiêm tốn và nhiệt thành cầu nguyện
cho đời sống độc thân và đón nhận đời sống ấy như là một món
quà thuộc về ân sủng Thiên Chúa. Cùng với Hội Thánh, họ phải
khiêm tốn và kiên định cầu nguyện cho ơn trung thành và sử dụng
mọi sự trợ giúp siêu nhiên cũng như tự nhiên, đặc biệt là lối thực
hành khổ chế đã được trải nghiệm và chấp thuận trong Hội Thánh.
Cả các linh mục và tín hữu đều phải ấp ủ và nài xin Thiên Chúa
ban quà tặng quí giá là đời sống độc thân linh mục cho Giáo Hội.

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis 27 khẳng
định đời sống độc thân linh mục, một nguyên tắc được Hội Thánh
Latinh đặt ra cho những ai, nhờ ân sủng Thiên Chúa, tự nguyện
đón nhận vì Nước Trời. Ở tình trạng này, các linh mục dễ dàng ở
gần Chúa Kitô hơn với một trái tim không chia sẻ; tự do hơn trong
việc trao hiến chính mình phục vụ Chúa và Dân Chúa, và đón
nhận chức linh mục với lòng quảng đại. Bởi vậy, các linh mục
tương lai phải ý thức và đón nhận đời sống độc thân như là một
món quà đặc biệt Chúa ban. Nhờ đời sống dành trọn cho việc cầu
nguyện, cho mối hiệp nhất với Chúa Kitô, cho đức ái huynh đệ
chân thành, họ có thể giữ gìn cách hân hoan và trọn vẹn đời sống
độc thân của mình. Họ cần có được tự do hoàn toàn về tâm lý, cả
bề trong lẫn bề ngoài, và đạt mức ổn định về tình cảm, để hiểu rõ
và sống đời độc thân như là sự kiện toàn bản thân vì Nước Trời.
Một nền giáo dục thích đáng về giới tính sẽ dẫn đưa họ tới một
tình yêu trong trắng đối với con người hơn là một nỗi lo âu nhằm
tránh tội, như vậy nhằm chuẩn bị cho họ dấn thân vững vàng vào
tác vụ mục vụ trong tương lai.

BB..IIIIII.. HHệệ lluuậậnn

Vậy, lý do quan trọng để chọn độc thân k hiết tịnh là “vì Nước
Trời.” Độc thân khiết tịnh được một con người đảm nhận là vì con

27 Bộ Giáo dục Công giáo, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 6/1/1970, s ố 48.
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người ấy bị Nước Trời hấp dẫn mãnh liệt. Việc Nước Trời thu hút
một ứng sinh mạnh đến đỗi ứng sinh ấy vui l òng hy sinh mọi sự,
kể cả đời sống và tình yêu gia đình, để sở hữu Nước ấy. Việc từ
bỏ mọi sự này không phải bị cưỡng bách mà là hoàn toàn tự do tự
nguyện. Việc nói ‘không’ với đời sống v à tình yêu gia đình tìm
được ý nghĩa của nó trong bối cảnh th ưa ‘vâng’ với Nước Thiên
Chúa. Linh mục nên nói ‘không’ với sự vật và con người, khi
những sự vật và con người ấy gây trở ngại cho việc linh mục sống
cam kết với Chúa và Giáo Hội. Linh mục nói ‘Không’ nh ư vậy là
vì Chúa, vì Nước Trời, vì Phúc âm, vì các linh hồn. Các dụ ngôn
về Nước Trời thật hấp dẫn: Kho t àng giấu trong ruộng và Viên
ngọc quí; Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan theo Chúa .28

Vậy Đời Sống Độc Thân Linh mục đ ược nêu bật:
- như ân huệ và quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa,
- là lựa chọn tự nguyện và tự do của chính đương sự cho

một tình yêu không chia sẻ và mạnh mẽ hơn vì Chúa Kitô
và vì Nước Thiên Chúa.

- Đời sống độc thân linh mục cần đ ược trình bày rõ ràng,
không hàm hồ và theo cách tích cực là một kỷ luật của
Giáo Hội được tự nguyện chấp nhận,

- Các ứng sinh cần đạt mức trưởng thành về tính dục và tâm
lý, với một cuộc sống cầu nguyện siêng năng và đích thực,
dưới sự hướng dẫn của các nhà đào tạo, nhất là vị linh
hướng.

Tóm lại:
Độc thân thánh hiến phải được hiểu theo những liên hệ tình

yêu của con người. Độc thân thánh hiến là một liên hệ đặc sủng
của linh mục, tu sĩ:

- với Thiên Chúa,
- với chính mình,
- với các phần tử của cộng đoàn,

28 Mt 13,44-45; Mt 4,18-22.
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- với mọi người trong thừa tác vụ
- và với cả thiên nhiên.

Độc thân thánh hiến là một đặc sủng của Chúa Thánh
Thần ban qua Giáo Hội để làm cho liên hệ tình yêu đích thực giữa
linh mục, tu sĩ và các người mình thi hành sứ vụ được dễ dàng,
nam cũng như nữ.

Độc thân thánh hiến là một lời kêu gọi làm chứng cho
những đòi hỏi nội tâm đích thực của tất cả t ình yêu con người. Cái
sẽ chiếu tỏa ra qua đời sống độc thân thánh hiến không phải l à sự
tự chủ của chúng ta, hay sự chúng ta si êu thoát khỏi những đường
lối thế trần, nhưng là khả năng yêu thương của chúng ta. Những
mối liên hệ nhân loại lành mạnh không có hại, nhưng đúng hơn nó
có lợi cho việc sống độc thân thánh hiến.

Độc thân thánh hiến không phải là chướng ngại vật đối với các
liên hệ của chúng ta. Độc thân thánh hiến không phải l à phủ nhận
liên hệ con người và tình cảm con người. Độc thân thánh hiến
không rút lui khỏi những liên hệ, nhưng thăng tiến các mối liên
hệ. Độc thân thánh hiến không chối bỏ thân xác, cảm xúc, t ình
dục v.v… Độc thân thánh hiến không phải l à cái gì làm cho chính
bản thân mình thành không còn là con người nữa. Đúng hơn độc
thân thánh hiến giải thoát con tim chúng ta, để giúp chúng ta yêu
tốt hơn, quảng đại hơn, vì độc thân thánh hiến là một lời mời gọi
yêu thương mọi người. Lời mời gọi sống đời độc thân thánh hiến
là lời mời gọi tới liên hệ thánh thiện.

Như thế, độc thân thánh hiến là:
- liên hệ “tình yêu bao gồm” hơn là liên hệ “tình yêu loại

trừ”;
- lời mời gọi yêu người mà không có quyền sở hữu;
- liên hệ tình yêu và chăm sóc người khác, trong đó một

người tập trung vào nhiều người hơn là vào một người;
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- liên hệ mà trong đó chúng ta yêu người một cách thâm
thúy, chân tình, sâu lắng, nồng ấm và vui tươi mà không đi
vào nhục dục.

BBààii đđọọcc tthhêêmm
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Về đời sống linh mục và tu sĩ, như đi ngược dòng với thời đại
tục hóa, bị nghi ngờ và cho là không thể, ta có thể so sánh khi đọc đoạn
trích Thư gửi cho Đi-ô-nhê-tô nói về các kitô hữu sơ khai sống giữa thế
gian.29

“Các kitô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập
quán trong đời sống. Họ không ở trong những th ành phố riêng, không
dùng ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một nếp sống khác biệt.
Giáo lý của họ không phải do một suy t ư nào đó, hay do mối bận tâm
của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ
thống triết lý nào do loài người chủ xướng, như một số người kia.

Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như bán khai, tùy theo
số phận mỗi người đưa đẩy. Họ theo tập quán của dân địa phương trong
cách ăn mặc và trong lối sống, mà vẫn cho thấy một nếp sống lạ l ùng và
ai cũng phải nhận là khó tin. Họ sống ở quê hương mình mà như những
khách kiều cư. Họ có chung mọi thứ như công dân, nhưng phải gánh
chịu đủ thứ như khách lữ hành. Miền đất lạ nào cũng là quê hương của
họ, nhưng quê hương nào cũng là đất khách đối với họ. [...] Họ ăn chung
với nhau một bàn, nhưng không chồng chung vợ chạ.

Họ sống trong xác thịt, nhưng không theo xác th ịt. Họ sống ở
trần gian, nhưng họ là công dân Nước Trời. Họ tuân hành luật pháp,
nhưng cách sống của họ vượt trên những đòi hỏi của luật pháp. Họ yêu
thương mọi người, nhưng mọi người lại ngược đãi họ. Họ không được
nhìn nhận, lại còn bị kết án. Họ bị giết mà vẫn được sống. Họ là những
người hành khất, nhưng lại làm cho nhiều người nên giàu có. Họ thiếu
thốn mọi thứ, nhưng lại dư dật mọi sự. Họ bị sỉ nhục, nh ưng giữa những

29 Bài đọc 2 Kinh Sách thứ Tư tuần V PS.
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sỉ nhục họ lại được vinh quang. Danh thơm của họ bị chà đạp, nhưng
bằng chứng về đời sống công chính của họ lại đ ược phô bày. Bị nguyền
rủa, họ chúc lành; bị đối xử nhục nhã, họ tỏ lòng kính trọng. Khi làm
điều thiện, họ lại bị trừng phạt nh ư những kẻ bất lương. Khi bị trừng
phạt, họ vui mừng như được sống. Người Dothái giao chiến với họ nh ư
với ngọai bang, còn dân ngoại thì ngược đãi họ, và những kẻ ghét họ
không thể nói lý do tại sao lại căm th ù họ.

[...]. Linh hồn ở trong thân xác nhưng không do thân xác, th ì các
tín hữu ở trong thế gian nhưng không bởi thế gian. [...]. Xác thịt th ù ghét
và gây chiến với linh hồn, dù linh hồn không làm hại gì cho xác thịt, mà
chỉ ngăn không cho nó hưởng lạc thú; thế gian cũng ghét các kitô hữu
như vậy, dù họ không gây thiệt hại g ì cho thế gian, mà chỉ chống lại các
lạc thú. Linh hồn yêu thân xác, nhưng thân xác và các chi th ể lại ghét
linh hồn; các kitô hữu cũng yêu kẻ ghét mình. Linh hồn bị giam giữ
trong thân xác, nhưng thực ra chính linh hồn lại chứa đựng thân xác; các
kitô hữu cũng bị giam giữ trong thế gian nh ư trong tù, nhưng chính họ
lại ấp ủ thế gian trong lòng. Linh hồn bất tử ở trong nhà tạm phải chết,
các kitô hữu sống giữa những thực tại hay h ư nát như khách lữ hành
đang chờ đợi sự bất hoại trên thiên quốc. Nhờ ăn uống kham khổ, linh
hồn nên tốt hơn; nhờ chịu cực hình, các kitô hữu ngày thêm đông số.
Thiên Chúa đã đặt họ vào tình trạng như thế thì họ không nên trốn
tránh.”

CC.. TTÍÍNNHH TTHHÂÂNN MMẬẬTT CCỦỦAA ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG ĐĐỘỘCC
TTHHÂÂNN LLIINNHH MMỤỤCC

CC..II.. TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN NNAAMM NNỮỮ VVÀÀ TTHHÂÂNN MMẬẬTT GGIIỚỚII
TTÍÍNNHH

CC..II..11 TTưươơnngg qquuaann NNaamm NNữữ
Tương quan nam nữ khởi sự từ đầu khi Thiên Chúa sáng

tạo con người: người nam và người nữ là một phần của nhau, bổ
túc cho nhau và sự sống vẫn tiếp tục trải ra và phát triển, cả nhân
bản và thiêng liêng.
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Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Biểu
tượng Âm-Dương chứa đựng tất cả triết lý về cuộc sống con
người. Vòng tròn mô tả tính phổ quát của âm dương. Phần màu
đen tượng trưng cho Âm, còn phần màu trắng tượng trưng cho
Dương. Âm Dương tách biệt nhau, không phải bằng một đ ường
thẳng, song bởi một đường cong hòa điệu và mềm mại. Do đó, tất
cả những gì tiến tới, hoạt động và sáng là dương, còn những gì lùi
lại, tiếp nhận và tối là âm. Dương tượng trưng cho trời, ngày, mặt
trời, đàn ông, lửa, hành động, sức mạnh, niềm vui. Ngược lại, Âm
tượng trưng cho đất, đêm, mặt trăng, đàn bà, nước, nghỉ ngơi, yếu
đuối, đau khổ.

CC..II..22 TThhâânn mmậậtt ggiiớớii ttíínnhh
Desmond Morris (người Anh) chia các hành vi của các bộ

phận cơ thể đối ứng tương tác với nhau theo hai giai đoạn yêu
thương:

11)) GGiiaaii đđooạạnn yyêêuu tthhưươơnngg cchhiiaa ssẻẻ::
. Mắt đối với cơ thể
. Mắt đối mắt
. Lời nói đối lời nói

22)) GGiiaaii đđooạạnn yyêêuu tthhưươơnngg ccóó ttiiếếpp xxúúcc ccơơ tthhểể ttrrựựcc ttiiếếpp::
. Bàn tay đối bàn tay
. Cánh tay đối vai
. Cánh tay đối eo
. Miệng đối miệng
. Tay đối ngực
. Miệng đối ngực
. Tay đối cơ quan sinh dục
. Cơ quan sinh dục đối cơ quan sinh dục

Khi đôi bạn nam nữ chuyển từ giai đoạn yêu thương chia
sẻ sang giai đoạn yêu thương có tiếp xúc cơ thể trực tiếp bằng một
thứ ngôn ngữ không lời, th ì tình cảm giữa họ càng sâu đậm hơn.
Các hành vi đầu giúp thắt chặt thêm tình cảm giữa hai người, còn
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giai đoạn cuối cùng là hiệu ứng nảy sinh từ những hành vi thân
thiết ấy, có tác dụng kết tinh t ình cảm và tình dục của cả hai.

Đối với loài người, hành vi tình dục đem lại những cảm
nghiệm sâu đậm đến tận xương tủy, gắn liền với những yếu tố nền
tảng của luân lý và đạo đức. Đôi bạn hãy dành thời gian học cách
yêu thương, học cách nhận biết và đáp đền. Hai bên hãy kìm giữ
tốc độ chậm lại, ngay cả sức lực định dồn v ào chuyện yêu đương
cũng nên chuyển thành dịu dàng và kiên nhẫn, đồng thời tăng mức
độ và thời gian suy nghĩ, cảm nhận, h ướng về nhau, gìn giữ bảo
vệ cho nhau trong trắng, chờ đợi thời gian đ ược chúc lành của
Chúa.

Tình dục không nằm trong sự bảo trợ của t ình yêu nồng
thắm thì không những không thúc đẩy t ình yêu thăng hoa, mà
ngược lại còn có thể giết chết tình yêu. Sự phát triển tâm lý giới
tính thường trải qua 3 giai đoạn:

- thời kỳ phân cảm giới tính dẫn đến xa lánh ng ười khác
phái,

- thời kỳ cảm tình với ngưới khác phái,
- và thời kỳ luyến ái lãng mạn.

Những xúc động, xao xuyến của t ình cảm đầu đời nếu
được sẻ chia, nâng đỡ, định hướng đúng sẽ là con đường đạt tới sự
nếm trải trọn vẹn hạnh phúc l àm người. Nếu không được quan
tâm và giáo dục đúng, để mặc các em mò mẫm tự tìm cho mình
lời giải đáp, sẽ dễ bị sa ngã dưới sức ép của bản năng. Thân thể
của ta chỉ thuộc về ta, ta phải chịu trách nhiệm về nó. Biết trân
trọng thân thể của m ình, biết yêu lấy chính mình là ta biết cách
ứng phó với mọi tình huống, có cách nhìn nhận về tình bạn, tình
yêu, quan hệ giới tính một cách nghiêm túc, tránh được sa ngã và
những hậu quả thương tổn đến đời sống thể lý, tâm lý, thi êng
liêng và hành trình ơn gọi.
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Do đó, mỗi người cần được trang bị những kiến thức đúng
đắn về giới tính; không chỉ là những kiến thức khoa học về sinh
lý, sự thai nghén sinh nở, di truyền, các bệnh t ình dục... mà điều
quan trọng chính là giáo dục về nhân bản, tình bằng hữu, tình yêu
thương, sự tự do, ý thức trách nhiệm, l òng thuỷ chung với chọn
lựa và cam kết cuộc đời của mình.

CC..IIII.. LLIINNHH MMỤỤCC CCŨŨNNGG LLÀÀ CCOONN NNGGƯƯỜỜII

CC..IIII..11 NNhhuu ccầầuu ttììnnhh yyêêuu
Nhu cầu là một cái gì cần phải có để làm đầy đủ nhân cách

của chúng ta. Nó là một đòi hỏi bên trong cần phải được thỏa mãn
một cách phải lẽ, nếu chúng ta muốn có hạnh phúc trong đời sống
mình. Khi nhu cầu được thỏa mãn thì có sự điều chỉnh thích hợp,
còn khi nhu cầu không được thỏa mãn thì có sự điều chỉnh không
ăn khớp trong nhân cách của chúng ta. Kết quả của việc không
thỏa mãn nhu cầu là chúng ta cảm thấy hụt hẫng, căng thẳng, mất
quân bình, không ổn định trong đời sống, ảnh hưởng đến đời sống
thiêng liêng và sứ vụ.

Mọi con người đều có một ước nguyện nội tâm và nhu cầu
tình yêu, một nhu cầu tâm lý cơ bản. Một trong những thúc đẩy
sâu xa nhất của bản tính tự nhiên của con người là yêu và được
yêu. Yêu một người nào có nghĩa là lắng nghe, hiểu biết, thấu
cảm, chấp nhận, tôn trọng, quan tâm, và muốn săn sóc người đó
mãi mãi. Được yêu có nghĩa là được người khác chọn làm đối
tượng đặc biệt của cảm giác yêu mến và thích thú của họ. Được
yêu làm cho người ta hạnh phúc, và càng được yêu, người ta càng
trở nên tự do hơn để yêu chính mình và yêu những người khác.

Khi nhu cầu tâm lý này không được thỏa mãn, bị bỏ bê, bị
lờ đi thì một sự trống rỗng sâu xa phát triển nơi một người, và kết
quả là người ấy cảm nghiệm những chán nản, khó chịu, thiếu hạnh
phúc, tha hóa, vỡ mộng, cô đơn v.v… tác động tiêu cực lên đời
sống thiêng liêng và sứ vụ. Do không thỏa mãn nhu cầu yêu
thương này, người ta đau khổ vì thiếu dinh dưỡng tâm lý và tình
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yêu; có thể nhiễm chứng căng thẳng thần kinh, bị stress, cản trở
việc tăng trưởng thiêng liêng.

Con người cố gắng đáp ứng những nhu cầu tâm lý qua
cách ứng xử của mình. Và việc thiết lập tình bạn thân mật sẽ thỏa
mãn nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của mình, nhất là
tình huynh đệ bí tích của linh mục. Nhưng sự thỏa mãn đó phải
được biểu lộ trong bối cảnh của đời sống ơn gọi thánh hiến.30

CC..IIII..22 NNhhuu ccầầuu tthhâânn mmậậtt
Thân mật là một tình cảm đặc biệt đối với một người nào

đó. Mọi người cần đến loại thân mật này để sống nhân bản lành
mạnh. Tuy nhiên cấp độ của sự thân mật này có thể thay đổi từ
người này đến người khác. Con người ai cũng ước mong sự liên
hệ này, tức là muốn yêu thương một người nào đó và muốn được
người ấy yêu thương mình. Là người độc thân thánh hiến, chúng
ta cũng nên thừa nhận rằng chúng ta cũng có những nhu cầu n ày
trong cuộc sống, và những nhu cầu này phải được đáp ứng bên
trong bối cảnh đời sống ơn gọi của chúng ta.

Nếu mỗi người chân thành yêu thương người khác và cảm
nhận được người khác yêu thương thì nhu cầu kia được thỏa mãn
và tình cảm con tim được bảo hòa. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả
chúng ta đều là những con người bất toàn, chứ không phải những
con người hoàn hảo. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta đ ã
được giải thoát khỏi mọi nhu cầu n ày, vì chúng ta đã hiến dâng
cuộc đời vì Nước Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng những
nhu cầu này không có ảnh hưởng gì trên cuộc đời chúng ta vì
chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để thi hành sứ mệnh của
Người. Hãy nhìn nhận sự kiện chúng ta trước hết là con người, rồi
mới là linh mục; và những nhu cầu này phải được kiện toàn trong
bối cảnh đời sống ơn gọi thánh hiến của mình.

30 xin đọc “Tình bạn như nhiệm tích”.
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Trước Vatican II, sự quen thân và tình bạn thân mật chỉ
được chia sẻ với Chúa Kitô, chứ không được chia sẻ với bất cứ
con người nào khác. Nhưng sau Vatican II, ngư ời ta hiểu rằng
chúng ta không được lơ là thân mật với Chúa, nhưng đồng thời
được khuyến khích cũng thân mật với con người. Quả thế, Hiến
Chế Mục Vụ Giáo Hội trong Thế Giới Ng ày Nay nói: “Vui mừng
và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của
người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng,
ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, v à không có gì thực
sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ...
Họ phải cảm thấy thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch
sử nhân loại”31

Đôi khi chúng ta chia ra từng ngăn đời sống bằng cách nói
rằng chúng ta, những linh mục và tu sĩ, phải kính mến một mình
Thiên Chúa thôi, con người không được xen vào: “… Người
không kết bạn thì chuyên lo việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng
Người. Còn người kết bạn thì lo lắng việc đời và tìm cách làm đẹp
lòng bạn mình, thế là bị phân chia.”32 Nhưng thánh Gioan Tông
Đồ nhấn mạnh tính cách quan trọng của lòng kính mến Chúa và
yêu thương cận nhân: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em
mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương thì làm
sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?”33 Ngài nói
tiếp: “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu
chúng ta yêu thương nhau, th ì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và
tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo”... “Nếu ai
nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy
là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông

31 Vaticanô II, Vui Mừng và Hy Vọng, 7/12/1965, số 1.

32 1 Cor 7,32.

33 1 Ga 3, 17.
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thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông
thấy.”34

Vậy mệnh đề trái tim không phân chia không làm tương
phản liên hệ hay tình yêu của người độc thân thánh hiến và người
có gia đình đối với Thiên Chúa và tha nhân, đúng hơn n ó biểu thị
phẩm tính của mối liên hệ tình yêu nơi người tín hữu và người độc
thân thánh hiến: Người độc thân thánh hiến chọn cho mình một
người phối ngẫu khác là chính Chúa Kitô và Giáo Hội. Qua giáo
huấn “Thần học về thân xác” của ĐGH Gioan-Phaolô II, thường
được xem như cái gì đó cho đôi vợ chồng kết hôn, nhiều linh mục
và tu sĩ nhận ra những điểm nhấn mới trong ơn gọi độc thân của
họ, vì họ cũng giống như những người đã kết hôn phải sống chung
thủy: sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và các linh hồn.35

CC..IIII..33 NNhhuu ccầầuu hhạạnnhh pphhúúcc
Con người luôn luôn khao khát hạnh phúc, t ìm kiếm hạnh

phúc và dừng lại để thụ hưởng hạnh phúc, từ hạnh phúc cao khiết
của tinh thần, cho đến cảm khoái vật chất và nhục dục. Nhưng
không bao giờ con người cảm nhận được thỏa mãn hạnh phúc trọn
vẹn ở trong những sự đời này.

Từ chỗ đó, con người đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu và bắt
gặp được Thiên Chúa. Thánh Augustinô cảm nghiệm sâu sắc điều
đó khi ngài nói trong cuốn Tự Thú (Confessions): “Linh hồn tôi
khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa.”

CC..IIIIII.. TTÍÍNNHH DDỤỤCC VVÀÀ KKHHOOÁÁII CCẢẢMM

34 1Ga 4, 12. 20.

35 x. Cuộc hội thảo Thần học về thân xác tại Philadelphia ng ày 30/7/2010 tại trang điện tử

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100803/6101

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100803/6101
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Tính dục là hồng ân của Thiên Chúa ban như một chiều
kích tích cực và lành mạnh của nhân cách. Tính dục có thể là tính
dục tình ý hay tính dục sinh dục (tình dục).

CC..IIIIII..11 TTíínnhh ddụụcc ttììnnhh ýý
Tính dục tình ý là phần tình cảm của nhân cách. Nó là khía

cạnh liên hệ nhân bản và bao gồm tính nhạy cảm, sự hiểu biết, sự
đón nhận, sự nồng ấm, sự cảm kích, lòng trắc ẩn, sự nâng đỡ, sự
săn sóc v.v… Tính dục tình ý biểu lộ cảm giác yêu mến, gồm
những đặc tính tinh thần, xã hội, dễ xúc động với tâm lý riêng cho
nam và nữ.

CC..IIIIII..22 TTíínnhh ddụụcc ssiinnhh ddụụcc
  Tính dục sinh dục hay tình dục ám chỉ những gì liên quan

đến kích thích hay sử dụng bộ phận sinh dục của thân thể con
người (tự mình hay bởi người khác và cho người khác). Tính dục
sinh dục gồm hai khía cạnh/mức độ: Tình yêu sinh dục và Ứng xử
sinh dục.

CC..IIIIII..22aa TTììnnhh yyêêuu ssiinnhh ddụụcc
  Tình yêu sinh dục là có những ham muốn sinh dục, cảm

giác sinh dục, tư tưởng sinh dục, tưởng tượng sinh dục… nhưng
không được thực hiện thành ứng xử. Cảm nhận tình yêu sinh dục
là điều bình thường vì tất cả chúng ta đều là những con người.
Tình yêu sinh dục có thể xảy ra, được hoạt hóa tự nhiên hoặc
thăng tiến một cách tự phát hay chủ ý.

Cuộc sống hiên ngang đầy can đảm,
Mưu thần chước quỷ biết phòng xa,
Khổ đau không để chồn chân bước,
Nẻo chính hằng theo bỏ lối tà.
Không ngừng bảo vệ luôn gìn giữ,
Thể xác tâm linh mãi vẹn toàn,
Đốt lửa cháy bừng tin cậy mến,
Tiểu trừ tà ý khỏi tâm can.
Đoan trang đức hạnh ngay từ sớm,



55

Tựa buổi ban mai dệt nắng hồng,
Lửa nóng tin yêu thành chính ngọ,
Tâm thần sẽ thoát cảnh hoàng hôn.

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Hai Tuần I

CC..IIIIII..22bb CCáácchh xxửử llýý ttììnnhh yyêêuu ssiinnhh ddụụcc
11)) LLààmm hhààii llòònngg

Con người có thể làm hài lòng những cảm giác sinh dục
của mình qua ứng xử sinh dục. Nhưng làm hài lòng những cảm
giác sinh dục không có chỗ trong đời sống độc thân linh mục: “Về
điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối anh chị em mình, vì
Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, nh ư chúng tôi đã
từng báo trước và cảnh cáo anh em. Thật vậy, Thi ên Chúa đã
không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện”36

22)) ỨỨcc cchhếế
Ức chế là cách thức xô ngã những cảm giác sinh dục vào

vô thức. Nó là phương pháp loại trừ khỏi ý thức những thúc đẩy,
cảm nhận, cảm giác làm xáo trộn tâm lý. Đây là sự cố tình không
chú ý tới, quên lãng đi, hay hướng qua một cái gì khác.

33)) ĐĐàànn áápp
Đàn áp là hành vi ý thức kiểm soát và kiềm chế một ý

nghĩ, một cảm giác và không chấp nhận nó. Người ta ý thức và cố
ý gạt bỏ những cảm giác sinh dục, không cho chúng biểu hiện,
dựa trên lý trí và có cân nhắc, nghĩa là khi đàn áp những cảm giác
sinh dục, chúng ta quyết định không tác động chúng. Đàn áp
những cảm giác sinh dục đôi khi là tốt, nhưng nó cũng có thể gây
phiền phức. Trong việc đàn áp những cảm giác sinh dục, ngoài
nghị lực của ý chí và lý trí, nghị lực tâm linh cũng tác động bên
trong cơ thể chúng ta.

36 1 Th 4, 6-7.
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Đường anh anh đi,
đường em em đi,
tình nghĩa đôi ta có thế thôi,
đã quyết không mong sum họp nữa,
bận lòng chi nữa lúc chia phôi

(Nữa Chừng Xuân)

44)) TThhăănngg hhooaa
Thăng hoa là tiến trình của nghị lực lý trí, ý chí và tâm linh

chuyển những cảm giác không chấp nhận được sang hành động và
cách ứng xử được xã hội chấp nhận, tán thành: (xem Hồn Bướm
Mơ Tiên: “Yêu nhau trong tinh thần, trong lý tưởng…”).

Thăng hoa có lẽ là cơ chế hiệu quả nhất trong việc xử lý những
cảm xúc sinh dục. Chúng ta có thể thăng hoa những cảm giác sinh
dục bằng cách tái hướng nghị lực đến hành động thăng tiến đời
sống tu trì đích thực (“bắt đầu và lại bắt đầu”):

Chúa đã gọi anh,
Chúa đã gọi em.
Chúa đã gọi sao còn một tiếng gọi?!
Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thương,
Vâng tiếng Chúa,
Quyết giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh.

CC..IIIIII..22cc ỨỨnngg xxửử ssiinnhh ddụụcc
Chính con người mới có tình yêu sinh dục và chỉ có con

người mới biểu lộ tình yêu sinh dục (làm tình) bất cứ mùa nào, bất
cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, khác với loài vật chỉ có mùa và theo
bản năng. Nhưng để là con người thì không nhất thiết phải ứng xử
theo tình dục. Một người trưởng thành có thể không tự cho phép
mình ứng xử theo tình dục, huống chi là một người sống đời thánh
hiến trưởng thành [tiết dục trọn vẹn và trường kỳ].

Ứng xử sinh dục đòi sự cam kết hôn nhân, nên chỉ hôn
nhân mới được đòi liên hệ ứng xử sinh dục. Như thế, ứng xử sinh
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dục không có chỗ trong đời sống độc thân linh mục và trong tình
bạn độc thân thánh hiến, vì tình bạn của người độc thân thánh hiến
luôn luôn là không có ứng xử sinh dục. Ứng xử sinh dục đối với
một người độc thân thánh hiến là không trong sạch.

CC..IIIIII..33 KKhhooááii CCảảmm
Biết loại khoái cảm mà chúng ta cảm nhận trong mình và

tìm cách tốt nhất để xử lý chúng là điều tốt.

CC..IIIIII..33aa KKhhooááii ccảảmm ttiinnhh tthhầầnn
Khoái cảm này nổi lên từ sự vận hành của trí tuệ con

người, nghĩa là trí năng và ý chí (đọc một cuốn sách hay, thưởng
thức một bản nhạc ý nghĩa, ngắm một phong cảnh đẹp, v.v…).
Không nên lẫn lộn khoái cảm tinh thần với khoái cảm sinh dục.

CC..IIIIII..33bb KKhhooááii ccảảmm ggiiáácc qquuaann
Khoái cảm này đi theo sự vận hành của các giác quan như

thị giác, xúc giác, thính giác, v ị giác và khứu giác. Có hai loại
khoái cảm giác quan:

CC..IIIIII..33bb11)) KKhhooááii ccảảmm ggiiáácc qquuaann đđơơnn tthhuuầầnn
Nổi lên từ hoạt động của các giác quan và thường không

liên kết với khoái cảm sinh dục. Không nên lẫn lộn khoái cảm
giác quan đơn thuần với khoái cảm sinh dục.

CC..IIIIII..33bb22)) KKhhooááii ccảảmm ggiiáácc qquuaann lliiêênn qquuaann đđếếnn ttììnnhh ddụụcc
Nổi lên từ sự vận hành của các giác quan và dẫn đến khoái

cảm sinh dục.
Lạy Cha cực thánh, nguyện hồng ân vô hạn,
Chặn đứng ngay những khoái cảm b ên ngoài,
Lẻn vào hồn xúi dục tình náo loạn,
Ép tinh thần sa chước độc trần ai.

(Thánh Thi Kinh Sáng thứ Ba tuần IV)

Này ngôn ngữ, xin dằn cho êm lại,
Nỗi bất bình, thu xếp gọn một bên,
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Còn đôi mắt, ngăn đừng cho cuồng dại,
Thu bóng hình những ảo ảnh phù vân.
Cho tấc dạ trinh bạch như tuyết trắng,
Mãi can trường trong thử thách đau thương,
Khi tiết độ, khi cầu kinh nguyện ngắm,
Vững tâm theo đường đạo lý luân thường.
(Thánh thi kinh Sáng Thứ Nam tuần IV)

CC..IIIIII..33cc KKhhooááii ccảảmm ssiinnhh ddụụcc
Khoái cảm sinh dục nổi lên là kết quả của sự kích thích cơ

quan sinh dục. Sự vận hành của các giác quan cũng có thể kích
thích khoái cảm sinh dục nơi một người. Hai loại khoái cảm sinh
dục:

CC..IIIIII..33cc11)) KKhhooááii ccảảmm ssiinnhh ddụụcc đđưượợcc mmuuốốnn ttrrựựcc ttiiếếpp

Nếu mục đích chính của một hành động là để có khoái
cảm sinh dục thì đó là khoái cảm sinh dục được muốn trực tiếp
(ứng xử tình dục). Độc thân thánh hiến loại trừ khoái cảm sinh
dục được muốn trực tiếp.

 Xin thương bảo vệ hương thanh khiết,
Sợ lúc đêm về giữa cô đơn,
Lợi dụng tối tăm thần quỷ quyệt,
Phóng tên ác độc giết tâm hồn.

Xin che chở trí lòng luôn thoát khỏi,
Dục tình cường bạo cứ đuổi theo,
Và muôn cảm nghĩ đầy tội lỗi,
Cho mảnh hồn thiêng mãi yêu kiều

(Thánh thi Kinh Chiều thứ Ba tuần IV)

CC..IIIIII..33cc22)) KKhhooááii ccảảmm ssiinnhh ddụụcc đđưượợcc mmuuốốnn ggiiáánn ttiiếếpp

Nếu khoái cảm sinh dục nổi lên như một phó phẩm của
một hành động không trực tiếp muốn, thì đó là khoái cảm sinh dục
được muốn gián tiếp (không phải ứng xử tình dục). Ở đây mục
đích chính của hành động là cái gì khác, chứ không phải để tìm
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khoái cảm sinh dục. Thí dụ vào dịp sinh nhật của một người bạn,
bạn mang quà đến tặng diễn tả tình cảm của bạn với người bạn ấy,
trong khi giao tiếp bạn có thể cảm nhận khoái cảm sinh dục nơi
bạn, vì bạn là một con người. Nhưng khoái cảm bạn đang cảm
nhận chỉ là phó phẩm của việc bạn bày tỏ tình thương mến.

CC..IIVV CCÁÁCC LLOOẠẠII TTHHÂÂNN MMẬẬTT CCỦỦAA LLIINNHH MMỤỤCC
CC..IIVV..11 TThhâânn mmậậtt kkhhôônngg ddàànnhh rriiêênngg
Thân mật dành riêng là tình bạn được tập trung vào một

người duy nhất, có khả năng dẫn đến ứng xử sinh dục. Sự thân
mật người độc thân thánh hiến phải luôn luôn là không dành riêng,
bởi vì tình yêu người độc thân thánh hiến không chỉ hướng tới
một người duy nhất, nhưng luôn luôn phải mở ra đối với mọi
người. Sự thân mật dành riêng là kẻ thù đối với sự thân mật của
người độc thân thánh hiến.

CC..IIVV..22 TThhâânn mmậậtt kkhhôônngg ssởở hhữữuu
Người đang yêu muốn được sở hữu đối tượng. Ghen tương

là khuynh hướng sở hữu trong thân mật. Ghen tuơng nổi lên là kết
quả của so sánh. So sánh dẫn đến những mặc cảm tự ti. Không có
so sánh thì không có ghen tương. Không có ghen tương có nghĩa
là không có sở hữu. Timothy Radcliffe ch ỉ ra rằng tình bạn mời
gọi những người độc thân thánh hiến giúp đỡ người khác mà
không tìm cách sở hữu. Chấp nhận bạn như bạn là, và chấp nhận
người bạn yêu như người ấy là, lòng bạn sẽ bình an và đời sống
thiêng liêng của bạn sẽ tiến bộ.

CC..IIVV..33 TThhâânn mmậậtt ccóó cchhọọnn llựựaa
Chúng ta được kêu gọi để yêu thương mọi người, nam

cũng như nữ. Một người cố gắng sống thân mật với mọi người thì
không cảm nghiệm thân mật với riêng một ai cả. Do đó sự thân
mật của chúng ta có tính cách chọn lựa. Song chọn lựa ở đây
không có nghĩa là chỉ có một người. Nếu chỉ một người mà thôi,
thì đó là tình bạn dành riêng. Nhưng thân mật dành riêng không có
chỗ trong đời sống người độc thân thánh hiến, nhất là đối với
người khác phái.
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CC..IIVV..44 KKhhooảảnngg ccáácchh vvàà ssựự rriiêênngg ttưư
Trong sự thân mật của người độc thân thánh hiến, người ta

phải giữ khoảng cách trong một số liên hệ, để duy trì tình bạn với
những người khác. Cũng như cuộc sống cá nhân đòi hỏi sự riêng
tư thì tình bạn cũng cần sự riêng tư. Bạn bè có quyền có sự riêng
tư và tín cẩn gần như tòa trong hay bí mật nghề nghiệp của thầy
thuốc vậy.

CC..IIVV..55 ĐĐộộcc llậậpp ttrroonngg tthhâânn mmậậtt
Dấu hiệu của sự trưởng thành trong liên hệ tình bạn là tính

cách độc lập. Bạn bè phải có sự độc lập của mình. Quá tùy thuộc
trong thân mật cũng là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành, vì nó
dẫn đến thái độ bất cập hoặc thái quá.

CC..IIVV..66 ĐĐụụnngg cchhạạmm vvàà tthhâânn mmậậtt
Khả năng đụng chạm là một hồng ân Chúa ban, và việc

đụng chạm có thể thật đằm thắm, nên dùng nó với đúng người và
vào đúng lúc. Liên hệ đụng chạm không sinh dục là điều có thể
được trong thân mật của người độc thân thánh hiến. Sự thân mật
người độc thân thánh hiến không đòi đụng chạm thể lý, nhưng nó
cũng không loại trừ hay ngăn ngừa. Nhưng nên nhớ rằng đụng
chạm cũng có thể dẫn tới ứng xử sinh dục [những tay chân tìm du
lịch trên những miền đất lạ].

CC..IIVV..77 ĐĐốốii đđầầuu ttrroonngg tthhâânn mmậậtt
Đối đầu là một cố gắng chủ ý để giúp người kia khảo sát

những hậu quả và phẩm cách của một ứng xử nào đó của mình.
Do đó đối đầu là một lời mời gọi xét mình, kiểm điểm đời sống,
thay đổi cách sống, cách hành xử. Mục tiêu của đối đầu là một
cách diễn tả tình yêu và sự quan tâm thăng tiến đối với người kia.
Nó cũng là một cách tăng cường mối tương quan với người ấy.
Chúng ta không mong giúp đỡ được người bạn, nếu không cố ý
tăng cường tình bạn của chúng ta với nguời ấy tốt hơn.
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Phê bình, chỉ trích, trách mắng, thi hành kỷ luật v.v… sẽ
không mang lại sự thay đổi nơi người kia, vì thay đổi là kết quả
của sự đối đầu cộng với tình yêu và ơn Chúa. Cần lưu ý rằng rất
thường chúng ta thấy đối đầu với người mà chúng ta không thích
thì dễ, còn đối đầu với những người chúng ta yêu mến thật khó, vì
hay vị nể và sợ mất lòng. Do đó, đối đầu trong thân mật của người
độc thân thánh hiến rất quan trọng để lớn lên, không những trong
tình bạn mà còn trong con đường lý tưởng [“Đừng, đừng, Chúa
không muốn thế,” Maria Goretti nói].

CC..IIVV..88 CCởởii mmởở ttrroonngg tthhâânn mmậậtt
Cần phải cởi mở về sự thân mật đối với Chúa, cha giải tội,

vị linh hướng, bề trên và bạn thân. Có thể có những thời gian
chúng ta phải đối mặt với những vấn đề, khó khăn, nghi ngờ trong
các mối tương quan. Trong những thời gian khủng hoảng tình cảm
này, chúng ta nên chia sẻ những khó khăn của chúng ta với một
người tín cẩn nào đó để có được sự giúp đỡ thích hợp của họ [việc
người thì sáng, việc mình thì quáng].

CC..IIVV..99 TTrruunngg tthhàànnhh vvớớii ơơnn ggọọii
Người độc thân thánh hiến phải bén rễ sâu trong ơn gọi

độc thân thánh hiến của mình với Chúa Giêsu, với Giáo hội, với
các linh hồn và với thừa tác vụ của mình. Khi lớn lên trong thân
mật thì ta cũng phải lớn lên trong sự mộ mến độc thân linh mục.
Tình bạn độc thân thánh hiến cho ta nghị lực tâm lý và thiêng
liêng để thực hiện thừa tác vụ của mình tốt hơn và sống xứng ơn
gọi của mình.

Để sống tốt đời độc thân linh mục, chúng ta phải thực h ành
cầu nguyện, suy niệm và khổ chế cá nhân dựa trên các nhân đức
được sống trong đời sống hằng ngày. Đời sống độc thân linh mục
vì Nước Trời phải được trình bày như một chọn lựa rất thuận lợi
cho việc hân hoan loan báo Chúa Kitô Phục Sinh. Ở t ình trạng
này, chúng ta dễ dàng ở gần Chúa Kitô hơn, với một trái tim
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không chia sẻ, và được tự do hơn trong việc trao hiến chính m ình
phục vụ Chúa và Dân Chúa với lòng quảng đại.

Nhờ đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với Chúa Kitô v à tình
huynh đệ chân thành, ta có thể giữ gìn cách hân hoan và trọn vẹn
đời sống độc thân linh mục của m ình. Cùng với Hội Thánh, linh
mục phải khiêm tốn và kiên định cầu nguyện cho ơn trung thành
và sử dụng mọi trợ giúp siêu nhiên cũng như tự nhiên, đặc biệt là
lối thực hành khổ chế đã được trải nghiệm và chấp nhận trong Hội
Thánh, dù ngày nay người ta sợ sống khổ chế và ngại nói đến khổ
chế để khỏi bị coi là “lạc hậu.”.

DD.. TTÌÌNNHH BBẠẠNN KKHHÁÁCC PPHHÁÁII CCỦỦAA LLIINNHH MMỤỤCC

DD..II.. ĐĐặặtt VVấấnn ĐĐềề
Linh mục và những người sống đời độc thân thánh hiến có

thể có tình bạn khác giới không? Nếu Chúa Kitô, trong nhân tính
của Ngài, đã làm bạn với phụ nữ để thăng tiến họ, lôi kéo họ tới
thiên tính của Ngài, cho họ cộng tác với Ngài trong công trình cứu
độ nhân loại, thì tình bạn giữa người nam và nữ sống đời độc thân
thánh hiến đã được Thiên Chúa phê chuẩn. Và Chúa Giêsu trở
thành mẫu gương hoàn hảo của tình bạn khác giới của người sống
đời độc thân thánh hiến.

Mẫu gương sống động về tình bạn của Chúa Giêsu với phụ
nữ có căn bản Thánh Kinh cho loại liên hệ này trong cuộc đời con
người. Cha Felix M. Padimatham nói r ằng Chúa Giêsu trở thành
mẫu gương hoàn hảo của tình bạn khác tính luyến ái. Ngài cũng
chỉ ra nhiều mẫu gương các Thánh và Chân Phư ớc đã có loại tình
bạn này trong cuộc đời các ngài, như:

- thánh Hiêrônimô và bà quả phụ Paula,
- thánh Gioan Kim Khẩu và nữ trợ tế Olympias,
- thánh Phanxicô Assisi và thánh nữ Clara,
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- thánh nữ Catarina Siena và Chân Phư ớc Raymon
Capua,

- thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá,
v.v…

Và mẫu gương của Chúa Giêsu vẫn còn có giá trị cho
những người theo Ngài, trong tất cả mọi chiều kích nhân bản và
thiêng liêng của đời sống ơn gọi và sứ vụ. Nhưng 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 người nam và người nữ sống đời
thánh hiến trong những liên hệ như vậy. Do đó, chúng ta phải biết
cân nhắc các giới hạn và điều kiện cần thiết [con chim nhát là
chim sống].

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi thân xác đều mang
giới tính và bất cứ tương quan nam nữ nào cũng có yếu tố phái
tính (“trai khôn không ở với mạ, má khôn không ở với tr ưa”).37 Vì
thế, quà tặng độc thân thánh hiến có thể bị nguy hiểm, nhất l à
trong quan hệ độc hữu, khi mà một người nam đơn độc ở với một
người nữ đơn độc (solus cum sola), hay ngược lại (sola cum solo),
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 v à thiêng liêng, nhất là ý thức về sự
hiện diện thường hằng của Chúa.38

Nói về tình bạn của thánh Phanxicô Assidi và Clara , Đức
Thánh Cha Biển Đức XVI cho biết lúc 18 tuổi, thánh Clara đã từ
bỏ tất cả để theo thánh Phanxicô Assidi. Đ ối với thánh nữ, thánh
Phanxicô là một bậc thầy dạy dỗ mình và là một người bạn. Tình
bạn của hai đấng là một sức mạnh giúp theo đuổi con đường nên
thánh. Cả hai vị thánh bổ túc cho nhau trong việc tìm kiếm Thiên

37 Báo chí gần đây loan tải các cuộc giải thoát và kết án một số người cha đẻ biệt giam con

gái và quan hệ tình dục với chính con gái của m ình trong nhiều năm.

38 x. Câu chuyện “Một nơi kín đáo không ai thấy của ông thầy Dòng”
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Chúa và có khả năng kết hiệp trong một tình thần những ai chia sẻ
việc tìm kiếm đó. 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 về thánh Phanxicô Salê: “Cũng
như thánh Phanxicô và thánh Clara, các v ị thánh khác cũng đã
sống một tình bạn sâu xa trên con đướng tiến tới sự hoàn thiện
thiêng liêng, như 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 như ta yêu mến trên trời, và học biết
yêu thương nhau trong thế giới này như chúng ta sẽ yêu thương
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
người ; tôi nói về tình bạn thiêng liêng, trong khuôn khổ đó, hai,
ba hay nhiều người 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 “trong vòng 40 năm,
thánh Clara đã sống cùng với các bạn đồng hành của mình trong
sự khiêm tốn, niềm vui và sự nghèo khó hoàn toàn, phó thác hoàn
toàn cho Thiên Chúa Quan phòng .” Từ giáo huấn và đời sống của
thánh nữ, Ngài rút ra một mẫu gương cho đời sống dâng hiến của
nữ giới: “Xuyên qua ơn gọi hôn ước của đời sống dâng hiến, Giáo
Hội tỏ ra những gì mình là và sẽ luôn mãi là Hiền Thê của Chúa
Kitô… Các thánh nam nữ là những ân nhân của nhân loại. Họ
canh tân thế giới  bằng cách tỏa lan tình yêu được Tin Mừng gợi
hứng. Như các ngài, ước gì chúng ta cũng có thể để mình được chỉ
dẫn bởi ‘sự nghèo khó diễm phúc, sự khiêm tốn thánh thiện và
đức ái khôn tả’ của Chúa Kitô.”39

39 Theo Anita S. Bourdin Zenit.org ngày 15/9/2010 http://www.zenit.org/article-

25377?l=french, trích từ http://xuanbichvietnam.wordpress.com.

http://www.zenit.org/article-
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Linh mục và những người sống độc thân thánh hiến không
có sự quân bình tự nhiên của người sống đời đôi bạn theo nguyên
lý bổ túc âm dương, nên phải thiết lập cho được và sống thế quân
bình siêu nhiên bằng đời sống cầu nguyện, mật thiết với Chúa, đời
sống huynh đệ, tận tụy với sứ vụ, cảnh giác to àn 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.40

Sự thiếu quân bình trong đời sống và sứ vụ cộng với những
khó khăn, thử thách đau khổ, yếu đuối nhân loại b ên trong, và
những thử thách, cám dỗ lôi cuốn từ bên ngoài, khiến người ta có
khi đi tìm lại 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 từ Bề trên và anh chị em, lại bỏ đời sống cầu nguyện,
thiếu tình huynh đệ cộng đoàn và bỏ bê bổn phận sớm muộn g ì
cũng sẽ sa ngã, bỏ cuộc: người ta sẽ liều thua cuộc khi con tim
thổn thức, mất hướng trước những thử thách buồn phiền, chán nản
gây nên bởi những người đáng ra phải yêu thương nâng đỡ mình.
Vì thế, chúng ta được thúc đẩy thiết lập mối tương quan trưởng
thành, lành mạnh, hài hòa và quân bình giữa cả hai phái. Người ta
nên tốt hay không đều do các mối t ương 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.  Vì thế, ĐTC Biển Đức XVI
khuyên “Hãy mạnh mẽ củng cố tình bạn của chúng ta với Chúa,
nhất là qua lời cầu nguyện thường ngày và việc chăm chú trung
thành và tích cực tham dự Thánh Lễ .”

40 2 Cr 4,7.
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DD..IIII.. LLIINNHH MMỤỤCC TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN VVỚỚII NNGGƯƯỜỜII NNỮỮ

        (x. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào
tạo thiêng liêng của linh mục tương lai trong bối cảnh
Việt Nam ngày nay, tr.283-291).

DD..IIII..11 TTưươơnngg qquuaann vvớớii nnggưườờii nnữữ nnóóii cchhuunngg:: TTrrợợ LLựựcc
hhaayy llàà VVấấnn ĐĐềề cchhoo ccuuộộcc ssốốnngg vvàà ssứứ vvụụ??

Theo sách Sáng Thế (St 2, 18-24) và theo quan niệm Á
Đông về Âm-Dương, người nam và người nữ rất gắn bó nhau, hấp
dẫn nhau và bổ túc cho nhau. Người nam không thể là một con
người nếu không có người nữ và ngược lại.41 Điều này đã khởi sự
tự nhiên ở trong gia đình và ngay từ thời niên thiếu: người nam và
người nữ bổ túc cho nhau, và sự sống, cả nhân bản và thiêng
liêng, vẫn  tiếp tục trải ra và phát triển.

Sự việc cũng như thế với các linh mục và phụ nữ, nữ tu
hay nữ giáo dân. Trong những mối t ương quan này, có nhiều
phương 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,
nhưng lắm khi cũng là vấn đề và sa lầy không lối thoát cho một số
linh mục. Và, có khi vì một người đàn bà, một số linh mục đã từ
bỏ thừa tác vụ, nhất là trong bối cảnh hiện nay của nền văn minh
tục hóa, vật chất, hưởng thụ khoái lạc, phim con heo v à nhục dục,
lấy cái tôi làm trọng tâm. Vì thế, đời sống độc thân linh mục cần
được bảo vệ cách ý thức bằng việc đặc biệt giữ cảnh giác cảm xúc
và toàn bộ cách cư xử của mình, với ý thức rằng “chúng ta gìn giữ
kho tàng ấy trong những chiếc b ình sành” dễ vỡ (2 Cor 4,7). Và
cách thực tế, một lối sống phù hợp với chức linh mục không thể
được phát triển, nếu chủng sinh dấn thân v ào một mối quan hệ độc
hữu với một phụ nữ.

41 Xem Câu chuyện truyền thuyết về tạo dựng người nữ trong Phụ lục.
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Do hoàn cảnh cuộc sống của Giáo Hội và Đất Nước Việt
Nam, nhất là học hành từ nhiều thập niên qua trong các trường
đời, vì trường đạo không được phép tồn tại, bên cạnh các bạn
đồng giới, các ứng sinh linh mục có nhiều bạn l à con gái từ nhà
trẻ, mẫu giáo, lên bậc tiểu học, rồi trung học, cao đẳng, đại học,
cũng như trong các sinh hoạt xã hội và ngành nghề; thậm chí có
một số ứng sinh không chỉ có bạn l à con gái, mà là “bạn gái” nữa,
với những hệ quả và phản ứng như đã nói trên kia.

DD..IIII..22 TTưươơnngg qquuaann vvớớii nnữữ ttuu:: PPhhảảii kkhhôônn nnggooaann vvàà
ttỉỉnnhh tthhứứcc..

Linh mục hãy giữ trong trí óc và tâm hồn sự lệ thuộc của
chính mình, cũng như sự lệ thuộc của các nữ tu đối với Chúa, v à
luôn ý thức phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên
Chúa”42: Cái đã cho rồi, không lấy lại mà cho người khác!

Nhưng do lý tưởng hiến dâng và môi trường mục vụ
chung, linh mục và nữ tu có thể có mối tương quan thân mật, bằng
sự cởi mở tâm sự cho nhau, bằng sự hiểu nhau v à chia sẻ sứ vụ,
những thành công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng
nhau, cảm thông nhau, dịu dàng và ân cần chăm sóc nhau. Và
cũng phải kể đến những người nữ cùng làm việc tông đồ với linh
mục trong các đoàn hội, hay ân nhân, bảo trợ, mạnh th ường quân:
Không ai cho cái gì mà cho không c ả, và nhiều khi ÂN đòi được
trả bằng TÌNH ! “Em ngồi em kể công ơn, bạc vàng nặng ít nghĩa
nhơn nặng nhiều.”

Chính từ sự thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có
thể dễ dàng phát sinh và phát triển, rồi tình trạng có thể trở nên
nguy hiểm hơn, với những hình thức được bộc lộ ra theo tiến
trình: muốn chiếm hữu - ghen tuông - và muốn độc quyền. Những
hình thức này dễ nhìn thấy bộc lộ ra nơi các cô bếp hay những nữ
tu trẻ đẹp phục vụ và ở luôn trong nhà xứ. Không những thế, mà

42 Mc 12,17.
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nhiều trường hợp còn đi xa hơn trong chiều hướng tiêu cực. Ước
mong những người có trách nhiệm khôn ngoan v à kiên quyết
tránh hoàn cảnh nguy hiểm/bẩy ngầm của việc chung sống d ưới
một mái nhà.

Không hiểu tại sao các vị hữu trách cấp cao về phía giáo
phận cũng như Dòng tu vẫn để tình trạng một, hai nữ tu trẻ, kể cả
em đệ tử sống chung trong nhà xứ cùng với các cậu dự tu và
không dự tu, Thầy xứ và cha xứ, cha phó! Các ngài quá thánh, quá
siêu và coi ai cũng thật thánh, thật siêu mà quên đi nhận định bao
đời của tiền nhân “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” chăng?!
Không ai trách lửa tại sao đốt cháy rơm, và cũng không ai trách
rơm tại sao để bị lửa đốt cháy , mà trách người đã để rơm gần lửa.
Nhiều trường hợp thương tâm đã và đang xảy ra đó đây, lẽ nào lại
để tiếp tục xảy ra nữa sao?!

Linh mục đừng quên lời khuyên của Chúa Giêsu43: là
những con người thánh hiến, nhưng linh mục và nữ tu vẫn không
thôi là những con người với những 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 chị em sa ngã mà tôi không cảm
thấy như thiêu như đốt?”

Linh mục và nữ tu cũng phải ý thức rằng sự thân mật l à
nhu cầu của con người, nhưng sự thân mật trong đời sống độc
thân thánh hiến không cần (và không được) biểu lộ có tính cách
thể lý phái tính với những đòi hỏi tự nhiên. Sự thân mật độc thân
thánh hiến có mức độ thích hợp của nó. Chính mức độ ri êng biệt
này cung ứng cho linh mục và nữ tu đủ tự do để yêu thương nhau
và yêu thương mọi người mà không vượt qua các giới hạn.

Linh mục và nữ tu hãy khuôn đúc các mối tương quan nam
nữ của mình theo gương mẫu đời sống của Chúa Ba Ngôi v à kêu

43 x. Mt 26,41; Mc 14,38.
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xin ơn can đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi
nhân loại” có thể chợt nghe vào một lúc nào đó này, ngõ hầu giúp
nhau sống và chu toàn những gì đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ
của mỗi người, vì tình yêu nhiều khi không có tuổi và giờ hẹn:

Chúa đã gọi cha,
Chúa đã gọi con.
Chúa đã gọi, sao còn một tiếng gọi?
Trong trường hợp ấy, linh mục và nữ tu phải biết tôn

trọng: nơi chốn - thời gian - thời lượng - khoảng cách và giới hạn
cần thiết, về thể lý cũng như tâm lý, của các cuộc gặp gỡ, nhất là ý
thức sự hiện diện thấu suốt mọi bí ẩn của Thi ên Chúa. Có thế mới
mong:

Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thương,
Vâng tiếng Chúa, sống cho tròn sứ mệnh.

Linh mục và nữ tu phải rõ ràng và thành thật với chính
mình, với người khác và với Chúa, bởi vì lắm khi sự hẹn hò yêu
thương ấy thường được che giấu dưới những cớ hợp pháp và
chính đáng của các công tác và hoạt động mục vụ, nhưng thực tế
đó là 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 thuy ên
chuyển chính đáng của Nhà Dòng, nhất là khi họ muốn rút về các
nữ tu, hoặc vì quá ít người thiếu đời sống cộng đoàn, hoặc vì sợ
tình trạng ở chung trong nhà xứ khi chưa có điều kiện xây dựng
cơ sở cộng đoàn riêng biệt.

Mỗi linh mục và nữ tu, hiện thể hay năng thể, h ãy nhớ
rằng tuy đi tu mình vẫn không thôi là con người: Chúng ta có thể
làm cớ cho người khác vấp phạm, và người khác cũng có thể làm
cớ cho chúng ta vấp phạm: “Tại cả anh, tại cả ả, tại cả và hai!”
như thánh sử Matthêu đã viết: “Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-
rô: “Sa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Con làm cớ cho Thầy vấp
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phạm, vì con không nghĩ đến việc của Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ
đến việc của loài người”44

Trong hoàn cảnh tế nhị này, sự hiện diện yêu thương và
đời sống huynh đệ cộng đoàn sẽ mang lại sự trợ giúp cần thiết.
Nhờ tình bạn dâng hiến và nhiệt tình, mỗi người có thể là sự trợ
giúp lớn lao cho người khác, trong việc soi sáng , chỉ bảo và khích
lệ lẫn nhau, khi phải chịu đựng những ho àn cảnh nguy hại khác
nhau, cũng như sự lây nhiễm một thứ tinh thần thế tục n ào đó.
Chớ gì chúng ta có được một tình bạn như tình bạn của Gionathan
và Đavít (mà chân phước viện phụ Enrêđi đã nhắc đến trong khảo
luận về tình bằng hữu hoàn hảo.45 Xin nhớ trong mọi hoàn cảnh
sống, Tình huynh đệ sẽ là:

 một sự đoàn kết bên nhau để cùng tiến bước,
 một cuộc đối thoại thường 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,
 một lời vui, một tiếng cười thanh thỏa cùng chia sẻ tình

thương dâng lên vời vợi,
 một cái nhìn cảm thông khi vướng trở ngại, hay khi bị

thất bại chua cay,
 một “tôi khác” để mỗi người có dịp phản tỉnh nhìn lại

bộ mặt của mình, có khi đã hoen ố bụi đời,
 một bạn đồng hành để con đường thập giá bớt nỗi đơn

côi,
 một Simong vác đỡ hay một Vêrônica lau mặt,
 một cái gì khỏa lấp chỗ trống vắng t ình thương sau tình

yêu Thầy Chí Thánh,

44 Mt 16,23.

45 x. 1 Sm 19,8-10; 20,1-17; bài đọc Kinh sách tập 3, tr.341-342.
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 một hiện diện và hiện thân của Thiên Chúa cao xa vô
hình.

Và mỗi người chúng ta trước hết hãy là người bạn như thế
cho nhau và cho kẻ khác.

Hơn nữa, linh mục và nữ tu cũng đừng cả dám tự phụ qu ên
đi cái nghịch lý mà thánh Phaolô đã trăn trở: “Vì tính xác thịt thì
ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại
ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình
địch nhau, khiến anh em không l àm được điều anh em muốn…
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, th ì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”46

Linh mục không được quên nhu cầu cầu nguyện, khổ chế,
ăn chay và chiêm niệm. Chúng ta không thể đi theo con đường
khó ấy nếu không có một thứ khổ ch ế đặc biệt. Chúa Giêsu tha
thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho linh mục : “Con không còn ở
trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian... Con không
xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác
thần. Họ không thuộc về thế gian cũng n hư con đây không thuộc
về thế gian. Xin Cha lấy sự thật m à thánh hóa họ. Lời Cha là sự
thật. Như Cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế
gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính m ình con, để nhờ sự thật họ
cũng được thánh hiến”47

Mặc trần thế ngày ngày giăng cạm bẫy
Đây một lòng xin tuân phục ý Cha
Đã tốn công gieo rắc chẳng nề hà
Hương ngào ngạt Chúa Kitô khắp cõi.
Bắt thân xác phải hy sinh đền tội

46 Gl 5,17.24-25.

47 Ga 17,11.15-19.
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Lấy lời kinh mà nuôi dưỡng tâm thần
Những coi thường các lợi lộc phù vân
Tìm ân thưởng phúc trường sinh chân thật.

Thánh Thi Kinh Sáng Lễ Chung  Thánh Nữ

Cho tấc dạ trinh bạch như tuyết trắng
Mãi can trường trong thử thách đau thương
Khi tiết độ, khi cầu kinh nguyện ngắm
Vững tâm theo đường đạo lý luân thường

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Tư Tuần IV

Nhưng trên hết, mỗi người phải tin rằng t ình yêu của
Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại (một tình yêu lớn hơn vượt
thắng tình yêu nhỏ hơn và những hấp dẫn của nó); rằng chỉ có
Thiên Chúa mới làm thoả mãn được con tim chúng ta và chúng ta
thế nào thì Ngài yêu thương chúng ta thế ấy, và Ngài yêu thương
chúng ta cho đến tận cùng; và rằng chúng ta cũng phải yêu thương
Ngài đến tận cùng như vậy. Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời
chúng ta như là “người canh giữ”, như là “bóng mát” của cột mây
ban ngày và “cột lửa sáng” ban đêm để soi đường trong sa mạc, và
như là “cánh tay uy quyền” của người bảo vệ.

Chúng ta cảm tạ Chúa và vui mừng vì tuy sự yếu đuối của
con người luôn vẫn có, nhưng tuyệt đại đa số linh mục và tu sĩ đã
luôn kiên trì giữ vững được 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.

DD..IIII..33 TTưươơnngg qquuaann vvớớii bbạạnn kkhháácc pphhááii đđờờii tthhưườờnngg

Đối diện với những vấn đề này, các ứng sinh linh mục
được thúc đẩy thiết lập một mối t ương quan trưởng thành, lành
mạnh, hài hoà và quân bình; và các nhà đào tạo cũng cần có
những quan tâm sâu sát. Xin phân biệt hai tr ường hợp bạn là con
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gái và bạn gái  Công giáo và không công giáo. N ếu những lưu ý
về nơi chốn, thời gian, thời lượng, khoảng cách và giới hạn cần
thiết, về thể lý cũng như tâm lý, của các cuộc gặp gỡ đã được nhắc
đến trên kia với giới nhà tu vì những yếu đuối của con người, thì ở
đây càng được nhấn mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ mời hay
nhận lời đi riêng với một mình họ đến khách sạn, nhà khách, nhà
nghỉ, hay những nơi tương tự, hoặc qua đêm ở phòng trọ riêng của
mỗi người, vì bất cứ lý do gì. Nhiều trường hợp đã gặp phải
những hậu quả thê thảm, hỏng mất lý tưởng và cả đời người. Nhớ
bài “Lý Con Quạ” Nam Bộ: “Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo
bất đáo nữ phong, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban
ngày mắc cỡ, tối ở quên về, chừng ra í a ra về, t ình tình mà nhớ
thương, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương.”

DD..IIII..33aa ĐĐốốii vvớớii ccáácc bbạạnn llàà ccoonn ggááii hhaayy bbạạnn ggááii CCôônngg ggiiááoo
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 v à lập trường về nhân đức
hay tội lỗi tạo nên một môi trường tăng trưởng lành mạnh, những
giới hạn được bảo vệ hữu hiệu. Tâm thức sợ tội v à yêu mến sự
thánh thiện được coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn giữ bởi các
thẩm quyền hữu trách trong Giáo hội, trong D òng Tu, trong gia
đình, trong cộng đồng giáo xứ và đoàn thể. Nếu người nào “xem
ra có cái gì đó” thì sẽ có những can thiệp kịp thời v à thích đáng.
Thậm chí nếu ai thực sự “có vấn đề” thì cũng có mẫu số chung
của Đạo để giải quyết. Tuy nhi ên, “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 của chủng sinh: Ai giữ
luật thì sẽ được luật gìn giữ cho.

DD..IIII..33bb BBạạnn llàà ccoonn ggááii hhaayy bbạạnn ggááii kkhhôônngg ccôônngg ggiiááoo
Trái lại, nếu chúng ta có những bạn là con gái hay bạn gái

không công giáo thì vấn đề sẽ khác hẳn. Việc không có đ ược 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 tương quan trở nên phức tạp
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vì sự khác biệt căn bản về Đạo, m à sự thua thiệt chắc chắn sẽ về
phía chúg ta. Các bạn ấy chỉ biết yêu là cho và cho để chinh phục
người mình yêu, dù có biết chúng ta đi tu thì cũng cố gắng đi tới,
nhất là khi chúng ta cũng yêu họ: họ nhằm cho “có kết quả”  rồi thì
có muốn lui cũng chẳng được nữa.

Đời có quá nhiều mánh lới v à cạm bẩy mình không thể
lường trước được, nhiều người đã “chết vì không biết đủ.” Dĩ
nhiên đời cũng có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có những cái
tốt tự nhiên tự nó lại không phù hợp cho người 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 h ướng đạo đức tôn giáo.

Hy vọng nói ít nhưng hiểu được nhiều. Và nếu được phép
khuyên thì xin khuyên rằng ai chưa có những liên hệ như thế thì
đừng nên thiết lập, và ai đã có thì cố gắng cởi bỏ dần dần đi, cho
tâm hồn được thanh thản, đường đời khỏi vướng bận, nhớ câu thơ
của Xuân Diệu: “Đường êm quá ta đi mà quên ngó, đến khi hay
thì gai nhọn đã vào thấu xương!”

Mong mỗi người chúng ta sẽ biết ứng xử thích đáng, sống
và giữ đúng cương vị ứng sinh linh mục của mình, đừng làm cho
họ hiểu sai và đánh giá sai về đời tu và linh mục Công giáo. Đó là
một gương xấu gây cản trở lớn lao cho chứng tá Tin Mừng v à
truyền giáo của Giáo Hội. Thiệt hại lớn lao đó đ òi hỏi đương sự
phải cất đi cho Giáo Hội bằng cách  tự ý rút lui và người có trách
nhiệm cũng cần cương quyết trong việc này: Vâng lời Chúa hơn là
vị nể con người. Chúng ta phải nhớ đến sứ mệnh v à nỗ lực truyền
giáo là làm cho Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến, mà vẫn
không quên ‘nỗi lo sợ bị hư mất’ của thánh Phaolô.48

DD..IIII..33cc ĐĐốốii vvớớii ccáácc ggóóaa pphhụụ

48 1 Cr 9,27: Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người

khác, chính tôi lại bị loại.
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Chúng ta cũng phải cẩn trọng trong tương quan đối với các
bà goá, một đàng với các góa phụ trưởng 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” [ví dụ Giuse Ai cập và bà vợ của ông quan]. Đàng khác,
những góa phụ trẻ đẹp “mẹ dại con th ơ” 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 người khác hoặc cơ quan bác ái xã
hội của giáo xứ, đừng thường xuyên đến nhà họ và cũng đừng để
họ thường xuyên đến nhà mình.

Cần quan tâm đến dữ kiện tâm sinh lý này là sự hấp dẫn
tính dục. Có sức hấp dẫn tính dục [như Giuse Ai cập với vợ ông
quan] hay bị hấp dẫn tính dục [như Davít với vợ của Uria] đều là
nguy hiểm đối với một con người, dù là người bình thường hay là
người ngay chính và cả người tu hành, coi chừng kẻo bị tấn công.
Ngoài ra, không chỉ các góa phụ có thể bị nhu cầu sinh lý đ òi hỏi,
mà một số phụ nữ dù đang có gia đình cũng không thể cưỡng lại
những người đàn ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc không thể
cưỡng lại dục vọng của chính họ mà muốn đi tìm thỏa mãn ở
ngoài hôn nhân, đưa tới tình trạng ngọai tình hoặc mua dâm nơi
đám “đĩ đực.”

DD..IIII..44 NNhhữữnngg ccoonn đđưườờnngg ttưươơnngg qquuaann ttốốtt

DD..IIII..44aa TTưươơnngg qquuaann vvớớii mmẹẹ vvàà cchhịị eemm ccủủaa mmììnnhh
Mối quan hệ đầu tiên và cơ bản nhất của linh mục với các

phụ nữ phải kể cụ thể là mối quan hệ với chính mẹ và chị em ruột
thịt của mình. Mẹ linh mục là người phụ nữ mà ngài đã nhận được
sự sống, và nhờ mẹ mà ngài có được ơn kêu gọi. Sự dịu dàng và
chăm sóc yêu thương của tình mẹ nâng đỡ và bảo vệ ngài, giúp
ngài lớn lên trong đời sống nhân bản cũng như đời sống thiêng
liêng. Mẹ và chị em ruột thịt luôn tiếp tục đồng hành với ngài, với
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tình yêu thương, cầu nguyện, với chăm sóc canh ph òng nhưng đầy
an toàn và kính trọng.

Một linh mục tốt luôn giữ mối l iên hệ mật thiết với mẹ và
các chị em 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.

DD..IIII..44bb CCooii ccáácc CCụụ BBàà nnhhưư mmẹẹ vvàà ccáácc tthhiiếếuu nnữữ nnhhưư cchhịị eemm
Để  sống hồng ân quí giá là đời sống độc thân linh mục v ì

Nước Trời trong con đường trưởng thành và trong sáng, điều xem
ra đặc biệt quan trọng là linh mục phải phát triển cách sâu xa
trong chính mình hình ảnh của các phụ nữ như mẹ và chị em
mình, với cùng một lòng yêu thương và kính trọng như đối với mẹ
và chị em mình, mà thánh Phaolô đã khuyên nhủ Timôtê.49

Trong thời đại hôm nay, linh mục phải biết khám phá ra
phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo Hội v à trong thế giới.
Hơn bao giờ cả, ngày nay người 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, v ì 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 l à vai trò của
Mẹ Maria và Maria Madalêna dưới 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 đầu tiên.

Sự thăng tiến này làm cho người nam và người nữ cảm
thấy bình đẳng và biết tôn trọng nhau trong mọi khía cạnh. Một
biến cố chứng minh điều vừa nói l à ngày 21/1/2010 vừa qua, ĐTC
Biển Đức XVI đã bổ nhiệm Cô Flaminia Giovanelli l à người phụ
nữ đầu tiên nắm giữ vị trí Phó Thư Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng

49 1 Tm 5,2: “Con hãy coi các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn

toàn trong sạch.”
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Công Lý và Hòa Bình.50 Một nữ tu người Ý, Soeur Enrica
Rosanna, hiện đang giữ cùng chức vụ tại Thánh Bộ Tu Sĩ .

Ngược lại, Đức Phaolô VI cũng nhắc Dân Chúa trách
nhiệm của họ là cầu nguyện và chân thành trợ giúp các linh mục
vượt qua mọi nỗi khó khăn, tận tình yêu thương 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 người hoàn toàn
tận hiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội.

DD..IIII..44cc.. NNhhììnn ccáácchh ứứnngg xxửử vvàà mmốốii ttưươơnngg qquuaann hhààii hhooàà ccủủaa
CChhúúaa GGiiêêssuu đđốốii vvớớii pphhụụ nnữữ

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. Linh
mục cần học từ Chúa Giêsu, là Thầy và Chủ của mình, cách thức
quan hệ và ứng xử thế nào cho đúng mực với các phụ nữ. Chúng
ta hãy xem vài khuôn mặt chính:

 Mẹ Maria, người mà Chúa Giêsu đã tỏ lòng yêu thương
của một người con và hết lòng kính trọng vâng phục; và
Mẹ đã trở nên bản đối chiếu mật thiết của Ng ài trong việc
lắng nghe và thực thi ý Chúa;

 Mattha và Maria ở Bêtania, nơi mà Chúa thường ghé qua
trong cuộc hành trình truyền giáo và Ngài đã trở nên rất
gần gũi với họ;

 Người phụ nữ xứ Samaria, được hoán cải và đổi mới, đã
giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng vốn không biết đến
căn tính đích thực của Ngài;

 Maria Madalêna, người được cứu sống và hoàn toàn biến
đổi nhờ Chúa Giêsu; cô đã thấy Chúa Phục Sinh và nhận
lãnh trực tiếp từ Ngài sứ vụ loan báo tin mừng sống lại;

50 Vatican CNA ngày 21/1/2010 http://www.catholicnewsagency.com. Hãng CWN ngày

22/1/2010 còn ghi thêm: “Một nữ giáo dân người Úc, Rosemary Goldie, cũng đã ở vị trí tương đương

tại HĐ giáo hoàng về Giáo Dân từ 1966 đến 1976.

http://www.catholicnewsagency.com
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 Người phụ nữ vô danh mà Chúa đã dạy cho biết hạnh phúc
lớn lao hơn là lắng nghe và thực hành lời Chúa;

 Các con gái thành Giêrusalem đ ã theo Chúa trên con
đường thánh giá.

Tóm lại, trong các mối tương quan của tình bạn khác phái, dù
với người tu hay ở giữa thế gian, linh mục phải luôn qui h ướng về
Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện con người yếu
đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm của kẻ
khác, đừng bao giờ dám tự phụ cho m ình là mạnh,51 trái lại nhớ
luôn rằng “con chim nhát là con chim s ống” hay “tam thập lục
kế, vi tẩu thượng sách.” Phải khiêm tốn và bền bỉ cầu xin ơn trung
thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội c òn ngã (có vị TGM bị
ĐGH bãi luôn cả tình trạng giáo sĩ) huống gì nhỏ bé dòn mỏng
như chúng ta! Hãy xem câu chuyện Samson-Dalila trong sách Thủ
Lãnh.52

Ngoài ra, phải phát huy tình huynh đệ bí tích linh mục. Khi
mà linh mục thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu
cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của con người, thì chẳng ai
thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một t ình cảm nào khác. Thế
nhưng trong bất cứ cuộc chiến đấu nào cũng có chiến thắng và
chiến bại. Nếu gặp phải trường hợp chiến bại, hãy cư xử theo lòng
nhân hậu của Chúa Kitô, giúp nhau chuyển bại th ành thắng, chỗi
dậy đứng lên tiếp tục hành trình với bài học kinh nghiệm và tâm
hồn đổi mới. Hãy coi lầm lỗi như một lúc con tàu bị trật bánh ra
khỏi đường 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 người sa ngã vì lầm
lỗi, Thiên Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa như trước.53 Người lầm
lỗi được chân thành thương yêu, quảng đại tha thứ và nhân từ

51 x. 2 Cr 12,7-10.

52 Tl 16,4-6.16-21.

53 Tl 16, 22-31.
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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 v à mỗi tội
nhân đều có một tương lai.

Tâm lý chung của những người cầu toàn khi phát hiện một
lầm lỗi là muốn làm om sòm lên. Nhưng liệu sự om sòm ấy có
làm thay đổi được tình hình, hay nó lại càng “vạch áo cho người
xem lưng” về tình trạng thiếu yêu thương của mình. Trước 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
được 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, l à
nhân tố làm thỏa mãn nhu cầu yêu và được yêu trong bối cảnh của
đời sống ơn gọi, được đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu, và kiên tr ì
chu toàn bổn phận theo đấng bậc của m ình cho các linh hồn được
giao phó.

Ngày trước, khi còn dâng lễ latinh, cần có lời dẫn 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 lời dẫn khi linh mục rửa tay
sau dâng của lễ: “Linh mục rửa tay, chúng ta phải nguyện rằng ở
giữa thế gian mà giữ linh hồn vẹn sạch th ì 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 ước gì mỗi người
chúng ta đều được nằm trong số ấy.

EE.. KKHHÍÍAA CCẠẠNNHH TTÂÂMM LLÝÝ VVÀÀ TTÍÍNNHH DDỤỤCC
TTRROONNGG ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG CCOONN NNGGƯƯỜỜII

EE..II.. NNhhậậnn đđịịnnhh ttổổnngg qquuáátt
Tự nhiên, chúng ta được tự do một phần trong sự chọn lựa

sử dụng ý muốn, lý trí hầu có thể l àm chủ bản thân, điều khiển
chính mình, khao khát nhằm mục đích tối hậu là được biến đổi
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trong Chúa Kitô thành một lời đáp trả trọn vẹn với ân sủng v à hội
nhập vào chính cuộc sống mình.

Bản thân (Cái Tôi) mỗi người là điểm gặp gỡ của Tâm lý
học và Thần học: Như những con người, chúng ta đáp lại Thiên
Chúa qua các định luật tâm lý mà Ngài đã ghi khắc trong chúng
ta. Trong tiến trình đáp trả đó, chúng ta bị thách đố đặt trật tự v ào
cuộc đời chúng ta như thánh Augustinô nói: “Nhân đức là tình yêu
có trật tự”. Nhưng khi tình yêu bị rối loạn (mất trật tự), chúng ta
nhận ra qua các dấu hiệu này: sự đi trệch định hướng cuộc đời và
tìm tự tôn vinh mình.

Các cấp độ của Cái Tôi được mô tả qua bốn vòng tròn
đồng tâm:

- Vòng ngoài cùng: Thế giới, các thực tại bên ngoài (tha
nhân, xã hội, tạo thành, các biến cố …);

- Vòng kế tiếp: Thân xác – tâm sinh lý;
- Vòng tiếp theo: Tâm thể - tâm lý xã hội;
- Vòng tâm: Tinh thần con người – tâm lý tình cảm hay

tinh thần hữu lý, gồm có:
 khả năng hiểu biết - cảm nhận - trực giác - tưởng

tượng – ký ức – ý muốn;
 Khả năng cho các nhân đức như tình yêu – tha thứ

- niềm vui - nhẫn nại …

“Chỉ có người có khả năng làm chủ mình có thể trở thành
một quà tặng cho kẻ khác, một quà tặng cho Chúa trọn vẹn đến
đỗi người ấy thành chiếc bình trong suốt cho ánh sáng của Chúa
chiếu qua” (J. Riddick)

Cái Tôi có hai định hướng:
Định hướng sai lầm: Tình yêu cho thế gian… một đời

sống trống rỗng “Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong
thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến
Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác
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thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những
cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian;
mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi
hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi”54 Cái nổi bật
trong định hướng sai lầm này là tính chất trần tục: khoái lạc, của
cải, địa vị / quyền lực.

Định hướng đích thực: Sự sống dồi dào “Kẻ trộm chỉ đến
để ăn trộm, giết hại và phá hủy; phần tôi, tôi đến để chiên được
sống và sống dồi dào”55 Cái nổi bật trong định hướng đích thực
này là sự sống trở nên giống Chúa Kitô trong các thiên hướng,
thái độ, nhân đức dẫn tới lời mời gọi của mọi tín hữu.

Cuộc chiến đấu: Chúng ta trải nghiệm những sức lôi cuốn
và thúc đẩy đến từ hai hướng đối nghịch nhau: cái tôi bị thống trị
bởi các nhu cầu và cái tôi bị thống trị bởi các giá trị. Ơn gọi vào
đời sống thánh hiến là triệt để đi theo Chúa Giêsu. Đó là lời kêu
gọi tới một sự biến đổi con tim nhân loại qua các Lời Khuy ên
Phúc Âm.

 Mỗi người sống kinh nghiệm ơn gọi đều trải qua kinh
nghiệm sống cái tôi của m ình, hoặc đặt trọng tâm nơi mình hoặc
đặt trọng tâm nơi Chúa, mà có định hướng đúng hay định hướng
sai lầm:

 Định hướng sai lầm đi theo h ình ảnh cái Tôi: khoái
lạc, sở hữu của cải, địa vị/quyền lực.

 Định hướng đích thực họa theo h ình ảnh Thiên Chúa:
Thanh Khiết, Khó Nghèo, Vâng Lời.

 Chiến đấu: Trong cả hai định hướng này, chúng ta kinh
nghiệm sự có mặt của những thúc đẩy của con ng ười
tự nhiên: vui thích, tăng trưởng, cho đi và lãnh nhận.

54 1 Ga 2, 15-17.

55 Ga 10,10.
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EE..IIII.. NNăămm ĐĐịịnnhh LLuuậậtt TTââmm SSiinnhh LLýý NNaamm NNữữ

EE..IIII..11 LLuuậậtt ƯƯuu TTiiêênn
Nơi người nữ: trái tim ưu tiên. Điều ưu tiên là một quả tim,

một tình cảm. Một trái tim muốn được hòa nhịp với một trái tim
khác, một tình cảm tha thiết muốn hiến trọn cho ng ười mình yêu.
Nó ẩn chứa một cái gì thanh nhã trong đó: Người nữ muốn mang
đến cho người mình yêu một trái tim muốn yêu và muốn được yêu
đến cực độ.

Nơi người nam thì trái lại: thể xác ưu tiên. Khi người nam
nghĩ đến người nữ thường hình dung tới thân hình, đường nét, sắc
diện thể chất [nhất dáng nhì da]… Do đó, đứng trước một thiếu nữ
trẻ đẹp, người thanh niên sẽ thấy thể xác xúc động trước, rồi sau
đó tình cảm và trái tim mới hoà nhịp theo. Người nam dễ bị lôi
cuốn bởi thể xác người nữ, và thường mau chóng hướng tới việc
kết hợp thể xác.

Sai biệt này có thể gây nên những khó khăn, nguy hiểm...
Người nữ dễ dàng bị chinh phục bằng t ình cảm: nể nang,

tội nghiệp, thương hại…, để rồi dễ dàng mất tự chủ trước tiếng gọi
của con tim, đưa đến nguy cơ nhượng bộ đòi hỏi thể xác của phái
nam. Trái lại, người nam dễ bị chinh phục bởi những đ ường nét
duyên dáng nơi thân xác người nữ, khó lòng tự kiềm chế và
thường đòi hỏi mau chóng kết hợp thể xác, coi đó nh ư một bằng
chứng tình yêu. Người nữ nên để ý điểm này để tránh những
nhượng bộ gây lỡ làng, với hậu quả đáng tiếc khiến phải ân hận
suốt đời. Còn người nam nên để ý điểm yếu của mình để làm chủ
bản thân, kính trọng người nữ, hiểu rằng người nữ nặng về tình
cảm, sự chăm sóc ân cần tế nhị, lời âu yếm, cử chỉ thân mật, dịu
dàng... Do đó, người nam đừng quá chú ý tới thể xác hoặc vội
vàng đốt giai đoạn trong khi gần gũi với người ‘bắt mắt’ mình.
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Người nữ dễ bị chi phối bởi t ình cảm, tính nhẹ dạ hay thay
đổi, ít óc lý luận và thường hướng về hành động mau chóng của
trực giác... Người nữ hãy thận trọng trước những xúc cảm đầu tiên
hay trước hành động của mình, đừng để mình bị xiêu lòng nghe
lời dỗ ngọt của người nam mà dễ dàng nhượng bộ. Người nữ hãy
lưu ý tới óc lý luận của người nam, có khi rất ngụy biện để đạt
mục đích (vd: yêu cho tới bến để có kinh nghiệm m à tu cho
chắc!), và cũng đừng theo tình cảm nhiều khi rất mâu thuẫn của
mình (có mà nói không hay ngược lại). Người nam không cãi lý
với phụ nữ, nhưng tìm cách khơi dậy tình cảm, lòng trắc ẩn của
người nữ để thành công. Người nữ biết tâm lý đàn ông như vậy thì
nên thực tế, đừng quá lý tưởng hay dại dột.

EE..IIII..22 LLuuậậtt PPhhâânn CCáácchh
Trái tim người nữ chỉ có một ngăn và dành hết cho tình

yêu. Trái tim người phụ nữ có thể nói là một toàn thể dành hết cho
người mình yêu, không có phân cách. M ối tình dành cho người
yêu chiếm hết trái tim chị:  Chị chỉ nghĩ đến anh, sống chỉ v ì anh,
sống để yêu và được yêu. Vì thế khi không yêu nữa thì lập tức anh
bị tống khứ hoàn toàn ra khỏi trái tim chị, và đứa con hoặc nhân
tình sẽ thay thế. Hai mối t ình không thể chung sống hòa bình
(đánh ghen, và có khi đánh ghen r ất dại và ngông cuồng, đến tàn
bạo bất nhân). Tình yêu chi phối mọi hoạt động. Đó là đặc điểm
trái tim phụ nữ.

Trái lại, các chuyên gia tâm lý nói trái tim người nam thì
lại khác: rắc rối, nhiều chuyện, có tới 4 ngăn v à các ngăn ấy hoàn
toàn biệt lập nhau, khiến cho người nữ không hiểu nổi:

 Ngăn thứ nhất: dành cho vợ. Anh yêu vợ và khi ở với vợ
là không nghĩ tới gì khác.

 Ngăn thứ hai: dành chỗ quan trọng cho sự nghiệp, địa
vị. Có nhiều người vì sự nghiệp mà quên cả vợ con, gia
đình.

 Ngăn thứ ba: dành cho những việc anh làm vì sở thích,
vì lý tưởng, chính trị, xã hội, giáo dục…
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 Ngăn thứ tư: dành cho giải trí, nghỉ ngơi.

Người nữ hãy an tâm tin rằng anh yêu chị, thương gia
đình. Đừng thấy anh say mê những công việc khác mà nghĩ rằng
anh thờ ơ với gia đình, rồi đâm ra nghi ngờ, khó chịu. Trái lại, hãy
tập cảm thông với anh, chia sẻ với anh v à trong mọi lúc hãy tươi
cười đón anh, lo âu với anh, an ủi anh v à khuyến khích anh. Đừng
ngăn cấm hoặc cản trở công việc của anh.

Anh không nên bắt chị phải theo những hoạt động anh
thích, và phải chừng mực trong công việc. Nếu đ ược, nên để chị
tham gia công việc với mình. Biết đền bù bằng lời nói, thái độ, cử
chỉ, hành vi, yêu thương phụ giúp công việc của chị. Nhớ rằng chị
coi trọng gia đình hơn nghề nghiệp, quan tâm đến con người hơn
công việc.

EE..IIII..33 LLuuậậtt TThhíínnhh GGiiáácc
Người nữ có lỗ tai to. Chị không chỉ l à một trái tim mà còn

là một lỗ tai to, một lỗ tai to gắn liền với trái tim. Những g ì vào lỗ
tai rơi thẳng ngay vào tim. Do đó chị có nhược điểm này: thích
nghe và dễ tin những điều người ta nói. Chị dễ tin những lời tán
tỉnh, dịu ngọt; dễ chú ý đến điều ng ười ta nói hơn là việc người ta
làm: “Chuông già đồng điếu chuống kiêu, anh già lời nói em xiêu
tấm lòng!” Chị muốn được yêu bằng những lời âu yếm dịu dàng
tâm sự, nên nhiều khi không phân biệt được lời tán tỉnh sở khanh
với lời chân chất của người yêu. Chị thích NGHE. Anh làm những
công này việc nọ giúp chị mà không nói gì, chị vẫn cho là anh
không thương chị hoặc chưa thương trọn vẹn.

Trái lại, người nam lại ngắn hay thiếu cái l ưỡi. Ở quán xá
hoặc ở những nơi khác anh nói thao thao b ất tuyệt về những
chuyện chính trị, xã hội, nghề nghiệp… v ì những chuyện đó có
tính cách chung chung, vô thư ởng vô phạt. Còn ở nhà thì ngược
lại: anh câm như hến, ít nói, trầm ngâm, v ì anh không thích những



85

chuyện vụn vặt, chi tiết. Anh ngại tâm sự, bộc lộ có đụng chạm tới
bản thân mình.

Nhưng sự im lặng thường tạo nên bầu không khí nặng nề
cho cả hai. Vì thế, anh thích ra quán cà phê hay đến một nơi vui
nhộn; còn chị thích la cà bên nhà hàng xóm để chuyện trò “ngồi lê
đôi mách”, “vuốt râu ông nọ đặt cằm bà kia”… Do đó phải có đối
thoại, trao đổi, sẽ tránh được những nghi ngờ, hiểu lầm, xích
mích. Yêu là nói và nghe. Anh nghe ch ị tâm sự, nói chuyện nhà
cửa, gạo cơm, con cái, bạn bè… Chị nghe anh nói chuyện về
chính trị, xã hội, thể thao…

Yêu là đối thoại, là mở tâm hồn và lý trí để cùng đón nhận,
tham dự, chia sẻ tâm tình của nhau. Anh phải tập nói, phải phá tan
bầu không khí nặng nề trong gia đ ình. Anh phải nói những lời yêu
thương,… Nhắc lại những kỷ niệm đẹp, êm đềm ngày trước, vì chị
thích sống lại những quá khứ đẹp. Anh phải nói với cung điệu nhẹ
nhàng ôn tồn. Những gì anh nói với giọng dịu dàng, âu yếm, kính
trọng, chị sẽ cho là đúng và sẽ chấp nhận. Những gì anh nói với
giọng gắt gỏng, khó chịu hoặc khinh khỉ nh, chị sẽ cho là sai, khó
chấp nhận mặc dầu đó là những điều đúng. Vậy khi phải chỉ trích,
xây dựng những khuyết điểm của chị, anh phải áp dụng nh ư thế;
đừng bao giờ chê trách hoặc chế diễu chị, nhất là trước mặt người
khác.

EE..IIII..44 LLuuậậtt CChhii TTiiếếtt
Người nữ để ý đến các chi tiết, hay chú ý đến những cái

cỏn con của sự việc, thích những mẫu tin vụn vặt. Ng ười nam
quan tâm đến điều cốt yếu, chỉ nhớ đến những nét đại c ương,
những chuyện đáng để ý, lại thích những tin chính trị, x ã hội, quốc
sự…

Sai biệt tâm lý này là nguyên do nhiều vui buồn, đau khổ:
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Chị chú ý, quan sát và nhớ kỹ những chi tiết trong đời
sống của anh, của gia đ ình trong khi anh ít để ý và hay quên. Chúa
sinh ra chị có giác quan nhạy cảm về chi tiết để chị có khả năng
chu toàn sứ mạng làm vợ, làm mẹ, săn sóc gia đình, nuôi con…
đòi hỏi phải làm bao nhiêu việc nhỏ, bao nhiêu chi tiết. Một việc
nhỏ cũng làm chị bực mình, đau khổ. Một quên sót của anh đối
với chị làm chị buồn tủi, giận dữ, nghi ngờ.

Anh thường dễ bực bội, cáu kỉnh khi chị hay  than phiền về
những chuyện nhỏ nhặt, hoặc khó chịu khi thấy chị hay d ò xét…
Hiểu như vậy, chị hãy rộng lượng với anh, thông cảm với những
dự tính công việc, những sinh hoạt hoặc giao tế của anh. V ì thế
anh hãy chịu khó để ý đến chị, nhẫn nại nghe chị nói,  dầu là
những chuyện nhỏ mọn. Hãy lợi dụng những cơ hội, những chi
tiết làm chị vui: quà tặng ngày sinh nhật, những ngày vui buồn của
chị, một lời khen, một quan tâm, một giúp đỡ… Cả hai phải biết
rằng yêu là nghĩ đến người yêu và tìm hạnh phúc cho người yêu.

EE..IIII..55 LLuuậậtt BBấấtt ĐĐồồnngg CCảảmm
Người nữ phản ứng chậm, nhưng kéo dài. Trong phạm vi

tình cảm cũng như tình dục, người nữ như một trái bom nổ chậm.
Chị không phản ứng cùng lúc, nhưng sau anh. Tuy nhiên khi đ ã
xúc cảm thì nỗi cảm xúc ấy kéo dài hơn anh. Người nữ như một
đầu máy xe lửa: chuyển bánh chậm, khi có đ à đi rất nhanh, nhưng
ngưng lại chậm.

Người nam phản ứng nhanh, nhưng cũng mau dứt. Nơi
người nam, tình cảm cũng như tình dục chóng bộc phát mà cũng
chóng nguội tàn. Vì vậy mà “cú sét ái tình” thường xảy ra nơi
thanh niên hơn nơi thiếu nữ. Trong mọi việc, anh hãy kiên nhẫn,
chờ đợi, chuẩn bị... trong tình yêu thân mật cũng vậy, tránh những
cử chỉ vội vàng, hấp tấp, mà nên dịu dàng, tế nhị. Hiểu biết định
luật tâm lý này để biết tha thứ cho nhau, tránh  những xích mích
nghi kỵ.
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Tóm lại, những định luật vừa nói trên không áp dụng riêng
rẽ nhưng bổ túc, liên hệ với nhau và là những định luật rất quan
trọng chi phối đời sống nam nữ. Nh ưng đó không phải là tất cả
những sự khác biệt, bởi mỗi cá nhân l à một “huyền nhiệm” không
dò thấu. Những định luật này rất hữu ích để giúp ta hiểu được
người kia và khi nắm vững được những khác biệt tâm sinh lý n ày,
ta sẽ tránh được những phán đoán, những thái độ chủ quan th ường
đưa đến bất hòa, đổ vỡ, thua thiệt.

EE..IIIIII.. VVấấnn ĐĐềề TThhủủ DDââmm

EE..IIIIII..11 ĐĐịịnnhh nngghhĩĩaa vvàà tthhựựcc ttrrạạnngg
MASTURBATION: Manus (tay) – Turbatio (kích thích).

Thủ dâm là dùng tay kích thích bộ phận sinh dục để t ìm đạt được
khoái cảm sinh dục. Sau hành động thủ dâm, phần đông cảm thấy
ngượng ngập, mặc cảm tội lỗi, lo  lắng, chán nản, hận m ình.

Thủ dâm được thực hành khá phổ biến, cả nơi những
người có gia đình, nhất là nơi người độc thân trẻ, có người coi như
không có gì sau hành động ấy, còn người khác lại bị lương tâm
ray rứt vì hành động tính dục đơn độc riêng tư và do căng thẳng
trầm trọng này.56

Thủ dâm có thể xảy ra cùng với những liên hệ khác tính
luyến ái (KTLA) hay đồng tính luyến ái (ĐTLA): l àm cho mình,
làm cho người khác và để người khác làm cho mình. Có người coi
thủ dâm là sự dữ nhỏ hơn trong hai sự dữ (minus malum): cái thay

56 Giải mã giấc mơ tình dục: Ngủ mơ thấy sinh hoạt tình dục là một điều khá bình thường.

Cả nam và nữ đều có thể mơ thấy “chuyện ấy”. Nữ giới thời kỳ rụng trứng v à trước khi “đến tháng”

khoái cảm tình dục rất cao. Còn nam giới, khi tinh dịch đầy trong tinh hoàn muốn phóng ra ngoài,

cũng xuất hiện giấc mơ “yêu”. Điều tra cho thấy giấc mơ “yêu” thường xuất hiện ở những người từ sau

tuổi dậy thì, người có chức năng sinh dục bị trở ngại. Một số nghi ên cứu cho rằng mơ về “chuyện ấy”

cho thấy những khao khát thầm kín về t ình dục. Theo các nhà tâm lý học, giấc mơ tình dục là sự giải

phóng ham muốn tiềm ẩn trong ý thức. Giấc mơ này có vai trò như một cái van xoa dịu những căng

thẳng tình dục.
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thế cho hoạt động ĐTLA hay KTLA; hoặc để điều h ướng cái tôi
của mình hơn là dính líu với trẻ em hay một người nào đó.

Thủ dâm không kéo dài suốt đời người độc thân, cũng như
giao hợp không kéo dài suốt đời người có gia đình: Sara cười
thầm tự bảo ‘Mình đã cằn cỗi rồi còn tìm lạc thú nữa sao? Ông
nhà mình lại là một ông lão!57 Đó là một cuộc chiến đấu bản thân,
và phải đi vào cuộc chiến đấu nhân bản trưởng thành ấy để việc
tận hiến cho Chúa được thăng tiến và hoàn toàn trao hiến cho
Chúa.

Cầu nguyện và chiến đấu cho bỏ được thủ dâm như một
phần cần thiết cho tăng trưởng và phát triển con người, cũng như
cuộc sống và sứ vụ ơn gọi. Hãy nhớ tới cái hợp lực mà Chúa
Giêsu khuyến cáo: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để
khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh
nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối.” Khi bị kích thích, hãy dùng
nghị lực nhân loại của m ình mà cương quyết không đưa tay đụng
chạm đến cơ quan sinh dục của mình nữa, đồng thời hướng lòng
về Chúa và Đức Mẹ mà cầu nguyện xin sức mạnh thiêng liêng
bằng cách chậm rãi ý thức đọc Kinh Kính Mừng, nhiều khi mới
đọc được hai, ba lần thì cơn ham muốn đã dịu xuống và qua đi.
Quả thế, nếu một mình mà không làm chủ và thắng vượt được
chính mình, thì làm sao có thể làm chủ và thắng vượt được khi
gặp phải hoàn cảnh éo le bị cạm bẫy tình dục tấn công hay hai
người khác phái cùng tác động lên nhau!

Ngày sáu khắc êm trôi lặng lẻ,
Chúa ngăn ngừa chẳng để phút giây,
Tay chân miệng lưỡi hình hài,
Buông theo tội lỗi mà đầy bợn nhơ.

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Năm Tuần I TN

EE..IIIIII..22 CCáácc llooạạii tthhủủ ddââmm

57 St 18,12.
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 Thủ dâm trẻ nít: Trẻ, trước tuổi dậy thì, tìm khám phá cơ
thể, trong đó có vùng sinh dục của mình, như một phần
tăng trưởng bình thường.58

 Thủ dâm thiếu niên: Xảy ra trong tuổi dậy th ì và đa số
trường hợp thủ dâm thuộc thời kỳ n ày.

 Thủ dâm trưởng thành: Loại thủ dâm này phổ thông với
người trưởng thành và như một lối thoát căng thẳng (người
độc thân, người chưa kết hôn, người bị ngăn trở hay thất
bại trong giao hợp hôn nhân).

 Thủ dâm xúc phạm: Chọn bộ phận sinh dục để giao hợp
“một mình.” Tệ nạn này có tính cách tác hại vì phân rã hơn
là hiệp nhất nhân vị.

EE..IIIIII..33 NNgguuyyêênn ddoo vvàà mmụụcc ttiiêêuu
 Do ngứa ngáy (phimosis - chít hẹp bao da quy đầu gây

viêm nhiễm ngứa ngáy phải gãi liên tục); buồn chán, lo
lắng, tâm trạng vỡ mộng, cô đơn.

 Lối thoát dễ dàng để xả căng thẳng.
 Thay thế cho quan hệ tình dục.
 Đối phó và trốn thoát sự thân mật tính dục li ên nhân vị.
 Bắt im lặng đòi hỏi tình dục đang gào thét…

EE..IIIIII..44 NNhhữữnngg tthhỏỏaa hhiiệệpp

 Sợ đàn bà: Không muốn bị liên lụy tình dục hay tình cảm
với đàn bà (sợ hậu quả), hay vì không được liên hệ với đàn
bà, nên tìm thỏa hiệp với những h ình thức tính dục khác,
gây nên một tâm lý tính dục thiếu trưởng thành.

 Sách báo, phim ảnh khiêu dâm nhằm kích thích tính dục
do:

58 Phụ Lục: Thủ dâm trẻ nít và tuổi dậy thì.
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- miêu tả các đối tượng và những tình cảnh gợi tình (tác
phẩm, hình vẽ, điêu khắc, trình diễn…)

- sự lạm dụng phụ nữ (nếu không tàn bạo thì cũng xuống
cấp, và vì vị nễ mà chìu), rồi sau đó cứ bị ám ảnh.

- đồi trụy: phá hoại phẩm tính t ương quan tính dục, đưa
tới khai thác và kinh doanh tính dục, lạm dụng tình dục
trẻ em, phụ nữ.

- Bù trừ: nhòm lỗ khóa, nhìn chỗ kín, thích xem phim
khiêu dâm, nhất là giới nam (mở đầu/tăng cường hoạt
động tính dục, thủ dâm, lạm dụng trẻ em).

 Phô bày bộ phận sinh dục của mình (cho người khác
phái) để được khoái lạc tính dục bởi sự nh ìn xem phản ứng
của người kia.

 Mặc y phục của người khác phái, thay thế vai kề vai với
người khác phái mong ước, rồi thủ dâm để xả căng thẳng.

 Hành động thú tính: ham muốn và thực hiện tính dục với
súc vật.

 Bạo động với chính m ình (thường là phái nam) để bảo vệ
độc thân: Origène; nhiều vị tử đạo sẵn lòng chịu chết để
bảo vệ trinh tiết/đức tin .59

EE..IIIIII..55 MMộộtt ssốố qquuaann đđiiểểmm

 Freud và William Fleiss: Thủ dâm là biểu hiệu bệnh thần
kinh phổ quát, có thể có hậu quả đáng tiếc.

 Fenichel: Thủ dâm là triệu chứng bệnh hoạn, là khả năng
làm thỏa mãn bị xáo trộn.

59 Chuyện kể có hai cha truyền giáo ở Lào bị nhà cầm quyền cho mấy phụ nữ thóa t y vào

tấn công sờ mó chỗ nhạy cảm, cám dỗ cho các ng ài sa ngã. Một vị bất thần lấy con dao sắc cắt phăng

của qúy vất ra và bảo “tụi bây ưng qua cho đó.” Vị kia thấy vậy sợ ngất xỉu, trong lúc đám con gái bỏ

chạy. Khi tỉnh dậy thì vị kia đã chết do mất máu nhiều quá.
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 Những biện pháp vô nhân đạo: Mang giây lưng gai nhọn
để hành xác, thiến hoạn (nam) và cắt bỏ âm vật (nữ).

 Xã hội học và tâm lý học hiện đại: Thủ dâm là phát triển
bình thường vào một thời kỳ nào đó trong đời người, dẫn
tới sự chín mùi tâm lý tính dục lành mạnh; là tiền thân của
ứng xử tính dục liên nhân vị.

 Quan điểm của Giáo Hội: Trước Vaticanô II, thủ dâm là
điều xấu trầm trọng và là trọng tội, vì vi phạm bản tính tự
nhiên và ích kỷ. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin  trong
“Tuyên bố về một số vấn nạn liên quan đến đạo đức tính
dục”: Thủ dâm là một hành vi bóp méo và trái ngược của
khả năng tính dục, là sự thiếu trưởng thành, thiếu quân
bình tâm lý, và do thói quen.

 Thủ dâm không luôn luôn là lỗi nặng, nhưng vẫn là nguồn
mặc cảm tội lỗi và lo lắng phải chạy tới phương dược
thiêng liêng.60

EE..IIIIII..66 TTiiếếnn ttrrììnnhh pphháátt ttrriiểểnn llàànnhh mmạạnnhh

 Trẻ khám phá hết mọi chỗ trong cơ thể nó, trong đó có
vùng bộ phận sinh dục: tiến tr ình tăng trưởng bình
thường.61

60 Để có một phán đoán đúng đắn về trách nhiệm luân lý của người thủ dâm, phải xét tới

tình trạng thiếu trưởng thành tình cảm, áp lực của các thói quen đã có, tâm trạng lo âu cũng như các

yếu tố khác về tâm lý và xã hội. Các nhân tố này có thể làm cho sự qui tội luân lý được giảm khinh,

thậm chí đến mức tối thiểu (xem GLCG 2352). Chúng ta không th ể trả lời đơn giản và phổ quát cho

vấn nạn: "sau khi thủ dâm có được rước lễ không?" Nguyên tắc chung: "Ai ý thức mình phạm tội nặng

và chưa xưng tội trước, thì không được rước lễ, trừ khi có lý do quan trọng và không tiện đi xưng tội

trước. Trong trường hợp này, họ phải tâm niệm về bổn phận thống hối trọn vẹn, bao gồm lòng dốc

quyết đi xưng tội sớm ngần nào có thể" (GL 916). Thống hối trọn vẹn được Giáo Lý dạy rằng: "Khi sự

ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì được gọi là ăn năn tội 'cách trọn'. Cách

ăn năn tội này xoá bỏ các tội nhẹ và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nếu hối nhân quyết tâm đi

xưng tội càng sớm càng tốt" (GLCG 1452).
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 Trò chơi sinh dục/Táy máy chân tay thiết lập ý thức về
bản thân (do liên hệ khắng khít mẹ/con, cha/con  từ khi
nhỏ, như tắm rửa, làm vệ sinh). Bé trai có ý thức nhạy bén
về khả năng cương cứng đưa tới làm chủ bản thân, đụng
chạm dương vật để tự trấn an.

 Chưa trưởng thành: Thủ dâm là một hoạt động tính dục
thiếu trưởng thành, nhưng trẻ dùng thủ dâm để học điều
khiển bản năng tính dục của nó (ch ơi đùa có tính chất
thăng hoa mà thủ dâm không có (vd trò chơi “thi xịt
nước”).

 Can thiệp khôn khéo: Nếu bắt trẻ chận đứng thủ dâm cách
không khôn khéo, nó sẽ có ý tưởng rằng tính dục là xấu xa
và nguy hiểm, khiến trẻ có thể bị chứng loạn thần kinh
chức năng và biến dạng nhân cách.

 Can thiệp thiếu thích hợp:  Những cấm kỵ thủ dâm có thể
đưa tới những hình thức bệnh hoạn. Nhưng nếu thủ dâm
với lương tâm xấu và lo lắng cũng đưa tới hậu quả bệnh
hoạn và tội lỗi.

EE..IIIIII..77 HHưướớnngg ddẫẫnn hhữữuu hhiiệệuu vvàà cchhữữaa llàànnhh

 Quan tâm thích đáng : Phải khảo sát tỉ mỉ trong một
khung cảnh rộng lớn hơn, như tiểu sử gia đình và cá nhân
đương sự để tìm biết những động lực sâu hơn, chẳng hạn
bị bệnh chứ không phải chỉ là nhục dục.62

61 x. Chuyện hai bà mẹ tắm cho con: “Con gái dở quá, có một cái m à cũng làm vỡ” – “Sao

con không có một cái như thằng đó?”

62 Bệnh cơ quan sinh dục cần chữa trị bằng y khoa: khỏi bệnh th ì hết thủ dâm, ít ra cũng

giảm thiểu đi. Chớ gì có nữ tu bác sĩ chuyên ngành phụ khoa cho các nữ tu th ì tránh được tình cảnh

một số nam bác sĩ phụ khoa vô lương tâm quấy nhiễu hoặc lạm dụng t ình dục các nữ tu khi đi khám và

chữa trị.
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 Lắng nghe để hiểu: Phải lắng nghe chăm chú và nhạy cảm
đối với người có những hình ảnh tưởng tượng kèm theo
thủ dâm (trước và sau)

 Nhìn lại để thương: Thủ dâm là cách thức dễ dàng để làm
dịu sức ép và căng thẳng. Do đó phải khảo sát  những
nguồn sức ép và căng thẳng để tiêu diệt/giảm thiểu chúng:
ăn một thực đơn cân bằng, nghỉ ngơi và giải trí thích hợp.

 Đừng vẽ đường cho hươu chạy: Những phơi bày thái quá
trước những kích thích tính dục th ường thúc đẩy thủ dâm.
Do đó, tránh những kích thích đó sẽ giảm thiểu tính
thường xuyên của thủ dâm.

 Tự chủ và liên đới: Tập tự chủ bản thân , mở rộng liên hệ
với người khác (không chỉ qui về m ình và yêu mình). Phải
phát triển những tình bạn sâu xa với nhiều người nam lẫn
nữ, đừng để bị sự cô lập xã hội và khó khăn trong các mối
tương quan dồn ép.

 Tìm kiếm sự bình an: Không nên để bị tâm trạng lo lắng
trầm trọng xâu xé, mà nên tìm chữa lành và bình an qua
việc xưng tội, linh hướng, tư vấn tâm lý.

 Nhìn vào lý tưởng: Từ bỏ gia đình vì Nước Trời là sự
thăng hoa bản năng tính dục: hãy thành thật nhìn nhận thất
bại vì sức người yếu đuối của mình để tìm đến sức mạnh
thiêng liêng bằng đời sống cầu nguyện và lãnh nhận bí
tích.63

 Trợ lực cảm thông: Tình bạn chia sẻ đem lại khuây khỏa
và nâng đỡ chống lại chiến đấu bên trong và áp lực bên
ngoài. Đã có chiến đấu là có chiến thắng và chiến bại. Hãy

63 2 Cr 12,7-9: Có hai sức mạnh đối nghịch hằng giao chiến trong tôi khiến những đ iều tốt

tôi muốn làm tôi lại không làm được và những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Ai cứu tôi

khỏi cái xác hay chết này? – Ơn Ta đủ cho con.
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lấy thất bại làm bài học chiến thắng: thua keo này bày keo
khác!64

 Chia sẻ chữa trị: Thái độ mới thích hợp của việc điều trị
nhóm: Những tình bạn sâu sắc khiến người ta cởi mở chia
sẻ những cuộc chiến đấu, công khai nh ìn nhận mình thủ
dâm, nhóm không bối rối hay bình luận tiêu cực gì, là một
nâng đỡ rất lớn trong việc hội nhập tính dục với tu đức,
thăng tiến đời sống thiêng liêng.

 Trợ giúp thiêng liêng: Tính dục là một chiều kích của đời
sống con người ảnh hưởng đến cuộc hành trình thiêng
liêng một cách sâu xa. Những can thiệp thiêng liêng cũng
ảnh hưởng trên tính dục một cách sâu xa. Sự trợ giúp thi ên
liêng là một hợp lực, một khí cụ hùng mạnh trong việc
biến đổi sự yếu hèn và chán nản của con người: “Hãy tỉnh
thức và cầu nguyện...”

Do đó, phải khuyến khích chạy đến với sức mạnh của cầu
nguyện, của các bí tích, của khổ chế, của việc linh h ướng thường
xuyên.

Xin thương bảo vệ hương thanh khiết,
Sợ lúc đêm về giữa cô đơn,
Lợi dụng tối tăm thần quỷ quyệt,
Phóng tên ác độc giết tâm hồn.
Che chở trí lòng luôn thoát khỏi,
Dục tình cường bạo cứ đuổi theo,
Và muôn cảm nghĩ đầy tội lỗi,
Cho mảnh hồn thiêng mãi yêu kiều.

Thánh Thi Kinh Chiều Thứ Ba Tuần IV TN

 Ý thức cam kết ơn gọi: Chú tâm sống cam kết độc thân,
rèn luyện tỉnh thức, điều độ.

64 “Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Nhưng

đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!” (Nguyễn Bá Học).
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 Sức mạnh của lời cầu nguyện : Dĩ nhiên phải luôn khiêm
tốn cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy tỉnh thức
và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, tinh thần thì
nhẹ  nhàng chóng vánh, nhưng xác th ịt lại nặng nề yếu
đuối.” Thánh Phaolô chia sẻ: “Ai trong anh em yếu đuối
mà tôi không cảm thấy yếu đuối, ai trong anh em sa ng ã
mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”65

 Đồng hành tin cậy: Người trợ giúp phải tỏ ra đáng tin cậy,
niềm nở đón tiếp vô điều kiện v à sẵn sàng đồng hành với
đương sự trong những chiến đấu của đ ương sự khiến
đương sự cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Có thế mới
giúp hội nhập tính dục và ơn gọi độc thân.

EE..IIVV.. VVấấnn ĐĐềề ĐĐồồnngg TTíínnhh LLuuyyếếnn ÁÁii

Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện cuộc đời, ngồi
bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ng ày qua. Nằm
vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ, ngồi bấm
đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ng ày mai.

EE..IIVV..11 NNhhậậnn đđịịnnhh

Đồng tính luyến ái là một vấn đề ngày nay rất nhạy cảm và
rất có nguy cơ xảy ra, nhất là trong các tập thể đồng giới đồng cư.
Và do đó cũng rất có nguy cơ hiểu lầm và bị gán lầm nhãn hiệu
“đồng tính luyến ái” cho những t ình bạn và đôi bạn thân thiết tốt
lành. Sự ngộ nhận này sẽ làm tổn hại bầu khí thanh bình, tin tưởng
và an toàn của cộng đoàn giáo dục, và có thể đưa tới những hậu
quả tiêu cực đáng ra không nên có. Vì thế, cả các nhà đào tạo lẫn
các ứng sinh, cũng như các thành phần khác trong cộng đoàn, cần
trực diện với nó và cẩn trọng xem xét thấu đáo mọi khía cạnh liên

65 2 Cr 11,29.
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quan, ngõ hầu xây dựng và sống tốt mọi mối tương quan lành
mạnh, trong bầu khí tin tưởng, an vui và hạnh phúc của các con
cái Chúa.

Theo trình thuật sáng tạo loài người trong sách Sáng Thế
(St 2,18-24) và theo quan niệm Âm-Dương Á đông, người nam và
người nữ hấp dẫn nhau, cần nhau, gắn bó nhau v à bổ túc cho
nhau, tạo một thế quân bình tự nhiên, được biểu lộ đặc biệt trong
đời sống hôn nhân. Cuộc sống tu tr ì thiếu mất sự quân bình tự
nhiên đó. Nếu không thiết lập được và sống trong một thế quân
bình siêu nhiên trong các môi trường đồng giới nam và đồng giới
nữ (bằng đời sống cầu nguyện, đời sống huynh đệ cộng đo àn, tận
tụy với sứ vụ), thì sự cuốn hút đó có thể được bù trừ bởi một sự
chuyển hóa tâm lý, vì trong mỗi con người đều có cả hai yếu tố
nam và nữ, yếu tố này có thể trội hơn yếu tố kia tùy người. Sự
chuyển hóa tâm lý này có thể đưa tới một mối tương quan thiếu
quân bình hay lệch lạc trong ứng xử t ình cảm và giới tính ở một
số đôi bạn đồng giới, nhưng không hẳn đã là đồng tính luyến ái
thực thụ, dù có thể đưa tới đồng tính luyến ái.

Ngày nay, nền văn minh tục hóa lấy cái tôi l àm trọng tâm,
tôn thờ vật chất, hưởng thụ khoái lạc nhục dục, suy thoái đạo đức
làm nảy sinh và gia tăng tình trạng đồng tính luyến ái. Trong bối
cảnh ấy, người ta nghi ngại và lo sợ đến đỗi nhầm lẫn với cả
những tình bạn thân thiết tốt lành, vốn mang lại nhiều lợi ích lớn
lao trong mọi lãnh vực cuộc sống, nhất là khi có được người bạn
tri âm tri kỷ, có thể nói được với nhau bất cứ điều g ì hầu giúp
nhau sửa chữa nên tốt.

Tuy nhiên cũng có những tình bạn làm tha hóa cuộc đời
con người. Vì thế mà có sự lo lắng trước những biểu hiện t ình bạn
thân thiết trong các môi trường đồng giới nam hay đồng giới nữ,
khiến những người có trách nhiệm đào tạo, đánh giá và cất nhắc
các ứng sinh thường lo lắng và đề phòng trước những biểu hiện
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tình cảm giới tính không phù hợp với đời sống linh mục và tu sĩ,
đặc biệt vấn đề đồng tính luyến ái.

Nỗi lo của các ngài là chính đáng. Chúng ta kính tr ọng,
cảm thông chia sẻ trách nhiệm của các ngài và nhận ra động lực
yêu thương của các ngài. Nhưng cách hiểu và đánh giá chính xác
bản chất đồng tính luyến ái là gì? thế nào? cũng như cách thức và
mức độ của các biện pháp phòng ngừa và giải quyết thì cần được
quan tâm làm sáng tỏ, đưa tới hiệu quả tích cực, trong đ ào tạo
cũng như trong cuộc sống sứ vụ ra sao?

EE..IIVV..22 ĐĐồồnngg ttíínnhh lluuyyếếnn ááii llàà ggìì??

EE..IIVV..22aa.. HHiiệệnn ttưượợnngg đđồồnngg ttíínnhh lluuyyếếnn ááii ttrroonngg KKiinnhh TThháánnhh

EE..IIVV..22aa11)) KKiinnhh TThháánnhh CCựựuu ƯƯớớcc..
Tính dục đồng giới hay đồng tính luyến ái không phải l à

điều mới lạ, nhưng đã có từ xưa vì bản tính tội lỗi của con người.
Trong tiếng Anh có danh từ sodomy mô tả những h ành động kết
hợp tội lỗi giữa những người nam với nhau. Trong Kinh Thánh
Cựu Ước, thuật ngữ này phát xuất từ tên thành phố Sôđôma là
thành phố tội lỗi đã bị Chúa hủy diệt bằng lửa  sinh diêm. Khi
Chúa sai hai thiên thần đến giải cứu gia đ ình ông Lót, cháu ông
Ábraham, cư ngụ tại Sôđôma thì dân thành Sôđôma đã đòi có
những hành động tội lỗi với hai thiên sứ mà họ nghĩ là hai người
đàn ông:

“Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót
lúc ấy đang ngồi ở cửa thành. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng
lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. Ông nói: Th ưa các
ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ
đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường. Họ đáp:
Không! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố. Nhưng ông nài
nỉ các ngài mãi nên các ngài ghé lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc
đãi các ngài, nướng bánh không men, và các ngài đã dùng bữa.
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Các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người
Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai.
Chúng gọi ông Lót và bảo: Những người vào nhà ông đêm nay
đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi. Ông Lót ra trước cửa
gặp chúng, đóng cửa lại sau l ưng, rồi nói: Thưa anh em, tôi van
anh em đừng làm bậy. Đây tôi có hai đứa con gái ch ưa ăn ở với
đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em; anh em mu ốn làm gì
chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì
họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi. Chúng đáp: Xê ra! Tên này
là một ngoại kiều đến đây trú ngụ m à lại đòi xét xử à! Chúng tao
sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia! Họ xô mạnh ông Lót
và xông vào để phá cửa.

Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà v ới
mình, rồi đóng cửa lại. Còn những người đứng ngoài cửa, thì các
ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất,
khiến chúng không sao t ìm ra cửa. Hai người khách nói với ông
Lót: Ông còn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, v à tất
cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này. Chúng
tôi sắp phá huỷ nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn
trước nhan Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai chúng tôi đến huỷ diệt
chúng”66

Khi con dân Chúa đi qua sa m ạc vào Đất Hứa, Chúa đã
ban luật lệ cho họ và một trong những điều luật đó là: Chớ ăn nằm
với người nam như người ta ăn nằm với người nữ; đó là một điều
quái gở. Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác,
hay một người nữ ăn nằm với một người nữ khác, thì hai người đó
hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một điều gớm ghiếc, máu họ sẽ đổ
lại trên mình họ: “Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm
với đàn bà: đó là điều ghê tởm”; “Khi người đàn ông nào nằm với

66 St 19,1-13.
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một người đàn ông như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều
ghê tởm; chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuốn g đầu chúng”67

EE..IIVV..22aa22)) TThháánnhh KKiinnhh TTâânn ƯƯớớcc,,
Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi các tín hữu tại Rôma,

thủ đô đế quốc Lamã lúc bấy giờ, mô tả về tình trạng tội lỗi của
con người: “Họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan
hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng
vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng
thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là
chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của m ình.” Và Ngài
cũng viết trong thư gởi cho tín hữu tại Corinthô: “Những kẻ tà
dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp,
tham lam, say sưa, chưởi rủa, cướp giật sẽ không được thừa
hưởng nước Chúa”68

EE..IIVV..22bb NNóóii rrõõ hhơơnn vvềề đđồồnngg ttíínnhh lluuyyếếnn ááii
Không nên vội vàng kết luận một người là đồng tính luyến

ái, dù thấy có sự thúc đẩy và vài ứng xử có liên quan. Đồng tính
luyến ái đích thực là khi hai người cùng phái có sự thu hút dai
dẳng, có đáp ứng xúc cảm và ứng xử tính dục với nhau, nghĩa l à
người ước muốn nhục dục t ìm cách thực hiện ước muốn đó bằng
những hành động nhục dục với một người cùng phái.

Nguồn gốc đồng tính luyến ái là do di truyền hay do lượng
hooc-môn dị thường. Phân tâm học cho là do những xáo trộn sâu
xa trong tương quan cha-mẹ-con-cái, nhất là khi một người quá
ràng buộc thân thiết có sức hấp dẫn cám dỗ. Những yếu tố ho àn
cảnh, tâm lý, văn hóa, xã hội, sinh học làm hiện tượng đồng tính
luyến ái trở nên phức tạp.

67 Lv 18,22; Lv 20,13.

68 Rm 1, 26-27; 1 Cor 6,10.
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Người đồng tính luyến ái có sự khi êu dâm trổi vượt đối với
người đồng phái khác. Nhưng người đó cũng phải đau khổ chịu
đựng sự thiếu hụt trong nam tính hay nữ tính của m ình. Nhưng
thật đáng tiếc là đồng tính luyến ái được xã hội ngày nay chấp
nhận nhiều hơn, thậm chí có một ít nước cho những đôi đồng tính
luyến ái qui chế hôn nhân nữa! D ù vậy, đó vẫn là nguồn lo âu đối
với nhiều người. Giáo Hội và những người có lương tri kịch liệt
phản đối.69

Một người khác tính luyến ái sẽ phải đau khổ khi có thể
chạm trán với người đồng tính luyến ái, nghĩa l à bị cưỡng bức, bị
lạm dụng vì những lý do thực tiễn nào đó, và là nạn nhân đáng
thương.

EE..IIVV..22cc.. TThhááii đđộộ đđốốii xxửử ttíícchh ccựựcc
Người trợ giúp phải cẩn thận lắng nghe không kết án v à

đón nhận vô điều kiện, đồng thời giúp đ ương sự phân biệt có phải
là đồng tính luyến ái đích thực hay ứng xử ấy chỉ do ho àn cảnh ép
buộc hay một yếu kém đạo đức. Phải nhân ái với họ, v ì họ là nạn
nhân của chính hướng chiều yếu đuối của họ: “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 như thiêu như đốt” (Thánh Phaolô)

EE..IIVV..33.. LLậậpp ttrrưườờnngg ccủủaa ggiiááoo hhộộii

69 Linh Mục Marvin Deutsch nói: Tất cả những lập luận, những hợp pháp hoá hôn nhân

đồng tính và tất cả những phán quyết của các quan toà sẽ không bao giờ khiến cho những hành vi đồng

tình hoặc hôn nhân đồng tính trở nên đúng. Con người hiện đại ngày nay đã vứt đạo đức ra ngoài cửa

sổ. Chúng ta không thể làm điều đó mà không hứng chịu những hậu quả. (trong Promesses 168: Egaux

mais Différents).
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Huấn Thị của Bộ Giáo Dục Công Giáo về những ti êu
chuẩn để biện phân ơn gọi đối với những người có khuynh hướng
đồng tính luyến ái và việc chấp nhận họ vào Chủng Viện và lên
Chức Thánh. Huấn thị này do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
phê chuẩn ngày 31-08-2005 và ra lệnh phát hành tại Roma ngày
04-11-2005, lễ kính nhớ thánh Charles Bôrrôm êô, Bổn Mạng các
Chủng Viện, được ấn ký do

Đức Hồng Y Zenon Grocholewski, Bộ Trưởng
Đức Cha J. Michael Miller, C.S.B., Thư Ký

Cần phải có một sự biện phân kỹ c àng những vấn đề liên
quan đến lãnh vực tình cảm và giới tính, trong suốt thời gian đ ào
tạo, và cả về sau nữa. Huấn thị đưa ra những quy tắc liên quan đến
một vấn đề đặc biệt càng lúc càng cấp bách do tình huống hiện tại
gây ra, đó là: Có được chấp nhận vào Chủng Viện và lên Chức
Thánh những ứng sinh có khuynh hướng sâu nặng và ứng xử đồng
tính luyến ái không?

Ứng sinh phải luôn ý thức rằng to àn bộ đời sống phải được
điều khiển bởi việc hiến dâng to àn thân, và phải đạt tới một sự
trưởng thành tình cảm và tính dục. Sự trưởng thành này cho phép
đương sự có được những tương quan thích đáng với cả người nam
và người nữ.

Giáo lý Công giáo phân biệt những hành động đồng tính
luyến ái và những khuynh hướng đồng tính luyến ái. Và trong xu
hướng đồng tính luyến ái th ì cũng cần phân biệt xu hướng chớm
nở có thể chữa trị được hay xu hướng đã ăn rễ sâu không thể nào
gột tẩy. Truyền Thống Giáo Hội vẫn luôn xem những h ành động
đồng tính luyến ái là những hành động vô luân tự bản chất và
ngược lại với luật tự nhiên. Vì thế, không có trường hợp nào trong
những hành động này được chấp nhận.

Những khuynh hướng đồng tính luyến ái đã bám rễ sâu mà
người ta thấy nơi một số người nam cũng như nữ được xem là vô
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trật tự và thường là một thử thách khó vượt qua được đối với
những người này. Tuy nhiên, những người này phải được tiếp đón
cách kính trọng và tế nhị, tránh mọi phân biệt đối xử bất công:
“Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có l òng thương xót và biết
tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong
Đức Kitô”70

Giáo hội, dù vẫn kính trọng sâu xa những ng ười này,
không thể chấp nhận vào chủng viện và vào các chức thánh những
người thực hành đồng tính luyến ái, hoặc có những khuynh h ướng
đồng tính luyến ái đã bám rễ sâu và ủng hộ cái được gọi là văn
hóa đồng tính nam, vì thiếu những tương quan chính đáng với
những người nam và người nữ khác. Trái lại, những khuynh
hướng đồng tính luyến ái dù chỉ là biểu hiện của một vấn đề tạm
thời, chẳng hạn như vấn đề của tuổi thanh niên chưa được hoàn
tất, cũng phải được vượt qua ít là ba năm trước lúc truyền chức
phó tế.

Như thế, nếu mới chỉ là khuynh hướng đồng tính luyến ái
và có thể chữa trị với thời gian th ì không bị ngăn trở. Phải phân
biệt hiện tượng và bản chất: Hiện tượng sẽ qua đi, bản chất mới
khó thay đổi. Nếu một ứng sinh thực hành đồng tính luyến ái hoặc
có những biểu hiện của khuynh hướng đồng tính luyến ái đã ăn rễ
sâu xa, thì vị linh hướng cũng như cha giải tội của ứng sinh, có
bổn phận lương tâm ngăn cản anh không tiến tới việc chịu chức.
Thật là không ngay thẳng trầm trọng khi một ứng sinh n ào che
giấu việc đồng tính luyến ái của m ình để đạt tới các chức thánh
cho bằng được. Một thái độ không trung thực nh ư thế là không
phù hợp với tinh thần chân lý, tinh thần ngay thẳng v à sẵn sàng
phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội.

Vì tính chất nghiêm trọng của nó, ĐTC Biển Đức XVI dạy
áp dụng rộng rãi Huấn thị này. Lời giải thích của Đức Hồng Y cho

70 Eph 4,32.
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hay các hướng dẫn được trình bầy trong Huấn thị năm 2005 của
Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo nay “áp dụng cho tất cả mọi
trường đào tạo linh mục, kể cả các trường đặt dưới quyền điều
khiển của các Giáo Hội Đông Ph ương, và các Học Viện Đời Sống
Tận Hiến và các Hội Dòng Đời Sống Tông Đồ.”71

EE..IIVV..44.. TThhááii đđộộ pphhảảii ccóó

Căn cứ vào những khảo sát khoa học và lập trường của
Giáo Hội, chúng ta phải có cái nhìn thấu cảm và thái độ tôn trọng,
tin tưởng đối với nhau, không phán đoán thiếu c ơ sở và vội vàng
kết luận những ai đó là đồng tính luyến ái. Dù có nghi ngờ những
ai đó có biểu hiện đồng tính luyến ái cũng không đ ược phân biệt
đối xử, cô lập hay tẩy chay, không những lỗi bác ái m à lỗi cả đức
công bằng. Nhất là khi điều nghi ngờ thực tế không có th ì ai sẽ
đền bù sự oan uổng bất công đó?!

Phải lấy tinh thần bác ái huynh đệ m à trực tiếp trao đổi chỉ
bảo như Chúa Giêsu đã dạy trong Mt 18, lấy tinh thần siêu nhiên
mà cầu nguyện và phó thác cho Chúa định liệu, nhẫn nại chờ đợi
vì cuộc sống thực mỗi ngày sẽ mạc khải đúng chân tướng con
người: “Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện,
chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa
ra ánh sáng”.72

Đồng thời không tìm cách xen vào cuộc đời người khác:
“Tôi nghe nói trong anh em có m ột số người sống vô kỷ luật,
chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào”.73 Phải nhớ lời Chúa
Giêsu bảo Phêrô: “Nếu Thầy muốn nó ở lại cho đến  khi Thầy đến,

71 Báo L'Osservatore Romano ngày 22/5/2008 có đăng l ời giải thích ngắn gọn của Đức

Hồng Y Tarcisio Bertone, và nói rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận cho công bố tin này ngày 8

tháng 4 năm 2008.

72 Lc 8,17.

73 2 Tx 3, 11.
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việc gì đến con, con hãy cứ theo Thầy”- “Các con đừng xét đoán
để khỏi bị xét đoán; các con đong bằng đấu n ào thì sẽ đong trả lại
bằng đấu ấy cho các con .”

Không ác ý theo dõi, rình mò dò xét để báo cáo bằng thư
nặc danh; cũng không nhận làm ăng-ten tố cáo nhau, vì như thế sẽ
tạo nên nghi ngờ thù oán nhau, làm mất bầu khí bình an, tin tưởng
và thương yêu, là cái cần thiết để xây dựng cộng đoàn giáo dục:
“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nh ưng nếu cần,
hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người
nghe”.74 Hãy cho người biết lỗi, cho họ cơ hội sửa lỗi, và cho họ
cả thời gian nữa (“nhân thùy vô quá, hữu quá tắc cải, thị vị vô
quá”), vì không ai một sớm một chiều mà sửa ngay được. Tin
tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong  tương lai: Mỗi vị thánh đều có
một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai.

Trái lại, người có trách nhiệm sẽ đích thân kiểm soát bằng
sự phục vụ đầy chăm sóc và gần gũi yêu thương, vì cuộc sống mỗi
ngày sẽ mạc khải đúng con người thật: “Đi lâu mới biết đường
dài, ở lâu mới biết con ngài phải chăng.” Nhờ đó sẽ phát hiện kịp
thời và có cách thích hợp nhất để uốn nắn, đào tạo với lòng cảm
thông. Thực tế trong Hội Thánh cho thấy nhiều người lầm lỗi đã
được giúp đỡ trở nên tốt lành thánh thiện.

Trong trường hợp biết rõ ai đó có đồng tính luyến ái thật
và để tránh thiệt hại lớn cho cộng đo àn lẫn đương sự, sau khi đã
trực tiếp làm mọi cách có thể, nhất là cầu nguyện, thì hãy theo
lương tâm, can đảm đích thân kín đáo tr ình bày với Bề trên và sẵn
sàng chịu trách nhiệm kiểm chứng về điều m ình nói, cả khi có mặt
đương sự. Người có thẩm quyền cũng nên kín đáo làm việc với
các đương sự, không nên đưa ra công khai, sinh ra m ặc cảm càng
khó và tổn thương tới thanh danh của các đương sự cũng như của
Chủng viện. Hơn nữa cũng phải chắt lọc điều m ình nghe và các
hậu ý của người đến nói.

74 Eph 4,29.
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Các đôi bạn thân thiết cũng hãy dè dặt, khôn ngoan và bác
ái tránh gây cớ hiểu lầm cho người khác: không thường xuyên đi
đâu hay làm gì cũng chỉ hai người với nhau, song hãy mở ra với
mọi người, nhất là tránh những biểu lộ tình cảm quá thân mật về
mặt thể lý… Nhưng cũng đừng vì sợ con mắt nhòm ngó, tỵ nạnh
mà xa tránh nhau làm tổn thương tình bạn cao đẹp đã có. Mười
hai tông đồ, mà Chúa Giêsu vẫn thân tín hơn với Phêrô, Giacôbê
và Gioan, nhất là Gioan đó thôi, dù vẫn có vài hiểu lầm và bất
bình!

Tay Tạo Hoá đặt bầu lửa đỏ,
Giữa thinh không soi tỏ gian trần,
Con người hối hận thở than,
Dám đâu tiếp tục những lầm lỗi xưa.
Vừa lạc nẻo lại vừa mù quáng,
Chẳng biết đường biết hướng về đâu,
Chúa ôi chính lộ dẫn vào,
Kẻo con sa xuống vực sâu có ng ày!

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Năm Tuần I

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên
Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an
chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được
Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm
cảnh gian nan khốn khó”75

EE..VV.. ÁÁpp DDụụnngg TTââmm LLýý HHọọcc VVààoo PPhhâânn ĐĐịịnnhh VVàà
ĐĐààoo TTạạoo ƠƠnn GGọọii7766

75 2 Cor 1, 3-4.

76 x. Hướng dẫn sử dụng Tâm Lý Học trong việc tuyển chọn và đào tạo linh mục ngày

30/10/2008của Bộ Giáo dục Công giáo.
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Ngày 30/10/2008, Bộ Giáo Dục Công Giáo công bố
“Hướng dẫn sử dụng Tâm lý học trong Tuyển chọn v à Đào tạo
ứng sinh Linh mục .” Văn kiện được ĐTC Biển Đức 16 chuẩn y.
Những tư tưởng chính của văn kiện là vai trò của các nhà tâm lý
trong việc giúp nhận định ơn gọi; trách nhiệm của Giáo Hội khi
nhận định, đánh giá xem các ứng sinh có ph ù hợp cho sứ vụ linh
mục hay không; Đức Giám mục l à người đại diện đầu tiên của
Chúa Kitô trong việc đào tạo các linh mục; vai trò của người đào
tạo là nhằm chuẩn bị cách tương xứng cho chức linh mục.

Phải nhắc đến bối cảnh văn hóa x ã hội ảnh hưởng đến
trạng thái tâm lý các ứng sinh, có những tổn th ương không thể
chữa lành hoặc những khó khăn tác động đến khả năng tiến bước
trên con đường huấn luyện hướng đến chức linh mục của họ,
không chỉ tại thời điểm gia nhập, mà cả thời điểm trước khi thụ
phong nữa; nhưng nếu phát hiện kịp thời sẽ tránh đ ược nhiều oái
ăm.

Vì những ảnh hưởng đó và nhu cầu đào luyện con người
của các ứng sinh, vấn đề sử dụng khoa học tâm lý trong chủng
viện được đặt ra, với hy vọng những đóng góp của khoa tâm lý
học góp phần đào tạo tâm lý cho các ứng sinh v à chuẩn bị họ có
một sự cân bằng nhân cách. Các trắc nghiệm tâm lý cho  biết các
chi tiết đáng lưu ý trong việc tuyển chọn và đào tạo ứng sinh,
chúng cũng cho các ứng sinh hiểu rõ bản thân hơn, nhưng không
nên chỉ dựa vào các trắc nghiệm tâm lý mà thôi.

Do hoàn cảnh đặc biệt, các chủng viện Âu, Mỹ sử dụng
các trắc nghiệm tâm lý để đánh giá xem các ứng sinh có vấn đề g ì
không. Các vấn đề thường được quan tâm chú ý là xem các ứng
sinh có vâng lời đủ hay không, có khả năng theo đuổi ơn gọi đến
cùng hay không, có cởi mở, thân thiện, và có đáng tin cậy hay
không, hoặc có các khuynh hướng lệnh lạc về giới tính hay không,
để giám định sự trưởng thành và khả năng sống đời khiết tịnh.
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Nếu phát hiện ứng sinh có vấn đề v à không thể thay đổi được thì
không để ứng sinh ấy trong chủng viện nữa.  Vì muốn làm tất cả
những gì có thể làm để tránh các vấn nạn có thể có, họ không thể
bỏ qua các trắc nghiệm tâm lý n ày.

Việc đào tạo nhân bản không thể tách rời với việc đ ào tạo
thiêng liêng nên người hướng dẫn thiêng liêng có một vai trò đặc
biệt. Những hình thức phân tích và hỗ trợ tâm lý không thể thay
thế việc hướng dẫn thiêng liêng, vì chính đời sống thiêng liêng tạo
đà tăng trưởng các đức tính của con người mà không bị sự tồn tại
của tâm lý tự nhiên cản trở. Do đó phải chú trọng đến tầm quan
trọng của ơn Chúa trong việc đào tạo ứng sinh. Ơn gọi linh mục
là hồng ân và là mầu nhiệm vốn không thể đem so sánh với các
phương pháp tâm lý.

Việc nhờ đến chuyên gia tâm lý chỉ được sử dụng trong
một số trường hợp khó khăn đặc biệt  thôi. Do đó, nhà tâm lý học
nên biệt lập khỏi đội ngũ đào tạo. Sự trợ giúp tâm lý nên được hội
nhập vào việc đào tạo toàn diện của ứng sinh, nhưng không được
gây trở ngại cho các giá trị thiêng liêng không thể thay thế. Các
nhà tâm lý không được tiết lộ các khía cạnh đời sống ri êng tư của
khách hàng với đệ tam nhân, dù là thẩm quyền tôn giáo hay chính
trị của họ, mà không có sự đồng thuận hoàn toàn của họ. Cũng
thế, không ai, dù là Bề trên, có thể đi vào các chi tiết tiểu sử tâm
lý của ứng sinh mà không có sự đồng thuận rõ ràng của họ.

Nhưng có hai thái cực sai lầm khi xem xét sự  hỗ trợ về tâm
lý đối với các ứng sinh linh mục: một l à việc nhà tâm lý đóng vai
trò vị linh hướng; hai là việc người đào tạo nghĩ rằng sự hỗ trợ từ
các nhà tâm lý là không cần thiết đối với sự trưởng thành ơn gọi
nơi những người khát khao chức linh mục. Đối với nhà tâm lý
nhắm mắt làm ngơ trước điều siêu việt, chối bỏ tầm quan trọng
của đức khiết tịnh hoặc quay l ưng lại đối với một số giá trị nào đó
vốn thích hợp với Hội Thánh, th ì rõ ràng họ chẳng thể có chỗ
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đứng trong việc giúp trưởng thành ơn gọi cho người hiến dâng
đời mình cho sứ vụ.

Nếu nhà tâm lý có sự am hiểu lý thuyết và có cách tiếp cận
nhằm đem chiều kích siêu việt của người ứng sinh hòa với lòng
nhiệt thành và phẩm chất của họ, để tất cả những điều ấy đ ơm
bông kết trái nơi người ứng sinh, Giáo Hội sẽ đánh giá cao các
phương pháp tâm lý và muốn chúng được sử dụng theo cách
chúng có thể mang lại lợi ích.

FF.. NNHHỮỮNNGG YYẾẾUU TTỐỐ NNỒỒNNGG CCỐỐTT CCỦỦAA
TTRRƯƯỞỞNNGG TTHHÀÀNNHH TTÌÌNNHH CCẢẢMM

FF..II.. DDấấuu hhiiệệuu ccủủaa ssựự tthhiiếếuu ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
Có thể xác định được cái tạo nên sự trưởng thành tình cảm

không? Ta hãy cố gắng xem xét các thành phần cấu tạo nền tảng
của nó để có thể định nghĩa tr ưởng thành tình cảm như sự hòa
điệu giữa trí óc và con tim. Trí óc (Lý trí) là phía h ữu lý của con
người, khả năng suy nghĩ hợp lý, khả năng theo đuổi mục đích,
khả năng lấy quyết định , khả năng điểu chỉnh với thực tại (đối với
Freud, đây là “tiến trình đệ nhị”). Con tim là phía tình cảm của
con người, các cảm nhận, các nhu cầu, các ước vọng, các thúc
đẩy, các giấc mơ (đối với Freud, đây là “tiến trình đệ nhất”).

Sự hòa điệu hay hội nhập giữa hai chiều kích căn bản của con
người mang lại bình an nội tâm, và đến phiên nó, sự bình an nội
tâm tạo nên sự bình an với tha nhân và khả dĩ hòa điệu với thực
tại. Để hiểu thấu đáo trưởng thành là gì, chúng ta hãy nhìn  hai
hình thức không trưởng thành mà cả con tim và lý trí đều mắc
phải.

FF..II..11 SSựự bbốốcc đđồồnngg,, hhấấpp ttấấpp
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Bộc lộ tình cảm ra bên ngoài và hành động theo sự thúc
đẩy, không tự chủ thích đáng, nh ư một đứa trẻ con... là cái người
ta thường hiểu là “không trưởng thành”: Coi sự thỏa mãn các nhu
cầu là ưu tiên để thỏa mãn các ham muốn; Sự thiếu tự chủ, chẳng
hạn trong việc kiềm chế cơn giận bùng nổ hay những khó khăn
giới tính.

Có thể có nhiều cách bộc lộ khác nhau của h ình thức
không trưởng thành này, tùy thuộc vào các nhu cầu và cảm xúc
thoát khỏi sự kiểm soát. Việc này có thể dẫn đến xung đột với tha
nhân và xã hội, nếu các hành động do bản năng tác hại cho ng ười
khác (như không thể kiểm soát cơn giận hay trạng thái buồn rầu ủ
rũ); hoặc xung đột trong bản thân m ình, nếu thái độ ứng xử là
không thể chấp nhận được đối với lương tâm mình hay ý thức tự
trọng (không có khả năng vượt thắng một cảm nhận oán giận đối
với người khác).

FF..II..22 SSựự kkhhắắtt kkhhee ccứứnngg ccỏỏii
Sự hoàn toàn kiểm soát trên cảm xúc và ước muốn của

mình sẽ đưa tới hậu quả là đánh mất tính tự phát và thích thú.
Người tự kiểm soát được mình thường xem ra “trưởng thành và có
trách nhiệm”, như đối nghịch lại với người bị thúc đẩy, bốc đồng.
Nhưng một sự kiểm soát như thế thường được bắt rễ trong sự ức
chế và được đặc trưng bởi sự khắt khe cứng cỏi.

Trong sự không trưởng thành có ứng xử nghèo nàn hoặc vì
sử dụng không thích hợp hoặc v ì sự sử dụng thái quá cơ chế tự vệ.
Căn nguyên của tự vệ là sự lo âu. Để kiểm soát nỗi lo âu, ng ười ta
cố che đậy chính mình và kẻ khác cái mà người ta không thích.
Khi mọi sự tự vệ bị đập tan, người ta gặp phải sự tê liệt hoàn toàn
- đuợc gọi là nỗi lo âu hay sự hoảng loạn tấn công, rất giống với
cơn đau tim.

FF..II..33 NNhhữữnngg cchhỉỉ ddẫẫnn ccủủaa ssựự tthhiiếếuu ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
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Những chỉ dẫn sau đây có thể giú p khám phá sự có mặt
của vài bệnh lý nhẹ hay vài nhược điểm căn bản trong nhân cách
bên dưới lối ứng xử không trưởng thành - mặc dù cho đến nay vẫn
bình thường.

FF..II..33..11)) TTrroonngg ttưươơnngg qquuaann vvớớii bbảảnn tthhâânn
 Tinh thần phòng vệ thái quá;
 Luôn luôn cảm thấy mình bị coi thường;
 Có những phản ứng mạnh không thích hợp l àm

tình hình căng thẳng;
 Tình trạng trống rỗng và khô khan thường xuyên;
 Thiếu xác tín cá nhân;
 Cẩu thả và thiếu xác thực trong cuộc sống hằng

ngày và trong các nhiệm vụ thông thường.

FF..II..33.. 22)) TTrroonngg ttưươơnngg qquuaann vvớớii tthhaa nnhhâânn..
 Thui thủi một mình, dường như sống trong một thế

giới khép kín của riêng mình;
 Có khuynh hướng đánh giá thấp kẻ khác và nhìn họ

cách tiêu cực, nhất là khi quá lý tưởng hóa bản
thân;

 Người hay gây rối;
 Tính cáu kỉnh trẻ con khi không vừa ý hay co mình

lại;
 Mánh khoé lôi kéo kẻ khác cho các nhu cầu tập

trung của mình;
 Sự thiếu căn tính bản thân được nhìn thấy trong

khuynh hướng lý tưởng hóa các khuôn mặt quyền
bính và đồng hóa với họ.

FF..II..33 33)) TTrroonngg ttưươơnngg qquuaann vvớớii tthhựựcc ttạạii
 Không có khả năng đối phó cách xây dựng với

thực tại;
 Thường xuyên thiếu óc tập trung;
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 Không có khả năng kiên trì trong nhiệm vụ đơn
giản, trừ khi được thường xuyên hướng dẫn hay
giám sát.

FF..II..44 KKếếtt qquuảả đđáánngg ssuuyy nngghhĩĩ ccủủaa mmộộtt ccuuộộcc nngghhiiêênn
ccứứuu
 Thời gian mới vào có 60-80% ứng sinh có những

mâu thuẫn. Họ vào với lý tưởng bản thân nhưng bị
tác động bởi các mâu thuẫn của m ình.

 Sau một thời gian khá dài, chỉ có một số nhỏ các ứng
sinh trên đã lớn lên trong sự trưởng thành tình cảm.
Trong số những người còn lại, các mâu thuẫn vẫn
thắng thế và các xung đột vẫn không được giải quyết.

 Thách đố: chương trình đào tạo phải nhìn vào cái tôi
sâu xa hơn của mỗi con người.

FF..IIII.. TTiiếếnn ĐĐếếnn SSựự TTrrưưởởnngg TThhàànnhh

FF..IIII..11 BBốốnn đđưườờnngg llốốii ccăănn bbảảnn đđểể bbảảoo vvệệ cchhíínnhh mmììnnhh
FF..IIII..11 11)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ nnhhấấtt:: PPhhủủ nnhhậậnn

Chúng ta gạt bỏ sự hiện hữu của chính mối đe dọa hoặc
tính nghiêm trọng của nó, nhờ đó chúng ta không để nó ảnh h ưởng
lên cuộc đời chúng ta. Chẳng hạn “suy t ưởng cách tích cực” (dựa
trên sự phủ nhận) cho phép chúng ta nh ìn khía cạnh thú vị của
cuộc đời, nhờ đó chúng ta thấy đ ược bầu trời sáng bạc sau đám
mây (trong cái rủi vẫn có cái may, họa trung hữu phúc ; trong cái
xấu vẫn còn cái tốt; trong cái sai vẫn còn có cái đúng).

FF..IIII..11 22)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ nnhhìì:: TTrrốốnn cchhạạyy
Mối đe dọa quá nghiêm trọng khiến chúng ta trốn chạy

khỏi nó, và trốn đi càng xa càng tốt nếu chúng ta có thể (tam thập
lục kế, vi tẩu thượng sách). Cảm nhận bên trong về sự không an
toàn có thể được đặt sai chỗ trên thực tại bên ngoài, khiến chúng
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ta phải sợ và tránh nó. Đây là những ám ảnh về ma quái, bóng tối,
gặp người nọ kẻ kia…

FF..IIII..11 33)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ bbaa:: CChhiiếếnn đđấấuu
Thay vì chạy trốn, chúng ta chuẩn bị m ình để chiến đấu.

Chúng ta dùng sự hiểu biết để kiểm soát nỗi lo âu v à bất cứ cái gì
nó gây nên, chẳng hạn đọc nhiều về thần học  luân lý để biết hầu
tránh tội. Chúng ta hỏi ý kiến những ng ười khôn ngoan từng trải
để tìm sự an toàn, hoặc chúng ta nỗ lực kiểm soát l àm chủ tình
hình.

FF..IIII..11 44)) ĐĐưườờnngg llốốii tthhứứ ttưư:: MMỉỉmm ccưườờii
Như cây tre đong đưa theo gió, chúng ta làm cho m ình ra

mềm mại để tránh bị nghiền nát. Chúng ta có thể l àm như trẻ con
để tránh xung đột hay vẫn ở như trẻ con để tránh thách đố. Chúng
ta mỉm cười trước những mối đe dọa và tránh những cuộc tấn
công bởi tính ngoan ngoãn, dễ phục tùng.

FF..IIII..22 TTiiêêuu cchhuuẩẩnn đđáánnhh ggiiáá ssựự ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
FF..IIII..22 11)) BBốốnn pphhưươơnngg ddiiệệnn ccủủaa ssựự ttrrưưởởnngg tthhàànnhh
 Tự ý thức
 Tự hiểu mình
 Tự chấp nhận mình
 Tự thay đổi và tự do quyết định

FF..IIII..22 22)) CCáácc ttiiêêuu cchhuuẩẩnn đđáánnhh ggiiáá
Danh sách 12 tiêu chuẩn sau đây như những chỉ dẫn ứng

xử có lẽ tương đối dễ thực hiện, được chia ra ba nhóm chính:
 Thái độ đối với bản thân
- Tinh thần cởi mở và hiểu biết chính mình (ngược lại

tinh thần phòng vệ);
- Sự kiểm soát mềm dẻo trên các nhu cầu, cảm xúc, các

thúc đẩy (ngược lại tính bốc đồng hấp tấp);
- Giá trị cam kết;
- Cách ứng xử có dự đoán trước, không khắt khe cứng

cỏi và căng thẳng quá đáng.
 Thái độ đối với tha nhân
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- Khả năng yêu thương, vừa tình cảm vừa hữu hiệu;
- Các mối tương quan tốt với đồng nghiệp;
- Các mối tương quan tốt với người khác phái;
- Thái độ tốt đối với quyền bính;
- Khả năng lãnh đạo.
 Thái độ đối với thực tại
- Xét đoán phân minh;
- Khả năng làm việc tốt;
- Ý thức hài hước

FF..IIIIII.. TThhếế NNààoo LLàà TTrrưưởởnngg TThhàànnhh??

FF..IIIIII..11 CCáácc đđặặcc ttíínnhh ccủủaa ssứứcc kkhhooẻẻ ttiinnhh tthhầầnn
Một nhóm các nhà phân tâm học liệt kê các yếu tố của sức

khoẻ tinh thần như sau:
-   Sự phấn khởi, hoan hỉ
-   Tinh thần thanh thản lạc quan
-   Khả năng vui thích làm việc
-   Khả năng vui thích giải trí
-   Khả năng yêu thương
-   Khả năng đạt tới mục đích
-   Không bộc lộ cảm xúc thái quá
-   Tự biết mình cách sâu sắc

-   Trách nhiệm xã hội
-   Phản ứng thích hợp với mọi cảnh huống.

FF..IIIIII..22 CCáácc cchhuuẩẩnn mmựựcc ccủủaa mmộộtt ccoonn nnggưườờii ttrrưưởởnngg
tthhàànnhh

 Mở rộng ý thức về bản thân:  Tham gia vào vài lãnh vực ý
nghĩa của nỗ lực nhân loại định h ướng cho cuộc sống. Sự
trưởng thành tiến tới cân xứng với cuộc sống trở n ên tử tế
từ cái trực tiếp ồn ào của thân xác và của cái tôi lấy mình
làm trung tâm điểm.
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 Liên kết bản thân với tha nhân có hai khía cạnh : Khả năng
sống thân mật sâu xa với tha nhân v à Khả năng sống thanh
thoát làm cho mình trở thành người không có khuynh
hướng chiếm hữu nhưng tôn trọng kẻ khác cách sâu xa.

 An toàn tình cảm (chấp nhận chính m ình): khả năng mang
nổi sự thất vọng (thất bại), chấp nhận lầm lỗi của m ình mà
không phản ứng quá dữ dội với tha nhân v à các biến cố
bên ngoài. Một con người như thế đã học được để sống với
các trạng thái tình cảm của mình, nhờ đó không bị chúng
phản bội lại bằng cách đưa mình vào những hành động bốc
đồng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tha nhân. Ng ười
như thế bộc lộ các xác tín và cảm nhận của mình với lòng
trân trọng các xác tín và cảm nhận của người khác.

 Nhận thức thực tế, các kỹ năng, phận vụ : khả năng đánh
giá thực tại đúng như nó là, chứ không như mình mong
muốn nó trở thành; có những kỹ năng thích hợp để giải
quyết các vấn đề khách  quan; có khả năng quên mình vì
một nhiệm vụ quan trọng. Tóm lại, một ng ười trưởng
thành sẽ va chạm gần gũi với một “thế giới thực”, nghĩa l à
nhìn xem sự vật, con người và các hoàn cảnh theo cái mà
chúng là.

 Thể hiện mình cách khách quan: Biết rõ mình và hài hước.
Biết rõ mình, một sự hiểu biết đầy đủ về những điểm mạnh
và những điểm yếu của m ình. Luôn luôn có tinh thần hài
hước đi cùng. Có khả năng coi thường những cái mình yêu
thích (dĩ nhiên bao gồm cả bản thân và tất cả những gì liên
quan đến bản thân), và vẫn yêu thích chúng. Cái trái ngược
là sự giả bộ màu mè, tức là khuynh hướng xuất hiện bề
ngoài mình là cái gì đó mà thực ra không thể.

 Triết lý thống nhất đời sống : một sự hiểu biết rõ ràng về
mục đích của cuộc đời trong những hạn từ của một lý
thuyết dễ hiểu. Nói cách khác, một hệ thống ý nghĩa v à
trách nhiệm, một định hướng giá trị, trong đó các hoạt
động chủ yếu của cuộc sống được thực hiện.
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FF..IIIIII..33 MMộộtt ccoonn nnggưườờii ttrrưưởởnngg tthhàànnhh tthhểể hhiiệệnn ttốốtt cchhíínnhh
mmììnnhh

 Nhận thức cao về thực tại và có những liên hệ thoải mái
với nó. Người này phán đoán về các tình huống và con
người cách chính xác. Họ không bị đe dọa v à hoảng sợ,
như người không trưởng thành tỏ ra quá cần thiết đến thê
thảm sự chắc chắn, sự an toàn, sự chính xác và mệnh lệnh.

 Sự chấp nhận bản thân và thiên nhiên: Họ cảm thấy thoải
mái với thiên nhiên và bản tính con người. Họ chấp nhận
toàn bộ các nhu cầu và tiến trình tự nhiên, không chán
ghét, nhưng trân trọng các đức tính cao hơn làm nên sự
trưởng thành nhân bản.

 Tính tự phát: Khả năng thưởng thức nghệ thuật, những
thời đại tốt lành, cuộc sống thú vị. Không quá câu nệ tập
tục, nhưng có thể nắm lấy những kinh nghiệm tột đỉnh về
cuộc đời.

 Vấn đề tập trung: Làm việc hiệu quả và kiên trì trong
những nhiệm vụ khách quan; có thể hy sinh chính m ình
trong các vấn đề đích thực mà không bận tâm đến bản
thân.

 Sự thanh thoát: Cần sự riêng tư và tự lập. Tình bạn và sự
gắn bó đối với gia đ ình không bám dai dẳng, không xâm
phạm hay chiếm hữu.

 Độc lập với văn hóa và môi trường: Liên hệ gần gũi là khả
năng để lấy hay để bỏ các thần tượng của thương trường.
Dù nịnh hót hay chỉ trích cũng chẳng l àm xáo trộn quá
trình phát triển căn bản của mình.

 Tính chất mới mẻ trong việc đánh giá : dễ cảm với kinh
nghiệm mới.

 Chân trời không biên giới: quan tâm với bản chất tối hậu
của thực tại; những cảm nhận thần bí hay bao la nh ư đại
dương là yếu tố tôn giáo trong sự trưởng thành.

 Cảm thức xã hội: có một cảm nhận căn bản về thiện cảm
và tình thương, bất kể sự giận dữ hay thiếu nhẫn nại thỉnh
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thoảng xảy ra. Lòng cảm thông đối với đồng loại là một
dấu hiệu của sự trưởng thành.

 Tương quan xã hội sâu xa và có chọn lựa: có thể có những
sự gắn bó cá nhân sâu xa khác th ường. Vòng tròn các gắn
bó gần gũi có thể nhỏ hẹp, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng
mở ra với những mối liên hệ bên ngoài quỹ đạo này.

 Đặc tính tự do: cảm nhận và tỏ lòng kính trọng đối với bất
cứ người nào chỉ vì đó là một cá vị con người; tỏ ra độ
lượng trong lãnh vực đạo đức và tôn giáo.

 Sự chắc chắn đạo đức : biết sự khác biệt giữa cái đúng v à
cái sai trong cuộc sống thường ngày; không lẫn lộn
phương tiện và mục đích, và cương quyết theo đuổi cho
bằng được những mục đích mà mình thấy là đúng.

 Ý thức thân thiện của tính hài hước: Không chơi chữ, giễu
cợt hay mưu kế thù nghịch, nhưng tự phát hài hước.

 Tính sáng tạo: Cách sống có một sức mạnh chắc chắn và
một cá tính gây ấn tượng trên bất cứ cái gì mình làm (viết
lách, sáng tác hay công việc).

GG.. ỨỨNNGG SSIINNHH GGIIÚÚPP NNHHAAUU TTỰỰ ĐĐÀÀOO TTẠẠOO CCHHÍÍNNHH
MMÌÌNNHH

GG..II.. TTíínnhh qquuyyếếtt đđịịnnhh ccủủaa ttựự đđààoo ttạạoo
Việc đào tạo sẽ mất đi hiệu quả của nó, nếu nó không ba o

hàm sự tham gia cá nhân của ứng sinh, nghĩa l à sự tự đào tạo của
anh. Chính vì thế, Đức Gioan Phaolo II đã nhắc nhở rằng chính
ứng sinh là nhân tố cần thiết và không thể thay thế được trong
việc đào tạo của chính mình: “Tự đào tạo là tối quan trọng trong
tất cả mọi công cuộc đào tạo, kể cả đào tạo linh mục. Không ai có
thể thay thế chúng ta trong sự tự do có trách nhiệm m à chúng ta
có được như là những nhân vị độc đáo”77

77 John Paul II, Pastores Dabo Vobis, số 69.
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Vâng, tự đào tạo là yếu tố quyết định đưa tới thành công
trong việc đào tạo, nhất là đào tạo thiêng liêng. Mặc dù Chúa
Thánh Thần là tác nhân tuyệt hảo trong việc đào tạo này, ứng sinh
phải hoàn toàn tự do đón nhận tác động định h ình Ngài. Cũng thế,
hoạt động của các nhà đào tạo khác nhau sẽ chỉ trở nên thực sự và
đầy đủ hiệu quả, nếu ứng  sinh cống hiến sự cộng tác chân thành
và xác tín của chính anh vào công cuộc đào tạo này.

Quan niệm Á Châu “không thầy đố mầy làm nên” ngày
nay đã được thay đổi: nếu không có sự thực h ành của trò thì
những giáo điều và lý thuyết của thầy chỉ là những lời hoa mỹ
thôi. Học phải đi đôi với Hành. Điều rất quan trọng là việc đào tạo
phải cung cấp cho ứng sinh cách suy nghĩ mới, cách sống mới,
cách hành động mới, cách yêu thương mới và cách làm chứng tá
mới cho Tin Mừng. Nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là việc tự
đào tạo này phải đem sự hiểu biết hữu ích đó ra thực hiện. Sự
cộng tác chặt chẽ giữa hai phía, đ ào tạo và tự đào tạo, là điều kiện
tiên quyết cho mọi thành công, và dĩ nhiên với ơn Chúa nữa.

Vì thế, Pastores Dabo Vobis đòi hỏi: “Các ứng sinh... phải
hết sức ý thức chuẩn bị chính m ình để đón nhận ơn Chúa và đem
ra thực hành, biết rằng Giáo Hội và thế giới đang rất cần đến
họ”78

GG..IIII.. CCộộnngg đđooàànn ggiiááoo ddụụcc
“Việc đào tạo linh mục được hiệu quả nhất ở trong cộng

đoàn, được hiểu như một mạng lưới hữu cơ của mối tương quan
liên nhân vị.”79 Vì thế, chủng viện phải được quan niệm như một
cộng đoàn giáo dục,80 nơi mà chủng sinh được hướng dẫn “không

78 John Paul II, Pastores Dabo Vobis, số 82.

79 NCCB, The Program of Priestly Formatio n, p.31.

80 John Paul II, Pastores Dabo Vobis, số 60 và 66.
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chỉ tới chức linh mục, song còn khám phá và sống đời sống của
Chúa Giêsu.”

Cộng đoàn giáo dục này gắn liền với việc thực thi tập thể
trách nhiệm của các nhà đào tạo trước tiên. Nó cũng mời gọi các
chủng sinh đảm nhận trách nhiệm h àng đầu của việc đào tạo chính
họ, và cộng tác vào việc đào tạo các bạn của họ, nhờ đời sống
chung của chủng viện. Yếu tố căn bản của việc đào tạo linh mục
là kiến tạo bầu khí kiên định, trước sau như một, thích hợp cho
việc phát triển tâm lý và thiêng liêng. Sự thật và tính đơn sơ trong
mối tương quan dẫn đến việc chỉ bảo lẫn nhau, chấp nhận lẫn
nhau, ý thức chung về lợi ích chung v à niềm vui chung trong việc
tìm kiếm ý Chúa và phục vụ Chúa. Vì thế ĐTC Biển Đức XVI
nói: “Chủng viện là cộng đoàn tiến về sứ vụ linh mục… Ta không
một mình trở thành linh mục, mà cần có cộng đoàn các môn đệ,
toàn thể những người muốn phục vụ Giáo Hội.”81

Những nhóm nhỏ cống hiến nhiều cơ hội chia sẻ đức tin,
kiểm điểm đời sống và kinh nghiệm cầu nguyện sẽ góp phần làm
phát triển cộng đoàn giáo dục ấy. Cộng đoàn giáo dục này cũng
mở ra với các cơ chế cộng đoàn của Giáo Hội địa phương, nơi mà
các ứng sinh sẽ nhận được kinh nghiệm mục vụ phục vụ đoàn
chiên Chúa. Những kinh nghiệm về Giáo Hội n ày lớn hơn kinh
nghiệm mà cộng đoàn chủng viện cống hiến cho họ. Các kinh
nghiệm ấy sẽ đào tạo ý thức mục vụ và tinh thần tông đồ của
chủng sinh, đồng thời giúp họ khám phá ra các h cụ thể tính cấp
bách của việc loan báo Tin Mừng, ý nghĩa v à những đòi hỏi của
cuộc đời họ, được trọn vẹn hiến dâng cho việc phục vụ Dân Chúa.
Nhưng những kinh nghiệm ấy chỉ sinh hoa kết quả nhờ một suy t ư
thần học và tu đức được các nhà đào tạo tốt gợi lên và hướng
dẫn.82

81 Thư gửi các chủng sinh ngày 18/10/2010 của ĐTC Biển Đức XVI.

82 Đào Tạo Linh Mục: Nguồn Canh Tân Giáo Hội, ĐCV Huế (1995), trang 198-199.
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GG..IIIIII.. NNhhóómm nnhhỏỏ ccáácc bbạạnn đđồồnngg mmôônn
Ngày nay người ta nhấn mạnh nhiều đến tính năng động

của nhóm đào tạo. Dưới Ban Giám Đốc, một Ban Đại Diện, đ ược
anh em bạn bầu lên, tham gia vào việc điều hành chủng viện.
Cộng đoàn chủng viện được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ,
nhằm thăng tiến việc làm việc nhóm và đời sống cộng đoàn.

Các nhóm nhỏ chủng sinh được hình thành theo các trình
độ khác nhau hoặc theo năm đào tạo. Một người trong ban đào tạo
được chỉ định làm linh hoạt viên của nhóm, để duy trì thế quân
bình giữa đời sống cấp nhóm và đời sống cấp chủng viện. Phải
nhắm đến cả hai, các cá nhân và nhóm, như một toàn thể, ngõ hầu
bảo đảm được sự trưởng thành của cả hai, cá nhân và tập thể.

Đời sống trong nhóm gồm có những lúc cầu nguyện, gặp
gỡ hàng tuần về một đề tài thuộc đời sống thiêng liêng (chia sẻ
đức tin), những giờ giải trí, các hoạt động mục vụ, trách nhiệm
phụng vụ và các dịch vụ hàng ngày. “Sự tương tác trong những
nhóm như thế giúp phát triển sự tin tưởng lẫn nhau, truyền thông
và chia sẻ, góp phần xây dựng một cộng đo àn đúng nghĩa.”83

Nhóm nhỏ này có thể trở thành một nhóm bạn thân có thể
dễ dàng thực hành việc “chỉ bảo huynh đệ.” 84 Thường người ta
không dám sửa lỗi người khác, phần vì con người ai cũng yếu
đuối và bất toàn, phần vì tế nhị hay sợ phản ứng tiêu cực từ phía
người kia, hay ít nhất để tránh hiểu lầm nhau, mâu thuẫn v à xung
đột có thể có. Vậy, cách tốt h ơn và dễ hơn là mọi người đồng ý
thỏa thuận với nhau rằng “nếu một người trong nhóm thấy người
khác có lỗi, thì người này sẽ nói với người đó về lỗi ấy.”

Trong bối cảnh cuộc gặp gỡ hàng tuần chia sẻ Phúc Âm và
kiểm điểm đời sống, mỗi người có thể góp ý phản hồi cho ng ười

83 NCCB, the Program of Priestly Formation … ibid., p.33

84 Matthew 18, 15-17; Luke 17,3; John 8,17; 1 Timothy 5,19; 2 Corinthians 13,1.
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khác và giúp nhau tiến bộ hơn trong tiến trình đào tạo chủng viện
và tự đào tạo, hy vọng tiến tới “t ình huynh đệ bí tích” của chức
linh mục: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy
bên nhau.”85 Tiến trình này đòi hỏi phải có ý ngay lành, sự sẵn
sàng để thay đổi, lòng can đảm, tình bác ái, và nhất là ơn Chúa.

Trong cấp độ đời sống nhóm này, mỗi người phải học biết
chăm chú lắng nghe và cho người khác ý kiến phản hồi cách thích
hợp. Mỗi người cũng phải học biết chấp nhận chính m ình và chấp
nhận người khác: càng biết nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót, giới hạn,
yếu đuối và bất lực của mình, ta càng trở nên khiêm tốn hơn; càng
biết chấp nhận những lỗi lầm, thiếu sót, giới hạn, yếu đuối v à bất
lực của người khác, ta càng trở nên độ lượng và cảm thông hơn
với họ.

Đời sống nhóm giúp mỗi thành viên khám phá và phát
triển những tài năng, tài năng tự nhiên và tài năng đạt được từ
kinh nghiệm cuộc sống. Mọi người đều được Thiên Chúa kêu gọi
và trao cho một số ân huệ để mở rộng Nước Thiên Chúa. Mỗi
người có trách nhiệm t ìm biết và phát triển những ân huệ ấy.
Chẳng ai sở hữu được mọi ân huệ của Thiên Chúa, nhưng những
ân huệ cần thiết cho sứ mạng luôn hiện diện trong cộng đo àn, và
cộng đoàn là nơi cần thiết để nhận ra các ân huệ của mỗi thành
viên.86

Tuy nhiên, nhiều khi người ta phải chịu đựng những khó
khăn và xung đột do ý niệm sai lầm hoặc đặt không đúng chỗ đ ức
khiêm nhường, sợ hãi, ghen tị hay thèm muốn ân huệ của người
khác. Nếu biết chú ý tới những khác biệt của tha nhân, đánh giá sự
độc đáo của người khác với sự hiểu biết tích cực, coi những xung
đột chỉ là một phần cần thiết trong tiến tr ình sáng tạo và phát triển,
chứ không phải là vấn đề, thì mọi sự sẽ được giải quyết, cộng

85 Tv 133,1.

86 x. 1 Cr 12-14.
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đoàn sẽ tiến triển tốt đẹp, và sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội
Thánh sẽ được hiệu quả hơn.87

ĐTC Biển Đức XVI mới đây cũng nhắc nhở chủng sinh:
“Chủng viện là thời kỳ các con học hỏi với người khác, và học hỏi
lẫn nhau. Trong đời sống chung, nhiều khi có thể khó khăn, nh ưng
các con phải học thái độ quảng đại và bao dung không những
bằng cách chịu đựng lẫn nhau, nh ưng còn làm cho nhau được
thêm phong phú, đến độ mỗi người có thể đóng góp năng khiếu
riêng của mình cho tập thể, trong khi tất cả đều phục vụ c ùng một
Giáo Hội, cùng một Chúa. Nhất là trường học dạy bao dung, chấp
nhận và cảm thông lẫn nhau trong thân m ình duy nhất của Chúa
Kitô.”88

GG..IIVV.. KKỹỹ tthhuuậậtt cchhỉỉ bbảảoo hhuuyynnhh đđệệ

GG..IIVV..11 ĐĐịịnnhh nngghhĩĩaa
Nói hành nói xấu là Tốt hay Xấu? Và nói hành nói xấu là

gì? – Nói hành nói xấu là nói điều tiêu cực của một người với
những người khác sau lưng người ấy (có thể là Bề trên hay anh
em...). Như vậy, nhìn chung, nói hành nói xấu là xấu. Vậy tại sao
ta lại nói? Đâu là động lực sâu xa của nói hành nói xấu? Và động
lực đó là xấu hay tốt? Nếu nói để hãm hại, hạ uy tín, trù dập người
ta thì động lực sâu xa của nói hành nói xấu là xấu. Còn nếu vì
muốn cho người ấy trở nên tốt, thì động lực sâu xa của nó là tốt.
Quả vậy, nếu người ấy tốt rồi thì ai nói làm gì!

Vậy làm sao để phát huy động lực tốt đó? Chúa Gi êsu dạy
thực hành việc chỉ bảo huynh đệ: “Nếu anh em ngươi trót phạm
tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe
ngươi, ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe
ngươi, ngươi hãy kèm theo một, hai người nữa, để tất cả công việc

87 x. Gal 5,26; Gal 6,2.

88 Trích Thư ngày 18/10/2010, số 7 tại vietvatican.net.
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được đoán định do miệng hai , ba nhân chứng. Nếu nó không
màng nghe họ, hãy thưa với cộng đoàn…”89

Để thực hiện lời dạy chỉ bảo huynh đệ của Chúa Gi êsu,
chúng ta sử dụng KỸ THUẬT CHỈ BẢO HUYNH ĐỆ FEED-
BACK: Feed-Back là một kỹ thuật cảm thông và giao tế, có nghĩa
chuyên môn là “gửi trả lại”: một người xin kẻ khác nhận xét về
mình, người kia cho nhận xét, và người xin trả lời lại về nhận xét
đó với người vừa cho mình nhận xét. Có thể áp dụng kỹ thuật vào
đào tạo và tự đào tạo, cả về chiều dọc lẫn chiều ngang: N ếu người
và ta, trên và dưới gặp được nhau, hiểu được nhau trong mọi quan
điểm thì mọi việc đều được giải quyết dễ dàng và tốt đẹp.

Khi chỉ bảo huynh đệ, mỗi người chúng ta cố gắng thực
hiện sứ mệnh hòa giải của Chúa Giêsu: “Đức Kitô đã hy sinh thân
mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, đã huỷ bỏ
Luật cũ… Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất
nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi
bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất…
Người đã đến loan Tin Mừng bình an… nhờ Người, cả đôi bên,
chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất m à đến cùng
Chúa Cha”90

Cuộc đời mỗi người có bốn ô không đều:91

 Phần mù là ô chỉ người khác biết về ta những điều m à ta
không biết hay ý thức được.

 Phần che đậy là ô chỉ ta ý thức và biết về mình, còn người
khác không biết được.

89 x. Mt.18, 15-17.

90 Eph 2,14-18.

91 Mỗi người như mang hai cái bị, một trước mặt và một sau lưng. Trong cái bị trước mặt,

ta bỏ điều tốt của mình và điều xấu của người; còn trong cái bị sau lưng, ta lại bỏ điều xấu của mình và

điều tốt của người. Do đó, ta chỉ thầy được điều tốt của mình và điều xấu của người, mà không thấy

được điều xấu của mình và điều tốt của người.
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 Phần hiển nhiên là ô người khác biết về ta, và ta cũng biết
và ý thức được.

 Phần vô thức, bí mật và huyền nhiệm là ô người khác
không biết về ta, mà ta cũng chẳng ý thức được.
Do đó, ta cần được người chỉ cho ta biết điều họ biết về ta

mà ta không biết và ta cũng phải nói với người điều ta biết về họ
mà họ không biết.

GG..IIVV..22 CChhoo vvàà NNhhậậnn FFeeeedd--BBaacckk
Khi được ta xin, người khác sẽ nói cho ta biết phần m ù 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. Như thế, người 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 với nhau hơn, tín nhiệm nhau hơn, thân nhau hơn,
thương nhau hơn và cộng tác tích cực với nhau hơn.

Nhờ cho và nhận Feed-Back, người thêm hiểu ta và ta
thêm hiểu mình, cả đôi bên sẽ giúp nhau khám phá và gọi ra ánh
sáng được phần nào cõi vô thức, bí mật và huyền nhiệm của cuộc
đời, làm ta và bạn ta ngày càng thêm phong phú, dù ch ỉ thấy và
biết một cách mơ hồ, khuy khuyết mà thôi.92

Nhưng muốn cho và nhận Feed-Back như thế không phải
dễ làm đâu. Nó đòi hỏi một số điều kiện kỹ thuật, về phía ng ười
cho cũng như về phía người nhận, mà cần nhất là tinh thần chân
thật tin nhau như lời ca bài Lời Trần Tình ước nguyện: “Nhìn vào
mặt nhau đi và hãy nói với nhau thực tình như chưa bao giờ, còn
ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm
hồn? Bao nhiêu năm mệt nhòa, mình tìm mà tìm không ra, th ế
nhưng ai ngờ thành bại tùy ta”

GG..IIVV..22aa TTáámm đđiiềềuu kkiiệệnn ccủủaa nnggưườờii cchhoo FFeeeedd--BBaacckk::

92 x. 1Cr 13,12.
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 Đợi cho người nghe phải sẵn sàng đã mới nói.
 Mô tả một hành vi như quay một cuốn phim, không

phê phán.
 Nói về việc xảy ra không lâu, để người đó còn nhớ rõ

hầu kiểm chứng.
 Nói những điều người kia vô tình không ý thức được.

Và chỉ nói điều ta thấy, ta nghĩ, chứ không phải điều kẻ
khác thấy, nghĩ và nói.93

 Nói những điều mà người kia có thể sửa đổi được (là
hiện tượng chứ không phải là bản chất).

 Chỉ nói những điều mà người kia có thể sửa đổi được,
nhưng không bắt buộc họ phải sửa đổi (chỉ có Chúa
biết rõ và có thể thay đổi được một con người).

 Nói để giúp ích cho người kia, chứ không phải nói cho
hả giận hoặc để trả thù.

 Nói với sự kính trọng và yêu thương, như chia sẻ một
mối ưu tư, một cảm tưởng, một phản ứng tự nhiên.

GG..IIVV..22bb BBốốnn đđiiềềuu kkiiệệnn ccủủaa nnggưườờii nnhhậậnn FFeeeedd--BBaacckk::
 Phải xin người khác cho mình nhận xét về mình.
 Lắng nghe và kiểm chứng là mình đã hiểu rõ.
 Đừng mất tinh thần, nếu gặp phải Feed -Back tiêu cực

(bị chê, bị chỉ trích).
 Trả lời cho người cho mình Feed-Back với lòng biết

ơn, vì người ta đã vì lòng bác ái mà cho mình nhận xét,
nhất là khi feed-back làm cho mình khó ch ịu.

Một vấn nạn: Người cho nhận xét phải đợi người nhận sẵn
sàng đã mới được nói, và thái độ sẵn sàng của người nhận được
biểu lộ ra qua việc xin người khác nhận xét cho m ình, nhưng nếu
người nhận không xin, mà việc cần góp ý ngay thì phải làm sao? –
Thưa hãy theo gương Chúa Giêsu chủ động đi bước trước: “Ông

93 x. Xem ý nghĩa của trò chơi “Tam sao thất bổn.”
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Simon, tôi có điều này muốn nói với ông – Xin Thầy cứ nói.”94

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca n ày (Lc 7,36-50) dạy cho chúng
ta những yếu tố cần thiết trong v iệc sửa lỗi: kịp thời, không sớm
quá mà cũng không muộn quá; gợi ý cho ng ười lầm lỗi tích cực
hợp tác; yêu thương, tế nhị và tôn trọng; thích ứng với từng người,
từng hòan cảnh; bao gồm, không loại trừ ai.

GG..IIVV..33 LLợợii íícchh ccủủaa vviiệệcc cchhoo vvàà nnhhậậnn FFeeeedd--BBaacckk::
Không những bạn bè bằng vai bằng vế nhận xét giúp nhau

để tiến bộ, mà cũng có thể áp dụng feed-back cho tương quan bề
trên và bề dưới không kém hiệu quả. Bề dưới có thể chủ động xin
giờ hẹn để chuẩn bị tâm lý Bề Trên sẵn sàng lắng nghe mình trình
bày và góp ý. Bề Trên cũng có thể hẹn trước để bề dưới chuẩn bị
tinh thần, nhất là đối với người có cá tính dễ phản ứng mạnh. Tất
cả cũng chỉ vì bác ái, muốn điều tốt nhất cho nhau. Nếu thực hiện
đúng kỹ thuật, việc cho và nhận Feed-Back sẽ đem lại những lợi
ích sau đây:

 Cho nhau cơ hội để giải thích rất nhiều hiểu lầm .95

 Là cơ hội giúp ta và tha nhân ý thức được những khía cạnh
nhân bản và giao tế của mình rõ hơn để thăng tiến.

 Gia tăng sự tin cậy, tình bằng hữu, loại trừ sợ hãi, tạo bầu
khí bình an và an toàn vốn là đặc tính thiết yếu của một
cộng đoàn giáo dục.

 Nếu thực tâm nghiên cứu và đem ra thực hành phương
pháp này, sinh hoạt Nhóm sẽ phong phú và bổ ích: ai cũng
thấy mình hiểu anh em hơn và được anh em hiểu m ình
hơn. Hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa của tất cả! Hiểu nhau
hơn, thông cảm nhau hơn, thương nhau hơn và cộng tác
với nhau chân thành hơn, còn gì đáng mong ước cho bằng!
Thật là phấn khởi và hy vọng, dù có tế nhị khó khăn và đòi
hỏi nhiều bác ái và can đảm.

94 Lc 7,40.

95 x. Chuyện Khổng Tử và Nhan Hồi.



126

 Quả thế, công cuộc này xây dựng tình bạn chân thành, để
giúp nhau trong cuộc sống đa nguyên đa diện hôm nay, và
vượt thắng những khó khăn trong đời sống hằng ngày.96

 Đối với bạn, biết nhau không phải để thắng hay thua,
nhưng để hiểu nhau, thương nhau, nâng đỡ nhau cùng tiến
bước trên con đường làm người, làm tín hữu và làm người
tông đồ của Chúa.

 Chúng ta là người, không phải là Chúa, để tự nhiên có thể
biết được nhau. Do đó, chúng ta cần cho nhau một số
thông tin cần thiết, để vượt quá cái giới hạn “biết người
biết mặt mà không biết lòng” hầu có thể cảm thông nhau
đúng với từng hoàn cảnh cụ thể và cá biệt của nhau, vì
chính cuộc sống thực mỗi ngày mạc khải đúng bản chất
con người của chúng ta, chứ không phải các hiện t ượng
bên ngoài.

GG..IIVV.. 44 CChhúú ýý ttrroonngg ssiinnhh hhooạạtt nnhhóómm::
 Hễ A xin và B cho Feed-Back, thì A phải trả lời B, và hai

người sẽ đối thoại với nhau, d ưới sự chứng kiến của
Nhóm, cho đến khi thật hiểu nhau, rồi người khác mới tiếp
tục cho A Feed-Back mới.

 Khi A và B đối thoại với nhau th ì Nhóm lắng nghe và giúp
kiểm chứng cách khách quan đúng sự thật  và công bằng.

 Khi cho Feed-Back thì đừng nói cái người khác thấy hay
nghĩ, mà chỉ nói cái chính ta thấy hay nghĩ m à thôi.

 Hiện có những nhóm liên kết với nhau bởi động lực thiêng
liêng, nhằm giúp nhau bảo vệ và thăng tiến đời sống ơn
gọi, chẳng hạn qua chuỗi sống Mân Côi, mỗi người đọc
một chục kinh hằng ngày cầu nguyện cho nhau và cam kết
nói với nhau bất cứ điều gì với mục đích trên. Thật là đáng
khâm phục và bắt chước.

96 x. Chuyện Quản Trọng và Bảo Thúc Nha.
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 Chúng ta có thể mong đợi hơn thế nữa, vì việc dấn thân
theo Chúa thực sự đưa chúng ta vào một gia đình thiêng
liêng, một cộng đoàn giáo dục thấm đậm tình người và
tình Chúa, vừa nhân loại vừa thiêng liêng, trong mối tương
quan của phụ tử và huynh đệ. Chúng ta tìm mọi đường lối
thích hợp để bảo vệ, phát triển và thăng tiến nó.

 Thái độ khiêm nhu và nhân ái, cảm thông và nâng đỡ của
Chúa Giêsu đã khiến muôn dân đặt niềm hy vọng v ào
Ngài. Vậy đâu là thái độ ứng xử của chúng ta với anh em
mình?

 Dĩ nhiên chúng ta muốn bắt chước Chúa Giêsu, Đấng đã
luôn cảm thông nâng đỡ và tha thứ lầm lỗi, tin tưởng vào
tương lai được biến đổi tốt đẹp của người lầm lỗi: Mỗi vị
thánh đều có một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một
tương lai.

 Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, “không bẻ
gãy cây sậy đã rạp xuống, không dập tắt tim đ èn còn leo
lét khói”; không nhắc lại lầm lỗi quá khứ của anh em, v ì
như thế là dập tắt niềm vui được tha thứ và biến đổi của
anh em. Trái lại luôn khích lệ, cổ vũ anh em lật sang một
trang mới của cuộc đời, với hy vọng v à tin yêu.

GG..IIVV..55 ÁÁpp ddụụnngg vvààoo vviiệệcc ứứnngg ssiinnhh vviiếếtt nnhhậậnn xxéétt vvềề nnhhaauu
Được thúc đẩy bởi ý muốn có một sự cộng tác tích cực

trong việc đào tạo ứng sinh tốt, một số nhà đào tạo muốn ứng sinh
viết nhận xét về nhau.

Ý hướng thật tốt, nhưng có thể có phản ứng và hậu quả
không như mong muốn, vì việc này vừa giảm nhẹ trách nhiệm của
những người có trách nhiệm, có ơn đoàn sủng và có nghiệp vụ đào
tạo/đánh giá, vừa trao trọng trách quá lớn cho ứng sinh vốn không
có trách nhiệm, không ơn đoàn sủng và không nghiệp vụ đào tạo,
chưa đủ trưởng thành để phán đoán công bằng và khách quan với
trách nhiệm lương tâm khi nhận xét theo cảm tính thiên vị hay đầu
óc phe nhóm, tô bồi cho người mình ưa và trù dập kẻ mình ghét.
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Nên coi việc này chỉ có giá trị tham khảo về một t ình
huống mà thôi. Đúng vậy, về những điều tiêu cực, chỉ nên nói đến
một tình trạng, một sự kiện, không nêu đích danh người nào, để
người có trách nhiệm nhắc nhở chung, bản thân ai có th ì tự mình
lo sửa chữa cho tốt. Chính người có trách nhiệm sẽ đích thân kiểm
tra bằng một cuộc đồng hành gần gũi sâu sát, vì thực tế cuộc sống
mỗi ngày sẽ mạc khải đúng chân tướng con người: người ta chỉ có
thể giấu giếm một thời gian thôi, chứ chẳng ai che đậy suốt cả đời
được đâu!

Nên nhớ ai cũng có cái tốt và cái xấu, hãy nêu những điều
tích cực để giúp phát triển cái tốt v à đẩy lui cái xấu, như lời
khuyên của Baden Powell: Khi thấy một người nào đó chỉ có 5%
tốt và 95% xấu, ta đừng nhìn vào 95% xấu, mà chỉ quan tâm đến
5% tốt và cố gắng giúp người ấy phát triển phần tốt lên mỗi ngày,
cái xấu sẽ bị đẩy lui và người ấy sẽ nên tốt.

Còn nếu thấy anh em có lỗi lầm cụ thể n ào, trước hết hãy
cầu nguyện cho mình và cho anh em, xin Chúa biến đổi và uốn
nắn cả hai, rồi đến nói trực tiếp với người anh em như Chúa dạy,
nếu anh em quyết tâm sửa th ì thôi, bỏ qua, không nói với ai nữa.
Nếu người anh em chưa sửa được, hãy nhẫn nại cầu nguyện và
nhắc nhở, vì cái gì cũng cần có thời gian.

Nếu gặp một lỗi nghiêm trọng mà người anh em thiếu tinh
thần phục thiện và ngoan cố không chịu thay đổi, thì để tránh thiệt
hại lớn cho cộng đoàn lẫn đương sự, sau khi đã trực tiếp làm mọi
cách có thể, và nhất là cầu nguyện, thì hãy theo lương tâm, can
đảm đích thân kín đáo tr ình bày với người có thẩm quyền và sẵn
sàng chịu trách nhiệm kiểm chứng về điều m ình nói, cả khi có mặt
chính đương sự. Dĩ nhiên người có trách nhiệm sẽ xử sự khôn
ngoan và kín đáo, không làm cho các đương s ự phải mặc cảm, tổn
thương thanh danh, lại nguy hiểm hơn là ác cảm thù hằn nhau
(xấu quá hóa giận, giận quá hóa th ù), và họ sẽ đóng lòng lại,
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không dám nói gì với mình nữa. Hơn nữa cũng phải chắt lọc điều
mình nghe và các hậu ý của người đến nói.

Các anh em có trách nhiệm đoàn, nhóm cũng nên vận
dụng lời thánh Augustinô: Cho anh em, tôi l à tổ trưởng; nhưng với
anh em, tôi cũng chỉ là một ứng sinh; đừng làm hay nói chi gây
thiệt hại và đau khổ cho anh em, đưa lại những phản hồi bất lợi, từ
những người ngoài cuộc: “Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng
bạn của y buồn lắm, mới đi tr ình bày với tôn chủ đầu đuôi câu
chuyện”.97

Dù Giuđa toan tính phản nộp Ngài, Chúa Giêsu vẫn luôn
kín đáo nhắc khéo Giuđa nhiều lần (một người trong các con sẽ
nộp thầy..., các ngươi không sạch hết cả đâu..., việc g ì con tính
làm hãy làm mau đi..., con dùng cái hôn để nộp Con Người ư?…).
Hãy nhẫn nại chờ đợi, và mở cho người lầm lỗi một cơ hội để
đứng lên.98

Trong mọi tình huống, nên “lắng nghe để hiểu, và nhìn lại
để thương.” Nhớ dụ ngôn con chiên lạc của Chúa Giêsu: “Người
nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại
không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho
kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác
lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói:
‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con
chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: tr ên trời cũng thế,
ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì
chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn
năn.”99

GG..IIVV..66 LLòònngg ccảảmm tthhôônngg đđốốii vvớớii llầầmm llỗỗii ccủủaa nnggưườờii kkhháácc

97 Mt 18,31.

98 x. Mt 9,9-13.

99 Lc 15,4-7; Mt 18,12-4.
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Chúng ta đừng quên tiến trình chỉ bảo huynh đệ để sửa
chữa lầm lỗi của người khác mà Chúa Giêsu dạy trong Mt.18,15-
17. Một người có thể có hai thái độ hành xử: hoặc là phòng bệnh,
hoặc là chữa bệnh.

Người cảm thông phòng bệnh đi bước trước, ngăn ngừa
những ảnh hưởng tác hại từ bên ngoài, hay dập tắt ngay từ trứng
nước cái mầm bệnh từ bên trong, để lỗi lầm không thể xảy ra. Nh ư
người làm nông năng thăm vườn cây, khi phát hiện cây bị sâu
bệnh liền phun thuốc diệt sâu bệnh hại cây, ng ười cảm thông đón
trước khuyến cáo ngay lỗi lầm có thể, ngăn ngừa các ảnh h ưởng
và nguyên nhân từ bên ngoài, hay những yếu đuối từ bên trong
thân phận con người.

Người cảm thông tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong
tương lai, cho người phạm lỗi biết lỗi, lắng nghe lời giải thích biện
hộ, kết luận xác định đúng lỗi lầm, cho đ ương sự cơ hội và thời
gian sửa chữa, và nhẫn nại giúp đương sự tập nhân đức ngược lại,
hy vọng vào kết quả sẽ có trong tương lai, như dụ ngôn này của
Chúa Giêsu: “Người kia có một cây vả trồng trong v ườn nho
mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không th ấy, nên bảo người làm
vườn: ‘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?’ Nhưng
người làm vườn đáp: ‘Thưa 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”100

Người thiếu cảm thông mới khám phá thấy lỗi lầm đ ã có
biện pháp ngay, vì óc cầu toàn đòi hỏi và đốt giai đoạn. Hoặc khá
hơn, sẽ chờ đợi lỗi lầm trở nên rõ ràng để có biện pháp, nhất là khi
người có lỗi che đậy, giấu giếm v ì một lý do nào đó. Cũng tùy thái
độ ngoan cố và thiếu tinh thần phục thiện của người lầm lỗi, người
thiếu cảm thông thường âm thầm theo dõi (hoặc tệ hại hơn là đặt

100 Lc 13, 6-9.
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người theo dõi báo cáo), có khi còn “gài b ẩy” cho mắc phải để
đương sự không thể cãi lại, chữa mình hay chối cãi được nữa.

Chớ gì tiến trình chỉ bảo huynh đệ của Chúa Gi êsu được
thực thi. Cha ông chúng ta cũng từng quan niệm  rằng đã là người
thì không ai mà không có lỗi, có lỗi thì sửa lỗi, và như vậy sẽ
không còn lỗi nữa (“Nhân thùy vô quá, hữu quá tắc cãi, thị vị vô
quá”). Tuy nhiên, để thực hiện lòng nhân ái ấy, chúng ta cần khéo
léo sử dụng kỹ thuật chỉ bảo huynh đệ feed -back, áp dụng vào đào
tạo và tự đào tạo, cả về chiều dọc lẫn chiều ngang: Ng ười và ta,
trên và dưới gặp được nhau, hiểu được nhau trong mọi quan điểm
thì mọi việc đều được giải quyết dễ dàng và tốt đẹp. Hãy cho
người biết lỗi, cho họ cơ hội sửa lỗi, và cho họ thời gian nữa, vì
không ai một sớm một chiều mà sửa ngay được. Tin tưởng vào sự
biến đổi tốt đẹp trong tương lai, với ơn Chúa và sự cố gắng của
mỗi người.

Xin Ngài nhớ: dẫu mong manh phận
Đoàn con đây cũng vẫn là con,

Nhậm lời chúng tử nỉ non ,
Danh Ngài nhân hậu tiếng đồn muôn năm.
Xin tha thứ lỗi lầm trót phạm ,
Giúp chúng con can đảm vững bền,
Vâng theo thánh ý ngày đêm,
Bây giờ mãi mãi trọn niềm hiếu trung.

Thánh Thi Kinh Sáng CN I Mùa Chay

Hồn con thương để xa rời,
Những niềm ân oán mưu đời ghét ganh;
Bao nhiêu vị kỷ thấp hèn,
Tay Ngài giải cứu vững bền con đi.
Ngàn năm con vẫn kiên trì,
Yêu người yêu Chúa ngại gì nước non,
Dầu cho sông cạn núi mòn,
Tình con sau trước vẫn còn thiết tha.

 Thánh Thi Kinh Sách Thứ Năm Tuần I TN
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Cuộc sống hiên ngang đầy can đảm,
Mưu thần chước qủy biết phòng xa,
Khổ đau không để chồn chân bước,
Nẻo chính hằng theo bỏ lối tà.
Không ngừng bảo vệ luôn gìn giữ,
Thể xác tâm linh mãi vẹn toàn,
Đốt lửa cháy bừng tin cậy mến,
Tiểu trừ tà ý khỏi tâm can…

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Hai Tuần I TN

Cho con được tràn đầy thanh thản,
Đổi mới con xán lạn chói lòa,
Chẳng chi xảo trá điêu ngoa,
Sạch từ vạn ý sạch ra muôn lời.
Ngày sáu khắc êm trôi lặng lẽ,
Chúa ngăn ngừa chẳng để phút giây,
Tay chân miệng lưỡi hình hài,
Buông theo tội lỗi mà đầy bợn nhơ.
Chúa theo dõi đường tơ kẻ tóc,
Nhìn xem ta thấu suốt ngọn nguồn,
Công to việc nhỏ ngàn muôn,
Từ bình minh tới hoàng hôn rõ ràng.

Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Năm Tuần I TN

Ước mong đời sống có t ình,
Sầu thương vương nhẹ như hình mây bay,
Rồi ra phải trái có ngày,
Ai đời đi trả nợ nần chẳng vay,
Phù sinh một phút trắng tay,
Hơn nhau một chút dở hay ở đời,
Xét đoán là việc Chúa Trời,
Ai mà kết án những người anh em,
Mặt mình cũng có lọ lem,
Tiên vàn lo rửa pha dèm làm chi?
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Hận thù hãy mau lấp đi,
Yêu thương xây dựng khắc ghi trí lòng,
Sống sao đáng được khoan hồng,
Trong ngày thẩm phán chí công sau cùng.

Minh Kiên



CCHHƯƯƠƠNNGG HHAAII

ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN
TIẾP TỤC VÀ CỦNG CỐ

VIỆC PHÂN ĐỊNH VÀ SỐNG ƠN GỌI
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AA.. ĐĐẶẶTT VVẤẤNN ĐĐỀỀ

AA..11.. NNhhữữnngg ýý nniiệệmm kkhhởởii đđầầuu
Biện phân ơn gọi thánh hiến là lắng nghe lời Chúa kêu gọi.

Trước hết, chúng ta thử khảo sát mấy từ ngữ quan trọng.
Ơn Gọi, một từ ngữ thường được sử dụng để gọi tên một

lời mời gọi đến chức linh mục hay đời sống tu sĩ. Tuy nhi ên, trong
ý nghĩa rộng rãi nhất của nó, ơn gọi đơn giản là “một lời mời gọi.”
Từ ngữ này không chỉ để xác định chức linh mục hay tu sĩ m à thôi
đâu, các bậc sống khác, như hôn nhân chẳng hạn, cũng là một ơn
gọi.

Do đó, nếu ơn gọi là một lời mời gọi thì chúng ta phải để
thời giờ lắng nghe hầu biết được chúng ta phải trở thành cái gì và
ở đâu. Tiến trình lắng nghe này thật căn bản để kiện toàn điều
lòng chúng ta ước mong tìm được ý nghĩa đời mình, trong kế
hoạch quan phòng của Thiên Chúa. Là những con người, chúng ta
được gọi từ hoàn cảnh Chúa đã an bài, với những giới hạn và khả
năng tiềm ẩn của chính chúng ta, trong một thời khắc lịch sử của
khả năng tình cảm, tri thức và tâm lý của chính chúng ta. Chúng ta
hãy đón nhận ân sủng Chúa để thực hiện điều tốt nhất Chúa muốn
cho chúng ta trong các tình huống đó.

Biện phân là tiến trình lắng nghe và chọn lựa qua sự an
bài của Chúa trong cuộc đời con người, để tìm kiếm và xác định
hoàn cảnh và lời đáp trả đích thực đối với T ình yêu của Chúa.

Đáng tiếc là chúng ta có khuynh hướng lạm dụng hay sử
dụng không đúng từ ngữ “biện phân” n ày, khi quyết định làm bất
cứ cái gì, ngay cả việc rất đơn giản nhất là chọn lựa giữa hai thứ
đồ vật vật chất. Chúng ta cũng có khuynh hướng dùng từ biện
phân khi cần một quyết định thận trọng về một việc g ì đó. Do đó,
không phải tất cả mọi tiến tr ình phải lấy quyết định đều đặt d ưới
phạm trù biện phân cả đâu.



135

Biện phân đòi hỏi khả năng suy tư thần học liên quan đến
hoàn cảnh và đời sống của một người. Khi chúng ta lắng nghe và
chọn lựa trong các phương diện quan trọng của cuộc sống v à cầu
nguyện để đón nhận ân sủng hầu t ìm biết xác định lời đáp trả đích
thực nhất với tình yêu Chúa, thì chúng ta đi đến sự hiểu biết rõ
ràng về cuộc đời chúng ta, sự rõ ràng vượt quá con tim biện phân
của chúng ta. Như thế có sự gặp gỡ giữa hai sự hiểu biết r õ ràng,
của Chúa và của chúng ta, nhờ đó chúng ta bắt đầu nh ìn thấy với
con mắt đức tin những gì Chúa muốn trong chúng ta và cho chúng
ta. Điều hết sức quan trọng phải ghi nhớ trong l òng là ơn gọi đặc
biệt này trước hết là một lời mời gọi dâng hiến cuộc đời phục vụ
Chúa. Đó không phải là một lời mời gọi làm bất cứ cái gì hay trở
nên cái gì.

Tiến trình biện phân ơn gọi của một người là một nỗ lực
vừa nhân loại vừa thần linh để chọn một bậc sống diễn tả lời đáp
trả tốt nhất của mình với tình yêu và sự chăm sóc quan phòng của
Chúa. Như thế nó không bao giờ được đảm trách một m ình, mà
phải cần đến sự tương tác giữa người biện phân và Thiên Chúa.
Vậy, việc biện phân luôn luôn nằm trong bối cảnh mối t ương quan
nhân vị của con người với Chúa.

Cầu Nguyện và Biện Phân
Cầu nguyện là tâm điểm mối tương quan của con người với

Chúa làm cho con người tự nguyện sẵn sàng với sự hiện diện dẫn
dắt của Chúa trong đời sống m ình, đồng thời làm cho con người
có khả năng nhận biết Chúa qua t ương quan đối thoại: “Xin cho
con biết Chúa, xin cho con biết con ” (thánh Augustinô). Như vậy,
biện phân không thể tách l ìa cầu nguyện, nếu không nó sẽ không
thể là một biện phân đích thực. Biện phân không phải l à một cái gì
chỉ đơn giản đòi học hỏi các phương pháp và kỹ thuật, dù đó là
những dụng cụ hữu ích trong chính tiến tr ình biện phân.
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Biện phân trước hết là một ân ban mà nguời ta tìm kiếm
hằng ngày trong cầu nguyện. Chúng ta học nghe tiếng Chúa với
con tim của mình, học nhận biết âm thanh của tiếng Chúa, đôi khi
học biết những gì Chúa muốn nói, trước cả khi mình nghe được
Ngài nói nó ra. Biện phân là một lời mời gọi được phát sinh từ
mối tương quan thân mật và hiệp thông với Chúa. Nó là một ân
ban cho ta có thể nhận biết được những hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần. Vì thế, một người đi vào tiến trình biện phân ít nhất
phải có hạt giống đức tin trong m ình. Ta phải xác tín rằng lời cầu
nguyện ban sức mạnh và đào sâu mối ràng buộc bằng hữu với
Chúa. Ta cũng phải tin rằng lời cầu nguyện v à đức tin mang lại
mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời được sống trong sự hiến dâng
và cam kết phục vụ Chúa.

Nhờ hành trình cầu nguyện, chúng ta nhận ra đ ược rằng
tiến trình biện phân, dù lắm khi là một trăn trở, thực sự đơn giản
nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần h ướng dẫn chúng ta. Tiến tr ình
này bao gồm bốn động thái sau đây: sống l à chính mình, giữ liên
hệ với Chúa, đi vào tiến trình lấy quyết định và khẳng định quyết
định đã lấy.

Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi vô c ùng quan trọng: Dấu
hiệu nào của ơn gọi linh mục và tu sĩ là nổi bật và thiết yếu nhất,
đáng sự quan tâm đặc biệt của những ai dấn thân v ào việc tuyển
chọn và đào tạo các ứng sinh? Câu trả lời sẽ dần dần lộ theo một
trình tự tiệm tiến, chứ không thể nào nói ngay được, vì ơn gọi là
của Chúa và đối với con người chúng ta vốn là và luôn vẫn là mầu
nhiệm.

AA..22.. TTiiếếnn ttrrììnnhh ơơnn ggọọii nnăămm bbưướớcc
AA..22aa BBưướớcc tthhứứ nnhhấấtt
Chúa gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm c õi lòng hay gián tiếp

qua người nọ kẻ kia, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để nói l ên kế
hoạch yêu thương quan phòng của Chúa cho mỗi người. Ứng sinh
trong giai đoạn khởi đầu quan trọng này cần có người đồng hành
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cùng tìm kiếm và phân định ý Chúa, như Thầy Cả Hêli đã dặn cậu
bé Samuel: “Nếu con còn nghe Người gọi, con hãy nói ‘Lạy Chúa,
xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.” 101

AA..22bb BBưướớcc tthhứứ hhaaii
Ứng sinh quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. V à trong

sự chọn lựa đáp trả theo Chúa n ày phải để ý hai yếu tố Thích và
Hợp. Thích là yếu tố chủ quan và tình cảm có thể nhất thời và
thay đổi, còn Hợp là yếu tố khách quan đòi hỏi khả năng và phẩm
chất để được bền lâu cho đến cùng. Tự mình đánh giá mình, ứng
sinh có thế bị ảo tưởng và sai lầm, cần có người đào tạo kinh
nghiệm hướng dẫn cho khỏi bị chọn lựa sai kế hoạch của Chúa.
Đây cũng là một bước rất quan trọng.

AA..22cc.. BBưướớcc tthhưư bbaa
Ứng sinh cam kết đi theo chính Chúa Kitô to àn thể, nghĩa

là Chúa Kitô vinh hiển của núi Taborê cũng như Chúa Kitô khổ
nạn của đồi Golgotha, theo Chúa Kitô chứ khôn g phải theo ai
khác, dù gặp vui hay buồn, sướng hay khổ. Nếu gặp được người
tốt nâng đỡ thì con đường đi theo Chúa được nhẹ nhàng hơn, còn
nếu gặp phải người thiếu thông cảm th ì con đường thập giá theo
Chúa có nặng nề hơn, nhưng vẫn quyết tâm đi tới, không  hề bỏ
cuộc.

AA..22dd.. BBưướớcc tthhứứ ttưư
Ứng sinh phải dần dần biến đổi v à điều chỉnh cuộc sống

mình cho phù hợp với đời sống tu tr ì nói chung, và nhất là phù
hợp với đặc sủng và linh đạo riêng biệt mình muốn dấn thân vào:
đời sống linh mục Dòng khác lối sống của linh mục triều, hay
cũng được gọi là linh muc giáo phận. Cuộc biến đổi tiệm tiến n ày
được trợ giúp bởi một cuộc t ìm hiểu song phương, ứng sinh tìm
hiểu xem mình có thích hợp với đời sống và sứ vụ linh mục không
để dấn thân và Bản quyền giáo phận cùng các nhà đào tạo do ngài

101 1 Sm 3,9.
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ủy thác cũng tìm hiểu xem ứng sinh có thích hợp không để tiếp
nhận, đào tạo và cất nhắc.

AA..22ee.. BBưướớcc tthhứứ nnăămm
Ứng sinh kiên trì chu toàn bổn phận tự nhiên cũng như

thiêng liêng của mình, không những trong thời gian đào tạo, mà cả
trong suốt cuộc đời thi hành sứ vụ sau này sẽ được giao phó, cho
dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào đi nữa.

Nhưng việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện, vì việc theo
đuổi được ơn gọi là điều Chúa muốn chứ không phải con ng ười
muốn mà thành. Giáo Hội cầu nguyện, Giáo  phận cầu nguyện, gia
đình cha mẹ ông bà chú bác cô dì cậu mợ anh chị em cầu nguyện,
nhất là chính ứng sinh cầu nguyện để m ình được Chúa thương
chọn gọi.

Việc thứ hai là phải vun trồng và bảo vệ ơn gọi, phải tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho ơn gọi được triển nở, phải cất đi hay
tránh xa những môi trường, những mối quan hệ gây hại cho ơn
gọi, nhất là các tương quan với người khác phái trong thế giới tục
hóa và hưởng thụ hôm nay.

BB.. MMỤỤCC VVỤỤ LLIINNHH HHƯƯỚỚNNGG110022

102 Linh mục giải tội và linh hướng có thể vận dụng những kinh nghiệm linh h ướng này vì

lợi ích đào tạo mà không lỗi ấn tòa giải tội hay bí mật tòa trong khi không nêu danh tánh hay các d ữ

kiện cụ thể về không gian hay thời gian ám chỉ hay  để người ta đón biết người nào. Nếu có đúng vào

trường hợp của ai, thì người đó hãy thản nhiên như không có chuyện gì liên quan tới mình, cứ để việc

vận dụng ấy được thực hiện vì lợi ích của các linh hồn, đừng dại dột phản ứng kiểu “th ưa ông tôi ở bụi

này.” Nếu có bận tâm chăng là tự hỏi xem mình có chia sẻ với ai ngòai cha giải tội và linh hướng

không, hoặc chuyện của mình đã trở nên công khai và nhiều người biết, rồi tự trách mình đã làm

những điêu ấy hơn là trách oan cha giải tội và linh hướng. Không đời nào cha giải tội hay vị linh

hướng lại cả dám nói ra điều tòa trong đâu, vì đó là tội kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh.
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KỸ NĂNG CHUYÊN BIỆT PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
Biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
Ẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
Nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
Đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.103

BB..II.. NNhhữữnngg ýý nniiệệmm kkhhởởii đđầầuu

Điều mà vị linh hướng khám phá về người thụ hướng ở toà
trong sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài. Dữ kiện này có cùng
một qui chế như ấn toà giải tội. Điều này không những để bảo vệ
người thụ hướng, mà còn cống hiến cho anh sự tín nhiệm v à tin
tưởng rằng điều gì anh đã bộc lộ ở tòa trong vẫn được giữ bí mật.
Chính niềm tín nhiệm và bảo đảm này mang lại sự chữa lành tận
gốc các căn bệnh.

110033 TTvv 113399,, 11--1100..
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Đào tạo thiêng liêng là công việc của Chúa Thánh Thần và
Ngài là vị linh hướng đích thực. Ngài dẫn dắt mỗi một người theo
một con đường riêng biệt: đừng tìm cách giống như người khác và
cũng đừng bắt người khác giống mình. Mỗi người phải tự khám
phá ra con đường Chúa Thánh Thần dẫn dắt m ình đi, nhờ vị linh
hướng giúp đỡ, vì Ngài dùng người này để dẫn dắt người kia.

Mỗi ứng sinh linh mục buộc phải có một vị linh h ướng. Tu
sĩ không nhất thiết buộc, nhưng nên có. Ngày nay, vị linh hướng
có thể là linh mục, tu sĩ và giáo dân, vì nhiều lý do, miễn là được
Chúa Thánh Thần dùng, được đào tạo thích đáng và được thẩm
quyền ủy thác. Vị linh hướng chỉ là dụng cụ của Chúa Thánh
Thần: ngài hướng dẫn ứng sinh, nhưng chính ngài cũng được
hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và vị linh hướng riêng của ngài.

Người hướng dẫn phải nỗ lực khám phá ra con đường
Chúa Thánh Thần muốn cho người được hướng dẫn của mình, để
giúp người đó nhận ra, điều chỉnh và theo sát con đường độc đáo
đó của Chúa Thánh Thần, chứ không được áp đặt con đường của
mình, dù tốt đến đâu chăng nữa cho mình, nhưng không tốt và
không thích hợp cho người thụ hướng.

Người ta cần có sự tín nhiệm thật sự để bộc lộ hết cho
nhau. Sự tín nhiệm nầy đòi hỏi sự hợp tác của cả hai phía, với ơn
Chúa, để đi vào thế giới tâm hồn của nhau. Thông th ường cần có
thời gian cho lòng tín nhiệm triển nở, không thể đốt giai đoạn, áp
đặt hay cưỡng bách được. Vậy khi người thụ hướng chưa nói hết
được với vị linh hướng những gì cần thiết, phải kể như chưa nói vì
chưa tín nhiệm nhau đủ, chứ không phải cố t ình giấu giếm. Cả hai
đều phải nghĩ như vậy để được bình an tâm hồn, không bị áy náy,
mặc cảm “có lỗi” che đậy dối trá. Dĩ nhi ên phải khắc phục, không
thể kéo dài tình trạng nầy quá lâu được, nếu không thì phải thay
đổi người đồng hành, hầu đạt được đúng ý nghĩa và mục đích của
việc linh hướng.
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Việc linh hướng đòi chuẩn bị nghiêm túc về cả hai phía. Vị
linh hướng sẽ rất an lòng và vui mừng làm linh hướng cho những
người chuẩn bị nghiêm túc các vấn đề căn bản hướng về chiều sâu
đời tu (cần ghi ra, kẻo quên). Nhưng lại rất ái ngại, lo âu và nặng
lòng khi gặp người có vẻ hời hợt, thiếu chuẩn bị, đề cập những cái
phụ tùy cho “qua giờ” hơn là đi vào trọng tâm con đường lý
tưởng.

Người nghệ sĩ chỉ dùng nguyên vật liệu có sẵn để làm nên
tác phẩm nghệ thuật, chứ không sáng tạo ra đ ược nguyên vật liệu,
vốn là công việc chỉ thuộc về Đấng Tạo Hóa. Việc linh h ướng quả
là một nghệ thuật cao hơn nữa: vị linh hướng không lấy cái mình
có, nhưng lấy cái của Chúa mà hướng dẫn người thụ hướng. Đó là
một công cuộc hợp tác hết sức quan trọng, không những giữa hai
con người với nhau, mà còn với Chúa.

Có rất nhiều khía cạnh và vấn đề cần được đề cập đến
trong tiến trình ơn gọi, trong đó có những vấn đề m à chính ứng
sinh phải tự mình đối diện, trắc nghiệm bản thân, l ượng lấy sức và
tự giải quyết.

Chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết đầy đủ và có thể biến
đổi một con người: Bất cứ sự thay đổi đích thực và bền lâu nào
cũng đều chỉ đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trực tiếp
trên mỗi người và trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đừng quên yếu tố
thời gian: không ai một sớm một chiều mà nên thánh hay thành ác
quỷ! Thiên Chúa luôn nhẫn nại hơn con người.

Do đó, ở toà trong, vị linh hướng không chỉ thụ động lắng
nghe, song phải sẵn lòng và có khả năng thách đố và đối đầu, khi
sự việc đòi hỏi, để giúp ứng sinh trải qua một tiến trình phân định
ơn gọi đích thực.

Khi đánh giá ứng sinh, vị linh hướng không bao giờ được
lên tiếng, dù để để bảo vệ hay kết án, song phải im lặng khi hội
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đồng chủng viện bàn về người thụ hướng của mình, dù tòa ngoài
không có được sự hiểu biết chắc chắn như tòa trong về nội tâm
ứng sinh. Sự bảo mật này nhằm bảo đảm cho tự do nội tâm của
ứng sinh. Nhưng nhờ nghe trong hội đồng những quan điểm khác
quan điểm của mình về người thụ hướng, vị linh hướng có được
thêm thông tin về những yếu tố khác, nhờ đó ngài sẽ phân định tốt
hơn và chọn lựa sự giúp đỡ thích hợp hữu hiệu hơn cho người thụ
hướng của mình.

Quyết định tòa ngoài phải được giải thích cho ứng sinh ấy,
để anh cố gắng hiểu, chấp nhận quyết định đã được đưa ra, và nỗ
lực khắc phục, biến đổi nên tốt. Theo sư phạm Xuân Bích thì chỉ
Giám đốc là tiếng nói duy nhất làm việc dó, còn tất cả các thành
viên khác phải giữ bí mật cuộc họp của hội đồng chủng viện.

Ở Việt Nam, quyết định xuất tu chịu áp lực lớn và ảnh
hưởng sâu xa bởi gia đình, xã hội, cũng như bởi cảm thức xấu hổ,
ân nghĩa và tình bạn bè. Thẩm quyền hữu trách nên quan tâm
hướng dẫn anh làm một chọn lựa đúng đắn và giúp anh vượt qua
các khó khăn ấy. Đồng thời mọi người phải cùng nhau hành động
hầu thay đổi não trạng này đối với ơn gọi.

Mọi người đều biết rằng quyết định dứt khoát của toà
trong ăn khớp với lương tâm của ứng sinh. Điều này cần đào tạo
một lương tâm trưởng thành và vị linh hướng phải dự phần trong
đó. Việc linh hướng và phân định thiêng liêng rất tế nhị và khó
khăn đối với con người trong việc đồng hành ứng sinh trên đường
tới Chúa. Hoạt động này bao gồm mọi chiều kích của đời sống,
nhân bản và thiêng liêng, tự nhiên và siêu nhiên.

Sau khi đã chú ý lắng nghe với biện phân và khiêm tốn, vị
linh hướng có thể khám phá được người thụ hướng được Chúa gọi
hay không. Nếu có, ngài xác định cho anh tiếp tục đi tới với niềm
vui tươi, hy vọng và hạnh phúc, mặc dù anh sẽ gặp thấy những
khó khăn và đen tối trong cuộc sống lữ hành của anh. Nếu không,
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ngài nên gợi ý cho anh đổi hướng sống trong bình an, đồng thời
bước theo con đường Chúa mời gọi anh đi với can đảm và hạnh
phúc.

Chúa Giêsu là nhà đào tạo và vị linh hướng tuyệt vời: Cây
lau đã rạp xuống Ngài không bẻ gãy, tim đèn còn leo lét khói Ngài
không dập tắt; nhìn nhận thực tế, nhưng không dừng lại ở thực tế,
mà hướng về tương lai được biến đổi tốt đẹp hơn; tha thứ, nhưng
vẫn đòi hỏi gắt gao (“tội con đã được tha, hãy đi bằng an và đừng
phạm tội nữa”; “Ngươi đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa,
kẻo khốn khổ hơn trước”); Quên lỗi quá khứ, cư xử như với một
con người mới (không có lỗi) và tin tưởng giao trách nhiệm (cho
Phêrô: hãy chăn chiên của thầy; cho Madalêna: hãy đi báo với anh
em là họ sẽ gặp Thầy ở Galilê), v.v…

Chúa Giêsu kết án tội, chứ không kết án người có tội. Giới
biệt phái và luật sĩ nghiêm túc giữ và bảo vệ lề luật đạo đức,
nhưng lại luôn chôn cứng và khóa chặt người ta trong lỗi lầm hiện
tại và định kiến bất di bất dịch. Họ chỉ thấy t ình trạng tội lỗi mà
không thấy tình trạng được tha thứ và biến đổi; chỉ thấy tình trạng
trước mà không muốn thấy tình trạng sau: “Mỗi vị thánh đều có
một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai.” Đời người là
cả một hành trình theo ánh sao đi tìm gặp Chúa, một cuộc gặp gỡ
đổi đời, lật sang trang mới: Một linh hồn v ươn mình lên được sẽ
nâng cả thế giới lên.

Có thể xảy ra trường hợp thiếu hoặc mất tín nhiệm, thì
việc đổi linh hướng là luôn có thể và đôi khi đáng ao ước nữa.
Ứng sinh có thể đề nghị trước; nhưng đôi khi vị linh hướng sẽ yêu
cầu ứng sinh đi linh hướng với người khác, vì nghĩ rằng mình sẽ
không thể tiếp tục trách nhiệm ấy được nữa.

BB..IIII.. ĐĐịịnnhh nngghhĩĩaa



144

Linh hướng là nghệ thuật của mọi nghệ  thuật. Làm sao đi vào
thế giới nội tâm của ứng sinh để khám phá đ ược Chúa kêu gọi
anh, từ các vấn đề thực tế đời sống của anh trong t ương quan với
Chúa và tha nhân?Làm sao phân đ ịnh được điều Chúa nói với ứng
sinh qua vị linh hướng? Làm sao giúp ứng sinh quyết định cuộc
đời anh với ý thức, hiểu biết, tr ưởng thành và tự do nội tâm? Làm
sao biết được ý Chúa cho vị linh hướng qua ứng sinh được đồng
hành?

Linh hướng là một công tác mục vụ đặc biệt nhằm:
-  giúp ứng sinh lớn lên trong tương quan với Chúa Cha,
-  cởi mở đáp lại Chúa Kitô
-  và sẵn sàng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn,
-  ngõ hầu biết phân định ơn gọi của mình
-  và chuẩn bị cho sứ vụ của m ình trong Giáo Hội.

Linh hướng là một tiến trình trưởng thành liên nhân vị, qua
đó tiếng gọi của Chúa được lắng nghe và đáp lại trong đức tin.
Linh hướng nhằm nuôi dưỡng một con tim phân định can đảm
đang tìm khám phá để đạt được ý Chúa. Linh hướng trước hết liên
hệ với sự trưởng thành toàn diện trong đức tin, trong khi đối mặt
kịp thời với các vấn đề và khủng hoảng để kích thích đức tin phát
triển. Việc linh hướng sẽ hữu hiệu khi sự trưởng thành được biểu
lộ rõ nét trong sự gia tăng tình thương, lòng trung thành và trách
nhiệm.

Việc linh hướng cung cấp một bầu khí yêu thương vô điều
kiện, là môi trường của bầu khí cầu nguyện. Tiên vàn đó là công
việc của Chúa Thánh Thần, và vị linh hướng phải học biết làm
cho dễ dàng, chứ không cản trở hoạt động của ơn thánh. Dù có
tính cách liên nhân vị, việc linh hướng mang chiều kích cộng đồng
và Giáo Hội rất cao. Nó nuôi dưỡng viễn ảnh toàn diện và cánh
chung, nội tại lẫn siêu việt.
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BB..IIIIII.. CCáácc nngguuyyêênn ttẮẮcc cchhuunngg

Việc linh hướng thường nhắm đến những mục đích sau:
- Giúp ứng sinh sống tương quan mật thiết với Chúa;
- Giúp ứng sinh trực tiếp thưa chuyện với Chúa và lắng nghe

những gì Ngài chỉ dạy;
- Giúp ứng sinh nhận ra và sống những kinh nghiệm thực tế

trong tương quan với Thiên Chúa: kinh nghiệm sống đạo đối
với việc linh hướng cũng giống như thực phẩm đối với việc
nấu nướng;

- Giúp ứng sinh lưu tâm đáp lại tiếng Chúa mời gọi để càng
ngày càng sống thân mật với Ngài hơn;

- Giúp ứng sinh biết luôn đặt mình trước mặt Chúa bằng cả con
người và trong suốt cuộc đời mình;

- Giúp ứng sinh ý thức trách nhiệm của m ình để duy trì và phát
huy trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Ngài vốn là vị linh
hướng đích thực;

- Giúp ứng sinh tìm được con đường mà Chúa mời gọi, để chọn
lựa phù hợp ý Chúa, với ý thức và tự do nội tâm.

Theo Đức Gioan Phaolô II, chúng ta nên tạo ra thói quen sống
thân mật với Chúa Kitô như là người bạn trong mọi chi tiết đời
sống mình và sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa để biết cách
khai tâm cho những người được trao phó cho mình coi sóc sau
này.110044

Giai đoạn đào tạo thiêng liêng của Năm Tu Đức là giai đoạn
khởi đầu nền tảng, và sẽ được tiếp tục khai triển, đào sâu trong
những năm kế tiếp. Giai đoạn này được triển nở qua việc đào sâu
và sống linh đạo linh mục triều (n ên đồng hình đồng dạng với
Chúa Kitô để sống hết mình cho Chúa Cha trong sự dẫn dắt và tác
động của Chúa Thánh Thần), l àm linh hướng, đời sống cầu
nguyện và đời sống nội tâm, thông qua việc thực h ành hài hoà

104 x. Pastores Dabo Vobis, số 45.
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giữa toà ngoài và toà trong, nhằm giúp ứng sinh có đủ tự do l ương
tâm trong việc quyết định đời sống ơn gọi của mình.

Tiến trình đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng được đặt dưới
sự hướng dẫn trực tiếp và được củng cố bằng các thực hành:

- Bề Trên có những buổi huấn đức thường kỳ và bất thường,
- Ứng sinh luôn được đồng hành và đều đặn linh hướng

riêng tư,
- Sự tương tác ảnh hưởng của các nhà đào tạo và nội dung

của các môn học giúp suy niệm, cầu nguyện v à sống đời
sống tu đức.

- Chia sẻ và trợ giúp theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của một
nhà đào tạo.

Trong tiến trình đào tạo này, việc linh hướng chiếm một chỗ
rất quan trọng, nhằm giúp ứng sinh kinh nghiệm về Chúa v à sự
hiện diện của Ngài, khám phá ra đường lối Chúa kêu gọi và anh
đáp lại với tự do nội tâm, dấn thân đi theo v à sống tương quan
thân mật với Chúa, nhận rõ trách nhiệm của mình và phát triển nó
dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hầu hết các văn kiện
mới đây viết về việc linh hướng đều nhấn mạnh rằng người thụ
hướng phải chủ động trong quan hệ với vị linh h ướng. Lịch gặp
gỡ và đề tài thảo luận phải đáp ứng được với nhu cầu của người
thụ hướng, phù hợp với đời sống và sứ vụ của linh mục giáo phận .

Vị linh hướng cũng phải tích cực làm cho việc đào tạo thiêng
liêng của người thụ hướng được dễ dàng. Một số linh mục dòng
được mời hướng dẫn các kỳ tĩnh tâm thường niên hay các khoá
phân định ơn gọi để đảm bảo một sự đánh giá khách quan về mức
độ trưởng thành của các ứng sinh.

Cuộc sống nội tâm của ứng sinh cần được cổ vũ nhờ các
phương tiện thiêng liêng để thánh hoá bản thân:

- hợp nhất với Chúa Kitô trong mọi trạng huống của cuộc
sống;
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- sống nhờ hai bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, được cử
hành trong Thánh Lễ và được sùng kính trong Nhà Tạm;

- tự xét lương tâm hằng ngày;
- đọc sách thiêng liêng để nhờ gương sống đức tin tín thác

và giáo huấn của các thánh, cùng tác động của Chúa
Thánh Thần mà tìm thực thi ý Chúa;

- các dấu chỉ thời đại và các biến cố cuộc sống;
- lòng sùng kính Trinh Nữ Maria, Nữ vương hàng giáo sĩ;
- các cuộc tĩnh tâm và linh hướng;
- và các dạng khẩu nguyện, tâm nguyện v à suy nguyện

khác.

BB..IIVV.. BBaa mmốốii TTưươơnngg QQuuaann kkhhéépp kkíínn ttrroonngg vviiệệcc
lliinnhh hhưướớnngg:: CChhúúaa TThhàànnhh tthhầầnn -- ỨỨnngg SSiinnhh ––VVỊỊ
lliinnhh hhưướớnngg

Chúa Giêsu là vị đồng hành thiêng liêng đích thực tuyệt vời:
 Ngài nhìn nhận thực tế, nhưng không dừng lại ở thực tế,

mà hướng về tương lai của con người được biến đổi tốt
đẹp hơn;

 Ngài tha thứ, nhưng vẫn đòi hỏi gắt gao (“tội con đã được
tha, hãy đi bằng an và đừng phạm tội nữa”);

 Ngài đòi hỏi sự bền vững: “Anh đã được lành bệnh, đừng
phạm tội nữa, kẻo khốn khổ hơn trước”);

 Ngài quên lỗi quá khứ, cư xử như với một con người mới
và tin tưởng giao trách nhiệm (với Phêrô: “hãy chăn chiên
của Thầy”; với Madalêna: “hãy đi báo với các môn đệ là
họ sẽ gặp Thầy ở Galilê”), v.v…

 Chúa Giêsu kết án tội, chứ không kết án người có tội.
 v.v...

Giới biệt phái và luật sĩ nghiêm giữ và bảo vệ lề luật đạo đức,
nhưng lại luôn chôn cứng và khóa chặt người ta trong lỗi lầm hiện
tại với định kiến bất di bất dịch. Họ chỉ thấy t ình trạng tội lỗi mà
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không thấy tình trạng được tha thứ và biến đổi; chỉ thấy tình trạng
trước mà không muốn thấy tình trạng sau. Đời người là cả một
hành trình theo ánh sao đi tìm gặp Chúa, một cuộc gặp gỡ đổi đời,
lật sang trang mới: Một linh hồn vươn mình lên được sẽ nâng cả
thế giới lên. Phúc thay ai chọn được vị linh hướng theo khuôn
mẫu của Chúa Giêsu!

BB..IIVV..11 TTưươơnngg qquuaann vvịị LLiinnhh hhưướớnngg vvớớii CChhúúaa TThháánnhh
TThhầầnn

Vị linh hướng cần làm quen với những kinh nghiệm năng
động trong đời sống thiêng liêng, để tập trung lắng nghe Chúa, và
để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nói qua ngài vào những lúc
quyết định.

Với một cảm thức trực giác trong đời sống cầu nguyện,
ngài cảm nhận được dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần
trong cuộc đời mình, nhờ đó ngài sẽ là một hiện diện đem lại an
tĩnh, tập trung và có thể trở nên gương mẫu cho người thụ hướng.

Mối tương quan với Chúa Thánh Thần giúp ng ài duy trì
thế quân bình của sức mạnh tâm lý và thiêng liêng cần cho việc
linh hướng. Chúa có thể dùng tất cả con người của vị linh hướng
để làm cho người thụ hướng tương quan với Chúa, và dẫn dắt y đi
trong đường lối Chúa.

BB..IIVV..22 TTưươơnngg QQuuaann ỨỨnngg SSiinnhh VVớớii CChhúúaa TThháánnhh TThhầầnn

Quan niệm tiên quyết là nhận biết rằng Chúa Thánh Thần
là vị linh hướng đích thực. Ứng sinh được trợ giúp để lớn lên
trong tự do nội tâm, phát triển một mối t ương quan cá nhân thân
mật sâu xa với Chúa, phân định v à nhận ra điều gì Chúa mời gọi
anh thực hiện trong hoàn cảnh đặc biệt này? Vị linh hướng giúp
bằng cách gọi tên những hỗ trợ và cản trở hay chướng ngại đưa tới
thân mật với Chúa.
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BB..IIVV..33 TTưươơnngg QQuuaann ỨỨnngg SSiinnhh VVàà VVịị LLiinnhh HHưướớnngg

Vai trò của vị linh hướng rất quan trọng. Mỗi ứng sinh
phải có vị linh hướng riêng, được chọn trong số các nhà đào tạo
nội trú trọn thời gian  thì tốt hơn vì có sự đồng hành thường xuyên
và sâu sát: “Đi lâu mới biết đường dài, ở lâu mới biết con ngài
phải chăng.” Mối tương quan này luôn thuộc về toà trong, nghĩa
là tính bí mật luôn được bảo vệ cẩn thận.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người theo một đường
lối rất đặc biệt. Cả vị linh hướng lẫn người thụ hướng đều phải
khám phá ra đường lối ấy. Vị linh hướng phải giúp người thụ
hướng tự mình khám phá ra đường lối mà Chúa kêu gọi anh và
điều chỉnh đời sống anh theo đúng ý Chúa muốn cho anh.

BB..IIVV..33aa VVềề pphhííaa ỨỨnngg ssiinnhh
Về phần mình, ứng sinh được mời gọi chọn cho m ình một

vị linh hướng, để được giúp nhìn thấy mình rõ ràng hơn, sâu xa
hơn, giải thích lòng khao khát Chúa và sự trưởng thành thiêng
liêng của anh trong ánh sáng đức tin.

Người thụ hướng sẽ kể lại lịch sử đời anh m à không phê
phán, với những yếu tố:

- những người có ảnh hưởng quan trọng trong đời anh,
- các hoạt động anh dấn thân,
- những nơi chốn, biến cố đặc biệt,
- kinh nghiệm thân xác,
- những cảm xúc tái đi tái lại,
- những giấc mơ quan trọng,
- những gợi hứng và những ý tưởng mới,
- những kinh nghiệm tôn giáo và đời sống cầu nguyện.

Ứng sinh sẽ nói cách cởi mở v à thành thật, trong sự bộc lộ hổ
tương, với lòng quảng đại và can đảm lắng nghe, suy gẫm trong
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thinh lặng bề trong lẫn bề ngoài, xác tín rằng Chúa Thánh Thần
hướng dẫn anh qua vị linh hướng.

Trong quá trình phân định ơn gọi, mối quan tâm của cả hai
người, ứng sinh và vị linh hướng, là lợi ích của Hội Thánh. Ứng
sinh không quá để tâm đến ý riêng hay ước vọng cá nhân của
mình, mà luôn tìm khám phá ý mu ốn của Chúa cho anh, bằng
cách phân tích các khả năng và động lực của anh đối với những kỳ
vọng và nhu cầu của Hội Thánh.

BB..IIVV..33bb VVềề pphhííaa VVịị LLiinnhh HHưướớnngg

Vị linh hướng phải hiện diện và đồng cảm với người thụ
hướng, trong sự bộc lộ hổ tương, chăm chú lắng nghe anh với
lòng kiên nhẫn, can đảm và yên lặng; đón nhận câu chuyện cuộc
đời anh hay chính con người của anh cách không phê phán, định
kiến hay tiên kiến; hỏi những câu hỏi hỗ trợ v à đối thoại để khẳng
định các giá trị của anh, để biết anh đang ở đâu tr ên hành trình
thiêng liêng, ngõ hầu phân định và xác định con đường Chúa
Thánh Thần dẫn dắt anh; cống hiến cho anh những gợi ý suy nghĩ
và cầu nguyện.

Vị linh hướng giúp ứng sinh theo đuổi lời mời gọi trở th ành
môn đệ Đức Giêsu trong Giáo Hội của Ngài. Lời cầu nguyện và
đời sống của Hội Thánh cũng là một nguồn đào tạo thiêng liêng
cho ứng sinh. Điều kiện căn bản để th ành công trong việc linh
hướng là tính cởi mở và thành thật của người thụ hướng trong khi
đối thoại với vị linh hướng. Người thụ hướng phải mang đến trong
tương quan này sự sẵn lòng nói lên sự thật về chính mình, và một
sự cởi mở khiến anh trở nên trong suốt.

BB..VV.. TTưươơnngg TTáácc TTòòaa TTrroonngg VVàà TTòòaa NNggooààii

BB..VV..11.. ĐĐịịnnhh NNgghhĩĩaa
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Người ta phân biệt toà trong như nơi phán xử lương tâm
của một người và toà ngoài như toà án của cơ chế nhân loại.
Trong việc biện phân ơn gọi, “toà” được quan niệm như “quyền”
phê phán ơn gọi của một ứng sinh.

Toà Trong nói về việc phán xét trong lương tâm của ứng
sinh. Anh quyết định tự trình diện với Hội Thánh để trở thành linh
mục, vì anh cảm thấy được Chúa gọi. Theo sự phán đoán của
chính mình, anh đánh giá rằng anh có khả năng phục vụ Hội
Thánh với tư cách linh mục. Chính anh phân định ơn gọi của anh,
dưới sự hướng dẫn của vị linh hướng. Anh phân định về thực tại
khách quan của đời sống linh mục và thực tại chủ quan của sự đáp
trả lời mời gọi cá nhân của anh. Vị linh h ướng đi vào trong tiến
trình này bằng cách cống hiến ý kiến ri êng làm sao ngài kinh
nghiệm rằng ứng sinh ấy được Chúa gọi. Ngài có lý mạnh để can
thiệp, nếu cảm thấy người thụ hướng đang làm một lầm lỗi
nghiêm trọng.

Toà ngoài là phê phán và quyết định của những người đào
tạo hơn là của ứng sinh. Đánh giá một ứng sinh có thích hợp với
chức vụ và đời sống linh mục hay không l à trách nhiệm của Bề
Trên và ban đào tạo. Với đánh giá cuối cùng, hội đồng chủng viện
sẽ quyết định giới thiệu lên Đấng Bản Quyền cho một ứng sinh
lên chịu chức hay không.

BB..VV..22 TTưươơnngg TTáácc ggiiữữaa TTòòaa TTrroonngg vvàà TTòòaa NNggooààii

BB..VV..22aa KKhháácc bbiiệệtt nnhhưưnngg bbổổ ttúúcc cchhoo nnhhaauu
Điều mà vị linh hướng khám phá về ứng sinh ở to à trong

sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài. Dữ kiện này có cùng một qui
chế như ấn toà giải tội. Điều này không chỉ để bảo vệ ứng sinh,
mà còn cống hiến cho anh sự tín nhiệm v à tin tưởng rằng điều gì
anh đã bộc lộ ở tòa trong vẫn được giữ bí mật.
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Trong quá trình phân định ơn gọi, ứng sinh tìm khám phá
ý muốn của Chúa cho anh, bằng cách phân tích các khả năng v à
động lực của anh đối với những kỳ vọng v à nhu cầu của Hội
Thánh. Do đó, ở toà trong, vị linh hướng không chỉ thụ động lắng
nghe, song phải sẵn lòng và có khả năng thách đố và đối đầu, khi
sự việc đòi hỏi, để giúp ứng sinh trải qua một tiến tr ình phân định
ơn gọi đích thực.

Vị Bề Trên có trách nhiệm hàng đầu ở toà ngoài trong việc
đánh giá tính thích hợp của ứng sinh với chức vụ v à đời sống linh
mục hay không, nên không thể đóng một vai trò nào ở toà trong.
Sự hiểu biết có được ở toà ngoài về ứng sinh đều do nhận xét của
nhiều nhà đào tạo. Sự hiểu biết này thường có một mức độ chắc
chắn khác và ít toàn diện hơn sự hiểu biết chắc chắn có được ở tòa
trong.

Tất cả các nhận xét đều nhằm trả lời câu hỏi “ Người này
có được Chúa kêu gọi không?” Trong khi tìm trả lời câu hỏi này,
các nhà đào tạo sẽ thừa nhận với tất cả khi êm tốn rằng Chúa kêu
gọi người yếu đuối để làm xấu hổ kẻ hùng mạnh!110055 vì không phải
Giáo Hội kêu gọi ứng sinh, nhưng là chính Thiên Chúa. Vai tr ò
của Bề Trên và các nhà đào tạo là đánh giá lời kêu gọi ấy và rồi
chấp nhận ứng sinh với vui mừng v à tạ ơn Thiên Chúa.

BB..VV..22bb TThhựựcc hhàànnhh cchhuuyyêênn bbiiệệtt
Khi hội đồngchủng viện đánh giá ứng sinh, vị linh hướng

không bao giờ được lên tiếng để kết án, mà cũng chẳng được lên
tiếng để bảo vệ: ngài phải im lặng khi hội đồng chủng viện nói về
người thụ hướng của mình. Sự bảo mật này nhằm bảo đảm cho tự
do nội tâm của ứng sinh. Nhưng nhờ nghe trong hội đồng những
quan điểm khác quan điểm của mình về người thụ hướng, vị linh
hướng có được thông tin về những yếu tố khác, nhờ đó ng ài sẽ

105 x. 1 Cr 1, 26-29.
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phân định tốt hơn và chọn lựa sự giúp đỡ thích hợp và hiệu quả
hơn cho người thụ hướng của mình.

Toà ngoài hình thành phán quyết của mình từ sự hiểu biết trong
tiến trình đào tạo mỗi ngày, vì cuộc sống hàng ngày mạc khải trọn
vẹn con người. Vì thế, cần có sự đồng hành sâu sát qua việc “đích
thân kiểm soát bằng sự hiện diện yêu thương phục vụ.” Như thế,
toà trong và toà ngoài không đ ối nghịch, nhưng bổ túc cho nhau
để phục vụ một công việc chung của Hội Thánh.

BB..VV..22cc GGiiảảii qquuyyếếtt nnhhữữnngg kkhháácc bbiiệệtt
Bề Trên và ban đào tạo có thể đã đi tới quyết định rằng

một ứng sinh rất xứng đáng và có khả năng theo đuổi việc chuẩn
bị chịu chức linh mục, trong khi  anh lại nhận thấy rằng cảm thức
được gọi của anh là sai lầm và xin rút lui. Trường hợp này, Bề
Trên và ban đào tạo chỉ có thể chấp nhận sự chân th ành trong
nhận định mới của ứng sinh đó, tin t ưởng rằng Chúa sẽ sử dụng
anh cách tốt nhất cho lợi ích của Giáo Hội.

Trường hợp khác biệt thứ hai không dễ giải quyết: Bề Tr ên
và ban đào tạo đều đồng ý không nên cho một ứng sinh tiếp tục,
trong khi đó anh ta lại xác tín rằng anh được Chúa kêu gọi làm
linh mục. Quyết định tòa ngoài phải được giải thích thỏa đáng cho
ứng sinh ấy, để anh hiểu và chấp nhận quyết định đã được đưa ra.
Trường hợp tòa ngoài thấy anh có một điều gì đó không thích hợp
nhưng có thể sửa chữa được, thì nên yêu cầu anh ra sống ở ngoài
chủng viện cho tới khi vấn đề đ ã được sửa chữa. Con đường ơn
gọi không hoàn toàn đóng lại đối với anh.

Khi toà ngoài quyết định không chấp nhận anh l àm ứng
sinh nữa thì phải giải thích cho anh cách tế nhị v à tình cảm. Ở
Việt Nam, nhất là tại Miền Bắc, quyết định rời khỏi đời tu chịu
ảnh hưởng sâu xa bởi áp lực của gia đình và của xã hội, cũng như
bởi cảm thức xấu hổ, ân nghĩa v à tình bạn bè. Chủng viện nên
quan tâm hướng dẫn và giúp đỡ anh vượt qua các khó khăn ấy.
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Mọi người đều biết rằng quyết định dứt khóat của to à
trong ăn khớp với lương tâm của ứng sinh. Điều  này cần đào tạo
một lương tâm trưởng thành, ngay chính và vị linh hướng phải dự
phần quan trọng trong việc đào tạo lương tâm đó. Việc linh hướng
và phận định thiêng liêng rất tế nhị và khó khăn đối với con người
trong việc đồng hành ứng sinh trên đường tới Chúa. Hoạt động
này bao gồm mọi chiều kích của đời sống, nhân bản v à thiêng
liêng, tự nhiên và siêu nhiên.

Sau khi đã chú ý lắng nghe với biện phân và khiêm tốn, vị
linh hướng có thể khám phá được người thụ hướng được Chúa gọi
hay không. Nếu có, ngài xác định cho anh tiếp tục đi tới với niềm
vui tươi, hy vọng và hạnh phúc, mặc dù anh sẽ gặp thấy những
khó khăn và đen tối trong cuộc sống lữ hành của anh. Nếu không,
ngài nên gợi ý cho anh đổi hướng sống trong bình an, đồng thời
bước theo con đường Chúa mời gọi anh đi với can đảm và hạnh
phúc.

BB..VV..33.. TThhiinnhh LLặặnngg ttrroonngg ttiiếếnn ttrrììnnhh TTòòaa TTrroonngg
Thinh lặng biểu lộ rõ nét nơi việc tuân giữ lòng tín cẩn và

bí mật của ấn tòa giải tội và việc linh hướng (tòa trong). Càng có
thói quen thinh lặng, biết cẩn trọng đắn đo  điều mình nói, ta càng
có khả năng giữ điều bí mật và bảo đảm lòng tín nhiệm của tha
nhân.

Thinh lặng là một thách đố cho bất cứ ai muốn sống thật
đầy ý thức, chăm chú, cảnh giác v à hoàn toàn hướng về Thiên
Chúa. Người có tinh thần siêu nhiên biết tôn trọng lương tâm của
người khác, không xía vô cuộc đời ng ười khác và vội vàng phê
phán kết án; nhưng tuyệt đối tin tưởng giao phó cho Thiên Chúa,
xác tín rằng lời đánh giá cuối cùng thuộc về Ngài: “Thế mà chúng
tôi nghe nói: trong anh em có một số người 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 người ấy hãy ở yên
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mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, h ãy làm việc
thiện, đừng sờn lòng nản chí!”110066

BB..VVII.. SSựự CCầầnn TThhiiếếtt VVàà GGiiáá TTrrịị CCủủaa TThhiinnhh LLặặnngg

BB..VVII..11.. ĐĐiiềềuu KKiiệệnn TThhiiếếtt YYếếuu CChhoo ĐĐờờii SSốốnngg NNộộii TTââmm
BB..VVII..11aa ÝÝ NNgghhĩĩaa vvàà GGiiáá TTrrịị ccủủaa TThhiinnhh LLặặnngg

Sự thing lặng không thể bị chia tách b ên ngoài và bên
trong được. Thinh lặng bên ngoài vừa là hy sinh hãm mình vừa là
phương tiện bảo đảm sự yên tĩnh của tâm hồn, để hồi tâm v à sống
thân mật với Thiên Chúa. Thinh lặng là bầu khí thiêng liêng và
sống còn để cảm nhận sự hiện diện của Thi ên Chúa. Nhờ thinh
lặng, con người biết chỗ của mình trước mặt Chúa, đồng thời tỏ lộ
lòng khiêm tốn và khả năng lắng nghe khi Chúa nói.

Nhờ thinh lặng của thân xác, trí óc v à con tim, con người
mới có thể đạt tới sự hiệp nhất v à hiệp thông với Chúa: “Hãy lặng
thinh và hãy biết rằng Ta là Thiên Chúa”110077 Thinh lặng này không
phải là một không gian trống rỗng, bởi vì Thiên Chúa luôn có đó
để lấp đầy. Nhiệm vụ quan trọng nhất l à phải ý thức rằng ta luôn ở
trong sự hiện diện của Chúa và không thể tách khỏi Ngài.

BB..VVII..11bb TThháácchh ĐĐốố ccủủaa TThhiinnhh LLặặnngg
Thinh lặng là một trong những thách đố lớn: Ng ười này

tìm kiếm thinh lặng, kẻ khác lại làm mọi cách để tránh nó. Nhưng
thinh lặng hỗ trợ lời nói, chuẩn bị lời nói v à làm cho lời nói nên
phong phú. Ngôi Lời, chìm sâu trong mầu nhiệm lặng thinh của
Thiên Chúa để bộc lộ và thông truyền Thiên Chúa cho con người.

Thinh lặng, nội tâm lẫn bên ngoài, là bầu khí đúng đắn của
việc giáo dục toàn diện: Chủng viện phải là nơi của thinh lặng, là
nhà cầu nguyện, nơi đó Chúa Giêsu tiếp tục qui tụ các môn đệ

106 2 Tx 3,11-13.

107 Tv 46, 10.
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riêng ra, để họ sống cái kinh nghiệm mạnh mẽ của sự gặp gỡ v à
chiêm niệm.

Thiên Chúa làm người là Lời mà thẳm lặng. Những
khoảng lặng mang nhiều giá trị h ơn chúng ta tưởng. Chúng ta có
bao giờ bị đau họng chưa? Khi bị đau họng, chúng ta có cơ hội dễ
dàng nhất để được im lặng. Nhưng im lặng khác với thinh lặng.
Chúng ta có thể im lặng bởi chúng ta không thèm nói. Chúng ta có
thể im lặng vì chúng ta đang quá tức giận, hoặc quá đau khổ đến
không thể thốt nên lời. Nhưng thực ra, ngay lúc chúng ta đang im
lặng đó lại là những lúc chúng ta đang nói nhiều nhất qua thái độ
và nét mặt của mình.

Thinh lặng là một trạng thái hoàn toàn khác. Thinh lặng là
lúc tâm hồn của chúng ta không dậy sóng như ngưới ta ví von
“trong lòng không có biển mà vẫn có sóng.” Thinh lặng là khi
chúng ta đang lắng nghe, đang đắm mình trong một không gian
bình an, tĩnh tại, chỉ còn âm vang của Lời Chúa.

Thinh lặng là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều điều. Chúng ta
phải dũng cảm để có thể mỉm c ười tha thứ cho một người đã làm
tổn thương chúng ta bằng những hành động quá đáng và những lời
nói vô liêm sỉ; phải can đảm để không trả đũa một lời nguyền rủa ,
không nêu lên một khuyết điểm trong cuộc đối thoại, không đ òi
hỏi quyền ưu tiên; phải kiên nhẫn để tập cho hồn m ình không bị
ảnh hưởng bởi những con sóng ồ ạt của cuộc đời.  Chúng ta phải
thành thật nhìn thẳng vào tận đáy sâu của tâm hồn mình để vớt ra
khỏi đó những rong rêu ích kỷ, ghen tương, và cả những tham sân
si nữa; phải biết tìm kiếm cho mình sự thinh lặng giữa cuộc đời
náo nhiệt, nhìn vào đời mình, nhìn vào sự sống; phải biết tách
mình ra khỏi sự lệ thuộc vào những người khác để được thinh lặng
mà hiện diện cùng Đấng Tối Cao, và để nghe lời Chân Lý. Khi
chúng ta tự nói về mình, chúng ta không ở trong thinh lặng. Lúc
lặp lại những Lời Chúa gợi l ên trong lòng ta, ta đang hoàn toàn
thinh lặng. Thinh lặng không phải là ly thoát, mà là tập trung con
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người ta về Thiên Chúa. Rồi sẽ tới giờ phút thinh lặng của Tử
Thần. Chúng ta sẽ thinh lặng trước khi giờ phút ấy đến chứ?

BB..VVII..22.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ ccủủaa TThhiinnhh LLặặnngg
BB..VVII..22aa TThhiinnhh LLặặnngg ttrroonngg PPhhụụnngg VVụụ

Thinh lặng luôn là một phần của việc thờ phượng. Phụng
vụ cung cấp nhiều cơ hội để thinh lặng: Ngưng nghỉ một khoảng
thời gian thích hợp sau mỗi bài đọc; nghỉ chốc lát để suy niệm sau
bài giảng, hay sau lời kêu mời “chúng ta dâng lời cầu nguyện.”
Sau hiệp lễ, nên dành một thời gian thinh lặng để thờ lạy và tạ ơn
Chúa.

Phụng vụ các Giờ Kinh cũng cho nhiều dịp để thinh lặng:
Sau vinh tụng ca và trước điệp ca của thánh vịnh kế tiếp, một chút
ngưng nghỉ để cộng đoàn suy niệm về thánh vị đó; sau bài đọc Lời
Chúa và trước xướng đáp, một lúc thinh lặng hợp lý để suy niệm.

BB..VVII..22bb TThhiinnhh LLặặnngg TTrroonngg NNhhàà
Mọi người đều phải cẩn trọng để khỏi l àm xáo trộn sự

thinh lặng của người khác. Radio, máy nghe băng, Tivi, âm l ượng
trao đổi (thinh lặng sự vật, nghĩa là vắng tiếng ồn)… phải được
kiềm chế và điều chỉnh để bảo vệ bầu khí nghiên cứu học tập
nghiêm túc, vốn phù hợp cho đời sống cầu nguyện  và chiêm niệm
(thinh lặng thái độ, tức sự lắng nghe) . Không đòi phải thinh lặng
tuyệt đối (thinh lặng kỷ luật như đã được lên chương trình trong
thời khóa biểu), nhưng cuộc trao đổi phải được giữ ở mức tối
thiểu với lòng tôn trọng tha nhân (thinh lặng tầm vóc, tức khả
năng biểu lộ và tồn tại của con người).

BB..VVII..22cc TThhiinnhh LLặặnngg CCấấmm PPhhòònngg hhaayy TTĩĩnnhh TTââmm
Các cuộc tĩnh tâm bồi dưỡng thiêng liêng là những cơ hội

khả dĩ để trải nghiệm sự thinh lặng, t ìm lại nguồn năng lượng cho
đời sống cầu nguyện và đức tin, cũng còn là dịp để lấy lại sức lực
cho thể xác, trí khôn và linh hồn. Người tĩnh tâm được khuyến
khích loại bỏ những mối bận tâm l àm mất sự thinh lặng bề ngoài
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như báo chí, truyền thanh, truyền hình… Càng đi vào thinh lặng
và thăng tiến đời sống chiêm niệm, chúng ta càng có thể lắng nghe
tiếng Chúa với những âm thanh độc đáo và mới lạ.

BB..VVIIII.. NNộộii DDuunngg && TTiiếếnn TTrrììnnhh GGặặpp LLiinnhh HHưướớnngg

BB..VVIIII..11.. LLắắnngg nngghhee
Khi người thụ hướng bộc lộ câu chuyện đời mình cho vị

linh hướng, anh cảm nhận tương quan của anh với Thiên Chúa nơi
Đức Kitô được mở ra và phát triển. Vị linh hướng lắng nghe câu
chuyện của anh, tìm giúp anh hiểu và làm sáng tỏ điều Thiên
Chúa đang chất vấn anh.

BB..VVIIII..22.. CChhúú ttââmm vvààoo hhììnnhh ảảnnhh TThhiiêênn CChhúúaa
Mô hình và định hướng đời sống thiêng liêng của một

người được tác động sâu xa bởi h ình ảnh mà người ấy có về Thiên
Chúa. Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta một Thi ên Chúa là Cha
của Đức Giêsu và của cộng đoàn Giáo Hội. Vị linh hướng giúp
ứng sinh trong nhiệm vụ căn bản n ày.

BB..VVIIII..33.. GGiiúúpp llààmm ssáánngg ttỏỏ kkiinnhh nngghhiiệệmm
Vị linh hướng giúp ứng sinh suy nghĩ v à khám phá chiều

kích tôn giáo trong những kinh nghiệm đa dạng của anh, nhận biết
sự hiện diện và tiếng nói của Thiên Chúa trong những kinh
nghiệm ấy.

BB..VVIIII..44.. NNhhậậnn rraa vvàà llààmm ssáánngg ttỏỏ hhệệ tthhốốnngg ggiiáá ttrrịị
Người thụ hướng ra sức làm việc để lớn lên trong tương

quan với Chúa và với tha nhân. Những chủ đề quan trọng trong
cuộc đối thoại là viễn ảnh và các giá trị Tin Mừng mà người thụ
hướng muốn thủ đắc: khó nghèo, vâng phục và thanh khiết của
tình yêu độc thân, quan tâm tới công bằng x ã hội như một chiều
kích của việc rao giảng Tin Mừng.

BB..VVIIII..55.. KKhhẳẳnngg đđịịnnhh vvàà tthháácchh đđốố
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Vị linh hướng khẳng định và giúp người thụ hướng dùng
tài năng Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngài cũng giúp
anh chấp nhận những thách đố của l òng tốt của Chúa và làm cho
người ta nhận biết lòng tốt ấy.

BB..VVIIII..66.. GGiiááoo hhuuấấnn vvàà hhộộii nnhhậậpp
Vị linh hướng chỉ dạy và giúp người thụ hướng hội nhập

các yếu tố khác nhau trong cuộc đời anh quanh một trung tâm là
chính Thiên Chúa.

BB..VVIIII..77.. TTrráácchh nnhhiiệệmm
Vị linh hướng giúp người thụ hướng tránh những sai lầm

trong việc tự đánh giá và giữ một thái độ tập trung vào Chúa ở
giữa bao nhiêu công việc hàng ngày và những mối tương quan đa
dạng.

BB..VVIIII..88.. TTrrợợ ggiiúúpp ttrroonngg llúúcc kkhhóó kkhhăănn
Mối đe doạ lúc nào cũng có mặt trong hành trình thiêng

liêng của chúng ta. Việc linh hướng có thể cung cấp phương tiện
để thấy chính mình qua các giai đoạn chiến đấu trong suốt con
đường.

BB..VVIIII..99.. CCầầuu nngguuyyệệnn
Cầu nguyện là suối nguồn và diễn tả mối tương quan của

chúng ta với Chúa.

BB..VVIIIIII.. TTiiếếnn TTrrììnnhh VVàà NNộộii DDuunngg
ĐĐáánnhh GGiiáá CCuuốốii CCùùnngg VVàà GGọọii CChhịịuu CChhứứcc

“Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành
chức vụ…”110088

108 1 Tm 3, 10.
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Việc đào tạo linh mục phải theo tiến tr ình bốn chiều kích căn
bản: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Việc đào tạo này
nhằm giúp ứng sinh trưởng thành và cung cấp một đánh giá xác
thực và hữu ích cho việc Đấng Bản Quyền gọi ứng sinh l ên chịu
chức linh mục.

Mục đích của việc Hội đồng Chủng viện nhận xét h àng năm là
để giúp ứng sinh tự suy nghĩ v à đánh giá, nhờ đó, trong cái nhìn
xác thực về đời mình, anh có thể thấy những gì cần phải thay đổi
và lên kế hoạch cụ thể để việc thay đổi ấy đ ược hiệu quả.

Đức Gioan Phaolô II đề cao  rằng tính thích hợp của ứng sinh,
trên hết, nhắm đến tinh thần cầu nguyện, sự thấm nhuần sâu xa
giáo lý đức tin, khả năng sống t ình huynh đệ và khả năng sống đời
độc thân linh mục. Vì thế, bên cạnh các nhận xét của ban đào tạo,
người ta cũng mong muốn có sự tham khảo các bạn đồng môn, v à
những người ứng sinh thi hành sứ vụ (tham khảo thôi, chứ không
có giá trị quyết định).110099 Mọi người phải tôn trọng chặt chẽ phận
vụ của toà trong và toà ngoài. Các giá tr ị và kỹ năng đánh giá dựa
trên giáo huấn của Hội Thánh và chương trình đào tạo của Chủng
viện.

Hội đồng Chủng viện và tất cả các nhà đào tạo cố gắng hiểu
biết đầy đủ về từng ứng sinh để giáo dục anh v à giúp anh phát huy
nỗ lực tự đào tạo của anh. Các ngài góp phần vào công việc chung
của Giáo Hội bằng việc đánh giá cuối c ùng và giới thiệu ứng sinh
lên chịu chức linh mục. Việc đánh giá n ày nhấn mạnh những lãnh
vực chủ yếu:

- Trưởng thành toàn diện: thể lý cũng như tâm lý, tình cảm;
- Trưởng thành thiêng liêng được diễn tả bởi cam kế t dấn

thân cầu nguyện và sống mật thiết với Chúa Kitô, si êng
năng lãnh nhận các bí tích;

109 Đó là ý nghĩa việc rao ba tuần trước khi gọi một ứng sinh lên chịu chức.
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- Hiểu biết đầy đủ về chức linh mục v à chấp nhận giáo huấn
của Hội Thánh về đức tin và luân lý;

- Sẵn sàng chấp nhận cuộc sống bất định của kẻ đ ược sai đi
(tới nơi không muốn, ở với người không ưa và làm việc
không thích);

- Sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm tiếp tục đ ược đào tạo và
tự đào tạo;

- v.v...

Khoa tâm lý giáo dục đương thời cung cấp nhiều kỹ thuật để
đánh giá cách thích hợp hơn sự phát triển thực sự của ứng sinh.

Vì bí mật của việc linh hướng, vị linh hướng bị ràng buộc bởi
toà trong và do đó, không được bàn cãi khi đánh giá và nhận xét
về tính thích hợp của ứng sinh trong việc chịu chức. C òn các vị
khác đã tương tác làm việc với ứng sinh cách công khai ở to à
ngoài buộc tham dự tiến trình đánh giá này: không những cho biết
thái độ ứng xử bên ngoài của ứng sinh (những gì anh nói và làm,
cũng như đạt được những kiến thức đòi hỏi), mà còn đánh giá tính
thích hợp của việc anh chịu chức linh mục, v ì đó là trách nhiệm đã
được trao phó cho các ngài.

Là những thừa tác viên hợp luật của Hội Thánh được trao
trách nhiệm phán đoán tính thích hợp của các ứng sinh, Hội đồng
chủng viện bỏ phiếu trong buổi đánh giá cuối c ùng. Phiếu bầu có
nhiều loại: khẳng định, khẳng định có ghi  chú, tiêu cực và loại.
Khẳng định có ghi chú nghĩa là còn có khiếm khuyết cần phải sửa
chữa và trau dồi thêm, nghĩa là bị dừng lại chưa cho chịu chức.
Nếu là phiếu loại thì nên giải thích đầy đủ. Nên nhắm giáo dục
hơn là loại bỏ: Mỗi vị thánh đều có một q uá khứ, và mỗi tội nhân
đều có một tương lai. Giáo dục nhắm biến đổi người xấu thành
người tốt và người tốt thành người tốt hơn, phó thác cho quyền
năng của ơn Chúa. Đối với con người thì không thể, nhưng với
Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.
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Các ứng sinh cũng phải được biết về những lầm lỗi của m ình,
đặc biệt là những lầm lỗi quan trọng; được phép giải thích và biện
hộ lý do của mình111100; cũng cần có thời gian và cơ hội để thực hiện
sự hoán cải cần thiết. Đây là mệnh lệnh của Tin Mừng đối với
việc tha thứ và biến đổi. Điều mà tổ tiên người Việt Nam quan
tâm là “làm người, không ai thoát khỏi lầm lỗi; có lầm lỗi th ì phải
sửa mình; và khi đã sửa rồi thì không còn lầm lỗi nữa.”

Tin Mừng chứng tỏ nhiều tội nhân trở th ành thánh nhân nhờ
sự trợ giúp quyền năng của  ân sủng và tình yêu thương xót của
Thiên Chúa111111. Trên thực tế, những người đã hoán cải mà có lòng
khiêm tốn còn tốt hơn những ai không hề có lỗi lầm nào đáng kể,
mà mắc phải chứng kiêu hãnh và tự phụ.

Mọi nỗ lực và sự quan tâm đặc biệt đối với việc đ ào tạo là
nhằm cung cấp cho các ứng sinh những ph ương tiện để biện phân
ơn gọi của mình, để họ thu thập được kiến thức, thái độ và những
kỹ năng cần thiết cho một linh mục tốt, trong niềm tin t ưởng rằng
Thiên Chúa sẽ hoàn tất công việc quan trọng này của Hội Thánh
bằng những ơn huệ của Chúa Thánh Thần.

Nhưng trong sự cảm thông với Giáo Hội, việc đánh giá không
dừng lại ở đó, mà còn quan tâm đến các khuynh hướng đặc biệt,
những khả năng và đức tính của ứng sinh nữa, ngõ hầu giúp Bề
Trên “dùng” và bổ nhiệm anh phù hợp với các ân huệ Chúa ban
cho anh và các nhu cầu của Giáo Hội địa phương.111122

Ban đào tạo cũng có thể gợi ý và đề nghị cho phép một số ứng
sinh đẩy xa việc học hơn nữa hầu có thể cống hiến cho Giáo Hội

110 x. Cvtđ 25,16.

111 Ga 8,7; Mt 9,12-13.

112 Dụng nhân như dụng mộc: dùng người như dùng gỗ, phải rất cẩn thận và chính xác,

nếu không sẽ bị hỏng người và hỏng việc, cưa quá một tí là hụt, đục quá một tí là rộng… Có lẽ vì thế

mà thánh Giuse và Chúa Giêsu đã chọn làm nghề thợ mộc.
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những nhà đào tạo tương lai bén nhạy với các nhu cầu thiêng liêng
hiện nay, bởi vì không phải bất cứ ai cũng có thể trở th ành nhà
đào tạo, nhất là linh hướng. Đây là sự chuẩn bị nhân sự lãnh đạo
thích hợp cho tương lai của Giáo Hội. Vì sự sống còn và phát triển
Giáo Hội, Bề Trên nên chọn những linh mục ưu tú để được huấn
luyện thành các nhà đào tạo tương lai. Ai được chọn thì phải sẵn
sàng “trả lại” cả vốn lẫn lãi nén bạc Chúa đã trao cho.

BB..IIXX.. ỨỨnngg SSiinnhh KKhhôônngg TThhíícchh HHợợpp

Trong việc biện phân ơn gọi của một ứng sinh, phải phân biệt
hai yếu tố lòng ước muốn và tính thích hợp. Lòng ước muốn thuộc
bình diện tình cảm, trong khi sự thích hợp đòi hỏi phẩm chất và
khả năng. Một thanh niên có thể rất muốn trở thành linh mục,
nhưng anh lại không đủ phẩm chất và khả năng khiến anh có thể
làm một linh mục xứng đáng. V ì thế, toà ngoài phải phán đoán
lòng ước muốn và tính thích hợp này có thực chất và bền vững
không, ngõ hầu đón nhận hay từ chối một ứng sinh.

Còn ở toà trong, lòng ước muốn phải được vị linh hướng xét
xem có phù hợp với ước muốn của Chúa Thánh Thần không . Việc
này giao phó ứng sinh cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, v à sự
tiếp nhận lắng nghe những g ì được nói với anh ở toà ngoài về
phẩm chất và khả năng hầu phối kiểm, cân nhắc v à xác nhận rằng
ứng sinh có thể đi tới hay đổi h ướng. Toà ngoài cũng phải tìm biết
những dấu chỉ của hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời
sống của ứng sinh.

Ứng sinh nào bị phát hiện là không thích hợp, vì khiếm khuyết
thể lý, quân bình tâm lý hay luân lý, thì nên nhanh chóng đưa anh
ra khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các nhà đào tạo
và ứng sinh, không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo
huyền và những ảo tưởng nguy hiểm. Cũng không ai đ ược tự phụ
rằng ơn thánh sẽ thay thế cho những khiếm khuyết tự nhi ên.



164

Tuy nhiên, người ta sẽ cho ứng sinh không thích hợp ra đi một
cách tôn trọng, bằng cách nhấn mạnh về sự không thích hợp với
đời sống và sứ vụ linh mục hơn là những khiếm khuyết hay lỗi
lầm, làm tổn thương nhân phẩm và danh dự của họ. Các cựu ứng
sinh nầy cũng là kho tàng của Giáo Hội, họ sẽ hỗ trợ, cộng tác v ào
công cuộc đào tạo các ứng sinh cách này hay cách khác, cũng như
sứ mệnh của Giáo Hội với tư cách tông đồ giáo dân có trình độ và
khả năng.

Không phải tất cả những ai vào Chủng viện đều nhất thiết trở

thành linh mục: Chúa gọi thì nhiều, nhưng chọn thì ít. Người nào

không thích hợp với đời sống linh mục sẽ đ ược gợi ý cho một

cuộc sống mới, trong niềm tin t ưởng rằng Chúa sẽ dùng anh cách

tốt đẹp cho lợi ích của Giáo Hội, đền đáp những g ì anh đã lãnh

nhận từ Chúa và Giáo Hội của Ngài, qua những năm tháng được

đào tạo trong Chủng viện. Hãy tạo cơ hội cho họ góp phần cách

tích cực và hữu hiệu vào đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội, về

nhân lực cũng như vật lực.

Vậy vấn đề quan trọng là giúp ứng sinh chọn lựa làm sao cho
đúng con đường ơn gọi của mình? Có thể nói một cách chính xác
là cả ứng sinh lẫn các nhà đào tạo đều phải xem xét từng ứng sinh
có thực sự thích và hợp với chức vụ và đời sống linh mục không.

Trong bất cứ chọn lựa nào cho suốt cuộc đời, chúng ta phải
làm nổi bật hai yếu tố quan trọng THÍCH v à HỢP. Thích là ý
muốn chủ quan nói lên hứng thú và nguyện vọng, ước mơ có thể
không thực và hay thay đổi. Hợp là yêu cầu khách quan đòi hỏi
năng lực và phẩm chất bền vững, để có thể theo đuổi suốt cuộc
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đời lựa chọn hôm nay. Nhưng Thích và Hợp có những mức độ
khác nhau liên quan đến chọn lựa của ta, được mô tả như sau:

Th
Thích/Hợp

   Không
thích

Thích ít       Thích
vừa

   Rất
thích

Không
hợp

         1        2         3       4

Tg đối
hợp

         5        6         7       8

    Rất hợp          9      10        11      12

Các ô từ 1-12 biểu thị các mức độ thích và hợp, đồng thời
xác định sự lựa chọn:

- Nếu vô tình hay buộc lòng chọn các ô 1 2 3 4 5 6 và 9 thì
đó là quyết định sai lầm có ảnh hưởng xấu đến tương lai
cuộc đời.

- Nếu phải chấp nhận số  7 và 10 thì chọn lựa đó có thể được
với nỗ lực bản thân rất lớn.

- Chọn số 8 và 11 là chọn lựa tương đối ổn định, có khả
năng hoàn thiện với cố gắng liên lỉ. Đa số ở vào trường
hợp này.

- Chọn số 12 là chọn lựa lý tưởng.

Tóm lại:
-  Nếu chỉ thích mà không hợp là không tốt, đừng chọn.
-  Nếu chỉ hợp mà không thích thì không hay, đừng chọn.
- Chỉ chọn cái ta thích và hợp với ta. Đó là một quyết định

không lầm lẫn.

Vấn đề quan trọng là xác định thế nào là thích và hợp?
Thích thuộc lãnh vực tình cảm. Có những sở thích nhất

thời, không ổn định, theo phong tr ào: đừng nghĩ đó là hứng thú có
thật hay một khát vọng đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng, có
khả năng kích thích và thôi thúc thực hiện bền bĩ.
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Hợp thuộc lãnh vực phẩm chất và năng lực. Cần phải biết
chính mình, xem phẩm chất và năng lực của mình có phù hợp với
con đường mình muốn dấn thân vào không? Tự mình có thể ngộ
nhận, nên ta cần có sự giúp đỡ chuyên môn của khải đạo, linh
hướng, tư vấn tâm lý, trắc nghiệm hướng nghiệp…

BB.. XX.. NNhhữữnngg NNgguuyyêênn TTắắcc KKhhii CCầầnn TThhaayy ĐĐổổii VVịị
LLiinnhh HHưướớnngg

....//....//....//DDooccuummeennttss aanndd SSeettttiinnggss//MMPP HHuuyy//AApppplliiccaattiioonn
DDaattaa//MMiiccrroossoofftt//HHOO TTRROO GGIIAAOO TTRRIINNHH//MMOOTT AAII DDOO..ppppss

Có thể xảy ra trường hợp thiếu hoặc mất tín nhiệm, th ì
“việc thay đổi linh hướng là luôn có thể và đôi khi đáng ao ước
nữa.” Ứng sinh có thể đề nghị trước. Đôi khi, vị linh hướng sẽ yêu
cầu ứng sinh đi linh hướng với người khác, bởi vì ngài nghĩ rằng
ngài sẽ không thể tiếp tục trách nhiệm ấy nữ a.

Vì lợi ích của người thụ hướng, những nguyên tắc sau đây
giúp anh phân định xem có nên tiếp tục hay không gặp một vị linh
hướng cá biệt. Anh thẳng thắn xem xét các động lực khiến anh
muốn thay đổi vị linh hướng của anh:

- Có phải do mâu thuẫn cá nhân?
- Có phải anh muốn thoát khỏi bị thách đố?
- Có phải anh đang phóng chiếu những tính ti êu cực như

hách dịch, vô cảm, thiếu thông cảm v à hiểu biết lên vị linh
hướng của anh?

- Có những mong đợi không thực tiễn chăng?
- Có phải vì vị linh hướng từ chối cung cấp thêm ảo tưởng

cho anh?
- Anh cần tranh luận với vị linh hướng về những khó khăn

mà anh đang trải nghiệm trong giao tế?
- Anh có tiếp tục nhận được ích lợi thiêng liêng từ việc

hướng dẫn này không?
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- Có vị linh hướng khác mà anh bị lôi cuốn chăng?
- Đâu là những lý do khác nữa?
- Có phải đó là sự chấm dứt tự nhiên, vì sự hướng dẫn tìm

kiếm đã được thực hiện?
- Liệu đây có phải là thời gian để thay đổi v ì hoàn cảnh của

anh hay của vị linh hướng, hoặc của cả hai? Do thay đổi  sự
bổ nhiệm, chuyển sang giai đoạn huấn luyện khác?

- Hay còn những việc khác xem ra gặp phải tr ên đường
tương quan linh hướng như: lòng tín nhiệm, hấp dẫn giới
tính, đổ vỡ giá trị?

Người thụ hướng cần phải có đủ thời gian để suy nghĩ về to àn
bộ vấn đề trước khi đưa ra một quyết định. Anh không nên vội vả,
nhưng nên bàn hỏi vấn đề này với một người trung lập.

BB..XXII.. VVịị LLiinnhh HHưướớnngg TTốốtt

BB..XXII..11 CCáácc ĐĐứứcc TTíínnhh ccủủaa vvịị LLiinnhh HHưướớnngg TTốốtt
 Theo Mẹ Têrêsa Avila, một vị linh hướng tốt phải được

đào tạo kỹ lưỡng và thành thạo, với nền đào tạo vững chắc về thần
học và kinh nghiệm cầu nguyện cao (cầu nguyện y ên tĩnh, cầu
nguyện nhiệm hiệp), bởi v ì mẹ đã phải đau khổ rất nhiều trong tay
những người học hành nửa vời.

Vị linh hướng phải có kiến thức vững chắc về thầ n học, về
linh đạo và về Kinh Thánh, một ít hiểu biết căn bản về kỹ năng t ư
vấn, quen thuộc các vấn đề tâm lý v à tâm thần. Vị linh hướng nên
có cái nhìn quân bình trong kinh nghi ệm cầu nguyện và ý thức
rằng chán nản trong cầu nguyện l à có thể có, đồng thời nên biết
phân biệt các an ủi và chán nản từ các kinh nghiệm đích thực về
Chúa.

Vị linh hướng cũng nên quan tâm thực sự về cảm nhận
bình an thoải mái của người thụ hướng. Thánh Gioan Thánh Giá
nhấn mạnh rằng vị linh hướng phải giúp người thụ hướng lắng
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nghe Chúa Thánh Thần, Đấng là người hướng dẫn chính đang làm
việc nơi người thụ hướng. Chính Thần Khí Chúa Gi êsu là trung
tâm của đời sống thiêng liêng và của việc linh hướng.

Vị linh hướng thành thạo giúp người thụ hướng cởi mở
hoàn toàn cho hoạt động bên trong của Chúa, sẵn sàng thay đổi ý
kiến và cuộc sống. Vị linh hướng phải ngoan ngoãn nghe theo
những gì Chúa Thánh Thần đang làm nơi người thụ hướng, hầu có
thể khẳng định và xác nhận việc Chúa Thánh Thần l àm đó.

Vị linh hướng dạy cho người thụ hướng làm sao áp dụng
Lời Chúa vào hoàn cảnh cụ thể và đặc biệt của cuộc sống mỗi
ngày; đồng thời biết quan tâm đến những g ì Thiên Chúa nghĩ hơn
là những gì con người nghĩ. Thiên Chúa có thể hành động trực
tiếp, nhưng Ngài thích dạy con người qua con người hơn, chẳng
hạn như trường hợp Saolô ngã ngựa.111133

Thánh Gioan Thánh giá đồng quan điểm với thánh T êrêsa
Avila rằng vị linh hướng cần được đào tạo, nhạy cảm, tín cẩn, có
kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện v à kiến thức chắc chắn về
tâm lý thực hành.

Tóm lại, những đức tính của một vị linh h ướng tốt là:
- Một con người có trí phán đoán lành mạnh và lương tri tốt,
- đủ tự tin để khơi dậy lòng tín nhiệm nơi người khác.
- kinh nghiệm Thần Khí và mở rộng kinh nghiệm ấy qua

việc quan sát kinh nghiệm của người thụ hướng.
- khiêm tốn tập việc dưới sự hướng dẫn của người có kỹ

năng.
- có sự trưởng thành cá nhân trong cầu nguyện và xác tín

tầm quan trọng của cầu nguyện.
- luôn luôn cập nhật hoá việc học với tinh thần cầu tiến.
- sẵn sàng chất vấn và cũng sẵn sàng để được chất vấn.

113 x. Cvtđ 9, 1-19.
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- có khả năng khích lệ và thúc đẩy người thụ hướng.
- biết chăm chú lắng nghe với lòng thiện cảm, khiêm tốn và

yêu thương.
- có khả năng sống thành thật với chính mình và với người

khác, với khả năng gây tín nhiệm nơi người thụ hướng.

BB..XXII..22.. NNhhữữnngg ggìì vvịị LLiinnhh HHưướớnngg TTốốtt pphhảảii ttrráánnhh
 Vị linh hướng tốt không áp đặt giá trị l ên người thụ hướng,

nhưng phải rõ ràng với những giá trị quan trọng. Ng ài
nhắc lại những giá trị ấy, nhưng để người thụ hướng tự do,
ngõ hầu anh có thể chọn lựa một giá trị cho m ình cách tự
do.

 Vị linh hướng tốt không gài bẫy người thụ hướng, nhưng
rất thẳng thắn với anh.

 Vị linh hướng tốt không cố trở thành người giải quyết vấn
đề.

 Vị linh hướng tốt không bắt người thụ hướng phải chịu
thẩm vấn. Vị linh hướng tốt không cố chứng minh điều g ì
đó với người thụ hướng mà ngài biết rằng anh không sẵn
sàng chấp nhận vào lúc đó.

 Vị linh hướng tốt không sợ thinh lặng, v ì khi thinh lặng mà
thoải mái chứng tỏ rằng m ình có nội lực.

 Vị linh hướng tốt không nhắm đến mục đích cứng nhắc:
“Tôi muốn hướng dẫn anh và đưa anh phải đi lối này.”

 Vị linh hướng tốt không quá bộc lộ t ình cảm hoặc lạnh
lùng như người vô cảm.

 Vị linh hướng tốt không vội vàng chỉnh sửa tất cả những
quan niệm sai lầm của người thụ hướng ngay lập tức.

 Vị linh hướng tốt không lên án người thụ hướng.
 Vị linh hướng tốt không lợi dụng người khác để thỏa mãn

nhu cầu của riêng mình.
 Vị linh hướng tốt không kỳ vọng quá nhiều việc ngay một

lần.
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 Vị linh hướng tốt không bảo đảm cho ng ười thụ hướng
cách quá nhanh chóng, vì thái độ này làm cho anh bị lệ
thuộc.

 Vị linh hướng tốt không vội vã trả lời những vấn nạn của
người thụ hướng. Vị linh hướng tốt đôi khi nên gửi trả lại
câu hỏi: “Đây là một câu hỏi hay.”

BB..XXII..33 NNhhữữnngg ggìì vvịị LLiinnhh HHưướớnngg TTốốtt pphhảảii llààmm
 Vị linh hướng tốt phải lắng nghe người thụ hướng, để cho

anh cơ hội thấu hiểu kinh nghiệm của chính anh.
 Vị linh hướng tốt cùng người thụ hướng lắng nghe lời

mang tính hiện sinh, ngôn sứ và thời sự của Chúa.
 Vị linh hướng tốt chuẩn bị đất cho một cam kết ho àn toàn

tự do, hoặc tái cam kết với giá t rị và ý nghĩa của toàn bộ
đời sống của người thụ hướng, hầu kiến tạo căn tính cá
biệt của một con người, nhờ sự trung thành có tính cách
sáng tạo.

 Vị linh hướng tốt phải ý thức rằng một quyết định của một
đời người phải được thực hiện trong lúc tự do.

 Vị linh hướng tốt ý thức rằng lối sống v à cách giải thích
kinh nghiệm của một con người phải được kiểm chứng bởi
những kinh nghiệm lặp đi lặp lại đ ược giải thích và đánh
giá cùng với nhau.

CC.. NNỘỘII DDUUNNGG LLIINNHH HHƯƯỚỚNNGG::
CÁC KỸ NĂNG THÔNG THƯỜNG

CC..II.. LLýý LLịịcchh ỨỨnngg SSiinnhh

CC..II..11.. NNhhữữnngg nnggààyy tthháánngg vvàà nnơơii cchhốốnn qquuaann ttrrọọnngg
 Tên thánh và họ tên: …………………………………..
 Giáo phận: ...…………………………………………..

Ảnh
4x6
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 Địa chỉ và điện thoại: ....................................................
...................................................... .................................

 Ngày Sinh theo Chứng Minh Nhân Dân:...…………….
 Ngày Sinh theo sổ Rửa Tội: .…………………………..
 Nơi sinh: ........................................................................
 Rửa tội ngày: ……………tại: ....……………………...
   Thêm sức ngày: ………... tại: …………………………
   Hiện ngụ tại giáo xứ: ...………………………………..
   Tên cha sở: .....………………………………………....
   Địa chỉ và điện thoại: ...………………………………..

  ........................................................................................
   Địa chỉ và điện thoại cá nhân: …………………………

  ........................................................................................
   Tên cha bảo trợ: .………………………………………
   Địa chỉ và điện thoại: ...……………………………….

  ..................................................... ...................................
CC..II..22.. SSứứcc kkhhỏỏee
 Chiều cao: ………… Trọng lượng: ...…………………
 Đã giải phẫu vì bệnh gì không?: ....……………………
 Hiện đang mắc bệnh mãn tính gì không?: .……………
CC..II..33.. TTrrììnnhh đđộộ vvăănn hhóóaa –– NNăănngg kkhhiiếếuu
 Đã học xong: …………………………………………..
 Biết các chuyên môn gì?: .....…………………………..

........................................................................................
CC..II..44.. GGiiaa đđììnnhh
 Tên cha: ………………………… Sinh năm: ………...
 Nghề nghiệp: .………………………………………….
 Tên mẹ: …………………………  Sinh năm: ..……….
 Nghề nghiệp: .………………………………………….

 Địa chỉ và điện thoại của cha mẹ: ....……………
........................................................................................
 Là con thứ mấy trong gia đình: … / … anh chị em.
 Có mấy anh đã …/chưa… lập gia đình.
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 Có mấy em trai đã …/chưa… lập gia đình.
 Có mấy chị đã …/chưa… lập gia đình.
 Có mấy em gái đã …/chưa… lập gia đình.
 Trong gia đình có ai đi tu?.………………………
 Tên, địa chỉ và điện thoại Nhà Dòng: ……………
................................................................. .................
 Trong gia đình có ai mắc bệnh truyền nhiễm hay

mãn tính gì không?  .......…………………………

CC..II..55.. TTììmm hhiiểểuu ƠƠnn GGọọii -- ĐĐăănngg kkýý vvààoo ddựự ttuu::
 Từ năm……………. đến

năm...……………………….
 Người phụ trách: ...............………………………
 Địa chỉ và điện thoại: ...............................................
 .......................................................... ........................

CC..II..66.. SSiinnhh hhooạạtt mmụụcc vvụụ ttrrưướớcc kkhhii vvààoo CChhủủnngg vviiệệnn
 Tại giáo xứ nơi gia đình ở........……………………
 Cha xứ: ...…………………………………………
 Địa chỉ và điện thoại: ..............................................
 .......................................................... ........................
 Đã làm gì: Giáo lý viên……… Ca đoàn.…………
 Hội  đoàn khác.............................................. ............

CC..II..77.. GGiiaaii đđooạạnn ởở CChhủủnngg vviiệệnn
 Ngày vào Chủng viện: .……………………………
 Vị linh hướng: ..…………………………………....
 (Vị linh hướng cũ: ……………………………….)
 Địa chỉ và điện thoại ba bạn thân theo thứ tự thân

thiết  (kể cả bạn là con gái/bạn gái):

1.....………………………………………………..

2..………………………………………………….

3..………………………………………………….
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CC..II..88.. NNhhữữnngg tthhaaoo tthhứứcc,, vvấấnn đđềề vvàà ưướớcc vvọọnngg mmuuốốnn
cchhiiaa ssẻẻ::

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
                            Làm tại …....................ngày…………………

(Ký rõ họ tên)

CC..IIII.. VViiếếtt TTựự TThhuuậậtt
(Câu Chuyện cuộc đời của mình)

Công đồng Vaticanô II dạy: “Thiên Chúa nhân lành và
khôn ngoan đã muốn mạc khải chính m ình và tỏ cho mọi người
biết mầu nhiệm Thánh Ý Ngài. Nhờ đó loài người có thể đến cùng
Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, trong Chúa Thánh
Thần và được thông phần bản tính của Thi ên Chúa. Trong việc
mạc khải này, với tình thương chan chứa của Ngài, Thiên Chúa vô
hình ngỏ lời với loài người như với bạn hữu. Ngài đối thoại với
họ, để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với Ngài. Công cuộc mạc
khải này được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết
mật thiết với nhau. Nên các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch
sử cứu rỗi bày tỏ, củng cố giáo lý và những điều được giải thích.
Còn lời nói thì công bố các việc làm và khai sáng mầu nhiệm
chứa đựng trong đó”.114

Chúng ta là người, không phải là Chúa, để tự nhiên có thể
đi vào thế giới riêng của nhau và biết được nhau. Do đó, chúng ta
cần cho nhau một số thông tin cần thiết, để v ượt quá cái giới hạn
“biết người biết mặt mà không biết lòng” hầu có thể hiểu đúng với
từng hoàn cảnh cụ thể và cá biệt của nhau, mới có thể giúp nhau

114 Vaticanô II, Dei Verbum.
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được, nhất là trong tương quan linh hướng và thụ hướng, vì chính
cuộc sống thực mỗi ngày mạc khải đúng bản chất con người của
chúng ta, chứ không phải các hiện tượng bên ngoài.

CC..IIII..11.. VVéénn mmởở ccuuộộcc ggặặpp ggỡỡ ttrroonngg ttiiếếnn ttrrììnnhh đđờờii ssốốnngg..
Viết tự thuật như một cách củng cố đức tin, dựa v ào các tự

thuật của các thánh với những gặp gỡ Chúa làm thay đổi cuộc
đời...  Viết tự thuật có công dụng :

 Giúp diễn tả dễ dàng những gì mình cảm nhận.
 Nhận định được những biến cố, những người đã làm mình

trở lại, không xem đó là chuyện tình cờ mà là một ân huệ
để biết ơn, từ đó biết làm chủ các hành vi của mình và
sống dấn thân sâu xa.

 Biết có một cái trước và một cái sau của biến cố đến làm
thay đổi đời mình để đi theo Chúa.

 Đọc lại bài viết của mình giúp nhìn lại mình, xem mình
nhìn sự việc có đúng như giá trị của nó trong tinh thần đức
tin không?: trung thực, phô trương, quá dè dặt và phòng
vệ, tự tôn, tự ti...

CC..IIII..22.. TTựự tthhuuậậtt nnhhưư mmộộtt llờờii cchhứứnngg111155

Từ những tài liệu học hỏi cũng như linh hướng cá nhân,
đương sự có thể:

 Liệt kê và mô tả các giai đoạn cần thiết đ ưa đến việc viết
tự thuật mang chiều kích thiêng liêng và nhân bản.

115 1 Ga 1,1-4: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi

đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.

Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em

sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều

chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được

hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con

của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.



175

 Hình thành suy niệm đầu tiên có tính cách thần học riêng
của mình trên bài viết.

 Giải thích những gì bài tự thuật có thể cộng tác vào tiến
trình tăng trưởng đời sống thiêng liêng.

Tự thuật là câu chuyện đời mình đang trên đường đi tìm,
đang liên hệ và đang hình thành. Viết tự thuật là tìm lại đời mình;
viết lại đời mình; đọc lại đời mình; kể lại đời mình và tuyên xưng
đức tin. Viết tự thuật là một bài tập thiêng liêng “Đức Giavê ở đó
mà tôi không biết” (St 28,16).

CC..IIII..33.. CChhiiaa ssẻẻ ccââuu cchhuuyyệệnn đđờờii
Chia sẻ câu chuyện đời của m ình với cha linh hướng và

tiếp nhận các phản ứng về câu chuyện đời của mình để được
hướng dẫn và lớn lên trưởng thành.

Trong nhóm bạn bè tín cẩn, chúng ta cũng có thể chia sẻ
câu chuyện đời mình, tiếp nhận phản ứng về câu chuyện đời m ình,
tiếp nhận câu chuyện đời của người khác và phản ứng trước câu
chuyện của người khác.

 Khi nghe chia sẻ của người khác, mình có mở lòng ra đón
nhận, và để kinh nghiệm của người khác giúp cho đời sống
mình được thăng tiến và thánh hóa?

 Tập cách diễn tả và nhất là cách nghe, tự nhủ mình chỉ
nghe, nghe, nghe và không phán xét, không bình ph ẩm.

 Khi trao đổi, biết hỏi người khác về các động lực họ l àm,
về những gì liên quan đến câu chuyện của họ, để giúp
nhau thêm ý thức về các việc mình làm ?

 Trong những khi có cơn khủng hoảng, những trao đổi này
sẽ làm cho tinh thần mình thêm vững mạnh, được an ủi, vì
có người thông cảm, lắng nghe.

 Được nói, được bộc lộ là một nhu cầu cần thiết trong cuộc
sống. Khi làm đủ nhu cầu này rồi thì may ra mới giữ thinh
lặng được.
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CC..IIII..44.. CCáácchh vviiếếtt ccââuu cchhuuyyệệnn đđờờii
Việc viết Chuyện Đời M ình có những phận vụ quan trọng

trong việc xây dựng nhân cách. Nó giúp ta khám phá bản ng ã và
hội nhập cuộc đời m ình vào Suối Nguồn là chính Thiên Chúa. Nó
cống hiến khả thể sáp nhập cuộc đời m ình vào trong một lịch sử
và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của riêng
mình.

Nhưng trước hết phải nhớ rằng viết tự thuật không thuộc
lối viết sử ký, mà mục đích của nó là mạc khải con người mình
cho chính mình và cho vị linh hướng. Chúng ta chạm tới những
giới hạn của cái kinh nghiệm về cái m ình không có kinh nghiệm.
Chúng ta cũng chạm tới những giới hạn của việc sở hữu khi mang
cuộc đời mình ra ý thức: sáp nhập quá khứ m ình nhờ ký ức và
khai mở vào tương lai nhờ khả năng dự cảm. Như thế thời gian
xem ra không thuộc về mình trọn vẹn, mà lại vượt quá bản thân
mình. Khi ấy, việc viết chuyện đời m ình cho phép sống cái kinh
nghiệm nhận lãnh và tiếp đón cái đã xảy đến, như là sự ý thức về
các khả năng sáng tạo của mình trong kế hoạch an bài của Thiên
Chúa. Như thế, những giới hạn của lịch sử ri êng mình giúp mở ra
với lịch sử của Thiên Chúa trong cuộc sống của riêng mình.

Khuyên nên làm công việc nầy bằng viết hơn là ghi âm:
Nếu phần lớn những kinh nghiệm của chún g ta vẫn không được ý
thức thì tiến trình trưởng thành sẽ bị kẹt. Do đó công việc nầy đ òi
hỏi một không gian yên tĩnh và một thời gian không bị gián đoạn
liên tục.

Ghi rõ những người mình giao tiếp thường xuyên hoặc
theo cơ hội, với các biến cố có ý nghĩa  liên quan đến những người
nầy. Cũng ghi danh sách các đồ vật biểu t ượng quan trọng vào
một lúc nhất định nào đó. Viết cách máy móc, không bận tâm đến
văn thể, văn phạm... Ghi các cảm giác khách quan. Nhắm một
trọng điểm rồi từ đó kết nối thêm, ví dụ viết một "từ chìa khóa" ở
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giữa trang giấy rồi viết chung quanh những g ì nảy ra trong trí
khôn, rồi ngay sau đó hoặc trong thời gian gần sẽ viết th ành câu
thành cú hẳn hoi.

CC..IIII..55.. ĐĐáánnhh ggiiáá kkếếtt qquuảả ccủủaa vviiệệcc vviiếếtt ttựự tthhuuậậtt
Việc viết tự thuật có phải để cho tất cả mọi người? Vào

thời điểm nào? Tự do một phần hay hoàn toàn được hướng dẫn?
Viết tổng quát hay viết có chủ đề? Viết theo nghĩa bóng, ẩn dụ
hay viết theo trình tự lịch sử câu chuyện.

Tôi cảm nhận gì khi tôi viết hàng chữ đầu tiên câu chuyện
cuộc đời tôi? Tôi cảm nhận gì khi câu chuyện cuộc đời của tôi đã
được đọc? Sau khi đã chia sẻ, tôi có thấy những điểm chung để
cùng đối thoại?

Việc chia sẻ bài tự thuật của mình có mang lại một thay
đổi gì không? Có dẫn đến một cái gì đặc biệt không? Câu chuyện
của tôi mang đến tiếng dội gì cho người khác? Nghe câu chuyện
của người khác mang lại gì cho tôi ?

Tôi có khó khăn khi t ìm các yếu tố then chốt cho câu
chuyện về đời sống đức tin của tôi không? Tôi có nghĩ trong câu
chuyện của tôi còn có những yếu tố quan trọng nhưng tôi không
viết lên vì tôi ngại hay bây giờ nó không còn có một ý nghĩa quan
trọng nữa? Cái gì giúp tôi tìm được những yếu tố then chốt trong
câu chuyện về đời sống đức tin của tôi?

Lợi ích của việc viết câu chuyện đời tr ước hết thuộc về
đương sự: tự mình trắc nghiệm bản thân khi nối kết quá khứ với
hiện tại để định hướng hay tái định hướng hướng về những quyết
định và cam kết tương lai; được giúp đỡ cách thích hợp và hiệu
quả một khi nhờ câu chuyện đời của m ình mà vị linh hướng thấu
hiểu được đầy đủ và đúng đắn về người thụ hướng.



178

Trong lãnh vực này, chúng ta cũng phải kể đến việc viết
Nhật Ký, sau này khi đọc và nhìn lại, đương sự sẽ ngỡ ngàng sung
sướng không hiểu tại sao trong thời gian ấy m ình đã có những suy
nghĩ và tư tưởng như thế, để rồi đem lòng biết ơn nhìn nhận Chúa
Thánh Thần luôn đồng hành soi sáng và tác động lên đời mình.

Chuyện viết nhật ký dường như đã trở nên quá quen thuộc
và dễ dàng trong cuộc sống. Viết nhật ký giúp chúng ta tr ưởng
thành hơn. Đó là lời khuyên của một chuyên gia tâm lý dành cho
giới trẻ. Cứ viết đi, để rồi một lúc n ào đó đọc lại, chúng ta sẽ thấy
tại sao khi ấy mình trẻ con quá. Nhật ký của chúng ta có thể sẽ
không nổi tiếng như Nhật Ký của Anna Frank, Tự thuật của thánh
Augustinô, Chuyện Một Tâm Hồn của thánh nữ Têrêsa Hai Đồng
Giêsu, Nhật Ký của ĐGH Gioan XXIII, Nhật Ký L òng Thương
Xót Chúa của thánh nữ Faustina, v.v…, nh ưng nó là của chính
chúng ta, là duy nhất. Nó giúp chúng ta suy nghĩ về những g ì
mình đã làm và rút ra kinh nghiệm cho chính mình.

Nhât ký cũng giống như một người bạn tâm giao, là nơi
trút bỏ những tâm sự, phiền muộn, những niềm vui v à những suy
nghĩ của chính chúng ta. Nếu không l àm được điều đó thì viết
nhật ký chẳng còn ý nghĩa nữa. Cái quan trọng là chúng ta phải
xác định viết cái gì và viết thế nào. Viết nhật ký là để cho chúng
ta, chúng ta vừa là tác giả, vừa là đọc giả. Những tâm t ình của
chúng ta phải chân thật, không cần những câu văn sáo rỗng hay
những câu chuyện khôi hài nhạt nhẽo. Những sự việc đã xảy ra và
được ghi lại trong nhật ký là những bài học quý giá cho chính bản
thân chúng ta. Cuộc sống luôn có nhiều áp lực m à chúng ta phải
vượt lên. Làm thế nào để giải tỏa những áp lực đó? Viết nhật ký
cũng là một cách giải quyết hay, đặc biệt l à khi chúng ta không
biết phải chia sẻ với ai, hoặc chúng ta  không có bạn thân hoặc vị
linh hướng...
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Có thể khi đọc lại những gì mình viết, chúng ta sẽ thấy lúc
đó mình thật buồn cười, mình hành động ngớ ngẩn thật, tại sao
mình lại làm thế này mà không làm thế khác… Rất nhiều câu hỏi
được đặt ra và nó giúp chúng ta suy ngh ĩ chín chắn hơn cho những
tình huống tương tự trong tương lai. Và đó chính là cách mà nh ật
ký giúp chúng ta “lớn” lên.116

Đây cũng là cách viết “Câu Chuyện Đời” mà vị linh hướng
đòi hỏi trong việc đồng hành thiêng liêng, nhất là với những biến
cố đổi đời lịch sử quan trọng của chúng ta; nhờ đó mà chúng ta và
vị linh hướng khám phá ra được kế hoạch và con đường Chúa
Thánh Thần dẫn chúng ta đi: Thiên Chúa luôn viết thẳng trên
những đường cong của cuộc đời chúng ta.

Tóm lại, tiến trình viết câu chuyện đời qua các giai đoạn
trong:

 Nhớ lại câu chuyện cuộc đời của m ình
 Viết câu chuyện đời m ình
 Đọc câu chuyện đời m ình
 Chia sẻ câu chuyện đời m ình
 Lắng nghe và tiếp nhận các phản ứng về câu chuyện của

mình
 Đọc lại và phân tích câu chuyện cuộc đời của mình
 Quyết định và dấn thân.

CC..IIIIII.. BBaa YYếếuu TTốố GGiiúúpp PPhhâânn ĐĐịịnnhh ƠƠnn GGọọii

CC..IIIIII..11.. ÝÝ nnggaayy llàànnhh
Trước hết là “ý ngay lành” và ý ngay lành này ph ải qui chiếu

vào lịch sử ơn kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của mỗi ng ười. Ý
ngay lành này có thể được rõ nét dần dần qua cấu trúc:

- Khởi đầu là lời kêu gọi của Chúa;

116 Viết theo Trần Mỹ Ngọc trong Mực Tím, Chủ nhật 3/1/2010.
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- Lời đáp trả tiếng Chúa của ứng sinh;
- Cam kết đi theo chính Đức Kitô toàn thể;
- Sự biến đổi nhân cách của ứng sinh cho ph ù hợp với đời

sống ơn gọi được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần;
- Cuối cùng là dấn thân thi hành sứ vụ qua việc chịu chức.
Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy,

nhưng chính Thầy đã chọn các con, và sai các con ra đi để các
con sinh hoa trái và hoa trái các con t ồn tại, hầu tất cả những g ì
các con xin Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho các con. Điều
Thầy truyền dạy các con là hãy yêu thương nhau”111177 Như thế,
phải khẳng định rằng m ình theo chính Chúa Kitô chứ không phải
ai khác. Được hiểu hay không được hiểu, được ủng hộ hay bị
chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại,
mặc! Cứ bám chặt vào Chúa, ứng sinh sẽ nhận được một sức
mạnh nâng đỡ lạ lùng, mà Thánh Phaolô xác quyết về sức mạnh
kỳ diệu đó là “chính Chúa Kitô sống trong tôi”111188

CC..IIIIII..22.. ĐĐộộnngg llựựcc tthhúúcc đđẩẩyy ýý hhưướớnngg
CC..IIIIII..22aa XXáácc đđịịnnhh đđộộnngg llựựcc

Đàng sau mọi quyết định và hành động đều có một hay
nhiều động lực ẩn khuất tác động lâu d ài. Ứng sinh 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
Chúa mới bền vững trong tin yêu và quảng đại. Đồng hành thiêng
liêng và linh hướng sẽ đóng góp vào việc nhận diện và thanh lọc
các động lực ấy.

CC..IIIIII..22bb MMộộtt íítt đđộộnngg llựựcc
 Các động lực có ý thức:
- Lòng khao khát phục vụ,
- Có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện,
- “Tôi muốn tìm sự bình an,”

117 Ga 15,16-17.

118 Gal 2,20.
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- Bối rối: “Tôi cảm thấy Chúa gọi tôi, nh ưng tôi sợ…”
 Các động lực vô ý thức: Nhiều khi các động lực nhân loại

can thiệp vào hầu làm thỏa mãn các nhu cầu căn bản của
con người đã không được thỏa mãn trong thời niên thiếu:

- Khao khát bình an/an toàn,
- Khao khát được nhận biết, được chú ý, được chấp nhận
- Khao khát được hoàn thành/kiện toàn,
- Sợ người khác phái,
- 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.

Các động lực ấy chẳng phải là tội, nhưng chúng bộc lộ các nhu
cầu cơ bản về mặt cảm xúc, sự đón nhận, ý thức lệ thuộc, ý thức
về căn tính của mình, khả năng thiết lập tương quan hài hoà với cả
hai phái và sự quý mến bản thân. Để tăng c ường sự phát triển
trưởng thành nhân bản và thiêng liêng, ta cần trung thực loại bỏ
hay uốn nắn các động lực không thích hợ p.

Đời sống dâng hiến đặt nền tảng tr ên 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 th ì 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 được ý nghĩa trọn vẹn và bền bĩ. Chỉ trong
ánh sáng tình yêu vô điều kiện và bất biến của Chúa, ước 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:

Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng
Là chén phúc lộc dành cho con;
Số mạng con chính Người nắm giữ.
Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
Vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn (Tv 16,5-6)
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CC..IIIIII..22cc CCáácc llooạạii ýý hhưướớnngg
Xem xét các loại động lực thúc đẩy ý hướng này giúp chúng

ta nắm rõ nội dung và sức năng động trong ý hướng muốn tiến
vào đời sống dâng hiến:

 Ý hướng cam kết khiến ứng sinh có khả năng đáp lại
tiếng Chúa gọi, nhờ hoa quả của Chúa Thánh Thần trong
cuộc đời mình. Đây là ý hướng lý tưởng. Ứng sinh tương
đối trưởng thành và hướng tới tự hiến, do đó anh có thể
tự do đáp lại lời mời gọi của Chúa.

 Ý hướng phận vụ cần một sự phân định  cẩn thận giữa sự
sẵn sàng bỏ mình và sự chỉ tìm kiện toàn chính mình, vì
ứng sinh vừa được tác động bởi sự t ìm kiếm chính mình,
vừa được tác động bởi đức tin của m ình. Anh bị giằng co
giữa việc tìm kiện toàn chính mình và hấp lực tự hiến.
Tính lưỡng diện này tỏ lộ lãnh vực không có tự do trong
cái tôi còn thiếu trưởng thành của anh.

 Ý hướng địa vị tìm thăng tiến bản thân để che lấp sự bất
ổn căn bản trong đời sống của m ình, hay vì ước muốn và
tham vọng của người khác (coi đời tu là một thăng tiến
xã hội).

 Ý hướng trốn thoát nhằm tìm kiếm sự che chở từ cuộc
sống tu trì. Một người với ý hướng này không có ơn gọi
đích thực. Ứng sinh như thế là không trưởng thành, căn
tính không được đào luyện hay hội nhập tốt, không ý
thức được các nhu cầu của m ình. Tính thiếu bền vững cả
trong thái độ lẫn ứng xử có thể được quan sát thấy cách
dễ dàng.

Ứng sinh có những ý hướng địa vị và trốn thoát thường
không có ơn gọi đích thực, bởi vì họ thiếu trưởng thành nhân cách
và sẽ dễ dàng từ bỏ hoặc phản bội sứ vụ căn bản củ a mình. Nếu
không thể nào thay đổi được, nên khéo léo khuyên người có ý
hướng địa vị và trốn thoát tìm một đường lối sống ở nơi nào khác
thì tốt hơn là giữ họ lại theo đuổi đời sống tu tr ì. Chúng ta có thể
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nhìn thấy tình cảnh đó qua ý nghĩa từng loại đất t iếp nhận hạt
giống của Dụ ngôn Người Gieo Giống:

“Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.
Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến
cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ
ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng 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, nhưng dọc đường 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 trưởng thành. Hạt rơi
vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và
quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”111199

CC..IIIIII..33.. CCaamm kkếếtt ttựự bbiiếếnn đđổổii cchhoo ssứứ vvụụ
Chúng ta cần phải ý thức về nhiều nhân tố trong độn g lực

ơn gọi của chúng ta và phân tích những đường lối chúng ta dấn
thân phục vụ tha nhân, bao gồm cả việc chúng ta trung thành với
lời cam kết của mình. Một nhà phân định bén nhạy có thể trực
giác ngay được ý muốn phục vụ tha nhân của chúng ta như thế
nào. Nếu chúng ta có ý hướng địa vị (linh mục là người luôn được
kính trọng và có vị thế trong xã hội: một thăng tiến xã hội) là động
cơ ưu tiên trong việc đi tu, thì họ sẽ khéo léo khuyên chúng ta nên
tìm một lối sống khác.

Nhiệm vụ của vị hướng dẫn đời sống ơn gọi của chúng ta
thật là quan trọng. Người hướng dẫn cần giúp chúng ta ý thức rõ
nhiều động lực đang có mặt nơi chúng ta, đồng thời giúp chúng ta
thấy được sự xung khắc giữa các động lực ấy v à giải quyết chúng.
Động lực nào phù hợp với đời tu sẽ được dùng để thăng tiến.
Động lực nào không phù hợp với đời tu thì phải loại bỏ hay biến
đổi. Nếu không làm được như vậy, chúng ta sẽ được mời ra đi.

CC..IIVV.. BBaa VVấấnn ĐĐềề CCơơ BBảảnn VVàà QQuuyyếếtt ĐĐịịnnhh

119 Lc 8,11-15.
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Chúng ta phải ý thức và trực diện với ba vấn đề cơ bản mang
tính quyết định này ngõ hầu đạt được một đường hướng dứt khoát
hơn cho cuộc đời mình. Nếu ba vấn đề này không được “giải
quyết” thì chúng sẽ ảnh hưởng mạnh trên cách ứng xử của chúng
ta, mà hậu quả sẽ là một khủng hoảng ơn gọi.112200

Đừng quên câu định nghĩa và tiến trình sống tu đức toàn diện:
“Đời sống thiêng liêng là đời sống nhân bản được sống trong
Chúa Thánh Thần.” Định nghĩa này phải hiểu trong tiến tr ình:
Con Người → Tu Đức Nhân Bản (đạo l àm người) → Nhân Bản
Thiêng Liêng (đạo làm con Chúa) → Thánh Nhân (tình bạn với
Chúa, Ga 15,15).

CC..IIVV..11.. BBiiếếtt MMììnnhh
Ở cửa đền Alphê, Socrate cho khắc chữ “Hãy tự biết

mình.” Còn Thánh Augustinô thì c ầu nguyện mỗi ngày “xin cho
con biết Chúa, xin cho con biết con. ” Tự biết mình là yếu tố rất
quan trọng để chúng ta đạt được trưởng thành. Chúng ta phải cố
gắng hiểu được mình là ai, với tất cả những điểm mạnh và những
điểm yếu. Nếu không có nhận thức r õ ràng về mình, chúng ta dễ
có khuynh hướng tự tôn bằng sự phòng vệ coi mình là trung tâm
điểm hoặc tự ti và quá lệ thuộc vào người 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 trưởng thành hay tự đánh giá thấp nơi nhiều chủng sinh,
ngay cả nơi một số linh mục trẻ mới ra trường nữa. Chúng ta phải
tự biết mình là ai, và đang ở đâu trong tiến trình tu luyện. Đôi khi
chúng ta cũng phải dám hỏi: “Chúa nghĩ g ì về con?” Nhà đào tạo
cũng phải biết chúng ta 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 người.

120 Xin xem lại chương Một.
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CC..IIVV..22.. VVấấnn đđềề tthhâânn mmậậtt ttíínnhh ddụụcc121

Chúng ta cần đạt được mức trưởng thành đầy đủ về tính
dục, tâm lý và một cuộc sống cầu nguyện siêng năng và đích thực,
dưới sự hướng dẫn của vị linh hướng, trong hi sinh, xả kỷ, tự hiến,
tự giác kỷ luật…

Chúng ta buộc phải có một sự trưởng thành nhất định
trong đời sống nhân bản và thiêng liêng. Điều này thật dễ nhận ra
nơi giáo xứ nhà quê, nhưng lại khó biết được nơi các thành phố
đông người, nơi mà ngoài các bức tường nhà mình không ai biết
ai. Tình trạng khó kiểm soát này đặt ra nhiều vấn đề phức tạp,
nhiều biến động và chiến đấu cho các công dân trẻ mới tới đô thị,
đặc biệt là trong mối liên hệ với người khác phái, ảnh hưởng đến
đời sống thiêng liêng và cầu nguyện.

Ngoài ra, vì phải va chạm với môi trường xã hội và học
đường, nhiều ứng sinh có thể có bạn gái hay ng ười yêu, hoặc lâm
vào một hoàn cảnh đáng tiếc, nên vấn đề thân mật tính dục trở nên
có thật. Năm 2007, cuộc điều tra khảo sát tại 30 tr ường ĐH-CĐ
trong cả nước do Vụ Văn hóa - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung
ương phối hợp với Vụ Công tác Học sinh Sinh vi ên (Bộ GD-ĐT)
đã đưa ra một con số rất đáng suy nghĩ: 51,4% sinh viên cho rằng
“sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến” và được
coi là “bình thường”. Điều đó gây nên cản trở cho đời sống ơn
gọi thánh hiến. Nhiều trường hợp cần một sự biện phân chặt chẽ
về lương tâm, để thanh lọc và uốn nắn lại, nhưng với một sự thấu
cảm đem lại nâng đỡ và bình an.

Con trót dại bao lần sa ngã,
Ôi Giêsu lượng cả đoái nhìn.

121 XX.. CCHHƯƯƠƠNNGG VVềề LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN TTƯƯƠƠNNGG LLAAII SSỐỐNNGG TTỐỐTT ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG ĐĐỘỘCC TTHHÂÂNN LLIINNHH MMỤỤCC TTRROONNGG

BBỐỐII CCẢẢNNHH GGIIÁÁOO HHỘỘII VVÀÀ XXÃÃ HHỘỘII VVIIỆỆTT NNAAMM HHÔÔMM NNAAYY



186

Con nguyền can đảm đứng lên,
Lệ sa rửa sạch tội khiên làu làu.
Xin ánh sáng soi vào tâm trí,
Tỉnh cơn mê, con sẽ dâng Ngài,
Bổng trầm điệu hát vui say,
Muôn ngàn khấn nguyện giải bày khúc nôi.
              Thánh Thi Kinh Sáng CN Tuần III

Đối với một số ứng sinh, để tiến b ước trên con đường ơn
gọi cần phải có lòng can đảm, nhưng dừng lại và thay đổi hướng
đi còn đòi hỏi can đảm nhiều hơn. Chủng viện sẽ xây dựng một lối
sống khả dĩ giúp đỡ và ngăn ngừa cách hữu hiệu các  lối giải quyết
cho những chiến đấu của họ. Nhưng tiến trình khó khăn ấy cần có
thời gian và những cố gắng chân thành. Trong “Truyện Kiều,”
Nguyễn Du diễn tả “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng,” nghĩa là
tuy đã chia tay, sự gắn bó dịu dàng vẫn còn. Nếu không rơi vào
ngăn trở Giáo luật, ứng sinh phải nỗ lực thăng hoa các mối li ên hệ
và kiên vững lật sang trang đời mới th ì mới có thể tiếp tục:

Đường em em đi,
Đường anh anh 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)

Chọn sống độc thân thánh hiến l à một chọn lựa tự do.
Chúng ta phải đương đầu và làm việc để vừa thắng vượt các chiến
đấu này, lại vừa thăng tiến chọn lựa của m ình. Nếu địa hạt này
không được trực diện và giải quyết, những vật lộn này sẽ trở lại
với chúng ta, ngay cả sau khi đã chịu chức linh mục. Vì thế, chúng
ta cần liện lạc thường xuyên với vị linh hướng của mình. Đừng
đợi cho đến khi vấp ngã rồi mới cần đến những lời khuyên: “Biết
ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi và chớ coi thường bất cứ lời
chỉ giáo nào hữu ích. Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi
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lúc; hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đ ường ngay và
giúp con thành công trong mọi đường đi nước bước cũng như mọi
toan tính của con”112222

Tuy nhiên, cuộc sống giữa muôn màu phức tạp của xã hội
trần thế cũng khiến cho các ứng sinh khác lớn l ên trong việc xác
định ơn gọi của mình, cả về tình cảm, đời sống nhân bản lẫn đời
sống thiêng liêng.

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng,
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đời sống độc thân linh mục khiết tịnh đ ược nêu bật như là
một ân huệ và quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa, như là lựa chọn
một tình yêu không chia sẻ vì Chúa Kitô và vì Nước Thiên Chúa.
Đời sống độc thân linh mục khiết tịnh cần đ ược trình bày rõ ràng,
không hàm hồ và theo cách tích cực. Chúng ta phải khiêm tốn,
nhiệt thành cầu nguyện và đón nhận đời sống độc thân linh mục
như là một món quà của ân sủng Chúa. Cùng với Hội Thánh,
chúng ta phải khiêm tốn và kiên định cầu nguyện cho ơn trung
thành và sử dụng mọi sự trợ giúp siêu nhiên cũng như tự nhiên,
đặc biệt là lối thực hành khổ chế đã được kinh nghiệm của Hội
Thánh chấp thuận.

CC..IIVV..33.. VVâânngg llờờii
Tuy linh mục không khấn ba lời khuyên Phúc Âm, chỉ hứa

vâng lời Đấng Bản Quyền; nhưng đức vâng lời phải là nền tảng, vì
nó giúp linh mục sống dễ dàng đức thanh khiết trong một nếp
sống giản dị. Chúng ta phải tập vâng lời triệt để trong mọi sự có
liên quan, dù bây giờ người ta nhấn mạnh hơn đến “vâng lời đối
thoại” hay “vâng lời trưởng thành”.

122 Tb 4,18-19.
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Quả vậy, với Vaticanô II, không c òn “vâng lời tối mặt”;
nhưng “vâng lời đối thoại” hay “vâng lời tr ưởng thành”, nghĩa là
bề dưới được trình bày với Bề trên hết sự thật những gì mình nhận
thấy và suy nghĩ, với đầy đủ lý do và ước nguyện, có khi trái ý Bề
Trên, nhưng lời nói cuối cùng thuộc về Bề Trên, và bề dưới vâng
lời với tinh thần siêu nhiên. Chúng ta biết rằng Bề Trên có quyền
quyết định trái với ý của tất cả chúng ta, nh ưng chính Bề trên sẽ
chịu trách nhiệm và trả lời với Chúa. Đó là thực sự cảm thông với
Giáo Hội (Sentire cum Ecclesia). Điều đáng e ngại l à có thể một
số Vị quá “sính quyền bính” không dễ dàng lắng nghe sự thật và
cho bề dưới cơ hội đối thoại hay giải thích! Nh ưng đi cho tới
cùng, vâng lời đòi hỏi mọi sự nơi chúng ta: trí khôn, con tim, ý
muốn, đời sống; nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời nh ư
diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa và Giáo Hội.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố văn hóa và tâm thức do các cơ cấu xã hội, chính trị và tôn giáo.
Chẳng hạn, vì bị ảnh hưởng của Khổng giáo, của chế độ phong
kiến và thực dân, của các cơ cấu phẩm trật và gia trưởng, chúng ta
lắm khi phải đương đầu với những thách đố và chiến đấu trăn trở
về tự do và phục tùng với bộ ba “quyền phục, lý phục và tâm phục
hay tâm bất phục” hoặc “bằng mặt mà không bằng lòng.” Trong
những trạng huống bức xúc có thể “tức nước vỡ bờ”, chúng ta cần
có ai đó giúp “đào sâu lòng sông và khơi dòng cho nước chảy”. Vị
đồng hành thiêng liêng hay linh hướng kinh nghiệm là người đó
cách thích hợp nhất.

Nhưng với đức tin mạnh mẽ và đâm rễ sâu trên nền tảng
Thánh Kinh vững chắc, đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu, vào Phúc
Âm, vào Giáo Hội và vì các linh hồn, cầu nguyện và biện phân
dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ vâng lời cách
sẵn lòng và siêu nhiên các v ị lãnh đạo và cơ cấu Giáo Hội, không
phải như những con người và cơ cấu nhân loại, nhưng là Ý Chúa
ở trong và qua những con người và cơ cấu này.
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CC..VV.. VVaaii TTrròò CCủủaa GGiiaa ĐĐììnnhh ĐĐốốii VVớớii ƠƠnn GGọọii

“Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: ‘Thưa Thầy, Thầy đi
đâu, tôi cũng xin đi theo.’ Đức Giê-su trả lời: ‘Con chồn có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.’ Một
môn đệ khác thưa với Người: ‘Thưa Ngài, xin cho phép  con về
chôn cất cha con trước đã.’ Đức Giê-su bảo: ‘Anh hãy đi theo tôi,
cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” 123

CC..VV..11.. KKhhííaa ccảảnnhh ttíícchh ccựựcc ccủủaa bbốốii ccảảnnhh ggiiaa đđììnnhh
Bổn phận nuôi dưỡng ơn gọi thuộc về toàn thể cộng đồng

kitô hữu…. Nhưng đóng góp lớn nhất thuộc về gia đình, được
kích hoạt nhờ tinh thần đức tin, đức ái v à lòng đạo đức… Gia đình
được kể như chủng viện đầu tiên. Tại Việt Nam, gia đình có ảnh
hưởng rất lớn tới nhân cách của mỗi con ng ười, ảnh hưởng tới
việc đi theo và thực hành một tôn giáo hay một ơn gọi.

Người Việt Nam rất đề cao giá trị của gia đ ình, vì gia đình
như một thế giới thu nhỏ bao gồm 3 thế hệ: ông b à, cha mẹ và con
cái. Mặc dù có những cách biệt giữa các thế hệ, nh ưng các thành
viên trong cùng một gia đình vẫn luôn có một t ình cảm sâu sắc
gắn bó với nhau và bảo vệ nhau. Gia đình đóng vai trò trợ lực rất
quan trọng giúp cho chúng ta ngày một trưởng thành hơn. Có
nhiều nhân tố giúp chúng ta lớn lên: Mối liên hệ mật thiết với cha
mẹ nâng cao căn tính nhân vị của chúng ta: sự mạnh mẽ cương
nghị của ba, sự dịu dàng nhân hậu của mẹ.

Mối tương quan lành mạnh với những người khác phái
trong gia đình và những người họ hàng sẽ giúp chúng ta ý thức
hơn về tính dục của mình, hầu phát triển các mối tương quan xã
hội của chính chúng ta. Điều đó cung ứng cho chúng ta một sự ổn
định tình cảm cần phải có cho đời sống v à sứ vụ linh mục của

123 Mt 8, 19-22.
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chúng ta sau này. Những hoạt động trong và ngoài gia đình thách
thức chúng ta vượt qua những cái m ình thích hay không thích, và
làm cho đời sống tông đồ tương lai của chúng ta trở thành một
thực tế, đòi hỏi phải kiên trì, có khi phải trả tới cái giá cao nhất hy
sinh mạng sống, chứ không chỉ là một mơ mộng của tuổi trẻ.

Việc cầu nguyện và chia sẻ niềm tin trong gia đ ình giúp
chúng ta đâm rễ sâu trong đời sống thiêng liêng. Là chủng viện
đầu tiên, gia đình giữ vai trò sinh tử trong việc đào tạo. Cuộc họp
hàng năm của đại diện các gia đ ình chủng sinh nhấn mạnh đến
tầm quan trọng và sự đóng góp tích cực của gia đ ình đối với
Chủng viện trong việc đào tạo linh mục tương lai cho Giáo Hội.

CC..VV..22.. KKhhííaa ccạạnnhh íítt ttíícchh ccựựcc ccủủaa nnhhữữnngg mmoonngg đđợợii vvàà
kkỳỳ vvọọnngg ccủủaa ggiiaa đđììnnhh

Người Việt Nam rất sùng đạo và nhiệt thành. Họ hết lòng
kính trọng các nhà tu hành, không chỉ trong phạm vị tôn giáo mà
cả ngoài xã hội nữa. Ngay cả hôm nay, các quan ch ức cộng sản
cũng nhận định rằng linh mục l à công dân đặc biệt vì có nhiều uy
tín và ảnh hưởng trên các công dân tín hữu khác. Vì thế, bậc tu trì
trở thành một địa vị và một sự thăng tiến xã hội, không chỉ cho
chính vị linh mục, mà còn cho cả gia đình và họ hàng thân thuộc:
Vị linh mục sẽ được dân chúng kính trọng và vâng phục, được
hưởng một cuộc sống an toàn và dễ dãi, v.v… Một khi người con
làm linh mục hay tu sĩ, gia đình sẽ được hưởng vinh quang và
danh dự, được kính trọng ở mọi nơi (trở thành “ông bà cố”). Điều
này đang là một thử thách đối với ơn gọi đích thực và sự bất lợi tai
hại của lòng kính trọng thái quá này đối với hàng giáo sĩ và tu sĩ là
biến họ thành những kẻ quan liêu và độc đoán.

Nhiều khi, những mối lợi mang tính cá nhân hay gia đ ình
như thế khiến một số người thúc ép con cái đi tu. Một số các bậc
cha mẹ vì không thành công trong việc theo đuổi ơn gọi tu trì nên
mong đợi thấy lý tưởng và hình ảnh của mình được thực hiện nơi
con cái. Họ gây áp lực buộc con cái dấn thân v ào đời sống linh
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mục hay tu sĩ, dù con cái họ không có ơn gọi đó. Một người tu
không được ra về bị gia đình, họ hàng, quê hương giận dữ, khinh
miệt, đàm tiếu, tẩy chay... nhất là ở khu vực miền Bắc  chúng ta.
Áp lực này là một trở ngại cho các ơn gọi đích thực: có em có ơn
gọi không dám dấn thấn, có em đã vào tu thấy mình không có ơn
gọi không dám về. Cần phải có một kế hoạch đồng bộ v à rộng
khắp để chỉnh sửa dần cái tâm thức bất lợi n ày.

Là nền tảng của xã hội, là cái nôi của sự sống và là nhà sư
phạm đầu tiên, gia đình có thể là một nguồn nước trong lành và
cũng có thể là trở lực đối với những ơn gọi đích thực. Do vậy,
trách nhiệm của Giáo Hội là biện phân và thanh luyện những động
lực ấy, vào thời điểm thu nhận cũng như trong tiến trình đào tạo,
trong nỗ lực gầy dựng cho có người kế tục sứ mệnh đã lãnh nhận
từ Chúa Kitô: Tre già măng mọc.

Tuy nhiên, Chúa cũng quảng đại ban cho có rất nhiều gia
đình Công giáo dâng hiến con trai con gái m ình cho Thiên Chúa
thông qua Hội Thánh mà không hề thèm muốn danh vọng, và
nhiều ứng sinh quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thi ên Chúa.
Chúng ta hãy nghĩ đến Ông Bà Cha Mẹ đã sinh dưỡng lại dày
công hy sinh vất vả cùng Giáo Hội đào luyện, nâng đỡ, dìu dắt
mình bằng cuộc sống đầy gương sáng và lời cầu nguyện không
ngừng của các ngài. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của các ngài:
“Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi con khi sức
lực suy tàn. ... Cả lúc con già nua da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa,
xin đừng bỏ rơi con”112244 Hãy hiếu thảo tri ân các ngài, cầu nguyện
và nâng đỡ các ngài, ngõ hầu trong những ngày cuối đời, chờ đợi
giờ Chúa gọi về nhà Cha, các ngài cảm nhận được đền đáp, an ủi,
yêu thương, bình an và hạnh phúc.

Một khi biết nghĩ đến công lao v à tình thương, cùng hoài
bảo của mẹ cha, cũng như của các vị hữu trách trong Giáo H ội,

124 Tv 70, 9,18.
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chúng ta sẽ tìm được nghị lực vượt lên mọi khó khăn thử thách
trong cuộc sống, vì cuộc sống tu trì cũng chẳng tránh khỏi hết mọi
bất công, phân biệt đối xử, th ương người nọ hơn thương người
kia, vì chẳng ai lấy cân mà cân đo, đong, đếm được tình cảm cho
bằng nhau đâu! Cái quan trọng là đừng lộ liểu quá, mà để trong
lòng thì tốt hơn. Vả lại, có tình thương nào cao cả hơn tình Chúa
thương ta đâu! Ta thế nào thì Chúa thương ta thế ấy, và Chúa sẽ
thương ta cho đến cùng. Nhưng đối lại, Chúa cũng đòi hỏi và chờ
đợi một tình thương quảng đại cho đến cùng về phía chúng ta cho
Chúa: Một lần đã quảng đại, hãy quảng đại cho đến cùng.

CC..VVII.. ĐĐáánnhh GGiiáá ĐĐộộnngg LLựựcc NNộộii TTââmm

CC..VVII..11.. TTíínnhh hhấấpp ddẫẫnn ccủủaa ơơnn ggọọii
Mọi ơn gọi đều đến từ Thiên Chúa, hoặc trực tiếp hoặc

gián tiếp. Ngài có thể nói gián tiếp với chúng ta qua Thánh Kinh,
qua Giáo Hội, qua gia đình và qua những nhu cầu của cuộc sống
con người. Ngài cũng có thể trực tiếp đánh động con tim chúng ta
và làm cho sự lôi cuốn lớn lên dần thành cốt lõi của ơn kêu gọi.

Nhưng tính hấp dẫn này phải được phân định qua việc
đồng hành, linh hướng để chúng ta nắm chắc rằng mình có thể đáp
ứng được các khía cạnh thiêng liêng và tông đồ của một cam kết
dấn thân phục vụ Chúa và các linh hồn. Đây là một cuộc hợp tác
tay đôi với ơn Chúa: các nhà đào tạo tìm hiểu chúng ta và chúng
ta tìm hiểu chính mình xem có ơn gọi thực không.

CC..VVII..22.. BBiiểểuu llộộ ccụụ tthhểể ýý hhưướớnngg nnggaayy llàànnhh
Tự do lương tâm của chúng ta là điều cần thiết cho quyết

định chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Vị linh hướng phải giúp
chúng ta khám phá ra những gì Thiên Chúa thực sự kêu gọi chúng
ta trở thành và thực hiện. Đáp trả tự do của chúng ta sẽ là cốt lõi
sự cam kết của chúng ta và động lực xứng hợp sẽ đóng một vai tr ò
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quan trọng trong sự bền đỗ, khi chúng ta cụ thể bày tỏ ý hướng
ngay lành muốn làm linh mục.

Chúng ta phải tìm cho được lời khẳng định rằng Chúa
muốn chúng ta quyết định trở thành linh mục. Để được vậy, chúng
ta phải hiểu rõ sâu xa những điểm mạnh cũng như những điểm
yếu của mình; đồng thời chúng ta phải được giúp tìm biết chính
mình cách ý thức, cũng như các động lực vô thức của chúng ta,
ngõ hầu chúng ta thấy được mình phải biến đổi trong cái g ì hầu
phù hợp với đời sống và sứ vụ linh mục.

Chúng ta phải đánh giá lại lời mời gọi của Chúa v à sự đáp trả
của chúng ta để có được một cam kết sâu xa hơn, theo tiến trình
ơn gọi năm bước:

 Chúa gọi chúng ta cách trực tiếp như đã gọi Abraham,
Mosê, Samuel... và như chính M ẹ Maria; hoặc Ngài gọi
cách gián tiếp qua người nọ kẻ kia... Nhưng lời mời gọi đó
phải được thẩm quyền hợp pháp của Giáo Hội xác nhận
qua việc gọi cho chịu chức linh mục sau n ày.

 Chúng ta tự do đáp lại, và nên một lần quảng đại đáp lại
thì hãy quảng đại cho đến cùng. Bởi vì ơn gọi “không phải
là một chọn lựa luân lý hay một lý t ưởng cao quý, nhưng
là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ trao ban
cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng
đi có tính cách quyết định”125

 Chúng ta cam kết theo chính Chúa Kitô toàn thể, nghĩa là
với vinh quang và thập giá, tức khi vui cũng như khi buồn,
lúc thành công cũng như lúc thất bại, khi sướng cũng như
khi khổ, đều luôn trung thành theo chính Chúa Kitô, chứ
không phải ai khác hay cái gì khác. Chúng ta có thể nói
cùng với thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi
tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn
khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, g ươm giáo? Như có lời

125 ĐGH Biển Đức XVI, Deus Caritas Est, số 1.
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chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi
như bầy cừu để sát sinh. Nhưng 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 vương quỷ lực, hiện tại hay tương
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 được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức
Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”126

Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, v ì trong thực
tế, rất lắm lần chúng ta đã để một ai đó hay một cái g ì 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 thương yêu
chúng ta, và thương yêu chúng ta cho đ ến cùng. Tình yêu của
Ngài lớn hơn tội lỗi chúng ta và Ngài hằng tha thứ cho chúng ta.

 Chúng ta phải dần dần biến đổi và điều chỉnh đời sống
mình sao cho phù hợp với đời sống và sứ vụ linh mục.
Chúng ta còn tiếp tục mãi công việc này để trở nên chứng
tá sống động của Chúa. Quả thế, “ Ông Anrê, anh ông
Simôn, là một trong hai người đã nghe ông Gioan Tẩy Giả
nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết, ông gặp em m ình là
ông Simon và nói: “Chúng tôi đ ã gặp Đấng Mêssia”
(nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em m ình đến gặp Chúa
Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon,
con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” nghĩa là
Phêrô.”

Đổi tên là đổi con người, đổi cách sống, cách làm việc,
cách suy nghĩ, cách đối xử và yêu thương. Cuộc sống của
chúng ta sẽ phải từ từ được biến đổi: từ từ sống khác đi,

126 Rm 8, 35 – 39.
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không còn như cuộc sống chúng ta đã từng sống trước đây
nữa. Con người trần tục sẽ dần dần chết đi, để con người
thiêng liêng không ngừng được triển nở và lớn lên trong
chúng ta. Nói như thánh Phaolô là ph ải cởi bỏ con người
cũ của chúng ta và mặc lấy con người mới, ngày càng trở
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

 Chúng ta kiên trì chu toàn bổn phận hằng ngày tùy theo
đấng bậc hôm nay và sứ vụ Giáo Hội sẽ giao phó cho
chúng ta mai ngày, dù hoàn cảnh và con người có thế nào
đi nữa. Và dù đời linh mục có bất định khi đ ược sai đi tới
nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa và làm
việc mình không thích, thì cũng phải sẵn sàng CHẤP
NHẬN và THÍCH NGHI:
“Biết rằng đời hiểu hay không,
Uống cho bằng cạn chén hồng Chúa giao,
Thương ai Chúa mới gọi vào,
Kèm trong thử thách dạt dào đỡ nâng”

Những lúc ngấm nỗi bồ hòn,
Nhìn lên thánh giá nỉ non đôi lời,
Tìm thêm sức mạnh cứu đời,
Từ tòa giải tội, từ nơi bàn thờ,
Vui đem Lời Chúa cho người,
Thắm tình đồng nghiệp suốt đời thương nhau,
Đời này dù có khổ đau,
Chung nhau hạnh phúc đời sau thiên đàng.

Chúng ta phải nội tâm hóa dấn thân của mình, cũng như cụ
thể hóa đời sống sứ vụ của chúng ta qua việc thường xuyên tìm
gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguyên thuỷ và cùng đích của
mọi ơn gọi.112277

127 x. Ga 15, 16.
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Sau khi đã chú ý lắng nghe với biện phân và khiêm tốn,
dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, vị linh h ướng của chúng ta
có thể khám phá được chúng ta có được Chúa gọi hay không. Nếu
có, ngài xác định cho chúng ta tiếp tục đi tới với niềm vui tươi, hy
vọng và hạnh phúc, mặc dù chúng ta có thể sẽ gặp thấy những khó
khăn và đen tối trong cuộc sống lữ hành của chúng ta. Nếu không,
ngài sẽ gợi ý cho chúng ta đổi hướng sống trong bình an, đồng
thời bước theo con đường Chúa mời gọi chúng ta đi với can đảm
và hạnh phúc.

Sự chọn lựa và quyết định với tự do nội tâm (t òa trong)
này phải được xác lập và công nhận bởi thẩm quyền Chủng viện
(tòa ngoài): Hội đồng chủng viện bỏ phiếu cho chịu chức (biểu lộ
sự kêu gọi của Chúa), có thể được trợ giúp bởi nhận xét tham
khảo của cộng đoàn Dân Chúa.

CC..VVIIII.. ỨỨnngg SSiinnhh TTựự ĐĐáánnhh GGiiáá

Trong suốt thời kỳ huấn luyện, chúng ta được khích lệ tự
suy nghĩ về chính bản thân m ình, dựa trên một bảng câu hỏi giúp
chúng ta tự vấn và trình bày trong khi gặp linh hướng. Bảng câu
hỏi nhằm giúp chúng ta biện phân ơn gọi của mình và đưa ra một
quyết định trưởng thành cho cuộc đời mình với sự tự do nội tâm
hoàn toàn.

Để những nỗ lực này được dễ dàng hơn, chúng ta được
khuyến khích xây dựng một mô h ình linh mục lý tưởng mà lòng
chúng ta ước ao.112288 Việc tự đánh giá nghiêm túc có thể dẫn chúng
ta tới một trong hai kết luận: Hoặc l à Chúa muốn chúng ta theo
con đường khác: chúng ta đã được trang bị các đức tính và những
khả năng cần thiết để sống đời sống Kitô hữu một cách trọn vẹn
với tư cách là một giáo dân. Vậy tinh thần trách nhiệm sẽ khích lệ

128 Xin xem chương Năm.
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chúng ta thay đổi ơn gọi; hoặc là Thiên Chúa chọn chúng ta làm
linh mục: mặc dù chúng ta tự kiểm một cách nghiêm túc, chúng ta
vẫn không thể tuyệt đối chắc chắn về ơn gọi của mình. Sự chấp
thuận của Bề Trên và Bản Quyền sẽ hoàn tất chọn lựa này và làm
cho chúng ta an tâm tiến tới.

Để tiến trình tu tập được tiến bộ và kết quả, chúng ta cần
tự kiểm và tự đào luyện, cùng với sự giúp đỡ thường xuyên của
các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng.

CC..VVIIII..11.. NNhhữữnngg đđiiềềuu kkiiệệnn bbêênn nnggooààii
CC..VVIIII..11aa MMôôii TTrrưườờnngg XXãã HHộộii

Não trạng của người dân ở quê hương tôi hay của những
người hàng xóm với gia đình tôi là gì? Họ thực hành đạo thế nào?
Họ có ảnh hưởng tốt hay xấu đến ơn gọi của tôi? Đặc biệt là tình
bằng hữu của bà con họ hàng đối với gia đình tôi và với cá nhân
tôi thế nào? Họ nghĩ thế nào về ơn gọi của tôi? Trong gia đ ình tôi
hay trong những người bà con họ hàng có ai sống đời thánh hiến
không? Đâu là ảnh hưởng và mối tương quan giữa tôi và những
anh em cùng lớp? Tôi có quan hệ đặc biệt nào với ai không?

CC..VVIIII..11bb GGiiaa ĐĐììnnhh TTôôii
Sức khỏe của ông bà tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi thế

nào? Họ quan niệm thế nào và đối xử làm sao với ơn gọi của tôi,
tích cực hay tiêu cực? Họ có cho phép tôi tự do chọn lựa, h ay bắt
tôi chịu áp lực của họ? Ai trong gia đ ình tôi là người có tầm ảnh
hưởng quan trọng và tích cực nhất đối với ơn gọi của tôi? Cảm
nghĩ của tôi về gia đình: quan tâm, gắn bó, thờ ơ lạnh nhạt, thất
vọng? Tại sao? Mối tương quan đặc biệt của tôi với gia đình sẽ là
gì, nhất là sau khi đã thụ phong linh mục? Cố gắng d àn xếp các
vấn đề gia đình, tuy có những vấn đề không ảnh hưởng đến ơn gọi
của tôi, nhưng ảnh hưởng đời sống mục vụ của tôi nh ư Chúa
Giêsu khuyến cáo “không tiên tri nào được nễ trọng tại quê hương
mình.”
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CC..VVIIII..11cc TTưươơnngg QQuuaann VVớớii CCáácc LLiinnhh MMụụcc QQuueenn BBiiếếtt
Đâu là ảnh hưởng thiêng liêng của Cha Bảo trợ đối với

tôi? Ngài có thường xuyên liên lạc, giúp đỡ tài chính cho tôi
không? Đâu là điểm tích cực mà tôi học được nơi ngài? Ngài có
ảnh hưởng gì tiêu cực trên đời sống tôi không? Mối tương quan
của tôi với cha xứ trong suốt năm học ở tr ường, nhất là trong
những ngày nghỉ hè là gì? Mối tương quan giữa Cha xứ với gia
đình tôi là gì? Khi cha xứ được người khác khen hay chê thì thái
độ của tôi là gì? Đời sống tư và việc tông đồ của cha xứ có ảnh
hưởng gì đến ơn gọi của tôi? Tôi có quen biết cách đặc biệt n ào
với một số Cha khác không? Đâu l à lý do của sự quen biết này và
nó có ảnh hưởng gì đến tôi, về mặt thiêng liêng hay kinh tế? Tôi
có tương quan dễ dàng và tốt lành với nhiều Cha trong Giáo phận
tôi không, nhất là với các cha trẻ?

CC..VVIIII..11dd TTưươơnngg QQuuaann VVớớii NNggưườờii KKhháácc PPhhááii
Quan niệm của tôi về người khác phái là gì? Đâu là cách

tôi giữ mối liên lạc với người khác phái? Dĩ nhiên có nhiều bạn là
con gái, nhưng tôi có bạn gái không? Và ở mức độ nào? Tôi có
biết rằng Giáo Hội đòi linh mục phải tiết dục hoàn toàn không?
Mọi người đều mang bản tính nhân loại v à có giới tính, tôi cảm
nhận gì khi ở gần người nữ? Tôi có biết “bén mùi chùi chẳng
sạch”, nhất là người phụ nữ lại càng khó quên hơn không? Tôi có
thận trọng hơn trong tương quan với người đời, nhất là với các
bạn không có Đạo? Tôi có làm gì cho họ hiểu sai và hiểu xấu về
đời tu công giáo không? Tôi có mối quan hệ gần gũi với ai trong
số những người nữ sống đời thánh hiến không? Đâu l à nguyên
nhân của mối tương quan này? Đâu là cách tôi gi ữ liên lạc với cô
ấy? Có gì nguy hại cho ơn gọi của cả hai, bây giờ và sau này nữa
không? Có gì đáng quan ngại hay dấu hiệu gì đáng đặt dấu hỏi
không?

CC..VVIIII..22.. NNhhữữnngg đđiiềềuu kkiiệệnn ttựự nnhhiiêênn
CC..VVIIII..22aa SSứứcc KKhhooẻẻ CCủủaa TTôôii
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Sức khoẻ của gia đình tôi thế nào? Có bệnh di truyền nào
không? Tôi có lo lắng gì về bệnh tật trong tương lai không? Tôi
gìn giữ sức khoẻ bằng cách nào? Tôi có nghiện thứ gì không? Đâu
là nhịp độ ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc của tôi trong thời gian
học đều đặn cũng như trong thời thi cử?

CC..VVIIII..22bb TTíínnhh TTììnnhh CCủủaa TTôôii
Tôi có thể mô tả tính tình của tôi thế nào: cảm xúc hay vô

cảm, hoạt động hay không hoạt động? Tôi có đầu óc hẹp h òi hay
cởi mở, có điều độ ngăn nắp hay lộn xộn bừa bãi? Tôi lạc quan
hay bi quan, nhút nhát hay liều lĩnh, khiêm tốn hay kiêu ngạo và
tự phụ, chăm chỉ hay lười biếng, có óc tổ chức hay l àm theo
hứng?

CC..VVIIII..22cc TTrríí KKhhôônn CCủủaa TTôôii
Trí khôn của tôi thế nào: xuất sắc, rất tốt, tốt hay kém? Kế t

quả học tập của tôi thế nào? Có tình trạng đặc biệt nào ảnh hưởng
tới trí khôn của tôi không? Tôi có ph ương pháp nào để luyện trí
nhớ và trí hiểu không? Tôi thích học thuộc l òng hay thích suy tư,
phân tích hay tổng hợp ?

CC..VVIIII..22dd NNăănngg KKhhiiếếuu vvàà KKhhảả NNăănngg CCủủaa TTôôii
Trong học tập, trong nghệ thuật và hoạt động, năng khiếu

đặc biệt của tôi là gì? Đâu là điểm yếu của tôi trong những l ãnh
vực này? Tại sao? Đâu là cách tôi vun trồng và nâng cao năng
khiếu của tôi?

CC..VVIIII..33 NNhhữữnngg đđiiềềuu kkiiệệnn ttiinnhh tthhầầnn vvàà tthhiiêênngg lliiêênngg
CC..VVIIII..33aa TTiinnhh TThhầầnn TTựự HHiiếếnn

Ơn gọi của tôi đã lớn lên và phát triển thế nào? Bây giờ ra
sao? Tại sao tôi lại chọn đời linh mục? Tôi có luôn suy nghĩ về ơn
gọi của tôi không? Có g ì cản trở không? Làm thế nào để vượt
qua? Tôi có lạc quan và hy vọng không, hay bi quan và thất vọng
về tình trạng hiện tại của tôi? Tại sao? Tôi tự nguyện theo đuổi ơn
gọi hay có áp lực nào không? Đâu là cách đặc biệt để tôi gìn giữ
và phát huy tinh thần tự hiến của tôi, bây giờ và trong tương lai ?
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CC..VVIIII..33bb TTiinnhh TThhầầnn TTrráácchh NNhhiiệệmm
Tôi chu toàn bổn phận vì Chúa và vì muốn đời sống ơn gọi

được chắc chắn hơn? Hay chỉ vì luật, vì ý bề trên, hay vì lòng tự
trọng với anh em cùng lớp? Phương pháp học của tôi là gì? Tôi
học tất cả các môn hay chỉ học những môn ưa thích? [kinh nghiệm
học Toán]. Cách tôi học ở lớp, ở nh à là gì? Cách tôi làm bài thi và
đọc sách vở là gì? Tôi tận dụng tối đa thời gian hay l ãng phí nó?
Quan điểm của tôi về luật lệ là gì? Tôi thường hay vi phạm điều
nào? Công tác của tôi trong chủng viện là gì và đâu là cách tôi thi
hành công tác ấy?

CC..VVIIII..33cc TTiinnhh TThhầầnn ĐĐờờii SSốốnngg TThhiiêênngg LLiiêênngg
Tôi có tin rằng đời sống thiêng liêng là tối quan trọng đối

với chủng sinh và linh mục không? Tình trạng hiện nay về đời
sống thiêng liêng của tôi là gì và đâu là những cố gắng? Tôi có
thói quen dâng ngày mới cho Chúa không? Đời sống cầu nguyện
của tôi thế nào? Tôi có cầu nguyện đều đặn trong những kỳ nghỉ
không? Tôi tham dự thánh lễ, chuẩn bị rước lễ và cám ơn sau rước
lễ thế nào? Tôi có nhận thấy rõ Thánh Thể là nguồn suối và trung
tâm đời sống của mọi Kitô hữu, nhất l à của những người sống đời
thánh hiến không? Tôi có tập đọc sách thi êng liêng, nhất là Kinh
Thánh cách đều đặn, ngay cả trong kỳ nghỉ h è không? Tôi có
viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, thường xuyên xét mình để chuẩn bị
tâm hồn lãnh nhận Bí tích Hoà giải không? Tôi có yêu thích việc
xưng tội không hay ngại ngùng? Lòng sùng kính Đức Mẹ của tôi
thế nào: có lần chuỗi, suy niệm và bắt chước Mẹ không? Vai trò
của Đức Mẹ trong đời sống ơn gọi của tôi là g? Mối liên hệ của tôi
với các thánh và các linh hồn là gì ?

CC..VVIIII..33dd TTiinnhh TThhầầnn ĐĐứứcc TTiinn
Cách tôi nhìn các sự kiện trong đời sống tôi v à trong xã

hội là gì, có nhìn với tinh thần đức tin hay không? Nhất l à trong
những lúc gặp phải thử thách, thất bại v à đau khổ nơi bản thân,
cũng như trong gia đình tôi? Cả những sự phi lý và bất công xảy
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ra chung quanh tôi? Tôi có thư ờng phải đối diện với những cám
dỗ về đức tin không: mức độ thế n ào và phản ứng của tôi làm sao?
Những thái độ sống đức tin của tôi: trong nh à thờ, trong khi cử
hành phụng vụ, khi cầu nguyện trong lớp học l à gì?

CC..VVIIII..33ee TTiinnhh TThhầầnn CCộộnngg TTáácc
Tôi cảm thấy dễ hay khó khi quan hệ với mọi ng ươì bằng

sự cởi mở, đối thoại, trợ giúp v à hợp tác? Tại sao? Tôi có sẵn l òng
giúp anh em và xin anh em giúp mình không? Hay tôi c ảm thấy
khó hợp tác? Đâu là những cố gắng phải vượt qua? Đời sống
chung và tình bạn hữu của tôi thế nào: thiện cảm hay ác cảm?
Tương quan với bề trên, với cha linh hướng và với các nhà đào tạo
khác: có dễ dàng tiếp xúc và cởi mở đón nhận những gợi ý của các
ngài với lòng biết ơn hay không? Tôi có biết rằng tinh thần cộng
tác là yếu tố cần thiết trong việc g ìn giữ và xây dựng đời sống
mục vụ của linh mục không? Tôi cộng tác thế n ào để đào tạo bản
thân và đào tạo anh em khác? Trong các dịp H è và nghỉ lễ, tôi có
sẵn lòng tham gia các việc trong giáo xứ, giáo họ không?

CC..VVIIII..33ff TTiinnhh TThhầầnn VVâânngg PPhhụụcc
Tôi có suy nghĩ gì về tự do, về quyền bính và vâng phục

trong Hội Thánh? Tôi vâng lời cha mẹ v à anh chị em thế nào? Và
sự vâng phục của tôi đối với các bề tr ên ra sao? Tôi không hài
lòng với họ về điểm nào? Thái độ của tôi đối với các anh em có
trách nhiệm thế nào?

CC..VVIIII..33gg TTiinnhh TThhầầnn NNgghhèèoo KKhhóó
Quan niệm của tôi về nghèo khó là gì? Tôi có tập sống khó

nghèo và giản dị trong trang phục và ăn uống không? Tình trạng
kinh tế của gia đình tôi: giàu có hay túng bấn? Tôi có tính sổ chi
tiêu hàng tháng, hàng năm không? C ủa cải của tôi: dư dật, đầy đủ
hay thiếu thốn? Cách tôi kiếm tiền v à tiêu tiền là g? Tôi có lo tìm
kiếm ân nhân, kết nghĩa để được giúp đỡ tiền bạc không? Th ái độ
của tôi đối với họ thế nào? Tôi có thích dùng những đồ sang trọng
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không? Tôi có tôn trọng và gìn giữ của chung như của riêng mình
không?

CC..VVIIII..33hh TTiinnhh TThhầầnn TThhaannhh KKhhiiếếtt
Tôi có tôn trọng và hiểu rằng sự trong sạch trong đời sống

linh mục là một hiến tế, từ bỏ chính mình, dành tình yêu cho Chúa
và cho các linh hồn không? Tôi có hiểu rằng sự trong sạch v à độc
thân linh mục là khó khăn và cần ơn Chúa (đời sống cầu nguyện)
và cần cố gắng liên lỉ (khổ chế và hy sinh) không? Tôi có tránh
những dịp cám dỗ: báo chí, phim ảnh, quan hệ và những lời nói
không? Tôi có thường xuyên bị cám dỗ trong tư tưởng không? Tôi
có thủ dâm không? Tự m ình, làm cho người khác và để người
khác làm cho mình? Cách tôi chi ến đấu chống lại nó là gì, luôn
thắng trận hay bại trận? Tôi  có tìm ra phương pháp nào để sống
trong sạch không? Tôi có suy nghĩ tích cực hay ti êu cực về giá trị
đời sống trong sạch của linh mục? Quan niệm của tôi về hôn nhân,
về tình yêu đôi lứa và về giới tính là gì? Tôi nghĩ gì về cơn khủng
khoảng hiện nay của một số linh mục, tu sĩ ?

CC..VVIIII..33ii TTiinnhh TThhầầnn PPhhụụnngg VVụụ
Tinh thần phụng vụ lúc này của tôi thế nào? Tôi có ý thức

rằng phụng vụ là trung tâm nuôi dưỡng đời sống của Hội Thánh
và của đời sống của những người sống đời thánh hiến không? Tôi
tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích khác thế nào? Tôi có
khao khát và cố gắng tham dự vào các hoạt động phụng vụ: giúp
lễ, giúp chầu Thánh Thể, tập những b ài hát phụng vụ, cầu nguyện
hằng ngày? Tôi có ngại việc quét dọn, trang hoàng nhà thờ, lo hoa
đèn, âm thanh, ánh sáng để giáo dân tham dự sống động, tích cực
và sốt sắng không?

CC..VVIIII..33jj TTiinnhh tthhầầnn MMụụcc VVụụ
Tôi có ý thức rằng công tác mục vụ là nhiệm vụ hàng đầu

trong sứ vụ quản xứ của linh mục không? Tôi có tập trung tất cả
những công việc hiện tại của m ình để chuẩn bị cho các công tác
mục vụ tương lai không? Tôi đã chuẩn bị cho việc dạy giáo lý và
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cho sứ vụ Lời Chúa thế nào? Tôi có thăm viếng các gia đình, nhất
là thăm nom những người nghèo khó và đau yếu không? Tôi có
thể sống đúng mực và làm việc có trách nhiệm  với những người
già cả, với thanh niên, với trẻ em và hết lòng cộng tác chân thành
không? Hướng mục vụ của tôi được gợi hứng từ tinh thần của
công đồng Vatican II là gì? Điều gì tôi thích: nhận nhiệm vụ nơi
thôn quê hay chốn đô thị, là giáo sư hay cha xứ? Tôi có nhận định
gì về đời sống mục vụ của hàng giáo sĩ hiện nay: ưu điểm và
khuyết điểm, mặt tích cực và mặt tiêu cực?

CC..VVIIII..33kk TTiinnhh TThhầầnn LLaaoo ĐĐộộnngg CChhâânn TTaayy
Thái độ của tôi đối với người lao động, người giúp việc thế

nào? Tôi có ý thức giá trị của lao động chân tay không? Hay tôi bị
miễn cưỡng làm việc? Tinh thần lao động của tôi l à gì khi tôi
tham gia vào các hoạt động lao động chân tay trong cộng đo àn?
Tôi có nhận ra ý nghĩa đào tạo thiêng liêng qua các việc lao động
chân tay và vận dụng nó không? Phát triển đời sống nhân đức như
làm cho lúa tốt, hoa đẹp? Loại trừ tận gốc các tật xấu nh ư nhổ hết
rễ cỏ dại? v.v…

Lạy Thánh Giuse Thợ,
Chúng con cần gương Ngài
Để thấy kho tàng trong từng giọt mồ hôi,
Thấy nụ cười trong từng dòng nước mắt,
Thấy Nước Trời trong lòng đất mẹ cằn khô
Thấy sáng tạo, đi lên, tình người,
Yêu thương và hiệp nhất.
Thấy lớn lao trong từng nhỏ nhặt,
Thấy vinh quang trong khổ nhục, Ng ài ơi.
Xin cho những người đang xây dựng thế giới này
Thấy Ngài phục sinh trong bàn tay của họ.

Trích Thánh Thi Lễ Thánh Giuse Thợ
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CC..VVIIIIII.. BBẢẢNN TTỰỰ KKIIỂỂMM TTHHÁÁNNGG && NNĂĂMM
((VViiếếtt ttrroonngg nnhhữữnngg nnggààyy ttĩĩnnhh ttââmm))112299

CC..VVIIIIII..11 BBảảoo vvệệ đđờờii ssốốnngg tthhiiêênngg lliiêênngg vvàà ơơnn ggọọii
CC..VVIIIIII..11aa DDiiệệtt ttrrừừ TTộộii LLỗỗii nnhhờờ BBíí TTíícchh GGiiảảii TTộộii

Tuyệt đối tránh tội trọng v ì nó giết chết sự sống siêu nhiên.
Cố gắng tránh những tội nhẹ cố t ình vì nó làm suy yếu sự sống
siêu nhiên, và có nguy cơ dẫn đến tội trọng. Không những n ên biết
và thú nhận những tội mình đã phạm, mà còn phải biết tại sao
mình phạm những tội ấy và chọn những phương cách thích hợp và
hữu hiệu có thể giúp ta tránh. Ví dụ: Thay v ì thú nhận “con có lỗi
đức chân thành vài lần,” hãy xác định trường hợp nào, vì lý do gì
anh đã nói dối, chẳng hạn “con có nói láo v ì khoe khoang, vì sợ bị
hạ nhục, vì có ý đưa mình lên trên kẻ khác...” Hay ví dụ khác:
“con có lỗi đức bác ái,” phải xác định “con lỗi bác ái, không phải
là một việc thông thường, mà lỗi này phát sinh từ một ác cảm, một
ghen tức hay một oán thù, có ý thức, nhưng con vẫn cố tình chiều
theo.” Nhờ việc linh hướng, chúng ta sẽ có cơ hội thuận lợi để
nhận diện các nguyên nhân tội lỗi, và có như thế chúng ta mới có
thể chữa trị tận gốc, ngõ hầu đi xa hơn và vững hơn trong đường
lối của Chúa, tức là trở nên con người mới, con người thuộc về
Chúa Kitô mỗi ngày một thành toàn hơn. Có thể xét mình qua các
mối tương quan: với Chúa, với tha nhân, với bản thân.

CC..VVIIIIII..11bb DDiiệệtt ttrrừừ ttíínnhh xxấấuu cchhủủ đđạạoo vvàà tthhựựcc ttậậpp nnhhâânn đđứứcc đđốốii
nngghhịịcchh::

Con người thật của ta có những tính tốt, m à cũng có nhiều
khuynh hướng và tập quán xấu. Muốn bài trừ tận tuyệt tính xấu, ta
phải luyện tập nhân đức đối lập. Thí dụ: ng ười nóng tính cần
luyện tập nhân đức hiền lành, người nhút nhát phải tập đức can
đảm, người ham muốn sắc dục phải tập đức khiết tịnh…. Ghi ra
các tính xấu hay mắc phải để cố gắng t ìm ra nguyên nhân hay tìm
ra tính xấu chủ đạo là tính xấu mạnh nhất (thường ẩn kín, nhưng

129 x. Bài viết của Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.
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điều động những tính xấu khác). Về nhân đức cần thực tập, cần có
những nghiên cứu thêm, tìm hiểu sâu xa nhân đức này để biết và
yêu mến, đồng thời tìm ra những phương thế cụ thể trong luyện
tập.

CC..VVIIIIII..11cc ĐĐộộcc tthhâânn kkhhiiếếtt ttịịnnhh ((ttrrưưởởnngg tthhàànnhh nnhhâânn bbảảnn:: ứứnngg
xxửử,, ttììnnhh ccảảmm vvàà ggiiớớii ttíínnhh))

Tông Huấn Pastores Dabo Vobis số 29 đ ã khẳng định thật
rõ: “Chức linh mục chỉ được phong ban cho những người đã lãnh
nhận từ Thiên Chúa hồng ân có được ơn gọi sống tinh khiết trong
bậc sống độc thân.” Trong thế giới đề cao h ưởng thụ hôm nay,
“độc thân khiết tịnh” đang là một thách đố thật lớn cho các linh
mục và các chủng sinh. Về vấn đề này, cha linh hướng là một
người hướng dẫn, một người bạn thật quí giá. Hãy tin tưởng, trình
bày và bàn hỏi với ngài ngay từ lúc đầu, khi “cảm thấy có vấn đề.”
Đừng để đến khi “quá trễ”, “lửa gần r ơm lâu ngày cũng cháy”,
cháy rồi mới trình bày. Các vấn đề nổi cộm hiện nay: Lạm dụng
tình dục trẻ em, Lạm dụng t ình dục phụ nữ trưởng thành (đĩ đực,
Giuse ở Ai cập), “Sinh viên tầm gửi,” Đồng tính luyến ái, Thủ
dâm…

CC..VVIIIIII..22 TTăănngg ttrrưưởởnngg đđờờii ssốốnngg tthhiiêênngg lliiêênngg
CC..VVIIIIII..22aa DDâânngg nnggààyy,, TThháánnhh LLễễ,, CChhuuỗỗii MMâânn CCôôii

Chọn ý hướng dâng ngày cụ thể: mỗi ngày hoặc mỗi tuần
một ý hướng. Ghi lại những khám phá th êm qua học hỏi, qua
gương sáng, qua những cảm nhận về Thánh lễ (ví dụ: một lời n ào
đó trong Phụng vụ Lời Chúa, trong Kinh Nguyện Thánh Thể,
chuẩn bị dâng lễ hay cám ơn sau rước lễ…). Chọn cho m ình một
cách lần chuỗi Mân Côi (những ý chỉ cầu nguyện, t ìm những tài
liệu hướng dẫn…). Coi việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể, s ùng
kính Mẹ Maria và Thập giá là phương thế nâng đỡ và bảo đảm
trung thành cho đời sống và sứ vụ chủng sinh hôm nay, và linh
mục ngày mai.

CC..VVIIIIII..22bb SSáácchh TThhiiêênngg LLiiêênngg
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Trao đổi với cha linh hướng để có sách thiêng liêng thích
hợp mà đọc. Ghi lại trong khung này: tên sách - tác giả - chủ đề đã
đọc trong tháng. Tập ghi footnotes v à bibliography. Ghi tóm tắt
những cảm nghĩ, những khám phá giúp ích cho đời sống thi êng
liêng… Đừng quan niệm môn Tu đức nh ư đứng tách biệt với các
môn học khác. Để nuôi dưỡng đời sống nội tâm và lớn lên trong
đời sống thiêng liêng, ứng sinh phải được giúp cầu nguyện và
chiêm ngắm trong và qua các môn học. Tu đức không phải là một
môn học thuần túy lý thuyết, mà là một cuộc sống luôn được
chỉnh sửa, canh tân và biến đổi, với tác động của Chúa Thánh
Thần.

CC..VVIIIIII..22cc XXéétt mmììnnhh-- NNhhậậtt kkýý TTĩĩnnhh ttââmm
“Hãy tự biết mình” – “Xin cho con biết Chúa, xin cho con

biết con.” Muốn thế, cần có sự xét m ình mỗi ngày. Trung thành
như thế nào? Anh đã dùng cách nào để xét mình? Để viết nhật ký
đạo đức? Những khó khăn trong khi xét m ình, khi viết nhật ký đạo
đức, khi tĩnh tâm? Những ích lợ i nhận thấy được.

CC..VVIIIIII..22dd NNgguuyyệệnn ggẫẫmm
Có nhiều phương pháp nguyện gẫm theo nhiều linh đạo

khác nhau, mỗi người chọn cho mình một cách nguyện gẫm thích
hợp. Phương pháp Nguyện gẫm của Xuân Bích đơn giản trong ba
thì:

 Đặt Chúa Giêsu trước mắt (thờ lạy), nghĩa là chăm
nhìn Chúa trong Phúc Âm, xem vi ệc Chúa làm, lời
Chúa giảng dạy, thái độ và tâm tình của Chúa;

 Đặt Chúa Giêsu trong tim (hiệp thông) nghĩa là yêu
mến Chúa và yêu mến như Chúa Giêsu yêu mến, hòa
cùng một nhịp tim với Chúa Giêsu;

 Đặt Chúa Giêsu trên bàn tay (hợp tác), nghĩa là hành
động bằng một lời dóc lòng cụ thể khả thi để kiểm
chứng lại khi xét mình, nỗ lực đem Chúa Giêsu đến
cho những người mình gặp gỡ.
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Tập viết lại bài nguyện gẫm đã thực hiện, theo phương
pháp mà mình đã chọn, để đọc lại hầu nuôi dưỡng đời sống thiêng
liêng và trao đổi với vị Linh hướng. Ghi lại những tiến bộ hoặc
khó khăn đang gặp đối với việc nguyện gẫm.

CC..VVIIIIII..22ee VViiếếnngg TThháánnhh TThhểể
Mầu nhiệm Thánh Thể là nguồn suối và chóp đỉnh của đời

sống và sứ vụ linh mục. Tập sống thân  mật với Chúa Giêsu Thánh
Thể, năng viếng Mình Thánh Chúa. Chương trình dành cho Chúa
Giêsu Thánh Thể trong tuần (lúc nào? đã làm thế nào?). Viết lại
tóm tắt những cảm nhận trong tháng đối với Chúa Gi êsu Thánh
Thể. “Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ
sức cho, và lòng các con sẽ được bình an.” “Trong khi cầu
nguyện, anh em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, v ì
Người hằng thương yêu chăm sóc đến anh em.”

CC..VVIIIIII..22ff ĐĐờờii ssốốnngg bbáácc ááii hhuuyynnhh đđệệ
“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là

mối dây liên kết mọi điều tuyệt hảo”130 Tình huynh đệ giữa các
linh mục là “tình huynh đệ Bí Tích.” Linh mục là “con người của
tương quan”131: Cuộc sống chung tốt đẹp cần những yếu tố n ào?
Cuộc sống chung nặng nề là do những nguyên nhân nào? Việc bác
ái là một phương thế hữu hiệu giúp “tăng trưởng đời sống thiêng
liêng.” Cần có những quyết tâm làm những việc bác ái cụ thể. Nỗ
lực làm vô hiệu câu nói chua chát: “Homo homini lupus, mulier
mulieri (soror sorori) lupior, sacerdos sacerdoti lup issimus.”

Trông về tháp đổ nghiêng nghiêng
Chạnh lòng tưởng nhớ chuyện riêng của mình
Ước mong đời sống có t ình
Sầu thương vương nhẹ như hình mây bay
Rồi ra phải trái có ngày
Ai đời đi trả nợ nần chẳng vay

130 Col. 3,14.

131 x. Pastores Dabo Vobis số 43.
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Phù sinh một phút trắng tay
Hơn nhau một chút dở hay ở đời
Xét đoán là việc Chúa Trời
Ai mà kết án những người anh em
Mặt mình cũng có lọ lem
Tiên vàn lo rửa pha dèm làm chi!
Hận thù hãy mau lấp đi
Yêu thương xây dựng khắc ghi trí lòng
Làm sao đáng được khoan hồng
Trong ngày thẩm phán chí công sau cùng.

CC..VVIIIIII..22gg KKỷỷ LLuuậậtt CChhủủnngg VViiệệnn
“Ai tuân giữ kỷ luật, kỷ luật sẽ g ìn giữ người đó.” Ghi lại

những điểm nào về kỷ luật cảm thấy khó giữ và tìm biết nguyên
nhân khó khăn? Ghi lại những kinh nghiệm cụ thể về những điểm
kỷ luật đã thực hiện tốt?

CC..VVIIIIII..22hh HHưướớnngg ddẫẫnn ccủủaa CChhúúaa TThháánnhh TThhầầnn ((nnhhữữnngg ccảảmm
nnhhậậnn rriiêênngg))

Chúa Thánh Thần luôn hoạt động: Ngài sẽ nhắc các con
mọi điều Thầy đã dạy các con; Ngài sẽ dạy các con phải nói g ì và
nói thế nào, và Ngài sẽ nói thay cho các con nữa… Ghi lại những
khám phá, những điều đánh động một các đặc biệt (một g ương
sáng, một câu Phúc âm…)

CC..VVIIIIII..33 TThhaaoo tthhứứcc TTôônngg đđồồ
CC..VVIIIIII..33aa TThhấấuu hhiiểểuu ơơnn ggọọii lliinnhh mmụụcc ttrriiềềuu113322

Hiểu, khám phá, xác tín thêm gì về Ơn gọi Linh Mục
Triều. Ước mơ gì? Chuẩn bị thế nào cho đời sống Linh Mục?
Khai triển “Mô hình Linh Mục Đích Thực” để phác họa v à xây
dựng cho chính mình mẫu linh mục mà mình sẽ thực hiện trong
tương lai. Nếu tôi làm linh mục, tôi sẽ làm gì để: Dạy giáo lý,
giảng.... (sứ vụ Tiên Tri); Tổ chức phụng vụ, lễ sinh, ca đo àn,
phòng thánh... (sứ vụ Tư Tế); Điều hành, hướng dẫn cộng đoàn:

132 Xin xem Vài nét về linh mục triều.
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hội đồng giáo xứ, các đoàn thể, các công việc từ thiện xã hội... (sứ
vụ Vương Đế). Hiện nay tôi thấy cần phải chuẩn bị g ì để trở thành
một “linh mục tốt” như lòng Chúa mong ước?

CC..VVIIIIII..33bb VVấấnn ĐĐềề CCầầnn TTrraaoo ĐĐổổii
Chủ động nêu ra các thắc mắc hay vấn đề muốn t ìm hiểu

thêm, muốn bàn hỏi thêm với cha linh hướng và các nhà đào tạo.

CC..IIXX.. TTrrắắcc NNgghhiiệệmm TTââmm LLýý VVàà PPhhâânn ĐĐịịnnhh ƠƠnn GGọọii
(Bộ Giáo dục Công giáo, Hướng sử dụng tâm lý học trong việc

tiếp nhận và đào luyện ứng sinh Linh mục: Vì sự trưởng thành đầy
đủ của các linh mục ngày mai, ban hành ngày 30/10/2008)

CC..IIXX..11 ĐĐôônngg LLựựcc vvàà NNhhữữnngg GGiiớớii HHạạnn
Vì ảnh hưởng của lối sống buông thả luân lý v à hưởng thụ

khoái lạc, cùng những gương xấu và hậu quả tai hại của lạm dụng
tình dục, nhiều người đòi hỏi các ứng sinh ơn gọi phải trải qua
những trắc nghiệm tâm lý và tính dục.113333

Đối với tâm thức của người Việt Nam vốn rất dè dặt, nhất
là trong lãnh vực giới tính, việc này rất tế nhị và có nguy cơ tai hại
là làm cho người ta bị cám dỗ nói dối, và nếu đã nói dối một lần,
họ sẽ có cớ mạnh để tiếp tục nói dối nữa. V ì thế, những trắc
nghiệm tâm lý nên chỉ được sử dụng giới hạn thôi, và không được
dùng để điều tra lai lịch, moi móc những bí mật sâu kín, hầu đánh
giá tính thích hợp toàn diện của ơn gọi ứng sinh.

Tuy nhiên, trắc nghiệm tâm lý ở những giai đoạn khác
nhau của cuộc đời vẫn là hữu ích: khả năng và thái độ của ứng
sinh có thể được kiểm tra và bất cứ khuyết điểm hay yếu kém tâm
lý nào cũng có thể được chữa lành nhờ chữa trị hay tư vấn tâm lý.

133 Xem Thư ĐGH Biển Đức XVI cho Công giáo Ái Nhĩ Lan liên quan đến lạm dụng tính

dục.
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Nhưng nhà chuyên môn chỉ được phép tìm kiếm và tường trình về
những gì mà chính ứng sinh không biết hay không thể diễn tả v à
giải thích được. Hơn thế nữa, theo Đức Gioan Phaolô II, chúng ta
phải quan tâm tới việc đào tạo các chuyên gia tâm lý: ngoài trình
độ khoa học cao, họ còn cần có sự hiểu biết đến nơi đến chốn
quan điểm Kitô giáo về chức linh mục v à đời sống ơn gọi linh
mục nữa, hầu cung ứng sự trợ giúp hữu hiệu cho việc hội nhập
cần thiết của các chiều kích nhân bản v à siêu nhiên.

 Đồng ý với quan điểm của Đức Thánh Cha, tiến sĩ Rick
Fitzgibbons, chuyên gia tâm thần đề nghị rằng các chuyên gia tâm
lý và tâm thần dấn thân cho nhiệm vụ quan trọng đặc biệt l à đánh
giá các ứng sinh linh mục phải tham dự các ch ương trình đào tạo
trung thành với giáo huấn của Hội Thánh về luân lý tính dục.

CC..IIXX..22 TTiiếếnn TTrrììnnhh
Cơ sở đào tạo sẽ cung ứng cho ứng sinh việc tham vấn cá

nhân với một chuyên gia tâm lý/tâm thần. Cuộc đối thoại phải
được giữ riêng tư và bí mật. Mỗi cá nhân được tự do gặp chuyên
gia tâm lý/tâm thần khi nào tùy ý muốn.

Khuôn khổ căn bản của việc tư vấn là một mô hình trị liệu
ngắn, trong đó các kỹ thuật trị liệu tập trung v ào các đề tài nổi
cộm và những xung đột đã biết. Mục đích là làm cho ứng sinh
được tư vấn có khả năng gia tăng các phương tiện có sẵn của mình
để hiểu rõ và giải quyết xung đột, đồng thời giúp ứng sinh trở
thành người trị liệu cho chính m ình, nghĩa là giúp đương sự hội
nhập các phương diện của câu chuyện đời, nhân cách v à tâm linh
của đương sự.

Thỉnh thoảng có những thiếu cân bằng hoá học khiến các
cá nhân trải nghiệm sự chán nản và những chán nản này cần được
chẩn đoán và chữa trị. Cũng tương tự như thế với một số tình
trạng băn khoăn lo lắng. Phải hiểu vai tr ò chuyên gia tâm lý/tâm
thần là trợ giúp ứng sinh hiểu biế t toàn diện hơn về nhân cách của
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mình. Do đó, ứng sinh hoàn toàn tín nhiệm chọn tư vấn với
chuyên gia tâm lý/tâm thần được nhà đào tạo đề nghị. Sự tín
nhiệm này vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi nhà đào tạo đề nghị
một tư vấn như thế nhằm cho ứng sinh trưởng thành ở mức độ sâu
hơn.

CC.. IIXX..33 TTrrắắcc NNgghhiiệệmm TTââmm LLýý TTrroonngg VViiệệcc TTuuyyểểnn LLựựaa
vvàà CCààoo TTạạoo ỨỨnngg SSiinnhh

Theo bà Gladys A. Sweeney, có nh ững ứng sinh xác tín
rằng mình có ơn gọi, nhưng động lực ơn gọi ấy đôi khi đến từ một
ước muốn vô thức muốn tránh đời sống vợ chồ ng hoặc muốn chạy
trốn những mối tương quan liên nhân vị. Khoa tâm lý giúp làm
sáng tỏ các trở ngại này, và như thế giúp ích rất lớn, không những
cho Giáo Hội mà còn cho chính ứng sinh nữa.

Việc sử dụng các phương tiện tâm lý và những cuộc phỏng
vấn chẩn đoán làm cho người ta có thể thấy được chướng ngại
mang bản chất tâm thần, tình cảm hay cơ chế thể lý đang ngăn cản
ứng sinh tự do quyết định về ơn gọi của mình, trong khi đó ơn gọi
phải là một quyết định hoàn toàn tự do dựa trên tình yêu.

Việc đào tạo ứng sinh là một công cuộc lâu dài đòi hỏi một
mức độ tự xem xét nội tâm và kiểm tra mạnh mẽ về chính bản
thân. Trong thời kỳ đào tạo có thể xuất hiện các hiện t ượng tâm lý
kiểu như nỗi thống khổ, sự lo âu, những lúc căng thẳng, v à chúng
sẽ được dọn dẹp sáng sủa nhờ việc linh hướng. Cũng có những
trường hợp phải kêu gọi đến sự giúp đỡ của các khoa học tâm lý.
Trong trường hợp này, việc tham khảo một chuyên gia tâm lý có
thể cứu vãn được ơn gọi.

Một chuyên gia tâm lý có phẩm chất tốt là một nhà tâm lý
học biết thấu đáo về những phát minh mới nhất của khoa học,
đồng thời phải hiểu rõ viễn ảnh toàn tiện của chiều kích siêu nhiên
của ơn gọi. Có thể rằng những thời kỳ lo âu hay chán nản không
phải là phản ánh của tình trạng rối loạn chức năng tâm lý, nh ưng
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đó là biểu hiện của giai đoạn nhất thời của đời sống thi êng liêng,
như “đêm tối của linh hồn.” Trong trường hợp này, một khi giai
đoạn ấy kết thúc, đương sự sẽ ở trong mức độ đời sống thi êng
liêng cao hơn.

Nếu một chuyên gia tâm lý không hiểu biết gì về những
phương diện siêu nhiên của ơn gọi, mà chỉ thấy đó là những rối
loạn chức năng tâm lý, th ì chuyên gia tâm lý ấy đã làm điều xấu
hơn điều tốt, vì đã cản trở sự phát triển đời sống thi êng liêng của
ứng sinh. Trái lại, nếu đó chỉ l à một vấn đề tâm lý th ì thật là sai
lầm khi coi nó như một vấn đề thiêng liêng. Vì thế, các chuyên gia
tâm lý được đào tạo kỹ lưỡng về trình độ tri thức và thiêng liêng
có thể giúp ích rất nhiều, không những trong việc tuyển chọn m à
còn đào tạo ứng sinh linh mục nữa.

Một cái nhìn toàn diện về con người là một cái nhìn bao
gồm mọi khía cạnh: tâm lý, thi êng liêng và luân lý. Những ai có
vấn đề về tâm lý thường có khuynh hướng quyết định một cách
thiếu khôn ngoan, đi ngược với bản tính nhân loại, và đôi khi còn
theo cách vô luân nữa. Trong trường hợp này, khoa tâm lý học
phải can thiệp để giải thoát ý chí hầu ứng sinh có thể thấy đ ược
các trạng huống cách khách quan, phân biệt cách khôn ngoan việc
phải làm và làm trong đường lối luân lý và nhân đức. Bấy giờ,
khoa tâm lý phục vụ sự thật, và giúp “uốn cho ngay đường của
Chúa” hầu con người biết chọn điều thiện.

CC.. IIXX ..44 LLiiêênn QQuuaann ĐĐếếnn ĐĐộộcc TThhâânn TThháánnhh HHiiếếnn
Cần phải cẩn trọng và khôn ngoan giải thích cách đầy đủ

cho ứng sinh biết đời sống tu tr ì và độc thân thánh hiến đích thực
là gì, để ứng sinh hiểu được mục đích của việc đào tạo và cộng tác
cách tốt hơn với Chúa Thánh Thần qua vị linh h ướng.

Ngay trước khi chịu chức hay tuyên khấn, ứng viên đã
phải hiểu đầy đủ và phát triển cách thích hợp động lực t ình cảm,
tình yêu trưởng thành và nồng nhiệt cho Đức Giêsu, hy vọng sống
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động vì Nước trời, và lòng nhiệt thành hăng hái giúp tha nhân vào
Nước Trời. Ứng sinh phải tiết dục ho àn toàn và sống đức thanh
khiết cách bình an, không bị dục vọng thiêu đốt, nhờ đó sẽ được
chắc chắn về mặt luân lý trước lời hứa sống độc thân khiết tịnh
của mình.

Với một đời sống thiêng liêng trưởng thành, ứng sinh sẽ
thấy đời sống độc thân khiết tịnh l à quà tặng thiêng liêng của
Chúa vì phần rỗi của loài người hơn là một gánh nặng. Do đó, chủ
đề giới tính là nhu cầu khẩn cấp trong chương trình đào tạo nhân
bản và thiêng liêng cho ứng sinh.

Theo những khám phá mới đây của John Jay College of
Criminal Justice thì cơn khủng hoảng trong Giáo Hội l à đồng tính
luyến ái (phần lớn các nạn nhân không phải l à trẻ em). Nỗi cô đơn
và thiếu tự tín là nguyên nhân của sự hấp dẫn đồng giới. Nhưng
các hấp dẫn này được giải quyết với sự trợ giúp của Chúa. Đức
thanh khiết nên được trình bày như một đường lối lành mạnh của
cuộc sống. Hỏi ứng sinh xem họ thích ng ười khác giới hay đồng
giới thôi thì chưa đủ. Phải giúp ứng sinh nỗ lực đối mặt v à giải
quyết các xung đột tình cảm của y nhờ tâm lý trị liệu v à linh
hướng.

Những ứng sinh có các hấp dẫn đồng tính phải trải qua t ư
vấn và trị liệu tâm lý, và chỉ những ai đã hoàn toàn trị liệu thành
công mới được phép tiếp tục. Ứng sinh ấy sẽ không đ ược chịu
chức hay khấn cho đến khi các xung đột n ày được chữa lành và
không còn bị coi là đồng tính luyến ái. 113344

Trong lãnh vực này, các nhà đào tạo có một chương trình
rộng lớn và thách thức để phát triển, nhất là làm gương sáng.
Gương sáng hiệu quả hơn các thuyết giảng của họ: Ở đâu sự độc
thân khiết tịnh được sống cách sung mãn và vui tươi, ở đó đời

134 x. Huấn Thị của Bộ Giáo Dục Công Giáo về đồng tính luyến ái ng ày 04-11-2005.
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sống thiêng liêng sẽ được sống cách cao độ. Phải dạy ứng sinh
hiểu được ý nghĩa đích thực của đời độc thânkh iết tịnh và hiểu lý
do tại sao Hội Thánh đòi hỏi phải sống độc thân khiết tịnh, đồng
thời phải học tận dụng các phương tiện nhân bản và siêu nhiên để
sống cam kết này cách vui tươi.

Những mối tương quan lành mạnh với cả hai giới làm nên
một phần quan trọng trong việc giáo dục và phân định liên quan
đến đời sống độc thân khiết tịnh. Các nh à đào tạo đóng vai trò
chìa khóa trong việc đào tạo đời sống độc thânkhiết tịnh. Chính họ
phải hội nhập tốt lãnh vực giới tính và đời sống độc thân khiết
tịnh. Đời sống độc thân khiết tịnh gắn liền với các nhân đức Phúc
âm khác là khó nghèo và vâng ph ục. Vì thế, đào tạo sống đời độc
thân khiết tịnh phải đi đôi với đào tạo sống giản dị và vâng lời có
trách nhiệm.

Chúng ta có thể kết luận với Đức Gioan Phaolô II : “Bảo
đảm tốt nhất của đời sống độc thân nằm ở việc đ ào tạo đúng đắn
và quân bình cho các ứng sinh. Họ được mời gọi tha thiết nắm
giữ, với vui mừng và quảng đại, một lối sống khiêm nhường, giản
dị và thanh khiết, vốn là nền tảng thực hành của đời sống độc
thân khiết tịnh của Hội Thánh” 113355

CC..XX.. TTRRỞỞ TTHHÀÀNNHH ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC

CC..XX..11 CCoonn đđưườờnngg ơơnn ggọọii pphháátt ssiinnhh ttừừ mmộộtt ccuuộộcc
đđổổii đđờờii

CC..XX..11aa TTrrởở tthhàànnhh ỨỨnngg ssiinnhh LLiinnhh mmụụcc llàà::
 Chia cắt với cái đi trước, nghĩa là người đang trở thành

ứng sinh linh mục từ bỏ một cách sống, một cách hiểu biết
đối với Thiên Chúa, với vũ trụ, với chính m ình và tha

135 John Paul II, On Psychology and Candidates for the Priestho od, Vatican 21/2/ 2002.
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nhân, tức là con người trần thế bấy lâu nay của m ình.
Thánh Phaolô khuyên “quên h ẳn đàng sau, nhắm phía
trước 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 trước. Như
thế, sự trở thành mở đường vào cuộc sống ứng sinh linh
mục là một sự xé rách, một thứ cái chết, nh ưng rách để
lành, chết để sống; đó là một thứ biến đổi một mất một
còn.

Dường như có một đổ vỡ giữa người thanh niên và ứng
sinh linh mục. Thật thế, khi chúng ta đang b ước vào đời ứng sinh
linh mục, chúng ta dường như không còn sống như một thanh niên
bình thường nữa, mà sống như một con người thiêng liêng, dù vẫn
còn có con người trần tục trong chính m ình. Tính lưỡng 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 có khi thất bại nữa: “Ai
từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng
dại đôi lần? Nhưng đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!”136

CC..XX..11bb MMộộtt kkiinnhh nngghhiiệệmm đđổổ vvỡỡ
Ta có thể nhìn kinh nghiệm đổ vỡ (sự chia cắt và cái chết)

nầy qua hình ảnh Abraham cắt đứt mọi mối quan hệ cộng đồng v à
yêu thương với gia đình, với đồng bào và thiên nhiên, rời bỏ quê
hương để đi tìm một quê hương mới, hầu được triển nở thành thủ
lãnh / cha một dân tộc. Như 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.

 Một cuộc đổ vỡ lịch sử và nền tảng
Chúng ta không sợ nói lên kinh nghiệm bản thân để mô tả

thứ thanh tẩy cần thiết hầu đi v ào hành trình thiêng liêng, chu ẩn bị
tiến tới chức linh mục. Muốn thế, cần có tín nhiệm lẫn nhau thực

136 Nguyễn Bá Học.
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sự trong việc linh hướng. Cái quan trọng là có nơi mỗi người một
biến cố lịch sử đánh dấu thời khắc trở thành ứng sinh linh mục, và
thời khắc đó được sống thường xuyên trong tất cả công cuộc tìm
kiếm và thực thi thánh ý Chúa: Linh mục sống căn tính linh mục
suốt cả đời (x. Biến cố ngã ngựa của Saolô).

 Đổ vỡ là sự khởi đầu
Biện chứng pháp dẫn ta từ đối chọi chính đề – phản đề đến

hợp đề (một quan điểm mới). Cũng thế, mỗi một đổ vỡ mở ra một
khởi đầu mới: Chính đề ↔ Phản đề → Hợp đề; Hợp đề n ày =
Chính đề mới ↔ Phản đề mới → Hợp đề mới = Chính đề mới ….

 Sống ơn gọi như sự chia tách:
Sự kiện người đi tu xem ra hiện hữu tách biệt với ng ười

đời khiến người ta than phiền đi tu là cắt khỏi cuộc sống (xuất
thế). Nhưng một cách nào đó đời tu đòi lại sự chia tách nầy (nhập
thế) và khoảng cách giữa tu và không tu là một dữ kiện có một ý
nghĩa hữu lý: sống một cách khác hợp với chọn lựa của đời m ình.
Đổ vỡ nầy đánh dấu sự khởi đầu của tất cả mọi cuộc đời.

CC..XX..22 CChhếếtt cchhoo ccááii ccũũ đđểể ssốốnngg cchhoo ccááii mmớớii
Phải chăng tu và không tu có mâu thuẫn và loại trừ lẫn

nhau, và mối tương quan được định nghĩa bằng cái chết? Có thể
nói đây là một bạo lực ngọt ngào: giết chết cái chất trần tục trong
con người mình, để cuối cùng được sinh ra trong con người tu:
“Anh em hãy mặc lấy con người mới đã được Đức Kitô Phục Sinh
biến đổi.” “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ
đã qua đi và cái mới đã có đây rồi”137 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 trưởng là thay đổi, và mỗi chặng
đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những

137 2 Cr 5,17.
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thay đổi quyết định. Và đó là tiến trình lâu dài của một công cuộc
hợp tác đào tạo và tự đào tạo, vừa thần linh vừa nhân loại. Đời
sống ơn gọi sẽ theo tiến trình năm bước này:

- Chính Chúa cất tiếng gọi, trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Ứng sinh đích thân đáp lại.
- Ứng sinh cam kết theo chính Chúa Kitô to àn thể.
- Ứng sinh biến đổi và điều chỉnh cuộc sống m ình cho

phù hợp với đời sống ơn gọi linh mục.
- Ứng sinh kiên trì dấn thân phục vụ Chúa trong tha

nhân qua việc chịu chức.

Muốn cho việc hướng tới đời sống mới này thành công,
chúng ta phải đặt mình trong tay Chúa, như cây viết chì tron tay
nghệ sĩ, vì “không có Thầy các con chẳng làm được gì hết” và
“với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”



CCHHƯƯƠƠNNGG BBAA
ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN

ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO
VỀ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
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“Hãy luyện tập sống đạo đức, v ì luyện tập thân thể
thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích
mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự s ống hiện tại cũng
như tương lai cho người có lòng đạo đức”138

AA.. NNHHẬẬPP ĐĐỀỀ TTỔỔNNGG QQUUÁÁTT

AA..11 CCầầuu nngguuyyệệnn llàà ggìì??
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Có bao giờ chúng ta

thử nín thở lâu lâu một chút không? Nếu bị ngộp thở hay bị h ơi
ngạt không thở được, liệu con người có còn sống được không?
Điều xảy ra cho cơ thể cũng sẽ xảy ra cho đời sống thi êng liêng
của chúng ta khi chúng ta ngưng cầu nguyện. Tự đáy tâm hồn
mình, con người luôn luôn khát khao Thiên Chúa. Cầu nguyện,
dưới hình thức này hay hình thức khác, là hơi thở của linh hồn.
Người ta có thể trói buộc tay chân con ng ười, khóa chặt miệng
lưỡi con người, nhưng không ai có thể ngăn cản con người cầu
nguyện. Cầu nguyện là nhựa sống của tâm hồn. Con người có thể
chết dần trong thân xác v ì bệnh tật, đau đớn hay bị hành hung,
nhưng lời cầu nguyện nối kết tâm hồn con ng ười với Thiên Chúa
và đem lại cho con người sức sống vượt lên trên mọi thử thách và
chết chóc.

Hãy tưởng tượng một tình bạn không chia sẻ hiệp thông và
không dành thời giờ cho nhau th ì tình bạn đó có tồn tại được
không? Để duy trì tình bạn tốt, chúng ta cần dành cho nhau những
khoảnh khắc nghĩa tình trong cuộc sống: chia sẻ, tâm sự, chỉ bảo
huynh đệ, xin lỗi, tha lỗi, quyết tâm chung cho một mối quan hệ
tốt đẹp hơn trong đời sống ơn gọi và sứ vụ mục vụ.

Cũng thế, cầu nguyện là dành thời giờ thân mật cho Chúa,
nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói với m ình. Chúa làm sao đổ

138 1 Tm 4,7-8.
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đầy cuộc sống chúng ta niềm vui, ánh sáng, sức mạnh  và thành
quả, nếu chúng ta không dành thời giờ sống với Ngài, tìm biết
Ngài, yêu mến Ngài, đi vào tương quan năng động và riêng tư với
Ngài bằng cầu nguyện? Chính Chúa Gi êsu đã nói rõ rằng nếu
không có Ngài thì chúng ta chẳng làm được gì.

Chính Chúa Giêsu đã sống đời cầu nguyện kết hiệp li ên lỉ
với Chúa Cha. Ngài cầu nguyện một mình nơi thanh vắng hay
giữa đám đông, sáng sớm tinh s ương hay lúc chiều xuống đêm về,
có khi suốt cả đêm... Chính Ngài đã dạy cho môn đệ cách cầu
nguyện, đặc biệt qua Kinh Lạy Cha. Và Ngài dạy phải tỉnh thức
và cầu nguyện luôn, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng
xác thịt lại nặng nề yếu đuối.

Cầu nguyện là nguồn ánh sáng và nghị lực xuất phát từ Chúa để
làm sống động và nuôi dưỡng toàn bộ đời sống ơn gọi và hoạt động
tông đồ của mỗi người và mỗi cộng đồng, với ân huệ là sự hiện diện và
tác động của Chúa Thánh Thần trong lòng mỗi người. Cầu nguyện làm
cho con người có khả năng hướng về Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha
với niềm tin tưởng thảo hiếu. Cầu nguyện là quà tặng Chúa ban làm cho
chúng ta được bám rễ sâu trong đức tin. Cách cầu nguyện đích thực là
cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, cầu nguyện với Chúa Giêsu và cùng
với Chúa Giêsu mà cầu nguyện với Chúa Cha, hòa nhập trong mối hiệp
thông với lời cầu nguyện của Hội Thánh: Chúng con cầu xin nhờ Đức
Giêsu Kitô...

Cầu nguyện nuôi dưỡng và phát triển đời sống thiêng
liêng, nghĩa là sống tiếp thông với Chúa, không ngừng đổi mới nội
tâm, khởi đầu và khởi đầu lại mãi cho mọi cuộc canh tân trong
Hội Thánh, nhờ tác động và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần:
“Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Chính Thánh
Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng than
khôn tả. Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người…và Thánh
Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thi ên
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Chúa.”139 Chính Chúa Giêsu đã nói: “Giờ đã đến -và chính là lúc
này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng
Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những
ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những
kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự
thật."140

Chúng ta nhờ Thánh Thần mà dâng lời cầu nguyện như
của lễ xứng hợp và đẹp lòng Thiên Chúa. Làm sao Chúa có th ể từ
khước lời cầu nguyện phát xuất từ tinh thần v à sự thật mà Người
đòi hỏi?, nhất là khi cầu xin nhân danh Chúa Giêsu.141 Chúa có
thể ban cho ta điều ta xin , nhưng khi Ngài không ban điều chúng
ta xin thì hãy hiểu rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta điều tốt hơn, là
một biến đổi nội tâm và tinh thần, chẳng hạn lời cầu nguyện sẽ
huấn luyện chúng ta biết nhẫn nhục chịu đựng nghịch cảnh, có sức
mạnh nhận ra ơn thánh và điều Chúa muốn, tức là những ơn của
Chúa Thánh Thần và chính Chúa Thánh Thần vậy.

Trong sứ điệp ngày 14/4/2008 gửi tất cả các linh mục trên
khắp thế giới, Bộ Giáo Sĩ khẳng định rằng cầu nguyện phải l à ưu
tiên số một của linh mục. Và muốn được như thế, linh mục phải
chiêm ngắm con người toàn thể của Chúa Giêsu và tương quan
mật thiết với Ngài, đồng hóa hoàn toàn chính mình với Ngài, mà
Thánh Thể là nơi tuyệt hảo để củng cố thực thể đời sống linh mục,
như người ta cần thở để sống. 142

AA..22 CCầầuu nngguuyyệệnn ggiiúúpp ttaa ggặặpp đđưượợcc CChhúúaa

139 Rm 8,26-27.

140 Ga 4, 23-24.

141 x. Ga 16,23-24: Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật

anh em: anh em mà xin Chúa Cha đi ều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay,

anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn

vẹn.

142 VietCatholic News (Thứ Tư 16/04/2008 09:14)
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Mẹ thánh Têrêsa Avila đã nói: “Nếu con đi tới cùng trời
cuối đất, con sẽ tìm được dấu vết của Thiên Chúa. Nhưng nếu con
vào tận sâu thẳm tâm hồn con, con sẽ t ìm gặp được chính Ngài,”
vì Chúa Giêsu đã cho biết nếu ai yêu mến Ngài và tuân giữ lời
Ngài thì Ngài và Chúa Cha sẽ đến và ở trong người ấy.143

Nếu không có đời sống nội tâm, không có sự thinh lặng
bên ngoài lẫn sự thinh lặng bên trong, không đi vào nội tâm mình
mà chỉ sống hời hợt bên ngoài, thì làm sao chúng ta gặp được
Chúa đang ngự trong nơi bí ẩn ấy và hằng tác động, hướng dẫn
cuộc đời chúng ta?

Có câu chuyện hư cấu nói rằng khi dựng nên con người,
Thiên Chúa đã ưu ái ban cho con người thần tính của m ình và
giao cho con người quyền điều khiển tất cả tạo th ành. Với đặc ân
ấy, con người được thông minh và quyền thế trổi vượt trên muôn
loài, nên ngày càng kiêu ngạo, không muốn vâng phục cả Thi ên
Chúa nữa. Triều đình thiên quốc bèn bàn cách đối phó ngăn con
người khỏi ra hư đốn.

Một vị thiên thần đề nghị lấy thần tính của con ng ười chôn
sâu dưới đáy đại dương để nó không thể chui xuống lấy l ên được.
Một vị khác đề nghị đem thần tính của con ng ười giấu trên chín
tầng cao xanh không gian để nó không trèo lên lấy xuống được.
Một vị khác nữa để nghị phá hủy thần tính của con ng ười đi để nó
ra ngu muội không thể lên mặt kiêu căng và phản nghịch được
nữa.

Sau khi nghe tất cả những đề nghị đó, Thiên Chúa mỉm
cười bảo: “Các đề nghị thật hay, nh ưng mà không hiệu quả, vì
thần tính thì không thể nào bị phá hủy được, còn đem giấu dưới
đáy vực thẳm hay trên tận cùng không gian thì rồi ra với trí óc

143 Ga 14,23.
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thông minh và khả năng khoa học ngày càng tiến bộ có ngày con
người cũng đạt tới được.”

Các thiên thần có vẻ lo lắng và thất vọng. Thiên Chúa lại
mỉm cười đưa ra giải pháp: “Các ngươi hãy lấy thần tính của con
người giấu ở trong sâu thẳm tâm hồn nó, con người ngày càng chỉ
biết hướng ngoại và sống hời hợt theo bề ngoài, nó sẽ không đi
vào nội tâm của mình để thấy mà lấy lại được đâu.”

Như vậy chỉ có cầu nguyện, với đời sống nội tâm sâu xa,
mới gặp được Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Ngài. Đời sống
cầu nguyện và đời sống nội tâm làm phong phú và nuôi dưỡng đời
sống và sứ vụ linh mục. Do đó, cchúng ta không chỉ học triết học,
thần học, các khoa học xã hội và nhân văn, nhưng chúng ta cũng
cần được các nhà đào tạo giúp biết cầu nguyện và chiêm ngắm ở
trong và qua các đòi hỏi kiến thức hàn lâm này. Chính ở nền tảng
hành động tông đồ của chúng ta, cũng nh ư ở những lãnh vực hoạt
động khác, chúng ta luôn phải có một sự kết hiệp mật thiết với
Chúa Kitô, được vun trồng và tăng trưởng ngày một hơn.

AA..33 VVààii ttrrởở nnggạạii vvàà ccáácchh ứứnngg pphhóó ttrroonngg vviiệệcc ccầầuu
nngguuyyệệnn
AA..33..11 VVấấnn đđềề lloo rraa,, cchhiiaa ttrríí
Một vấn đề thường được đặt ra là con người chúng ta hay

bị chia lòng chia trí trong khi cầu nguyện. Tại sao? V ì sự yếu đuối
và những hoài niệm nhỏ nhen về những tổn thương mà con người
gây nên cho nhau trong đời sống chung (“Miếng ngon nhớ lâu, lời
đau nhớ hoài”) hay những đam mê sắc dục kích thích do phim
ảnh, quan hệ, do cả trí tưởng tượng vẽ vời; và do ma quỉ ghen
tương phá hoại (không ăn được thì đạp đổ). Luxifer, vốn là thiên
thần ánh sáng, phạm tội một lần m à bị phạt đời đời, trong khi con
người phạm tội được Chúa thương xuống thế cứu vớt, được tha
không phải một mà nhiều lần, nên tìm cách ngăn trở không cho ta
kết hiệp mật thiết với Chúa,  hầu mong cám dỗ được ta, vì chúng
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biết rằng một khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa th ì chúng
chẳng làm gì chúng ta được.

Làm thế nào để chống trả? Chúng ta đã chiến đấu nhiều để
gạt bỏ các chia trí đó đi, nhưng không thành công. V ậy xin đề
nghị đổi chiến thuật: Cách hay nhất là làm theo chỉ dẫn của Phụng
vụ, sống trong sự hiện diện của Chúa, tham dự cách ý thức, tích
cực và sống động vào cuộc cử hành, nhất là Thánh lễ, tập trung
chú ý theo dõi các cử chỉ và lời đọc của chủ tế, thầm lặp lại các
lời. Bằng cách đó, chúng ta vừa tránh được lo ra vừa tập luyện
trước các cử hành sẽ làm sau này. Các ứng sinh quen quan sát và
tập luyện như thế khi làm linh mục sẽ cử hành thánh lễ cách
chững chạc và thành thạo như đã làm linh mục lâu năm.

Ngoài ra, nỗ lực thực hành “phương pháp gậy ông đập
lưng ông” mà đối đầu giải quyết: Là lấy ngay điều làm chúng ta
chia trí mà trình bày với Chúa, cầu nguyện với Ngài, xin Chúa
biến đổi chúng ta và biến đổi người hay việc đang khiến chúng ta
bận tâm chia trí, kết hợp với lời khuyên của thánh Phêrô: “Trong
khi cầu nguyện, anh chị em hãy trao trút nỗi lòng của anh chị em
cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc anh ch ị em”144 Như
thế, điều trước đây làm chúng ta chia trí thì bây giờ lại trở thành
cơ hội và phương thế cho chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa.

AA.. 33..22 CCảảmm tthhấấyy kkhhôô kkhhaann
Chúng ta là một con người toàn thể gồm linh hồn và thể

xác. Nếu toàn thể con người chúng ta tập trung được cả tinh thần,
ý chí và tình cảm trong khi cầu nguyện th ì tốt đẹp biết bao. Nhưng
nếu cảm thấy khô khan thì cũng đừng bỏ cầu nguyện, dù lý trí và
tình cảm vắng mặt thì thể xác chúng ta cũng là chính chúng ta
đang kiên trì ở trước tôn nhan Chúa, thờ lạy Chúa. Cứ ki ên trì cầu
nguyện bằng cách giải bày với Chúa sự khô khan của chúng ta, v à
như vậy sẽ không còn khô khan nữa, vì ta đang hầu chuyện với
Chúa đấy thôi.

144 1 Pr 5,7.
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Ai cũng đã trải nghiệm đời sống cầu nguyện, cá nhân cũng
như cộng đồng, trong niềm vui sốt sắng cũng nh ư trong khô khan
nguội lạnh, nên cần thanh luyện và sửa chữa cách cầu nguyện của
mình. Hãy khiêm nhường chấp nhận những giới hạn yếu đuối v à
bất lực của con người. Nhiều vị đại thánh cũng phải trải qua
những đêm tối của đức tin để được thanh tẩy trước khi bước vào
giai đoạn nhiệm hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy phải kiên
trì cầu nguyện qua các dụ ngôn người bạn mượn bánh giữa đêm
khuya, hay đàn bà góa với vị quan tòa ngạo ngược…

Ngài cũng đã khuyến cáo: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần hăng hái nhưng xác
thịt lại yếu đuối.”145 Sự yếu đuối vốn là cái chung của thân phận
con người, như 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 như thiêu như đốt”146 và Ngài thúc
giục “Hãy cầu nguyện không ngừng”147

Thánh Ephrem nói cách ý v ị: “Bạn hãy thưởng thức món
bạn ăn và đừng buồn vì bạn không ăn hết được. Kẻ khát thì vui
khi được uống, và chẳng buồn vì không uống cạn được suối. Hãy
để suối làm cho bạn đã khát, chứ đừng để cơn khát của bạn uống
cạn suối; vì nếu bạn hết khát mà suối không cạn thì khi bạn lại
khát, bạn có thể uống nữa; còn nếu như bạn hết khát mà suối
cũng cạn luôn thì việc bạn uống cạn suối sẽ trở n ên tai họa cho
bạn. Hãy cảm tạ vì những gì bạn đã nhận được và đừng buồn vì
phần còn lại quá nhiều. Cái bạn đã tìm và đã lãnh được là phần
của bạn; ngoài ra cái còn lại là gia nghiệp sẽ được hưởng. Điều
mà trong một giờ bạn không lãnh được vì yếu đuối thì bạn có thể
lãnh nhận trong những giờ khác, nếu bạn ki ên trì. Đừng vì tà ý mà

145 Mc 14,38.

146 2 Cr 11,29.

147 1 Th 5,17.
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cố uống một hơi cho cạn cái không thể uống cạn một hơi; cũng
đừng vì ngu dốt mà không uống cái bạn chỉ có thể uống từ từ .”148

AA..33..33 NNhhuu ccầầuu ccôônngg vviiệệcc llôôii ccuuốốnn
Cần phân biệt cầu nguyện độc hữu (d ành riêng cho việc

cầu nguyện và chỉ việc cầu nguyện mà thôi) và cầu nguyện liên lỉ
(vừa làm việc vừa cầu nguyện, hay cầu nguyện trong khi l àm
việc), nghĩa là biến công việc thành lời cầu nguyện. Thánh Phaolô
khuyên: “Dù ăn dù uống, hay làm bất cứ việc gì khác, anh em hãy
làm cho sáng Danh Chúa .” Nói một cách dễ hiểu là mời Chúa
Giêsu cùng làm công nọ việc kia với mình. Cách này phù hợp với
linh đạo linh mục triều chúng ta, là chúng ta nên thánh bằng các
thừa tác vụ mục vụ của m ình.

Một cụ già chia sẻ với một cậu bé về đời sống cầu nguyện
liên lỉ. Cậu bé cho rằng không thể vừa l àm việc vừa cầu nguyện
được. Cụ già mời cậu lên chiếc thuyền nan với hai mái ch èo có
ghi chữ CẦU NGUYỆN ở cái này và LÀM VIỆC ở cái kia. Cụ
chỉ chèo với mái chèo “Làm Việc”. Con thuyền nan chòng chành
và quay vòng. Cậu bé kêu chóng mặt… Cụ già liền đổi tay với lấy
mái chèo “Cầu Nguyện” mà chèo. Con thuyền nan lại chòng
chành và quay vòng. Cậu bé kêu chóng mặt… Cụ đưa hai tay nắm
lấy cả hai mái chèo và cả hai tay nhịp nhàng cùng chèo. Thuyền
nan nhẹ nhàng lướt tới. Bấy giờ cậu mới hiểu ra v à chấp nhận với
cả khẩu phục và tâm phục việc cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện
liên lỉ đưa dẫn cuộc sống thiêng liêng của chúng ta như thế đó:
“Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay
chúng con làm”149

Một điều quan trọng cần lưu ý: Tuy nhu cầu ông việc thúc
bách, chúng ta phải để ra một thời gian tương xứng cho cầu

148 Trích bài chú giải của thánh Éprem trong Bài đọc 2 Kinh Sách Chúa Nhật Thường

Niên VI.

149 Tv 89,17.
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nguyện độc hữu. Không thể chạy theo thị hiếu của người tham dự
hay của chính mình mà cử hành phụng vụ với một tốc độ gấp gáp
vội vàng như chớp, không có một giây phút nào cho suy tư, th ì kết
quả là làm suy yếu về mặt thiêng liêng và là một gương xấu. Một
tình yêu mà cứ luôn được bày tỏ gấp gáp vội vàng, mắt cứ nhìn
đồng hồ, là tình yêu sớm nguội lạnh và tan vỡ.150

AA..33..44 KKhhôônngg ccóó tthhờờii ggiiờờ đđểể ccầầuu nngguuyyệệnn
Nhiều người than phiền không có đủ thời giờ để cầu

nguyện. Để đối lại than phiền đó, có người viết câu chuyện hư cấu
“GIỜ THỨ 25” ý nghĩa như sau: Một ngày kia, các Thiên Thần
buồn sầu thưa với Thiên Chúa: Nhân loại ngày nay hầu như đã
quên hẳn việc cầu nguyện.  Cố vấn của thiên quốc liền hỏi các
Thiên Thần nguyên do tại sao. Các Thiên Thần lần lượt trình bày:
Nhân loại biết họ thiếu sót trong vấn đề cầu nguyện v à cũng
thường hối tiếc về điều đó. Nhưng họ than là không có thời gian
để cầu nguyện.

Nghe vậy, cả triều thần thiên quốc lấy làm sửng sốt vì một
ngày dài 24 tiếng đồng hồ mà vẫn còn thiếu sao! Họ đề nghị: Để
ngăn chặn sự xuống dốc này của nhân loại, chúng ta hãy suy ngh ĩ
và tìm một giải pháp thích hợp.

Thế là cả thiên quốc hăng say đưa ra các biện pháp làm
sao giúp nhân loại tránh được đời sống qúa tiện nghi, chạy theo
vật chất, hãy trừng phạt thật nặng nề như lũ lụt, động đất, dịch
bệnh, v.v... để họ hồi tĩnh lại mà cầu nguyện lo cho phần rỗi, như
chính người Việt Nam thường nhận định: “Hữu sự thì vái tứ
phương, vô sự một đồng hương không mất!”

Có một Thiên Thần lên tiếng: Xin Thiên Chúa cho ngày
dài thêm ra một tiếng đồng hồ nữa, xem họ còn than trách không

150 X. Phil Lawler trong CWNews 30.07.2010, The 11 -minute Mass and the Book of

Kells: Một gương xấu (tôi nhận xét).
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có giờ cho việc cầu nguyện không? Đề nghị này cả thiên quốc
thấy hay, và Thiên Chúa đã cho ngày dài hơn một tiếng. Giờ thứ
25 này được gọi là “giờ của Chúa”. Nhưng trái với sự chờ đợi, vẫn
không có nhiều lời cầu nguyện hơn nơi loài người.

Các Thiên sứ lại được phái xuống trần gian để thăm dò tin
tức. Sau thời gian rảo bước khắp nơi, các Thiên Thần trở về thiên
quốc để báo cáo về tình hình hiện nay của nhân loại. Một vị kể lại
rằng các nhà kinh doanh than vì thay đổi giờ nên cả tổ chức phải
đổi lại, gây ra tốn kém và cần giờ để ổn định lại. Còn các công
đoàn tỏ ra hài lòng vì họ đã đòi hỏi từ lâu việc thêm giờ này để
cho công nhân nghỉ ngơi. Các chính trị gia và các nhà trí thức bàn
luận rất sôi nổi và kết luận: Không ai có quyền bắt buộc người
công dân phải làm gì với một giờ nào đó. Một số người còn đi xa
hơn phản đối là khi "ở trên" làm ra giờ 25 đã không hỏi ý kiến "ở
dưới", vì vậy không chấp nhận được. Và cứ như thế, hầu như ai
cũng có một lý do để giải thích vì sao không thể dùng một giờ có
thêm để cầu nguyện.

Sau cùng có một Thiên Thần kể về một số người. Đó là
những người đón nhận thời giờ được có thêm để tham dự thánh lễ,
để phục vụ tha nhân và cầu nguyện. Họ cảm thấy dễ dàng hơn vì
có thêm giờ. Nhưng các Thiên Sứ rất ngạc nhiên vì khám phá ra
rằng những người này cũng chính là những người khi một ngày
chỉ có 24 tiếng, họ vẫn có đủ thì giờ để cầu nguyện.

Thiên quốc nhận ra là thời gian không mang lại thêm
người cầu nguyện. Việc cầu nguyện là tác động của tình yêu. Lý
do con người không cầu nguyện không phải vì không có thời gian,
nhưng là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa bị lãng
quên. Nếu có tình yêu thì dù không có gi ờ người ta cũng tìm ra
giờ cho người mình thương mến. Và các Thiên Thần xin Thiên
Chúa cho ngày trở lại bình thường: Một năm với 365 ngày và mỗi
ngày có 24 giờ.
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Mỗi người chúng ta bắt đầu làm tính cộng trừ nhân chia,
xem mỗi ngày chúng ta dành thời gian cho đời sống cầu nguyện
được bao nhiêu. Qua đó chúng ta biết được mối liên hệ tình yêu
giữa chúng ta với Thiên Chúa như thế nào.

Lạy Chúa,
Bước ra đường con gặp không biết bao nhi êu người. Họ

về, họ đến, họ đi, họ chạy. Xe hai bánh chạy. Xe bốn bánh chạy.
Xe cam-nhông chạy. Cả thành phố chạy. Các con đường chạy.
Tất cả mọi người chạy. Họ chạy để khỏi mất th ì giờ. Họ chạy theo
thời gian, để lấy lại thời giờ đã mất, để lợi nhiều thì giờ hơn. Hết
mọi người đều bảo là không có thì giờ. Nhưng lạy Chúa, con có
thời giờ. Con có thì giờ riêng của con. Tất cả thời giờ mà Chúa đã
ban cho con, những năm tháng của đời sống con; những ng ày của
năm tháng con, những giờ của ngày sống con, tất cả đều thuộc về
con. Con có phận sự phải dùng nó cho đầy đủ trong bình tĩnh và
yên lặng. Dùng nó cho trọn vẹn, cho tới phút cuối cùng, để dâng
lên cho Chúa hầu Chúa làm lợi cho kẻ khác. Chiều nay, lạy Chúa,
con không xin Chúa ban cho con thêm th ời giờ để làm sự này hay
sự khác. Con chỉ xin Chúa cho con đ ược ơn này là ơn biết dùng
nên thời giờ Chúa ban cho con, để tận tình làm những việc mà
Chúa muốn con làm. Amen.

Michel Quoist, Prières

BBààii đđọọcc tthhêêmm
HHÃÃYY GGIIỮỮ LLÒÒ LLỬỬAA CCHHOO KKÍÍNN

Các tương quan nhân loại lớn lên trong những chia sẻ hổ
tương. Càng truyền thông cho nhau và càng trải qua thời gian với
nhau, người ta càng biết nhau và càng lớn lên sâu xa hơn trong sự
hiểu nhau và tình bạn. Tình vợ chồng không thể tồn tại nếu vợ
chồng không truyền thông đều đặn mỗi ng ày với nhau. Đời sống
gia đình và cộng đoàn cũng không thể kéo dài mà không có truyền
thông đều đặn. Đời sống thiêng liêng cũng như thế trong mối
tương quan của chúng ta với Chúa. Một linh mục không th ường
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xuyên chia sẻ cách sâu xa với Đấng đã kêu gọi và sai phái mình sẽ
không thể tồn tại trong sứ vụ và đời sống linh mục (cầu nguyện
liên lỉ).

Một linh mục tự phụ rằng “công việc là lời cầu nguyện của
tôi” sẽ đánh mất đời sống cầu nguyện đích thực của m ình. Trái lại,
một linh mục có thể nói rằng “công việc của tôi khơi nguồn từ lời
cầu nguyện của tôi” (cầu nguyện độc hữu) là người thực sự xây
dựng Nước Chúa và đời sống thiêng liêng của chính mình được
tăng trưởng. Nhà giảng thuyết thời danh, TGM Fulton Sheen, nói
rằng vào ngày thụ phong linh mục, ngài đã hứa hai điều: một là
dâng thánh lễ mỗi ngày thứ bảy kính Mẹ Maria; hai là dành mỗi
ngày ít nhất một giờ cầu nguyện trước Thánh Thể (cầu nguyện
độc hữu).

Về lời hứa thứ hai, ngài chia sẻ kinh nghiệm rằng trong
những năm đầu đời linh mục ng ài dành giờ mỗi ngày với Chúa đó
vào sau trưa, nhưng về sau vì nhiều công việc, ngài đưa giờ đó lên
ban sáng và ngài dậy sớm hơn một giờ để giữ cho được lời hứa.
Ngài quả quyết rằng chính thói quen d ành một giờ mỗi ngày này
đã cứu ngài trong sứ vụ và chức linh mục. Mỗi khi ngài gặp nguy
hiểm muốn rời xa Chúa th ì có một bàn tay vô hình đẩy ngài lui
với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th ể.

Trong nhiều cuộc giảng tĩnh tâm cho các Giám Mục v à
Linh Mục, ngài đã nhấn mạnh sự cần thiết của thời giờ hằng ng ày
với Chúa. Nhiều Giám Mục v à Linh Mục đã tận dụng kinh
nghiệm này và đặt trọng tâm cho đời sống mình theo cách
này. Không phải là phương pháp sử dụng, nhưng là chính thời
gian bỏ ra và sự cởi mở trọn vẹn với Chúa đ ã làm phát triển mối
liên hệ cá nhân và tình bạn đích thực với Ngài. Chúa Giêsu thực
sự hiện diện như lúc Ngài còn ở dưới thế; Ngài muốn trang bị và
sai linh mục ra đi trong một đường lối đặc biệt như Ngài sống và
trở thành một cái tôi khác của Ngài. Lời cầu nguyện chính là con
đường đó. Không có lời cầu nguyện nh ư sự mở ra trọn vẹn với
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Chúa thì linh mục sẽ giống như con chim không có bầu trời để
bay và con cá không có nước để lội.

Khi chịu chức Phó Tế, Giám Mục hỏi “ Con có quyết tâm
duy trì và đào sâu tinh thần cầu nguyện thích hợp với đời sống
con và nắm giữ việc đòi hỏi con trung thành cử hành Phụng vụ
Giờ Kinh cho Giáo Hội và thế giới không?” và Phó Tế thưa “Thưa
có”.  Chúa luôn cung cấp dồi dào ơn Ngài cho chúng ta trong m ọi
lúc, và chúng ta không bao giờ thiếu sự trợ giúp của ân sủng Ng ài
mà chúng ta thủ đắc được qua lời cầu nguyện. Có một sự liên kết
thiết yếu giữa cầu nguyện và sự thánh thiện: Thánh Gioan Kim
Khẩu nói “Không thể sống nhân đức mà không có sự trợ giúp của
lời cầu nguyện” và thánh Augustinô kết luận: “Ai biết cầu nguyện
cách đúng đắn sẽ biết sống cách đúng đắn .”

Lời khuyên bảo và gương sáng của Chúa Giêsu đã khẳng
định điều đó: Ngài đã vào sa mạc, lên núi một mình, Ngài đã trải
qua suốt đêm trong nguyện ngắm, năng đến viếng đền thờ, Ng ài
đã lớn tiếng cầu nguyện mắt ngước lên trời trước sự ngạc nhiên
của đám đông, Ngài khẩn nài Chúa Cha trong kêu la và nư ớc mắt,
và cuối cùng khi chịu đóng đinh dương cao trên thập giá, Ngài
vẫn cầu nguyện. Như thế, để bảo toàn xứng đáng phận vụ và ơn
kêu gọi của mình, linh mục phải nhiệt thành thường xuyên yêu
mến việc cầu nguyện. Hơn bất cứ ai khác, linh mục phải vâng lời
Chúa Kitô dạy “cầu nguyện luôn luôn” và thánh Phaolô còn thêm:
“hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ
ơn”... “cầu nguyện không ngừng”151

Điểm chính yếu là phải dành một khoảng thời gian mỗi
ngày để suy ngắm những sự đời đời, v ì chính “Chúa mới làm cho
lớn lên.”152 Vì thế, người ít cầu nguyện hay bỏ cầu nguyện ho àn
toàn thì thời giờ bỏ ra và lao nhọc rao giảng sẽ vô hiệu, chẳng ích

151 Lk 18,1; Cl 4,2; 1 Th 5,17.

152 1 Cr 3,6.
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gì cho mình lẫn cho người nghe. Là linh mục triều, chúng ta cần
đào sâu và kết hợp hài hòa cầu nguyện độc hữu và cầu nguyện
liên lỉ để luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa.

Thánh Carôlô Bôrômêô  nói: “Tôi nhìn nhận rằng tất cả
chúng ta đều là những con người yếu đuối, nhưng nếu chúng ta
cần được giúp đỡ thì Chúa cho chúng ta phương tiện dễ dàng tìm
thấy nó. Một linh mục kia ao ước có một đời sống tốt lành, thánh
thiện, tinh tuyền và phản chiếu các nhân đức, như ngài biết mình
nên sống như thế. Nhưng ngài tự phản lại chính mình khi không
quyết tâm dùng những phương tiện cần thiết như ăn chay, cầu
nguyện, tránh những chuyện trò xấu, những giao du nguy hiểm v à
có hại. Một linh mục khác phàn nàn rằng vừa vào nhà thờ để đọc
kinh hay dâng lễ, thì trăm ngàn ý tưởng tràn ngập tâm trí và làm
cho lo ra, không hướng về Chúa được. Thử hỏi ngài đã làm gì
trong phòng áo trước khi ra đọc kinh hay dâng lễ? Ngài đã chuẩn
bị thế nào? Ngài đã dùng những phương thế nào để hồi tâm và để
cầm lòng cầm trí? Phải chăng bạn muốn tôi dạy bạn l àm sao để
tiến tới trên đường nhân đức? Nếu bạn đã cầm trí được khi cầu
nguyện và hy vọng lần sau còn cầm trí hơn nữa, như thế việc thờ
phượng của bạn sẽ đẹp lòng Chúa hơn? Bạn hãy nghe tôi nói đây:
Nếu một chút tình yêu Chúa đã cháy lên trong lòng bạn, bạn đừng
vội trương ra trước gió, nó sẽ tàn mất. Bạn hãy giữ lò lửa cho kín,
kẻo nó mất sức nóng và nguội đi. Đàng khác, bạn hãy loại bỏ các
chia trí. Hãy ở yên với Chúa. Đừng mất thời giờ với những
chuyện trò vô ích”153

ĐGH Gioan Phaolô II, nhân cu ộc Gặp Gỡ Quốc Tế Lần
Thứ Ba của Các Linh Mục tại Mexicô ng ày 7/7/1998, đã gửi sứ
điệp này cho các linh mục: “Đối với những khó khăn mà các con
phải đối mặt, đừng bao giờ nghi ngờ Chúa Thánh Thần, Đấng An
Ủi, vị cố vấn và trạng sư của các con, sẽ ban cho các con sức
mạnh để vượt thắng mọi trở ngại. V ì thế, các con hãy tiếp tục tin

153 Bài đọc Kinh Sách ngày 4/11.
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tưởng bám chắc vào quyền năng của Ngài, nghỉ ngơi trong những
giờ cầu nguyện thường năng và kéo dài. Lời cầu nguyện thống
nhất cuộc sống linh mục vốn năng liều m ình bị phân mảnh vì bao
nhiêu phận vụ phải gánh vác. Lời cầu nguyện l àm cho những gì
các con làm trở nên đích thực, vì nó lôi kéo từ trái tim Chúa Kitô
những tâm tình tác động công việc của các con. Các con đừng sợ
dành thời giờ và nghị lực cho việc cầu nguyện, hãy cố gắng trở
nên những con người chuyên cần cầu nguyện, vui thích sự thinh
lặng chiêm ngắm, sốt sắng hằng ngày cử hành Thánh Lễ và Kinh
Nhật Tụng mà Giáo Hội đã ủy thác cho các con v ì lợi ích của toàn
thể thân mình Chúa Kitô. Lời cầu nguyện của linh mục cũng l à
một đòi hỏi của sứ vụ mục vụ của ngài, vì các cộng đoàn kitô
được trở nên phong phú nhờ chứng tá của các linh mục có tinh
thần cầu nguyện và rao giảng mầu nhiệm của Chúa với lời nói v à
cuộc sống của mình.”

AA..44 LLờờii ccầầuu nngguuyyệệnn ccủủaa lliinnhh mmụụcc
Lời cầu nguyện của linh mục mang cả hai chiều kích hoạ t

động và chiêm niệm, nên phải bảo đảm hài hòa giữa hai chiều
kích cầu nguyện độc hữu và cầu nguyện liên lỉ.

 Thánh Vinhsơn đệ Phaolô nói về sự hài hòa này như sau:
“Phải qúy việc phục vụ người nghèo hơn hết và phải thực
hiện ngay không được trì hoãn. Nếu trong giờ kinh nguyện
mà phải mang thuốc hay sự giúp đỡ n ào đến cho một
người nghèo khổ, thì hãy yên tâm đi đến với họ, dâng việc
phải làm đó cho Chúa như đang nguy ện kinh. Đừng bối
rối tâm hồn, đừng xao xuyến l ương tâm vì đã phục vụ
người nghèo mà bỏ buổi kinh nguyện, v ì không phải là bỏ
Chúa khi vì Ngài mà phải đi xa Ngài, nghiã là phải bỏ một
công việc của Thiên Chúa để thực hiện một việc ngang
hàng như vậy. Chính vì thế, khi anh em bỏ kinh nguyện để
giúp đỡ một người nghèo nào, anh em hãy nhớ đó là việc
phục vụ Thiên Chúa”154

154 Trích búy ký, thư 2546.
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 Lời cầu nguyện của linh mục, cộng đồng v à cá nhân, cũng
phải mang chiều kích chuyển cầu phổ quát cho mọi ng ười,
cho Giáo Hội, cho thế giới, và cho toàn thể tạo thành.

 Lời cầu nguyện đó phải bao gồm thờ ph ượng, ca ngợi,
tuân phục, cảm tạ, đền tạ Thiên Chúa, chứ không phải chỉ
xin ơn. Và tạ ơn cũng không chỉ dừng lại những ơn đã
được, mà còn những ơn không được, hay chưa được, vì
lòng yêu thương khôn ngoan của Chúa luôn chọn lựa
những gì tốt đẹp và hữu ích nhất cho sự sống hạnh phúc
đời đời mà ban cho con cái, nhất là chính Chúa Thánh
Thần.

AA..55 NNhhữữnngg ggưươơnngg mmẫẫuu ccầầuu nngguuyyệệnn
Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện tuyệt vời của linh

mục: Cầu nguyện độc hữu và cầu nguyện liên lỉ. Chúa Giêsu cầu
nguyện với Chúa Cha, lúc ở một m ình nơi hoang vắng hay khi dạy
dỗ ở giữa đám đông dân chúng, giữa lúc ban ng ày hay suốt đêm
khuya, sáng sớm tinh sương hay muộn màng lúc đêm về, lúc vui
mừng vì phép lạ phát huy hiệu quả hay khi đau khổ n ơi vườn
Giêtsêmani, hoặc bị bỏ rơi trên thập giá trong giờ tử nạn.

Sau Chúa Kitô, Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về đời
sống cầu nguyện của mọi tín hữu. Mẹ đã ca ngợi những kỳ công
của Chúa, đón nhận mầu nhiệm cứu độ v à giữ vững đức tin sống
động, cả dưới chân Thập Giá. Mẹ hằng cầu bầu cho các tín hữu v à
trở thành gương mẫu đặc biệt cho những người sống đời thánh
hiến, nhất là trong việc lắng nghe, gìn giữ Lời Chúa và suy niệm
trong lòng khi chưa hiểu, và khi hiểu ra thì mau mắn thực hiện.

Vì thế, ta phải thiết lập một kỷ luật cầu nguyện cho m ình
và nắm giữ kỷ luật ấy trong suốt cuộc đời m ình, nhất là khi ra làm
mục vụ ở giáo xứ, vì cuộc sống linh mục vốn năng liều mình bị
phân mảnh do bao nhiêu phận vụ phải gánh vác.  Chính đời sống
cầu nguyện đã làm cho đời sống ơn gọi được sống động trong thời
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gian đào tạo ở chủng viện cũng sẽ g ìn giữ đời sống và sứ vụ ơn
gọi của chúng ta được kiên vững lúc sống giữa lòng đời đổi thay.
Hầu hết các linh mục rời bỏ sứ vụ l à vì đã sao lãng hay bỏ bê
không cầu nguyện nữa. Mẹ thánh Têrêsa Avila nói rõ: “Người bỏ
cầu nguyện không cần ma quỉ đẩy xuống hỏa ngục, m à chính
người ấy sẽ tự đưa mình đến đó.”

Trong bài giảng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của chân
phước Têrêsa Calcutta, ngày 26/08/2010  tại Rôma, Đức Hồng y
Comastri kể lại cuộc gặp gỡ cá nhân với vị sáng lập D òng Thừa
sai Bác ái khi ngài còn là một linh mục trẻ. Khi ngài gặp Mẹ, Mẹ
hỏi ngài một câu khiến ngài hơi bối rối: “Mỗi ngày cha cầu
nguyện mấy tiếng?” Cha Comastri trả lời mỗi ng ày đều dâng lễ,
đọc các giờ kinh và lần chuỗi Mân Côi. Đáp lại, Mẹ nói: “Nh ư thế
không đủ! Tình yêu không thể sống tối thiểu”, và Mẹ yêu cầu ngài
hứa mỗi ngày sẽ chầu Chúa nửa giờ. Cha  Comastri đáp: “Con
hứa”. “Và hôm nay – ĐHY nói– tôi có thể nói rằng điều đó đã cứu
vãn chức linh mục của tôi.155

Việc cầu nguyện phải được thực hiện tương tác với sứ vụ
và đời sống linh mục: cộng đo àn, phụng vụ, và cá nhân phù hợp
với những con người, nơi chốn, thời gian và thực hành khác nhau.
Người bị chán nản xô đẩy sẽ t ìm ra hay tìm lại được con đường
cầu nguyện, đọc ra ý nghĩa thiêng liêng của các biến cố trong cuộc
sống (lời mời gọi hoán cải, loan báo Tin Mừng v à tình hiệp thông
huynh đệ…), bằng cách khám phá và sử dụng phương thế thích
hợp nhất giúp tiến bộ thực sự trong việc cầu nguyện, cá nhân cũng
như cộng đồng.

Khi bị ngã gãy tay phải vào bệnh viện bó bột và phải nghỉ
ngơi hai tuần, ĐTC Biển Đức XVI chia sẻ cái nh ìn đức tin của
ngài: “Thiên Thần giữ mình của tôi đã vâng lệnh Chúa không
ngăn cản tôi cho khỏi ngã gãy tay, có lẽ Chúa muốn dạy tôi nhẫn

155 Theo CNA/EWTN News được dịch và đăng trong WHĐ ngày 29.08.2020.
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nại và khiêm tốn hơn, đồng thời cho tôi có nhiều thời gian hơn để
cầu nguyện và suy niệm”156

Lạy Chúa, con xin dâng tư tưởng của con cho Chúa, để
chúng luôn hướng về Chúa; để lời nói của con có Chúa l àm đề tài;
để việc làm của con phản ánh tình yêu của con cho Chúa; để đau
khổ của con được chịu đựng cho vinh danh Chúa h ơn. Con muốn
làm những gì Chúa xin con, cách nào và bao lâu Chúa muốn ở
con. Xin Chúa soi sáng trí khôn con, đ ốt nóng ý chí con, thanh tẩy
trái tim con và thánh hóa linh hồn con.

Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do của con, ký ức của
con, trí hiểu của con, trọn vẹn ý muốn của con, tất cả những g ì con
có và sở hữu. Chúa đã cho con mọi sự và mọi sự là của Chúa, xin
hãy sử dụng chúng như ý Chúa muốn. Xin ban cho con t ình yêu
và ân sủng của Chúa, và như thế đã đủ cho con. Xin Mẹ Maria,
Mẹ của Chúa và mẹ của con, cũng cầu nguyện với Chúa Gi êsu
cho con. Amen.

AA..66 PPhhảảii nnuuôôii ddưưỡỡnngg đđờờii ssốốnngg ccầầuu nngguuyyệệnn
ĐHY Chủ tịch Bộ Giáo Sĩ Claudio Humes k êu gọi linh

mục cầu nguyện để củng cố sứ vụ của m ình: “Quả thật nếu không
có của nuôi căn bản là lời cầu nguyện, linh mục sẽ đau yếu, đồ đệ
không tìm được sức mạnh để theo Thầy và do đó sẽ chết vì không
có thuốc.” Lời cầu nguyện chiếm một chỗ trung tâm của đời sống
linh mục và là một khí giới để chiến thắng ma quỉ vốn hằng t ìm
làm suy yếu chủ chăn hầu tiêu diệt đàn chiên.157

Đời sống và sứ vụ tông đồ của linh mục được nuôi dưỡng
và phong phú nhờ việc học hỏi thường xuyên: không chỉ lo cập
nhật các giáo huấn của Giáo Hội, các trào lưu triết học, thần học,
các khoa học xã hội và nhân văn, nhưng phải biết cầu nguyện và
chiêm ngắm ở trong và qua các học hỏi này nữa. Đức Gioan

156 CNA, Italy, 29/7/2009.

157 CNA, Vatican City, Dec 16, 2009 / 06:57 pm.
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Phaolô II nhắc nhở rằng phải lấy Chúa Giêsu làm trung tâm đ ời
sống và luôn kết hợp mật thiết với Chúa bằng cầu nguyện, suy
niệm cá nhân hàng ngày, cũng như sốt sắng cử hành Phụng vụ các
Giờ Kinh và Thánh Thể: “Nếu các con đầy Chúa, các con sẽ là
những tông đồ đích thực của công cuộc truyền giáo mới, vì không
ai có thể cho cái mà họ không có trong tâm hồn”158

Chính nơi Nhà Tạm mà ta phục hồi và nạp thêm năng
lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ tông đồ. Quả thế, Chúa
Giêsu mời gọi: “Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với
Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp
được bình an.”159 Ai trong chúng ta đã không có hơn một lần trải
nghiệm những gánh nặng mục vụ v à những trăn trở cá nhân?
Thánh Phêrô khuyên: “Trong khi cầu nguyện, anh chị em hãy trao
trút nỗi lòng anh chị em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm
sóc đến anh chị em”160

Thánh Gioan Maria Vianey, cha s ở họ Ars, nhờ chầu M ình
Thánh Chúa mà phục hưng được giáo xứ, lôi kéo không biết bao
nhiêu linh hồn hoán cải trở về với Chúa v à Giáo Hội. Hiện nay
trên thế giới có phong trào phục hưng và canh tân giáo xứ bằng
việc chầu Thánh Thể liên lỉ. Chớ gì những thành phần già cả, bệnh
tật ở trong cộng đoàn sẽ được mời gọi thay phiên nhau chầu
Thánh Thể liên tục. Và chúng ta dù phải đi hoạt động rất nhiều,
vượt qua không biết bao nhiêu con đường, chớ gì đừng bao giờ
quên con đường dẫn tới Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu đang chờ ta.

Cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất của đời sống thi êng
liêng, được nuôi dưỡng và thăng tiến nhờ sự thinh lặng bên trong
cũng như bên ngoài, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Các chủng sinh
được khích lệ áp dụng những cách cầu nguyện theo kiểu Á Châu,

158 John Paull II, “Jesus Must Always Be the Center of Your Life” Vatican, May 2, 2004

159 Mt 11,28.

160 1 Pr 5,7.
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chẳng hạn như cầu nguyện tập trung và cầu nguyện thân thể. Tập
cho họ chủ tọa và hướng dẫn các buổi cầu nguyện chung của cộng
đoàn chủng viện là cách tốt nhất để họ trở thành người hướng dẫn
cầu nguyện cho đoàn chiên tương lai.

BB.. CCÁÁCC CCÁÁCCHH CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN

BB..11 CCầầuu NNgguuyyệệnn BBằằnngg LLờờii
Cầu nguyện bằng lời  cốt yếu đọc lớn tiếng, chung hay

riêng, những kinh đã soạn sẵn, và hội nhập tư tưởng, ước muốn
của người đọc với ý nghĩa của các lời kinh ấy (Miệng đọc tâm
suy). Phụng vụ các Giờ Kinh là hình thức cầu nguyện này, và
không chỉ dành riêng cho hàng giáo s ĩ và tu sĩ, nhưng khuyến
khích mở rộng ra cho giáo dân nữa .

BB..22 CCầầuu NNgguuyyệệnn BBằằnngg TTrríí
Cầu nguyện bằng trí là suy nghĩ cá nhân dựa trên một bản

văn Thánh Kinh hay một bản văn tu đức, cùng những lời của
chính đương sự nói chuyện lòng với lòng cùng Chúa. Cách cầu
nguyện này quen gọi là nguyện gẫm. Chính việc nguyện gẫm tác
động và hướng dẫn mọi hành động cuộc sống: Tư tưởng chỉ huy
hành động.

BB..33 CCầầuu NNgguuyyệệnn CChhiiêêmm NNiiệệmm
Cầu nguyện chiêm niệm đưa linh hồn đến liên hệ trực tiếp

hơn với Chúa, thường không cần đến lời nói và tư tưởng, chủ yếu
ở trước sự hiện diện của Chúa, yêu mến Ngài và nhận biết mình
được Chúa yêu mến. Người ta thường gọi cách cầu nguyện bậc
cao này là Nhiệm Hiệp.

CC.. CCÁÁCC ĐĐẶẶCC TTÍÍNNHH CCỦỦAA LLỜỜII CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN
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Lời cầu nguyện có mục đích tối hậu l à ca tụng Chúa, đón
nhận ơn Chúa, đào sâu mối hiệp thông cá nhân với Chúa v à củng
cố đức tin của tòan thể Dân Chúa. Thời gian dành cho việc cầu
nguyện đánh thức trong tâm hồn chúng ta thái độ tôn thờ, chi êm
ngưỡng, tạ ơn, thống hối trở về, đền tạ và xin ơn phần hồn phần
xác cho mình và cho người khác, cũng như cho Giáo Hội và thế
giới.

CC..11 LLờờii CCầầuu NNgguuyyệệnn TTíínn HHữữuu
Lời cầu nguyện giúp khám phá và gặp gỡ Thiên Chúa. Đó

là một dấn thân cá nhân của con người đáp trả lời mời gọi của
Thiên Chúa trong mỗi phút giây, nhờ Chúa Thánh Thần trợ
giúp.161 Nó được đồng hóa với lời cầu nguyện của Đức Kitô,
Đấng mang lấy ước nguyện của cả loài người mà dâng lên Chúa
Cha.

Mỗi người được mời gọi ca ngợi Thiên Chúa nơi các
thánh, chiêm ngắm mầu nhiệm thánh ý Chúa, giữ vững niềm tin…
Tôn vinh các thánh là tôn vinh công trình yêu th ương cứu độ của
Thiên Chúa, và là tôn vinh chính Thiên Chúa.  Biết rằng mọi người
trên thế gian đều phải gánh chịu cùng một nỗi thống khổ đang cầu
xin ơn cứu độ, xác tín rằng Thiên Chúa muốn mọi người được cứu
rỗi; hiến dâng chính mình và tất cả nhân loại, và cùng với mọi loài
thụ tạo tôn thờ Đấng Tạo Hóa.

CC..22 LLờờii CCầầuu NNgguuyyệệnn TTôônngg ĐĐồồ
Người môn đệ Đức Kitô nhận ra và làm chứng rằng Nước

Trời là một quà tặng của Thiên Chúa, phải được khẩn khoản nài
xin bằng lời cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ
của Ngài phải cầu nguyện cho Nước Thiên Chúa ngự đến.162 Và

161 x. Rm 8,26.

162 Mt 6,9-10.
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nhờ hoạt động, người môn đệ loan báo Tin Mừng và khai mạc
Nước Thiên Chúa.

Mục đích của việc tông đồ là làm cho người khác nhận
biết và yêu mến Thiên Chúa, Đấng không ngừng qui tụ mọi người
từ khắp muôn phương. Lời cầu nguyện tông đồ xác tín và bảo đảm
rằng Nước Thiên Chúa đến không tùy thuộc hành động của con
người, nhưng lệ thuộc vào hành động của Thiên Chúa.

Khi linh mục xác tín hơn rằng mình phải trở thành dụng cụ
mềm mại trong tay Thiên Chúa cho hoạt động tông đồ, thì họ sẽ
xác tín hơn về nhu cầu cầu nguyện, và sẽ giao phó chính mình cho
hoạt động của Chúa Thánh Thần.

CC..33 LLờờii CCầầuu NNgguuyyệệnn MMụụcc VVụụ
Lời cầu nguyện mục vụ là một trong những bổn phận của

linh mục đối với đoàn dân mà mình phục vụ. Hoa trái của công
tác mục vụ là do Chúa Thánh Thần, ta phải để Chúa Thánh Thần
hướng dẫn thì các hoạt động của ta sẽ là của Ngài.

Trách nhiệm mục vụ xuất hiện rõ nét nơi việc cử hành các
bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và cử hành Phụng Vụ các Giờ
Kinh cách ý thức, tích cực và sống động.

Lời cầu nguyện mục vụ nhắm đến toàn thể nhân loại mà
Chúa Kitô đã hiến mình chịu chết, chứ không chỉ giới hạn v ào
cộng đoàn đã được tập họp.

DD.. CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN TTHHẾẾ NNÀÀOO??

Chúng ta học cầu nguyện bằng việc cầu nguyện.
Yếu tố quan trọng nhất trong đời sống cầu nguyện l à quyết

định biến lời cầu nguyện thành một phần của đời sống toàn diện
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của chúng ta. Điều đó biểu lộ rõ nét địa vị tối thượng của Thiên
Chúa: Nếu Chúa có ý nghĩa cho tôi, tôi sẽ d ành thời giờ để cầu
nguyện. Còn nếu Chúa không có ý nghĩa g ì cho tôi cả thì tôi
chẳng để mất thời giờ làm chi.

Việc cầu nguyện (trò chuyện với Chúa, lắng nghe Chúa, để
Chúa tác động và biến đổi) phải theo chúng ta suốt ngày, hay nói
cách khác là chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta sẽ mời
Chúa trở nên một phần của tất cả niềm vui nỗi buồn, những chiến
đấu và bận tâm, những kế hoạch và quyết định của chúng ta. Ngài
là người cha, người thầy, người bạn đầy yêu thương ao ước đi vào
cuộc sống của các con cái m ình, để hướng dẫn và chia sẻ với nó.

Chúng ta cần điều chỉnh mỗi ngày với Ngài, nhờ đó các
hoạt động của chúng ta không đuổi Ng ài ra ngoài, trái lại chúng ta
nhận ra hoạt động của Ngài trong cuộc sống hằng ngày của chúng
ta, và chúng ta không bao giờ ngăn cản ân huệ mà Chúa muốn ban
cho kẻ khác qua chúng ta.

Để duy trì một đời sống cầu nguyện và một mối liên hệ
lành mạnh với Chúa, kinh nghiệm thúc đẩy những cam kết:

- Khởi đầu ngày sống với việc dâng ngày và đọc Kinh
Truyền Tin.

- Kinh Nhật Tụng
- Dành thời giờ nguyện gẫm mỗi ngày
- Dâng Thánh Lễ và rước lễ
- Lần hạt Mân Côi
- Xưng tội đều đặn
- Cầu nguyện trước và sau ăn cơm
- Viếng Mình Thánh Chúa
- Kết thúc ngày sống với một thoáng suy nghĩ kiểm

điểm xem ngày sống đã qua đi thế nào, tạ ơn và xin lỗi
Chúa, đồng thời xin ơn cam kết sáng mai sẽ khởi đầu
một ngày mới tốt đẹp hơn.
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EE.. LLỜỜII CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN BBIIẾẾNN ĐĐỔỔII CCHHÚÚNNGG
TTAA..

Nếu chúng ta cầu nguyện cách thích hợp, lời cầu nguyện
sẽ biến đổi chúng ta: sau khi cầu nguyện, chúng ta sẽ trở n ên khác
hơn trước khi cầu nguyện. Chỉ cần xem phản ứng của chúng ta đối
với người khác thì sẽ nhận ra được hậu quả của sự biến đổi đó.
Quả thế, người tin Chúa và cầu nguyện sẽ cư xử một cách khác
với người không tin Chúa và không cầu nguyện: chẳng lẽ chúng ta
xin Chúa tha thứ cho chúng ta mà chúng ta không có cố gắng nào
để tha thứ cho người khác sao? Ít ra là từ trong nội tâm mình.

Lời cầu nguyện làm cho chúng ta trở nên khác:
- nó khiến chúng ta có thể làm những việc mà người

không cầu nguyện không thể làm;
- nó làm cho chúng ta có những chọn lựa mà người

không cầu nguyện không thể chọn lựa hoặc chọn lựa
sai;

- nó làm cho chúng ta có thể tha thứ và yêu thương
người khác dễ dàng hơn.

Lời cầu nguyện là nơi chúng ta xin Chúa đi vào cu ộc đời
chúng ta để Ngài có thể làm cho chúng ta thay đổi: Điểm chính
yếu của cầu nguyện là để thay đổi, chứ không phải để vẫn l ê lết
như cũ. Khi chúng ta xin Chúa tha thứ thì điều đó có nghĩa là
chúng ta có thể thay đổi: chúng ta đã có cái gì đó không ổn trong
tương quan với ai đó mà có lẽ chúng ta đã có thể làm hay cư xử
một cách khác. Như vậy lời cầu nguyện đưa chúng ta về với cái
đó để giúp chúng ta ý thức về việc cần phải thay đổi.

Trong Kinh Nguyện Thánh Thể II, chúng ta thưa “Cảm tạ
Chúa đã cho chúng con được xứng đáng đứng trước tôn nhan
Chúa và phụng sự Chúa.” Chúa đã cho chúng ta phần của Ngài,
chúng ta phải sống cho tương xứng với ân ban nhưng không và đi
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bước trước của Chúa. Như thế, tất cả mục đích của cầu nguyện l à
giúp chúng ta thay đổi: thay đổi từ một con người chỉ biết mình
thành một con người biết nghĩ đến người khác. Lời cầu nguyện
thay đổi chúng ta từ từ từng chút một.

Lời cầu nguyện cũng đưa đến sự biến đổi của người khác.
Người Việt Nam than thở “cây muốn lặng mà gió không ngừng.”
Nữ hoàng Esther kêu xin Chúa biến đổi lòng nhà vua mà cứu dân
của bà: “Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài..., lạy
Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến
chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài... xin ban cho con
lòng dũng cảm, và dạy con biết nói lời êm tai, khi phải ra trước
mặt loài sư tử, xin đổi lòng con sư tử ấy...”163

FF.. PPHHƯƯƠƠNNGG TTHHẾẾ ĐĐÀÀOO TTẠẠOO SSỐỐNNGG CCẦẦUU
NNGGUUYYỆỆNN

FF..11 TTrráácchh NNhhiiệệmm
Trách nhiệm đầu tiên là phải quan tâm đến sự tham dự của

cả cộng đoàn và của từng người: Ý thức, sống động và tích cực.164

Không có đối nghịch giữa cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện
cộng đồng: cầu nguyện cộng đồng không chỉ đơn giản là tổng số
những lời cầu nguyện cá nhân, mà phải là sự hiệp nhất của các
con tim đang cầu nguyện165 vì cầu nguyện cá nhân vốn là sự kéo
dài của kinh nguyện phụng vụ và hướng tới kinh nguyện phụng
vụ. Và lời cầu nguyện cộng đồng nâng đỡ lời cầu nguyện cá  nhân:
sự khích lệ nhận được từ lời cầu nguyện cộng đồng sẽ giúp mỗi
người vượt qua những thử thách và những khó khăn mà mỗi
người không thể tránh khỏi trong cuộc sống.

163 Et 4,17.

164 x. Vat. II, Hiến Chế Phụng Vụ.

165 x. Cvtd 2,46.
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FF..22 TThhờờii KKhhắắcc
Phải ý thức sâu xa rằng đời sống thi êng liêng không thể

chỉ đơn giản giản lược vào những thời khắc đặc biệt dành cho việc
đọc kinh cầu nguyện, nhưng việc cầu nguyện phải mở rộng ra
trong toàn bộ cuộc sống.

Nên nhớ rõ rằng giờ cầu nguyện độc hữu l à chỉ dành cho
việc cầu nguyện mà thôi, không làm chi khác; còn cầu nguyện liên
lỉ là cầu nguyện trong khi làm bất cứ việc gì, như thánh Phaolô đã
căn dặn “dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì khác, anh chị em
hãy cố ý làm cho sáng danh Chúa.” Và Cầu nguyện góp phần
thống nhất đời sống và sứ vụ ơn gọi, dù đôi khi cuộc sống và sứ
vụ ơn gọi đó gặp phải những khó khăn và thử thách.

FF..33 NNơơii CChhốốnn
Linh hướng là chỗ tin tưởng và tự do để nói về đời sống

cầu nguyện, về phẩm chất kitô giáo và Giáo Hội của lời cầu
nguyện đó, kiểm chứng tính kiên trì cam kết cầu nguyện, đặc biệt
việc nguyện gẫm (tư tưởng chỉ huy hành động). Linh hướng là nơi
huấn luyện cầu nguyện: Ứng sinh bày tỏ với vị linh hướng những
khó khăn, tiến bộ hay thụt lùi, chiến đấu và niềm vui khi cầu
nguyện, nhờ đó được hướng dẫn thích hợp và hiệu quả.

Cuộc sống nhóm cũng là nơi để trao đổi và chia sẻ hữu ích
về đời sống cầu nguyện. Người bị chán nản tìm ra hay tìm lại
được con đường cầu nguyện, đọc ra ý nghĩa thi êng liêng của các
biến cố trong cuộc sống. Được kích hoạt bởi đức ái, mọi người
được mời gọi giúp đỡ lẫn nhau để đón nhận từ Chúa Cứu Thế sự
phong phú nhiệm mầu của cuộc sống cầu nguyện và nội tâm.

GG.. CCÁÁCC HHÌÌNNHH TTHHỨỨCC CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN

GG..II LLiiêênn qquuaann đđếếnn LLờờii CChhúúaa
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GG..II..11 llờờii CChhúúaa
“Sách Thánh có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được

ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Tất cả những gì
viết trong Sách Thánh đều do Thi ên Chúa linh hứng, và có ích
cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở n ên công
chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được
trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành”166

Thánh Gioan đã nói: Ai giữ Lời Chúa Giêsu thì sống trong
Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa Giêsu được trọn hảo nơi người
ấy và người ấy sẽ an toàn đi trên chính lộ đến cùng Chúa Cha.167

Vì thế mà Hiến chế Dei Verbum nhắc lại lời thánh Jérôme:
“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu.”168

Lương thực đầu tiên nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng là
Lời Chúa. Lời Chúa ban sự sống đời đời; đổi mới cái nhìn của
chúng ta về mọi sự.169 Lời Chúa soi sáng trí khôn, mời gọi tới đức
tin, mở lớn niềm hy vọng, thức tỉnh và đổi mới tình yêu. “Lời
Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm
hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người”170

Suy niệm, sống và rao truyền Lời Chúa là bổn phận và sứ
vụ của mọi tín hữu. Chính Lời Chúa làm cho đời sống và sứ vụ
linh mục được triển nở và sinh hoa kết trái dồi dào trong chương
trình cứu độ của thánh ý Chúa.171 Linh mục phải đào sâu các văn
kiện của THĐGMTG 2008 về Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ
của Giáo Hội và phải hết sức đi vào trong tính năng động của Lời

166 2 Tm 3, 15-17

167 x. 1Ga 2,5-6; Ga 14,6

168 Dei Verbum số 25.

169 x. Mt 4,4; Ga 6, 68

170 Dt 4,12

171 x. 1 Cr 9, 16; Is 55,10-11
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Chúa, khẳng định địa vị trung tâm của Lời Chúa trong kinh
nghiệm đức tin và các hoạt động mục vụ của m ình: lấy Lời Chúa
soi sáng đời sống rồi phải điều chỉnh cuộc sống đúng với Lời
Chúa.

Lời Chúa khám phá ra điều bí ẩn trong linh hồn, chất vấn,
sửa chữa, hoán cải, đổi mới và thánh hoá con người, với “một tâm
hồn mới và một tinh thần mới”172, bằng cách làm cho đời sống và
hành động của con người được thấm nhuần những giá trị Phúc
Âm. Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con
đường Đức Giêsu đã đi. Không có loài thọ tạo nào mà không hiện
rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước
mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.173

GG..II..22 LLEECCTTIIOO DDIIVVIINNAA
Lectio Divina là việc đọc đều đặn và cầu nguyện Thánh

Kinh. Việc đọc và suy gẫm Lời Chúa hàng ngày hay hàng tuần
đem lại nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng. Lectio
Divina và Khoa chú giải Thánh Kinh là hai bước biệt lập:

- Chú giải Thánh Kinh giúp làm sao để thực sự đọc một bản
văn với sự chú ý và khách quan (nhằm sự hiểu biết chính
xác)

- Lectio Divina gợi lên lòng khao khát đọc toàn bộ Kinh
Thánh để khám phá và sống mỗi ngày một hơn sự phong
phú bất tận của Lời Chúa (nhằm sự biến đổi đời sống)

Đặt cuộc sống mình dưới sức mạnh của Lời Chúa là bộc lộ
thái độ của người môn đệ lắng nghe, của người tôi tớ vâng lời, của
Người Con đến để thi hành thánh ý của Cha.174

172 x. Ez 18,31

173 x.1 Ga 2,6; Dt. 4, 13

174 “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu ch ưa thấm xuống đất,

chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho ng ười đói có bánh ăn,
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Tiến trình LECTIO DIVINA:
 Chuẩn bị (chọn bản văn)
 Đọc bản văn
 Suy niệm
 Cầu nguyện
 Chiêm ngắm
 Biện phân
 Chia sẻ với kẻ khác
 Hành động (đáp trả)

GG..II..33 PPhhụụnngg VVụụ CCáácc GGiiờờ KKiinnhh
Phụng Vụ Các Giờ Kinh là lời cầu nguyện của Hội Thánh.

Nhịp điệu và cấu trúc của nó không ngừng hướng con tim và ý
tưởng chúng ta về Chúa, Đấng là nguồn mọi thiện hảo.

Chúng ta không chỉ coi Phụng vụ các Giờ Kinh như là một
bổn phận bó buộc quan trọng, mà còn là một niềm vui và vinh dự
tiếp chuyện với Chúa, thay cho cả Giáo Hội và thế giới.

Ngày nay chúng ta được mời gọi cử hành PVCGK cách
cộng đồng cùng với các thành phần khác của Dân Chúa. Hãy liệu
làm sao cho mọi người được tham gia cách ý thức, tích cực v à
sống động, nội tâm hóa  lời kinh chứ không phải đọc cách máy
móc hời hợt.

Bỏ cầu nguyện là đánh mất mối dây liên lạc thân tình với
Chúa Kitô. Mối dây liên lạc nhân quả giữa cầu nguyện v à nhân
đức, hay giữa sự khô khan của tâm hồn, thói xấu v à những tương
quan cá nhân sai lạc. Và sớm hay muộn, thì sự đánh mất tình thân

thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu ch ưa đạt kết quả, chưa

thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,10 -11).
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thiết với Chúa cũng dẫn đến thảm họa: sụp đổ căn tính tông đồ v à
rời bỏ đời tu.

GG..II..44 NNgguuyyệệnn GGẫẫmm
Nguyện gẫm là chiêm ngắm, suy nghĩ và nói chuyện thân

mật với Chúa. Chúa luôn giữ vai chủ động trong việc tỏ m ình ra
với chúng ta lúc nào và thế nào tùy Ngài muốn. Còn chúng ta có
thể chủ động khi dùng mọi quan năng dẹp bỏ trở ngại để đón tiếp
Chúa, hoặc thụ động khi buông m ình đi theo sự dẫn dắt của Chúa
Thánh Thần, quen gọi là nhiệm hiệp.

Nguyện gẫm là phương tiện rất cần thiết giúp ta nên thánh.
Công đồng Vaticanô II cũng như Giáo luật dạy phải dành thời giờ
hằng ngày cho việc nguyện ngắm.175 Nguyện gẫm cá nhân hằng
ngày là một thực hành cổ điển để chúng ta được lớn lên trong đời
sống thiêng liêng: chiêm ngắm Chúa để rồi sống như Ngài, suy
nghĩ với đầu óc của Chúa, nhìn thấy với con mắt Chúa, yêu
thương với trái tim Chúa, hành động bằng sức Chúa.

Trong nhiều phương pháp nguyện gẫm của nhiều trường
phái linh đạo khác nhau, chúng ta có thể đi sâu v ào một phương
pháp thích hợp; khám phá và hình thành cách thức riêng của mình
để nguyện gẫm cho có hiệu quả. 176

Hình thức cầu nguyện bằng trí khôn này là một cuộc tìm
kiếm đầy đủ và sâu xa sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa,

175 Các Sắc lệnh về Đào tạo linh mục số 4.8; về Đời sống tu sĩ số 6; về Đời sống linh mục

số 18; Giáo luật 246§3; 276§2, 50; 577; 663,§3; 673.

176 x. Phương pháp nguyện gẫm Xuân Bích đơn giản với ba thì: Đặt Chúa Giêsu trước mắt

(thờ lạy), nghĩa là chăm nhìn Chúa trong Phúc Âm, xem việc Chúa làm, lời Chúa giảng dạy, thái độ và

tâm tình của Chúa; Đặt Chúa Giêsu trong tim (hiệp thông) nghĩa là yêu mến Chúa và yêu mến như

Chúa Giêsu yêu mến, hòa cùng một nhịp tim với Chúa Giêsu; Đặt Chúa Giêsu trên bàn tay (hợp tác),

nghĩa là hành động bằng một lời dóc lòng cụ thể khả thi để kiểm chứng lại khi xét mình, nỗ lực đem

Chúa Giêsu đến cho những người mình gặp gỡ.
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như được mạc khải nơi các bản văn ta đọc. Ta đem hết trí tưởng
tượng, tình cảm, trí khôn và ý muốn để chiêm ngắm những lời nói
và việc làm của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.

Những khám phá như thế dẫn tới những biến đổi trong thái
độ nội tâm và các động lực, ảnh hưởng đến cách ứng xử và làm
phong phú mối tương quan của ta với Chúa.177 Nhờ vào bầu khí
lắng nghe, trao đổi và khích lệ của các buổi gặp linh hướng, ta có
thể chia sẻ và đánh giá những niềm vui và những khó khăn gặp
phải, nhịp độ và những khám phá đã thực hiện.

Nguyện gẫm phải là thời gian và nơi chốn không gì có thể
thay thế. Nó là một niềm vui và một trắc nghiệm lòng trung thành
với Chúa, trong sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài.

Sự khô khan không thể tránh khỏi và sa mạc là những cuộc
tập luyện tốt để khỏi dính bén các ảo t ưởng cho rằng mình trực
tiếp nắm bắt được Chúa. Tuy nhiên, để giờ nguyện gẫm được tập
trung sinh hoa kết quả thiêng liêng, chúng ta có thể kết hợp nhiều
hoạt động: chiêm ngắm, đọc một đoạn Phúc Âm, ghi chép…

Sau cùng, nguyện gẫm là nơi tiếp nhận và tái khám phá
Thiên Chúa, Đấng không ngừng tự hiến m ình cho những ai hằng
tìm kiếm Ngài. Nhờ việc nguyện gẫm hằng ngày, ta hiệp thông
với Chúa và kín múc được nghị lực phục vụ tha nhân.

GG..II..55 SSáácchh TThhiiêênngg LLiiêênngg
Cùng với Lectio Divina, phải kể đến thực h ành đọc đều

đặn sách thiêng liêng của các Giáo phụ, cũng như của các tác giả
tu đức, cả cổ thời lẫn hiện đại, để có thể l àm quen trong đức tin sứ
điệp Tin Mừng được các chứng nhân sống động phiên dịch ra
bằng chính cuộc sống và chuyển tải đến chúng ta.

177 x. Lc 24,32
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Sách thiêng liêng được coi là suối nguồn rất giá trị giúp ta
lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa. Nó là một con đường
đức tin được chia sẻ trong kinh nghiệm của người khác. Điều quan
trọng là sống làm sao những gì mình đã đọc. Tốt hơn là đọc ít
đoạn rồi dừng lại để suy gẫm, thay v ì đọc nhiều trang mà không
để cho những điều đã đọc giúp mình tương quan thân mật với
Chúa.

Các sách thiêng liêng cổ thời hay hiện đại đều có thể giúp
ta lớn lên trong đời sống thiêng liêng mỗi ngày. Điều quan trọng
không phải là đọc một bản văn, nhưng là tìm ra từ bản văn ấy cái
giúp phát triển các mối tương quan của con người với Thiên Chúa,
với chính mình, với tha nhân và với môi trường sống thiên nhiên
nữa. Có người nói rằng một ngày không đọc sách như chưa rửa
mặt. Sau khi đọc xong một cuốn sách, ng ười đọc sẽ trở nên khác
trước, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn.

GG..IIII MMầầuu NNhhiiệệmm && NNgghhii TThhứứcc

GG..IIII..11 BBíí TTíícchh TThháánnhh TThhểể
Thánh Thể là nguồn suối và chóp đỉnh của đời sống Giáo

Hội,178 và cũng là trung tâm đời sống và sứ vụ linh mục. Nhờ
Thánh Lễ, ta cử hành và tham dự vào lời cầu nguyện hiến tế của
Chúa Kitô.

Thánh Lễ không chỉ là một lời đáp trả cá nhân đối với tình
yêu của Chúa Cha, nhưng là đại dương vô tận của những lời cầu
khẩn, ca khen và dâng hiến của Chúa Kitô. “Thánh Thể nối kết
trời với đất, ôm lấy và thấm nhuần tất cả tạo thành.” Chúa Kitô
được tôn thờ dù dưới dấu chỉ khiêm tốn của miếng bánh vẫn là
Đấng đã tự hiến chính mình vĩnh cửu cho Chúa Cha và đã trở nên

178 Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1324.
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lương thực ban sức mạnh cho tín hữu (x. Câu chuyện về Vua Tự
Đức thời bắt đạo).179 Dâng lễ sẽ được trọn vẹn với hiệp lễ. 180

Có nhiều hình thức khác nhau của việc tôn thờ này: Thánh
Lễ, viếng Mình Thánh Chúa ngắn ngủi, thờ phượng thường
xuyên, đêm thờ phượng, Giờ Thánh, chầu Thánh Thể liên tục…
Việc tôn thờ Thánh Thể thường xuyên giúp canh tân và xây d ựng
các cộng đoàn Giáo Hội trên khắp thế giới. Việc tôn thờ này mang
lại nhiều nghị lực và hăng say cho các nhà truyền giáo, vì Thánh
Thể là dấu chỉ thường xuyên của tình yêu Thiên Chúa.

GG..IIII..22aa BBíí TTíícchh SSáámm hhốốii

Việc cử hành Bí Tích Hối Sám luôn là một cử hành phụng
vụ, ngay cả với hình thức riêng tư của nó. Thực hành bí tích sám
hối là một yếu tố trong đời sống cầu nguyện của cả hai người,
người xưng thú lẫn người nghe xưng thú.

Linh mục là thừa tác viên thường xuyên của Bí tích Giải
Tội. Ngài không chỉ đều đặn thực hành bí tích này, mà còn cố
gắng hiểu biết tốt hơn và cử hành nghiêm túc, vì bí tích này c ũng
là một tập luyện tuyệt vời về nhân đức, đền tội…,  là trường tu
đức không thể thay thế, là một sự trợ giúp thực sự trên con đường
đổi mới và thánh hóa.

Bí tích Hòa giải là một quà tặng, một khí cụ quan trọng:

179 Một lời truyền khẩu của người Việt nam Công giáo nói rằng trong thời kỳ bắt đạo, Vua

Tự Đức đã ra lệnh cho lính cai ngục nghiêm cấm các người Công giáo mang vào tù cho các đồng đạo

của họ những miếng bánh trắng trắng, tr òn tròn, nho nhỏ (đó là Mình Thánh Chúa), vì những miếng

bánh đó làm cho họ không sợ tù đày, tra tấn, đau khổ, ngay cả cái chết, và luôn trung thành với đức tin

vào Thiên Chúa của họ

180 x. Câu chuyện một gia đình đi du lịch sợ không dám ăn đồ ăn thịnh soạn người ta dọn

ra, chỉ ăn lương thực thanh đạm mang theo và ngồi nhìn thèm tiệc người ta ăn, sau mới biết các bữa ăn

đó đều đã được tính trong vé du lịch, tiếc thì đã muộn!
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- cho sự tái định hướng, thánh hoá và tăng trưởng thiêng
liêng,

- đặc biệt nếu việc xưng tội không chỉ được coi là một
nghi thức,

- mà đúng hơn là một cơ hội không chỉ để xưng tội, mà
còn để trao đổi với một cha giải tội v à linh hướng có
kinh nghiệm, nhờ đó đạt tới một kinh nghiệm chữa
lành và vui sống.

Việc linh hướng đều đặn là một bảo đảm khác cho việc tái
định hướng, tăng trưởng và phát triển đời sống thiêng liêng trưởng
thành của ứng sinh. Chủng sinh th ường xưng tội với cha linh
hướng của mình, nhưng cũng có thể xưng tội với các linh mục
khác. Song cha linh hướng sẽ không chịu trách nhiệm  tòa trong
của việc linh hướng liên quan đến các tội không được xưng thú
với ngài đó.

Thường chỉ xưng tội thôi không đủ, hối nhân cũng cần
được trao đổi giải quyết và như thế thấy được các gốc rễ sâu xa
hơn của lỗi phạm, cùng là cơ hội mở ra các viễn ảnh tương lai. Lối
xưng tội chia sẻ và đối thoại như thế cũng mang lại một sự cởi mở
lớn hơn trên cả chiều kích nhân bản và thiêng liêng. Chính v ị linh
mục cũng được khích lệ rất nhiều trong một kinh nghiệm nh ư thế,
nhờ đó ngài có khả năng giúp đỡ những người khác trong cùng
một đường lối hoặc tương tự. Linh mục giải tội và linh hướng có
thể vận dụng những kinh nghiệm n ày vì lợi ích đào tạo mà không
lỗi ấn tòa giải tội hay bí mật tòa trong khi không nêu danh tánh
hay các dữ kiện cụ thể. Nếu có đúng v ào trường hợp của mình,
đương sự nên quảng đại cho phép việc vận dụng ấy v ì lợi ích của
các linh hồn khác và cứ thản nhiên, đừng dại dột phản ứng kiểu
“thưa ông tôi ở bụi này.”

Bí tích hòa giải là một trong những quà tặng đặc biệt của
linh mục cho kẻ khác trong thừa  tác vụ bí tích của ngài, nhưng
đồng thời nó cũng là khí cụ cho linh mục tăng trưởng trong đời
sống thiêng liêng và bác ái mục tử.
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GG..IIII..22bb GGiiáá ttrrịị ccủủaa vviiệệcc xxưưnngg ttộộii ccáá nnhhâânn

Cuộc đối thoại giữa hối nhân và cha giải tội làm cho việc
cử hành bí tích đáp ứng sít sao hơn với từng tình huống cụ thể của
hối nhân, với các lý do khác nhau sau đây của hối nhân:

- Nhu cầu hòa giải cá nhân và tái nhập vào tình bằng hữu
với Chúa nhờ nhận lại được những ơn đã mất do tội;

- Nhu cầu tìm kiếm sự tiến bộ thiêng liêng: “Ta biết các việc
ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… vì
danh Ta. Nhưng Ta trách ngươi đi ều này: ngươi đã để mất
tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ
đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã
làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ
đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi
không hối cải.”181

- Đôi khi cần một sự biện phân thích đáng h ơn về ơn gọi.
- Trong nhiều trường hợp, không những cần m à còn khao

khát thoát khỏi tình trạng hờ hững thiêng liêng và khủng
hoảng đời tu, hầu có một lối giải quyết, một lối đi mới
trong chính hoàn cảnh cụ thể đang phải sống.

Trong cuộc đối thoại này phải tránh đề cập trực tiếp đến đệ
tam nhân. Phải rất cẩn thận và tế nhị trong các câu hỏi để làm
sáng tỏ hầu có biện pháp và lời khuyên thích ứng, giúp hối nhân
thay đổi lật sang một trang mới của cuộc đời. 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 tội cho đồng
phạm.

Tương quan linh hướng là một tương quan khép kín tay ba
(Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng): Điều mà
vị linh hướng khám phá về người thụ hướng ở toà trong sẽ không

181 Kh 2,2-5
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được tiết lộ ra ở toà ngoài. Dữ kiện này có cùng một qui chế như
ấn toà giải tội. Điều này không chỉ để bảo vệ người thụ hướng, mà
còn cống hiến cho họ sự tín nhiệm v à tin tưởng rằng điều gì họ đã
bộc lộ ở tòa trong vẫn được giữ bí mật.182 Chính niềm tín nhiệm
và bảo đảm này mang lại sự chữa lành tận gốc các căn bệnh.

GG..IIII..22 SSùùnngg KKíínnhh MMẹẹ MMaarriiaa

Mỗi người đều tự phát có lòng sùng kính sâu xa Đức Trinh
Nữ Maria với con tim chân thành. Lòng tôn sùng đích thực được
đặc trưng qua thái độ sống đơn sơ và khiêm tốn theo gương của
Mẹ, phát sinh từ việc chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập
Thể.

Mẹ hướng dẫn chúng ta tới Chúa Gi êsu, Đấng đưa chúng
ta đến với Chúa Cha. Mẹ chỉ cho chúng ta con đ ường hiệp thông
trọn vẹn với Thiên Chúa, bởi vì Mẹ là người phụ nữ được Thiên
Chúa tuyển chọn để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài với
tư cách là người đồng tham dự vào những biến cố tột đỉnh của lịch
sử cứu độ [Đức Mẹ Đồng Công] .

Mẹ được kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của mỗi
người, nhất là đối với linh mục, vì khi trên thập giá, vào lúc tột
đỉnh của sứ mạng cứu độ nhân loại, Chúa Gi êsu đã trao phó Mẹ
mình cho Gioan và ký thác Gioan cho M ẹ.183 Chúng ta cũng hãy
đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm và đời sống linh mục
của chúng ta.

Được sự che chở và hướng dẫn từ mẫu của Mẹ nâng đỡ v à
tăng sức mạnh, chúng ta có thể nh ìn thấy mọi mối tương quan
nhân loại và những nhu cầu tự nhiên của con người trong các giai
đoạn đời sống và sứ vụ linh mục của m ình, bằng đôi mắt mới,

182 x. GL 220

183 Ga 19, 26-27
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bằng trái tim và trí não mới, và luôn bước đi trên con đường thánh
thiện cần thiết.

Là linh mục, chúng ta cần tăng cường lòng sùng kính Đức
Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ luôn l à sự nâng đỡ cho chúng ta.
Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con M ẹ trong suốt cuộc đời trần
thế của Ngài cho đến dưới chân thập giá, và bây giờ Mẹ vẫn tiếp
tục đồng hành cùng chúng ta, nhất là trong những lúc gặp thử
thách đau khổ:

Mẹ ơi, Mẹ đã nêu gương,
Giúp con theo Chúa đau thương ch ớ rời !

Chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng lớn mạnh thêm mỗi ngày
lòng sùng kính con thảo đối với Mẹ. Mẹ luôn đồng h ành với
chúng ta và liên lỉ che chở chúng ta. Chúng ta h ãy vào trường
Maria để học biết yêu thương và bước theo Đức Kitô trên hết mọi
sự. Trong trường của Mẹ Maria, chúng ta học biết đặt Chúa Kitô
vào chỗ nhất trong cuộc đời chúng ta, v à học để hướng tư tưởng
cùng hành động của chúng ta theo Ngài: “Người bảo gì thì hãy
làm theo.”

Đúng vậy, nơi trường của Mẹ, chúng ta học biết thinh
lặng, biết lắng nghe và phục vụ khiêm tốn, đó là những điểm mấu
chốt của đời sống người môn đệ. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta tiến
sâu vào mối tương quan nhân vị và đích thực hơn với Chúa Giêsu,
để chúng ta yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. Qua
việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu h ơn
sức mạnh nâng đỡ và biến đổi của ơn thánh Chúa.

Liên quan đến đời sống độc thân khiết tịnh của linh mục
đang “bị thế giới của thời đại  chúng ta nghi ngờ giá trị và cho là
không thể giữ được”, Đức Phaolô VI cậy dựa vào lòng sùng kính
nồng nhiệt và tỏa sáng đối với Mẹ Maria. 184 Vâng, chọn lựa độc

184 x. Paul VI, Sacerdotalis Caelibatus, số 1
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thân linh mục của chúng ta cần được đặt nơi trái tim Mẹ Maria.
Chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ, khi gặp khó khăn trên con đường
đã chọn. 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 được trung
thành với lời cam kết linh mục của m ình.

Chúng ta sẽ tìm được ẩn náu an toàn nơi người Mẹ trên
trời của chúng ta. Mẹ sẽ giúp chúng ta thăng hoa trái tim v à con
mắt, để nhìn thấy Chúa ở trong và qua những người chị em chung
quanh chúng ta. Chúng ta kêu xin M ẹ bảo vệ và biến đổi chúng ta
và những ai thân thiết với chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ
thiếu sự chở che, nâng đỡ của Mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ,
Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ sự độc thân thánh thiện của chúng ta
như Ngài đã làm cho Mẹ và Thánh Giuse.

Vì thế, hãy hướng con mắt và trái tim, với niềm tín thác
được đổi mới và lòng cậy trông con thảo, về Mẹ rất yêu dấu của
Chúa Giêsu và Mẹ của Hội Thánh, và hãy kêu xin sự cầu bầu vạn
năng và hiền mẫu của Mẹ cho mọi anh em linh mục chúng ta.
ĐTC Phaolô VI đã khuyên nhủ: “Anh em hãy hướng con mắt và
trái tim, với niềm tín thác được đổi mới và lòng cậy trông con
thảo, về Mẹ rất yêu dấu của Chúa Giêsu và Mẹ của Hội Thánh,
hãy kêu xin sự cầu bầu vạn năng và hiền mẫu của Mẹ cho chức
linh mục Công giáo.”185

Có một việc thật đơn giản nhưng rất quan trọng của lòng
sùng kính Mẹ Maria là lần chuỗi Mân côi , một bản Phúc Âm tóm
tắt.186 Cầu nguyện chuỗi Mân Côi là tham dự vào đời sống và sứ
vụ của Chúa Cứu Thế và của Đức Mẹ, Đấng đã trở nên mẹ của
mỗi linh mục cách đặc biệt. Mẹ dẫn dắt mọi người đến với Chúa
Giêsu và Chúa Giêsu sẽ đưa họ tới Chúa Cha. Đây hẳn là hành
trình đức tin bảo đảm chắc chắn nhất theo gương Đức Trinh Nữ

185 Sacerdotalis Caelibatus số 98ª.
186 x. Paul VI, Marialis Cultus: The Angelus and the Rosary
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Maria. Hãy khuyến khích nhau giữ thói quen lần chuỗi, lần chuỗi
một mình hoặc lần chuỗi chung với người khác, vì chuỗi mân côi
sẽ đốt nóng và làm mạnh thêm mối giây ràng buộc giữa các con
cái Chúa với nhau và với Mẹ. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng
ta được mạnh mẽ hơn trong đức tin, bền vững hơn trong đức ái,
được niềm vui và kiên trì hơn trong niềm hy vọng.

Theo gương mẫu và kinh nghiệm của Đức Gioan Phaolô
II, chúng ta nên tận hiến cho Mẹ với lòng tin tưởng yêu mến, tìm
trú ẩn nơi sự che chở thần thế của Mẹ, biết rằng trong lúc khó
khăn chúng ta cũng không bị bỏ rơi cô đơn, vì Mẹ sẽ nâng đỡ ủi
an chúng ta bằng sự dịu dàng từ mẫu của Mẹ. Ngài chia sẻ: “Suốt
cuộc đời tôi, “Totus Tuus - Tất cả bản thân con là của Mẹ,” tôi đã
cảm nghiệm rõ sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ. Mẹ Maria
đồng hành với tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ vụ là người kế
vị Thánh Phêrô.”187

Tôi đã mất mẹ sớm nên cũng cảm nhận và kinh nghiệm
được sự an ủi, che chở và đồng hành đầy yêu thương của Mẹ
Maria Lavang cho đời linh mục của mình:

Má mất nay được Mẹ thay,
Chuỗi đời côi cút bớt cay bớt buồn,
Nhất là đêm lạnh mưa tuôn,
Mưa tuôn ngoài phố mưa buồn trong tim.

Một người mẹ an ủi con rằng “Dù con lớn bao nhiêu tuổi,
con vẫn là con của mẹ; dù con có đi tới cùng trời cuối đất thì lòng
mẹ vẫn hằng theo con .” Mẹ Maria còn làm hơn biết bao nhiêu cho
các con linh mục của Mẹ, nhất là trong những lúc gian nan khốn
khó phần hồn phần xác:

Mẹ ơi, con Mẹ ngồi đây
Nỗi niềm tâm sự tỏ bày thân thưa

187 John Paul II, “Behold, Your Mother: Message for 18th World Youth Da y” - Vatican

City, March 19,2003.
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Mẹ hiền đã thấu cho chưa
Thử thách cay đắng liệu vừa sức con.

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.

HH.. CCÁÁCCHH CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN ÁÁ CCHHÂÂUU VVÀÀ VVIIỆỆTT NNAAMM

HH..11 TThhựựcc ttếế kkhhôônngg mmoonngg đđợợii
Trong cầu nguyện cộng đồng hay cá nhân, thể xác có thể

trở nên căng thẳng, sự chú tâm bị phân tán v à dao động, dù đã
dùng Kinh Thánh, các bài hát, đ ọc kinh, lần chuỗi để cầu nguyện
và suy gẫm. Lắm khi tương quan được tốt với Chúa, nhưng lắm
khi cũng bị chia trí, đôi khi rất căng thẳng v à mệt mỏi, và thường
làm theo thói quen. Khi cầu nguyện cá nhân, đặc biệt lúc cầu
nguyện thinh lặng và suy gẫm trong tâm trí, nhiều sự chia trí
chiếm lấy đầu óc và cản trở cầu nguyện. Nhiều lúc kết thú c giờ
cầu nguyện với khô khan trống rỗng, tinh thần đi đâu đâu… Để
giải quyết vấn đề, người ta vận dụng toàn bộ tinh thần, thân xác để
cầu nguyện, quen gọi là “lời cầu nguyện thân xác” (prayer body)
như sẽ giải thích dưới đây.

HH..22 CCầầuu nngguuyyệệnn tthheeoo pphhoonngg tthhááii ÁÁ CChhââuu
Cách thức tu sĩ Phật giáo tọa tĩnh tòa sen tụng niệm có thể

giúp chúng ta tái khám phá các hình th ức chiêm niệm của cầu
nguyện trong truyền thống kitô giáo v à hội nhập chúng, bằng cách
hướng chúng ta chú ý hơn nữa tới tư thế thân xác khi chúng ta cầu
nguyện, hầu khám phá sự hiện diện của Thi ên Chúa hằng sống.
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Các thực hành Thiền, Zen hay Yoga, có thể được dùng để
giúp ta làm quen ý thức sự hiện diện của Chúa, cảm nhận chính
mình như một toàn thể tinh-thần-thân-xác trong tương quan với
Chúa. Dần dần ta sẽ đắc thủ được thói quen sống sự hiện diện của
Chúa, nghĩa là thường xuyên hướng chú ý của mình về sự hiện
diện đầy yêu thương và sống động của Chúa ở trong chúng ta v à ở
chung quanh chúng ta. Thời gian thinh lặng của những ng ày tĩnh
tâm hay cấm phòng cống hiến những cơ hội thuận lợi để phát triển
ý thức sự hiện diện này của Chúa ở một mức độ sâu hơn.

Khởi đầu, ta bỏ ra 15 hoặc 20 phút, hay lâu h ơn nếu muốn,
để tạo một tư thế thư giản bằng cách kiểm soát hơi thở (hít vào và
thở ra thật sâu); đồng thời tẩy bỏ khỏi đầu óc bất cứ bận rộn hay
suy nghĩ nào,188 và để chìm sâu trong sự hiện diện của Chúa ở
trong ta và ở quanh ta. Tiếp đến, ta đi vào một cuộc đàm thoại đơn
sơ, sâu lắng với Chúa đang hiện diện, về bất cứ cái g ì đang chất
chứa trong tâm hồn ta lúc đó. Có lẽ có lúc ta chẳng có gì để nói,
mà chỉ thích ngồi lắng nghe Chúa. Giây phút thinh lặng n ày thật
bình an và thoải mái. Nếu cứ tập luyện mỗi ng ày, chúng ta sẽ
khám phá được rằng dần dần chúng ta trở nên càng ngày càng chú
tâm vào Chúa hơn, và rằng chúng ta đang lớn lên trong hiểu biết,
nhẫn nại và yêu thương đối với những người chung quanh.

Tập thư giản bằng cách hít dưỡng khí vào thật sâu qua mũi
cho căng đầy bụng, rồi chuyển qua huyệt đan điền (nằm b ên dưới
lỗ rún hai lóng tay), đẩy ra toàn thân tới tận chân tơ kẻ tóc / đường
gân thớ thịt. Xong lại rút thán khí về qua huyệt đan điền để đẩy ra
ngoài qua miệng. Trong khi đó để tâm trí kiểm soát đ ường đi của
hơi thở. Còn ý nghĩ thì cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Thần
đi vào để thánh hóa và rút bỏ những xấu xa quỉ quái khỏi l òng trí
và thân xác chúng ta.

188 x. 1 Pr 5,7: Hãy trao trút nỗi lòng anh em cho Chúa vì Ngài hằng chăm sóc đến anh em.
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Khi hít vào, chúng ta cũng có thể nghĩ là mình đón nhận
tất cả những gì là tích cực; còn thở ra là loại bỏ tất cả những gì là
tiêu cực, từ bất cứ đâu mà đến. Với cách này, chúng ta tập giữ tâm
hồn ở trạng thái thanh thản, nh ư kinh Yataka dạy ‘Con hãy giữ
tâm như đất: trên đất, người ta đổ ra dầu ngọt dầu chua, dầu cay
dầu đắng, dầu sạch dầu dơ, đất vẫn một mực thản nhiên, đất
không giận, đất không thương.’189 Nhiều người cũng vận dụng lối
này để tự chữa bệnh bằng ý thức tính chất bồi bổ của d ưỡng khí
và quyền năng thần linh của Thần Khí: đang khi hít v ào thì xin
chuyển quyền lực thần linh cùng dưỡng khí tới chỗ đau của cơ thể
để chữa lành, thở ra xin quyền lực thần linh lấy cái đau của c ơ thể
vất ra khỏi thân xác cùng với thán khí. Dĩ nhiên phải có sự đồng
bộ của hít thở và ý thức, với niềm tin tưởng không nghi ngờ.190

HH..33 CCầầuu NNgguuyyệệnn TTậậpp TTrruunngg
Các bậc thầy Thiền, Zen hay Yoga, có thể cầu nguyện (suy

niệm và chiêm niệm) liên tục nhiều giờ. Họ cầu nguyện bằng tâm
trí, hay chính xác hơn là bằng cách tập trung tư tưởng. Đây là một
hình thức cầu nguyện rất đơn giản, thường không dùng lời nói
(cầu nguyện bằng lời).

Để đi vào cầu nguyện tập trung, ta phải để m ình hoàn toàn
lệ thuộc vào Chúa và để cho tình yêu của Chúa Thánh Thần chi
phối. Hãy lặn xuống trong sâu thẳm cõi lòng, nơi đó Thiên Chúa
đang thực hiện những điều kỳ diệu; v à hãy mở lòng cho Chúa

189 Bài học hành xử với cuộc đời đề cập tới cả bốn yếu tố Đất, N ước, Lửa và Gió, đồng

thời yêu cầu chúng ta cũng giữa tâm mình phản ứng như chúng.

190 Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện dùng phương pháp thở để tự chữa bệnh cho m ình. Phương

pháp thở của ông chỉ là một sự tổng hợp của khí công, thiền, yoga, d ưỡng sinh... của Đông phương từ

ngàn xưa, được nhìn bằng sinh lý học hô hấp hiện đại của một ng ười thầy thuốc: Thót bụng thở ra -

Phình bụng thở vào - Hai vai bất động - Chân tay thả lỏng - Êm chậm sâu đều - Tập trung theo dõi -

Luồng ra luồng vào - Bình thường qua mũi - Khi gấp qua mồm - Đứng ngồi hay nằm - Ở đâu cũng

được - Lúc nào cũng được!
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Thánh Thần đang cư ngụ trong ta. Phương pháp của cầu nguyện
tập trung là:

• Ngồi yên lặng, tư thế thoải mái và thư giãn;
• Nghỉ ngơi trong lòng khao khát Chúa;
• Hướng vào trung tâm bản ngã của mình;
• Hít thở đều đặn trong yên lặng, ý thức sự hiện diện của

Chúa và bình an hấp thụ tình yêu của Ngài.

Ngày nay, nhiều người công giáo học theo phương pháp
cầu nguyện này. Nếu kiên trì tập luyện thì ngày qua ngày, cầu
nguyện tập trung sẽ giúp ta đi vào hiệp thông với Chúa ở mức độ
sâu thẳm nhất. Ta sẽ cảm thấy b ình an hơn và càng ao ước mối
tương quan yêu thương này v ới Chúa. Ta sẽ được thúc đẩy tìm
kiếm sự kết hiệp chiêm niệm sâu xa hơn nữa, mà bất cứ người
sống đời dâng hiến nào cũng đều được mời gọi.

Nếu nguyện gẫm được mô tả như lời cầu nguyện của tâm
trí tìm biến đổi con tim, thì chiêm niệm là lời cầu nguyện của con
tim sẽ biến đổi tâm trí. Cầu nguyện tậ p trung có thể giúp những
người tìm kiếm Chúa kinh nghiệm được lợi ích tuyệt vời này.
Thay vì dùng nhiều lời, ta có thể bắt đầu cầu nguyện tập trung
bằng cách chọn một lời thôi: một lời thánh thi êng mang một ý
nghĩa đặc biệt, có thể là một danh hiệu của Chúa, hay một lời rút
ra từ Thánh Kinh, mà chúng ta quen gọi là “lời nguyện tắt”.

Sau khi đã ổn định được tư thế thoải mái và thư giãn để
cầu nguyện, hãy để nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn, hãy nhắm mắt
lại và nói lên trong thinh lặng lời nguyện tắt thánh thiêng đó, chú
tâm vào sự hiện diện của Chúa và biểu lộ lòng ưng thuận cho ơn
thánh Chúa hoạt động nơi bản thân mình. Khi những tư tưởng hay
cảm nhận, những hình ảnh và kỷ niệm nổi lên làm chia trí, hãy
nhẹ nhàng quay trở lại với lời  nguyện tắt đó bằng các h chậm rãi
lặp đi lặp lại và để nó chiếm lĩnh hiện trường của ý thức. Không
cần phải làm gì nhiều hơn thế. Không có gì đặc biệt để phấn đấu
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hay bất cứ kết quả rõ ràng nào để đạt cho được. Cứ buông mình
cho tác động của Thần Khí. Khi thời giờ cầu nguyện đã hết, từ sâu
thẳm cuộc đối thoại thinh lặng với Chúa, h ãy từ từ trở về cùng thế
giới thực tại bên ngoài và những hoạt động thường nhật của mình.

HH..44 ÍÍcchh LLợợii ccủủaa ccáácchh ccầầuu nngguuyyệệnn ÁÁ CChhââuu
Các tôn giáo Á Châu giới thiệu nhiều cách thức đưa dẫn và

thúc đẩy trọn vẹn con người vào cầu nguyện: thể xác, trí khôn,
con tim, trí nhớ, trí tưởng tượng, hơi thở, tư thế thân xác và ngay
cả môi trường bên ngoài đều được sử dụng cho việc cầu nguyện,
và người ta gọi đó là “cầu nguyện thân xác” (body prayer).

Phương pháp này nâng cao phẩm chất của lời cầu nguyện,
cũng như phẩm chất của người cầu nguyện. Việc thực tập lắng
nghe này làm ta dễ dàng đi vào tiếp xúc và hiệp thông với Chúa.
Sự ý thức thụ động này giúp ta mở rộng lòng và “phó mặc” cho
ơn Chúa hoạt động. Thái độ đón  nhận thụ động này mang lại sự
thinh lặng nội tâm cần thiết cho việc cầu nguyện, nhờ đó ta đ ược
Lời Chúa Kitô và ơn Chúa Thánh Thần đánh động và biến đổi.

Thực hành thư giãn tạo nên bình an nội tâm và sự hài hòa
làm cho tiến trình thinh lặng nội tâm hóa được dễ dàng, trong khi
thực hành tập trung cao độ lại rất hữu ích cho đời sống cầu
nguyện. Nhịp thở có thể giúp gia tăng sự chú ý, tập trung v à ý
thức, là những cái làm cho tiến trình cầu nguyện của con người
được dễ dàng.

Theo ĐHY Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng đối thoại
liên tôn của Tòa Thánh, “mỗi người duy trì căn tính thiêng liêng
của mình là quan trọng và không thể nói rằng mọi tôn giáo đều ít
nhiều ngang nhau, nhưng có những giá trị mà chúng ta có thể chia
sẻ với người khác: các kitô hữu có thể học hỏi từ những người Hồi
Giáo, cầu nguyện, ăn chay và sống từ thiện thế nào; từ những
người Hinđu, cách suy niệm và chiêm niệm; từ những người Phật
giáo, lòng không dính bén của cải vật chất, ý thức sâu xa về việc
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tôn trọng sự sống; từ Khổng giáo, l òng sùng đạo và sự tôn trọng
đối với người già; từ Lão giáo, sự đơn sơ và lòng khiêm tốn…”
Và từ những người Công giáo, người ta có thể học nhiều thứ, nhất
là sự phong phú của một vị Thiên Chúa có khuôn mặt nhân loại,
như Đức Bênêđictô XVI đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là
Tình Yêu, một vị Thiên Chúa là tình yêu và chăm lo cuộc sống của
con người trong mọi hoàn cảnh”.191

HH..55 VVưượợtt QQuuaa NNhhữữnngg KKhhóó KKhhăănn
       và Kiên Trì Trong Đời Sống Cầu Nguyện

Ta phải nhớ những thực tế này: Ta có thể gặp nhiều khó
khăn trong suốt hành trình cầu nguyện.192 Cầu nguyện không chỉ
gồm toàn những kinh nghiệm vui mừng và thích thú. Khô khan và
tăm tối cũng là một phần thiết yếu trong quá tr ình trưởng thành và
biến đổi của con người nội tâm. Tự biết m ình không phải luôn
luôn là một kinh nghiệm vui thích, nhưng thông thường là một
quá trình đau đớn của sự chấp nhận chính m ình để được chữa
lành. Chúng ta phải học sống khiêm nhường, siêu thoát, từ bỏ và
quên mình để chiến đấu chống lại tính ki êu căng tự mãn với tất cả
những sức kháng cự tiềm ẩn của nó. Chỉ với lòng khiêm tốn và sự
cởi mở với ơn Chúa, chúng ta mới có thể đương đầu và chiến
thắng trong cuộc chiến đấu này.

Cách cầu nguyện Á Châu này thúc đẩy trọn vẹn con người
vào trong mối tương quan với Chúa và làm biến đổi con người
cách lớn lao trong mọi chiều kích (thể lý, tâm lý v à thiêng liêng):
Siêu nhiên không phá hủy tự nhiên, nhưng thăng tiến tự nhiên.
Vậy, một khi áp dụng cách thực h ành lắng nghe, thư giãn và tập
trung, chúng ta càng trở nên ý thức hơn mình là ai và phải làm gì,
không chỉ trong lời cầu nguyện mà còn trong đời sống hằng ngày
của mình nữa.

191 ROME, ngày 22/8/2010 (ZENIT.org) trong THTTHTCG của Nguyễn Thế Bài.

192 x. xem lại phần nói về các trở ngại trong việc cầu nguyện ở tr ên.
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II.. TTHHIINNHH LLẶẶNNGG VVÀÀ ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN

II..11 TThhiinnhh llặặnngg ccầầnn tthhiiếếtt cchhoo ccầầuu nngguuyyệệnn
Sự thinh lặng không thể bị chia tách b ên ngoài và bên

trong được. Thinh lặng bên ngoài vừa là một tiến trình đào tạo
trưởng thành nhân bản, vừa là phương tiện bảo đảm sự yên tĩnh
của tâm hồn, để hồi tâm và sống thân mật với Thiên Chúa, trong
đời sống thiêng liêng và nội tâm.

Thinh lặng nội tâm là sự bình an của linh hồn sống trong
sự hiện diện của Chúa, nhờ nỗ lực kiểm soát các đam m ê, kiềm
chế những tưởng tượng viễn vông, lo âu, kích động thái quá hay
những suy sụp chán nản. Thinh lặng nội tâm l à thái độ sâu xa của
linh hồn tìm kiếm mọi sự từ Thiên Chúa và hoàn toàn qui hướng
về Ngài. Thinh lặng nội tâm và thinh lặng bên ngoài cần đến nhau
và nuôi dưỡng nhau. Vì thế, luật sống phải coi thinh lặng b ên
ngoài như là hỗ trợ ưu tiên, vì ở đâu thinh lặng bên ngoài không
hiện hữu thì thinh lặng nội tâm cũng vắng mặt.

Thinh lặng là bầu khí thiêng liêng và sống còn để cảm
nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhờ thinh lặng, con người biết
chỗ của mình trước mặt Chúa, đồng thời tỏ lộ l òng khiêm tốn và
khả năng lắng nghe khi Chúa nói. Nhờ thinh lặng của thân xác, trí
óc và con tim, ta mới có thể đạt tới sự hiệp nhất và hiệp thông với
Chúa: “Hãy lặng thinh và hãy biết rằng Ta là Thiên Chúa.”193

Thinh lặng này không phải là một không gian trống rỗng,
bởi vì Thiên Chúa luôn có đó để lấp đầy. Nhiệm vụ quan trọng
nhất là phải ý thức rằng chúng ta luôn ở trong sự hiện diện thực sự
và thường hằng của Chúa và không thể tách khỏi Ngài, chứ không
phải chỉ hiện diện tâm lý như nơi con người, hiện diện hay vắng

193 Tv 46, 10
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mặt tùy ở cái tâm duyên (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô
duyên đối diện bất tương phùng).

Thinh lặng là một trong những thách đố lớn cho con người
thời nay: Người này tìm kiếm thinh lặng, kẻ khác lại làm mọi cách
để tránh nó: Cần hai năm để học nói, nhưng cần cả đời để học
thinh lặng. Nhưng thinh lặng hỗ trợ lời nói, chuẩn bị cho lời nói
và làm cho lời nói nên phong phú. Ngôi Lời, chìm sâu trong mầu
nhiệm lặng thinh của Thiên Chúa để bộc lộ và thông truyền Thiên
Chúa cho con người qua mầu nhiệm nhập thể: Hài Đồng là Lời
mà thẳm lặng!

Thinh lặng, nội tâm lẫn bên ngoài, là bầu khí đúng đắn của
việc giáo dục toàn diện: nơi đào tạo phải là nơi của thinh lặng, là
nhà cầu nguyện, nơi đó Chúa tiếp tục qui tụ các môn đệ riêng ra
chung quanh Ngài,194 để họ sống cái kinh nghiệm mạnh mẽ của sự
gặp gỡ và chiêm niệm.

II..22 TThhiinnhh LLặặnngg ttrroonngg PPhhụụnngg VVụụ
Thinh lặng luôn là một phần thiết yếu của việc thờ

phượng. Phụng vụ cung cấp nhiều c ơ hội để thinh lặng: Ngưng
nghỉ một khoảng thời gian thích hợp sau lời k êu mời tổng nguyện
“chúng ta dâng lời cầu nguyện” để người tham dự hội nhập ý
nguyện riêng của họ; ngưng nghỉ một chút sau mỗi bài đọc cho
Lời Chúa thấm vào lòng người nghe; nghỉ chốc lát để suy niệm
sau bài giảng; sau hiệp lễ, nên dành một thời gian thinh lặng cần
thiết để kết hiệp với Chúa Giêsu đang ngự trong lòng.

Phụng vụ các Giờ Kinh cũng cho ta nhiều dịp để thinh
lặng: Sau vinh tụng ca và trước điệp ca của thánh vịnh kế tiếp,
một chút ngưng nghỉ để cộng đoàn suy niệm về thánh vị đó; sau
bài đọc Lời Chúa và trước xướng đáp, một lúc thinh lặng hợp lý
để suy niệm.

194 Mc 6,30.
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Nhờ ý thức sự hiện diện bí ẩn của Thi ên Chúa, chúng ta
chậm rãi đi vào thinh lặng sâu lắng. Cầu nguyện trở th ành sự kết
hợp những lúc thinh lặng và lời nói trong một thái độ chiêm niệm,
và đời sống thiêng liêng được triển nở với Chúa Kitô trong Thi ên
Chúa.

II..33 TThhiinnhh LLặặnngg TTrroonngg NNhhàà
Mọi người đều phải cẩn trọng để khỏi làm xáo trộn sự

thinh lặng của người khác. Radio, máy nghe băng, Tivi, âm l ượng
trao đổi… phải được kiềm chế và điều chỉnh để bảo vệ bầu khí
chiêm niệm, vốn phù hợp cho đời sống cầu nguyện v à học tập.
Khi cần thiết, hãy dùng headphone với âm lượng nhỏ. Không đòi
phải thinh lặng tuyệt đối, nhưng cuộc trao đổi phải được giữ ở
mức độ tối thiểu.

II..44 TThhiinnhh LLặặnngg CCấấmm PPhhòònngg hhaayy TTĩĩnnhh TTââmm
Các cuộc tĩnh tâm, bồi dưỡng thiêng liêng là:

- những cơ hội khả dĩ để trải nghiệm sự thinh lặng,
- tìm lại nguồn năng lượng cho đời sống cầu nguyện

và đức tin,
- cũng còn là dịp để lấy lại sức lực cho thể xác, trí

khôn và linh hồn.

Người tĩnh tâm được khuyến khích loại bỏ những mối bận
tâm làm mất sự thinh lặng bề ngoài như báo chí, truyền thanh,
truyền hình… để sự thinh lặng nội tâm được phát huy. Càng đi
vào thinh lặng và thăng tiến đời sống chiêm niệm, chúng ta càng
có thể lắng nghe tiếng Chúa với nh ững thanh âm đặc biệt và mới
lạ, vì tĩnh tâm là một cuộc gặp gỡ hàng dọc, một liên hệ cá nhân,
một cuộc đối thoại với Thầy  Chí Thánh Giêsu, một kinh nghiệm
về Chúa và để Chúa đào tạo uốn nắn mình.
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Thomas Merton nói rằng mức độ truyền thông cao nhất l à
hiệp thông, nghĩa là trở nên một với Chúa. Thái độ chiêm niệm
này là thích hợp, phải được trải dài trong suốt cuộc sống và sứ vụ
của người sống đời thánh hiến: “Thinh lặng là quê hương của
người hùng” (đại tướng Foch).

II..55 TThhiinnhh LLặặnngg vvàà TTiiếếnngg CChhúúaa
Cho dù cá nhân con người vẫn mở ra trước siêu việt, trước

tuyệt đối, thì việc lắng nghe tiếng Chúa và hiểu rõ giá trị của thinh
lặng trong sâu thẳm lòng người, nơi họ hiện diện một m ình với
Thiên Chúa, cũng là việc rất khó trong xã hội hiện đại.195

Sự thinh lặng cho phép chúng ta nhận ra sự hiện diện của
Thiên Chúa và để cho sự hiện diện này chiếm đoạt. Linh mục phải
tạo được một cảm thức về thinh lặng nội tâm thực sự để có thể
lắng nghe và hiểu sâu xa Lời Chúa, và kiên nhẫn tìm Chúa Kitô
qua chính kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện
của mình. Kinh nghiệm này giúp linh mục trở thành thầy dạy cầu
nguyện cho người khác.

Thinh lặng nội tâm tìm được nơi Chúa Kitô suối nguồn và
mục đích, là phó thác cho Chúa Cha và tùy thu ộc vào Ngài, là sự
thân mật nội tâm và đối thoại thực sự với Chúa. Thinh lặng b ên
trong và thinh lặng bên ngoài ảnh hưởng lẫn nhau và nuôi dưỡng
nhau. Nơi nào thinh lặng bên ngoài không hiện hữu thì thinh lặng
nội tâm cũng vắng bóng. Luật Sống tu tr ì phải thu xếp ưu tiên cho
sự thinh lặng chứng tá này, như ĐTC Phaolô VI từng nói rằng thế
giới hiện nay không còn tin vào sự hùng hồn của diễn văn, nhưng
tin vào sức mạnh của chứng tá thầm lặng .

JJ.. SSỨỨCC MMẠẠNNHH CCỦỦAA LLỜỜII CCẦẦUU NNGGUUYYỆỆNN

195 x. Gaudium et Spes số 16
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JJ..11.. QQuuaa CChhúúaa GGiiêêssuu
Điều phải ghi nhớ trước hết là lời cầu nguyện chính thức

của Hội Thánh luôn luôn được qui kết và hội nhập vào trong lời
cầu nguyện của Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô: Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô…

Lời cầu nguyện hoạt động thế n ào và làm sao sử dụng nó?
Lời cầu nguyện phát ra một sức mạnh vô giới hạn để giúp ích cho
chúng ta và tha nhân. Chúa luôn có m ặt và lời cầu nguyện thay
đổi mọi sự! Nhưng trước hết hãy xin ơn thay đổi chính chúng ta,
rồi thế giới chung quanh chúng ta sẽ thay đổi , vì thay đổi bản thân
chúng ta thì dễ hơn là thay đổi người khác. Một ít nguyên tắc sau
đây giúp chúng ta có một đời sống cầu nguyện hữu hiệu.

Lời cầu nguyện với Chúa không phải l à một nghi thức,
nhưng là một hiệp thông sống động đầy yêu thương như giữa
những người bạn thân thiết nhất. Nhưng phải buồn mà nói rằng
nhiều người nghĩ là họ không thể nói chuyện với Chúa thân mật
như thế. Một số người nghĩ rằng họ không đạo đức đủ, không
ngay chính đủ, hay không siêu nhiên đủ. Số khác nghĩ là Chúa quá
lớn lao, quá cao xa ở trên họ. Một số nghĩ là Chúa quá bận rộn
không có thời giờ quan tâm đến họ và những vấn đề của họ, mà họ
nghĩ là hết sức nhỏ mọn đối với Chúa. Một số khác nghĩ là họ bất
xứng, không tốt lành đủ để đến với Chúa. Số khác cảm thấy họ có
tội hay xấu hổ về những việc họ đ ã làm. Một số khác ngay cả sợ
Chúa ên tránh xa Chúa nữa.

Giá mà họ hiểu được rằng cách Chúa nh ìn khác biệt cách
suy nghĩ của họ biết bao! Chúa muốn có một li ên hệ cá nhân với
mỗi một người trong chúng ta, và Ngài muốn đó là mối liên hệ sâu
xa nhất, ý nghĩa nhất, viên mãn nhất và đáng thưởng nhất, và là
phần tự nhiên nhất của đời sống chúng ta. Điều đó không có nghĩa
là Chúa muốn lấy đi những mối liên hệ và các hoạt động khác mà
chúng ta ưa thích và cho là quan tr ọng. Ngược lại, Chúa muốn
Ngài là một phần và là phần tốt nhất của tất cả những thứ ấy của
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chúng ta. Chúa muốn làm cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta
được dễ dàng hơn, những điều chúng ta trải nghiệm có ý nghĩa lớn
lao hơn, và Ngài muốn cùng với chúng ta trải nghiệm chúng. Tắt
một lời, Chúa muốn làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp
hơn, thánh thiện hơn. Ngài muốn thêm một chiều kích mới diệu
kỳ vào tất cả những gì chúng ta làm, đó là sự hiện diện thực sự và
thường hằng đầy yêu thương của Ngài.

Chúng ta làm sao để thiết lập được một mối liên hệ như
thế, nhất là khi cảm thấy mình quá bé nhỏ, thiếu đạo đức và bất
xứng? Chúng ta làm thế nào thực hiện được cuộc kết nối đó?
- Đơn giản thôi: Hãy hòa mạng và kết nối QUA CHÚA GIÊSU!

Không ai trong chúng ta có th ể thực sự thấu hiểu được
Thiên Chúa là Cha chúng ta cao cả và kỳ diệu thế nào, bởi vì Ngài
và Thần Khí của Ngài lớn hơn toàn thể vũ trụ. Ngài hành động
vượt quá trí hiểu chúng ta khi Ng ài đã gửi Chúa Giêsu đến với
chúng ta như một Người có thể chỉ cho chúng ta thấy t ình yêu của
Ngài, một Người mà chúng ta có thể kinh nghiệm được, một
Người có thể mang Thiên Chúa xuống tầm hiểu biết nhân loại giới
hạn của chúng ta.

JJ..22 CCầầuu nngguuyyệệnn llàà hhiiệệpp tthhôônngg
Như bất cứ tình bạn sâu xa và bền vững nào, liên hệ của

chúng ta với Chúa Giêsu sẽ được mạnh mẽ nhờ mối hiệp thông
thành thật và cởi mở thường xuyên. Lời cầu nguyện thực sự là tất
cả những cái đó: hiệp thông tâm hồn (con tim với con tim) với
Chúa Giêsu. Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ đâu, vào bất cứ
lúc nào, ngồi hay đứng, ở trong nhà thờ, một cơ sở tôn giáo, hay
bất cứ một nơi đặc biệt nào. Cầu nguyện là kết nối tim chúng ta
với tim Chúa. Chúa Giêsu hoàn toàn phó mình cho chúng ta, và
Ngài luôn lấy làm hạnh phúc lắng nghe chúng ta v à sẵn sàng trợ
giúp chúng ta. Ngài quan tâm đ ến chúng ta và tất cả những gì
chúng ta phải trải qua. Ngài hạnh phúc để nghe và trả lời các yêu
cầu của chúng ta.



269

Nhưng cầu nguyện còn hơn thế nữa: Chúa Giêsu cũng
muốn hiệp thông với chúng ta, nói chuyện với chúng ta. Ng ài
muốn cho chúng ta những lời nói ri êng tư của tình yêu khích lệ, và
Ngài muốn giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của chúng ta. Ngài
có mọi câu trả lời, nhưng Ngài làm sao cho chúng ta các câu tr ả
lời đó được, nếu chúng ta không lắng nghe Ng ài? Do đó, chúng ta
cần học nhận ra tiếng nói của Ng ài, khi Ngài nói với tâm trí chúng
ta và đặt tư tưởng của Ngài trong trí khôn chúng ta.

JJ..33 LLờờii ccầầuu nngguuyyệệnn llààmm íícchh cchhoo cchhúúnngg ttaa
Dành thời gian với Chúa sẽ có vô số lợi ích, chúng ta

không thể nào đếm nổi. Ngài có thể giúp chúng ta:
-     giải quyết mọi vấn đề của chúng ta,
- trả lời mọi vấn nạn của chúng ta,
- chữa lành mọi nỗi đau lòng của chúng ta,
- an ủi chúng ta khi chúng ta buồn phiền,
- ban cho chúng ta niềm vui,
- mang chúng ta lại gần Thiên đàng hơn…
Danh sách các lợi ích sẽ vô tận.

Lời cầu nguyện làm thay đổi mọi sự. Nó là một phương
tiện để Chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta cần hay muốn,
miễn là những cái đó tốt cho chúng ta và cho kẻ khác: “Bất cứ cái
gì con cầu xin, hãy tin rằng con sẽ nhận được.”196 Chúng ta sẽ tìm
được nghỉ ngơi và đổi mới, khi tinh thần chúng ta bị suy sụp v à
lòng trí của chúng ta bị xao xuyến: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả
những ai vất vả và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi... Hãy mang
lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm
nhượng thật trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được nghỉ ngơi cho
tâm hồn, vì ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng.”197

196 Mt 21,22

197 Mt 11,28-30
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Chúa Giêsu sẽ dẫn dắt chúng ta qua những rối rắm của
cuộc đời. Ngài sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì khi chúng ta phải
đối diện với những vấn đề và những quyết định cam go. Ngài đã
hứa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, củng cố t ư tưởng của chúng ta, và
hướng dẫn những bước đường của chúng ta: “Hãy nhận biết Chúa
trong mọi đường đi nước bước, Ngài sẽ hướng dẫn mọi đường nẻo
con đi.”198 “Khi con lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai
con sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: Đâ y là đường, cứ đi
theo đó!”199

JJ..44 LLờờii ccầầuu nngguuyyệệnn ssiinnhh íícchh cchhoo kkẻẻ kkhháácc
Lời cầu nguyện của chúng ta không thể chỉ thay đổi mọi

việc cho chúng ta mà thôi đâu, chúng cũng thăng tiến cách đáng
kể cuộc đời của người khác nữa. Người ta nói rằng cầu nguyện
cho người khác không phải là cái nhỏ nhất chúng ta có thể làm
cho họ, nhưng là cái lớn nhất. Lời cầu nguyện của chúng ta đánh
động lòng Chúa khiến Ngài hành động thay cho họ. Nhờ lời cầu
nguyện của chúng ta, người khác có thể nhận được hầu hết những
lợi ích như chúng ta đã nhận được khi chúng ta cầu nguyện cho
chính mình, bao gồm ơn an ủi, sự che chở, ơn giải thoát khỏi lo âu
và sợ hải, ơn chữa lành, sự trợ giúp vật chất cũng như tinh thần, tự
nhiên cũng như siêu nhiên, và nhiều nữa…

Tất cả chúng ta phải biết rằng những phúc lành của chúng
ta không phải là kết quả của chỉ lời cầu nguyện của chúng ta m à
thôi đâu, nhưng là do người khác đã cầu nguyện cho chúng ta.
Nhiều người vẫn xin chúng ta cầu nguyện cho họ; v à lắm khi
chúng ta có hứa. Vậy chúng ta đã thực sự cầu nguyện cho họ đến
không? “Phêrô, kìa Ma quỉ đã xin được sàng các con như người
ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất
lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em

198 Cn 3,6

199 Is 30,21
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của con nên vững mạnh.”200 Quả thế, khi Chúa Giêsu chết trên
thập giá, Ngài đã nghĩ đến chúng ta! Hãy làm cho người khác điều
chúng ta ao ước người khác làm cho chính chúng ta:

Đấu nào con đong cho người,
Cũng bằng đấu ấy Chúa Trời cho con.

JJ..55 SSuuyy ttưư vvềề ccầầuu nngguuyyệệnn
Lời cầu nguyện mở ra một con đ ường dẫn từ sự trống rỗng

của con người đến sự tràn đầy của Chúa. Nó là đường kết nối giữa
các nhu cầu nhân loại và suối nguồn thần linh  vô tận. Chúng ta
hãy học thiết lập mối liên hệ cá nhân với quyền năng của Chúa, v à
để Ngài làm công việc mang đến cho chúng ta niềm vui, sức khỏe
và hạnh phúc.

Không một người nào, dù nam hay nữ, đã chu toàn được
nhiều như thế so với một chút thời giờ bỏ ra khi cầu nguyện. Lời
cầu nguyện làm chuyển động con tim và cánh tay của Chúa. Ngài
vui thích khi sử dụng chúng ta, khi giới hạn sự oai nghiêm và sức
mạnh toàn năng của Ngài trong đôi tay nhỏ bé của những con
người mỏng dòn, dù là nam hay là nữ. Vậy chúng ta hãy cầu
nguyện đi! Nếu chúng ta có thói quen cầu nguyện ri êng tư, thì
cũng chẳng khó khăn gì cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện
cùng với cộng đồng đâu. Giá trị lời cầu nguyện của chúng ta
không căn cứ ở lượng, nhưng ở phẩm! “Nếu các con ở lại trong
Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, th ì các con muốn gì cứ xin,
các con sẽ được ban cho như ý.”201 Chúng ta có thể kinh nghiệm
được quyền năng phép lạ đó vẫn l àm việc trong cuộc đời chúng ta,
chẳng hạn Chúa cho chúng ta lời giải đáp cho các vấn đề của
chúng ta, lòng can đảm và sức mạnh để trực diện với nghịch cảnh,
bình an tâm hồn, ơn chữa lành, tha thứ, tình yêu thương, khích lệ,
động viên… Hãy chia sẻ những điều này cho kẻ khác với! Xin
Chúa chúc lành cho chúng ta !

200 Lc 22,31-32

201 Ga 15,7
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KK.. ĐĐỂỂ TTHHÀÀNNHH NNGGƯƯỜỜII ĐĐÀÀOO TTẠẠOO
VÀ HƯỚNG DẪN KẺ KHÁC CẦU NGUYỆN

KK..11 HHọọcc CChhủủ SSựự CCầầuu NNgguuyyệệnn
Một trong những tác vụ mục vụ quan trọng của linh mục

trong việc lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa được ủy thác cho mình
là đào tạo và hướng dẫn kẻ khác cầu nguyện. Chúng ta chỉ có thể
huấn luyện người khác trong trường cầu nguyện của Chúa Giêsu,
nếu chúng ta để mình tiếp tục được huấn luyện và tự đào luyện
chính mình bằng sự cần mẫn thực hành đời sống cầu nguyện cá
nhân, cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động chủ sự cầu
nguyện cộng đồng.

Mỗi ứng sinh hãy luân phiên với các nhà đào tạo trong
việc hướng dẫn các giờ kinh trong cộng đo àn. Những cơ hội này
cung cấp cho ứng sinh kinh  nghiệm hướng dẫn cầu nguyện cho
giáo dân khi ra xứ. Một trong những vai trò của việc cử hành là
giúp cộng đoàn cầu nguyện, bằng cách làm cho cộng đoàn có thể
đi vào trong chính mầu nhiệm đang cử hành. Sự hiện diện, những
lời suy niệm và phẩm chất các lời hướng dẫn của chúng ta phải
mang tính thúc giục quyết tâm.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có c ảm giác mình không thể
cầu nguyện sốt sắng được, vì thường bị chi phối bởi tiến tr ình cử
hành, bởi những chi tiết của việc tổ chức v à bởi những phản ứng
của cộng đoàn. Vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị cho lời kinh
phụng vụ, về phương diện kỹ thuật cũng như phương diện thiêng
liêng, để chúng ta sống những g ì chúng ta nói và hướng dẫn. Nếu
có chuẩn bị thực sự, chúng ta sẽ cảm thấy tự do h ơn để cầu
nguyện và qui tụ lời cầu nguyện của cộng đoàn dâng lên Chúa.

Trong thời gian đào tạo ở Chủng viện, việc huấn luyện
phụng vụ phải cung ứng cho ứng sinh một sự chuẩn bị tốt cho việc
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cử hành, không chỉ về mặt kỹ thuật, mà nhất là về mặt thiêng
liêng. Phải quan tâm đến cơ hội lên tiếng trong cử hành phụng vụ
(chẳng hạn việc dẫn lễ vào lúc bắt đầu). Việc đó khiến chúng ta cố
gắng giúp cộng đoàn đi vào cầu nguyện.

KK..22 HHọọcc HHưướớnngg DDẫẫnn TThhiiêênngg LLiiêênngg220022

Ứng sinh phải chuẩn bị chính m ình để có thể hướng dẫn
cộng đoàn Dân Chúa trong đời sống thiêng liêng, đặc biệt trong
việc linh hướng sau này: Khả năng chuyển đạt lại cho người khác
cái mình đã sống trước, vì không ai cho cái gì mình không có .
Trong lãnh vực này, chúng ta phải điều chỉnh lại quan niệm cho
rằng chỉ linh mục mới làm linh hướng, vì ngày nay việc linh
hướng và xưng tội có thể tách biệt nhau; đồng thời có nhiều nam
nữ tu sĩ có điều kiện học hỏi chuyên sâu về linh đạo, về đồng hành
thiêng liêng, về tâm lý và sư phạm có khả năng làm linh hướng.
Tuy nhiên, những ai muốn và được Bề Trên cắt cử làm linh hướng
phải được Chúa Thánh Thần kêu gọi và phải được đào tạo kỹ
lưỡng.

Là linh mục tương lai, chúng ta phải luôn ý thức về căn
tính của mình trong mọi chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri
thức, giới tính và tâm lý của một đời sống quân bình và trưởng
thành, để luôn trung thành với lời cam kết và sứ vụ của mình, đặc
biệt là trong đời sống cầu nguyện: chúng ta cầu nguyện thế n ào thì
chúng ta sống thế ấy, và chúng ta sống thế nào thì chúng ta cầu
nguyện như vậy.

Chúng ta có thể cảm thấy được an ủi và hay phải chán nản
trong cầu nguyện. Vì thế, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta cầu
nguyện không phải để thoả mãn những gì chúng ta sẽ nhận được,
nhưng để tìm gặp Chúa, mà Chúa thì đôi khi được thấy trong sự
trần trụi, khô khan và bất lực của con người chúng ta.

202 x. Chương hai: Ứng sinh linh mục giáo phận tiếp tục và củng cố việc phân định và sống

ơn gọi.
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Không ai biết được lúc nào Chúa đến. Thái độ chờ đợi
trong cầu nguyện phải là thái độ ý thức và tỉnh táo. Vì thế, Tân
Ước đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải ki ên trì trong cầu
nguyện. Chúng ta phải trung thành với thời gian mà chính chúng
ta đã ấn định cho việc cầu nguyện: luôn trung th ành với lời cầu
nguyện hằng ngày và kiên trì trong suốt thời gian cầu nguyện.
Điều này dẫn đến một lời cầu nguyện sâu xa.

Chúng ta cũng phải kiên trì tìm gặp gỡ Chúa ở bất cứ nơi
nào và vào bất cứ lúc nào. Đó là ý nghĩa sâu xa của việc cầu
nguyện liên lỉ trong thừa tác vụ của linh mục triều vậy. Chúa
Giêsu đã hứa ở lại với chúng ta mọi ng ày cho đến tận thế. Ngài
hiểu rõ chúng ta, luôn sẵn sàng giúp đỡ và trấn an chúng ta trong
những lúc khó khăn và hoang mang: Hãy yên lòng, Thầy đây,
đừng sợ!
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CCHHƯƯƠƠNNGG BBỐỐNN
ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN

TỰ ĐÀO TẠO VÀ TIẾN BƯỚC
TRÊN CON ĐƯỜNG SỐNG THÁNH

“Lời mời gọi nên thánh trong mối tương quan sâu xa với
Thiên Chúa hòa quyện với lời mời gọi phục vụ và hy sinh dựa trên
việc thiết lập những tương quan lành mạnh với mọi người”220033

AA.. ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG TTỔỔNNGG QQUUÁÁTT

Nếu tuần tự cho mỗi chữ cái từ A đến Z một trị số từ 1 đến
26 để lấy tổng số các từ, chúng ta sẽ có những kết quả khác nhau.
Nhưng riêng tổng số trị số của từ ATTITUDE (T hái độ) là được
100. Điều đó muốn nói rằng mọi sự đều tùy thuộc ở thái độ của
con người. Chính THÁI ĐỘ và CÁI NHÌN của chúng ta đối với
cuộc sống làm cho cuộc đời chúng ta nên 100%. Như thế, để vươn
đến đỉnh cao nhất và để đạt được 100% trong cuộc sống, điều thực
sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn, chính là THÁI Đ Ộ và
CÁI NHÌN của chúng ta vào khía cạnh tích cực hay tiêu cực của
cuộc đời, kể cả kế hoạch ân sủng của Thi ên Chúa.

Mọi việc đều có giải pháp riêng của nó, chỉ khi chúng ta
thay đổi thái độ và cái nhìn chủ quan hay khách quan của chúng
ta, chúng ta mới thực sự tìm được đúng giải pháp cần thiết. Thái
Độ và Cái Nhìn là giải pháp căn bản đứng trước tất cả mọi vấn đề.

203 Trích Thông cáo báo chí của Hội Nghị Các Giám Mục Á Châu từ 27/8 - 1/9/2007 tại

Thái Lan.
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Hãy thay đổi thái độ và cái nhìn của chúng ta, chúng ta sẽ thay đổi
cuộc đời chúng ta, trong tương tác với mọi mối tương quan.

Vậy thái độ thích hợp của chúng ta trong những lần gặp
mặt này là cùng nhắc nhở nhau về đời sống thi êng liêng, mà ai
cũng đã biết, đã sống, đang sống và sẽ tiếp tục mãi, như cha ông
chúng ta thường bảo “Dao năng mài thì sắc, lời năng nhắc th ì
nhớ.” Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đổi mới “lời nhắc” của chúng
ta sao cho thích hợp và hiệu quả, đừng quên “Rượu nhạt uống lắm
cũng say, lời hay nói mãi cũng nhàm.”

Đúng hơn là chúng ta chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, như
hình chữ lật ngược trên mặt gương phẳng này diễn tả: TEACH –
LEARN. Có người chia sẻ kinh nghiệm sư phạm rằng cách học
hay nhất và hiệu quả nhất là dạy, vì muốn dạy cho người khác
hiểu thì chính mình phải nghiên cứu thật thấu hiểu và nắm vững
vấn đề, phương pháp chuyển tải và trình độ tiếp thu của người
nghe. Việc thảo luận và thuyết trình nhóm là một áp dụng rất hiệu
quả việc học hỏi lẫn nhau này. Như thế, nhờ những chia sẻ, trao
đổi và phản hồi giữa người dạy và người học này, chúng ta sẽ
nhấn mạnh hơn về cuộc sống thực tế, kiểm điểm đời sống v à kinh
nghiệm sống, hơn là nặng về lý thuyết.

Không chỉ nhắc nhở, mà còn phải giúp đỡ và nâng nhau
dậy nữa, chứ không bàng quang đứng nhìn theo chủ thuyết
“mackeno”: “Tưởng rằng chị ngã em nâng, ai hay ch ị ngã em
bưng miệng cười!” Nhất là nhìn vào từng hoàn cảnh thực tế của
mỗi đối tượng và hành động theo lòng nhân hậu của Thiên Chúa,
“tội thì tha, lỗi thì sửa”: Cây sậy đã rạp xuống, Ngài không bẻ
gãy; tim đèn còn leo lét khói, Ngài không dập tắt, vì mỗi vị thánh
đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. ĐGH
Alexander nói rằng “bản chất con người là lầm lỗi và bản chất
Thiên Chúa là tha thứ.”
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Chẳng ai có thể biết được và tự bảo đảm ngày mai mình sẽ
ra sao. Thật thế, bao lâu còn sống là còn động, nghĩa là còn có
biến dịch và thay đổi: Tội nhân có thể trở thành thánh nhân, và
thánh nhân cũng có thể trở thành tội nhân: “Tiên cũng có khi đọa,
thánh cũng có khi lầm,” phương chi con người hèn yếu chúng ta!
Nên chúng ta phải sợ rằng “cười người hôm trước hôm sau người
cười” và “bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành”; nhất là có
những lãnh vực con người không ai dám tự cho rằng m ình mạnh
mẽ cả, như thánh Phaolô chia sẻ: “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 như thiêu như đốt”204

Trong khóa học này, chúng ta theo đuổi một mục đích kép:
Không những học cho chúng ta hôm nay, m à còn học cho sứ vụ
của chúng ta ngày mai nữa. Trong tương lai, chúng ta sẽ trở thành
những linh mục, những thầy dạy đức tin v à hướng dẫn thiêng
liêng cho người khác. Chính vì thế mà Giáo Hội tin cậy và tạo mọi
điều kiện thích hợp cho chúng ta trong việc được đào tạo và tự
đào tạo. Hãy vui sống với lòng biết ơn và trách nhiệm để trau dồi
kiến thức và đức độ, chuẩn bị cho thời giờ của Chúa.

Mỗi ngày chúng ta tiếp tục biện phân ơn gọi, sống ơn gọi
và trang bị cho mình những kỹ năng của người linh mục đích thực
như lòng Chúa mong muốn, Giáo Hội tin tưởng và trần gian chờ
đợi. Nhiều người mong ước “một lần dứt khoát cho tất cả ,” nhưng
thực ra Chúa luôn luôn đổi mới lời mời gọi của Ng ài thì chúng ta
cũng phải làm mới lại lời đáp trả và chọn lựa của chúng ta mỗi
ngày trong suốt đời (‘bắt đầu, lại bắt đầu’), thậm chí có khi phải
chọn lựa khác đi nữa.

204 2 Cr 11,29
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BB.. ĐĐỊỊNNHH NNGGHHĨĨAA ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG TTHHIIÊÊNNGG LLIIÊÊNNGG

ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG LÀ ĐỜI SỐNG NHÂN BẢN
ĐƯỢC SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN.

Định nghĩa này phải hiểu trong tiến tr ình: Con Người →
Tu Đức Nhân Bản (đạo làm người) → Nhân Bản Thiêng Liêng
(đạo làm người con Chúa) → Thánh Nhân (hiệp thông tình bạn
với Chúa205). Vì thế, Công đồng Vaticanô nói tới chiều kích nhân
bản cốt yếu ấy như sau: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng
của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau
khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn
đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại
không gieo âm hưởng trong lòng họ... Họ phải cảm thấy thực sự
liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại”206

Đời sống nhân bản khởi sự từ k hi sinh ra, trải dài cho đến
lúc chết, và còn tiếp tục cả sau khi chết: “Cọp chết để da, người ta
chết để tiếng,” qua danh thơm tiếng tốt hay ố danh tiếng xấu, l à
cái mà người ta phải sống chết vì nó: “điểu vị thực tử, nhân vị
danh vong!”207 Đời sống thiêng liêng là đời sống nhân bản đó
được sống trong Chúa, v ì Chúa và cho Chúa như lời thánh Phaolô
căn dặn: “Dầu ăn, dầu uống, dầu làm bất cứ điều gì khác, anh em
hãy làm cho sáng danh Chúa”

Trong cả hai cuộc sống ấy (nhân bản v à thiêng liêng), mỗi
người được mời gọi sống tới mức độ trưởng thành tốt nhất, mức
độ trọn hảo: “Hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn
lành”220088 hay nói theo ngôn ngữ hiện nay là “trăm phần trăm.”

205 Ga 15,15

206 Hiến Chế Mục Vụ "Giáo Hội trong Thế Giới ng ày nay - Vui Mừng và Hy Vọng" số 1

207 x.GL 916.

208 Mt 5,48
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Chính thái độ sống làm cho cuộc sống đạt tới mức độ
100%. Vậy thái độ của chúng ta  đối với định hướng Linh mục
giáo phận Sống Tu Đức Toàn Diện trong bối cảnh Giáo Hội và Xã
Hội Việt Nam hôm nay sẽ rất có ý nghĩa. Nó không phải chỉ l à
một hiểu biết mang tính kiến thức về đời sống thi êng liêng, mà là
một cuộc sống trong cả những tương quan thực tế đời thường với
mọi hạng người giữa lòng thế giới. Và nếu là cuộc sống, thì bao
lâu còn sống, bấy lâu chúng ta còn học Tu đức, còn thực hành tu
đức, sống tu đức và thăng tiến nhờ tu đức, một cách toàn diện.

Thật may mắn là các đấng thẩm quyền Giáo Hội và chủng
viện đã cho chúng ta khởi đầu bằng cả một Năm Tu Đức, rồi suốt
cả sáu năm còn lại năm nào cũng được học và sống tu đức. Thêm
vào đó, Năm Thực Tập Mục Vụ là thời gian trắc nghiệm tổng quát
của ứng sinh đối với chính m ình và của mọi thành phần dân Chúa,
nhất là những người có trách nhiệm đào tạo đối với ứng sinh.

Ngoài ra, trong sự nhất quán của bốn chiều kích đ ào tạo
(nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ), Chủng viện luôn nỗ
lực tạo cho chúng ta một sự t ương tác giữa các môn học khác với
môn học và đời sống tu đức. Chớ g ì chúng ta có thể chiêm ngắm
và cầu nguyện ở trong và qua các môn học khác ở chủng viện.
Chính tinh thần sống tu đức này thổi sinh khí và gia tăng nghị lực
cho chúng ta trong việc học các môn học khác nữa.

Hầu hết các ngành đào tạo hiện nay đều đòi hỏi một thời
gian thực tập, sau khi học xong phần lý thuyết (Y khoa, S ư phạm,
Ngành nghề v.v...). Điều đó càng đúng hơn nữa với đào tạo nhân
bản và đào tạo thiêng liêng. Hai việc đào tạo này luôn luôn gắn
kết, quyện lấy nhau và bổ túc cho nhau đi vào đời sống thực tế và
được kiểm nghiệm bằng cuộc sống thực tế . Vì thế, sự trưởng
thành nhân bản và thiêng liêng không tùy thuộc vào tuổi tác và địa
vị (xem Daniel và hai bậc kỳ lão trong chuyện bà Suzana).



280

Và cũng chính vì thế người ta nói đến “nhân đức thật” v à
“nhân đức ảo” nghĩa là có vẻ nhân đức nhưng chưa thực sự có
nhân đức. Còn Chúa Giêsu thì căn dặn “hãy nghe những lời họ
nói, nhưng đừng bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm.”
Và người bình dân Việt Nam lại thách đố: “Làm quan hãy xét cho
dân, không tin ngài xuống ngài mần ngài coi!” Chính chúng ta
nhiều khi cũng bị “sốc” khi nghe những lời giảng dạy rất hay
nhưng thực tế sống lại rất khác.

Vì thế, hai việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng này phải
song hành với nhau trong suốt cả cuộc đời mỗi người, trải nghiệm
qua thành công và thất bại: “Tiên cũng có khi đọa, thánh cũng có
khi lầm.” Nhưng Nguyễn Thái Học an ủi, khích lệ: “ Ai từng chiến
thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần,
nhưng đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!” Ai trong chúng ta
cũng có những lần trải nếm kinh nghiệm của thánh Phaolô về hai
sức mạnh đối nghịch nhau trong bản thân mỗi ng ười, khiến những
điều tốt ta muốn làm thì lại không làm được, và những điều xấu
không muốn làm thì ta lại làm. Hãy chấp nhận những giới hạn, bất
toàn và bất lực của mình, mỗi ngày chúng ta càng trở nên khiêm
tốn hơn về chính mình, trước mặt Chúa, cũng như trước mặt
người khác.

Và mỗi người chúng ta cũng hãy nghĩ và đối xử như thế
cho tha nhân: bao lâu còn mang nặng thân phận con người bất
toàn, họ cũng có những yếu đuối, sai sót, lỗi lầm, bất to àn và bất
lực của họ, dù họ là ai đi nữa, bề trên hay bề dưới, lớn hay nhỏ.
Càng chấp nhận họ như họ là như thế, chúng ta sẽ càng trở nên
cảm thông với họ hơn, độ lượng với họ hơn, tha thứ và bỏ qua cho
họ các lầm lỗi thiếu sót của họ h ơn; cũng như khi có những lầm
lỗi thiếu sót, chúng ta mong được người khác cảm thông, độ lượng
và tha thứ bỏ qua cho chúng ta.

Nếu ai cũng biết khiêm tốn về mình và cảm thông, độ
lượng, tha thứ, bỏ qua lầm lỗi cho nhau, các mối quan hệ nhân bản
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của chúng ta sẽ được cải thiện tốt hơn và đời sống thiêng liêng
cũng sẽ được phát triển tiến bộ, v ì chúng ta biết nhìn thấy cái bên
kia và cái được biến đổi đàng sau lầm lỗi của nhau theo gương
nhân hậu của Chúa và nhận ra Chúa hiện diện trong nhau.

Cuộc đời nhân bản và thiêng liêng của chúng ta lắm khi
cũng “ba chìm bảy nổi chín long đong” mà tiền nhân chúng ta
cũng thường nhắc nhở: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù, khéo tu thì
nổi vụng tu thì chìm.” Chớ chi chúng ta biết ch ìa tay ra cho nhau
như Chúa Giêsu đã chìa tay cứu Phêrô khỏi chìm xuống biển
trong đêm bão tố. Như thế, cuộc đời chúng ta không đ ược biểu
diễn như một đường thẳng, mà là những đường gợn sóng hoặc là
những đường xoắn trôn ốc, như bài hát slideshow Bàn Chân Chúa
mô tả. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn vi ết thẳng trên những đường
cong của cuộc đời của chúng ta.

Vì vậy đào tạo tu đức không chỉ là công việc và nỗ lực của
các nhà đào tạo, mà là công việc của Chúa Thánh Thần và ứng
sinh tự đào tạo chính mình, cùng với sự cộng tác tích cực của to àn
thể Giáo Hội lữ hành, mang sẵn trong mình đủ các yếu tố vừa thần
linh vừa nhân loại, cả thánh thiện v à tội lỗi, cả sức mạnh và yếu
đuối, cả thương tích và chữa lành… Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện
hài hòa việc được đào tạo và tự đào tạo này, trong đó việc tự đào
tạo của ứng sinh đóng vai chính: “chính ứng sinh là người chịu
trách nhiệm trước tiên trong việc huấn luyện chính m ình”220099

Việc tự đào tạo biến chúng ta thành những sinh vật có
xương sống hay có vỏ cứng, nghĩa là luôn luôn tự mình có thể
đứng vững được, dù có xây xát và thương tích. N ếu không có tự
đào tạo, thì việc đào tạo chỉ dừng lại ở những lời hoa mỹ của
phương diện tri thức lý thuyết, và chỉ tạo nên những sinh vật
không có xương sống hay tầm gửi, nghĩa là luôn dựa dẫm vào

209 Pastores Dabo Vobis, số 69
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người khác hay cộng đoàn, dễ vấp ngã khi phải sống một mình,
nhất là đối với linh mục triều chúng ta.

CC.. CCÁÁCC MMỐỐII TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN VVÀÀ CCOONN ĐĐƯƯỜỜNNGG
SSỐỐNNGG TTHHÁÁNNHH

Con người không phải là thiên thần, mà cũng chẳng phải là
con vật, nhưng mang sẵn cả hai yếu tố đó, trong mọi chiều kích
nhân bản và thiêng liêng. Tất cả mọi người đều được mời gọi nên
thánh qua tiến trình: có làm người tốt thì mới làm người kitô hữu
tốt và làm người tông đồ tốt được, nghĩa là thành nhân đã rồi mới
thành thánh nhân. Người đi tu làm linh mục và tu sĩ vẫn không
thôi là con người, khi đang nỗ lực nên thánh trong bậc sống ơn gọi
và sứ vụ của mình.

CC..11 VVậậyy tthháánnhh tthhiiệệnn llàà ggìì??
Trước hết, sự thánh thiện không phải l à, hay không chỉ là:
-  một cái gì trừu tượng,
-  một cái gì chúng ta mặc vào mình,
-  những việc đạo đức tốt lành nào đó trong đời mình,
-  một vai trò chúng ta đảm nhận,
-  vấn đề luân thường đạo lý,
-  một hệ thống tự hoàn hảo của con người,
-  chỉ qui về đời sống bên trong của một người...

Sự thánh thiện là tất cả những cái đó ở trong một bối cảnh
rộng lớn hơn, nghĩa là, để đạt đến sự thánh thiện không chỉ l à nỗ
lực của con người, nhưng còn là công trình của ân sủng Chúa qua
các mối tương quan của cuộc sống, mà thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
Giêsu cho một công thức rất hay là “thang máy = vòng tay
Giêsu.”
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Như thế, sự thánh thiện có liên quan đến các mối tương
quan, ở trong các mối tương quan và nhờ các mối tương quan của
con người chúng ta:

Đã có một thời người ta liên kết sự thánh thiện với việc
đọc kinh, thực hành các bổn phận tôn giáo và những việc đạo đức,
một cách cá nhân. Thực ra, sự thánh thiện đ ược liên kết chặt chẽ
với các mối tương quan với Chúa, với bản thân, với tha nhân v à
với môi trường thiên nhiên, trong đó tương quan v ới Chúa là nền
tảng.

Con người muốn nên thánh phải nỗ lực mỗi ngày để nên
đồng hình đồng dạng với Chúa, trong các mối t ương quan với
Chúa, với chính mình, với tha nhân, với thiên nhiên và với tứ
chung, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Các mối tương
quan này rất tương thuộc và tương tác lẫn nhau, nên nếu có cái gì
“trục trặc” trong một tương quan thì các tương quan khác cũng bị
ảnh hưởng.

Chính trong và qua các mối tương quan này mà chúng ta
được lớn lên trong sự thánh thiện. Do đó, để có đ ược sự thánh
thiện, các mối tương quan này đều phải hòa nhập và giữ đúng vị
trí, hài hòa, quân bình và trưởng thành. Có được các mối tương
quan như thế được coi là có được sự thánh thiện. Như vậy, sự
thánh thiện không được hiểu theo một cá nhân biệt lập, nh ưng
theo mối tương quan toàn diện của cá nhân với Thiên Chúa, với
tha nhân, với chính mình và với môi trường sống (thiên nhiên)
trong sự ý thức về bốn sự sau cùng của đời người.

Sự thiếu trưởng thành thiêng liêng của chúng ta là do việc
chúng ta thiếu những tương quan đích thực, hay có những tương
quan không trưởng thành, những tương quan sai lầm, những ngăn
chặn và sợ hãi tâm lý của chúng ta trong những tương quan. Khi
những tương quan vắng mặt trong đời sống chúng ta th ì sự thánh
thiện cũng vắng mặt. Và khi những tương quan bị ngăn cản trong
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đời sống chúng ta th ì sự thánh thiện cũng bị ngăn cản. Do đó,
người ta nói đến sự thánh thiện hay nhân đức thật và nhân đức ảo.

CC..22 TThháánnhh tthhiiệệnn vvàà ttộộii llỗỗii
Chúng ta cũng cần nói đến mối tương quan giữa sự thánh

thiện và tội lỗi:
Tội lỗi và sự thánh thiện nên được hiểu theo những mối

tương quan đích thực hay không đích thực. Nếu những mối t ương
quan của chúng ta là những liên hệ tình yêu không chân chính
hoặc thiếu tình yêu đích thực thì lúc đó có tội.

Theo Kinh Thánh, tội lỗi và sự thánh thiện được hiểu trong
bối cảnh của những mối tương quan. Trong Cựu Ước: tội của
Ađam và Evà, tội của Cain, tội của Vua Đavít… tất cả l à những
tội ở trong và bởi các mối tương quan. Trong Tân Ước, tội cũng
được hiểu theo sự không có hoặc thất bại không thiết lập đ ược
những tương quan tốt, hay thiếu những tương quan tình thương
hoặc có những tương quan tình thương sai lầm và đi xa khỏi
những tương quan ngay chính.

Chúa Giêsu coi tội là tình trạng tha hóa phẩm giá con
người hơn là chỉ những vô trật tự luân lý (ng ày Sabbath vì con
người, chứ không phải con người vì ngày Sabbath). Chính những
người Biệt phái và Luật sĩ cũng hiểu tội lỗi và sự thánh thiện trong
bối cảnh lề luật và nghi thức trong các mối tương quan.

DD.. CCÁÁCC MMỐỐII TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN CCỦỦAA LLIINNHH
MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN

DD..II TTưươơnngg qquuaann nnềềnn ttảảnngg

DD..II..aa ÝÝ nniiệệmm ttổổnngg qquuáátt
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1. Tương quan với Chúa Cha
2. Tương quan với Chúa Giêsu, đặc biệt Chúa Giêsu chịu

đóng đinh và Chúa Giêsu Thánh Th ể
3. Tương quan với Chúa Thánh Thần
4. Tương quan với Đức Mẹ
5. Tương quan với các thiên thần, nhất là thiên thần giữ

mình
6. Tương quan với thánh cả Giuse, thánh Quan Thầy v à

các thánh

Tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi là khía c ạnh quan
trọng nhất của đời sống độc thân linh mục. Tương quan với Thiên
Chúa là tuyệt đối then chốt để sống độc thân linh mục hiệu quả.
Do đó quyền ưu tiên phải được dành cho mối tương quan này.
Tương quan với Thiên Chúa được bày tỏ qua đời sống thiêng
liêng và cầu nguyện. Cầu nguyện không là gì khác hơn là mối
tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Cầu nguyện là liên hệ
với Thiên Chúa, đối thoại với Thiên Chúa, thông hiệp với Thiên
Chúa, ở với Thiên Chúa, ở trước nhan Thiên Chúa và luôn ý thức
về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đây là tương quan siêu ngôi v ị. Tương quan siêu ngôi v ị
này bao gồm hai ngôi vị: một ngôi vị thần linh và một ngôi vị
nhân loại. Trong tương quan này, ngôi v ị Thần linh đến với con
người chúng ta và chúng ta, những con người, đi tới với Thiên
Chúa, trong tiến trình cầu nguyện mang chiều kích vừa thần linh
vừa nhân loại, được diễn tả bằng Con Đường Thiên Chúa đến với
con người và con người đến với Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu Kitô
như Ngài tuyên bố “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Thiên Chúa là Chúa của liên hệ và liên kết. Khi Thiên
Chúa liên hệ với chúng ta, chúng ta có thể hoặc nói “vâng” hoặc
nói “không” với Ngài. Khi chúng ta nói “vâng” thì lúc ấy có liên
hệ. Chính liên hệ siêu ngôi vị này giúp con người đạt tới sự thánh
thiện, vì nó thực là công trình của chính ơn thánh Chúa. Đời sống
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độc thân linh mục thánh hiến phải giúp chúng ta phát triển liên hệ
này với Thiên Chúa, bằng việc nối kết chặt chẽ giữa độc thân
thánh hiến và đời sống cầu nguyện.

Độc thân linh mục là một hồng ân liên hệ đặc biệt với
Thiên Chúa. Chính nhờ liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa mà
chúng ta di chuyển đến tất cả những liên hệ khác một cách tốt đẹp
thánh thiện. Việc kính mến Thiên Chúa nâng cao liên hệ tình yêu
của chúng ta với người khác. Nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra
khỏi liên hệ của chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành phá hoại,
không những đối với liên hệ của chúng ta với tha nhân, mà còn
đối với chính bản thân chúng ta và bản thân người khác nữa.

Thiết lập mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa qua đời sống
cầu nguyện là chiều kích hàng dọc trong liên hệ của chúng ta (đối
thần); còn thiết lập liên hệ cá nhân với anh chị em đồng loại chúng
ta là chiều kích hàng ngang trong liên hệ của chúng ta (đối nhân).
Chiều kích hàng dọc này là động cơ thúc đẩy và là ý nghĩa đích
thực cho chiều kích hàng ngang trong đời sống chúng ta.

Tương quan của chúng ta đối với Đức Mẹ, Thánh Cả
Giuse, thiên thần giữ mình, thánh quan thầy và các thánh càng
giúp chúng ta qui hướng về Chúa và củng cố tương quan của
chúng ta với Chúa.

DD..II..bb VVààii kkhhííaa ccạạnnhh nnổổii bbậậtt ccủủaa lliinnhh đđạạoo lliinnhh mmụụcc ggiiááoo
pphhậậnn

DD..II..bb..11)) LLiinnhh mmụụcc ggiiááoo pphhậậnn vvàà BBíí ttíícchh TThháánnhh TThhểể
Thánh Lễ là hình thức cầu nguyện cao nhất của đời sống

phượng tự Kitô giáo, và là cái đặc trưng của chức linh mục. Thánh
Thể là “suối nguồn và tột đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội
Thánh,” nên cũng phải là trung tâm đời sống và sứ vụ của linh
mục, đặc biệt là linh mục giáo phận giữa đàn chiên Chúa, bởi vì
có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa cử hành Thánh Lễ và rao
giảng Chúa Kitô.
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Theo những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa
Tiệc Ly,210 khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục,
để chúng ta tái hiện và cử hành nhân danh chính Ngài (in persona
Christi), đời sống thiêng liêng của chúng ta có thể lớn lên dần dần
và dẫn đưa chúng ta tới độ “trở nên và sống như một Chúa Kitô
Khác trong mọi hoàn cảnh sống”211 và “các sinh hoạt của đời
sống hàng ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa v à chiều
kích Thánh Thể.”212

Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý định của Ng ài trong phụng
vụ Lời Chúa, mà chúng ta phải biết liên kết với các thực tại của
cuộc sống, ngõ hầu được sống và biến đổi bởi chính Lời ấy. 213

Chúng ta phải công bố Lời Chúa và Thánh Ý Chúa mà chúng ta
đã tin và đang sống. Nhờ đó, tín hữu cũng được thúc đẩy suy gẫm
và hành động cách thích đáng, đồng thời đ ược hoán cải và biến
đổi.

Linh mục tự nguyện nhận lấy quà tặng quí giá chức linh
mục, trong niềm hăng say, hạnh phúc v à biết ơn. Nên cho dù
không tránh khỏi khó khăn và thập giá trong đời sống và sứ vụ,
nếu cho chọn lại, linh mục chắc chắn vẫn sẵn s àng thưa “xin
vâng”, đôi khi chậm rãi, nhưng với ý thức và bình an.

Khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng,
Chúa Giêsu cần đến năm chiếc bánh và hai con cá của các môn
đệ. Ngày nay Ngài cũng cần đến phần cộng tác ít ỏi v à nhỏ bé của
bản thân chúng ta, như giọt nước pha trong rượu nho.214 Chúng ta
sẽ cố gắng luôn sẵn sàng cho Ngài sử dụng chúng ta vì phần rỗi

210 x. Lc 22,14-20.

211 Bộ Giáo sỹ, Linh mục và Thiên niên kỷ Kitô giáo thứ ba.

212 JP. II, Ecclesia de Eucharistia, số 31.

213 x. Chức vụ và đời sống linh mục số 18.

214 GL 924
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các linh hồn. Như đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Gi êsu
cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc cho chúng ta, khi Chúa kêu
gọi và tuyển chọn chúng ta giữa nhiều người khác có thể tốt hơn
chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và có lẽ phải hét lên vui mừng và
hạnh phúc, vì tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho chúng ta, và vì
may mắn của chúng ta nữa: may mắn v ì chúng ta được chọn làm
linh mục, dù chưa chắc chúng ta đã tốt hơn những người khác.

Ước gì chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị cầm lấy v à chúc
phúc như thế, bởi Chúa và bởi đoàn chiên được trao phó cho
chúng ta chăm sóc mục vụ, kể cả qua những gánh nặng, những
khó khăn trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta. Như tấm
bánh bị bẻ ra, chúng ta phải được trao ban và bị ăn bởi Dân Chúa,
đoàn chiên của chúng ta, như cha Chevrier nói “linh mục là người
bị ăn.” 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 nội tâm
chống lại những ước muốn và yếu đuối nhân loại bên trong, cùng
các cơn cám dỗ tấn công từ bên ngoài. Chúng ta biết rằng thân xác
nhân loại yếu hèn của chúng ta được quyền năng Chúa làm cho
trở nên một thân xác thánh thể như thân xác Chúa Giêsu (b ị bẻ ra
và trao cho người ta ăn để họ được sống). Chớ gì chúng ta luôn
thấu hiểu và sống ý nghĩa của đời sống bị bẻ ra v ì Chúa và vì tha
nhân.

Ý thức rằng chúng ta không dám tự nộp m ình cho đến chết
như Chúa Giêsu, nhưng chúng ta s ẵn sàng hiến tặng thời giờ, của
cải, sức khỏe, ước muốn, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau khổ
và buồn phiền. Tất cả những thứ đó cũng l à cuộc sống và chính
con người của chúng ta vậy, như Chỉ Nam 1994 nói: “Linh mục
phải học biết kết hợp mật thiết với lễ vật, đặt trên bàn thờ hy lễ cả
cuộc đời mình như dấu chỉ của tình yêu nhưng không và ân cần
của Thiên Chúa.”215

215 Chỉ Nam 1994 số 48.
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Máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nước Trời chỉ có
một lần thôi. Máu của chúng ta đổ ra cách n ày hay cách khác, mỗi
ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm v à bổn phận mục vụ của
chúng ta, cam go hơn, khó khăn hơn, nhưng c ũng công nghiệp
hơn: “Một lúc đổ cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công
hơn?” Và như Thánh Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi
thân xác chúng ta phần còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn cứu thế
của Chúa Giêsu, mà “hy lễ Thánh Thể tái diễn mãi hy lễ thánh
giá,”216 kể cả “bước theo Ngài giữa những cuộc bách hại không hề
thiếu vắng trong Giáo Hội,” 217 như thánh Phaolô đã xác quyết: “Ai
có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng
là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, g ươm giáo?
Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị
coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng
ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.”218

Bánh và rượu dâng lên sẽ được quyền năng Chúa biến đổi
thành Mình và Máu Chúa Kitô. N ếu chúng ta dâng chính m ình,
những cảm nghĩ và tình yêu, những vấn đề, những băn khoăn lo
lắng, đau khổ và hạnh phúc của chúng ta thì quyền năng ấy cũng
sẽ biến đổi chúng thành những gì tốt đẹp hơn, hữu ích hơn cho
chúng ta và đoàn chiên của chúng ta. 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, như Chúa Giêsu đã hiện ra nói với thánh
Hiêrônimô “con hãy cho Cha c ả tội lỗi của con nữa để Cha tha thứ
cho con”, bởi vì với Chúa chẳng có tội g ì quá nặng đến đỗi Chúa
không thể tha thứ được!

Trong việc cử hành Thánh Thể, sự hiệp nhất của Dân Chúa
được biểu lộ và thể hiện, cũng như việc xây dựng nhiệm thể Chúa

216 x. GL 897.

217 Hiến chế  Tín Lý về Giáo Hội LG số 42,2.

218 Rm 8,35-37.
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Kitô được hoàn tất.219 Chén chúc tụng mà chúng ta chia sẻ là Máu
Chúa Kitô, lưu chuyển trong Giáo Hội, mang lại sự sống thần
linh. Bánh mà chúng ta bẻ ra là Mình Chúa Kitô, được hiến dâng
vì phần rỗi của mỗi chi thể. Huấn thị Mầu Nhiệm Cứu Độ nhấn
mạnh: “Trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể, các linh mục có
trách nhiệm lớn, vì các ngài chủ toạ in persona Christi, đưa ra
chứng từ và phục vụ sự hiệp thông không những đối với cộng
đoàn tham dự trực tiếp vào buổi cử hành, mà còn đối với Hội
Thánh toàn cầu, luôn luôn có liên hệ với Bí tích Thánh Thể .”220

ĐTC Biển Đức XVI cũng nhắc: “Bí Tích Thánh Thể là bí tích của
sự hiệp nhất của Hội Thánh, bởi v ì tất cả chúng ta hiệp thành một
thân thể duy nhất của Hội Thánh mà Chúa Kitô là đầu.”221

Linh mục thật hạnh phúc được dâng Thánh Lễ, nhờ đó linh
mục không ngừng nhận được sự sống và hiệp nhất. Cử hành và
lãnh nhận Thánh Thể là hiệp nhất với Giáo Hội trên khắp thế giới.
Nhờ Thánh Thể mà mọi người được qui tụ lại trong một ngôi nhà
đức tin. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu
cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. 222 Nhờ việc cử hành
thánh lễ mỗi ngày,223 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 đi theo Chúa Gi êsu và phục vụ Ngài nơi tha
nhân: “Các tư tế nên luôn tâm niệm rằng công cuộc cứu chuộc hằng
được tiếp tục thi hành trong mầu nhiệm Hy Tế Thánh Thể; do đó, họ
nên siêng năng dâng lễ, hơn nữa, rất đáng mong ước các tư tế dâng
lễ mỗi ngày, cả khi các tín hữu không thể hiện diện, bởi lẽ Thánh Lễ
là tác động của Đức Kitô và của Giáo Hội, chính khi cử hành Thánh
Lễ mà các tư tế chu toàn nhiệm vụ chính chính yếu của mình”224

219 GL 897.

220 Huấn thị Redemptionis Sacramentum  số 30

221 Huấn Từ Đại Hội Thánh Thể của ĐTC Biển Đức  XVI.

222 JP.II, Ecclesia de Eucharistia, số 34-36.

223 x. GL 904.

224 Huấn thị Redemptionis Sacramentum số 110; Ecclesia de Eucharistia số 11.
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Linh mục sẽ kín múc dồi dào nguồn sức mạnh này từ Bí
tích Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và được
tôn thờ nơi Nhà Chầu mỗi khi đến viếng M ình Thánh Chúa,225

như chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi những ai
đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các
ngươi.”226 “Chính ở bên cạnh Chúa mà Linh Mục tìm được sức
mạnh và phương thế đem ta đến gần Thiên Chúa, khơi dậy đức tin
và thúc đẩy hành động và chia sẻ.”227*

Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng thêm
nhiệt huyết tông đồ cho chúng ta, bằng việc tiếp tục kích hoạt
ngày sống và đổ đầy chúng ta với niềm hy vọng vững chắc. 228*
“Cha xứ phải chăm lo sao cho Bí tích Thánh Thể trở th ành trung
tâm của cộng đoàn giáo xứ; ngài phải cố gắng làm cho tín hữu
được dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi việc cử hành sốt sắng các bí tích
và đặc biệt làm cho tín hữu thường xuyên đến với Bí tích Thánh
Thể và Bí tích Thống Hối”229

225 x. GL 937-941; JP. II, Ecclesia de Eucharistia, số 1.

226 Mt 11,28.

227 Chỉ Nam 1994 số 42. *Một lời truyền khẩu của người Việt nam Công giáo nói rằng

trong thời kỳ bắt đạo, Vua Tự Đức đã ra lệnh cho lính cai ngục nghiêm cấm các người Công giáo

mang vào tù cho các đồng đạo của họ những miếng bánh trắng trắng, tr òn tròn, nho nhỏ (Vua không

hiểu đó là Mình Thánh Chúa), vì những miếng bánh đó làm cho họ không sợ tù đày, tra tấn, đau khổ,

ngay cả cái chết, và luôn trung thành với đức tin  vào Thiên Chúa của họ.

228 GL 942-944 nói về việc chầu và kiệu Mình Thánh Chúa. *Một kinh nghiệm mục vụ để

vực dậy giáo xứ ở nhiều nơi trên thế giới là có những nhóm người tình nguyện thay phiên nhau chầu

Thánh Thể suốt đêm ngày. Tại Việt Nam cũng có một số giáo xứ xây dựng những ph òng Thánh Thể

để giáo dân thuận tiện đến chầu Thánh Thể. Chính những lời cầu nguyện v à hy sinh âm thầm của một

bà cụ già nghèo khổ mà Chúa đã ban cho một cuộc Đại hội Thánh Thể thành công vượt quá mong đợi

của ban tổ chức.

229 Huấn thị Bí tích Cứu Độ số 32.
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Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thường 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 C on, trong Chúa
Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu vượt thắng mọi thứ tình yêu nhân
loại của trái tim con người, dù nó tự nhiên và hấp dẫn đến đâu.
Chính việc tôn thờ Thánh Thể nơi Nhà Tạm mà ta phục hồi và nạp
thêm năng lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ linh mục, như
Chúa Giêsu mời gọi và Giáo Hội hằng nhắc nhở.230 Ai trong
chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những gánh nặng
mục vụ và những thách đố trăn trở và yếu đuối cá nhân? Thánh
Phêrô khuyên: “Trong khi cầu nguyện, anh em hãy trao trút nỗi
lòng anh em cho Chúa, vì Ngài h ằng thương yêu chăm sóc đến
anh em”231

Đó cũng là lý do tại sao Đức Gioan Phaolô II đ ã mở ra
“Năm Thánh Thể” với ước mong rằng Hội Thánh được “khởi đầu
lại từ Chúa Kitô.” Ngài chia sẻ với cảm xúc sâu xa chứng tá đức
tin của chính ngài nơi Bí Tích Thánh Th ể như là phương tiện đồng
hành và tăng sức mạnh:

“Từ hơn nữa thế kỷ nay, từ ngày 2.11.1946, lúc tôi dâng
thánh lễ đầu tiên dưới tầng hầm thánh Leonard của nh à thờ chính
tòa Cracovie, hằng ngày đôi mắt tôi chăm nhìn vào Mình Thánh
và Chén Thánh, thời gian và không gian như cô đọng lại và thảm
kịch đồi Golgota được tái hiện với sức mạnh, nh ư đương xảy ra
cách nhiệm mầu. Mỗi ngày, đức tin cho phép tôi nhận ra trong
bánh và rượu đã được truyền phép Vị Lữ Hành Thần Linh ngày
nọ đã đi đường với hai môn đệ Emau để mở mắt họ ra với ánh
sáng và mở lòng họ ra với niềm hy vọng .”232

DD..II..bb..22)) TThháánnhh LLễễ ttááii hhiiệệnn HHyy ttếế TThhậậpp GGiiáá

230 GL 937; 940; Mt 11,28.

231 1 Pr 5,7.

232 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 59.
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Mẹ của thánh Gioan Bosco đã nói với ngài khi ngài mới
chịu chức linh mục: “Khi con bắt đầu bước lên bàn thánh tế lễ là
con bắt đầu con đường thập giá.” Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta
vác thập giá mà theo Ngài: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính
mình, vác lấy thập giá của mình mà theo Thầy…”233 Linh mục,
Thánh Thể và Thánh giá luôn liên kết chặt chẻ với nhau. Linh
mục đứng giữa bàn thờ và thánh giá: Thánh lễ tái hiện hy tế thập
giá.

Cùng với Chúa Giêsu, linh-mục-in-persona-Christi vừa là
tư tế vừa là của lễ. Cuộc sống và sứ vụ mục vụ của linh mục t ìm
được sức mạnh tình yêu từ Thánh Thể và thập giá Chúa Giêsu, vì
chính từ thập giá mà tình yêu lớn nhất đã được bộc lộ: “Không ai
có tình yêu lớn hơn tình yêu của người đã chết cho người mình
thương.”234 Là linh mục giáo phận, chúng ta được mời gọi cách
đặc biệt rảo qua con đường thập giá này. Mỗi ngày chúng ta dấn
sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hy tế, d ù lắm khi
thập giá trong đời sống mục vụ giáo xứ d ường như quá nặng và
chúng ta muốn qụy ngã. Nhưng mầu nhiệm thập giá không được
hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của sự sống lại.

Suốt dòng lịch sử, Giáo Hội hầu như luôn luôn bước đi
trên con đường hy tế thập giá này. Nhiều nhà truyền giáo đã tiến
bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh
và bách hại. Nhiều người trong chúng ta cũng đã trèo lên con
đường dốc đứng đó, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau,
và hiện nay vẫn tiếp tục vác thập giá m à đi. Con đường thập giá
của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những người bách hại còn đó hay
đã qua đi, hoặc đã thay đổi, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và
vẫn đè nặng trên vai chúng ta. Lắm lần chúng ta dường như bị oằn
xuống dưới sức nặng của thập giá. Ngày xưa ông Simon đã giúp
Chúa Giêsu vác thập giá, thì ngày nay chính Chúa ch ịu đóng đinh

233 Mt 16,24.

234 Ga 15,13.
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và sống lại đang đồng hành giúp chúng ta vác thập giá của chúng
ta. Đau khổ của chúng ta là đau khổ của Ngài, hy tế của chúng ta
là hy tế của Ngài. Chúa Giêsu thấu hiểu những yếu đuối của
chúng ta, những thất bại của chúng ta, những cảm giác ng ã lòng,
những mệt mỏi, lo sợ và cô đơn của chúng ta, vì chính Ngài cũng
đã trải nghiệm những khó khăn này.

Đường thập giá của Chúa Giêsu đã là con đường đầu tiên,
nhưng không phải là con đường cuối cùng, vì còn chúng ta và bao
nhiêu tâm hồn tận hiến đang theo Ngài đến tận cùng trong con
đường thập giá của Ngài. Giáo Hội đã không quên con đường thập
giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu thập giá. Thập giá vẫn luôn
có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán d ương và suy tôn thập giá.
Thập giá không chỉ là gánh nặng, nhưng phải được xem là cây gậy
nâng đỡ trọng trách mục vụ, bệnh tật hay tuổi gi à sức yếu. Cuộc
sống linh mục càng cắm rễ sâu vào thập giá càng sinh nhiều hoa
quả. Vào mọi thời và ở mọi nơi, bao nhiêu người vẫn không
ngừng hăm hở đến với thập giá, chi êm ngắm thập giá, yêu mến
thập giá.

Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống ơn gọi và sứ
vụ mục vụ của chúng ta. Chúa Gi êsu ngã xuống rồi lại chỗi dậy và
tiếp tục đi. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn. Ngài chịu hành hạ và lăng
nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ. Đường thập giá là trường dạy
sống thánh. Trên con đường thập giá, Mẹ Maria đã đi theo Con
Mẹ cho đến tận đỉnh đồi Can vê. Mẹ bước đi trong thinh lặng. Cái
nhìn của hai Mẹ Con bắt gặp nhau; hai Mẹ Con nh ìn nhau tận
trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi t ình yêu
bao la, sâu thẳm và trong trắng. Tình yêu này sẽ làm thế giới thay
đổi. Xin cho chúng ta được thấm nhuần tình yêu của Chúa và tình
yêu của Mẹ Chúa, cũng là mẹ của chúng ta.

Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa Giêsu. Mẹ cũng luôn đứng
kề thập giá cuộc đời và sứ vụ linh mục của chúng ta. Chúng ta
hình dung dường như đang đứng ở trên đỉnh đồi Golgotha, dưới
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chân thập giá, nơi đã và đang mãi mãi tập trung sức mạnh lớn nhất
của thế giới: tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới trong con người
của Con Ngài, Chúa Giêsu Kitô.235 Tình yêu này của Thiên Chúa
không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ thôi l à sức mạnh cứu độ
của thế giới.

Bằng những lời “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong
tay Cha”, Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha đ ời sống mình làm hy
tế. Và hy tế của Ngài đã được chấp nhận. Là linh mục, chúng ta
cũng trao phó cuộc đời chúng ta trong tay Chúa Cha c ùng với
Chúa Giêsu. Hy tế của Ngài trên thập giá là một sức mạnh bao la
cho thế giới. Sức mạnh đó được gìn giữ trong Giáo Hội bởi Bí tích
Thánh Thể, trung tâm tình yêu ở dưới thế gian này. Chúng ta cử
hành Thánh Lễ như một sức mạnh không thể cạn kiệt của t ình
yêu.

Chúng ta trèo lên con đường thập giá đến tận đỉnh đồi
Golgotha, đến tận Chúa Kitô, một Chúa Kitô to àn thể vừa với thập
giá và mão gai trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang tr ên núi
Tabôrê và chiến thắng phục sinh vinh hiển. Sứ mạng linh mục của
chúng ta là hướng dẫn những con người phải đau khổ vì đối
nghịch và hận thù để họ không quay lưng lại với nhau, nhưng nhìn
vào mắt nhau trong sự cảm thông tha thứ t ương hổ.

Với rất nhiều người trong chúng ta, bao nhiêu thời gian đã
qua đi từ ngày chúng ta theo ơn gọi linh mục và bao nhiêu sự đã
thay đổi: tuổi tác, tình trạng sức khỏe, và kinh nghiệm thập giá,
thử thách, đau khổ... Nhưng trong thâm sâu, chẳng có gì thay đổi:
Chúng ta vẫn là linh mục của Chúa và của Giáo Hội. Là linh mục,
chúng ta phải luôn được hướng dẫn bởi đức tin và tình yêu, và
phải luôn sống sứ vụ ấy với cùng một niềm tín thác.

235 x. Ga 3,16.
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Mẹ Maria đã theo Chúa Giêsu trên đường núi Sọ, xin Mẹ
luôn đồng hành với chúng ta. Một người mẹ đã nói với con mình
rằng: “Dù con lớn bao nhiêu tuổi, con vẫn là con của Mẹ; dù con
có đi tới cùng trời cuối đất, thì lòng Mẹ vẫn hằng theo con .” Chớ
gì chúng ta luôn cảm nhận sâu sắc Mẹ Maria luôn đồng h ành với
chúng ta, luôn đứng bên thập giá của chúng ta, che chở bảo vệ v à
dắt dìu chúng ta:

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 d ìu.

DD..II..bb..33)) TThháánnhh llễễ ccuuộộcc đđờờii lliinnhh mmụụcc vvẫẫnn kkééoo ddààii
Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhưng việc sống Thánh

Thể vẫn tiếp tục trong cuộc đời mục vụ: “ Lễ xong, chúc anh chị
em ra đi bình an.” Ra đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để đem
yêu thương cho mọi người đang trên hành trình đức tin. ĐTC Biển
Đức XVI dạy: “Thánh Thể không tách xa chúng ta khỏi những
người đương thời với chúng ta; ngược 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 m ình để đương đầu với những
thách đố hiện tại và làm cho hành tinh này thành m ột nơi tốt đẹp
để sống.”236

Và ĐHY Francis Arinze, Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự và Bí
Tích, đã nói trong lễ bế mạc Năm Thánh Thể 49 (năm 2008) tại
Canada rằng “Bí Tích Thánh Thể sai chúng ta đi để bày tỏ tình
yêu và tình đoàn kết với anh chị em đang thiếu thốn của chúng ta.
[…] Chúng ta cũng được sai đi để an ủi những người đang sầu
khổ, để giúp giải phóng những người đang làm nô lệ, kể cả các
nạn nhân của những h ình thức đàn áp về phái tính, chủng tộc
hoặc những hình thức đàn áp khác, để đem hy vọng đến cho
những trẻ bụi đường, và giúp nâng cao các dân chưa đư ợc phát

236 Huấn từ của ĐTC Biển Đức XVI trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần 49.
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triển lên một mức độ xứng hợp với sự hiện hữu của con người,
nhất là những người đang đói khát và thiếu thốn về tinh thần: Họ
đang đói khát Lời Thiên Chúa, đói khát Tin Mừng giải phóng của
Chúa Giêsu Kitô, cho nên việc truyền giáo, dạy Giáo Lý d ưới
nhiều hình thức cùng việc dẫn đưa người ta đến với Hội Thánh và
các bí tích là những cách bày tỏ cần thiết của tình yêu thương tha
nhân.”237

Để được vậy, xin Chúa ban cho chúng ta, nhờ lời cầu b àu
của Mẹ Maria và thánh quan thầy Gioan Maria Vianey, được ơn
dâng lễ mỗi ngày thật sốt sắng như thánh lễ đầu tiên và cũng là
thánh lễ cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

DD..II..bb..44)) LLiinnhh MMụụcc vvớớii MMẹẹ MMaarriiaa
Mẹ hướng dẫn chúng ta tới Chúa Gi êsu, Đấng đưa chúng

ta đến với Chúa Cha. Mẹ chỉ cho chúng ta con đ ường hiệp thông
trọn vẹn với Thiên Chúa, bởi vì Mẹ là người phụ nữ được Thiên
Chúa tuyển chọn để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài với
tư cách là người đồng tham dự vào những biến cố tột đỉnh của lịch
sử cứu độ.

Mẹ được kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của linh
mục theo một đường lối đặc biệt, khi trên thập giá, vào lúc tột
đỉnh của sứ mạng cứu độ nhân loại, Chúa Gi êsu đã trao phó Mẹ
mình cho Gioan và ký thác Gioan cho M ẹ238: “Chúng ta cũng hãy
đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm của chức linh mục
chúng ta.”239 Được sự che chở và hướng dẫn từ mẫu của Mẹ nâng
đỡ và tăng sức mạnh, chúng ta có thể nh ìn thấy mọi mối tương
quan và các giai đoạn đời sống và sứ vụ linh mục của m ình, bằng
đôi mắt mới, bằng trái tim và trí não mới, và luôn bước đi trên con
đường thánh thiện cần thiết.

237 Zenit.org ngày 22/6/2008.

238 Ga 19, 26-27.

239 John Paul II, Thư gửi các linh mục Thứ Năm Tuần Thánh 1988, số 6.
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Là Linh mục, chúng ta cần tăng cường lòng sùng kính Đức
Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ luôn l à sự nâng đỡ cho chúng ta.
Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con M ẹ trên con đường trần thế
của Ngài, bây giờ Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta,
những Kitô khác. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ Giáo Ho àng, Đức
Gioan Phaolô II đã trao phó mỗi linh mục cho Mẹ và mong muốn
rằng mọi linh mục đều trao phó chính m ình cho Mẹ, và hướng về
Mẹ với một tình yêu và niềm hy vọng đặc biệt. Bằng kinh nghiệm
của mình, Ngài đã viết lên điều ấy trong bức thư gửi các Linh
mục. Ngài cầu mong: “Nguyện xin Đức Maria, Đấng mà tôi mời
gọi anh em hãy luôn nuôi dưỡng lòng sùng kính con thảo, đồng
hành với anh em và liên lỉ che chở anh em.” Đức Benedictô XVI
mới đây cũng thôi thúc chúng ta: “ Tôi khuyên anh em hãy vào
trường Đức Maria để học biết yêu thương và bước theo Đức Kitô
trên hết mọi sự.”

Thật vậy, trong trường của Mẹ Maria, chúng ta học để đặt
Chúa Kitô vào chỗ nhất trong cuộc đời và sứ vụ của chúng ta, và
học để hướng tư tưởng cùng hành động của chúng ta theo Ngài:
“Người bảo gì thì các anh hãy làm theo .” Đúng vậy, nơi trường
của Mẹ Maria, chúng ta học biết thinh lặng, biết lắng nghe v à
phục vụ khiêm tốn, đó là những điểm mấu chốt của đời sống
người môn đệ. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta tiến sâu v ào mối tương
quan nhân vị và đích thực hơn với Chúa Giêsu, để chúng ta yêu
mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. Lòng sùng kính Đức
Mẹ đích thực là một dấu chỉ và bảo đảm cho lòng trung thành với
Chúa Kitô. Vâng, qua việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria,
chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh nâng đỡ và biến đổi của Bí tích
Thánh Thể, và tìm lại được niềm an ủi và nguồn sức mạnh để
bước theo Chúa Kitô và phục vụ Ngài trong anh chị em.

Liên quan đến đời sống độc thân linh mục đang “bị thế
giới của thời đại chúng ta nghi ngờ giá trị v à cho là không thể giữ
được”, Đức Phaolô VI cậy dựa v ào lòng sùng kính nồng nhiệt và
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tỏa sáng đối với Mẹ Maria . Lòng đạo đức này của chúng ta sẽ
mang chúng ta “đến nguồn suối của đời sống thi êng liêng đích
thực, mà chỉ nó mới là nền tảng vững chắc cho việc giữ luật độc
thân.”240

Vâng, chọn lựa độc thân linh mục của chúng ta cần đ ược
đặt nơi trái tim Mẹ Maria. Chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ, khi
gặp khó khăn trên con đường đã chọn. Là trinh nữ và là mẹ, Mẹ
Maria hiểu rất rõ trái tim linh mục chúng ta cần gì, và Mẹ biết làm
thế nào để giữ cho chúng ta được trung thành với lời cam kết của
mình, nhất là đối với các linh mục giáo phận sống giữa l òng đời
hôm nay sao cho “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Chúng ta
sẽ tìm được ẩn náu an toàn nơi Mẹ Maria, người Mẹ trên trời của
chúng ta. Mẹ sẽ giúp chúng ta thăng hoa trái tim v à con mắt, để
nhìn thấy Mẹ ở trong và qua những người con gái của Thiên Chúa
quanh chúng ta. Chúng ta kêu xin M ẹ bảo vệ và biến đổi chúng ta
và những ai thân thiết với chúng ta, nh ư Thánh Phaolô đã khuyên
nhủ Timôtê “coi các phụ nữ lớn tuổi như mẹ và những người trẻ
như chị em.”241

“Linh mục sẽ không thiếu sự chở che, nâng đỡ của Mẹ
Chúa Giêsu.”242 Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ
gìn giữ sự độc thân trong trắng của linh mục nh ư Ngài đã làm cho
Mẹ Maria và Thánh Giuse. Vì thế, Đức Phaolô VI đã khuyên nhủ:
“Anh em hãy hướng con mắt và trái tim, với niềm tín thác được
đổi mới và lòng cậy trông con thảo, về Mẹ rất y êu dấu của Chúa
Giêsu và Mẹ của Hội Thánh, và hãy kêu xin sự cầu bầu vạn năng
và hiền mẫu của Mẹ cho chức linh mục Công giáo .”243

240 Paul VI, Sacerdotalis Caelibatus, số 1; 75.

241 x. 1 Tm 5,2.

242 Paul VI, Sacerdotalis Caelibatus, số 59.

243 Paul VI, Sacerdotalis Caelibatus, số 98a.
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Có một việc thật đơn giản nhưng rất quan trọng của lòng
sùng kính Mẹ Maria là lần chuỗi Mân côi, một bản Phúc Âm tóm
tắt.244 Các anh em linh mục trẻ nên giữ sống động thói quen lần
chuỗi Mân côi của các cha già và hãy khuyến khích giáo dân của
mình lần chuỗi, một mình khi đi đường tới trường học, tới công
sở, ra đồng ruộng, chợ búa… hoặc lần chuỗi chung với ng ười
khác, theo nhóm hay hội đoàn trong giáo xứ, đặc biệt là lần chuỗi
tại nhà, trong gia đình, vì chuỗi Mân côi sẽ đốt nóng và làm mạnh
thêm mối giây ràng buộc giữa các thành viên trong gia đ ình. Lời
cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta được mạnh mẽ hơn trong đức tin,
bền vững hơn trong đức ái, kiên trì hơn trong niềm vui và hy
vọng.

Theo gương mẫu và kinh nghiệm của Đức Gioan Phaolô
II, mỗi linh mục nên tận hiến cho Mẹ Maria với l òng tin tưởng
yêu mến, tìm trú ẩn nơi sự che chở của Mẹ, biết rằng trong lúc
khó khăn mình cũng không cô đơn, vì Mẹ sẽ nâng đỡ ủi an bằng
sự dịu dàng từ mẫu của Mẹ. Chính Đức Gioan Phaolô II đã tận
hiến cho Mẹ Maria “Totus Tuus - Tất cả bản thân con là của Mẹ.”
Ngài chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã cảm nghiệm rõ sự hiện
diện đầy yêu thương của Mẹ của Chúa chúng ta. Mẹ Maria đồng
hành với tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ vụ là người kế vị
Thánh Phêrô.” Tôi đã mất mẹ sớm nên cũng cảm nhận và kinh
nghiệm được sự an ủi, che chở và đồng hành đầy yêu thương của
Mẹ Lavang cho đời linh mục của tôi: “ Má mất nay được Mẹ thay,
chuỗi đời côi cút bớt cay bớt buồn, nhất l à đêm lạnh mưa tuôn,
mưa tuôn ngoài phố mưa buồn trong tim.” Ước mong tất cả các
bạn linh mục đều có được kinh nghiệm diễm phúc ấy.

DD.. IIII.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii tthhaa nnhhâânn245

1. Tương quan với Đấng Bản Quyền

244 x. Paul VI, Marialis Cultus: The Angelus and the Rosarry.

245 x. Chương năm: Ứng sinh linh mục giáo phận học sống căn tính v à sứ vụ linh mục.
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2. Tương quan với các  linh mục đàn anh
3. Tương quan với các linh mục đàn em
4. Tương quan với các chủng sinh và các mầm non ơn gọi
5. Tương quan với nữ giới nói chung
6. Tương quan với các nữ tu lớn tuổi và có trách nhiệm
7. Tương quan với các nữ tu bằng tuổi và có trách nhiệm
8. Tương quan với các nữ tu trẻ
9. Tương quan với các đệ tử và mầm non ơn gọi tu sĩ
10. Tương quan với giáo dân nói chung
11. Tương quan với Ban Hành Giáo
12. Tương quan với các đoàn thể
13. Tương quan với những người già cả, bệnh tật và hấp hối
14. Tương quan với các góa phụ, nhất là các góa phụ trẻ
15. Tương quan với giới trẻ
16. Tương quan với giới thiếu nhi
17. Tương quan với những người phục vụ trong nhà xứ, nhất

cô bếp
18. Tương quan với Chính Quyền
19. Tương quan với các tôn giáo bạn, nhất là các vị lãnh đạo
20. Tương quan với lương dân.
21. Tương quan với giới giàu có
22. Tương quan với giới nghèo

Tương quan của chúng ta với các người khác được gọi là
tương quan liên nhân vị. Có một thời người ta cho việc liên hệ của
mình với Thiên Chúa mới quan trọng, còn liên hệ với con người
thì không mấy quan trọng. Kết quả là linh mục tránh liên hệ gần
gũi với tha nhân, kể cả những người mình thi hành thừa tác vụ
cho, khiến luôn có một khoảng cách xa lạ thế nào ấy!

Những liên hệ với con người chỉ được coi là vấn đề riêng
tư. Kết quả là một số linh mục có liên hệ trí thức và thiêng liêng
với con người, chứ không có liên hệ tình cảm và nhân bản, luôn
giữ thái độ xa cách và loại trừ. Và tình trạng có thể đưa tới bất cập
hay thái quá.
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Tương quan liên nhân vị là một chiều kích quan trọng của
tình yêu của người độc thân thánh hiến. Thánh Gioan chối bỏ khả
năng kính mến Chúa ở đâu thiếu vắng tình yêu con người. Ngài
mặc nhiên nối kết lòng kính mến Chúa với tình yêu con người.
Ngài nhấn mạnh rằng không thể kính mến Chúa được, nếu không
có tình yêu con người. Tình yêu Thiên Chúa là cốt lõi bên trong,
còn tình yêu con người là diễn tả bộc lộ ra bên ngoài.

Tình yêu Thiên Chúa là suối nguồn, là nền tảng và động
lực của tình yêu con người. Tình yêu con người là sao chép, biểu
lộ và diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Người không yêu thương cận
nhân của mình thì không thể biết Thiên Chúa, không thể kính mến
Thiên Chúa được: “Nếu một người nói rằng mình kính mến Thiên
Chúa, nhưng lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì
người ấy không thể kính mến Thiên Chúa, Đấng mà người ấy
không thấy, nếu người ấy không yêu thương người anh em của
mình, người mà người ấy thấy. Ai kính mến Thiên Chúa thì cũng
phải yêu thương anh em”224466

Trong khi đi tìm kiếm Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải
đi qua tình yêu và tình bạn nhân loại. Chính nhờ chúng ta cảm
nghiệm tình yêu nhân loại, chúng ta mới cảm nghiệm được tình
yêu Thiên Chúa.

Một số người trong chúng ta chưa tiếp xúc được với tình
yêu Thiên Chúa và chưa được tình yêu Thiên Chúa tác động, vì
chúng ta chưa thực sự tiếp xúc với con người và chúng ta chưa để
cho con người tiếp xúc với chúng ta. Nếu chúng ta không yêu
thương một con người khác, mà chỉ kính mến Thiên Chúa, thì
chúng ta chẳng yêu mến ai cả. Nếu chúng ta chưa phải lòng con
người, thì chúng ta chưa thực sự phải lòng hữu thể thần linh:
“Không thể có cảm nghiệm về Thiên Chúa, nếu không được một

246 1Ga 4, 7-21
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cảm nghiệm về thế giới làm trung gian. Cái làm trung gian cho
cảm nghiệm về Thiên Chúa chủ yếu là liên hệ của con người với
những con người khác.”224477 Tình Chúa và tình người luôn gắn kết
với nhau. Những mối liên hệ liên nhân vị là thánh thiêng tự bản
chất và mạc khải diện mạo của Thiên Chúa. Thái độ cá nhân “Tôi
và Thiên Chúa” hay “Tôi và Chúa Giêsu” m à không có liên hệ với
con người là xa lạ đối với ý thức Kitô giáo, và có nguy cơ ph ải đối
diện với câu hỏi của Thiên Chúa: “Em ngươi đâu?”

Linh mục được mời gọi từ giữa cộng đoàn Dân Chúa nên
phải trở thành một phần của cộng đoàn Dân Chúa bao gồm những
con người phục vụ lẫn nhau. Nhờ những việc phục vụ này, linh
mục thiết lập được mối liên hệ tình yêu với Thiên Chúa và con
người. Do đó, cùng đích và cốt yếu của đời sống và sứ vụ linh
mục hệ tại việc cổ vũ những mối liên hệ quân bình, hài hòa và
trưởng thành với mọi thành phần của Dân Chúa, để cùng nhau đến
với Thiên Chúa.

Nhưng vì những việc phục vụ có đặc điểm là liên hệ tình
yêu, một số trong các liên hệ với con người có thể dẫn đến chỗ vi
phạm độc thân thánh hiến, nhất là trong bối cảnh tục hóa, buông
thả và hưởng thụ ngày nay. Do đó, linh mục triều phải rất thận
trọng trong các liên hệ của mình, vì luôn luôn có nguy c ơ liên
quan đến liên hệ.

Do có những nguy cơ liên quan đến những liên hệ của linh
mục, nên một số người trong chúng ta tránh xa con ngư ời và
những mối liên hệ, và để hết tâm trí vào công việc, thậm chí trở
thành những người tham công tiếc việc, coi công việc hơn con
người đang cần đến tấm lòng và sự chăm sóc mục tử của mình.248

247 Karl Rahner, Doctrine and Life tr. 71

248 x. Mười điều răn của linh mục do HY Fx. Nguyễn văn Thuận ghi lại 1. Những g ì tôi

sống với tư cách linh mục quan trọng hơn những gì tôi làm; 2. Những gì Chúa Kitô làm qua tôi quan

trọng hơn những gì do chính tôi làm; 3. Những gì tôi với anh em Linh Mục quan trọng hơn những gì
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Tâm lý tham công tiếc việc giữ chúng ta xa khỏi sự thách
đố của những liên hệ độc thân thánh hiến đích thực (không có cám
dỗ không có công nghiệp; chưa có cám dỗ chưa chắc đã được bảo
đảm), và cũng làm cho sứ vụ chúng ta trở nên xa lạ và mất hiệu
quả. Khi tránh xa những liên hệ nhân bản thì chúng ta sẽ xơ cứng
và trở thành những người thực hiện, những công chức, những cỗ
máy…

Chúng ta có thể thậm chí tìm những bù trừ và thay thế dễ
dãi để lấp vào chỗ những liên hệ đích thực, như thích ăn nhậu, âm
nhạc, báo chí, chim cá kiểng, truyền hình v.v… Những thứ đó dễ
hơn nhiều so với nỗ lực thiết lập những mối liên hệ tốt với con
người.

Một số linh mục tránh liên hệ và do đó trở thành những
nhà trí thức lạnh lùng, thay vì những con người có tình có nghĩa
trong liên hệ. Chúng ta trở thành những công chức thay vì những
người phục vụ thân tình, thấu cảm. Chúng ta trú ẩn vào việc làm
chuyện này chuyện nọ, vào xây cất, vào thành công, vào những lễ
hội nọ cử hành kia, vào địa vị và quyền lực. Tại buổi triều yết
chung ngày 03.02. 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi
“tất cả những ai có vai trò làm cho sinh động và cai quản Giáo
Hội” đừng nhượng bộ ‘cám dỗ sự nghiệp và quyền bính’: “Chúng
ta đừng tìm kiếm quyền lực, uy tín, sự kính trọng cho chính chúng
ta. Trong cuộc đời các thánh nhân, t ình yêu Chúa và đồng loại,

tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng; 4. Những g ì tôi sống cho Kinh nguyện và

Lời Chúa quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài; 5. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng

liêng của người khác quan trọng hơn những công việc tôi làm cho lợi ích của mình; 6. Hiện diện ít nơi

nhưng cần thiết cho giáo dân quan trọng h ơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời; 7. Hợp tác

quan trọng hơn hành động riêng rẽ, dù có làm tốt hơn người ta; 8. Hy sinh âm thầm bên trong quan

trọng hơn những thành quả bên ngoài; 9. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đo àn quan

trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa; 10. Làm chứng về Đức

Tin trước mặt mọi người quan trọng hơn tìm cách thoả mãn thị hiếu của họ.
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việc kiếm tìm vinh danh Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn luôn đi
cùng với nhau”249

Độc thân ‘vì Nước Thiên Chúa’ phải là cái gì xây dựng
được những tương quan con người mạnh mẽ. Cha Connolly nhận
xét: “Giáo huấn truyền thống của chúng ta về độc thân thánh hiến
đã không xử lý vấn đề này một cách tích cực hay sáng tạo. Nó
mạnh mẽ can ngăn việc phát triển bất cứ liên hệ con người nồng
ấm nào, bên trong hay bên ngoài c ộng đoàn, và nhất là với bất cứ
phần tử khác phái nào. Nó dạy chúng ta yêu người, nhưng yêu
trên tầm mức phục vụ chung chung (quảng đại và dễ thương), chứ
không để hết tâm trí hay không có liên hệ cá nhân”225500

Việc phát triển liên hệ con người là thiết yếu, vì không có
những liên hệ ấy thì người độc thân thánh hiến sẽ không cảm
nghiệm được hạnh phúc. Sự thiếu hạnh phúc này sẽ hạn chế
chứng tá của mình cho niềm vui được tìm thấy trong sự thông
hiệp với Thiên Chúa: Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng
buồn! Dân ngoại đánh giá cộng đoàn kitô đầu tiên: “Xem kìa, họ
thương yêu nhau dường nào!” và họ đã muốn sống như thế mà
Đạo được phát triển lớn mạnh.

Không có việc phát triển những liên hệ con người thì linh
mục sẽ không là một thừa tác viên hữu hiệu của sứ điệp Thiên
Chúa và tình yêu của Ngài được. Một người được kêu gọi đến đời
sống độc thân thánh hiến phải tìm kiếm sự thân mật với Thiên
Chúa, và đồng thời, người ấy phải gầy dựng sự thân mật với
những con người khác. Khi hai chiều kích của sự thánh thiện này
vắng bóng trong cuộc đời và thừa tác vụ của chúng ta thì khả năng
nên thánh của chúng ta cũng vắng bóng trong cuộc đời chúng ta.

249 Theo thông tấn xã H2O News ngày 3/2/2010.

250 F.B. Connolly, CssR, Religious life: A Profile of the Future. Bangalore: Asian Trading

Corporation, 1985. tr. 31
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Chính trong và nhờ các mối liên hệ (với Chúa và với con
người) mà chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện. Nhưng cũng
chính trong và vì các mối liên hệ với con người này mà chúng ta
phải chiến đấu và có khi vấp ngã, hoặc làm cho anh chị em mình
phải chiến đấu và vấp ngã. Trong chuyện này, chúng ta sẽ noi
gương xử sự của thánh Phaolô là cất cớ để cho anh em khỏi phải
sa ngã.251

DD.. IIIIII.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii cchhíínnhh mmììnnhh252

“Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua
các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng
ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của
chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương
những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về
mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi
thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thi ên Chúa là
nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp
mỗi khi cần. Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được
chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện
cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa,
để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng
cảm thông với những kẻ ngu muội v à những kẻ lầm lạc, bởi
vì chính người cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên
người phải dâng lễ đền tội cho dân thế n ào, thì cũng phải
dâng lễ đền tội cho chính m ình như vậy. Không ai tự gán
cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi,
như ông A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức
Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã

251 1 Cr 8,11-13: Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người

anh em mà Đức Ki-tô đã chịu chết để cứu chuộc! Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương

tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Ki-tô! Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì

tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã.

252 x. Chương Năm: Ứng sinh linh mục giáo phận học sống căn tính v à sứ vụ linh mục.
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nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã
sinh ra Con, như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác:
Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men -ki-xê-
đê. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng
kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên
Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được
nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa,
Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học đ ược thế
nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập
toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả
những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa
tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men -ki-xê-đê (Dt 4,
14-5,10).

DD..IIIIII..11 VVààii nnéétt vvềề lliinnhh mmụụcc ttrriiềềuu
Là linh mục giáo phận tương lai, chúng ta phải luôn tỉnh

thức tìm khám phá và sống căn tính linh mục giáo phận (quen gọi
là linh mục triều)253 của mình mỗi ngày một cao độ hơn, nhằm
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mục tử nhân l ành.

Tưởng cũng nên nói rõ một chút về thể trạng linh mục
triều hay cũng gọi là linh mục giáo phận của chúng ta. Đa số linh
mục trên thế giới là linh mục triều, sống giữa dân chúng trong thế
gian và phục vụ giáo dân trong các giáo xứ. Linh mục triều không
khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm như các linh m ục Dòng hay tu
sĩ, nhưng sống chúng một cách khác bằng việc hứa vâng lời Giám
mục Bản quyền và sống độc thân khiết tịnh, được làm chủ và sử
dụng của cải theo ý m ình, trong nếp sống giản dị để việc phục vụ
mọi tầng lớp dân chúng được hiệu quả. Ngài phải luôn sống trọn
vẹn thuộc về Chúa Kitô và trọn vẹn thuộc về Giáo Hội m à mình

253 Linh mục Xuân Bích là linh mục giáo phận, vẫn thuộc về giáo phận m à mình đã nhập

tịch. Hội Xuân Bích là một hội đời sống tông đồ thuộc quyền Giáo Ho àng, gồm các giáo sĩ giáo phận

thích đời sống huynh đệ cộng đoàn, làm việc trong tinh thần liên đới tập thể, có sứ mệnh đào tạo các

linh mục tương lai theo sự ủy thác của Giám mục sở tại, chứ không phải l à một Dòng Tu, và sẽ không

bao giờ trở thành dòng tu..
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được kêu gọi hiến dâng với một t ình yêu không chia sẻ, như hôn
phu trung thành với hôn thê của mình.

Các linh mục triều nhập tịch vào một giáo phận, thuộc về
giáo phận, trực tiếp ở dưới quyền và vâng lời Giám Mục giáo
phận, hiệp nhất với linh mục đo àn, thi hành chức vụ linh mục và
đảm nhận những công tác do Đức Giám Mục chỉ định, th ường ở
trong các giáo xứ thuộc giáo phận của m ình.

Vì phụ trách các giáo xứ biệt lập v à độc lập nên linh mục
triều không có đời sống cộng đoàn, chấp nhận đời sống cô đơn,
lắm khi cũng đối đầu với nhiều mối nguy hiểm, do đó đ òi hỏi mức
độ trưởng thành, quân bình và hài hòa cao h ơn, toàn diện hơn cả
về nhân bản lẫn thiêng liêng. Tuy không bó bu ộc do bản chất,
nhưng do thực tiễn đời sống, ngày nay một nếp sống chung và hợp
tác mục vụ giữa các linh mục cùng địa hạt rất được cổ võ và khích
lệ.

Linh mục triều sống và hoạt động theo đường hướng
chung của Hội Thánh, nhằm tôn vinh Thi ên Chúa và cứu rỗi các
linh hồn. Trái lại, cũng nhằm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các
linh hồn, nhưng các linh mục Dòng và tu sĩ sống cộng đoàn và
làm việc theo đặc sủng và linh đạo riêng của từng vị sáng lập, nên
có người nói linh mục triều không có linh đạo ri êng, là điều không
đúng hẳn.

Có thể nói linh đạo của linh mục triều là nên đồng hình
đồng dạng với Chúa Kitô mục tử nhân l ành, sống cao độ cho Chúa
Cha, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để cứu rỗi các linh hồn.
Linh đạo nên thánh và tác vụ của linh mục triều mang tính cộng
đồng hơn, và chính cộng đồng linh mục triều phục vụ ấy l àm cho
đời sống thiêng liêng của linh mục triều được lớn lên: khi linh
mục giảng dạy, ngài được dạy dỗ; khi khuyên bảo, ngài được
khuyên bảo; khi thăm viếng người bệnh, con bệnh là chính ngài
được nâng dậy; khi an ủi người đau buồn, ngài tìm thấy sự an ủi;
khi phục vụ người nghèo, sự nghèo nàn trong tâm hồn ngài tìm
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được nâng đỡ; khi hướng dẫn người khác, ngài tìm được sự hướng
dẫn và chỉ đạo; khi chủ tọa thánh lễ, tinh thần ngài được biến đổi
và canh tân; khi cầu nguyện, ngài tiếp xúc được với những hoạt
động kín đáo của ân sủng Thánh Thần. 254

Theo nghĩa này, linh đạo của linh mục giáo phận có bốn
chiều hướng:

 Chiều hướng Hội Thánh cảm thông với Hội Thánh và dấn
thân làm tăng trưởng cộng đoàn Dân Chúa hầu xây dựng
và kiện toàn Nước Thiên Chúa;

 Chiều hướng nhập thể đối thoại và thúc đẩy một nhận thức
tích cực về thế giới, phối hợp cái thi êng liêng và cái trần
tục để biến đổi và thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa
trong Chúa Kitô;

 Chiều hướng phục vụ xem việc phục vụ trần gian như một
phần không thể thiếu của linh mục và cam kết phục vụ
ngày càng trở nên sâu sắc hơn trong một Hội Thánh phục
vụ;255

 Chiều hướng giải phóng tìm đáp lại tiếng kêu xin cuộc
sống mới dồi dào trong viễn ảnh môi trường học, qua thái
độ và lối sống chia sẻ giúp người thiếu thốn vật chất lẫn
tinh thần, qua cuộc chiến mang tính ngôn sứ chống lại
những bất công dù là dân sự hay thuộc về giáo hội, qua
việc phát triển những thái độ tích cực và hy vọng hầu đưa
ra các giải pháp mới mẻ và sáng tạo.256

Trong tinh thần Giáo Hội, một số linh mục Dòng được mời
hợp tác đào tạo ứng sinh linh mục như dạy học, linh hướng, tĩnh
tâm, linh thao... Chúng ta cần triển khai và vận dụng cách hài hòa

254 Donald B. Cozzens, “The Spirituality of the Diocesan Priest,” in Donald J. Geor gen,

ed., Being a Priest Today (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992), tr. 50 -72.

255 Gaudium et Spes số 40-44.

256 Paul Bernier, Ministry in the Church: A Historical and Pa storal Approach (Connecticut:

Twenty-Third Publications, 1992), tr. 264-268.
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điểm mạnh của chúng ta là vừa thừa kế những kinh nghiệm biện
phân sâu sắc đời sống thiêng liêng của linh mục Dòng, vừa được
trang bị những kinh nghiệm mục vụ thực tiễn của linh mục triều.
Sự thống nhất đời sống nội tâm v à hoạt động tông đồ là điều kiện
tất yếu của một linh mục triều th ành công, hạnh phúc và thánh
thiện.

DD..IIIIII..22 CCăănn ttíínnhh lliinnhh mmụụcc tthheeoo ttrruuyyềềnn tthhốốnngg GGiiááoo HHộộii

DD..IIIIII..22aa NNgguuồồnn ggốốcc cchhứứcc lliinnhh mmụụcc
Trong xã hội tục hóa hôm nay, ảnh hưởng của tinh thần

tôn sùng vật chất đang thao túng mãnh liệt. Địa vị, tiền bạc và lạc
thú được đại đa số xem như là tất cả hạnh phúc của con người. Sự
phóng túng tình dục và chủ nghĩa hưởng lạc cuốn hút bao trái tim
và đầu óc của người trẻ.257 Do đó, độc thân khiết tịnh, nhất là nơi
giới đàn ông, bị nghi ngờ và coi là không thể.

Nhưng “giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu sáng như những
vì sao trên vòm trời,258 nên 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 thế kỷ IV, Công Đồng
Carthage (năm 390) đã nói: “Những người phục vụ các mầu nhiệm
thánh phải hoàn toàn tiết dục hầu cho những gì các Tông Đồ đã
giảng dạy và người xưa gìn giữ thì nay chúng ta cũng tuân giữ
nó.” Quả thế, ngay từ đầu, Chúa Gi êsu và thánh Phaolô đã nêu
gương chọn cuộc sống ấy. Rõ nét hơn từ Công đồng Latêranô I

257 Chúng ta không thể không xem đến những tác hại cho Giáo Hội của nạn lạm dụng t ình

dục bởi hàng giáo sĩ mà trong thư gửi Giáo Hội Ái Nhĩ Lan, ĐTC Biển Đức XVI đ ã dùng những từ rất

mạnh và nặng ký: «gương mù gương xấu», «những tội ác», «những sai lầm», «những tội nặng», «nỗi

đau đớn», «những câu trả lời không thích đáng», «sự hổ thẹn», «sự khổ tâm», «niềm tin tưởng bị phản

bội, phẩm giá bị xâm phạm», «vấn đề l àm bối rối chưng hửng». Ngài cho thấy sự «hổ thẹn» và «khổ

tâm» của mình và sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân, xin lỗi họ, nh ư ngài đã từng thực hiện ở Hoa Kỳ và

Úc.

258 Pl 2,15.
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(1123), luật độc thân được áp dụng trong Giáo Hội Công Giáo đối
với mọi linh mục theo lễ nghi La -tinh.

Thế kỷ 14-15 cho thấy bức tranh toàn cảnh lịch sử Giáo
Hội của một nền luân lý suy đồi dẫn đến thời kỳ Phục H ưng nguy
hiểm và kết thúc với cuộc ly khai Thệ phản. Công đồng Trentô
(1543) đã đưa đến một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa và bền bỉ
về chức linh mục và thừa tác mục vụ linh mục.

Thời đại chúng ta chứng kiến nhiều cuộc tranh luận về vấn
đề kỷ luật này. Một số người đã cho rằng chẳng mấy hữu lý khi
đòi buộc những người sẽ chịu chức linh mục phải sống bậc độc
thân; họ vịn cớ cả Chúa Giêsu lẫn thánh Phaolô không tr ình bày
bậc độc thân như là một thực hành bắt buộc đối với các môn đệ.
Một ít người còn đi xa hơn nữa đổ lỗi cho bậc độc thân phải chịu
một phần trách nhiệm về cuộc khủng hoản g ơn gọi linh mục và
những gương mù giới tính đã xảy ra tại nhiều nước Bắc Mỹ và Âu
Châu.259

Dù vậy, qua Sắc lệnh Chức vụ và Đời sống linh mục của
Công đồng Vatican II, Giáo Hội vẫn duy trì truyền thống không
thay đổi, nhưng nhấn mạnh đặc biệt đến mối liên hệ chặt chẽ giữa
độc thân khiết tịnh và đức ái mục tử vì Nước Trời260 của chức linh
mục thừa tác của linh mục.

Đức Phaolô VI trong Sacerdotalis Coelibatus  khẳng định:
“Luật độc thân thánh, mà Giáo Hội canh giữ từ nhiều thế kỷ nay
như 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.”261

259 Các nước Á châu, và ngay cả tại Việt Nam, không phải là không có đâu, nhưng không

bị bạch hóa ồn ào vì tâm thức dè dặt kín đáo và tế nhị của người mình thôi.

260 Presbyterorum Ordinis, số 16.

261 Sacerdotalis Coelibatus số 12.



312

THĐGMTG năm 1971 khẳng định sự cần thiết phải duy trì
luật độc thân linh mục trong Giáo Hội Latinh, với việc giải thích
nền tảng, các động cơ và điều kiện ủng hộ nó mà linh mục thi hành
với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. 262

Bộ Giáo luật 1983 lặp lại: “Các Giáo sĩ buộc phải giữ tiết
dục hoàn toàn và vĩnh viễn vì Nước 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 người.”263

Tông huấn hậu THĐGMTG Pastores Dabo Vobis trình
bày luật độc thân như 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 lặp lại: “Tất cả các thừa tác viên
được truyền chức linh mục trong Giáo Hội Latinh, ngoại trừ các
Phó Tế Vĩnh Viễn, được chọn một cách bình thường giữa các tín
hữu đang sống độc thân và có ý chí giữ luật độc thân vì Nước
Trời”.

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 chưa bị gián đoạn và lập lại đòi buộc phải có một đào

262 Pastores Dabo Vobis số 29.

263 x. GL 277,1.
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tạo nhân bản và Kitô giáo vững vàng, cho cả các chủng sinh lẫn
các Linh mục đã chịu chức.264

Chỉ Nam cho thừa tác vụ và đời sống linh mục năm 1994
của Bộ Giáo sĩ khẳng định: “Xác tín vào những động cơ thần học
và mục vụ sâu xa làm cơ sở cho mối tương quan giữa sự độc thân
và chức linh mục, được 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 trường hợp đau
thương, Giáo Hội đã tái xác nhận, qua Công đồng Vatican 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’265, xác tín rằng đó là ân
huệ mang lại thiện ích cho Giáo Hội và thế giới.”266

Và mới đây nhất, trong bài diễn văn khai mạc Công Nghị
Giáo Phận Rôma ngày 26/5/2009 “Mọi thành viên Giáo Hội và
sự đồng trách nhiệm mục vụ”, ĐTC Biển Đức XVI khẳng định
không hề có gián đoạn hay đối lập giữa Giáo Hội trước và Giáo
Hội sau Công đồng Vatican II.”267

DD..IIIIII..22bb ÝÝ nngghhĩĩaa vvàà bbảảnn cchhấấtt đđộộcc tthhâânn lliinnhh mmụụcc
Đặc sủng sống độc thân thánh hiến giả thiết linh mục phải

có một dấn thân dứt khoát dõi theo một đời sống tự chủ bản thân

264 Trong thư gửi Ái Nhĩ Lan, ĐTC Biển Đức XVI đ ã chẩn đoán những nguồn cội của

cuộc khủng hoảng ấu dâm là do: các thủ tục chọn lựa không thích đáng các linh mục t ương lai; việc

đào tạo không đầy đủ, kém cỏi và thiếu sót trong các chủng viện và nhà tập về nhiều lãnh vực, nhất là

đào tạo luân lý đạo đức và thiêng liêng; «một khuynh hướng trong xã hội ưu đãi hàng giáo sĩ và những

khuôn mặt quyền bính khác»; «một sự bận tâm không đúng chỗ cho thanh danh của Giáo Hội v à để

tránh những gương xấu, một ưu tư mang tính lạm dụng nhằm bảo vệ tiếng tăm của Giáo Hội khỏi

những vụ tai tiếng đến độ không chịu áp d ụng những hình phạt theo giáo luật cần thiết.»

265 PDV. 29; PO. 16; Sacerdotalis Coelibatus 14; GL 277,1.

266 Chỉ Nam 1994 số 57.

267 Zenit.org ngày 26/5/2009.
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và khiết tịnh. Từ thời các tông đồ, Giáo Hội đ ã muốn bảo tồn ơn
tiết dục vĩnh viễn của giáo sĩ và hướng về giải pháp chọn ứng viên
chức thánh nơi những người độc thân.268 Sự dấn thân được lựa
chọn cách tự do và quảng đại là lời đáp trả hồng ân quảng đại của
Thiên Chúa.269 Vậy độc thân linh mục được ghi tạc ngay tại nội
tâm của một tương quan đối thoại liên lỉ giữa Thiên Chúa và mỗi
linh mục.

Qua việc cho đi chính đời sống m ình được diễn tả bằng
cách chọn đời sống độc thân, linh mục c àng ngày càng sống cho
Thiên Chúa và tha nhân hơn, qua s ự lột bỏ liên lỉ, một sự “tự hủy”
làm cho mình “nhỏ bé đi để cho Chúa lớn lên”270 và góp phần vào
sự tăng trưởng của Giáo Hội và của từng người trong anh chị em
mình.

Độc thân linh mục không thể tách rời khỏi to àn bộ đời
sống kitô “không còn là tôi sống, nhưng chính Đức Kitô sống
trong tôi” trong đó linh mục cố gắng nên đồng hình dạng với
Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành “ban sự sống mình cho đoàn
chiên.”271 Chính trong khung cảnh đó mà sự tự do của linh mục
không ngừng được củng cố trưởng thành bản thân sẵn sàng phục
vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ dân Ngài. Vị linh mục chấp nhận
tình trạng sống ấy sẽ gặp được kho báu hàm chứa việc “mang
trong thân xác sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng
được bày tỏ trong thân xác mình” hầu học biết ban phát sự sống
mình cho đoàn dân được trao phó cho mình, nhờ đó được thúc đẩy
loan báo Tin Mừng “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận
tiện.”272

Mỗi thời đại diễn tả đức tin v à thực hành của Giáo Hội
trong trạng huống văn hóa riêng của mình, tùy theo mức độ được

268 x. 2 Th 2,15; 1 Cor 7,5; Tt 1,6-8 và Chỉ Nam số 59.

269 Bộ GDCG, Đường hướng giáo dục trong việc huấn luyện độc thân linh mục số 16.

270 Ph 2,7; Ga 3,30.

271 x. Gal 2,19-20; Ga 10,11.

272 2 Co 4,10; 2 Tim 4,2.
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đâm rễ chắc chắn trong Truyền Thống m à chúng ta sống nhờ đó.
Giáo huấn của Giáo Hội cung cấp cho chúng ta những căn bản cần
thiết để suy nghĩ và định hình lời trả đáp của chúng ta đối với
hồng ân của Thiên Chúa trong bậc độc thân thánh hiến.

Cuộc sống độc thân khiết tịnh tự bản chất l à liên hệ, liên
hệ với Thiên Chúa, liên hệ với con người và thế giới. Nó định
phẩm cho căn tính của linh mục l à một con người của liên hệ. Nó
tăng cường những liên hệ của linh mục với Giám Mục v à với linh
mục đoàn của giáo phận mình. 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 li ên
hệ nhân bản, kể cả các liên hệ bạn hữu chân chính với người nam
lẫn người nữ.

Chúng ta lưu ý những điểm giáo huấn nổi bật n ày của Giáo
Hội273:

 Sống độc thân thánh hiến là một cách thức yêu mến và
hiện hữu với tha nhân. Nó khai mở một cuộc sống không
tự đóng kín nơi chính mình, nhưng khai sáng những liên
hệ và đời sống cộng đồng, tôn trọng phẩm giá những
người mình gặp gỡ, kêu gọi mọi người cùng nhau tìm
kiếm sự thánh thiện và làm cho Nước Chúa ngự đến.

 Sống độc thân khiết tịnh hệ tại sự dấn thân tất cả cuộc đời:
Nhờ bí tích Truyền Chức, lời hứa sống độc thân thá nh hiến
đâm rễ sâu xa vào chính thực thể của linh mục và phải
được nhắc lại trong suốt chiều d ài của đời sống linh mục,
đặc biệt trong ngày lễ Truyền Dầu.

 Đời sống độc thân thánh hiến của linh mục t ìm được tất cả
ý nghĩa của nó trong liên hệ với các lời khấn khác, được
diễn tả ra hay hiểu ngầm trong các nghi thức truyền chức.

273 Hội Xuân Bích, Vì Nước Trời – Những khái niệm suy tư về việc đào tạo bậc độc thân

linh mục số 27.
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Nó mang dấu ấn của một cuộc sống giản dị v à hướng 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 mà linh mục cử
hành.

 Đời sống độc thân thánh hiến giả thiết một khổ hạnh, d ù
ngày nay ít được nhấn mạnh, nhưng 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 phương diện của một quan niệm toàn
vẹn về cuộc sống độc thân khiết tịnh. 274

 Chọn lựa sống độc thân thánh hiến l à trao hiến đời sống
mình để nhắm tới một sự phong phú đặc biệt. 275 Linh mục
đã chọn sống độc thân thánh hiến phải có một quan niệm
lành mạnh về tình phụ tử và danh hiệu “cha” mà những
người được trao phó cho mình thường gọi mình. Đời sống
của ngài phải hoàn toàn quy hướng về sự tăng trưởng của
họ trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Thánh Kinh cung cấp rất nhiều phương sách để suy tư và
cầu nguyện, hầu hiểu được căn bản Phúc âm của bậc độc thân
thánh hiến: 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, m à
còn mặc lấy một hình thức bắt buộc, cho dù một hình thức như
vậy không được đặt định trong Tân Ước. Nhưng bằng nhiều cách,
Tân Ước vẫn làm vang lên lời mời gọi vào bậc độc thân thánh
hiến.

Đời sống độc thân hiến thánh của linh mục cũng phải tựa
trên nền tảng thần học nghiêm chỉnh và sâu xa, cho phép chủng
sinh và linh mục hiểu rõ ý nghĩa Kitô học, Giáo hội học, Thánh

274 x. Bộ Giáo dục Công giáo, Huấn luyện thi êng liêng trong các chủng viện II,3 “những

khổ chế thiêng liêng”; Jean-Jacques OLIER, “Con đường nên thánh là con đường thập giá”.

275  1 Co 4, 14-15 về tình phụ tử của thánh Phaolô đối với các tín hữu.
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Kinh học, ý nghĩa hôn ước và tông đồ của bậc sống họ, cả trong
thời gian đào tạo khởi đầu cũng như trong thời gian thi hành sứ vụ
và thường huấn, đào sâu 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 lưu ý đến tầm quan trọng của cộng đồng
giáo dục như là yếu tố căn bản của việc đào tạo khởi đầu về đời
sống độc thân thánh hiến, nhờ sự phân định v à quân bình giữa
những thời gian trao đổi và những thời gian trầm mặc, những chia
sẻ giữa chủng sinh và nhà đào tạo. Nhưng đừng quên vai trò của
các cộng đồng khác, là những cộng đồng tự nhiên như gia đình,
hoặc cộng đồng Giáo hội như các xứ đạo.

Nhưng bậc độc thân thánh hiến phải l à một chọn lựa tự do
dấn thân được Giáo Hội chuẩn nhận, chứ không phải l à một gánh
nặng áp đặt từ bên ngoài. Và như thế, kỷ luật độc thân trở nên như
một sự che chở bảo vệ và một gánh nhẹ nhàng cho linh mục.276

DD..IIIIII..22cc LLiinnhh mmụụcc ttrroonngg mmốốii hhiiệệpp tthhôônngg pphhẩẩmm ttrrậậtt

Toàn thể Giáo Hội thông phần vào chức tư tế cộng đồng
của Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần. Hiệp thông với Chúa
Kitô như là đầu của thân thể, chức tư tế thừa tác được trao ban cho
các tông đồ trước tiên, tiếp đến được hiện hữu nơi các người kế vị
là các Giám mục, rồi qua việc đặt tay truyền chức, các Giám mục
thông truyền cho linh mục một phần chức linh mục trọn vẹn của
mình.277

Sắc lệnh Chức Vụ và Đới Sống Linh Mục viết: “Chúa Kitô
đã sai các tông đồ như chính Người được Chúa Cha sai, và qua
các tông đồ, Người đã làm cho các đấng kế vị là các giám mục
cũng được tham dự việc thánh hiến v à sứ vụ của chính mình
Người. Tác vụ này của giám mục cũng được trao cho linh mục ở

276 Chỉ Nam 1994 số 58.

277 Pastores Dabo Vobis số 79.
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cấp độ tùy thuộc, để một khi đã gia nhập hàng linh mục, họ là
những cộng sự viên của hàng giám mục, chu toàn một cách tốt
đẹp sứ vụ tông đồ do Chúa Kitô trao phó. ”278

Như thế, nhờ việc thánh hiến, linh mục đ ược trao ban
quyền bính thiêng liêng, thông phần vào quyền bính mà Chúa
Kitô điều khiển Giáo Hội nhờ Chúa Thánh Thần, nghĩa l à linh
mục được thông hiệp cách riêng biệt và đặc thù với Thiên Chúa
Ba Ngôi. Quả thế, bản chất và sứ vụ linh mục không thể được xác
định nếu không có những tương quan bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi,
được kéo dài trong sự hiệp thông của Hội Thánh v à của toàn thể
nhân loại.279

Đời sống và sứ vụ của linh mục là sự tiếp nối đời sống và
sứ vụ của Chúa Kitô. Căn tính linh mục li ên quan thiết yếu với
tình thương cứu độ của Chúa Cha, với sự tuyển chọn v à kêu gọi
đích danh của Chúa Kitô, và với ân huệ thông ban sự sống của
Chúa Thánh Thần, nhờ đó linh mục t ìm được sức mạnh hướng
dẫn cộng đoàn đã được trao phó cho mình và gìn giữ cộng đoàn
ấy trong sự hiệp nhất như Chúa muốn.280

Là thành phần tư tế thừa tác của Giáo Hội, Thân Thể v à
Hiền Thê của Chúa Kitô, Giám mục tham dự v ào hôn ước của
Chúa Kitô, được biểu thị qua nghi thức trao nhẫn trong lễ tấn
phong Giám mục281. Cũng thế, được thông phần vào chức tư tế
duy nhất của Chúa Kitô ở cấp độ thấp, linh mục cũng thông phần
một cách nào đó vào chiều kích hôn ước đối với Giáo Hội, nên
phải hết lòng yêu mến Giáo Hội bằng cách cống hiến mọi năng
lực và tự hiến trong đức ái mục tử đến độ hy sinh chính cuộc sống
mình mỗi ngày cho đoàn chiên được trao phó.282

278 Presbyterorum Ordinis số 2.

279 Pastores Dabo Vobis số 12.

280 Chỉ Nam 1994 số 4-11; PO số 6

281 Lumen Gentium số 28.

282 Chỉ Nam 1994 số 13.
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Do bí tích truyền chức và thừa tác vụ lãnh nhận, linh mục
liên kết và hiệp thông phẩm trật với G iám mục đoàn phục vụ toàn
thể Giáo Hội, nên chức linh mục cũng có tính cách phổ quát, v à
dù nhập tịch ở một Giáo Hội địa ph ương, linh mục phải có con
tim và não trạng thừa sai, luôn rộng mở cho mọi nh ư cầu của Giáo
Hội và thế giới.283

Linh mục phải luôn sống trong sự hiệp thông phẩm trật
này: “Không có thừa tác vụ linh mục ở ngoài sự hiệp thông với
Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn, đặc biệt với Giám mục giáo
phận, trong lòng tôn kính như con thảo và sự tuân phục đã hứa
khi thụ phong.”284 Sự hiệp thông được diễn tả và củng cố qua cử
hành Thánh Thể, nhất là thánh lễ đồng tế do Giám mục chủ sự với
linh mục đoàn; cũng như qua sự hiệp nhất phẩm trật trong việc thi
hành thừa tác vụ mục vụ:285 Linh mục không làm gì mà không có
Giám mục, nhưng ngày nay nhấn mạnh nhiều về nguyên lý bổ trợ
(subsidiary principle).286

Chúng ta có một điển hình tuyệt vời về nguyên lý bổ trợ
trong Kinh Thánh: Ông Mô-sê ngồi xử kiện cho dân. Dân đứng
bên ông Mô-sê từ sáng đến chiều. Nhạc phụ của ông Mô -sê thấy
tất cả những gì ông đã làm cho dân thì nói: “Anh đang làm gì cho
dân vậy? Tại sao chỉ có một m ình anh ngồi xử, trong khi cả dân
đứng chầu chực anh từ sáng đến chiều?” Ông Mô -sê nói với nhạc
phụ: “Ấy là vì dân đến với con để thỉnh ý Thiên Chúa. Khi họ có

283 Sđd. số 14-15.

284 PDV. 28; LG. 28; PO 7,15; GL 245,2.

285 Chỉ Nam 1994 số 22-24.

286 Archbishop Celestino Migliore, Vatican 6/2/2009: “Lu ận lý của tình liên đới và

nguyên lý bổ trợ là dụng cụ rất thích hợp để vượt lên mọi vấn đề và bảo đảm sự tham gia của mọi

người cho công cuộc phát triển chung của cộng đồng”; JP II, Centesimus Annus, số 48 : «Nếu tôn

trọng nguyên lý bổ trợ, tổ chức cấp trên không được can thiệp vào cuộc sống nội bộ của tổ chức cấp

dưới bằng cách lấy đi những khả năng chuyên môn của nó, đúng hơn phải nâng đỡ nó khi cần thiết»
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việc gì, họ đến với con; con phân xử ch o đôi bên và cho biết
những thánh chỉ và lề luật của Thiên Chúa.”

Nhạc phụ ông Mô-sê nói với ông: “Anh làm như thế không
tốt đâu! Chắc chắn anh sẽ kiệt sức, v à cả dân đang ở đây với anh
cũng vậy; vì công việc quá nặng đối với anh, anh không thể l àm
nổi một mình. Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyên: Cầu chúc
Thiên Chúa ở với anh! Còn anh, anh hãy đứng ra thay mặt dân
trước nhan Thiên Chúa: chính anh sẽ trình các việc lên Thiên
Chúa, sẽ dạy cho họ các thánh chỉ, các lề luật, v à cho họ biết
đường lối phải đi và cách phải xử sự. Rồi anh hãy xem trong toàn
dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin
cậy, không ham của bất chính, th ì đặt họ làm người chỉ huy: điều
khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. Họ sẽ
thường trực xử kiện cho dân; việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn
việc nào nhỏ thì chính họ xử lấy: hãy làm như vậy để nhẹ gánh
cho anh. Họ phải gánh việc đỡ anh. Nếu anh l àm điều đó, thì
Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh, anh sẽ có thể đứng vững, v à hơn
nữa cả đám dân này có thể về nhà bình an."

Ông Mô-sê nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả những điều
ông ấy nói. Ông Mô-sê chọn trong toàn dân Ít-ra-en những người
có tài và đặt họ làm đầu dân, điều khiển một ngàn hay một trăm,
năm mươi hay mười người. Họ thường trực xử kiện cho dân: việc
khó thì họ trình lên ông Mô-sê, mọi việc nhỏ thì chính họ xử lấy.
Rồi ông Mô-sê tiễn chân nhạc phụ, và ông này trở về xứ mình.287

Mối hiệp thông của linh mục đo àn được thiết lập bởi đức
ái tông đồ, thừa tác vụ và tình huynh đệ bí tích, diễn tả bằng việc
đặt tay của linh mục đoàn trong nghi lễ truyền chức và việc nhập
tịch/nhập vụ vào một Giáo hội địa phương.288

287 Xh 18,13-27; x. Dnl 1,9-18.

288 Chỉ Nam 1994 số 25-29.
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Linh mục còn sống hiệp thông với giáo dân, tu sĩ, những
người sống đời thánh hiến, nỗ lực kh ơi dậy và phát triển sự đồng
trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu độ duy nhất của Giáo
Hội.289 Ngoài ra còn cố gắng tiếp tay với Chúa Thánh Thần để
khơi dậy ơn gọi linh mục tiếp nối thừa tác vụ của m ình.290

Giáo Hội là một cộng đoàn gồm những con người hiệp
thông với Chúa Ba Ngôi và hiệp thông với nhau. Sự hiệp thông
này mang hai chiều kích: hiệp thông hướng nội và hiệp thông
hướng ngoại. Hiệp thông hướng nội bao hàm sự hiệp nhất và bổ
sung cho nhau ngay trong lòng Giáo H ội với ĐTC, với các Giám
mục, các linh mục, những người sống đời thánh hiến và giáo dân
để trở thành “Giáo Hội tham gia”, nghĩa là mọi người đều đảm
nhận ơn gọi và vai trò riêng của mình trong lòng Giáo Hội. Hiệp
thông hướng ngoại là sự hiệp thông của Giáo Hội với thế giới, với
mọi người thuộc mọi tôn giáo và văn hóa khác nhau nhằm rao
giảng Tin Mừng.

Công cuộc đào tạo phải trang bị cho các linh mục t ương lai
một ý thức hiệp thông nhạy bén sâu sắc v à một kinh nghiệm cá
nhân sống động về việc xây dựng cộng đo àn, để họ biết cách hiệp
thông với Giám mục, với Bề trên, với anh em linh mục đoàn, với
các tu sĩ, với các cộng sự viên, với giáo dân trong giáo xứ, cả với
những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác, hầu sống và làm
việc trong hòa điệu và yêu thương, sẵn sàng đảm nhận những
trách nhiệm và vai trò khác nhau trong cộng đoàn.

DD.. IIVV.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii mmôôii ttrrưườờnngg tthhiiêênn nnhhiiêênn

Cuộc sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và tông đồ mục
vụ của linh mục cũng cần đến mối t ương quan với môi trường

289 Sđd. số 30-31; đề tài của Công nghị giáo phận Rôma 26-29/5/2009: Mọi thành viên

Giáo hội và sự đồng trách nhiệm mục vụ.”

290 Sđd. số 32.
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sống thiên nhiên chung quanh mình. Trong thời đạo đức sinh học
và luân lý môi trường của chúng ta hôm nay, linh mục cần thiết
lập một mối tương quan lành mạnh với toàn thể thế giới được tạo
thành, nơi mà Chúa Thánh Th ần hằng hoạt động.

“Thiên Chúa ở trong tất cả” là lối hiểu nền tảng của mối
tương quan giữa Thiên Chúa và thụ tạo: Thiên Chúa không ở
ngoài thụ tạo và Ngài tiếp tục sáng tạo, canh tân tạo vật của Ng ài
cho đến kiện toàn viên mãn theo kế hoạch yêu thương của Ngài và
cứu chuộc nó.291 Chúng ta được kêu gọi tham dự vào công trình
sáng tạo này của Thiên Chúa292 như một trách nhiệm tôn giáo.

Thật vậy, đời sống thiêng liêng là toàn thể cuộc sống được
sống trong Thần Khí, nên khi chăm sóc thụ tạo, chúng ta cũng làm
cho trách nhiệm này hoà nhập vào chính đời sống thiêng liêng của
chúng ta.

Để chu toàn đời sống và sứ vụ của mình, ta phải nhìn vào
đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới tạo vật: hạt
giống, hoa cỏ, chim trời, cá biển, cây nho, cây vả, v ườn tược, cánh
đồng, mùa gặt, sa mạc, núi non, nắm men, thúng bột, ngọn đ èn,
v.v.… (nhổ cỏ / nhổ tận gốc tật xấu; chăm cây cảnh / chăm nhân
đức v.v.)

Chúa Giêsu được Thần Khí hướng dẫn và Ngài thường ra
đi từ sáng sớm tinh sương hay muộn màng khi trời đã tối, ngay cả
giữa đêm khuya thanh vắng, một mình vào sa mạc hay lên núi, ở
đó sứ mạng và sự hiệp thông thân mật của Ngài với Chúa Cha
được thử thách, khẳng định và củng cố293

291 2 Cr 5,19; 1 Cr 8,6; Eph 1,3-14; Cl 1,15-29; Ga 1,1-3; Kh 21,5; Rm 8,19

292 St 1, 28

293 x. Mc 6,31
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Ta nên tìm thư giãn trong các môi trường thiên nhiên, để
nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và gia tăng hiệp thông thân mật
với Thiên Chúa, bằng cách để cho trí óc và con tim ngưỡng mộ và
thưởng thức vẻ đẹp của tạo vật. Ta có th ể dành thời gian để suy
ngắm và cầu nguyện ngay trên bờ biển lúc rạng đông lên hay khi
hoàng hôn xuống, dưới ánh trăng sao dịu mát ban đ êm giữa cánh
đồng bao la bát ngát hay trong rừng sâu giữa m ùa hè …. lắng
nghe tiếng sóng vỗ của đại dương, tiếng reo của suối, tiếng thì
thầm của cây cối, tiếng líu lo của chim chóc, tiếng x ào xạc của
hoa cỏ …. như là nghe thấy Chúa Thánh Thần nói trong trí khôn,
trong con tim và trong linh hồn vậy.294

Ta sẽ cảm nhận rõ sự hiện diện thân tình của Thiên Chúa
nơi thiên nhiên, đồng thời cảm nhận được sự cao cả của Chúa và
sự thấp hèn của mình. Ta sẽ học thực hành sống khiêm nhường
trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với tạo
thành.295

Chúng ta cũng thực hành thư giãn thân thể nhờ nhịp độ
của hơi thở: Khi hít vào, ta tưởng tượng rằng năng lực của Chúa
Thánh Thần đang chuyển vào trong mình ta để chữa lành, thánh
hoá và tăng thêm sức mạnh cho ta, và trong khi thở ra lại nghĩ
rằng Chúa Thánh Thần đang đẩy bệnh hoạn v à những điều xấu ra
khỏi cuộc sống mình.

Tập thư giản bằng cách: Hít dưỡng khí vào thật sâu qua
mũi cho căng đầy bụng, rồi chuyển qua huyệt đan điền, đẩy ra
toàn thân tới tận chân tơ kẻ tóc / đường gân thớ thịt. Xong lại rút
thán khí về qua huyệt đan điền để đẩy ra ngo ài qua miệng. Trong
khi đó để tâm trí kiểm soát đường đi của hơi thở. Còn ý nghĩ thì
nghĩ rằng Chúa Thánh Thần đi vào để thánh hóa và rút bỏ những
xấu xa quỉ quái khỏi lòng trí và thân xác ta.

294 Ecclesia in Asia, số 15

295 xem ý nghĩa và nội dung biến cố “Tráng sinh lên đường”
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Nhưng cuộc đời không luôn luôn xảy ra nh ư lòng ta mong
ước. Có những điều tích cực mong m ãi không được. Lại có những
điều tiêu cực không chờ đợi vẫn đến, cố tránh m à vẫn phải gặp.
Vận dụng hơi thở để giải trừ: Khi hít vào, ta cũng có thể nghĩ là
mình đón nhận tất cả những gì là tích cực; còn thở ra là loại bỏ tất
cả những gì là tiêu cực từ bất cứ đâu mà đến.

Với cách này, ta tập giữ tâm hồn ở trạng thái thanh thản,
như kinh Yataka dạy ‘Con hãy giữ tâm như đất: trên đất, người ta
đổ ra dầu ngọt dầu chua, dầu cay dầu đắng, dầu sạch dầu d ơ, đất
vẫn một mực thản nhiên, đất không giận, đất không thương.’ Ý
tưởng cũng áp dụng cho nước rửa sạch, lửa tẩy luyện và gió thổi
đi.

Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện.
Nếu chúng ta biết vun trồng v à bảo vệ thiên nhiên, thì thiên nhiên
sẽ bảo vệ và tăng sức lực cho chúng ta.296 Chẳng hạn câu chuyện
“cây thầu dầu với tiên tri Giôna”:

“Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông
Giôna để có bóng mát che đầu ông, hầu l àm ông hết buồn bực.
Ông Giôna vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau, khi hừng
đông ló rạng, Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị
héo. Khi mặt trời mọc, Chúa cho có một c ơn gió đông nóng bỏng,
và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giôna; ông ngất xỉu v à xin
cho mình được chết, ông nói: "Thà tôi chết còn hơn là sống.”
Chúa hỏi ông Giôna: "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có
lý không? " Ông trả lời: "Con có lý để nổi giận đến chết đ ược!"
Chúa phán: "Ngươi, ngươi thương h ại cây thầu dầu mà ngươi đã
không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm
nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta
lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một

296 Xem Ecclesia in Asia, số 41
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trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên
trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? ”297

DD..VV.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ““ttứứ cchhuunngg””
Không có cái gì chắc chắn sẽ đến như cái chết; không
có gì công bằng và nghiêm ngặt cho bằng cuộc phán
xét chung thẩm; không có gì cay đắng và khủng khiếp
cho bằng hỏa ngục; và không có gì dịu ngọt hạnh
phúc cho bằng thiên đàng.

DD..VV..11 CCááii cchhếếtt:: mmộộtt ccoonn đđưườờnngg ssốốnngg tthháánnhh
“Hãy để cái chết làm thấy dạy cho chúng ta” (Thánh
Augustinô)

“Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu
cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây
tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị
Thẩm Phán chí công sẽ trao phần th ưởng đó cho tôi trong Ngày
ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết
tình mong đợi Người xuất hiện”298

“Nếu ngày nào ta cũng sống như thể đó là ngày tận thế của
mình, đến một lúc nào đó ta sẽ thấy mình đúng.” Hãy luôn nhìn
vào gương mỗi ngày để tự hỏi: “Nếu hôm nay l à ngày cuối của
đời mình, liệu tôi có muốn làm những việc hôm nay tôi sắp làm
mà lương tâm tôi sẽ ân hận không?” Và khi nhận ra câu trả lời là
“không” thì ngày này qua ngày khác, tôi bi ết mình cần thay đổi
điều gì đó.

Ghi nhớ rằng "một ngày nào đó gần thôi mình sẽ chết đi"
là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp ta quyết định những lựa
chọn lớn trong đời, bởi v ì hầu hết mọi thứ - những mong đợi của

297 Gio 4, 6-11

298 2 Tm 4,6-8
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người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - đều phù
phiếm trước cái chết, chẳng có g ì quan trọng cả. Luôn nhớ rằng
mình sẽ chết là cách tốt nhất để biết tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ
rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Lòng ta được thanh thoát,
chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi của Chúa: “Không ai
biết được lúc nào Chúa vạch đường ranh giới chấm dứt cuộc đời
mình.”

Không ai muốn chết cả. Thế mà cái chết lại là điểm đến
của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng l à
điều hợp lẽ, bởi Cái Chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc
Sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ v à
mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ “cái mới” l à thế hệ chúng ta,
nhưng không xa nữa đâu, chúng ta sẽ trở thành cái cũ và bị loại
bỏ. Xin thứ lỗi cho tôi, nói nh ư thế là quá gay, nhưng mà đúng
như vậy đấy.

Thời gian của chúng ta là có hạn, nên đừng phí phạm bằng
cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc
đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung
quanh đánh chìm tiếng nói của Chúa ở bên trong chúng ta. Và
quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của l ương
tâm chúng ta và lời thúc giục của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó,
chúng ta sẽ biết được cái gì thực sự là quan trọng, còn mọi thứ
khác chỉ là thứ yếu thôi.

Con người là con vật duy nhất biết mình sẽ chết. Nhưng
cái biết này vẫn còn là lý thuyết xa lạ, nhất là đối với người trẻ,
đang khoẻ mạnh, đang yêu, đang thành công, tương lai đang h ứa
hẹn và cuộc đời đang mĩm cười với. Chỉ khi nào vấp phải một
chứng bệnh nan trị, khi y học khi êm tốn nhìn nhận giới hạn của
mình và buộc lòng phải tàn nhẫn tuyên bố bản án tử, thì khi đó sự
biết mình sắp chết mới trở nên gần gũi thiết thân, hay nhức nhối
đến từng làn da thớ thịt.
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Trước cái biết sắp chết này, có người tuyệt vọng, buông
xuôi hoặc bất mãn, căm hận, nổi loạn “trả thù đời”, để rồi chết đi
khổ sở không bình an. Nhưng có người lại coi đó là một may mắn:
có thời gian chuẩn bị hành trình tốt đẹp đi về vĩnh cửu.

Vì thế, các bậc thánh hiền dạy hãy năng nghĩ đến cái chết,
vì nó giúp mình sống một cuộc đời tốt lành thánh thiện hơn. Thật
vậy, có ai biết chốc lát nữa m ình sẽ chết mà còn ham hố những sự
đời này, còn gieo rắc bất công, hận thù, còn ghen ghét tranh chấp
hơn thua nữa, mà không trái lại, an hòa với mọi người, tôn trọng
lương tâm của kẻ khác, giao phó cho lòng nhân từ của Chúa lời
phẩm bình cuối cùng và sự xét đoán chung thẩm, nỗ lực chuẩn bị
tâm hồn để ra đi trong bình an về với Chúa?

Cái may mắn cho mình, cho người và cho đời là ở chỗ đó:
có gì nữa để mất đâu mà sợ mất, có gì cần được nữa ở đời này đâu
mà lo cho được?! Cảm nhận được điều đó đem lại cho chúng ta sự
thanh thản và sức mạnh cho tâm hồn; đồng thời nỗ lực sống một
cuộc sống đẹp như lời khuyên: “Ngày con sinh ra, mọi người cười
(vui mừng vì con ra đời) mà con lại khóc. Con hãy sống thế nào
để ngày con chết đi, con cười (mãn nguyện) mà mọi người khóc
(vì thương tiếc con)”

DD..VV..22 CCááii cchhếếtt:: hhạạnnhh pphhúúcc ttrrởở vvềề229999

Bạn hãy nhìn cái chết với lòng trông cậy
Những kẻ khác giảng về sự khủng khiếp của cái chết. C òn

bạn hãy giảng về niềm vui của cái chết. “Ta sẽ đ ến như kẻ trộm”,
Chúa đã nói như vậy không phải để làm cho bạn sợ, nhưng vì
thương bạn, muốn bạn luôn luôn sẵn s àng và sống từng phút giây
dường như lúc bạn phải vĩnh viễn ra đi: “Con ơi, hôm nay có thể
là ngày cuối cùng rồi đó!”

299 Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Chúa Vẫn Thương, tr.114-117
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Bạn hãy sống trên trần gian như người đang chờ chết, như
người từ cõi bên kia trở lại. Chúa luôn có mặt b ên bạn, ngay cả
lúc mọi sự dường như đổ vỡ, và nhất là trong giờ chết của bạn.
Bạn sẽ thấy đôi bàn tay Chúa choàng xuống trên bạn và ôm chặt
bạn vào lòng. Bạn sẽ khám phá ra bạn đã làm việc, đã đau khổ cho
ai.

Bạn sẽ cám ơn Chúa đã đối xử với bạn như thế, đã gìn giữ
bạn khỏi bao nhiêu nguy hiểm phần hồn phần xác, đã dẫn dắt bạn
trên những con đường hết sức bất ngờ, đôi khi nh ư lạc lối nữa,
nhưng đã làm cho đời sống bạn được đồng nhất trong việc phục
vụ anh chị em của bạn. Lời tạ ơn của bạn sẽ không ngừng vang
lên khi bạn khám phá thấy lòng thương xót của Chúa trên bạn
cũng như trên thế giới.

Bạn hãy năng dâng cho Chúa cái chết của con người để họ
được sống bằng sự sống của Chú a. Bạn hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ
của chúng ta trong ánh sáng. Chính v ì vậy mà bạn đã được tạo
dựng, đã làm việc, đã đau khổ. Khi đến phiên bạn, Chúa sẽ hái lấy
bạn. Bạn hãy năng nghĩ đến đó và dâng trước cho Chúa giờ chết
của bạn hiệp nhất với cái chết của Chúa Giêsu.

Bạn cũng hãy năng nghĩ đến cái gì sẽ đến sau cái chết.
Phải, bạn hãy nhìn cái chết với lòng trông cậy và hãy tận dụng
chuỗi ngày cuối đời mà chuẩn bị chết với tình yêu. Bạn cũng hãy
nghĩ đến cái chết của anh chị em đồng loại, ba bốn trăm ngàn
người mỗi ngày vĩnh viễn ra đi. Bạn hãy cầu nguyện cho những
người không hề nghĩ tới lúc phải ra đi. Đó l à một cách hữu hiệu
nhất làm cho Hy Tế Can-vê của Chúa Giêsu thêm giá trị và thánh
lễ bạn dâng mỗi ngày thêm phong phú.
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Nhiều người chẳng hề nghĩ Chúa  sẽ đến gọi họ chiều nay!
Bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu thiên tai bất ngờ, còn bạn, bạn hãy
ngủ yên trong vòng tay Chúa chiều nay. Bạn hãy làm mọi việc
trong khi nghĩ đến lúc đó, nó sẽ giúp bạn. Chính v ì yêu bạn mà
Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết. Bạn chỉ có thể cho Chúa bằng
chứng lớn lao khi chấp nhận cái chết kết hiệp với Chúa Gi êsu.

Bạn hãy tiếp tục năng liên kết cái chết của bạn với cái chết
của Chúa Giêsu và dâng lên Chúa Cha qua tay M ẹ Maria, dưới
ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Nhân danh cái chết củ a bạn liên
kết với cái chết của Chúa Giêsu, bạn có thể xin những ơn trợ giúp
cấp thời để sống tốt hơn trong hiện tại. Bạn hãy tận dụng điều đó.

Chính bằng cái chết của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã
làm cho thế gian được sống. Và bằng sự hiến dâng cái chết của
Chúa Giêsu mà Chúa tiếp tục ban sự sống cho loài người. Bạn hãy
tín nhiệm Chúa. Chúa luôn có mặt mọi lúc trong cuộc sống trần
gian của bạn. Chúa sẽ có mặt lúc bạn đi v ào đời sống vĩnh cửu. Và
Mẹ Chúa, người đã tỏ ra quá tốt với bạn như thế, Mẹ cũng sẽ có
mặt với bạn, với tất cả sự dịu d àng từ mẫu của Mẹ.

Bạn cũng hãy năng nghĩ đến anh chị em của bạn trong
luyện ngục, họ không thể tự m ình làm chi cho mình thêm công
nghiệp. Họ cần đến công nghiệp của anh chị em còn ở trần gian
giúp cho họ. Chớ gì mọi người, những ngươi già cả, ốm đau, bệnh
tật biết dùng những năm tháng cuối đời để th êm ơn và công
nghiệp cho các linh hồn và cho chính mình. Cái chết của họ sẽ dịu
dàng hơn, vì Chúa đã hứa ban một ơn trợ giúp đặc biệt vào lúc
trọng đại đó cho những ai sống cho  kẻ khác trước mình. Chính đó
là tình yêu. Với những hy sinh nhỏ bé, hãy dọn mình chết bằng
cách yêu mến.
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Chúa biết giờ chết của bạn và cách nó sẽ xảy ra. Chính
Chúa đã chọn cho bạn với tất cả t ình yêu. Chúa sẽ có mặt vào giờ
ra đi trọng đại cuối cùng của bạn, với mọi ơn cần thiết. Chính mức
độ tình yêu của bạn sẽ cho bạn dự phần cách sung m ãn. Người ta
chết như người ta đã sống. Nếu bạn sống trong yêu thương, cái
chết sẽ đến với bạn trong t ình yêu. Chính Chúa sẽ đợi bạn ở cuối
đường đời, sau khi đã là bạn đồng hành của bạn suốt cả cuộc sống
bạn. Còn bạn, hãy dùng cho tốt quãng thời gian còn lại.

Bạn hãy rao giảng tinh thần lạc quan cho những ng ười ngã
lòng. Chúa ở với Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế. Thay vì ngã
lòng, họ hãy kêu đến Chúa: Lạy Chúa, xin cứu chúng con kẻo
chúng bạn chết mất. Họ hãy gia tăng Đức Tin vào sự hiện diện và
quyền năng của Chúa. Cách trực diện với sự chết đối với bạn phải
là vấn đề Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Cái chết là một cuộc
khởi hành để đến đích. Trong nhà Cha, nơi đó bạn sẽ gặp lại tất
cả:

 Người ta chết như người ta đã sống.
Bạn hãy sống trong tình yêu để được chết trong tình yêu
Hôm nay, bạn hãy ngủ yên trong vòng tay Chúa.
Và chớ gì bạn sẽ ra đi như thế!
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CCHHƯƯƠƠNNGG NNĂĂMM

ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN
HỌC SỐNG CĂN TÍNH VÀ SỨ VỤ LINH MỤC

AA.. LLIINNHH MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH TTHHỰỰCC SSẼẼ NNHHƯƯ TTHHẾẾ NNÀÀOO??

Tây phương có câu ngạn ngữ “trong khi rèn, người ta trở
thành thợ rèn.” Cũng thế, càng sống đời chủng sinh càng trở nên
chủng sinh hơn, và càng sống đời linh mục càng trở nên linh mục
hơn. Nhưng công cuộc được đào tạo và tự đào tạo còn nhiều gian
nan, cần ơn Chúa và cố gắng bản thân, cùng sự giúp đỡ tận tình
của những người có trách nhiệm. Chúng ta sẽ cố gắng mô tả một
số nét của mẫu người linh mục đích thực như lòng Chúa và Giáo
Hội mong muốn.

Trước hết, chúng ta có thể nh ìn thấy hình ảnh linh mục nơi
thánh Gioan Tông đồ, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Thánh
Gioan đã thể hiện một tình thân thiết đặc biệt với Chúa Giêsu, tiêu
biểu nhất là tư thế tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu và mặt hướng ra
bên ngoài. Hình ảnh ấn tượng này nói lên tình thân thiết và việc
lắng nghe. Nếu ta kề tai vào ngực ai đó, ta có thể nghe thấy nhịp
đập trái tim họ. Như thế người môn đệ Chúa Giêsu yêu là người
đã nghe được nhịp đập trái tim Người và từ hướng nhìn ra ngoài
đó, ông hướng lòng ra với thế giới. Như vậy, trở thành môn đệ của
Chúa Giêsu là có đôi tai bắt nhịp được với nhịp đập trái tim Ngài,
cùng Ngài dõi nhìn ra thế giới bên ngoài để tìm cứu độ nhân loại.
Như thánh Gioan, khi thực hành điều này, người linh mục, hiện tại
cũng như tương lai, sẽ luôn đứng về phía t ình yêu, có những
hướng nhìn đúng đắn, và có dũng khí để hành động cho lẽ phải,
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nghĩa là luôn luôn được tình yêu Chúa Giêsu dẫn lối trong đời
sống và sứ vụ linh mục của m ình ở cả hai chiều kích dưỡng giáo
và truyền giáo.

AA..11.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii đđưượợcc CChhúúaa TThháánnhh TThhầầnn
ttáácc đđộộnngg,, cchhiiếếmm hhữữuu vvàà hhưướớnngg ddẫẫnn330000

AA..11..aa MMẹẹ MMaarriiaa đđầầyy CChhúúaa TThháánnhh TThhầầnn::
Mẹ Maria là mẹ và kiểu mẫu mọi thời cho linh mục để m ình

được Chúa Thánh Thần tác động, chiếm hữu v à hướng dẫn. Trình
thuật truyền tin tô đậm nét cho xác quyết n ày:

 ‘Việc ấy sẽ xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến
việc vợ chồng!’

 ‘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 được gọi là Con Thiên Chúa’

 “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không th ể làm được.”
 “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, Xin Vâng nh ư lời sứ thần

Chúa truyền.” (Lc 1, 34-35,37-38)

Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria mang thai
Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ mang Chúa đến thăm, b à Elizabeth được
đầy Chúa Thánh Thần: “Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh
Thần”301

AA..11..bb MMộộtt ssốố nnhhâânn vvậậtt PPhhúúcc ÂÂmm đđưượợcc đđầầyy CChhúúaa
TThháánnhh TThhầầnn

300 Ac 20,22: Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Gi ê-ru-sa-lem, mà không biết những

gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó.

301 Lc 1,41
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 Gioan Tẩy Giả: “Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt
Chúa…và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh
Thần”302

 Dacaria: “Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói ti ên tri
rằng…” 303

 Thánh Giuse được thiên thần loan báo về Chúa Giêsu sinh
ra 304

 Simêon: “Ông là người công chính và sùng đạo, ông
những mong chờ niềm an ủ i của Israel, và Thánh Thần
hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là
ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô
của Chúa: được Thánh Thần thúc đẩy, ông l ên đền
thờ.”305

 Đặc biệt Chúa Giêsu:
- Được Isaia báo trước: “Thần khí của Đức Chúa là

Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu
tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ ngh èo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá
cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù
nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, m ột
ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi
đi yên ủi mọi kẻ khóc than…” 306

- Chính Chúa Giêsu khẳng định về mình ở Hội đường
Nazareth: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã
xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho
kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị
giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được
sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố

302 Lc 1,15

303 Lc 1,67

304 x. Mt 1,18-24; Lc 2,1-7

305 Lc 2,25-27

306 Is 61,1-2



334

một năm hồng ân của Chúa… Hôm nay đ ã ứng nghiệm
lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” 307

AA..11..cc LLiinnhh mmụụcc vvớớii CChhúúaa TThháánnhh TThhầầnn::
Cũng như mọi người, linh mục đã lãnh nhận Chúa Thánh

Thần và trở nên đền thờ Ngài ngự khi chịu bí tích Rửa tội; và còn
nhận lãnh Thánh Thần đầy đủ hơn trong Bí tích Thêm sức và
Truyền chức linh mục (với quyền tha tội). V ài đoạn Kinh Thánh
nói rõ điều đó:

 Mc 1,8 “Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước,
còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong
Thánh Thần.“

 Lc 3,16 “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước,
nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng
cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh
em trong Thánh Thần và lửa.”

 Ga 1,33 “Tôi đã không biết Người,nhưng chính Đấng sai
tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy
Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng
làm phép rửa trong Thánh Thần."

 Ga 3,5 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai
có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước
và Thần Khí.”

 Cvtđ 1,5 “Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn
anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh
Thần.”

 Cvtđ 6,2-4 “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên
Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, anh em
hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy
Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm
công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu
nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.”

307 Lc 4,18-21
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 Hơn ai hết linh mục phải để Chúa Thánh Thần h ướng dẫn,
như đã làm với chính Chúa Giêsu:

 Mt 4,1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang
địa, để chịu quỷ cám dỗ.

 Mc 1,12 “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.”
 Lc 4,1 “Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan

trở về.”
 Ga 14,26: Chúa Thánh Thần dạy dỗ và nhắc nhở mọi điều

Chúa Giêsu đã dạy: “Nhưng 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”

 Lc 12,11-12: Thánh Thần cũng sẽ dạy cho biết phải nói g ì:
“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt
những người lãnh đạo và những người 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”

 Mt 10,20; Mc 13,11: Thánh Th ần còn nói thay cho nữa -
“Thật vậy, không phải chính anh em nói, m à là Thần Khí
của Cha anh em nói trong anh em.” "Khi ng ười ta điệu
anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì,
nhưng 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.”

Chúa Thánh Thần giúp kiện toàn đời sống và sứ vụ bằng 7
ơn của Ngài: Khôn ngoan, tri thức, thấu hiểu, sức mạnh, lo liệu,
đạo đức và kính sợ Chúa.

Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới
hình những lưỡi lửa, cho họ nói các thứ tiếng khác nhau, biến đổi
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họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh v à hôm ấy có
khoảng ba ngàn người theo Đạo308

Chúng ta phải trung thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn
soi sáng của Chúa Thánh Thần, hầu mang lại hoa trái: Bác ái, vui
mừng, bình an, nhẫn nại, tế nhị, tốt bụng, quảng đại, h òa nhã,
trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh khiết.

Xin Chúa Thánh Thần dùng môi miệng của ta mà nói điều
Chúa muốn nói; xin Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta vi ết lại;
Ngài cũng có thể cầm tay ta giúp ta viết l ên điều Ngài muốn; xin
Ngài viết ra trên vách cho ta xem mà chép lại, như trường hợp
Danien giải thích cho vua Bensatsa: 309 “Thiên Chúa đã cho bàn
tay đến viết hàng chữ kia: MƠ-NÊ, TƠ-KÊN, PƠ-RẾT. Và đây là
lời giải thích những chữ đã được viết ra:

 MƠ-NÊ có nghĩa là đếm: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt
những ngày của triều đại ngài;

 TƠ-KÊN có nghĩa là cân: ngài đã bị đặt trên bàn cân và
thấy là không đủ;

 PƠ-RẾT có nghĩa là phân chia: vương quốc của ngài đã bị
phân chia và trao cho các dân Mêđi và Batư.”

Và vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta
đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần.310 Còn Chúa Giêsu thì
khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần th ì chẳng được
tha, cả đời này lẫn đời sau.311

308 x. Cvtđ 2,1-41.

309 Dn 5,24-28.

310 Eph 4,30: Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là

dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.

311 Mt 12,31-32: Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm th ượng, cũng

sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng đ ược tha. Ai nói phạm đến Con

Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.
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AA.. 22.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccủủaa ssiiêêuu nnhhiiêênn vvàà ccầầuu
nngguuyyệệnn

Linh mục phải thực sự là một con người của đạo đức và
cầu nguyện, nghĩa là có đời sống thông hiệp cá nhân sâu xa với
Chúa Ba Ngôi. Hơn là ch ỉ nói với Thiên Chúa, cầu nguyện là mở
rộng cõi lòng và trí óc chúng ta ra cho Ngài, để Ngài hành động ở
trong chúng ta và qua chúng ta. C ầu nguyện là đi vào cuộc sống
của Chúa Kitô và trở nên một với Ngài. Điều ấy được biểu lộ rõ
nét trong mối tương quan với tha nhân: linh mục sẽ suy nghĩ với
tinh thần của Chúa, nh ìn thấy với con mắt của Chúa, v à yêu
thương với con tim của Chúa, hoạt động với sức mạnh của
Chúa…

Đời sống cầu nguyện làm cho linh mục có khả năng ý thức
về chính mình và sự lệ thuộc đời sống ơn gọi của mình vào Thiên
Chúa. Linh mục luôn ý thức sự hiện diện v à hoạt động của Chúa
trong cuộc sống hằng ngày của mình bằng sự trao hiến trọn vẹn
chính mình và lụy phục hoàn toàn nơi Chúa, noi  gương Chúa
Giêsu Kitô, vì cầu nguyện làm cho linh mục trở nên trọn vẹn
thuộc về Chúa Kitô và trọn vẹn thuộc về Giáo Hội.

Đời sống cầu nguyện giúp linh mục t ìm thấy Chúa Giêsu
nơi tha nhân, đặc biệt nơi những người đau khổ, bệnh tật, nghèo
hèn, ở bên lề, bị áp bức, và thấp cổ bé miệng,… ngõ hầu yêu
thương và phục vụ họ, như Chúa Giêsu đã dạy và đã làm gương.

Linh mục phải là người sống cao độ hai chiều kích của cầu
nguyện: cầu nguyện độc hữu và cầu nguyện liên lỉ. Chớ gì khi
giáo dân cần tìm linh mục thì đều tìm thấy ngài đang cầu nguyện
ở nhà thờ, trước Thánh Thể hay đang đàm đạo cùng với hối nhân
nơi tòa giải tội. Nhưng sứ vụ mục vụ của linh mục triều c òn đẩy
ngài ra giữa lòng đời với những hoạt động truyền giáo v à dưỡng
giáo đa dạng, nên ngài phải thấm nhuần chiều kích cầu nguyện
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liên lỉ, cầu nguyện bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, để ngài và Chúa
Giêsu luôn hành động cùng nhau.

Dân chúng mong đợi nhìn thấy linh mục là người của
Chúa, sống mật thiết với Chúa, có kinh nghiệm cầu nguyện v à dạy
cho họ biết làm thế nào để cầu nguyện, vì cầu nguyện là lẽ sống
của người tín hữu. Cầu nguyện là cả cuộc sống con người đối với
Thiên Chúa: thờ phượng, yêu mến, ca ngợi, cảm tạ, đền tạ và xin
ơn, mà ơn trọng nhất là Chúa Thánh Thần.312

Trong đời sống cầu nguyện này, chúng ta phải đặc biệt lưu
ý đến Phụng vụ, vì hành động phụng vụ là sự biến đổi lời cầu
nguyện và lòng đạo đức cá nhân thành sự thờ phượng chung của
cộng đoàn Giáo hội dâng lên Chúa. Hành động phụng vụ đòi hỏi
chúng ta phải có một thái độ sẵn sàng đối với Chúa, một ý thức
nội tâm thống nhất toàn bộ con người, thân xác và linh hồn, cùng
hợp với thân mình thiêng liêng của Hội Thánh, trên thiên quốc và
tại trần gian, vì toàn bộ cuộc đời linh mục phải được thấm nhập và
ghi dấu ấn bởi phụng vụ và các bí tích.

AA..33.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccủủaa lliinnhh tthháánnhh
Linh mục phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu,

tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa
và sai đến trong trần gian để cứu độ trần gian, 313 nghĩa là phải qua
những thực tại trần thế này mà biểu lộ những thực tại thần thi êng.
Nhưng càng ngày chúng ta càng ph ải đối diện với những tiến bộ
khoa học kỹ thuật. Nền văn hóa chúng ta sống ng ày càng bị thống
trị bởi thế giới quan khoa học v à vật chất, đánh giá cái thật và cái
đúng dựa trên những gì thấy được, sờ được và xác minh được
thông qua nghiên cứu và thực nghiệm.

312 x. Lc 11,13.

313 Ga 10,36
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Điều đó càng đòi hỏi ứng sinh linh mục phải để m ình được
đào tạo và tự đào tạo trở thành con người của linh thánh, bởi v ì
linh mục là “người của Chúa, thuộc về Chúa v à làm cho dân
chúng nghĩ tới Chúa, đồng thời giúp dân chúng trở về với Chúa
và đạt tới Chúa”314

Yếu tố linh thánh này rất quan trọng trong các tôn giáo
truyền thống Á Châu. Nó có khả năng trợ giúp sứ mệnh kh ơi dậy
niềm tin tại Việt Nam được canh tân và tràn đầy sức sống. Tông
huấn Ecclesia in Asia nhấn mạnh rằng dân chúng Á Châu cần
nhìn thấy nhà tu là “những con người mà tâm trí luôn hướng về
những sự cao siêu của Thánh Thần.”315

Các sư sãi và ni cô Phật giáo có một kỹ luật tu đức nhấn
mạnh đến tự chế, bỏ m ình và thanh thoát khỏi thế trần, hầu chiến
đấu chống lại các cám dỗ và say mê tìm kiếm giải thoát. Sự kiện
này thách thức người công giáo chúng ta đào sâu tu đức của mình;
nếu không, chứng tá của chúng ta trong x ã hội Việt Nam sẽ giảm
bớt khả năng thuyết phục.

Chúng ta cần học hỏi ở họ lối sống như cửa mở vào cõi
thiêng và phương tiện hiệp thông với linh thánh, đồng thời củng
cố đời sống nội tâm tông đồ truyền giáo của chúng ta. Nếu chúng
ta thực sự sống cách vui tươi, hạnh phúc và trung thành nếp sống
Phúc Âm và các nhân đức kitô giáo (đặc biệt vâng lời, khó ngh èo,
thanh khiết), chứng tá và sứ vụ của chúng ta sẽ rất hữu hiệu.

“Điều đó rất đúng với bối cảnh Á Châu, n ơi mà dân chúng
cảm thấy được thuyết phục bởi đời sống thánh thiện h ơn là bởi
những tri thức lý sự.”316  Đức Phaolô VI bảo rằng thời đại n ày tin

314 Pastore Dabo Vobis số 47

315 Ecclesia in Asia số 43

316 Ibid số 42



340

vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào các thầy
dạy thì bởi vì các thầy dạy đó là những chứng nhân.

Ở trong Giáo Hội, chúng ta có đủ mọi ph ương tiện thích
hợp, tự nhiên cũng như siêu nhiên, để trở nên con người của linh
thánh. Việc quan trọng nhất là chúng ta kiên trì thực hành các
phương thế ấy trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là đời sống
đức tin và việc phượng tự: chúng ta tuyên xưng linh hồn và thể
xác được gặp gỡ các thực tại thần linh, đ ược ca hát với các thiên
thần và các thánh trên trời, được đón nhận Mình thật và Máu thật
của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, và hằng ở cùng chúng
ta mọi ngày cho đến tận thế.

AA..44.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccóó nnềềnn ttảảnngg KKiinnhh TThháánnhh
vvữữnngg cchhắắcc

Sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, linh
mục được mời gọi biến đổi thế gian, chứ không phải để bị thế gian
biến đổi. Linh mục kín múc được sức mạnh biến đổi thế giới đó từ
Lời Chúa và Thánh Thể Chúa.

Ma quỉ đã dùng lời Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Gi êsu
trong sa mạc, Chúa Giêsu cũng đã dùng Lời Chúa mà chiến thắng
và xua đuổi ma quỉ. ĐTC Biển Đức XVI đ ã nói rằng “câu trả lời
tốt nhất cho sự chống phá Giáo Hội hiện nay l à sự trung tín lớn
lao với Lời Chúa.”317 Chính đức tin tín trung của chúng ta v ào
Chúa khởi động quyền năng vô biên của Ngài.318 Đức tin là điều
kiện để được Chúa Giêsu làm phép lạ cho [đức tin nhỏ bé của con
người khởi động và làm giải tỏa quyền năng vô biên của Thiên
Chúa], nhưng phép lạ [do quyền năng vô biên của Thiên Chúa] lại

317 ĐTC Biển Đức XVI nói với Hiệp sĩ Colombo ngày 4/8/2010 tại Rôma trong bối cảnh

Giáo Hội bị tấn công kịch liệt từ nhiều phía..

318 Xem điểm khởi động cổ máy khổng lồ trong Phương pháp luận sáng tạo, là phương

pháp giúp phân tích cặn kẻ để chọn .giải pháp tốt nhất trong các giải pháp có thể.
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gia tăng và củng cố đức tin còn yếu kém của con người. Do đó,
hơn ai hết, linh mục phải là một con người đức tin, được đức tin
tác động mãnh liệt, với một nền tảng Thánh Kinh vững chắc, v ì
mọi cuộc khủng hoảng đều do thiếu đức tin m à ra. Thánh Kinh là
một trong bốn cột trụ  chống đỡ đời sống tu tr ì (Chúa Giêsu, Phúc
Âm, Tình huynh đệ cộng đoàn, Kiên trì chu toàn sứ vụ).

Tuy nhiên, linh mục cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố văn hóa và tâm thức xã hội, chính trị, kinh tế (tinh thần tục hóa,
hưởng thụ, bất công, thiếu bác ái, không có sự thật và công lý…).
Vì thế, việc đào tạo và tự đào tạo hôm nay cần ghi nhớ các yếu tố
này trong khi nỗ lực xây dựng và phát triển sức mạnh siêu nhiên
hầu thăng tiến và hoàn thiện tự nhiên.

Ngoài ra cũng phải ý thức về tr ình độ trưởng thành nhân
bản và thiêng liêng của từng người, để sống và đào tạo thích hợp
như thánh Phaolô nói: “Tôi cho anh em ăn sữa chứ không phải
thức ăn cứng, vì anh em chưa đủ sức, và cho đến nay anh em vẫn
chưa thể”319

Chúa Giêsu cũng nhắc các tông đồ tương tự: “Thầy còn
nhiều điều phải nói với anh em, nh ưng bây giờ, anh em không có
sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em
tới sự thật toàn vẹn”320

Với nền tảng Thánh Kinh vững chắc, linh mục sẽ v ượt lên
được những thách đố và chiến đấu trăn trở về tự do và phục tùng
với bộ ba “quyền phục, lý phục v à tâm phục hay tâm bất phục”
hoặc “bằng mặt mà không bằng lòng” và “vâng mà không phục”
để sống đức vâng lời trọn vẹn trong đức tin v à tinh thần siêu
nhiên. Vâng lời chính là lắng nghe: “Cá không ăn muối cá ươn,
con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.” Sự vâng lời sẽ dễ dàng và

319 1 Cr 3,2

320 Ga 16,12-13
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tốt đẹp khi mọi người giúp nhau cùng lắng nghe Chúa, cùng tìm ý
Chúa và tuân phục ý Chúa.321

Quả thế, với đức tin mạnh mẽ v à đâm rễ sâu trên nền tảng
Thánh Kinh vững chắc, đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu, vào Phúc
Âm, vào Giáo Hội, vì các linh hồn, cầu nguyện và biện phân dưới
sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, linh mục sẽ giữ lời hứa vâng
phục khi chịu chức cách sẵn lòng và siêu nhiên đối với các vị lãnh
đạo và cơ cấu của Giáo Hội, không phải như những con người và
cơ cấu nhân loại, nhưng là Ý Chúa ở trong và qua những con
người và cơ cấu này.

AA..55.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii mmởở rraa vvớớii hhiiệệpp tthhôônngg
Hiệp thông và hiệp nhất là lời cầu nguyện tha thiết của

Chúa Cứu Thế cho các môn đệ của Ngài. Mối hiệp thông này bắt
rễ trong Chúa Ba Ngôi và từ Chúa Ba Ngôi: sự hiệp thông v à trao
đổi tình yêu vĩnh cửu giữa ba ngôi vị trong chiều kích h ướng nội
(ad intra); ba ngôi hoạt động riêng biệt nhưng trong một thể thống
nhất cho con người và mọi loài thụ tạo theo chiều kích hướng
ngoại (ad extra).

Linh mục phải sống mối hiệp thông trọn vẹn của Hội
Thánh phổ quát trong tâm tình vâng phục thảo hiếu, để xây dựng
nhiệm thể toàn vẹn của Chúa Kitô.322 Thánh Phaolô nói đến các
yếu tố đa dạng xây dựng nên thân mình Chúa Kitô là Hội thánh,
mà trước hết là các ân sủng;323 tiếp đến là các bộ phân trong một

321 x. Huấn thị Phục vụ Quyền Bính và Vâng Lời của Bộ Tu sĩ ban hành ngày 11/5/2008.

322 x. Eph 4:12

323 1 Cr 12, 4-1: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều

việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một

Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích

chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban

cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí

duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn
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thân thể, sánh ví với các loại người và các chức năng trong Hội
Thánh, tuy nhiều nhưng hiệp thông với nhau nên một duy nhất,324

và sự hiệp thông cao nhất và trọn vẹn nhất trong bí tích Thánh
Thể: ngàn hạt lúa miến làm thành tấm bánh và muôn hạt nho ép
thành chén rượu, các tín hữu hiệp thông với nhau trong đức ái kết
dệt nên một Hội Thánh duy nhất.

Theo tinh thần Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu số 43, linh
mục còn phải sống và làm việc trong tinh thần hiệp thông v à cộng
tác để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, góp phần xây dựng
mối hiệp thông của toàn thể nhân loại và thế giới được tạo thành
vẫn hằng ngóng chờ ngày được giải thoát.325

Đối với sứ vụ của Giáo Hội, hiệp thông v à truyền giáo
luôn song hành và kết nối không thể tách l ìa nhau,326 bởi vì trước
khi nói về Chúa, thì phải sống hiệp thông mật thiết với Chúa, nói
với Chúa và nghe Chúa nói đã: không ai có thể cho cái mình
không có! “Chỉ khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta mới có khả
năng dẫn dắt con người về với Chúa và mở lòng trí họ ra với tình
yêu thương nhân từ của Chúa và như thế mở thế giới nầy ra với
lòng thương xót của Thiên Chúa”.327

Nhưng sự hiệp thông đó ngày nay đang bị đe dọa, chúng ta
phải nỗ lực xây dựng và bảo vệ nó. Cha Lombardi, phát ngôn viên
Tòa Thánh, nói rằng đối với ĐTC Biển Đức XVI th ì sự hiệp thông
trong Hội Thánh là ưu tiên hàng đầu. Ngài đã đích thân và với hết
sức lực dấn thân vào việc khử độc và lành mạnh hoá các căng

nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại

được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và

phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.”

324 x. 1 Cr 12,12-30.

325 x. Rm 8,18-23

326 Ecclesia in Asia số 24

327 ĐTC Biển Đức nói về thánh Piô X Giáo Hoàng, Zenit 18/8/2010.
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thẳng vì không hiểu biết và cảm thông đang làm cho cộng đồng lo
lắng đau khổ. Những nguy hiểm và các cám dỗ nghiêm trọng nhất
với Hội Thánh ở ngay trong lòng Hội Thánh. Trong những thời kỳ
khó khăn như những thời kỳ chúng ta đang trải qua, th ì những
căng thẳng từ bên ngoài đưa vào tạo điều kiện cho những căng
thẳng bên trong nỗi lên, góp phần vào việc gieo rắc thêm hỗn loạn
và bất ổn. Ngài nhấn mạnh rằng trong giai đoạn xung khắc v à ngờ
vực nầy, thế giới đang chờ đợi n ơi các Kitô hữu một chứng từ về
sự hoà thuận nẩy sinh từ cuộc gặp gỡ của  họ với Chúa Kitô phục
sinh, là căn nguyên sự tương trợ của họ, để xã hội nầy cũng tìm
thấy được con đường đúng đắn của nó cho tương lai.328

Chính trong chiều hướng đó mà ĐTC chọn chủ đề cho
Ngày Truyền Giáo 2010 “Xây dựng sự hiệp thông Giáo Hội l à
chìa khóa của việc truyền giáo.”329

AA..66.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii hhăănngg ssaayy ttrruuyyềềnn ggiiááoo
Chúa Giêsu là nhà truyền giáo được Chúa Cha thánh hóa

và sai đi đầu tiên.330 Đức Mẹ thực hiện sứ mệnh truyền giáo khi
mang Chúa Giêsu đến thăm bà Elizabeth. Các tín hữu sơ khai đã
hăng say truyền giáo, dù phải chịu bách hại: “Hồi ấy, Hội Thánh
tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông
Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê
và Sa-ma-ri… những người phải tản mác này đi khắp nơi loan
báo lời Chúa.”331

Công Đồng Vaticanô II, đặc biệt qua Sắc lệnh Ad Gentes,
giúp Giáo Hội tái khám phá căn tính truyền giáo của m ình. Truyền
giáo là bản chất, là cảm thức và lẽ sống, là ý nghĩa, là nguồn gốc

328 x. Zenit ngày 6/7/2010.

329 x. Zenit.org Rôma này 25/3/2010.

330 Ga 10,36.

331 Cvtđ 8,1.4.
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và mục đích của Giáo Hội.332 Do đó, vừa tiếp nối sứ mệnh của
Chúa Giêsu vừa lãnh nhận lệnh truyền của Ngài,333 linh mục là
nhà truyền giáo tự bản chất và phải luôn hăng say truyền giáo.
Nếu không thế, linh mục sẽ không c òn là linh mục nữa và đánh
mất căn tính của mình: “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng
Phúc Âm”334

Đấng Cứu Thế đã sinh ra ở Á Châu, nhưng Kitô giáo ở Á
châu ngày nay vẫn còn là một thiểu số tuyệt đối ở cái lục địa rộng
lớn nhất địa cầu này, với gần hai phần ba dân số thế giới. 335 Vậy
chúng ta phải có trong trí óc và con tim lời kêu gọi khẩn thiết tiếp
tục sứ vụ của Chúa Giêsu cho đồng bào mình, với ước vọng nồng
cháy làm cho Ngài được nhận biết và yêu mến. Trong nỗ lực này,
lời khuyên của thánh Phaolô cho Timôthêô vẫn luôn còn là thời sự
và nặng ý nghĩa cho chúng ta hôm nay: “ Anh hãy rao giảng lời
Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện;
hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời ng ười ta không còn chịu
nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà
kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ
ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nh ưng hướng về những chuyện
hoang đường.”336

332 x. Ad Gentes số 2

333 Mc 16,15: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài

thọ tạo.

334 1 Cr 9,16

335 Tính theo tỷ lệ, người Kitô hữu chiếm 33,1% và Công giáo chiếm 17,2% dân số trên

toàn thế giới. Nhưng tại châu Á, tỷ lệ dân số Công giáo chỉ là 110 triệu trên tổng số 3,5 tỷ dân, nghĩa là

khoảng 2,9%. Tuy nhiên, Giáo Hội tại Châu Á vẫn không ngừng phát triển: Năm 1988, dân số Công

giáo tại đây là 84,3 triệu, nay tổng số đã là 110 triệu, tức tăng 25%. Cũng trong thời gian trên, số các

linh mục tăng từ 27.700 đến 32.291. Các quốc gia có nhiều chủng sinh nhất l à Ấn Độ, Philippines, Hàn

Quốc và Việt Nam. Ơn gọi tu sĩ cũng phát triển mạnh tại châu Á.

336 2 Tm 4,2-4.
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Vatican II mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra với Nước
Thiên Chúa (lớn hơn là Giáo Hội mà chúng ta thường quan niệm)
và thúc đẩy chúng ta truyền giáo, tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần
đã khơi dậy một tinh thần truyền giáo thực sự n ơi con tim của
nhiều người. ĐTC Biển Đức XVI dùng hình ảnh ngôi nhà chung
của mọi dân tộc để diễn tả Nước Thiên Chúa này trong ý hướng
truyền giáo như sau: “Trong một xã hội đa sắc tộc càng ngày càng
kinh nghiệm những hình thức cô độc và dửng dưng đầy quan ngại,
các kitô hữu phải học biết đề nghị những dấu chỉ hy vọng v à trở
nên những người anh em đại đồng, bằng việc vun trồng những lý
tưởng lớn lao biến đổi lịch sử, và không ảo tưởng sai lạc hay sợ
hãi vô ích, dấn thân biến hành tinh thành ngôi nhà chung c ủa mọi
dân tộc.”337

Giáo Hội tại Á châu ngày càng thao thức sứ mệnh của
mình: Tháng 10/2006 một Hội nghị được tổ chức tại Thái Lan với
đề tài “Kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu tại Á châu. Hãy đi và
nói với mọi người;” sắp tới đây, từ 30/8 đến 5/9/2010 sẽ có Hội
nghị giáo dân Á châu tại Séoul, Nam H àn với đề tài “Loan báo
Chúa Giêsu tại Á châu hôm nay.”  Thông cáo nhấn mạnh tầm quan
trọng của Hội nghị như sau: “Sáng kiến của đại hội này muốn là
một cử chỉ ân cần truyền giáo đối với một châu lục gi àu các
truyền thống văn hóa và tôn giáo, một châu lục chắc chắn đang
nổi lên trên trường thế giới, trên bình diện chính trị nhưng cũng
trên bình diện kinh tế, giữa những biến chuyển to lớn đủ loại .”338

Có một tương tác chặt chẽ giữa phụng vụ đích thực v à
truyền giáo. Đỉnh cao của Phụng vụ l à Thánh Thể.339 Chúng ta

337 x. Zenit.org Rôma này 25/3/2010.

338 Zenit.org ngày 17/8/2010 http://www.zenit.org/article -25126?l=french.

339 Hiến chế Sacrosantum Concilium số 10: “Phụng vụ là đỉnh cao hướng dẫn hoạt động

của Giáo Hội, đồng thời là suối nguồn trào tuôn sức mạnh cho Hội Thánh. Vì thế, mục tiêu và đối

tượng của mọi hoạt động tông đồ là tất cả những người được làm con cái Thiên Chúa, nhờ đức tin và

http://www.zenit.org/article-25126
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truyền giáo là để đưa mọi người vào hiệp thông với Thiên Chúa
hằng sống trong phụng vụ Thánh Thể. V à chính kinh nghiệm hiệp
thông với Thiên Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta truyền giáo. Phụng vụ
mang lại cho chúng ta lòng nhiệt thành truyền giáo và thánh hóa
thế giới. Việc dùng ngôn ngữ địa phương trong phụng đã khuyến
khích người giáo dân tham dự cách năng động v à sáng tạo, không
chỉ trong phụng vụ mà còn trong mọi khía cạnh của sứ vụ của
Giáo Hội. Phụng vụ Thánh Thể còn được kết thúc bằng dấu chỉ
truyền giáo: chúng ta được sai đi, được trao sứ vụ chia sẻ với tất
cả mọi người kho tàng chúng ta đã khám phá trong thánh lễ qua
hai bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.340

Nói như thế truyền giáo không chỉ nhắm tới l ương dân,
nhằm đưa người ngoài vào trong Giáo Hội, mà còn nhằm thăng
tiến người ở trong Giáo Hội , nhằm làm cho Phúc Âm thấm nhuần
đời sống người tín hữu, đời sống và mọi hoạt động của Giáo Hội
và xã hội. Từ đó, chúng ta có cụm từ tái Phúc Âm hóa341 và có thể
liên kết với bất cứ phạm trù nào, ví dụ tái Phúc Âm hóa Phụng vụ,
tái Phúc Âm hóa nhân sự, tái Phúc Âm hóa cơ cấu, tái Phúc Âm
hóa cộng đoàn, tái Phúc Âm hóa giảng thuyết v.v... Và chính việc
tái Phúc Âm hóa này làm cho chúng ta có đ ủ nội lực và khả năng
thực hiện công cuộc truyền giáo hiệu quả, như thánh Phaolô quả
quyết “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi ” khiến “tôi có thể làm
đuợc mọi sự trong Đấng ban sức mạnh c ho tôi.”342

AA..77.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccủủaa đđốốii tthhooạạii

qua Bí tích rửa tội, sẽ tuôn đến hợp dâng lời chúc tụng Chúa giữa lòng Giáo Hội, tham dự vào lễ tế hy

sinh và ăn bữa Tiệc Ly của Chúa.”.

340 x. Bài nói chuyện của Đức Cha Chaput OFM, TGM giáo phận Denver ngày

24.06.2010, tại Học viện Phụng vụ Chicago do Anh Khoa d ịch và đăng trên WHĐ ngày 27.07.2010.

341 Người ta đếm được trong các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II 49 lần cụm từ tái

Phúc Âm hóa được sử dụng.

342 2Cr 5,14; Phil 4:13.
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Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu v à Liên Hiệp Các
Hội Đồng Giám Mục Á Châu đ ã chỉ rõ con đường hiện diện mới
của Giáo Hội với ba chiều kích đối thoại: đối thoại với các nền
văn hóa, đối thoại với các tôn giáo  khác, và đối thoại với người
nghèo.

Con đường đối thoại bắt rễ trong Thi ên Chúa và bắt đầu từ
Thiên Chúa, Đấng luôn duy trì cuộc đối thoại cứu rỗi đầy yêu
thương với nhân loại,343 đặc biệt với người nghèo, người bị áp
bức, người bị bỏ rơi… Là chứng tá của Tin Mừng, linh mục phải
là một con người của đối thoại, với cả bên ngoài lẫn bên trong
Giáo Hội. Đáng buồn là lắm khi cuộc đối thoại bên trong Giáo
Hội và cộng đoàn không mấy dễ dàng!

Đối với Á Châu, cái nôi của nhiều truyền thống văn hóa,
tôn giáo lớn và đại đa số người nghèo của thế giới, sứ mệnh đối
thoại và truyền giáo lại còn thích hợp và cấp bách hơn. Do đó, ứng
sinh linh mục cần được đào tạo và tự đào tạo tốt các kỹ năng đối
thoại. Điều tiên quyết là phải nắm vững đạo lý của m ình trong tinh
thần phục thiện khiêm tốn nhưng cương quyết: nhìn nhận cái chủ
quan thiếu sót của mình mà sửa chữa và thừa nhận cái khách quan
đúng của người mà học hỏi, hầu đi tới chỗ gặp gỡ đ ược nhau,
đồng thời đưa ra và cố gắng thuyết phục người ta đón nhận cái
chủ quan đúng và chân lý của mình.

Đối thoại nhằm đi tới một sự thật có thể khác h ơn mình
nghĩ, nên các bên tham gia phải sẵn sàng thay đổi cách hiểu cách
nhìn để có thể đi tới một sự thật cao h ơn. Nếu thiếu sự sẵng sàng
đó thì không thể nào đối thoại được. Phải không ngừng phát triển
và thăng tiến cuộc đối thoại theo mô h ình biện chứng pháp tiến
lên để đôi bên ngày càng hiểu nhau hơn (chính đề tương phản với
phản đề làm phát sinh ra một hợp đề; hợp đề này trở thành một

343 x. Giáo Hội tại Á Châu số 29.
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chính đề mới và bộ ba biện chứng mới lại bắt đầ u; rồi cứ như thế
mà tiến triển không ngừng).

Chúng ta cần, không chỉ đối thoại ba chiều nh ư đường lối
hiện hữu và truyền giáo mới của Giáo Hội, nhất l à tại Á Châu;
nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Việt Nam, chúng ta c òn cần đến
chiều kích đối thoại thứ tư, đối thoại với người Cộng Sản.344 Đối
thoại với con người hơn là đối thoại với chủ nghĩa ý thức hệ, một
cuộc đối thoại được mô tả là cuộc đối thoại giữa hai người điếc.
Chỉ có thể đối thoại khi có phần truyền cảm, chứ không chỉ có
phần truyền tin, nghĩa  là cả người nói và người nghe đều biết và
tôn trọng nội dung của nhau để có thể hiểu nhau v à thông cảm
nhau. Đàng này cái khác bi ệt tận căn hữu thần và vô thần không
thể nào vượt qua được. Hãy để thời gian và con người thử
nghiệm: bất cứ cái gì đi ngược lại hay không đáp ứng được khát
vọng sâu xa của con người sẽ bị loại bỏ.

Cuộc đối thoại với con người này bao gồm hai khía cạnh:
 Đối thoại bằng cuộc sống  là sống tinh thần cởi mở và thân

thiện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những vấn đề nhân sinh
và những mối bận tâm vì công lý, hòa bình và tình thương.

 Đối thoại bằng hành động là hợp tác lành mạnh345 vì sự
phát triển toàn diện con người và lợi ích của cộng đồng,

344 Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các linh mục

tương lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, ĐCV. Huế 2006, tr. 165-187.

345 ĐGH Biển Đức XVI còn đẩy mạnh xa hơn đường lối hợp tác lành mạnh của ĐGH

Gioan Phaolô II: “Anh Em cũng như Tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và

cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, Giáo Hội mời gọi mọi phần tử của

mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo Hội

không hề muốn thay thế Chính quyền, nh ưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại v à hợp tác tôn

trọng nhau, Giáo Hội có thể góp phần m ình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người

dân.” (Trích Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI  tại buổi triều yết dành cho các giám mục

Việt Nam ngày 27-6-2009 tại Vatican).
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nhất là bằng việc làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa
đối với họ: một tình yêu lớn hơn vượt thắng một tình yêu
nhỏ hơn và những lôi cuốn của nó.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tình yêu ấy biến đổi mọi sự, một sự biến đổi từ b ên trong
của mỗi cơ cấu. Ngày nay không ai tìm cách loại trừ và tiêu diệt
người khác, không ai chờ đợi một Revolution, cho bằng mong đợi
một Evolution. Nhưng trước hết, chúng ta phải bắt đầu, bắt đầu
lại, và luôn tiếp tục cuộc đối thoại đại kết b ên trong lòng Giáo
Hội346 vì lắm khi cuộc đối thoại với bên trong lòng Giáo Hội còn
khó khăn hơn cuộc đối thoại với bên ngoài! Nếu trong nhà có
được hiểu nhau, yêu thương và hợp nhất với nhau th ì nội lực
mạnh mẽ đó sẽ đem lại thành công trong đối thoại hay bất cứ một
hoạt động nào đối với bên ngoài.

AA..88.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccủủaa ttrruuyyềềnn tthhôônngg xxãã hhộộii
Công đồng Vaticanô II ngày 4/12/1963 đã ban hành Sắc

lệnh Inter Mirifica (Giữa Những Khám Phá Kỳ Diệu) về các
phương tiện truyền thông: “Giữa những khám phá kỹ thuật kỳ diệu
mà con người, với ơn Chúa giúp đỡ, đã khai thác được từ các tạo
vật nhờ tài năng của mình, Giáo Hội đón nhận và theo dõi với
lòng ưu ái của người mẹ, những gì có liên hệ trực tiếp đến khả
năng thiêng liêng của con người và cung cấp cho con người
những phương thế khả dĩ mở rộng để truyền thông dễ d àng các tin
tức đủ loại, các ý kiến và định hướng.”347

Ngày nay, không ai phủ nhận vai trò quan trọng và ảnh
hưởng vạn năng của truyền thông đại chúng, với những lợi ích v à

346 Ecclesia in Asia số 30.

347 Inter Mirifica số 1.
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những tác hại của nó, trong đời sống của con ng ười, “đặc biệt
cuộc sống của thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong một thế
giới bị điều kiện bởi truyền thông đại chúng ”348

Linh mục ngày nay phải biết sử dụng các phương tiện tân
tiến của Truyền thông xã hội, như những dụng cụ hữu hiệu để
sống mối hiệp thông con tim v à khối óc của toàn thể Giáo Hội, để
cập nhật các hiểu biết về thần học và mục vụ, cũng như những
giáo huấn về xã hội và luân lý của Giáo Hội, để truyền thông sứ
điệp Phúc Âm, và để thăng tiến đời sống thiêng liêng của mình.

Linh mục trong thời đại chúng ta phải học cách sử dụng
hợp pháp các phương tiện truyền thông, tuy không thành thạo như
các chuyên gia nghề nghiệp thuộc lãnh vực này, ngõ hầu sử dụng
và hướng dẫn kẻ khác, nhất là giới trẻ, làm sao sử dụng cách đúng
đắn các phương tiện truyền thông trong cuộc sống hằng ng ày,
nghĩa là dạy cho biết cách làm chủ đối với truyền thông, biết cách
nhìn thấy cái gì đằng sau khúc phim hay tấm h ình, biết cách đọc
được ý nghĩa của các dòng chữ: người truyền thông tin phải chân
thật, đúng sự kiện, đúng ý nghĩa v à mục đích, công bằng và bác
ái; người nhận thông tin phải biện phân đúng sai, thật giả với sự
hòai nghi trí thức “sao lại thế? Có thể như thế thật ư?..” và tìm
cách kiểm chứng chính xác rồi mới thông tin lại cho ng ười khác.

Chính vì thế mà ĐGH Gioan Phaolô II khuyên r ằng giáo
dục truyền thông cần phải là một phần không ngừng gia tăng trong
công cuộc đào tạo linh mục, chủng sinh, tu sĩ, giáo lý vi ên, giáo
dân chuyên nghiệp, sinh viên… theo những chỉ dẫn mục vụ của
Aetatis Novae,349 với sự lưu tâm thích hợp tới những hoàn cảnh

348 Ecclesia in Asia số 48.

349 Huấn thị Thời Đại Mới (Aetatis Novae) về Truyền thông x ã hội do Hội Đồng Giáo

Hoàng về Truyền thông xã hội ban hành ngày 22/2/1992, kỷ niệm 20 năm Huấn thị Mục vụ Hiệp

thông và Tiến bộ (Communio et Progressio); sau Sắc lệnh Giữa những khám ph á kỳ diệu (Inter

Mirifica) của CĐ. Vaticano II.
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hiện hành ở Á Châu và Việt Nam.350 Quả thế, Công Đồng Vatican
II kêu gọi mọi thành phần của Giáo Hội đều phải góp sức, thiện ý
và lòng nhiệt thành để biến các phương tiện truyền thông thành
những dụng cụ hữu hiệu phục vụ cho sứ mạng tông đồ. 351

AA..99.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii nnhhạạyy bbéénn vvớớii ccáácc tthhaayy đđổổii
xxãã hhộộii

Mọi sự đang thay đổi và tiếp tục thay đổi đến chóng mặt.
Linh mục phải là những người bắt nhịp hài hòa với tình hình hiện
nay của một thế giới đang thay đổi; phải luôn sẵn s àng và bén
nhạy để đọc được các thời triệu, chấp nhận các mới mẻ của những
đổi thay, và can đảm thích nghi chính m ình cách khôn ngoan sáng
suốt với những bước chân của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng l àm
cho mọi sự nên mới.352

Sự nhạy cảm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn các nhu cầu
của dân chúng, nhận thức được những vấn nạn không lời của họ,
đáp ứng các thỉnh nguyện, chia sẻ những hy vọng, những trông
đợi, những niềm vui và những gánh nặng của họ.353 ĐTC Biển
Đức XVI kêu gọi tình liên đới của mọi người trước những thiên
tai xảy ra dồn dập trên khắp thế giới: “Tâm trí Cha đặc biệt hướng
về những dân tộc lúc nầy đang chịu những thảm hoạ thiên nhiên
nghiêm trọng, gây ra những thương vong về người, và thiệt hại về
tài sản, khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Cha cầu xin Chúa
cho các nạn nhân và Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả
những ai đang chịu những tình huống khốn khó nầy. Cha cầu xin

350 Ecclesia in Asia số 48.

351 x. Inter Mirifica số 13.

352 x. Kh 21,5

353 x. Vui Mừng và Hy Vọng số 1: “Vui mừng và hy vọng, buồn khổ và lo âu của người

thời đại cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và lo âu của người môn đệ Chúa Kitô… không có gì

thực sự là của con người mà không có âm hưởng trong lòng của người môn đệ.”
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Thiên Chúa an ủi họ trong những đau khổ và nâng đỡ họ trong
những cơn khốn khó”.354

Hơn ai hết, linh mục phải nhạy cảm để suy nghĩ với đầu óc
của Chúa Giêsu, nhìn sự việc với con mắt Chúa Giêsu, hành động
với sức mạnh của Chúa Giêsu, phán đoán với sự khôn ngoan của
Chúa Giêsu, sử dụng biện pháp với lòng nhân hậu của Chúa
Giêsu, yêu thương với con tim của Chúa Giêsu, đào tạo với sư
phạm của Chúa Giêsu, nhẫn nại với sự nhẫn nại của Chúa Gi êsu,
tha thứ với lòng thương xót của Chúa Giêsu. Tắt một lời là làm
sao để giáo dân phải luôn nhận ra đ ược nơi linh mục “tiếng nói
của Chúa Chiên Nhân Lành.”355 Có thế thì linh mục mới sống
trọn vẹn và thành công trong đời sống và sứ vụ linh mục của
mình, như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn. Thánh Phaolô đã
nói rõ đường lối đó: “Thiên Chúa là Cha giàu lòng t ừ bi lân ái, và
là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ
ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã
được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những
ai lâm cảnh gian nan khốn khó.” 356

Vì vậy, Công Đồng Vaticanô II thúc bách không ngừng
hoàn thiện các hiểu biết về những sự của Thi ên Chúa và những sự
của con người, ngõ hầu đi vào đối thoại cách thích đáng với
những người đương thời. Sự nhạy bén này sẽ gợi ý và hướng dẫn
những đổi thay trí não và con tim hướng tới cuộc trở lại liên lỉ với
Chúa và với tha nhân, nhất là khi gặp phải những thương tổn bất
công, bằng việc “để cho qua đi và để cho Chúa liệu” vì Ngài thay
đổi công việc chứ không thay đổi ý định. Đặt Chúa v ào giữa thì
mọi sự sẽ đến cùng nhau, với cái nhìn tích cực (thấy khía cạnh tốt
của những gì xảy đến), với lòng cảm thông (Chúa có kế hoạch của
Ngài, tha nhân không muốn thế, nhưng Chúa bắt phải làm thế) và

354 Zenit 16/8/2010.

355 Trích lời ĐTC Biển Đức XVI trong Vatican ity, 14 /4/ 2010 (VIS).

356 2 Cr 1,3-4.
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biết ơn Chúa và tha nhân (nhờ đó mà ta được biến đổi và lớn lên).
Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường
sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi
quyết định, từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết đi, trải qua tích
cực cũng như tiêu cực: “Mai nam, trưa nắng, chiều nồm; trời còn
luân chuyển huống mồm thế gian .”

Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc
Âm, các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống
mỗi ngày, thì chúng ta, là những người theo Chúa Giêsu, cũng
phải đổi mới sự đáp trả của m ình cho tương xứng. Mọi việc Chúa
Kitô làm đều mang dấu ấn của thay đổi, thay đổi từ cũ sang mới,
từ điều được trông đợi đến điều bất ngờ: Ng ài ngồi ăn với người
những tội lỗi, nói chuyện với ng ười Xamari, vượt quá luật ngày
Xabát, yêu thương kẻ thù, và Ngài hy sinh mạng sống vì người
khác. Mọi hành động ấy đều là những thay đổi. Qua những thay
đổi ấy, Hội Thánh được sinh ra, và hôm nay, cũng qua những thay
đổi như thế mà Hội Thánh còn tồn tại và tiếp tục sống động.
Trong chiều hướng này, linh mục được mời gọi trở thành những
con người phục vụ khiêm tốn trong bất cứ cái gì, bất cứ ở đâu, bất
cứ lúc nào, và bất cứ thế nào, mà dân chúng cần đến.

AA..1100.. LLiinnhh mmụụcc llàà nnggưườờii ccủủaa ssứứ vvụụ ttiiêênn ttrrii
Với chức linh mục thừa tác, linh mục bị thúc bách sống sứ

vụ tiên tri, một trong ba chúc năng (tư tế, tiên tri và vương đế) của
Chúa Kitô.

Để thực hiện sứ vụ tiên tri của mình, Chúa Giêsu đã nói
đến Bát Phúc, người con hoang đàng, người Samaritanô tốt
bụng… Ngài đã đến với người tội lỗi, gái điếm, ngoại t ình, bị bỏ
rơi, nghèo hèn, ở bên lề và bị loại trừ, dù Ngài bị chỉ trích là điên
khùng, phản động, phạm thượng, đi lại và ăn uống với phường thu
thuế và tội lỗi.
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Linh mục phải thực thi sứ vụ tiên tri của mình, với tất cả
con tim, với tất cả linh hồn, và với tất cả sức mạnh của m ình,
trong hai khía cạnh:

 Loan báo và sống tình yêu nồng cháy của Chúa Giêsu
đối với Thiên Chúa, Nước Chúa, và đối với dân chúng.

 Tố cáo thói giả hình, bất công, áp bức,… dù phải trả
với giá đắt của thập  giá và cái chết: Giám mục Oscar
Romero357 và Mục sư Martin Luther King358 là những
chứng tá hùng hồn hiện đại cho sứ vụ tiên tri này.

357 Oscar Romero sinh 15/8/1917 trong gia đ ình 8 người con; thụ phong linh mục này

4/4/1942 tại Roma; đang học tiến sĩ thần học thì được gọi về nước vì thiếu linh mục và El Salvador bị

nội chiến. Một biến cố quan trọng và quyết định thay đổi lập trường và cũng đánh dấu một bước ngoặt

quan trọng trong cuộc đời của ngài là việc cha Rutilio Grande sj,  linh mục đầu ti ên được ngài truyền

chức và là một người can đảm đấu tranh cho những người nghèo – bị sát hại vào ngày 12/03/1977.

Ðức cha Romero đã hoàn toàn đứng về phía người nghèo, những người bị đàn áp. Ngài đã lên tiếng tố

cáo những tội ác, bất công do giới cầm quyền gây n ên. Mọi người đều kinh ngạc vì từ trước tới giờ

chưa một giám mục nào ở đây dám công khai tố cáo giới cầm quyền nh ư vậy. Ngài mở cửa chủng viện

để đón tiếp bất cứ nạn nhân nào của các vụ bạo động. Hàng trăm người vô gia cư, đói rách và bị hành

hung đã đến chủng viện. Ngài cho ngưng xây nhà thờ Chính tòa San Salvador: “Khi nào chiến tranh

chấm dứt, những người đói khổ được ăn uống đầy đủ và trẻ con được giáo dục, lúc đó chúng ta sẽ tiếp

tục xây cất Nhà thờ Chính tòa”. Ngài luôn bị đe dọa, luôn phải đối diện với nguy hiểm, nh ưng  ngài

vẫn không im lặng, hay t ìm một nơi khác an toàn: “một mục tử chân chính khi thấy nguy hiểm không

thể bỏ đoàn chiên để cứu lấy mạng sống mình. Tôi sẽ ở lại với dân tôi”. Ngài đã bị bắn chết chiều

24/3/1980 đang khi dâng thánh lễ cho mẹ của một người ban tại nguyện đường bệnh viện. Theo

 CWN/ VietCatholic News 25/3/2010, Tổng thống Mauricio Funes của El Salvador đã tạ lỗi về cái

chết của ngài: “Việc ám sát Đức Tổng Giám Mục Romero chẳng may đã diễn với sự bao che, cộng tác

hoặc tham gia của một số nhân viên đặc vụ an ninh quốc gia. Một số những phe nhóm vũ trang bất hợp

pháp đã khủng bố các thường dân suốt trong những năm tháng đen tối này, và để lại hàng mấy chục

ngàn nạn nhân.”

358 Mục sư Baptist Martin Luther King là nhà ho ạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, chủ

trương bất bạo động, được giải Nobel Hòa Bình năm 1964 vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng

tộc, ngày 4/4/1968 bị ám sát tại Memphis, thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà

bình và thánh tử đạo.
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Linh mục luôn có cơ hội để tuyên bố và trình bày cho thế
giới và Dân Chúa sứ điệp yêu thương của Chúa, tại đây và lúc
này. Đồng thời linh mục cũng phải nhắc nhở dân chúng về mối
liên hệ giao ước của họ với Thiên Chúa.

Tuy sứ vụ tiên tri là một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm,
nhưng vì “kiến nghĩa bất vi bất nghĩa,” linh mục phải đóng vai tr ò
chỉnh sửa ở trong Giáo Hội cũng n hư ở ngoài Xã Hội, khi có quá
nhiều áp bức bất công xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo cực
đoan, ý thức rằng chân lý không luôn luôn thuộc về số đông v à kẻ
có quyền. ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, nhắc
nhở các Giám mục phải mạnh dạn giảng dạy giáo huấn của Giáo
Hội, không được im lặng trong tính toán cân nhắc các phản ứng ...
và còn phải gắn bó sâu xa với giáo huấn đó, mới có sức mạnh của
sự xác tín”.359

Điều đó cũng áp dụng cho cả linh mục. Và trong mọi tình
huống, chúng ta phải theo nguyên tắc của Phêrô: “Các ông nghĩ
thế nào cho phải lẽ trước mặt Chúa, vâng lời các ông hay l à vâng
lời Chúa hơn... chúng tôi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con
người”360 Dĩ nhiên chỉ khi nào linh mục sống được cái đức dũng
này: “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng
khuất,” giàu sang không ham, bần hèn không thay đổi lòng, và
bạo lực không khuất phục được, vì đã có Chúa làm gia nghiệp.

BB.. LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN ĐĐẶẶTT CCHHÚÚAA KKIITTÔÔ LLÀÀMM
TTRRỌỌNNGG TTÂÂMM ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ LLIINNHH MMỤỤCC
CCỦỦAA MMÌÌNNHH

359 CatholicNews ngày 20/8/2010.

360 Cvtđ 4,19; 5,29.
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“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn
tiếng kêu van khóc lóc mà dâng l ời khẩn nguyện nài
xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết.
Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là
Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau
khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính
bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn
ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục
Người.”361

Chúng ta sẽ trình bày Đời sống và sứ vụ linh mục lần lượt
theo các mẫu tự làm nên danh hiệu Chúa Kitô: C H R I S T 362

BB..11.. CC TThhậậpp GGiiáá ((CCRROOSSSS))..

Chức linh mục cắm rễ sâu nơi Thập Giá. Chúa Giêsu đã
minh định rất rõ rằng chỉ có một con đường duy nhất để đi theo
Ngài. Đó là con đường Thập Giá: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ
mình, vác thập giá mình mà theo Ta.” 363

Không có con đường nào khác để bước theo Thầy. Tất cả
những cái gọi là con đường tắt cuối cùng đều sẽ chẳng dẫn đến
đâu cả, bởi vì người môn đệ đích thực phải là người bước đi trên
con đường Thập Giá và theo Thầy cho đến đồi Canvê. Thập Giá
gắn kết không rời với Chúa Giêsu, ngay cả sau khi Ngài sống lại
vinh quang thì các dấu đinh từ cuộc khổ nạn của Ngài vẫn không
bị xóa nhòa.

Do đó, linh mục không tránh né Thập Giá, cũng không
được tìm cách che chắn Thập Giá: “Nếu Đức Kitô mà chúng ta
mường tượng không phải là ‘Đức Kitô Khổ Nạn’, thì đấy là chúng

361 Hb 5,7-9.

362 x. Alex Robello trong Linh mục thiên niên kỷ mới.

363 Mt 16,24.
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ta đang mường tượng một ai đó khác, chứ không phải là Đức Kitô
thực”364

Thập Giá có nghĩa là bỏ mình và trần trụi, Thập Giá gắn
liền với hy sinh và giũ bỏ ý riêng, Thập Giá đòi phải chấp nhận
Thánh Ý Chúa Cha dù phải trả bằng giá nào đi nữa, Thập Giá đòi
phải sẵn sàng uống cạn chén đắng đến giọt cuối cùng, Thập Giá
có nghĩa là vâng phục cho đến chết. Người linh mục không thể đi
con đường nào khác hơn là con đường của Chúa Kitô, Đấng đã
vâng phục cho đến chết trên Thập Giá.

Chúng ta dễ có nguy cơ nuôi dưỡng một ‘tinh thần hảo
ngọt’ mà kết quả là tìm kiếm chính mình nơi Thiên Chúa, chứ
không phải tìm kiếm Thiên Chúa nơi chính m ình! Không được
xem Thập Giá như một gánh nặng phải vác trong cuộc hành trình,
mà đúng hơn phải xem đó là “một chiếc gậy giúp mình bước đi dễ
dàng hơn và nhẹ nhàng hơn bội phần.”365 Có những lúc Thập Giá
như phủ trùm bóng tối trên chúng ta thì phải hiểu rằng đó là bóng
bàn tay Chúa Giêsu ân cần đưa ra che chở chúng ta.

Cám dỗ thường xuyên của con người là kiếm tìm một
Chúa Giêsu không Thập Giá, là muốn một ‘thứ Kitô giáo’ dễ dãi
nào đó, là khát khao một ‘thứ Tin Mừng’ không nhuốm nước mắt
và đau khổ. Cũng giống như Phêrô, chúng ta muốn kéo Chúa
Giêsu ra ngoài và can ngăn về chuyện Ngài tuyên bố quá rõ ràng
về Thập Giá, về chuyện Ngài lên đường đi Giêrusalem. Và có l ẽ
chúng ta cũng đáng bị những lời quở trách “Satan, hãy xéo đi!”
bởi vì chúng ta không ủng hộ ý muốn của Thiên Chúa mà đang
ủng hộ ý muốn của loài người.366

364 Thư Luân Lưu về một số khía cạnh cấp bách của việc huấn luyện tu đức trong chủng

viện, II,2.

365 Thánh Gioan Thánh Giá, Lên Đỉnh Các-men, quyển II, Ch.7, số 7.

366 x. Mt 16,23.
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Tin Mừng của Chúa Giêsu là một thứ Tin Mừng khổ lụy,
không những phải được rao giảng mà còn phải được thực thi. Nếu
chúng ta cố tìm một Chúa Giêsu không có Thập Giá, chúng ta sẽ
gặp thập giá mà không có Chúa Giêsu! Th ập Giá là một trong
những nghịch lý lạ lùng của Kitô giáo. Sự khôn ngoan và sức
mạnh của Thập Giá chỉ được hiểu một khi ta đảm nhận nó và trực
tiếp kinh nghiệm nó: Liều đánh mất mạng sống chính là để đạt
được sự sống, đành chịu bất lực chính là để trở nên mạnh mẽ.
Thập Giá không phải là kết điểm của con đường, mà là cánh cổng
dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành chiến thắng, chính chỗ
sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi sự sống được phục hồi.

Giáo Hội không bao giờ che giấu Thập Giá, trái lại biểu
dương và suy tôn Thập Giá: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà
không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi,
nó sẽ trổ sinh nhiều bông hạt.”367 Đời sống linh mục càng cắm rễ
sâu trong Thập Giá càng trổ sinh hoa trái nhiều hơn. Chính khi đi
đến cùng con đường tự hủy, trút bỏ đến trở thành trống không, là
lúc mà công cuộc của Chúa Giêsu đạt đến mức tuyệt đỉnh: cứu vớt
chúng ta khỏi tội lỗi và giải hòa chúng ta với Thiên Chúa.

Đời linh mục được sắc nét khi tựa vào Thập Giá, bởi vì
chức linh mục thừa tác là chức phận của hy tế của Đấng “đã tự thể
hiện mình là tư tế, là bàn thờ, và là con chiên bị sát tế” và nhờ
“việc chấp nhận chết, Ngài đã tiêu diệt sự chết nơi chúng ta, và
nhờ sống lại, Ngài đã phục hồi sự sống cho chúng ta.”368

Hằng ngày linh mục nhân danh Chúa Kitô cử hành Lễ Tạ
Ơn là chính trung tâm cuộc sống và sứ vụ của mình, và trở thành
chính điều mà mình cử hành, như nghi thức truyền chức căn dặn:
“Con hãy nhận lấy lễ phẩm của dân thánh, hiểu biết những điều

367 Ga 12,24.

368 Kinh Nguyện Thánh Thể III.
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con làm… và hãy làm cho cuộc sống con nên tương hợp với mầu
nhiệm Thập Giá của Chúa.”

Việc cử hành Thánh Thể là một sự lặp lại hy tế Canvê, thể
hiện và đào sâu sự đồng hóa linh mục với Chúa Kitô trong hy tế
Thập Giá, qua đó linh mục được thách đố trao ban chính thân thể
mình, chính máu thịt mình.

Nhiều người trong chúng ta cũng đã, hay sẽ trèo lên con
đường dốc đứng đó, dưới nhiều hình thức và mức độ khác
nhau. Con đường thập giá của Giáo Hội và của chúng ta vẫn kéo
dài mãi. Những người bách hại còn đó hay đã qua đi, hoặc đã thay
đổi, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn còn đè nặng trên
vai chúng ta.

Ngày xưa ông Simon đã giúp Chúa Giêsu vác thập giá, thì
ngày nay chính Chúa Giêsu ch ịu đóng đinh và sống lại đang giúp
chúng ta vác thập giá của chúng ta. Đau khổ của chúng ta là đau
khổ của Ngài, hy tế của chúng ta là hy tế của Ngài. Chúa Giêsu
thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta, những thất bại của chúng
ta, những cảm giác ngã lòng, những lo sợ và cô đơn của chúng ta,
vì chính Ngài cũng đã trải nghiệm những khó khăn này.

Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống. Chúa Giêsu
ngã xuống rồi lại chỗi dậy. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn. Ngài chịu
hành hạ và lăng nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ.

Đường thập giá là trường dạy sống thánh theo gương Mẹ
Maria. Mẹ bước đi theo Con Mẹ trong thinh lặng. Cái nhìn của hai
Mẹ Con bắt gặp nhau; hai Mẹ 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.

Chúng ta trèo lên con đường thập giá đến tận đỉnh đồi
Golgotha, đến tận một Chúa Kitô toàn thể, vừa với thập giá và
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mão gai trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang trên núi Tabôrê và
chiến thắng phục sinh vinh hiển. Sứ mạng linh mục của chúng ta
là hướng dẫn những con người phải đau khổ vì đối nghịch và hận
thù để họ không quay lưng lại với nhau, nhưng nhìn vào mắt nhau
trong sự cảm thông tương hổ.

Mẹ Maria đã theo Chúa Giêsu trên đường núi Sọ, xin Mẹ
luôn đồng hành với chúng ta. Một người mẹ đã nói với con mình
rằng: “Dù con lớn bao nhiêu tuổi, con vẫn là con của Mẹ; dù con
có đi tới cùng trời cuối đất, thì lòng Mẹ vẫn hằng theo con.” Chớ
gì chúng ta luôn cảm nhận sâu sắc Mẹ Maria luôn đồng hành với
chúng ta, luôn đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng
ta.

BB..22.. HH NNhhâânn ÁÁii ((HHUUMMAANNIITTYY))

Khi đọc và suy gẫm Tin Mừng, chúng ta dễ có ấn tượng
sâu đậm về lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Ngài bồng ẵm các em bé
vào lòng, chúc lành cho chúng, nh ắc nhớ rằng Nuớc Thiên Chúa
thuộc về những người giống như chúng.369 Ngài có các bạn hữu ở
Bêtania mà Ngài yêu mến và năng ghé thăm, Ngài có  một tương
giao thân tình nồng nhiệt với họ. Ngài đã cảm thương bạn hữu
mình đến độ sa nước mắt, như điều đã xảy ra bên mồ Ladarô.370

Ngài cũng nếm cảm nỗi đói, khát, cô đơn và buồn sầu. Ngài là
Thiên Chúa và là con người trọn vẹn, và thần tính của Ngài không
hề làm nhân tính Ngài b ị sút giảm đi chút nào. Lòng nhân ái của
Chúa Kitô được nhìn thấy rõ rệt nhất nơi tấm lòng trắc ẩn của
Ngài.

“Trắc ẩn” không chỉ có nghĩa là thương hại người ta, mà
đúng hơn, trắc ẩn là cảm nếm nỗi đau khổ nơi người ta, cùng chịu
đau khổ với người ta. Chúa Giêsu đã cảm nhận cơn đói mệt của

369 x. Mc 10,14.

370 x. Ga 11,35.
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đám đông đi theo Ngài trong hoang đ ịa.371 Trái tim trắc ẩn của
Ngài đã hoàn toàn đồng cảm với và mang lấy gánh buồn đau của
người góa phụ đang khóc thuơng v ì mất đứa con trai duy nhất của
mình.372 Người góa phụ này đã không xin Chúa Giêsu làm phép
lạ. Chính Ngài quyết định làm thế. Phải chăng Ngài nhìn thấy
trước nơi người góa phụ ấy hình ảnh chính Mẹ yêu dấu của Ngài,
khi Mẹ sẽ đón nhận vào vòng tay mình tấm thi thể tan nát của
chính Ngài sau này? Ngài cảm nhận được lòng thống hối của
người đàn bà tội lỗi đang sa nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc
nàng mà lau chân Ngài, như dấu chứng của một trái tim chứa chan
lòng mến. Lòng trắc ẩn của Ngài đã thúc đẩy Ngài đi đến gặp gỡ
và ngay cả đụng chạm đến những người phung hủi mà xã hội liệt
vào hạng ô uế và không thể đụng chạm đến được.373

Lòng nhân ái của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài có thể đi
vào trong mối quan hệ cá nhân với tất cả mọi người: những người
đau ốm và những người khốn khổ, những người nghèo hèn và
những người bị áp bức, những người tội lỗi và những người thánh
thiện.

Mặc dù Ngài tiếp xúc với đám đông quần chúng, Ngài vẫn
không bao giờ quên các cá nhân và nhu cầu của họ. Ngài dừng lại
với anh chàng ăn xin mù Bartimê. 374 Cả một đám đông chen lấn
xô đẩy Ngài, nhưng Ngài vẫn cảm nhận được đức tin của người
phụ nữ đang cố kín đáo chạm đến mép áo Ngài để được chữa lành
chứng bệnh băng huyết của chị.375 Ngài đã cảm kích bởi lòng

371 x. Mc 6,35.

372 x. Lc 7,11.

373 x. Mc 1,41.

374 x. Mc 10,46.

375 x. Mc 5,30.
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quảng đại của bà góa nghèo dâng cúng hai đ ồng bạc, tức trọn số
tiền mà bà đang có để sống, vào hòm tiền của Đền Thờ.376

Để nên giống Chúa Kitô, linh mục phải có lòng nhân ái và
trắc ẩn như Ngài, phải biết cảm xúc với người ta, vì người ta, và
trong người ta, nhất là những người đau khổ trong thân xác cũng
như trong tâm hồn, phải cảm nhận “những vui mừng và hy vọng,
những ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những
người nghèo và những người đau khổ…”377

Linh mục không thể vô cảm, vô can, hay lãnh đạm đối với
bao nỗi đau buồn và bao nỗ lực đấu tranh của những người mà
mình có bổn phận phục vụ. Niềm vui và nỗi khổ của họ phải có
một âm vang trong cõi lòng linh m ục. Linh mục được gọi nên
giống Chúa Kitô để trở thành người Samaritanô Nhân Hậu, bởi vì
“dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu thuộc về Tin Mừng khổ lụy.
Quả thật, dụ ngôn này vạch cho chúng ta thấy mối tương quan
giữa chúng ta và những anh chị em đau khổ xung quanh đời mình
phải như thế nào”378

Nhờ cuộc sống độc thân, linh mục hoàn toàn có tự do để
yêu thương, quan tâm và chăm sóc m ọi người. Linh mục là của
mọi người, bởi vì mọi người có quyền đòi hỏi linh mục không
thuộc về riêng một ai cả: “Linh mục được mời gọi bắt chước
gương Chúa Kitô và mang tr ọn tấm lòng đồng cảm của Ngài đến
cho những người ốm đau tật nguyền… Linh mục không giống với
Chúa Kitô ở chỗ linh mục không có quyền năng để chữa trị các
anh chị em đau yếu, tuy nhiên, linh mục có thể đem lại cho họ sự

376 x. Lc 21,2.

377 Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.

378 JP II, Tông Thư Salvifici Doloris, số 30.
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an ủi về mặt luân lý và tâm linh, nâng đỡ họ trong cơn thử thách
và ngay cả có thể giúp họ mau chóng bình phục hơn”379

Có thể linh mục không xóa tan được nỗi thống khổ của
người ta, nhưng chính sự hiện diện của linh mục trong nỗi thống
khổ của họ sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa trị.

Linh mục không chỉ thực thi sứ vụ phục vụ những người
bệnh tật và đau khổ, mà ngược lại linh mục đồng thời cũng nhận
được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ; linh mục không chỉ hướng dẫn
và chăm sóc họ mà còn được họ chăm sóc và hướng dẫn: Sự hy
sinh và kiên nhẫn chịu đựng của họ là một nguồn nghị lực nâng
đỡ linh mục; sứ vụ đối với những người bệnh tật, đau khổ, nghèo
túng… có sức khích lệ tinh thần linh mục và làm cho linh mục
giàu tính người hơn và nên giống Chúa Kitô hơn.

BB.. 33.. RR HHòòaa GGiiảảii ((RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN))

“Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo
quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được
biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây
chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên,
phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ
đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi
Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng
ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi
chức vụ hoà giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên
Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người
không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng
tôi công bố lời hoà giải”380

379 JP II, Triều yếu ngày 14/8/1990.

380 2 Cr 5,16-19.
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Chúa Kitô đã đến để giải hòa con người với nhau và với
Chúa Cha. Ngài là sự giao hòa và là sự bình an, vì “trong Đức
Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với chính Ngài…”381 Ngài
đã hàn gắn tất cả những gì đổ vỡ, qui tụ tất cả những gì tản mác,
hiệp nhất những gì phân rẽ. Ngài đã chịu chết để thu họp tất cả các
con cái Thiên Chúa đang tan tác kh ắp nơi.382 Ngài đã mang lấy
gánh nặng lỗi lầm của chúng ta và trở thành giống như chúng ta
mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi.383 Là nhà hòa giải, Chúa Giêsu là
Pontifex thượng đẳng, là nhịp cầu nối kết không chỉ các cá nhân
đang chia rẽ nhau, mà nhất là hiệp nhất lại những gì đã phân rẽ ở
bên trong mỗi con người.

Tin Mừng cho thấy hình ảnh một Chúa Giêsu không
ngừng tìm kiếm và cứu vớt những gì lạc mất, đến độ Ngài tự
nguyện đến dùng bữa tại nhà Zakêu. Thật vậy, Ngài bị tiếng là
thường giao du với những người tội lỗi và những người thu
thuế.384 Ngay cả trong cơn đau quằn quại trên Thập Giá, Ngài
cũng đã giao hòa người trộm lành qua việc bảo đảm thiên đàng
cho anh ta.385

Cái gì gây phân rẽ ở ngay bên trong mỗi người? Cái gì gây
phân rẽ ở giữa người với nhau? Đó không phải là gì khác ngoài tội
lỗi và sự dữ. Tội lỗi chia cắt và làm con người tan rã. Trong tội
lỗi, người ta không chỉ đoạn tuyệt mình khỏi Thiên Chúa, mà còn
đoạn tuyệt mình khỏi người khác, và còn đoạn tuyệt mình với
chính mình nữa. Sự xung đột giữa người với người chỉ chấm dứt
khi mà sự xung đột bên trong bản thân mỗi người chấm dứt.

381 2 Cr 5,19.

382 x. Ga 11,52.

383 x. Dt 4,15.

384 x. Mt 11,19.

385 x. Lc 23,43.
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Từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta biết rằng cõi lòng mình
là một bãi chiến trường của những xung đột cam go này. Chúng ta
muốn tránh sự dữ, thế nhưng chúng ta lại sa vào làm mồi cho sự
dữ. Chúng ta muốn làm điều tốt, nhưng chúng ta lại bị kéo lôi bởi
điều xấu. Quả thật chúng ta có thể thốt lên như Thánh Phaolô
rằng: “Khốn cho tôi! Ai sẽ kéo tôi ra khỏi tấm thân hay chết này?
Xin tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta!” 386

Linh mục vẫn thường nói về những cơ chế của tội lỗi trên
thế giới, những cơ chế của bất công, của sự phân biệt đối xử…
Nhưng những cơ chế ấy phát xuất từ đâu? Chúng ta dễ quên
những cơ sở hạ tầng của tội lỗi bên trong chính mình. Những cơ
chế bên ngoài của tội lỗi sẽ chỉ biến mất nếu những cơ chế tội lỗi
đồn trú bên trong bản thân mỗi người bị giải thể.

Có lẽ tội lớn nhất của thế giới chính là việc con người
đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đây là căn bệnh mà chúng ta cần
được giúp đỡ và chữa trị. Chúa Giêsu cung ứng cho chúng ta sự
chữa trị đó khi Ngài giải hòa chúng ta với chính mình, với nhau,
và với Thiên Chúa. Linh mục là thừa tác viên và là sứ giả của sự
hòa giải này, để nối lại các nhịp cầu và kiến tạo hòa bình. Linh
mục cũng cần biết nhìn nhận rằng trong sâu thẳm con người mình,
linh mục vẫn mang những mầm mống của tội lỗi và ích kỷ, rằng
linh mục cần được hòa giải ngay cả khi linh mục đem lại sự hòa
giải cho người khác.

Mẹ Giáo Hội cung cấp cho chúng ta một phương thế để
đón nhận sự hòa giải và niềm bình an ấy: đó là Bí Tích Hòa Giải.
Chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi và sự dữ ở bên trong chúng ta và
đặt mình qui phục lòng thương xót và sự thiện hảo của Thiên
Chúa. Đó là lý do tại sao Giáo Hội hết sức nhấn mạnh tầm quan
trọng của Bí Tích Hòa Giải. Nhờ bí tích này, chúng ta nhận lãnh
không chỉ sự thứ tha tội lỗi mà còn nhận lãnh sức mạnh của ơn

386 Rm 7,24.
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Chúa để có thể phá tan những cơ chế tội lỗi bên trong chính mình.

Linh mục không những phải thực thi vai trò thừa tác viên
của Bí Tích Hòa Giải, mà còn phải là người ân cần và đều đặn
lãnh nhận bí tích này, để chính linh mục trở nên chứng nhân của
lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho t ội nhân. Vì thế, chúng
ta phải thành thật nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và mở lòng
ra đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng
tha thứ. Phải là một hối nhân mẫu mực thì mới có thể làm một cha
giải tội mẫu mực được.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông Hu ấn Hậu
Thuợng Hội Đồng “Reconciliatio et Penitentia”, đã trình bày một
cách sắc bén như sau: "Đời sống tu đức và mục vụ của linh mục
muốn thực sự có chất lượng và sinh động, cần phải là một đời
sống lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải thường xuyên và đầy ý thức.
Việc cử hành Bí Tích Thánh Thể của linh mục và vai trò của ngài
trong các bí tích khác, nhiệt tâm mục vụ của ngài, mối quan hệ
của ngài đối với các tín hữu, mối hiệp thông của ngài đối với các
anh em linh mục khác, sự cộng tác của ngài với Giám mục, đời
sống cầu nguyện của ngài - nói tắt một lời: tất cả cuộc sống linh
mục của ngài – sẽ lụn bại thảm khốc, nếu do cẩu thả hay do một
lý do nào khác mà ngài không lãnh nh ận Bí Tích Hòa Giải một
cách đều đặn với lòng tin và lòng sốt mến chân thành. Nếu một
linh mục không còn bước đến tòa giải tội nữa hay không còn xưng
thú tội lỗi của mình một cách nghiêm túc nữa, thì con người linh
mục và sứ vụ linh mục của ngài chẳng mấy chốc sẽ gánh lấy hậu
quả thê thảm, và hậu quả này sẽ tác động rõ ràng trên chính cộng
đoàn mà ngài phụ trách.”387

BB..44.. II ĐĐờờii SSốốnngg NNộộii TTââmm ((IINNTTEERRIIOORRIITTYY))

387 JP II, Reconciliatio et Penitentia, số 31.
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Các trình thuật Tin Mừng khắc họa Chúa Giêsu là con
người cầu nguyện. Ngài là con người của đám đông, nhưng cũng
là con người ‘lên núi’ nữa. Ngài gắn bó với dân chúng, nhưng
cũng trải qua những khoảng thời gian một mình cầu nguyện lâu
giờ và hiệp thông với Chúa Cha. Sự gắn bó của Ngài với dân
chúng là một cái gì trào ra từ sự hiệp thông của Ngài với Chúa
Cha. Và khi Ngài nhận thấy các tông đồ quá bận rộn đến đỗi thậm
chí không có thời giờ để ăn, Ngài đã truyền cho các ông tách khỏi
đám đông, lên thuyền và ra đi đến một nơi thanh vắng mà nghỉ
ngơi đôi chút.388

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng chính
gương mẫu của Ngài. Trông thấy Ngài cầu nguyện, họ xin: “Thưa
Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện.”389 Ngài cầu nguyện
khi Ngài được dân chúng nồng nhiệt ngưỡng mộ, như sau biến cố
hóa bánh ra nhiều,390 và khi Ngài vui mừng đón bảy mươi hai
môn đệ trở về,391 Ngài cầu nguyện khi Ngài buồn sầu và cô đơn ở
vườn Giếtsêmani,392 Ngài cầu nguyện trên Thập Giá tại đồi
Canvê,393 Ngài cầu nguyện cả khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, phó
thác chính mình trong tay Cha. 394

Là linh mục triều phải sống giữa thế gian nhưng không
thuộc về thế gian, chúng ta phải vun xới đời sống nội tâm, vun xới
một cuộc sống cầu nguyện, vun xới một khả năng chiêm niệm
trong hành động: yêu mến cầu nguyện, dành ưu tiên cho giờ cầu
nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống sao cho có thể dành cho
Chúa một thời gian chất luợng.

388 x. Mc 6,11.

389 Lc 11,1.

390 x. Mc 14,23

391  x. Lc 10,21

392 x. Mc 14,32

393 x. Mt 27,36

394 x. Lc 23,46.



369

Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm cho linh mục luôn ở lại
trong Chúa Giêsu như cành nho ở lại trong thân nho.395 Sự ở lại
này là bí quyết giúp cho linh mục sống một đời sống tâm linh sinh
động và phong phú. Hơn nữa, sự ở lại này không bao giờ chấm
dứt. Chính nhờ đời sống cầu nguyện này mà linh mục trở nên
nhạy cảm hơn đối với Chúa Thánh Thần, trở nên ngoan ngoãn hơn
trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời qui phục hoàn
toàn con người mình theo Thánh Ý Thiên Chúa.

Nhiều giáo dân ngày nay rất trông mong linh mục cung
cấp cho họ sự hướng dẫn tinh thần, dẫn dắt họ bước đi trên nẻo
đường của cầu nguyện và của Thánh Thần. Đây cũng là một nhu
cầu mục vụ thiết yếu. Linh mục phải đáp ứng cơn đói khát thiêng
liêng này của giáo dân, nếu không muốn họ bị kéo lôi đến một chỗ
khác để kiếm tìm sự hướng dẫn: "Chỉ có người mục tử cầu nguyện
mới có thể chỉ bảo cho người ta biết cách cầu nguyện, và mới có
thể đem ơn Chúa xuống cho những người mà mình chịu trách
nhiệm săn sóc mục vụ….. Chỉ có linh mục biết sống hằng ngày
kinh nghiệm hoán cải và biết quan hệ thân mật với Chúa Kitô mới
có thể thúc đẩy những bước tiến đáng kể trong công cuộc Phúc
âm hóa đích thực và mới mẻ.”396

“Linh mục không thể lãnh đạo và hướng dẫn người khác
nếu chính bản thân linh mục lại xa lạ với những nẻo đường và
những cách làm việc của Chúa Thánh Thần. Và nếu bản thân linh
mục là người thiếu năng lực biện phân, thì ngài phá hỏng công
cuộc của Chúa Thánh Thần nơi những tâm hồn mà linh mục dẫn
dắt.”397

BB..55.. SS TTiinnhh TThhầầnn PPhhụụcc VVụụ ((SSEERRVVAANNTTHHOOOODD))

395 x. Ga 1,:5.

396 Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Thầy Dạy Lời Chúa, Thừa

Tác Viên Bí Tích và Người Lãnh Đạo Cộng Đoàn, Ch.3, số 2.

397 Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu, đoạn 3, 45.
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Linh mục không thể không khao khát nên giống Thầy
mình, Đấng “đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để
phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều
người.”398 Ở Á Châu và nhất là tại Việt Nam, linh mục vẫn còn
được dân chúng khá trọng vọng và vẫn còn có một số uy lực nào
đó. Xã hội cũng thường dành cho linh mục một sự nể nang. Giáo
dân nói chung thường cung phụng linh mục. Vì vậy, linh mục cần
điều chỉnh và sửa đổi nhãn quan của mình trong khía cạnh này.

Thánh Bộ Giáo Sĩ nhắc nhở: “Linh mục có một uy thế giữa
các tín hữu, và tại vài nơi, linh mục còn có những thẩm quyền dân
sự nữa. Tuy nhiên, linh mục cần ý thức rằng uy thế đó phải gắn
liền với lòng khiêm nhường và phải được sử dụng đúng đắn để
thúc đẩy công cuộc cưú rỗi các linh hồn, trong khi không ngừng
xác tín rằng chính Đức Kitô mới là thủ lĩnh đích thực của dân
Thiên Chúa.”399

Giống Chúa Giêsu, linh mục là người chăn chiên tốt lành
sẵn sàng thí mạng sống mình vì đàn chiên.400 Và sau khi đã chu
toàn tất cả những gì được kỳ vọng nơi mình, linh mục phải biết tự
nhận chính mình như một “tôi tớ vô dụng” chỉ làm những gì có
bổn phận phải làm.401 Linh mục được trao tác vụ không phải cho
chính bản thân linh mục, nhưng cho cộng đoàn tín hữu, nhất là
linh mục giáo phận. Linh mục được trao tác vụ không phải để làm
ông chủ sai khiến cộng đoàn, nhưng là để cống hiến cho cộng
đoàn sự phục vụ vô vị lợi: “Tìm gặp Đức Kitô nơi người khác…
trong tình yêu ưu tiên đối với ‘người nghèo’, nơi họ, con mắt đức

398 Mt 10,28.

399 Bộ Giáo sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, ch.4, số 3.

400 x. Ga 10,11.

401 x. Lc 17,10.
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tin của chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu và khám phá ra m ột
tình yêu bao dung đối với tội nhân.”402

Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ làm cho linh mục
biết vui tươi chấp nhận và dốc sức chu toàn những công việc bổn
phận được trao cho mình, dù đó là những công việc vinh dự hay
thấp hèn đến đâu đi nữa, dù đó là những công việc gắn liền với tên
tuổi hay chỉ âm thầm trong bóng tối và không được ai biết đến
mình. Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ cắt xén khỏi linh mục
những dấu vết bội phản thuộc căn chứng sùng bái sự nghiệp phổ
biến trong giới giáo sĩ trẻ ngày nay, một căn chứng có thể làm
lệch lạc và thậm chí phá hỏng sứ vụ của mình: nhiều công trình
giá trị của tiền nhân bị phá bỏ để xây dựng cái mới, có khi kém
hơn, cả về chất lượng cả về giá trị văn hóa và mỹ thuật, chỉ vì
muốn để lại dấu tích sự nghiệp của mình. Thật đáng tiếc!

Tại một trong những học viện dành cho các sinh viên linh
mục ở Rôma, chân dung của các cựu sinh viên đã trở thành Giám
mục và Hồng y được treo nhan nhãn dọc các hành lang và cầu
thang của tòa nhà. Gần nay, các vị hữu trách đã quyết định tháo
gỡ các khung ảnh ấy, bởi vì theo báo cáo cho biết, nhiều linh mục
sinh viên mới vào trường đã có cảm nghĩ mãnh liệt rằng mình
cũng phải phấn đấu để đạt đến những “tầm cao” ấy! "Các sinh
viên phải hiểu rõ rằng tiêu điểm phấn đấu cho cuộc sống mình
không phải là đạt quyền cao chức trọng và thu vén danh dự,
nhưng là tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho s ứ vụ mục
vụ. Các sinh viên phải được đào tạo cách riêng về tinh thần vâng
phục của linh mục, về tinh thần khó nghèo và từ bỏ, để họ có thể
đảm nhận một cuộc sống theo khuôn mẫu của Đức Kitô Khổ Nạn,
để họ có thể sẵn sàng từ bỏ cả những gì mình đáng được hưởng,
nhưng tự xét thấy là không phù hợp"

BB.. 66.. TT TThhầầyy DDạạyy ((TTEEAACCHHEERR))

402 x. Mt 25, 40; Pastores Dabo Vobis, số 49.
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Linh mục là Thầy dạy Lời Chúa, nhân danh Chúa Kitô và
nhân danh Giáo Hội. Ngài sẽ không dạy những cao trào hay lý
thuyết tạm bợ và chóng qua nào đó. Sứ mạng và sứ điệp là của
Chúa Kitô, linh mục chỉ là sứ giả của Ngài. Giáo Hội đặt Lời cứu
độ trên môi người rao giảng Tin Mừng, giải thích cho họ sứ điệp
mà chính Giáo Hội là cơ quan gìn giữ. Giáo Hội trao cho họ bài
sai mà chính Giáo Hội đã nhận lãnh từ Chúa Kitô. Linh mục sẽ
không rao giảng về chính mình hay về những ý tưởng riêng của
mình, nhưng là rao giảng một Tin Mừng mà cả linh mục lẫn Giáo
Hội đều không phải là chủ nhân tuyệt đối và do đó không thể uốn
ép Tin Mừng ấy tùy theo ý muốn của mình, và phải chuyển giao
Tin Mừng ấy một cách tuyệt đối trung thành.403

Thật vậy, việc rao giảng Lời Chúa là bổn phận trọng yếu
của linh mục. “Trong tư cách là những cộng tác viên của Giám
mục, bổn phận đầu tiên của linh mục là rao giảng Tin Mừng của
Thiên Chúa cho mọi người …[để có thể] xây dựng và phát triển
Dân Thiên Chúa.”404 Nhưng muốn cho việc rao giảng này có tác
dụng, thì nó phải đặt điểm tựa trên đời sống cầu nguyện, và linh
mục tiên vàn phải là con người cầu nguyện trước khi là con người
rao giảng: Phải nói với Chúa đã, rồi mới có thể nói về Chúa, vì
không ai có thể cho cái mình không có.

Linh mục không phải là chủ nhân, nhưng là tôi tớ của Lời
Chúa, không đọc Lời cách máy móc nhưng là l ắng nghe Lời. Thật
vậy, “tâm nguyện, lắng nghe và đáp trả, là hình thức cao nhất của
cuộc tương phùng giữa Lời Chúa và cuộc sống mỗi người.”
Không thể phủ nhận sự kiện rằng “có một mối tương quan thiết
yếu giữa đời sống cầu nguyện cá nhân và việc rao giảng… Việc

403 x. Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, số 15.

404 Optatam totius số 4.
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rao giảng hữu hiệu là một hoa trái khác của việc cầu nguyện cá
nhân.”405

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã diễn tả một cách sắc bén
như sau: “Con người thời nay thích lắng nghe các chứng nhân
hơn là nghe những thầy dạy, và nếu họ lắng nghe những thầy dạy
thì đấy bởi vì những thầy dạy ấy là các chứng nhân.” Bộ Giáo dục
Công giáo cũng khẳng định: “Nhà giáo dục sống đời sống đức tin
sống động sẽ dạy bằng chính con người mình nhiều hơn là bằng
những gì mình nói.” Quả đúng như Ca dao chúng ta dạy: “Lời nói
lung lay, gương lành lôi kéo .”

Tóm lại, một khi đã có bản vẽ, đã có mô hình, đã có mẫu
thiết kế, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện công trình. Cầu mong
mỗi người chúng ta đều cố gắng h ình thành cho mình một mẫu
linh mục thích hợp, và nỗ lực xây dựng đời sống ơn gọi của mình
theo cái mẫu đó, trong sự cộng tác tích cực v à hữu hiệu giữa được
đào tạo và tự đào tạo, theo đường lối của Giáo Hội, dưới sự hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần. Với sức con ng ười lắm khi rất khó,
nhưng với Chúa thì mọi sự luôn đều là có thể.

CC.. LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN SSỐỐNNGG SSỨỨ VVỤỤ TTRROONNGG
CCÁÁCC MMỐỐII TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN

Các nhà tu đức nói rằng linh mục không l ên thiên đàng hay
xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo theo nhiều người khác
nữa, nhất là những người được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ
của linh mục. Linh mục không sống trong ốc đảo, m à sống với,

405 Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, Ch.2, số 1.
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sống vì và sống cho các linh hồn. V ì thế đời sống thánh thiện hay
không của linh mục được thể hiện trong các mối tương quan, nhờ
các mối tương quan hay do các mối tương quan, nhất là đối với
linh mục triều: nên thánh bằng các thừa tác vụ của m ình.

Ngày nay người ta nhấn mạnh nhiều về Giáo Hội tham gia,
Nguyên lý bổ trợ và Thần học mục vụ dấn thân, cũng như sự cộng
tác và vai trò của giáo dân trong hoạt động dưỡng giáo và truyền
giáo của Giáo Hội, nhằm giúp linh mục thực thi sứ vụ cách tốt đẹp
trong lòng Giáo Hội và Xã Hội Việt Nam đang biến đổi từng
ngày, mà mỗi người phải biết thay đổi  chính mình cho thích hợp
và hiệu quả, không đợi đến lúc bị bó buộc phải thay đổi, sợ e đ ã
quá muộn chăng: vì một khi người ta muốn một người phải thay
đổi đường lối mà không được thì họ sẽ tìm cách thay thế (loại bỏ)
con người đó, ít nhất là vô hiệu hóa hoạt động, uy tín và ảnh
hưởng của người đó!

Chính trong định hướng mục vụ này, chúng ta sẽ xét đến
đề tài “Linh mục giáo phận sống sứ vụ của m ình trong các mối
tương quan.” Thật ra đây là đúc kết các bài làm nhóm có hướng
dẫn, được cập nhật và hiệu đính sau mấy khóa học của các lớp
Thần học Đại chủng viện thánh Giuse H à Nội và lớp Thần học Bổ
túc Bùi Chu. Sự hợp tác giữa giáo viên và học viên này vừa áp
dụng phương pháp sư phạm Kích Biện Pháp vừa sử dụng Phương
Pháp Luận Sáng Tạo. Nỗ lực để tăng cường, củng cố và cải thiện
các mối tương quan tốt lẽ ra phải có sự tương tác đối xứng về cả
hai phía, nhưng ở đây nhấn mạnh hơn về phía các linh mục giáo
phận tương lai vì mục đích đào tạo và tự đào tạo của họ.

CC..11.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii GGiiáámm MMụụcc BBảảnn QQuuyyềềnn
CC..11..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Thái độ của linh mục đối với Giám mục Bản quyền l à hợp
tác, vâng lời, tình bạn; nhìn thấy nơi Ngài một người cha
thực sự và vâng phục Ngài với tất cả lòng kính trọng,
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thương yêu, thảo hiếu. Sự vâng lời càng đến từ con tim thì
mối tương quan giữa Giám Mục và linh mục càng trở nên
gần gũi và tốt đẹp.

 Thánh Giêrônimô dạy “hãy vâng phục và đón nhận Giám
mục như Đấng sinh thành linh hồn ta”. Thánh Ignaxiô thì
nói “hãy theo Giám Mục như Chúa Giêsu theo Chúa Cha ”.
Còn thánh Augustinô căn dặn “Người dưới cần vâng phục
người trên như chính mình muốn những người dưới mình
vâng phục mình. Hãy giữ tôn ti trật tự, hãy tìm sự an
bình.”

 Quảng đại cam kết trung thành tuân giữ tất cả và từng quy
luật, tránh mọi hình thức tuân giữ từng phần theo ti êu
chuẩn chủ quan, gây chia rẽ ảnh h ưởng đến giáo dân và dư
luận công cộng, thiệt hại nặng nề về mục vụ.

 Cởi mở trong đối thoại và hiệp thông trong tình yêu
thương chân thành, cùng linh m ục đoàn hiệp nhất chung
quanh ngài.

 Báo cáo hiện tình giáo xứ. Trình bày những khó khăn của
mình (những vấn đề cá nhân cũng như khi thi hành sứ vụ);
trình bày chương trình, kế hoạch của giáo xứ.

 Sẵn sàng hợp tác và thi hành nhiệm vụ được Đấng Bản
Quyền trao; sẵn sàng rời bỏ nhiệm vụ và nhiệm sở khi ngài
cần. Vâng lời trong trạng thái nội tâm và sẵn sàng làm theo
ý ngài.

 Thánh Phaolô đã nói về Chúa Giêsu “đã vâng lời đến chết
và chết trên thập giá”, vì thế cần vâng lời triệt để. Thánh
nhân còn dạy: “Chúa Giêsu đã học biết thế nào là vâng lời
nhờ các đau khổ của Người”406

 Vâng lời, kính trọng, hợp tác với Giám mục trong tất cả
công việc của giáo phận. Sống t ình bạn, gần gũi, yêu mến,
nâng đỡ Ngài bằng lời cầu nguyện hằng ngày để giúp ngài
chu toàn trách nhiệm nặng nề mà ngài phải gánh vác.

406 Pl 2,8; Dt 5,8.
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Thông cảm với Giám mục, v ì ngài cũng có thể có yếu
đuối, thiếu sót và bất toàn của con người như chúng ta.

 Tóm lại, sự vâng phục chẳng làm mất giá trị của linh mục,
nhưng đề cao giá trị trách nhiệm Chúa trao cho; vâng lời
với tất cả lòng kính trọng và vâng phục đến từ con tim chứ
không phải bởi quyền lực và lý lẽ.

CC..11..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không vận động xin được bổ nhiệm chức vụ; không tự ý

xin nhiệm sở, hay đến một nơi nào; không từ chối đến nơi
nào khi được Bản quyền yêu cầu.

 Không lạm dụng lòng khoan dung, nhân từ, rộng lượng,
cởi mở của ngài mà cầu vinh, “a dua, xu nịnh”

 Làm mọi việc theo ý Đấng đã sai mình, chứ không phải là
làm theo ý kiến cá nhân của mình.

 Không bao giờ làm gì ngoại lệ tại giáo xứ mình được trao
phó mà không được phép của Đấng Bản Quyền.

 Để giữ sự hòa hợp trong giáo xứ, không tùy tiện làm theo
ý riêng hay ý của một người hay nhóm nào đó trong giáo
xứ, mà phải làm theo qui định chung của Giáo Phận.

 Không vào bè phái, phe nhóm, gây áp l ực, khó dễ, hay nói
với giáo dân và những người khác những điều không cần
thiết về Giám mục của m ình.

 Tránh lối tùng phục “bằng mặt mà không bằng lòng” hay
“quyền phục, lý phục mà tâm không phục”.

 Không nên vội vàng và nông nổi phê bình, chỉ trích, chống
đối, xa lánh Giám mục khi ngài có những quan điểm và
cách làm không giống ta; không nói hành, nói xấu, than
phiền về ngài với anh em như “đổ dầu vào lửa” dẫn đến
tình trạng bất hợp tác, kính nhi viễn chi.

 Trong những chuyện gay cấn và xung đột, không được
giấu diếm hay dối trá với Giám Mục. Phải th ành thực trình
bày rõ ràng đúng thực tế, không che đậy hay phóng đại.
Nêu rõ các phải trái, lỗi lầm của m ình và của đối phương,
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để giúp Giám mục sáng suốt phân định cách xử trí đúng
đắn. Không tìm gây ảnh hưởng trên Giám mục và lừa dối
Ngài để kéo Ngài về phe mình và công nhận việc mình
làm, trái với sự thật và công bằng.

CC..22.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc lliinnhh mmụụcc đđàànn aannhh,, nnhhấấtt
llàà đđốốii vvớớii cchhaa ssởở ccủủaa mmììnnhh
CC..22..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Kính trọng các linh mục đàn anh vì họ là người đi trước,
nhiều kinh nghiệm, nhiều hy sinh v à nhiều cống hiến cho
Giáo Hội. Yêu mến trong tình huynh đệ bí tích; hợp tác
trong công việc; hiệp nhất trong linh mục đo àn.

 Tỏ lòng biết ơn và luôn giữ mối tương quan trong tình
tương thân tương ái với các linh mục đàn anh, hiểu hoàn
cảnh cụ thể của các ngài.

 Cầu nguyện cho các ngài để các ngài bền vững trong ơn
gọi linh mục của m ình, vì dẫu là linh mục của Chúa đã
nhiều năm nhưng vẫn còn đó sự yếu đuối của con người và
sự mỏi mệt của trách nhiệm, tuổi tác v à bệnh tật.

 Cảm thông với người lầm lỗi; trung dung trong các tra nh
cãi; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm. T ìm dịp thuận tiện để
thăm viếng, an ủi các đấng ốm đau, bệnh tật.

 Cần học hỏi kinh nghiệm, đời sống thi êng liêng, và đời
sống tông đồ của các ngài. Nhiệt thành làm những gì cha
xứ phân chia, để làm việc tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi
các linh hồn, theo đúng lý tưởng, ơn gọi và thiên chức linh
mục.

 Luôn đặt cha xứ ở vị trí ưu tiên, nghĩa là nhìn nhận ngài là
người có trách nhiệm trong mọi hoạt động v à đời sống của
giáo xứ. Bàn hỏi, xin ý kiến và sự hướng dẫn của các ngài,
cũng như chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và thiêng liêng để
đời sống và công việc đạt được kết quả tốt.
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 Năng lui tới và sống hiệp thông với các vị trong hạt. Luôn
giữ mối liên lạc với các linh mục trong cùng một địa bàn
hay cùng hạt mà mình phục vụ.

 Đích thân và cổ vũ anh em năng đến thăm các vị đ ã nghỉ
hưu. Có thể nhờ các ngài giải tội và linh hướng.

 Kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các linh mục đàn
anh, kể cả các linh mục “đàn anh ít tuổi hơn” vì chịu chức
trước. Bàn hỏi, học tập kinh nghiệm mục v ụ, cộng tác với
các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn. Giúp đỡ v à cảm
thông khi các ngài gặp khó khăn, chia sẻ của cải, nhất là đối
với các vị đau yếu, phiền muộn, cô đơn, bị hiểu lầm, bách hại.

CC..22..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không xem thường những vị già nua, tuổi tác; không tự

cao, tự đại vì kiến thức mới mẻ, vì sức khoẻ hơn người.
 Không tách mình ra xa, cục bộ; không bè phái, chia rẽ.

Không chê trách, chỉ trích, nói xấu, công kích khi có bất
đồng hoặc a dua cùng những người chống đối để hạ giá uy
tín của các ngài, ham dành phần thắng và so đo tính toán
thiệt hơn.

 Không làm việc vượt quá giới hạn cho phép của m ình, hay
qua mặt các ngài, phớt lờ các ngài, khi  liên quan đến việc
chung của giáo xứ. Không làm việc gì liên quan đến giáo
xứ mà không bàn hỏi, xin ý kiến, và sự giúp đỡ của các
ngài.

 Không nên tỏ thái độ bất hợp tác với cha xứ trong một số
công việc mà mình cảm thấy không hợp lý hay không vừa
ý.

 Không chê bỏ vị tiền nhiệm đã làm việc nơi giáo xứ mà
nay mình đang phục vụ. Không bài xích vị tiền nhiệm dựa
vào câu nói “tân quan tân chế”, không phá đổ hay vội
chỉnh sửa những công tr ình, vật chất cũng như tinh thần,
của vị tiền nhiệm, kẻo chuốc lấy sự chống đối của những
người ủng hộ ngài.
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 Không phê bình hay đòi họ phải làm giống như thế hệ của
mình. Không tìm “khẳng định mình” mà vùi người lầm lỗi
xuống hố.

 Không bỏ rơi các ngài, khi các ngài gặp khó khăn thử
thách về tuổi cao sức yếu, t ình cảm, tính nết, nỗi cô đơn,
hay sự chê trách chống đối của giáo dân.

 Không phê bình, chỉ trích những thiếu sót, những lỗi lầm của
các linh mục đàn anh, đặc biệt đối với cha xứ, vì đó có thể là
những lỗi lầm của mình trong tương lai, nếu Chúa không giữ
gìn.

 Không coi thường hay thiếu kính trọng, chê bai các ngài
lạc hậu không cập nhật với thời đại,  khó tính, không hiểu
và thông cảm với linh mục trẻ. Hãy tự hỏi mình đã làm
được gì cho các ngài?

CC..33.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc lliinnhh mmụụcc đđàànn eemm,, nnhhấấtt
llàà đđốốii vvớớii cchhaa pphhóó ccủủaa mmììnnhh
CC..33..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Yêu thương huynh đệ, gần gũi, cởi mở chia sẻ;  sẵn sàng
trao đổi kinh nghiệm và kiến thức. Ân cần, khiêm tốn, tận
tình khi được yêu cầu góp ý, xây dựng.

 Hợp tác trong công việc; hợp nhất, nâng đỡ, động vi ên
người gặp khó khăn. Cảm thông với ng ười lầm lỗi. Trung
dung trong các tranh cãi; mau giải hoà những bất đồng.

 Cần lo liệu cho các linh mục trẻ, nhất l à cha phó của mình,
trong những năm đầu mới chịu chức có những điều kiện dễ
dàng về đời sống và công việc mục vụ.

 Cầu nguyện cho các linh mục đ àn em còn trẻ trong sứ
mạng mới, đón nhận họ như những người em thực sự và
giúp đỡ họ trong những công tác v à gánh nặng đầu tiên
của sứ vụ linh mục.

 Luôn tìm cách giúp đỡ, đề bạt và cộng tác làm việc với các
linh mục trẻ trong địa hạt của m ình. Thông cảm và tạo



380

điều kiện cho linh mục đàn em làm việc mục vụ tốt hơn
mình càng tốt.

 Tôn trọng những ý kiến và sáng kiến của các ngài trong đời
sống thiêng liêng và mục vụ. Đồng thời phải biết lắng nghe
các ngài sửa lỗi, góp ý và xây dựng cho đời sống linh mục
của mình.

 Cố gắng hiểu tâm trạng của họ, d ù khác với tâm trạng
mình, và quan tâm đến các dự tính của họ với l òng nhân
hậu. Chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ cho họ, v ì chắc
chắn họ còn rất bỡ ngỡ, nhất là những kinh nghiệm m ình
đã trải qua, những bài học mình đã học được. Nêu gương
sáng về đời sống thiêng liêng và nhân bản, và sống xứng
đáng như những người anh thực sự.

 Đón nhận họ như những người em, giúp đỡ họ trong
những công tác đầu tiên của sứ vụ linh mục, hiểu tâm
trạng, các dự tính của họ cách thiện chí. Tạo điều kiện để
họ làm việc mục vụ cũng như phát triển nhân cách và nhân
đức.

 Quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, chia sẻ kinh nghiệm
mục vụ, cách ứng xử trong giao tiếp với các hội đo àn cũng
như mọi thành phần trong xã hội.

 Chia sẻ công việc và quyền điều hành, tiền bạc rõ ràng,
công bằng, đối thoại cởi mở , sống vui tươi hiệp nhất, sửa
lỗi cho nhau trong t ình huynh đệ. Giúp nhau trong đời
sống thiêng liêng, tri thức, vật chất.

CC..33..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không nói hành, nói xấu. Không hống hách, trưởng giả, tự

cao, tự đại. Không cục bộ; chỉ trích, công kích khi có bất
đồng. Không bè phái, chia rẽ, đố kỵ. Không sống bất hoà
cho dù có những bất đồng.

 Không ham dành phần thắng, so đo tính toán thiệt h ơn.
Không tìm “khẳng định mình” bằng cách vùi đàn em lầm
lỗi xuống hố.
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 Không phê bình, nhưng tìm mọi cách nâng đỡ đàn em, vì
những khó khăn và thử thách ban đầu của đời sống thực tế
rất khác với những gì đã học trong Chủng Viện.

 Không để linh mục trẻ nghĩ m ình đã học đầy đủ hết mà
không tự đào tạo bản thân để trưởng thành hơn và thích
nghi với môi trường phục vụ.

 Không nên thử sức nhau về kiến thức, trắc nghiệm nhau về
những vấn đề ngoài phạm vi sứ vụ để đánh giá nhau.
Không phân ranh giới và để mặc đàn em phải tự xoay sở
một mình hoặc “khoán trắng” và nhắm mắt làm ngơ trước
những công việc họ được giao phó.

 Không bảo thủ, độc đoán, thành kiến, coi thường những
sáng kiến mới và cách làm việc mới cũng như suy nghĩ
mới của họ. Không chê bai những bỡ ngỡ, thiếu sót của họ
mà cố gắng động viên để họ làm tốt hơn.

 Không sợ linh mục trẻ giỏi hơn mình rồi tìm cách chê bai
trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, đối xử nh ư người giúp việc, có
khi còn nói tiếng nặng, tiếng nhẹ... cậy mình là đàn anh để
coi thường và dùng quyền lấn át.

 Không tranh chấp, dành giật với các linh mục đàn em, nói
xấu, kể chuyện của họ với giáo dân và người khác, nhưng
phải có sự quan tâm nâng đỡ, góp ý chân th ành trong tinh
thần tương trợ lẫn nhau. Anh em Linh mục nâng đỡ nhau
là một thành trì vững chắc cho cả hai.

CC..44.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc cchhủủnngg ssiinnhh,, ddựự ttuu vvàà
ccáácc mmầầmm nnoonn ơơnn ggọọii ggiiááoo ssĩĩ
CC..44..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Yêu thương, khích lệ, nâng đỡ tinh thần và vật chất cho
các chủng sinh, dự tu và mầm non ơn gọi giáo sĩ, nhất là
các em trong giáo xứ của mình, vì Giáo hội không thể tồn
tại nếu không có các thừa tác vi ên nối tiếp sứ vụ Chúa
Giêsu.
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 Các linh mục tương lai và mầm non ơn gọi giáo sĩ là
những người tiếp nối ta trong việc loan báo Tin Mừng.
Luôn mang trong mình thao thức tìm những ơn gọi tương
lai cho Chúa và Giáo Hội, vì tìm ơn gọi và nuôi dưỡng ơn
gọi linh mục tương lai là bổn phận và trách nhiệm đặc biệt
của các cha xứ.

 Hãy nuôi dưỡng, động viên, khích lệ, giúp đỡ vật lực cho
các mầm non ơn gọi đó. Tạo môi trường thuận lợi cho các
mầm non ơn gọi sinh hoạt định kỳ, tạo sự gần gũi với các
em. Hướng dẫn việc học tập cho các em, g iáo huấn, rèn
luyện các em về những kiến thức nhân bản v à tu đức.

 Kêu gọi các em tham gia các hoạt động trong các hội đo àn
của giáo xứ như: giúp lễ, giáo lý viên, giới trẻ, ca đoàn...
Nhờ việc tham gia vào các hội đoàn này, các em gần gũi
với Chúa, hăng say việc tông đồ, hun đúc tinh thần tu tr ì
và tinh thần sống cộng đoàn, gần gũi với nhiều người, dễ
cảm thông với con người, chia sẻ những khó khăn m à họ
gặp.

 Giúp cho các em yêu mến Chúa, yêu mến đời sống cầu
nguyện, giúp các em năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải, bí
tích Thánh Thể, viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi...

 Cung cấp sách thiêng liêng, hạnh các thánh, sách đào tạo
linh mục và những sách liên quan đến ơn gọi tu trì hầu
giúp cho các em có được ý thức tích cực về đời sống thánh
hiến.

 Giúp các em hiểu biết dần về ơn gọi linh mục-tu sĩ, mở ra
cho các em cái nhìn về ơn gọi linh mục và tu trì, giúp các
em tập sống đời tu ngay trong môi tr ường các em sinh
sống như gia đình, trường học cũng như các nơi sinh hoạt
khác.

 Tạo điều kiện thuận lợi cho các em gặp gỡ  nhau, sinh hoạt
với nhau định kỳ. Qua đó, giúp các em y êu thương nhau,
giúp đỡ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, chia sẻ đời sống cho
nhau.
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 Giúp cho các em nhiệt tâm trong ơn gọi đang vươn tới,
giúp các em có trách nhiệm về ơn gọi của mình và của
người khác. Giúp các em có đời sống vui tươi, cởi mở,
sẵng sàng tiếp đón và nâng đỡ những người cần đến các
em.

 Nhất là giúp các em tiếp xúc và làm quen với Lời Chúa
qua việc đọc, suy ngẫm, tâm niệm Lời Chúa hằng ng ày và
lấy Lời Chúa làm châm ngôn để sống trong ngày. Tập các
em yêu mến Mẹ Maria và các thánh, đọc sách hạnh các
thánh, noi gương các thánh, t ập sống các nhân đức của các
ngài, đặc biệt gương Mẹ Maria.

 Để tâm giải thích cho các em sự cao quý v à cần thiết của
chức linh mục, qua lời giảng dạy v à chính đời sống phục
vụ vô vị lợi của mình. Cổ vũ ơn kêu gọi cho giáo phận
trong các giáo xứ mà mình có trách nhiệm, qua các bài
giảng, các giờ giáo lý và nhu cầu của Giáo Hội địa
phương.

 Khuyến khích lập Hội Cổ Võ và Bảo Trợ Ơn Gọi, và tích
cực tham gia. Lập Gia Đ ình Ơn Gọi trong giáo xứ (gồm tất
cả những người đang tu, đang tìm hiểu ơn gọi, và có ý
hướng đi tu), sinh hoạt mỗi năm một lần v ào dịp Tết (liên
hoan, tặng quà).

 Giúp các Ơn Gọi trong giáo xứ sinh hoạt học hỏi h àng
tuần. Quan tâm tìm biết hoàn cảnh của từng em để có thể
giúp đỡ cách thích hợp và hiệu quả.

 Đón nhận tất cả các em muốn đi tu. Tạo điều kiện để các
em có thể phục vụ Bàn Thánh (giúp lễ). Lấy tình cha con
chăm sóc các ơn gọi và chủng sinh nối tiếp m ình; hướng
dẫn cho họ sống ơn gọi của mình. Trao cho họ vài công
việc vừa sức họ, để huấn luyện họ.

 Kêu gọi, cầu nguyện, khích lệ, động vi ên, nâng đỡ các ơn
gọi. Lo cho giáo lý ơn gọi, huấn luyện các em giúp lễ, tiếp
xúc với từng em để phát hiện những t ài năng và ý Chúa
nơi các em, giúp các em can đ ảm lựa chọn.
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 Sống trong sáng, vui tươi và nhiệt thành hợp tác với chủng
viện trong việc đào tạo linh mục tương lai. Cha xứ cố gắng
tạo cơ hội để biết, làm việc với các chủng sinh và trở nên
một phần trong việc đào tạo họ, mà một ngày kia họ sẽ hội
nhập với mình trong sứ vụ linh mục.

 Vai trò và sự đóng góp của cha xứ rất quan trọng trong
việc đào tạo ứng sinh: Cung ứng cho chủng sinh nhiều c ơ
hội thuận lợi để anh được kinh nghiệm và tham dự vào sứ
vụ giáo xứ; phát triển đời sống cầu nguyện của anh ngay
trong bối cảnh đời sống giáo xứ, vì đó sẽ là cuộc sống thực
sự của anh sau này; học hỏi với cha xứ mà anh đang sống
với ngài như người tập sự; được làm quen với nhiều giáo
xứ khác nhau trong Giáo phận; đem những g ì đã học trong
chủng viện vào hành động, trong những hoàn cảnh thực tế;
kinh nghiệm được cuộc sống nhà xứ; qua việc phục vụ và
cộng tác với giáo dân, chủng sinh có thể học đ ược nơi họ
rất nhiều điều, đó là một chuẩn bị tuyệt vời cho sứ vụ của
anh sau này. Sự hiện diện hữu hình của các chủng sinh ở
trong giáo xứ sẽ thăng tiến việc thúc đẩy v à phát triển các
ơn gọi linh mục và tu sĩ.

CC..44..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không dửng dưng, vô trách nhiệm, hoặc xa lánh việc kêu

gọi những người có thiện chí dấn thân phục vụ Chúa, phục
vụ Giáo Hội và các linh hồn trong đời sống tu trì. Không
từ chối những ơn gọi đến với mình, vì sợ mất thời gian
hoặc tốn kém tiền của.

 Không làm vơi đi lòng nhiệt tâm của các em đang có thiện
chí dấn thân phục vụ Chúa, Giáo Hội v à các linh hồn.
Không kể khổ, hay đưa ra những khó khăn như muốn thử
thách mức chịu đựng của các mầm non ơn gọi.

 Không nên có thái độ nhăn nhó khó chịu hay gây khó khăn
cho một ơn gọi nào đó muốn tìm đến với đời sống này.
Trái lại phải hết sức nâng đỡ về của cải vật chất, chỉ dạy về
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đời sống tâm linh và động viên về đời sống tinh thần để
mầm non này có thể triển nở.

 Không nên coi việc đào tạo chủng sinh là trách nhiệm
riêng của Chủng viện và Giám mục giáo phận, vì nó là
trách nhiệm của toàn thể Hội thánh, nhất là hàng giáo sĩ.

 Không được nói cũng như làm những gì gây ấn tượng xấu
trước các chủng sinh đàn em trong tình cảm, cách sống,
cách cư xử hay trong cung cách làm mục vụ của mình.

 Không nên nói nhiều đến mặt trái cuộc đời của con ng ười
linh mục. Không gây gương mù để có thể làm cho những
mầm non ơn gọi này “vỡ mộng”.

 Không lợi dụng, khai thác họ như người giúp việc cho
mình. Không trao cho họ công việc quá sức mà họ không
thể làm được.

 Không tránh né, thờ ơ lãnh đạm với việc cầu nguyện, kêu
gọi, khích lệ động viên, giáo dục, hướng dẫn, để cung cấp
những ơn gọi cho Giáo hội.

 Không sống ngược với điều mình dậy bảo và làm gương
xấu cho mầm non ơn gọi.

CC..55.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc ttuu ssĩĩ nnaamm nnữữ
CC..55..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Các nam nữ tu sĩ là những người có cùng một lý tưởng
như ta: hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và các linh
hồn. Họ khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm để bước theo sát
Chúa Kitô hơn, theo Hiến pháp, đặc sủng và linh đạo của
Đấng sáng lập, nhằm gia tăng sự thánh thiện trong Hội
thánh. Vì thế ta phải kính trọng họ và tôn trọng những tài
sản thiêng liêng đó của họ.

 Luôn yêu thương, quan tâm giúp đ ỡ tu sĩ nói chung, nhất
là những người đang cộng tác với m ình trong xứ. Cởi mở
đón nhận họ như anh chị em; cho họ biết đường hướng
mục vụ giáo xứ; đồng hành với họ trong công việc mục
vu; bàn hỏi và trao đổi trước mỗi công việc và tin tưởng họ
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khi trao công việc. Rút ưu khuyết điểm sau mỗi công việc
lớn; khích lệ đời sống thiêng liêng và tông đồ; quảng đại,
bác ái và làm gương sáng.

 Lý tưởng chung giữa linh mục và tu sĩ nam nữ đều là dâng
hiến trọn vẹn cho Chúa và Dân của Ngài. Biết rằng đi tu
nhưng vẫn không thôi là con người, nên phải luôn giữ mối
liên hệ thánh thiện để thăng tiến v à thánh hóa “tiếng gọi
nhân loại” ngõ hầu giúp nhau sống sứ vụ tốt h ơn (x. Tv
132, 1).

 Tôn trọng, yêu thương chân thành, vui v ẻ, cộng tác và
thăng tiến những đặc sủng của họ. Sống trong sự bổ túc,
hài hoà và liên đới, quan tâm các cộng đoàn Tu sĩ, cung
cấp cho họ giáo lý và tu đức, giúp đỡ và khích lệ họ sống
trung thành với ơn gọi theo đường lối riêng của mỗi Hội
Dòng.

 Hãy cầu nguyện cho nhau để cùng bước trên đường trọn
lành, vì cầu nguyện là hơi thở, là nguồn sống cho đời sống
tu trì của mỗi chúng ta.

 Cần phải biết lắng nghe nhau, sửa lỗi cho nhau, giúp đỡ
nhau, tha thứ và góp ý cho nhau, để xây dựng cho nhau có
một đời sống dâng hiến cho Chúa và các linh hồn mỗi
ngày mỗi tốt hơn.

 Phải coi các tu sĩ như là những cộng tác viên chứ không
phải là những người cấp dưới hay người giúp việc, nhất là
đối với các nữ tu. Phải có tinh thần cởi mở v à tạo điều kiện
tốt nhất để họ làm việc, và đối xử với họ theo đức công
bằng.

CC..55..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không làm gương mù gương x ấu, bè phái và phân biệt

giữa các dòng. Không can thiệp vào việc nội bộ của hội
dòng. Không nói hành nói xấu, làm mất danh dự, tiếng tốt
của họ khi vắng mặt. Không làm hay nói lời tiêu cực phá
sự hiệp nhất. Không kết án hay xét đoán vội vàng.
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 Không tìm ảnh hưởng hay uy tín cho cá nhân m ình. Không
đi sâu vào đời sống cá nhân, nhất là đối với nữ tu, nhưng
phải tôn trọng và thăng tiến, cộng tác và nâng đỡ khi họ
cần giúp đỡ về tinh thần.

 Không cục bộ và đánh mãnh: Việc mình mình làm, việc
người người làm; nhất là khi có nhiều dòng tu cùng hoạt
động mà lại không cùng cộng tác với nhau để làm cho giáo
xứ tốt hơn.

 Không coi thường họ như những người giúp việc hay
thuộc hạ, mà phải nhìn nhận và biết ơn họ là những cộng
tác viên rất đắc lực cho hàng giáo sĩ trong các hoạt động
mục vụ như giáo lý, ca hát, đàn nhạc…

CC..66.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc nnữữ ttuu llớớnn ttuuổổii vvàà ccóó
ttrráácchh nnhhiiệệmm
CC..66..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Kính trọng các nữ tu lớn tuổi và có trách nhiệm vì họ vừa
là những người lớn tuổi, vừa là người lão luyện trong đời
sống tu trì. Coi trọng họ như người chị, người mẹ.

 Trao cho họ những công việc phù hợp. Đáp ứng các nhu
cầu của họ, khi có khả năng. Nên gặp gỡ, chia sẻ, giúp đỡ,
động viên và khích lệ họ, về đời sống tinh thần cũng nh ư
vật chất, cầu nguyện cho họ và xin họ cầu nguyện cho ta.

 Sống thành thật, khiêm nhường, cởi mở, tin tưởng, cảm
thông và ân cần giúp đỡ họ trong lúc thi hành sứ vụ cũng
như trong đời sống tu trì. Trong đời sống mục vụ, mời gọi
họ cộng tác, biết lắng nghe và đón nhận những lời góp ý.

 Có trách nhiệm với những người cùng phục vụ giáo xứ:
kính trọng và giúp đỡ họ thực thi trọng trách của họ.

 Nếu họ ốm đau bệnh tật và khó khăn vật chất, tinh thần
giảm sút, ý chí bị suy nhược, cần thăm viếng động viên và
cầu nguyện cho họ. Nâng đỡ phần hồn phần xác những
người đã có công xây dựng giáo xứ, Giáo hội địa phương
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đến nay phải nghỉ hưu. Giúp đỡ tinh thần và vật chất; làm
tốt và nói tốt để yên ủi tuổi già.

CC..66..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không chen vào nội bộ Nhà Dòng. Không kiếm cách ảnh

hưởng lên Bề trên trị bề dưới, hoặc theo phe bề dưới chống
Bề trên. Hãy đổ dầu sốt sắng vào các bánh xe, nhưng đừng
đả động đến bộ máy.

 Không làm ra vẻ kẻ có quyền để hống hách v à vội chấp
nhất, vội khiển trách, sửa sai họ tr ước công chúng hay bề
dưới của họ.

 Không nói tâng bốc, khen không đúng sự thực; cũng
không nói hành nói tỏi, hay nói sai sự thật, làm mất mặt họ
trước công chúng. Tuyệt đối không đ ưa họ lên tòa giảng.

 Tránh những lời nói dễ bị hiểu lầm khiến họ có cảm giác
bị xúc phạm, bị hắt hủi, bị bỏ r ơi. Trái lại, phải tỏ ra tôn
trọng các nữ tu lớn tuổi và bênh vực họ khi họ gặp khó
khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, vì người
lớn tuổi thường hay tự ti vì tuổi tác và sự đào thải của tuổi
già.

 Tránh nói năng, cư xử thiếu lịch sự, tế nhị, tỏ thái độ khinh
thường, không tôn trọng, nói xấu, nói h ành làm thiệt hại
cho họ và quyền bính của họ. Không vượt quyền, làm việc
thẳng với cấp dưới của họ, mà phải trao đổi thông qua họ.

CC..77.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc nnữữ ttuu bbằằnngg ttuuổổii vvàà ccóó
ttrráácchh nnhhiiệệmm
CC..77..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Tôn trọng họ và đời sống tu trì của họ. Phải khôn ngoan và
tỉnh thức trong tiếp xúc, gặp gỡ v à làm việc chung với họ.
Phải nhớ mình là linh mục và họ là nữ tu đều thuộc về
Chúa và là của Chúa. Luôn giữ khoảng cách cần thiết v à
dè dặt trong mọi lãnh vực của đời sống khiết tịnh.



389

 Đừng quên lời khuyên “tỉnh thức và cầu nguyện” của Chúa
Giêsu trong Tin mừng (Mt 26,41 và Mc 14,38): là những
con người thánh hiến, nhưng chúng ta vẫn không thôi là
những con người với những yếu đuối nhân loại.

 Dùng đúng người đúng việc, nói rõ mục đích hướng tới.
Có kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể. Tin tưởng trao
công việc. Tôn trọng người cộng tác. Khích lệ đời sống
thiêng liêng tông đồ.

 Cổ vũ, khen thưởng khi cần. Cần sống công bằng qua việc
động viên khích lệ và thù lao cho họ khi họ đã cộng tác với
mình trong công việc.

 Làm và nói tốt cho nhau, đúng sự thật. Quảng đại v à
không chấp vặt việc nhỏ. Không keo kiệt, cần cởi mở, vui
vẻ.

 Phải biết tôn trọng các nữ tu v ì họ là những cộng tác viên,
chứ không phải là thuộc hạ hay người giúp việc; luôn sống
trong sự bổ túc hài hòa và liên đới. Biết lắng nghe những
lời góp ý, sửa lỗi của họ. Và cũng hãy chân thành làm như
vậy cho họ.

 Phải luôn nhớ nhu cầu cầu nguyện v à khổ chế. Thánh
Phaolô dạy rằng chúng ta gìn giữ kho tàng ấy trong những
chiếc bình sành dễ vỡ (x. 2 Cor 4,7), bởi v ì mọi người đều
mang bản tính nhân loại và có phái tính. Khi có công việc
phải trao đổi với họ, hãy tiếp chuyện ở chỗ trống trải hay
phòng khách.

 Chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại, hiểu biết, cảm thông, giúp
đỡ họ khi có những khó khăn trong cộng đo àn. Nên chỉ
dẫn thêm, khích lệ, hỗ trợ để họ hoàn thành công việc
được giao. Cần tôn trọng tuổi tác và trọng trách của họ.

 Giúp nhau sống và chu toàn những điều đã cam kết trong
ơn gọi và sứ vụ của mỗi người, vì ơn gọi chung là dâng
hiến trọn đời cho Chúa.

CC..77..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
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 Không can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của họ, và cũng
không cho họ can thiệp sâu vào công việc của mình và
việc của giáo xứ.

 Không nên có những lời nói, cử chỉ hay thái độ thiếu l ành
mạnh, trong sáng để bảo toàn đức thanh sạch cho họ và
cho mình. Luôn nhớ họ là một nữ tu thánh hiến cho Chúa
và Giáo Hội cũng như cho các linh hồn. Không để tình
cảm của mình lấn lướt và để những yếu đuối, đam mê của
mình sai khiến và cám dỗ mình.

 Không để họ sai khiến mình, điều khiển mình, lèo lái mình
trong bất cứ công việc gì. Vì thực tế đàn ông thường yếu
mềm trước những cử chỉ khôn khéo của phụ nữ, v à hay thể
hiện tính cao thượng trước những khó khăn họ mắc phải.

 Tránh những cuộc gặp gỡ riêng tư lâu giờ vì dễ dẫn đến nguy
hiểm cho đời độc thân thanh khiết. Không nên thân thiện quá
mức, thiếu tế nhị, hoặc nói những câu bông đùa quá trớn, một
lời hai ý, dễ dẫn đến hiểu lầm.

 Không nên cho họ biết tất cả những gì mình muốn làm khi
công việc đó không liên quan tới họ. Không nên đi sâu vào
đời tư của họ, hoặc tâm sự đời tư của mình cho họ.

 Không coi thường đức khôn ngoan và cảnh tỉnh khi tiếp
xúc với họ. Thánh Augustinô “chỉ đến d òng nữ khi cần và
đem người đi theo, để giữ gìn thanh danh của mình và để
cho các tâm hồn đã tự hiến cho một mình Chúa chỉ yêu
một mình Chúa”.

 Không khen người này trách người kia trước mặt ai, nhất
là giáo dân. Không bạ đâu nói đấy, kể cả trong việc giao
công tác. Không làm hay nói gì không c ần thiết, nhất là
trong khi phải khiển trách.

 Không được đối xử thiếu tế nhị với họ hoặc không để ý
nâng đỡ các nhu cầu về tinh thần cũng nh ư vật chất của họ
khi họ cùng làm việc với mình.

 Không can thiệp vào vấn đề kỷ luật và tổ chức nội bộ của
họ.
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CC..88.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc nnữữ ttuu ttrrẻẻ
CC..88..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Trong bất cứ tiếp xúc nam nữ nào cũng tiềm ẩn tính cách
phái tính. Do đó, cần thận trọng trong các mối quan hệ với
nữ tu trẻ; dè dặt trong các lần tiếp xúc, bởi v ì cùng cảnh
ngộ dễ đồng cảm…

 Phải ý thức rằng sự thân mật l à nhu cầu của con người,
nhưng sự thân mật trong đời sống độc thân không cần v à
không được biểu lộ bằng thể lý. Do đ ó, phải đứng đắn,
nghiêm túc khi giao tiếp. Sự thân mật độc thân có mức độ
thích hợp của nó và sẽ cung ứng đủ tự do để yêu thương
mọi người và không vượt quá các giới hạn.

 Có thể khuôn đúc mối tương quan nam nữ theo gương mẫu
đời sống của Chúa Ba Ngôi và kêu xin Chúa ban ơn can
đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi
nhân loại” ngõ hầu giúp nhau sống và chu toàn những gì
đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ của mỗi người.

 Linh mục phải giao tiếp với mọi người, nên phải thiết lập
một mối tương quan trưởng thành, lành mạnh, hài hòa và
quân bình giữa hai phái.

 Phải biết tôn trọng nơi chốn, thời gian, khoảng cách v à
giới hạn cần thiết, về thể lý cũng nh ư tâm lý, của các cuộc
gặp gỡ; luôn giữ sự kính trọng  chứ không lạm dụng và
suồng sã; ý thức sự hiện diện vô hình của Chúa.

 Phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với người khác
và với Thiên Chúa, bởi vì sự “hẹn hò” yêu thương thường
được che giấu dưới những lý do hợp pháp và chính đáng
của các công tác và hoạt động mục vụ, nhưng “thực tế đó
là những nghiêng chiều nguy hiểm của con tim.”

 Phải học thái độ Chúa Giêsu đối với các phụ nữ trong
Phúc Âm, xác định rằng tình yêu của Thiên Chúa là trên
hết, và chỉ Thiên Chúa mới làm thỏa mãn được con tim
chúng ta, Ngài đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta,
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đồng hành bên cạnh chúng ta để nâng đỡ và bảo vệ chúng
ta.

 Chúa Giêsu để các phụ nữ cộng tác trong kế hoạch cứu độ
bằng cách cho họ tháp tùng trong hành trình truyền giáo và
dùng họ loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các Tông đồ.

 Mời họ cộng tác làm việc trong giáo xứ, trao công việc cụ
thể và cho họ biết nguyên tắc làm việc. Cần có những buổi
học hỏi thêm kỹ năng làm việc; bồi dưỡng thêm đạo đức,
kiến thức và nhân bản.

 Cần phân công công việc cho mỗi ng ười rõ ràng. Khi trao
việc cũng cần quan tâm tin tưởng và tế nhị trả tiền chi phí
cho các công việc mà ta nhờ họ làm như mua hoa, nến,
giấy hát, bài vở, lộ phí…

 Làm gương sáng trong đời sống cầu nguyện và việc tông
đồ. Sống vui vẻ cởi mở và quảng đại, nhiệt tình sáng tạo.

 Tôn trọng họ là những cộng tác viên, không phải là thuộc
hạ hay người giúp việc, sống hài hòa và liên đới. Sống hòa
thuận để làm gương cho giáo dân.

 Giúp đỡ họ về tinh thần cũng như vật chất cần thiết cho
công việc tông đồ. Mời họ cộng tác trong việc từ thiện bác
ái, dạy giáo lý.

 Cần giữ trong đầu và tâm hồn sự lệ thuộc của họ và của
mình đối với Chúa. Cầu nguyện cho họ và cho chính mình.

 Tương quan cởi mở, hiểu nhau, chia sẻ sứ vụ, khó khăn,
tin tưởng, cảm thông, chăm sóc, giúp đỡ nhau chu to àn sứ
vụ và cam kết ơn gọi của mỗi người.

 Cần định hướng cho họ để họ vững vàng trong đời tận
hiến. Thái độ, cử chỉ, lời nói phải r õ ràng khi giao tiếp với
họ. Thận trọng trong mọi vấn đề; những g ì họ nói, cần phải
suy xét, chớ vội tin.

 Nên nhắc nhở khi thấy họ đi quá trớn hoặc l àm những việc
không hợp với đời tu hay ảnh hưởng tới ơn gọi của họ,
chẳng hạn những cử chỉ bất nhã, thiếu lịch sự, kiểu “quen
quá hoá nhờn”.
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 Cần nêu gương sáng về đời sống cầu nguyện và đời sống
thánh thiện cho họ. Phải có tâm hồn bao dung, quảng đại
sẵn sàng chỉ dẫn cho họ cách thức  phục vụ nơi giáo xứ.
Quan tâm tới đời sống tinh thần và vật chất của họ nữa,
theo lẽ công bằng.

CC..88..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không đùa dỡn và chiều chuộng quá mức cần thiết. Không

liên hệ quá thân mật với các nữ tu v à tiếp họ quá lâu trong
nơi kín đáo hoặc phòng riêng, nhất là các nữ tu trẻ, khiến
người ta hiểu lầm, và cũng dễ dẫn đến nguy hiểm cho đời
độc thân linh mục. Không nên bỏ qua dư luận.

 Không nên trao đổi hay bồi dưỡng riêng, tránh sự hiểu
lầm. Tránh gặp gỡ lâu giờ, nói chuyện to n hỏ. Không nên
đi sâu vào đời tư của họ, hoặc tâm sự đời tư của mình cho
họ, vì họ dễ động lòng. Không nói cho họ biết những gì họ
không có trách nhiệm.

 Không thân mật quá mức, bộc lộ khuynh hướng muốn
chiếm hữu, ghen tuông, muốn độc quyền.  Phải có những
giới hạn cần thiết.

 Không ép buộc họ phải làm công việc ngoài khả năng.
Tránh trao nhiều công việc một lúc, hay trao rồi lại rút lại,
thay đổi như chong chóng.

 Không nên có cái nhìn lệch lạc, coi các nữ tu là thiếu hiểu
biết, vì ngày nay nhiều nữ tu cũng học rộng tài cao không
kém hàng linh mục.

 Nhưng cũng không nên quá coi trọng đến độ để họ sai
khiến mình mà không biết. Không để các nữ tu tham dự
sâu vào công việc điều hành Giáo xứ. Tránh thiên vị coi
người này hơn người kia, quí các nữ tu trẻ mà coi thường
các nữ tu già.

 Không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhà Dòng trong
việc họ đổi đi hay ở lại xứ. Không nên coi thường hay gây
khó khăn. Không nên nói xấu họ trước mặt người khác.
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CC..99.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc đđệệ ttửử vvàà mmầầmm nnoonn ơơnn
ggọọii ttuu ssĩĩ
CC..99..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Giáo hội đang dần dần thiếu ơn gọi. Cần kêu gọi, khích lệ
các bậc cha mẹ quảng đại dâng con cho Chúa. Quan tâm
hướng dẫn các em theo đuổi ơn gọi. Khám phá và làm phát
triển các mầm non ơn gọi nơi những em bé có hạnh kiểm
tốt, óc phán đoán đúng, trí nhớ tốt và ưa thích những việc
đạo đức.

 Để tâm chăm sóc các ơn gọi, xây dựng, thúc đẩy, giúp các
em tránh bạn xấu. Dạy các em đời sống nhân bản v à thiêng
liêng, thận trọng trong các mối tương quan. Chính m ình
cũng cẩn trọng vì các em ngày nay dậy thì sớm, nhu cầu
tình cảm và tính dục cao.

 Tổ chức các lớp tìm hiểu ơn gọi tu sĩ trong giáo xứ. T ìm
cách tạo điều kiện tốt nhất cho các em đ ược học tập. Bổ
túc giáo lý, tri thức, tâm lý và tình cảm. Đào tạo nhân bản
và giúp các em tập làm việc, nhất là việc thiện, việc bác ái.

 Cổ vũ, khen thưởng khi có một kết quả tốt trong học tập
hay trong công việc. Cổ vũ ơn gọi trong cộng đoàn giáo
xứ; đồng thời động viên các em về tinh thần cũng như vật
chất.

 Giới thiệu cho các em về ơn gọi chiêm niệm và hoạt động,
cũng như đặc sủng và linh đạo của mỗi Dòng. Nên tổ chức
những dịp gặp gỡ thân thiện để các em hiểu về ơn gọi và
củng cố tình liên đới giữa các em trong giáo xứ.

 Cần cổ võ và quan tâm một cách đặc biệt, vì tương lai của
Giáo Hội và Xã hội tùy thuộc vào họ. Cần hướng dẫn,
động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất, cầu nguyện, sống
hài hòa liên đới.

 Sống cởi mở, vui tươi, làm gương sáng và động viên các
em sống các đức tính nhân bản, tinh thần cầu nguyện v à
tinh thần hy sinh phục vụ, bác ái.
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 Huấn luyện các em giúp lễ, ca đoàn, cổ võ sáng kiến, phát
hiện tài năng, nhận biết thánh ý Chúa và can đảm chọn
theo Đức Kitô.

 Lưu tâm giúp đỡ các em nghèo có thể theo đuổi việc học
và duy trì việc theo đuổi ơn gọi. Hàng tháng nên có buổi
gặp gỡ để hướng dẫn và học hỏi. Định hướng cho các em
về con đường tương lai.

CC..99..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không được quên bổn phận tìm kiếm và vun trồng ơn gọi.

Ý thức trách nhiệm cùng với Giáo Hội ươm mầm non ơn
gọi, sẵn sàng dấn thân trong đời dâng hiến phục vụ.

 Tránh những việc làm và lời nói tiêu cực, gây hiểu lầm cho
các em. Không trình bày đời tu quá lí tưởng, quá xa thực
tế, khiến các em ảo tưởng về đời tu; nhưng cũng không
nên nói rõ hết những tiêu cực của đời tu, khiến các em nản
lòng.

 Không nên bỏ qua việc hướng dẫn và đào tạo cơ bản ơn
gọi cho các em trong giáo xứ. Không n ên chỉ nói về ơn
gọi, mà lại chẳng hề đả động đến việc giúp đỡ các mầm
non ơn gọi...

 Tránh những thờ ơ, gây gương mù gương xấu, gây khó
khăn. Tránh những bất nhất trong việc làm và lời nói, sai
sự thật, nhất là làm hay nói cho xong chuyện.

CC..1100.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ggiiááoo ddâânn nnóóii cchhuunngg
CC..1100..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Được chọn từ giữa cộng đoàn và cho cộng đoàn Dân Chúa,
linh mục phải sẵn sàng trao hiến mọi sự, tình yêu, sức lực,
thời gian để lo cho đoàn chiên.

 Để tâm lo cho toàn thể cộng đoàn và từng người, lấy chân
lý mạc khải soi sáng lương tâm họ, dùng quyền bính bảo
vệ đời sống kitô hữu theo đúng Phúc âm, sửa dạy v à tha
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thứ các lỗi lầm, an ủi những ai sầu khổ v à thăng tiến tình
huynh đệ.

 Phải biết cảm thương những nỗi yếu hèn và bất hạnh của
tha nhân như Chúa Giêsu đã làm, và sống thế nào để mọi
người đều cảm thấy họ được đón tiếp và coi trọng, yêu
thương.

 Lòng hiếu khách phải được thể hiện trong cung cách ân
cần tiếp đón niềm nở, tôn trọng, h òa nhã, lắng nghe... Làm
sao khi tiếp xúc với linh mục, người ta không phải ngại
ngùng, sợ sệt, trái lại cảm thấy an lòng, thoải mái, dễ chịu,
dễ mến, nể phục và tín nhiệm.

 Khi tiếp giáo dân nên chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, tỏ
lòng kính trọng họ. Cử chỉ, cách đối xử, lời nói của linh
mục đều được bổn đạo xem xét, cho l à gương tốt hay
gương mù, rồi đến gần hay xa tránh.

 Đối xử công bằng với hết mọi người, nhất là người nghèo
khó, già cả, bệnh tật. Sống tinh thần giản dị để thông cảm,
gần gũi, và chia sẻ.

 Phải thực thi sự tốt bụng, lòng kiên nhẫn, tính khả ái, nghị
lực tâm hồn, lòng yêu chuộng công bình, óc quân bình,
trung thành với lời đã nói, nhất quán với cam kết đã đưa
ra.

 Phải làm chứng và biểu lộ lòng nhân hậu của Chúa: dĩ ân
báo oán, cầu nguyện cho kẻ nói xấu mình, hy sinh, viếng
thăm, khuyên bảo với lòng bác ái, tha thứ, tránh những câu
nói mất lòng...

 Nhẫn nại, cảm thông và chia sẻ những nỗi khổ đau của tội
nhân, giúp họ trở về, noi gương vị Mục Tử Tốt Lành với
con chiên lạc.

 Quan hệ cả với người giầu và người nghèo sao cho mọi
người thấy linh mục là của mọi người. Gần gũi và chia sẻ
với họ về những khó khăn của cuộc sống. Phục vụ hết
mình, nhiệt tình trong công việc mục vụ. Khôn khéo và
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thận trọng trong vấn đề tiền bạc. Nhiệt th ành giúp đỡ về
đời sống thiêng liêng.

 Cổ võ và hướng dẫn họ thực hành bác ái, hăng say truyền
giáo. Hô hào tình hiệp thông trong giáo xứ. Chỉ nói những
gì mang tình đoàn kết, mang bình an, mang lại sự hài hòa.

 Thăm hỏi, đến từng gia đình, nhất là gia đình có hoàn cảnh
khó khăn, có bệnh nhân… Người nghèo, già cả, cô đơn là
đối tượng Cha xứ năng quan tâm giúp đỡ, đặc biệt khi có
kẻ liệt cần xức dầu bệnh nhân.

 Tổ chức các ban ngành: khuyến học, hòa giải, bác ái xã
hội… Cổ võ việc học hành thăng tiến cho con em, thi đua
khen thưởng, tập cho họ biết chia sẻ đ ùm bọc, nâng đỡ lẫn
nhau.

 Tôn trọng, cổ võ truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa
phương. Tiếp thu những gì mới mẻ hợp đức tin, định
hướng cho giáo dân biết sống đức tin v à hội nhập đức tin
trong các nền văn hóa.

 Xây dựng tổ chức các lớp giáo lý ở mọi lứa tuổi, kể cả
giáo lý hậu hôn nhân, các giờ kinh, chia sẻ Lời Chúa cho
các nhóm nhỏ…

 Nên coi giáo dân như người thân của mình và chắc chắn
người giáo dân không bao giờ quên linh mục là người thân
của họ.

 Bàn hỏi với những người giáo dân lớn tuổi và có uy tín
trong giáo xứ trước khi làm một việc quan trọng. Phải nh ìn
nhận và thăng tiến phẩm giá và sứ vụ giáo dân, sẵn sàng
lắng nghe, coi trọng những ước muốn, nhìn nhận kinh
nghiệm và chuyên môn của họ trong các hoạt động nhân
loại.

CC..1100..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không áp đặt, bắt họ phải theo ý m ình, quan liêu, kênh

kiệu, đòi hỏi, hách dịch, hẹp hòi; hay lôi thôi nhếch nhác,
bừa bãi, hà tiện.
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 Không có tính cục bộ, phân biệt đối xử: Nói xấu ng ười
này, khích bác người kia, gây chia rẽ, bất đồng… Không
để họ phải thất vọng v ì thái độ tiếp đón khinh mạn, ra về
trong tâm trạng bất phục, không muốn gặp lại.

 Không trọng phú khinh bần; tỏ ra m ình sang trọng quý
phái, bắt người ta phục vụ quá đáng, hay quá khả năng của
họ, đòi hỏi, cầu lợi và vòi vĩnh tiền bạc; xa cách con chiên
bổn đạo, chỉ đến với những nhà giàu có; sống xa hoa trong
khi giáo dân nghèo đói, khi ến người nghèo cảm thấy bị
lãng quên.

 Không la cà nhậu nhẹt ở nhà giáo dân sẽ gây gương mù và
dễ dẫn đến nguy hiểm tai hại cho bậc sống của m ình.

 Không quá đề cập đến chuyện tiền bạc mỗi khi gặp gỡ
giáo dân, dù cần đến tài chính để lo cho những công việc
giáo xứ. Không bao giờ cho giáo dân vay tiền, v ì sẽ hoặc
mất tiền hoặc mất con chiên. Tiền bạc không phân minh
rất dễ dẫn đến những đụng chạm xô sát bất ho à.

 Không chỉ lo xây dựng vật chất mà quên tinh thần, nâng
cao trình độ giáo lý cho giáo dân, nhất l à học sinh, sinh
viên và giới trẻ.

 Không nên liên lạc mật thiết và thường xuyên với những
kẻ công khai nghịch đạo, có tiếng vô luân hay không giữ
đạo, gây gương xấu và làm nhục cho những người đạo đức
trong giáo xứ.

 Không dung túng các hủ tục, nhất là những thứ nghịch đức
tin, phi nhân bản. Không coi thường truyền thống văn hóa
địa phương, hay coi mọi thứ văn hóa mới là xấu.

 Không rao giảng những gì ngược với đức tin truyền thống
của Hội Thánh, sống đạo h ình thức, chấp nhất, thù vặt,
giận cá chém thớt. Không chửi giáo dân tr ên tòa giảng,
trong Thánh lễ.

 Không nên độc tài, tự mình quyết định tất cả công việc của
giáo xứ. Không nên lấy quyền để thống trị, nhưng hãy lấy
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tình yêu để phục vụ. Không hách dịch, quan li êu khi gặp
giáo dân, vì làm như vậy chỉ mất người mà thôi.

CC..1111.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii BBaann HHàànnhh GGiiááoo
CC..1111..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Tôn trọng tự do và thể lệ bầu ban hành giáo. Sẵn lòng vui
vẻ chấp nhận ban hành giáo do giáo dân bầu, coi họ như
cánh tay phải nối dài của mình trong công việc điều hành
giáo xứ.

 Kêu mời họ cộng tác bằng những t ài năng Chúa ban và
những kinh nghiệm quý báu của họ. H ãy quan tâm đến họ,
tôn trọng họ, đồng thời lắng nghe những lời góp ý.

 Trao quyền và tôn trọng quyền của họ, cộng tác, chỉ dẫn
chân thành. Tôn trọng và nghiên cứu áp dụng những sáng
kiến cá nhân cũng như tập thể đưa ra.

 Thận trọng, khoan dung, nhậy cảm. Tạo bầu khí vui t ươi,
cởi mở, chan hòa, dễ tiếp xúc, coi họ như người nhà, cảm
thông, tin tưởng và cả công bằng bác ái.

 Chẳng mất gì lời nói, nhưng làm hài lòng mọi người bằng
khen thưởng, khuyến khích, động vi ên. Thăm hỏi, tỏ ra
quan tâm đời sống tinh thần vật chất v à hoàn cảnh của gia
đình họ.

 Tạo uy tín cho Ban Hành Giáo, để họ có uy tín mà làm
việc. Họp rút ưu khuyết, thẳng thắn xây dựng, sẵn s àng
lắng nghe và tiếp thu với lòng thương mến. Khoan dung,
thông cảm và quảng đại, tha thứ cho những khiếm khuyết.

 Xây dựng tình đoàn kết, cộng tác xây dựng Giáo xứ. Nếu
có thể, nên động viên bằng vật chất, hoặc tổ chức vui ch ơi
thư giãn, hay du lịch, picnic… Cùng họ hết lòng vì việc
chung, chu toàn bổn phận, xây dựng giáo xứ.

 Nên bàn bạc với Ban Hành Giáo về công việc lớn của giáo
xứ. Những gì Ban Hành Giáo làm được, nên mời họ cộng
tác và tin tưởng họ. Nên tổ chức các cuộc họp định kỳ để
rút ưu khuyết điểm.
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 Coi trọng họ là những cộng tác viên đắc lực, là bàn tay nối
dài trong công tác phục vụ cộng đoàn, biết lắng nghe
những ý kiến, những sáng tạo của họ. Nên động viên họ
vào những dịp lễ tết.

 Cần quan tâm đặc biệt trong công việc để kịp thời h ướng
dẫn động viên về tinh thần cũng như vật chất.

CC..1111..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không nên chỉ chọn người mình ưa thích, tránh áp đặt theo

ý mình. Không nên can thiệp vào việc bầu chọn và sắp xếp
các chức vụ theo cảm tình riêng của mình; cục bộ, bè phái,
đứng về phe này phe kia, giáo xứ sẽ bị chia rẽ, phân hóa và
chống đối nhau.

 Tránh tính bao biện, độc tài và điều khiển theo kiểu dân
chủ, vì những điều này dẫn tới giáo sĩ hoá giáo dân. Quyền
bính trong Giáo hội từ trên xuống, do đó không quá “dân
chủ mị dân”.

 Phải dùng người có trước có sau, đừng theo lối “vắt chanh
bỏ vỏ”, hễ xong việc là thôi, chẳng quan tâm đến nữa, chỉ
biết lợi dụng mà không nghĩ tới những vất vả của họ.

 Không chê bai, khiển trách công khai, với những lời lẽ
thiếu tế nhị, thiếu văn hóa, chạm đến những nỗi đau hay tự
ái của họ hay gia đình họ.

 Không để cho ban hành giáo tự ý về tài sản của giáo xứ,
mọi thu chi phải có ký nhận của ít là ba người trong ban
hành giáo và cha xứ. Tiền xin lễ không nên giao cho Ban
Hành Giáo nhận để tránh mọi lạm dụng.

CC..1122.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc đđooàànn tthhểể
CC..1122..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Nên thành lập các đoàn thể như Dòng Ba, Hội Gia Trưởng,
Hiền Mẫu, Thiếu Nhi Thánh Thể, v.v... Lo cho mỗi đo àn
hội có thánh Quan Thầy và hướng dẫn họ noi gương bắt
chước các nhân đức của thánh Quan Thầy.
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 Nuôi dưỡng và phát huy các đoàn thể, vận dụng khả năng
từng đoàn thể, mời gọi họ cùng cộng tác trong những công
việc chung, để giáo xứ được phong phú, năng động.

 Các đoàn thể tạo nên sức mạnh của giáo xứ và là nguồn
lực truyền giáo đắc lực: Nên đồng hành cùng các đoàn thể,
khích lệ làm tốt hơn phận vụ của mỗi người, ngõ hầu giáo
xứ được phong phú, năng động. Tìm những người có khả
năng, hạnh kiểm tốt và lòng nhiệt thành để cộng tác lo
công việc giáo xứ. Phân chia công việc r õ ràng cho từng
người theo chức năng và quyền hạn.

 Các hội lành giúp người ta năng chịu các phép bí tích,
truyền bá các việc đạo đức, sửa chữa các sự lạm dụng. Cần
thường xuyên huấn luyện họ qua các kỳ họp hay tĩnh tâm.
Năng gặp gỡ, khích lệ và giúp đỡ họ trong công việc
chung.

 Phải trân trọng sự đóng góp của các đo àn thể. Nâng đỡ các
đoàn thể bằng tinh thần và vật chất trong khuôn khổ cho
phép. Đồng hành với các đoàn thể, giúp đỡ họ về tinh thần
cầu nguyện, tinh thần đạo đức, tinh thần hiệp thông v à
đoàn kết.

 Yêu mến, gần gũi, cởi mở, cảm thông v à đồng hành. Xây
dựng tình đoàn kết, tương trợ, đối xử công bằng. Nói lời
vui vẻ, đôi khi hài ước, tạo bầu khí nhẹ nhàng, thoải mái.
Động viên khích lệ bằng những lời khen ngợi, tuy ên
dương.

 Xây dựng, tổ chức, khuyến khích mọi ng ười cùng tham
gia, cổ vũ phong trào. Thăm hỏi khi đoàn hội sinh hoạt,
quan tâm, săn sóc, dạy dỗ bảo ban, hướng dẫn. Cần vui vẻ
tham gia góp ý xây dựng chân thành.

 Chia phiên buổi sinh hoạt, lập thời biểu r õ ràng và tôn
trọng thời khóa biểu. Nhiệt t ình giảng dạy, hướng dẫn, mở
các lớp học hỏi, khám phá và chia sẻ Lời Chúa.

 Làm gương sáng trong lời nói cử chỉ, việc làm, nhất là các
buổi phụng vụ hay cử hành Bí tích, phải tỏ ra trang nghiêm
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cung kính. Cổ võ các giờ kinh khu xóm, Liên gia, Gia
đình. Tham gia các giờ kinh nguyện tại nhà thờ.

 Đối với giới trẻ, tạo công ăn việc l àm, nếu có thể, tránh tệ
nạn xã hội. Tổ chức các lớp giáo lý viên, kêu mời các bạn
trẻ tham gia truyền giáo. Sẵn sàng lắng nghe sự góp ý, hay
những bày tỏ ưu tư của cá nhân hay đoàn thể.

 Giáo dục, cổ võ tinh thần bác ái, lá lành đùm lá rách,
không những trong xứ họ, mà còn các vùng xa xôi b ị thiên
tai, bão lụt…

 Tôn trọng, quan tâm, khích lệ, đối xử công bằng. Động
viên tinh thần và giúp đỡ vật chất. Tham gia góp ý xây
dựng chân thành, vui vẻ…

CC..1122..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không đối xử thiên lệch về một hội đoàn nào: coi trọng

đoàn thể này mà xem nhẹ đoàn thể kia, ghét bỏ đoàn thể
này yêu đoàn thể kia, quan tâm đến giới trẻ m à lại lạnh
nhạt với huynh đoàn.

 Không áp đặt ý riêng, mà phải biết lắng nghe những đóng
góp của mọi người. Không can thiệp vào chuyên môn
riêng của người phụ trách. Không nên kéo đoàn thể nào đó
về phe mình, dùng các hội đoàn để gây uy thế cho mình.

 Không bẳn tính, cằn nhằn khi không đ ược vừa ý. Không
khiển trách, phê bình chỉ trích, la mắng sửa sai các đoàn
thể ngay trước cộng đoàn.

 Không nên coi đoàn hội này hơn đoàn hội kia làm mất hòa
khí và tạo nên óc cục bộ chỉ biết đoàn thể của mình, tranh
chấp hơn thua giữa các đoàn thể.

 Không được có thái độ “bỏ mặc” và thiếu quan tâm hoặc
thái độ “cứ vứt nó xuống nước tự nó biết bơi vào”, hoặc
ngẫu hứng, tùy tiện, thất thường.

 Không bác bỏ ý kiến trình bày các nhận định hoặc thắc
mắc ưu tư của họ.
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 Tránh gây gương xấu, gương mù, cẩu thả, bất kính khi cử
hành phụng vụ; chỉ chú trọng h ình thức mà thiếu tinh thần
truyền giáo. Chỉ co cụm nơi giáo xứ mà không có tính hiệp
thông phổ quát.

CC..1133.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii nnhhữữnngg nnggưườờii ggiiàà ccảả,, bbệệnnhh
ttậậtt vvàà hhấấpp hhốốii
CC..1133..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Chúa Giêsu yêu dấu trẻ em, thương xót người tội lỗi, nhân
hậu cùng kẻ liệt lào đau ốm và chữa lành họ: Ngài đã gánh
lấy bệnh hoạn tật nguyền của ta (x. Mt 8,17). Linh mục
cần mặc lấy những tâm t ình ấy của Chúa Giêsu để nâng đỡ
an ủi đoàn chiên mình.

 Những người già cả, bệnh tật, hấp hối là giới dễ bị bỏ quên
trong xã hội, phải năng thăm viếng họ, giúp họ thánh hoá
bệnh hoạn đau đớn bằng cách li ên kết với đau khổ của
Chúa Giêsu để thánh hoá chính họ và thế giới, sinh ơn cứu
độ cho mình và người khác.

 Người già, bệnh tật thường hôi hám, nên xả thân, thông
cảm và gần gũi ân cần khi thăm hỏi, động vi ên cả tinh thần
lẫn vật chất. Kính trọng, yêu thương, vui vẻ, lắng nghe,
đồng cảm, yêu mến và nhiệt tình, tận tụy chăm sóc, khi có
thể. Nói lời lạc quan tin tưởng, cậy trông và phó thác.

 Giúp họ thấy Chúa yêu thương họ, chờ đợi họ trên thiên
đàng, để họ sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Chúa.

 Quan tâm ban bí tích,  nhất là đưa của ăn đàng. Khi có
bệnh nhân cần xức dầu, hãy sẵn sàng bỏ mọi việc khác, kể
cả giờ kinh hay ăn uống, l ên đường ban bí tích Xức dầu
cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào. Nếu có thể, cố gắng
hiện diện trong giờ lâm tử của những ng ười hấp hối.

 Tổ chức các buổi cầu nguyện mừng thọ, th ượng thọ, đại
thọ… có quà tặng để họ vui sống lạc quan h ơn. Động viên
con cháu họ quan tâm chăm sóc, chiều chuộng, v à hiếu
thảo hơn với những người sinh thành dưỡng dục mình.
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 Những giờ rảnh rỗi nên đi thăm những người đau ốm bệnh
tật nơi mình phụ trách, nhờ đó họ được an ủi. Nên có một
chút quà nhỏ khi đi thăm những người đau ốm bệnh tật.
Giao tiếp cần cởi mở, hài hòa để qua đó họ nhận thấy t ình
thương và sự bình an của Chúa.

CC..1133..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không nên chỉ uỷ thác cho một tổ chức hay ng ười nào, mà

chính linh mục cần đến thăm hỏi và an ủi bệnh nhân.
Nhiều người không cần đến vật chất cho bằng tấm l òng
nhân ái và sự động viên của linh mục hơn.

 Không coi thường, bất kính, lạnh lùng, quên lãng những
người già cả, bệnh hoạn, hấp hối trong xứ. Không nói
nhiều về hình phạt, những lời bi quan, rầu rĩ.

 Không làm cho họ quá sợ hải sự công thẳng, v à không
giúp họ thấy tình yêu thương nhân hậu vô bờ của Chúa,
Đấng muốn cho mọi người được hạnh phúc cứu rỗi, nhất
là trong giờ lâm chung của họ.

 Không tỏ thái độ kinh tởm, xa tránh, bịt mũi khiến ng ười
bệnh phải tủi thân. Không gắt gỏng, mất nhẫn nại với
những người già, đau ốm, bệnh tật, vì do đau đớn mà họ
trở nên khó tính, khó nết.

 Không hờ hững, thiếu quan tâm hay đồng tình với con
cháu vì phục vụ vất vả mà có thái độ chán nản, thất vọng,
ơ hờ với các cụ.

 Không lười biếng để bỏ lỡ cơ hội ban bí tích sau cùng cho
họ (sẽ phải vô cùng ân hận khi họ chết mà không được
lãnh nhận các bí tích).

 Không được chậm trễ hay từ chối ban các bí tích cho họ
trong giờ hấp hối, giúp họ được an bình ra đi tiến về đời
sau.

Đêm đông hay giữa trưa hè,
   Kêu đâu chạy đó chở che cho người,
   Biết đâu lần đó cuối đời,
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 Để người chết hụt ta thời ăn năn,
   Giúp người trong lúc khó khăn,
   Khi về cùng Chúa mần răng quên mình.

CC..1144.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc ggóóaa pphhụụ,, nnhhấấtt llàà ggóóaa
pphhụụ ttrrẻẻ
CC..1144..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Goá phụ là những người chịu thiệt thòi về tình cảm và sinh
lý nên dễ tìm sự bù đắp, không nên quá gần gũi trong giao
tiếp dẫn đến mủi lòng, trắc ẩn cảnh “mẹ dại con thơ” mà sa
ngã và gây gương xấu. Phải cư xử khôn ngoan khi giao
tiếp với các goá phụ, nhất là goá phụ trẻ.

 Tôn trọng, thông cảm, vui tươi, nhưng mực thước, luôn
biết tạo khoảng cách an toàn. Lời nói nghiêm chỉnh, đứng
đắn. Thánh Cypriano dạy: “đối với phụ nữ ta phải luôn
nghiêm khắc, thi hành quyền bính nghiêm trang đứng đắn.
Khi tiếp đón phụ nữ, cần phải ý tứ, đề phòng lối ăn ở cẩu
thả tai hại cho nhiều linh mục. V ì thế linh mục cần bác ái
khôn ngoan, nết na, bỏ mình”.

 Các thánh dạy rằng tên lửa tình yêu qua mắt để đâm vào
con tim, và con mắt là kẻ dụ dỗ đưa đến tội lỗi. Vậy phải
rất ý tứ khi họ đến nhà ta hay khi ta đến nhà họ: lòng trắc
ẩn chăm sóc của ta đối với “mẹ góa con côi” dễ bị họ hiểu
lầm, nguy hiểm.

 Đừng năng đến nhà họ và cũng đừng để họ thường xuyên
đến nhà xứ. Nói chuyện với họ phải ít, ngắn gọn v à
nghiêm chỉnh, nơi trống trải. Tránh những thứ gây r àng
buộc dính bén là những bẫy ngầm: thân mật quá có nguy
cơ dẫn đến gương xấu và sa ngã.

 Cần quan tâm nâng đỡ, ủi an, động vi ên, khích lệ họ tham
gia các đoàn hội, tạo những mối tương quan tốt, để họ
nhận thấy niềm vui, vơi đi nỗi đau thương mất mát mà đến
gần với Chúa hơn.



406

CC..1144..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không khinh thường xa lánh, nhưng cũng không gần gũi

quá. Không nói đùa dỡn, cợt nhả, bất nhã. Không nên nói
những lời thô tục, thiếu tế nhị, một lời hai ý.

 Không vì giúp đỡ vật chất mà gây hiểu lầm nảy sinh tình
cảm không hay. Phải nhớ m ình là người của mọi người và
luôn được mọi người quan tâm để ý.

 Không được có những tư tưởng hay hành động bao biện,
muốn chiếm đoạt hay để họ quá cậy dựa v à lệ thuộc vào
mình.

 Đừng quên lời thánh Eusêbiô dạy: “đức trinh khiết làm
cho con người bằng thiên thần, tà dục làm cho con người
nên như loài vật và tệ hơn cả loài vật”.

 Không quên lời khuyến cáo của Chúa Gi êsu: “hãy tỉnh
thức và cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần
thì nhẹ nhành chóng vánh, nhưng xác th ịt nặng nề yếu
đuối" (Mc 14,38), vì linh mục vẫn không thôi là con người
với những yếu đuối nhân loại.

 Cẩn trọng về nơi chốn, thời gian, khoảng cách v à giới hạn
cần thiết trong các cuộc gặp gỡ. Không n ên quá thân mật,
gặp gỡ riêng tư lâu giờ ở những nơi kín đáo, vì có thể gây
nguy hiểm cho họ và cho mình. Nhưng không nên vì sợ dị
nghị mà xa lánh, họ là những con chiên đáng được chăm
sóc.

CC..1155.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ggiiớớii ttrrẻẻ
CC..1155..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Giới trẻ là mối bận tâm hàng đầu của Giáo hội. Phải quan
tâm tới đời sống đức tin và nhân bản của họ (Giáo lý, giáo
dục giới tính, ý thức gắn bó với gia đ ình, với giáo xứ…).
Nhắc nhở đề phòng những hiểm nguy, cám dỗ đang r ình
rập đầu độc lứa tuổi thanh xuân nh ư cờ bạc, xì ke ma tuý,
sách vở, phim ảnh đồi trụy, games sex và bạo lực, v.v…
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 Phải nên gương mẫu bằng lời nói, cách sống và hành động
cho giới trẻ, vốn là tương lai của Giáo hội và xã hội. Phải
tìm cách nâng trình độ tri thức của giới trẻ Công giáo l ên
ngang tầm với thời đại.

 Thỉnh thoảng nên tổ chức dã ngoại hay tham quan, giao
lưu với nơi khác để họ được học hỏi, mở rộng tầm nh ìn và
sống tình liên đới Giáo Hội..

 Đứng đắn trong lời nói việc làm; nên mẫu gương tốt lành
để các em tín nhiệm noi theo, giúp các em b ước vào cuộc
sống.

 Cần có Thánh Lễ, lớp giáo lý, những buổi gặp gỡ sinh hoạt
lành mạnh cho giới trẻ, để tiếp tục giáo dục đời sống đức
tin và nhân bản cho các em.

 Động viên tất cả các bạn trẻ trong xứ tham gia, nhờ đó họ
năng lãnh nhận các bí tích, tập tành nhân đức, sửa chữa sai
phạm và hình thành cho mình một hướng đi tốt.

 Nên sống thân tình, gần gũi bằng tư tưởng, lời nói cũng
như trái tim. Nên giữ mối liên hệ đối với những bạn trẻ “di
dân” đi làm ở xa bằng thư từ, điện thoại…

 Quan tâm tổ chức những buổi sinh hoạt, toạ đ àm với giới
trẻ về đức tin và kỹ năng sống. Vận dụng các buổi gặp gỡ,
các lớp giáo lý mà giúp giới trẻ biết nhìn và đánh giá các
biến cố sự việc theo cái nh ìn đức tin.

 Nên tổ chức những buổi sinh hoạt giới trẻ, tạo c ơ hội để
các bạn trẻ trình bày những khó khăn, những thao thức c ủa
mình trong cuộc sống đạo, giúp họ t ìm ra lý tưởng sống,
định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng sống khác… Có
thể tư vấn, tạo công ăn việc làm và hướng dẫn giới trẻ
chọn nghề, chọn người bạn đời theo hai yếu tố thích v à
hợp.

 Phải gần gũi với các bạn trẻ để tìm hiểu tâm tính và hoàn
cảnh của họ, hầu giúp họ trưởng thành lên trong đời sống
nhân bản, đức tin, luân lý, đạo đức và tông đồ.
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CC..1155..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không nên làm ngơ trước những nhu cầu cần thiết của

người trẻ, nhất là mặt đời sống đức tin và truyền giáo.
Không phó mặc giới trẻ cho cha phó, thầy xứ, các d ì xứ
chịu trách nhiệm.

 Tránh những lời nói khiếm nhã hoặc nóng nảy gắt gỏng
cũng như những việc làm thiếu đứng đắn làm mất uy tín
người mục tử...

 Không có thái độ độc tài, phân biệt đối xử giữa các thành
viên. Không quá khó khăn, quan cách khi ến giới trẻ không
dám tiếp xúc cởi mở khi họ cần b àn hỏi, tư vấn việc thiêng
liêng và cả những vấn đề tế nhị trong đời sống luân lý, giới
tính và tính dục.

 Phải thận trọng trong giao tiếp với thanh thiếu nữ, chỉ gặp
gỡ và tiếp chung, hay ít ra phải có hai ng ười, phòng khách
mở thoáng. Không nên thân thiện quá, nhất là đối với các
bạn nữ trẻ đẹp khiến người ta dễ hiểu lầm không hay.

 Không để cửa nửa mở nửa khép hay đóng kín mít khi tiếp
khách nữ giới, viện cớ phòng gắn máy điều hoà hoặc trời
lạnh quá: người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ tư cách linh
mục, lại nguy hiểm nữa.

 Không nên dùng những lời thiếu lịch sự trong đối thoại.
Lời nói “quá đời” làm giới trẻ vui lúc đó nhưng về sau họ
không kính trọng đâu. Đừng làm họ mất niềm tin vì cư xử
thiếu tế nhị của mình. Không nên lấy việc ăn nhậu làm cớ
giao tiếp với giới trẻ. Linh Mục là khuôn mẫu cho các bạn
trẻ trong giáo xứ.

 Cần tránh những cử chỉ và lời nói thiếu tôn trọng các bạn
trẻ. Hòa đồng nhưng không được đồng hóa với họ, để rồi
có những cách cư xử, phong thái không phù hợp với linh
mục: uống rượu “dô 100%”, đi xe và ăn mặc theo “mốt”
thời trang…

CC..1166.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ggiiớớii tthhiiếếuu nnhhii
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CC..1166..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Thiếu nhi là tương lai của Giáo hội và đất nước, cần được

uốn nắn từ nhỏ, nên phải dạy giáo lý và đào tạo các em
nên người, nên người kitô hữu và nên người tông đồ mai
sau.

 Đầu tư thời giờ, tiền bạc, sách vở cho việc giáo dục các em
thiếu nhi về giáo lý và kiến thức xã hội. Khuyến khích các
em tham gia buổi học giáo lý theo từng lứa tuổi, với tất cả
lòng nhiệt thành yêu mến.

 Tổ chức việc dạy và học giáo lý sao cho hiệu quả, tăng tiến
đức tin và đời sống thiêng liêng. Nên vận dụng sự hấp dẫn
của những sinh hoạt vui chơi, ca múa và phương pháp
nghe nhìn.

 Nên để các em tự do lui tới và vui chơi trong khu vực nhà
thờ, nhà xứ. Các em sẽ có ấn tượng là ngoài mái ấm gia
đình thì nhà thờ, nhà xứ được coi như gia đình thứ hai ghi
khắc nhiều kỷ niệm sống đạo đẹp đẽ của tuổi th ơ các em.

 Cần tổ chức các buổi sinh hoạt, li ên hoan văn nghệ, vui
chơi tập thể như hội chợ, các trò chơi thi đua, các trò chơi
vận động để các em phát triển tính sáng tạo v à sống hoà
đồng với nhau. Cũng đừng quên tổ chức những buổi hành
hương, tham quan cho thiếu nhi.

 Cố gắng sống tinh thần trẻ trung, dí dỏm, quảng đại v à vui
vẻ, để các em có thể đến gần và coi linh mục là người cha,
người thầy đáng mến và gần gũi, yêu thương.

 Hãy vẽ vào tâm hồn trong trắng các em những d ường nét
đầu tiên của Phúc âm Chúa; chúng sẽ ảnh hưởng mạnh nơi
các em suốt đời.

 Phải có sự thống nhất đời sống v à lời giảng dạy: các em sẽ
nhìn vào cách ta sống mà bắt chước hơn là nghe lời ta nói,
cho dù hay ho đến mấy đi nữa, hầu giúp các em h ướng
thiện.
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 Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng phải giữ lời hứa với mọi
người, nhất là với thiếu nhi. Luôn tỏ thái độ dịu d àng và
vui tươi với các em.

 Hàng tuần nên có thánh lễ dành riêng cho các em, để giúp
các em tham dự với ý thức, tích cực và sống động, hầu
thăng tiến đời sống đức tin và đạo đức của các em. Cũng
nên tổ chức những buổi dành riêng cho các em cầu nguyện
và chầu Thánh Thể.

 Quan tâm tới việc giáo dục nhân bản và giáo dục đức tin
cho các em, qua việc mở các lớp học Giáo lý ph ù hợp theo
từng lứa tuổi của các em. Có chương trình cụ thể cho việc
Xưng Tội, Thêm Sức trong năm.

 Trong giao tiếp nên dùng những cử chỉ gần gũi, lời nói nhẹ
nhàng thân thiện và tỏ ra hiểu nhu cầu của các em. N ên coi
các em như những người con để tận tình hướng dẫn, chỉ
bảo hầu giúp các em sống mỗi ngày một tốt hơn.

CC..1166..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không quá nghiêm khắc la hét, quát tháo hay doạ nạt, nhất

là đừng bao giờ đánh các em v ì bất cứ lý do gì. Phải chấp
nhận và nhẫn nại chịu đựng tính hiếu động, thích ch ơi
nghịch cách thoả mái, tự do, hồn nhi ên của các em. Nhưng
cũng không quá dễ dãi, đừa cợt với các em, v ì như vậy
không thể giáo dục được cho các em.

 Tuyệt đối không đánh trẻ nhỏ, không d ùng hình phạt có
tính nhục mạ, xúc phạm đến nhân phẩm em n ào trước mặt
cộng đoàn, trong nhà thờ, nhất là giữa thời buổi tôn trọng
và đề cao cá nhân và trẻ con như hiện nay.

 Không bao giờ được lợi dụng sự thân thiện, đơn sơ của trẻ
để có những hành vi đồi bại làm gương xấu cho các em.
Không bao giờ gọi trẻ vào phòng riêng một mình, tránh
chiều chuộng em này hơn em khác. Hãy thận trọng và
đứng đắn đối với trẻ nữ.
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 Không coi thường các em mà hứa suông bao giờ. Nếu đã
hứa gì thì đừng rút lại và phải giữ lời hứa. Không nói
những lời cũng như làm những việc thiếu lịch sự trước mặt
các em. Vì chúng như tờ giấy trắng, cần in những lời nói
việc làm tốt đẹp vào tâm hồn chúng.

 Không nên khoán trắng thiếu nhi cho người phụ trách, để
rồi chúng như thế nào cũng không biết. Không nên phó
mặc thiếu nhi cho thầy xứ, các d ì, giáo lý viên, ông bà
quản… trong việc dạy giáo lý. Đừng quá bủn xỉn trong
việc đầu tư: tiền của, thời gian… cho việc giáo dục đức tin
cho các em.

 Đừng bao giờ quở trách các em trong khi tham dự phụng
vụ, nếu cần hãy chỉ bảo các em cách dịu dàng. Không la
mắng khi không cần thiết, và sau khi la mắng hãy luôn làm
hòa cách vui vẻ, trung thực.

CC..1177.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii nnhhữữnngg nnggưườờii pphhụụcc vvụụ
ttrroonngg nnhhàà xxứứ,, nnhhấấtt llàà ccôô bbếếpp..
CC..1177..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Nhu cầu có người giúp việc là điều chính đáng. Tuy nhiên,
người nữ giúp việc đừng có trẻ quá ( phải đủ tuổi luật
buộc), đừng quá nhan sắc, đừng quá nhí nhảnh, đừng quá
khoe khoang, đừng lắm lời, đừng quá tò mò chuyện người
khác, cũng đừng có tiếng xấu, nghĩa là đừng để nên cạm
bẫy cho ta hay làm dịp cho người khác ngờ vực.

 Đừng bao giờ hỏi ý kiến hay tâm sự với họ về nỗi đau
buồn, chán chường, hoặc nỗi thất vọng của m ình. Cây leo
trước tiên bắt đầu bò từ gốc rễ, không ngờ nó lớn lên, cao
lên rồi nó vấn vít đè ngột cả những cành cao nhất. Cây leo
của ta bò tới đâu rồi?

 Nhớ lời thánh Cypriano dạy phải luôn nghi êm khắc đối với
phụ nữ và thi hành quyền bính nghiêm trang đứng đắn. Tại
nhà xứ, quyền bính phải được thi hành dưới hình thức
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quân chủ chứ không phải lối dân chủ (b àn hỏi và theo ý
kiến người giúp việc).

 Hãy liệu để người nữ giúp việc biết niềm nở tiếp đón các
linh mục, tu sĩ, khách khứa, người nghèo và bổn đạo.
Người nữ giúp việc càng kém phẩm chất bao nhiêu, càng
làm ta mất lòng dân và đưa ta đến thất bại, suy sụp bấy
nhiêu.

 Phải thông cảm với họ là họ phải cáng đáng bao nhiêu là
những công việc lặt vặt không t ên trong ngày. Nên có
những lời động viên khích lệ, nhất là trong những lúc bận
nhiều công việc. Có những lời khen hoặc ch ê đúng lúc,
đúng hoàn cảnh với ý hướng xây dựng. Nên thông cảm và
tha thứ những thiếu sót hay lỗi lầm của họ.

 Tôn trọng giá trị phục vụ của họ v à hãy trả tiền công cho
họ cách xứng đáng và sòng phẳng. Còn họ giúp không thì
cũng phải tìm cách bù đắp cho họ một cách tương xứng.
Nên tặng cho họ những món quà vật chất nhân dịp lễ tết và
thăm hỏi gia đình nhân dịp này. Cũng nên khôn khéo và tế
nhị quan tâm đến nhu cầu và ước vọng của họ, giúp đỡ đời
sống của họ và bố mẹ họ để họ nhiệt tâm giúp việc.

CC..1177..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không để người giúp việc đem chuyện thiên hạ vào nhà xứ

hoặc chuyện nhà xứ ra cho thiên hạ. Ngày nào bà trở thành
tờ báo sống, nó sẽ làm ta khó chịu và có trăm ngàn phản
ứng sai lạc. Nếu vì cô bếp mà phải bị ngờ vực tai tiếng th ì
hãy để cho về ngay.

 Không làm cho cô bếp phải khóc lóc: nước mắt đàn bà là
vũ khí lợi hại của họ, nhưng là thuốc độc và cạm bẫy khó
lường cho đàn ông. Người ta bảo rằng có người biển sâu
sông rộng không chết mà lai chết đuối ở hố trâu nằm!

 Tự làm lấy những công việc vệ sinh, dọn dẹp trong ph òng
riêng, không nên để cô bếp suốt ngày lục sục trong phòng
ta, dễ khiến người ngoài nghi ngờ, khó chịu.
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 Không nên để cô bếp vào phòng riêng của mình quét dọn
và nói chuyện lâu giờ. Không kêu cô bếp vào phòng ban
đêm để giúp đỡ việc này việc nọ hay vào phòng riêng của
họ. Những khi đau yếu bệnh tật, n ên nhờ thêm người giúp
đỡ chứ không phải chỉ m ình cô bếp lo lắng cơm cháo, xức
dầu, xức thuốc... “Tối trời, nhà tranh cũng như nhà ngói!”

 Không quan tâm quá mức đến họ và việc nội trợ của họ.
Không nên quá pha mình vào vi ệc nội trợ, nên để cho
người giúp việc một phần tự do trong nhiệm vụ của họ.
Không nên quá gần gũi. Phải có giới hạn và khoảng cách
cần thiết. Không quá thân mật, đùa cợt, dễ gây hiểu lầm và
tổn thương uy tín và danh dự.

 Không nên để họ can thiệp vào công việc mục vụ của
mình. Không tâm sự với họ về bất cứ điều g ì, nhất là
những nỗi đau buồn hay chuyện ri êng của mình: sự thông
cảm, chia sẻ đó sẽ là một bẫy ngầm.

 Không được khinh dể và thiếu bác ái đối với họ, nhiều khi
bác ái đối với người ngoài nhưng lại không bác ái với
người trong nhà.

 Không để cô bếp ăn chung, nhất là khi có khách; khách sẽ
rất khó chịu vì khó nói chuyện. Khi ăn cơm, ta có thể tiếp
và trao đổi với giáo dân.

CC..1188.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii CChhíínnhh QQuuyyềềnn
CC..1188..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Tính nhã nhặn là hoa thơm của phép lịch sự, nó bắt nguồn
từ đức khiêm nhượng và bác ái. Linh mục nhã nhặn hấp
dẫn và xây dựng kẻ khác, đồng thời được thêm uy tín và
tín nhiệm.

 Chấp hành những nghĩa vụ chính đáng của một ng ười
công dân. Tôn trọng các cấp chính quyền, bằng thái độ cởi
mở và thân thiện, bình tĩnh cùng nhau trao đổi, đối thoại
và nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan giữa hai
bên. Cộng tác trong vấn đề thực hiện công ích  như an sinh
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xã hội, phục vụ người nghèo, thăng tiến con người, đẩy lui
những tệ nạn xã hội…

 Giữ liên lạc thiện chí với chính quyền. Thỉnh thoảng n ên
viếng thăm xã giao để tỏ lòng kính trọng họ, nhất là những
dịp lễ lớn của Đất Nước và truyền thống Dân tộc. Cũng
nên mời họ tới dự những dịp lễ lớn của m ình để cảm thông
và hiểu biết nhau hơn.

 Sống giản dị và ân cần tiếp đón mọi người, sẵn sàng lắng
nghe và đừng bao giờ để ai đến gặp m ình phải bất mãn ra
về. Nên tiếp xúc đối thoại để thông cảm với nhau h ơn về
những vấn đề xã hội và cuộc sống của dân chúng, hầu
cộng tác lành mạnh lo cho những người nghèo trong lãnh
địa mình phục vụ, theo đường hướng của Giáo Hội.407

 Cố gắng tỏ cử chỉ yêu thương thật lòng, cảm thông, lắng
nghe, trao đổi, thảo luận và giúp họ chu toàn bổn phận lo
cho dân giàu nước mạnh, cổ vũ và phát huy những sáng
kiến mới.

 Khi có dịp, có thể cùng làm việc với họ trong các vấn đề
xây dựng cuộc sống của người dân, đặc biệt trong lãnh vực
giáo dục, đạo đức và luân lý, bác ái và từ thiện.

 Tôn trọng họ và coi họ như những người anh em của mình
mà Chúa muốn cứu độ.

CC..1188..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không cộng tác trong vấn đề chính trị, nhất l à chính trị

đảng phái hoặc tổ chức chính trị nghịch lại ý muốn của
Hội Thánh. Không nên gieo mình vào chính tr ị, nếu không
muốn người ta động đến việc tôn giáo của m ình.

 Không nóng nảy kiêu căng, cãi cọ khi vừa bị phản đối,
nhưng tìm thông cảm với chính quyền để loại bỏ những
điều nghi kỵ; khi cần nên hy sinh và chịu đựng đôi tí để

407 x. MP. Trần Minh Huy, Đào tạo và Tự đào tạo thiêng liêng của các linh mục tương lai

trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, tr.168-187.
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giữ bình an và hòa khí; xử sự có tư cách và tha thứ các lỗi
lầm của họ.

 Đừng tránh gặp chính quyền hay có gặp l à chỉ để tấn công
với những lời chê trách chua chát. Trong các buổi họp,
cũng như trên toà giảng, không nói gần nói xa với hậu ý,
nói ám chỉ để đả kích, bêu xấu… nhà chức trách.

 Không nhượng bộ những quyền lợi chính đáng v à thiêng
liêng của Giáo Hội, của cộng đoàn, của giáo dân, của con
người đúng với sự thật, công bằng v à công lý. Không nôn
nóng cho được việc mà hối lộ tiêu cực hay manh động đấu
tranh.

 Phải tránh thái độ đối kháng hay khép kín, nh ưng hãy mở
lòng ra để đối thoại. Và khi giao tiếp, phải tránh những cử
chỉ và lời nói thiếu tôn trọng người đối thoại và thiếu tư
cách về phía mình.

 Khi Chính quyền cần gặp gỡ và trao đổi với giáo dân, hãy
liệu có nơi thuận tiện, chứ tuyệt đối không đ ưa vào nhà thờ
để chính quyền gặp gỡ bà con giáo dân, nhất là khi nội
dung đi ngược lại giáo huấn của Hội Thánh.

 Không chống lại các chính sách hợp lý của Nh à Nước;
không cản trở giáo dân trong những bổn phận dân sự họ
phải đóng góp; không cản trở chính quyền trong việc b ài
trừ các tệ nạn, các tội phạm.

 Tránh độc thoại, phê phán và giảng chửi chính quyền trước
mặt giáo dân trong thánh lễ. Nh ư thế sẽ làm cho họ gặp
khó khăn trong việc lãnh đạo và công tác, dẫn tới nghi kỵ
và đối kháng lẫn nhau.

 Không được cộng tác với họ trong các vấn đề gây tổn
thương đức tin, phong hóa và luân lý. Không để họ gợi ý
và ép buộc, điều khiển mình theo ý hướng và mục đích của
họ.

 Nỗ lực sống đúng thiên chức linh mục, chiến đấu để tránh
rơi vào tình cảnh mà con người yếu đuối thường mắc phải
là vấn đề nhục dục giới tính nam nữ; cảnh giác kể cả
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trường hợp có thể bị gài bẫy. Nếu có lỡ mắc phải, hãy
khiêm tốn chân thành trình bày xin thẩm quyền tìm cách
giải gỡ, luôn đứng về phía Chúa v à Giáo Hội; càng chấp
nhận điều kiện để che đậy hầu bảo vệ thanh danh c àng sa
lầy, và cuối cùng khi hết giá trị lợi dụng họ cũng bạch hóa
ra thôi.

CC..1199.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ccáácc ttôônn ggiiááoo bbạạnn,, nnhhấấtt llàà
ccáácc vvịị llããnnhh đđạạoo
CC..1199..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Phải tìm hiểu và đẩy mạnh việc gặp gỡ, đối thoại li ên tôn
để các tôn giáo ngày càng hiểu nhau hơn, cộng tác với
nhau hơn vì hạnh phúc của con người.

 Hãy tôn trọng các giá trị văn hoá và tâm linh của các tôn
giáo bạn, không bác bỏ những g ì là chân thực, thánh thiện
nơi các tôn giáo, dù có khác bi ệt với Đức Tin Công Giáo.

 Sẵn sàng hợp tác với các vị lãnh đạo tôn giáo bạn, nhất là
các vị họat động trong cùng địa hạt, trong các hoạt động từ
thiện, văn hóa, xã hội để loại trừ bất công, áp bức, ngh èo
khổ và các tệ nạn xã hội đang làm thoái hóa, biến chất con
ngươi, đồng thời cổ vũ sự công bằng, công lý, y êu thương,
và thăng tiến phẩm giá con người trong mọi tầng lớp xã
hội.

 Qua đối thoại, ta có dịp học hỏi và hiểu biết giá trị của các
tôn giáo khác, đồng thời cũng nhận ra và chia sẻ, làm cho
họ nhận biết Tin Mừng và những giá trị thiêng liêng của
Kitô giáo.

 Không gây chia rẽ, không phân biệt đối xử: khuyến học,
cứu tế không phân biệt lương giáo hay không tôn giáo, đ ể
qua tay, qua môi miệng linh mục, họ cảm nhận đ ược bàn
tay ấm áp của Giáo hội Chúa Kitô.

 Luôn có tinh thần cởi mở, đối thoại trong tinh thần li ên đới
với thái độ kính trọng, yêu thương. Nên có những buổi gặp
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gỡ, trao đổi, bàn hỏi mà hai bên cùng quan tâm. Cùng tìm
hiểu và đối thoại trong tinh thần hiểu biết lẫn nhau.

 Cố gắng hàn gắn những hiểu lầm và chia rẽ giữa các tôn
giáo với nhau. Cần hiểu, cảm thông v à tôn trọng những
thao thức và tập tục tôn giáo của họ.

CC..1199..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không đố kỵ và phân biệt tôn giáo, có thể dẫn đến mất

đoàn kết. Nếu nơi giáo dân có sự đố kỵ thì phải ngăn chặn
ngay và phân tích cho họ hiểu được rằng Thiên Chúa
muốn mọi người được cứu độ, tuy không cùng tôn giáo
nhưng họ cũng thuộc về Nước Thiên Chúa.

 Không quan niệm chỉ có những người trong giáo xứ mới là
con chiên của mình, mà phải có trách nhiệm với mọi người
chung quanh trong ranh giới mục vụ được trao phó để
quan tâm, giúp đỡ họ trong khả năng của m ình.

 Không đề cao Kitô giáo thái quá và hạ thấp hay khinh khi
các tôn giáo khác, cho rằng chỉ có đạo Công Giáo mới l à
đạo thật, còn các đạo khác đều là tà đạo. Nhưng cũng tránh
thái độ cào bằng, coi tôn giáo nào cũng như tôn giáo nào.

 Không nên có những lời xúc phạm, chê bai những người
lãnh đạo trong các tôn  giáo bạn, hoặc có thái độ coi
thường, thiếu tôn trọng và có những lời khích bác những
người anh em đó.

CC..2200.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii llưươơnngg ddâânn
CC..2200..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Kính trọng và thương yêu đồng bào lương dân, phát huy
nơi giáo dân tinh thần đối thoại, khuyến khích họ tương
thân tương ái và hợp tác với bà con trong mọi lãnh vực đời
sống.

 Thỉnh thoảng đích thân lui tới thăm nom, trao đổi v à sẵn
sàng giúp đỡ họ, vật chất cũng như tinh thần khi cần thiết
như dịp lễ tết hay lúc gia đ ình họ có chuyện vui buồn.
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 Phải ý thức cánh đồng truyền giáo l à cả thế giới và phải
rao giảng Phúc âm bằng một thứ tiếng nói mọi ng ười đều
có thể thông hiểu được, đó là bằng chính cuộc sống chứng
tá và hành động đượm nhuần Tin Mừng.

 Phải tích cực đưa người chưa có đức tin về đoàn chiên
Chúa. Nên sống bác ái hơn với lương dân, nhất là những
người đau yếu bệnh tật, già cả neo đơn; thăm hỏi họ trong
những dịp lễ tết dân tộc, lễ lớn của Hội Thánh để chia sẻ
niềm vui với họ, sống đoàn kết yêu thương như với anh em
đồng đạo.

 Phải quan tâm hội nhập văn hoá trong cốt lõi tinh thần chứ
không chỉ hình thức bên ngoài, để đồng bào dễ dàng đón
nhận Tin Mừng và điều chỉnh các giá trị văn hoá cao quí
và phong phú của họ theo Tin Mừng. Mời họ tham dự
những buổi lễ lớn của m ình.

 Cần có những cuộc gặp gỡ trao đổi với đồng bào; học hỏi
và tôn trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của họ v à
mời họ cộng tác trong các việc bác ái x ã hội…

 Khi có tang, cha xứ có thể lãnh đạo hội đoàn đến viếng
thăm an ủi, để chia sẻ và cảm thông với họ. Cố gắng xây
dựng tình liên đới giữa giáo dân của m ình với những
người không tôn giáo.

 Luôn đối thoại cởi mở trong sự kính trọng v à tin tưởng.
Hãy tôn trọng, yêu thương, quan tâm và coi họ như những
giáo dân mà mình có bổn phận phải chăm sóc.

 Nên hiện diện và động viên khi họ gặp những thử thách
lớn.

CC..2200..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không sống tách biệt như ốc đảo hay khép kín như pháo đài,

mà mở ra với mọi người, không sợ mở cửa cho Chúa Kitô và
tha nhân. Phải ý thức về bổn phận truyền giáo của m ình để từ
đó tìm đến với những tâm hồn đang sống ngoài Giáo hội.
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 Không được dửng dưng hay từ chối những người thiện chí tìm
biết về Chúa và Giáo hội, họ có quyền được nghe về Tin Mừng
cứu độ của Chúa Kitô.

 Không được nhạo báng, xúc phạm nghi lễ và tâm tình tín
ngưỡng tôn giáo, cũng như các tập tục dân gian và việc thờ
cúng tổ tiên, ông bà của họ.

 Không ngăn cản đồng bào tham dự các ngày lễ lớn của giáo xứ,
tham gia các sinh hoạt vui chơi giải trí của giáo xứ, và tham gia
sinh hoạt các đoàn thể nếu họ có khả năng.

 Không nên phân biệt đối xử giữa những người công giáo
và những người không công giáo. Không nên chỉ làm việc
bác ái cho những người công giáo, coi như mình không có
bổn phận gì hết, thờ ơ, lãnh đạm trước những đói khổ,
bệnh tật… của anh chị em lương dân.

CC..2211.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ggiiớớii ggiiààuu ccóó
CC..2211..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Luôn có thái độ quân bình trong mọi mối tương quan giữa
giàu nghèo để tránh tiếng là cha chỉ chơi với người giàu
có. Nên giữ mối quan hệ thân thiện nhưng không để bị tiền
của lôi kéo: không săn tìm đại gia để đại gia coi thường lèo
lái...

 Không nên chạy đua với những tiện nghi hiện đại của ng ười
giàu: nhà xứ sang trọng với máy điều hoà, giàn nhạc, thiết
bị cao cấp...

 Cần cẩn thận với những giúp đỡ của người giàu (không ai cho
không cái gì cả): họ có thể dùng của cải để sai khiến, hoặc
mượn uy thế của ta để lũng đoạn, gây ảnh hưởng và lên mặt với
người khác. Cần tìm hiểu cách thức làm ăn của họ có gì không
ổn về đạo lý và luật pháp không, rồi hãy nhận sự tài trợ của họ.

 Nên gặp gỡ trao đổi, cổ võ và khơi gợi lòng quảng đại của
người giàu, kêu mời họ quảng đại tham gia cộng tác trong
việc giúp đỡ những người nghèo khó, mồ côi, goá bụa…
bằng việc giúp đỡ vật chất và tạo công ăn việc làm… đỡ
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đầu cho các đoàn hội công giáo tiến hành trong giáo xứ,
tham gia hội khuyến học…

CC..2211..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không phân biệt và đối xử quá cách biệt giữa gi àu nghèo:

quá tôn trọng, lệ thuộc, và đề cao người giàu, trong khi quá
quan liêu hạch sách đối với người nghèo. Không nên lui tới,
quan tâm và quỵ luỵ thái quá người giàu có, kẻo bị người đời
hiểu lầm và người nghèo buồn tủi, bị xúc phạm.

 Không nên chung vốn làm ăn kinh tế với người giầu, rồi vì tiền
và vị nễ mà nhẹ tay trong việc áp dụng luật Chúa và luật Hội
Thánh đối với họ.

 Không nên đề cao người giầu quá đáng và công khai, dành cho
họ qúa nhiều ưu tiên, thiên vị trong các dịp lễ lạy, chỉ vì những
đóng góp của họ, khiến họ tự phụ kiêu căng ỷ của và người
nghèo phải tủi thân.

 Không quá năng viếng thăm người giàu có, trong khi đó
lại không bao giờ thăm những ng ười nghèo bên cạnh, kẻo
người nghèo nói rằng: “cha chỉ chơi với người giàu, cha
tham tiền.v.v.”

 Không quị lụy đối với những người giàu có. Không nên
gần gũi quá với người giàu mà xa cách người nghèo.
Không nên để người giàu ảnh hưởng tới việc mục vụ của
mình.

CC..2222.. TTưươơnngg qquuaann vvớớii ggiiớớii nngghhèèoo
CC..2222..aa NNhhữữnngg ggìì nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm

 Để gần gũi với người nghèo, linh mục cần phải ăn mặc
giản dị, sống giản dị để qua đó phản ánh một giá trị Tin
Mừng: tự nguyện sống khó nghèo để theo sát Đức Kitô trong
mọi lãnh vực (nhà ở, phương tiện đi lại, nghỉ ngơi…), hầu dễ
gần gũi với đoàn chiên.

 Noi gương Đức Kitô vốn giàu có đã tự trở nên nghèo khó vì
chúng ta, dành cho người nghèo những chăm sóc tế nhị của đức
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ái mục tử; khiêm tốn đứng về phía người nghèo, người bên lề xã
hội, người bị áp bức; sẵn lòng lắng nghe họ để linh mục thực
sự là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với họ.

 Thương yêu người nghèo khó, túng bần, thấp cổ bé miệng, sa
cơ lỡ vận… nhưng đừng khinh rẻ vất của bố thí, mà hãy cung
kính đặt vào tay họ: cách cho hơn của cho.

 Đừng rẻ rúng người nghèo, người lao động: vồn vã chào đón
người giàu có mà chẳng thèm chào hỏi họ. Trái lại, phải thực sự
hướng về người nghèo và người thiếu thốn, động viên giáo xứ
dấn thân nâng đỡ người nghèo; nhận ra hình ảnh Chúa Kitô nơi
người nghèo và lắng nghe tiếng kêu của ngài qua tiếng kêu của
họ.

 Đặc biệt quan tâm thăm hỏi người nghèo trong những dịp lễ tết,
giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần để họ được an ủi nâng đỡ
và hoà mình với cộng đồng.

 Thông cảm chia sẻ và nâng đỡ hoàn cảnh sống của những
người nghèo, nhất là điều kiện kinh tế nuôi dạy con cái. Kêu gọi
cộng đoàn giáo xứ và những người giầu có chia sẻ gánh nặng
cuộc sống với họ. Nhưng tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của
người nghèo trong sinh hoạt giáo xứ.

 Hô hào mọi người dấn thân nâng đỡ người nghèo, các trẻ mồ
côi, những người goá bụa…, nhằm giúp cho họ biết tự giúp
mình, để họ có thể làm việc nhằm thăng tiến tình trạng của họ:
“Cho một  người một con cá, người đó chỉ ăn được một
bữa; cho một cần câu và dạy y biết câu cá, người đó ăn
được cả đời.”

 Phải biết lắng nghe tiếng nói của ng ười nghèo, bênh vực
người nghèo, biết cảm thông và chia sẻ, thực sự cởi mở khi
đối thoại, tỏ ra là dấu chỉ chữa lành của tình yêu Thiên Chúa
đối với họ: sống vì người nghèo, cho người nghèo và với người
nghèo “cả trong lời nói và việc làm”.

 Phải nhận ra hình ảnh Chúa Kitô, tiếng nói của Chúa Kitô
qua những người nghèo, người bệnh tật, người tội lỗi và kể
cả người không tin.
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 Ân cần đón tiếp người nghèo khó, sẵn sàng lắng nghe nhu
cầu của những người nghèo, những người bên lề xã hội.
Nếu được, nên tổ chức các lớp dạy nghề trong giáo xứ.

 Yêu thương những người già cả bệnh tật, người nghèo
khó, các trẻ mồ côi, những người góa bụa bằng những việc
cụ thể.

 Nên thăm viếng những người nghèo trong xứ, vì đó là
nguồn động viên lớn cho họ trong cuộc sống. Nên dấn thân
vào nhiều hình thức khác nhau trong công việc nâng đỡ
người nghèo: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ họ vật chất,
tinh thần, và công ăn việc làm.

CC..2222..bb NNhhữữnngg ggìì kkhhôônngg nnêênn ccưư xxửử,, nnóóii vvàà llààmm
 Không được quên bổn phận và trách nhiệm Chúa giao chăm

sóc từng con chiên, nhất là những chiên nghèo, chiên lạc.
 Không phân biệt đối xử: người giàu được kính trọng và năng lui

tới, có việc họ mời rất dễ; còn người nghèo bị coi khinh, chẳng
mấy khi lui tới, có việc mời rất khó, th ì làm sao biết được hoàn
cảnh thiếu thốn của họ!

 Khi đối thoại vối người nghèo và người giàu, không thiên
quá về người giàu, khinh rẻ những người đói rách. Họ sẽ
cảm thấy bị rẻ rúng khi thấy linh  mục thật vui vẻ với người
giàu có, nhưng lại nhăn nhó với người nghèo.

 Đừng quên rằng người nghèo chỉ thiếu thốn vật chất (cơm
không đủ ăn, áo mặc không đủ ấm, thiếu tiền cho con đi học,
thiếu thuốc men khi bệnh tật…), mà còn nghèo tinh thần và
thiêng liêng.

 Không dùng những đồ quá sang trọng, làm cho người nghèo
hèn không dám lui tới. Không bao giờ làm cho người nghèo sợ
không dám đến gặp gỡ cha xứ để trình bày, đối thoại khi họ có
nhu cầu. Không nên có những lời nói cộc cằn thô lỗ, so
sánh, kẻo người nghèo cảm thấy tủi thân và mặc cảm.
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 Không chê của dâng của người nghèo khó, cho dù không
thích hay chẳng đáng là bao, nhưng nó tượng trưng tất cả
tấm lòng và sự lao công cực nhọc của họ.

DD.. ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN HHỌỌCC VVÀÀ
SSỐỐNNGG TTƯƯƠƠNNGG QQUUAANN VVỚỚII GGIIAA ĐĐÌÌNNHH

Mảnh đất đầu tiên và quan trọng nhất cho ơn gọi là gia đình,
được kể như chủng viện đầu tiên ươm mầm và bảo vệ ơn gọi. Người
ta nói rằng khi một người con đi tu thì cả gia đình cũng phải tu, vì tu
là sửa, sửa cái chưa tốt thành cái tốt, sửa cái tốt thành cái tốt hơn nữa
và thành thánh nhân. Chúng ta s ẽ xét xem những thuận lợi cũng nh ư
những khó khăn mà gia đình bà con họ hàng có thể mang lại cho
thành viên của gia đình theo ơn gọi linh mục và sống sứ vụ linh mục
qua từng giai đoạn của cuộc sống, từ b ước khởi đầu cho tới lúc hoàn
tất cuộc đời.

DD..II.. NNhhữữnngg ttáácc đđộộnngg ttíícchh ccựựcc vvàà ttiiêêuu ccựựcc ccủủaa ggiiaa
đđììnnhh đđốốii vvớớii vviiệệcc nnuuôôii ddưưỡỡnngg vvàà cchhọọnn llựựaa ơơnn
ggọọii lliinnhh mmụụcc ttrroonngg tthhờờii kkỳỳ ttiiềềnn cchhủủnngg vviiệệnn vvàà
đđạạii cchhủủnngg vviiệệnn..

Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn xảy  ra.
Không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của thân

nhân và gia đình trong sự hình thành, lớn lên và trưởng thành của
một con người. Với một ứng sinh linh mục thì tầm quan trọng này
càng được thấy rõ hơn, vì trên thực tế, đa phần các linh mục xuất
thân từ những gia đình đạo đức và được nâng đỡ bởi những tấm
lòng quảng đại.
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Gia đình và các thân nhân vừa là trường dạy các đức tính
nhân bản cần thiết, vừa là vườn ươm trồng hạt giống ơn gọi, để
một ngày kia, khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, ứng sinh có đủ  khả
năng đáp trả và bước theo Ngài.

Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa thánh ý Thi ên Chúa và
nhận định của con người, các gia đình lại trở thành lực cản đối với
con người đi tìm thánh ý Thiên Chúa, khiến những ai muốn nghe
theo tiếng Chúa phải trải qua đau  khổ và thập giá, đôi khi còn gặp
thất bại và bất hạnh.

Để giúp có cái nhìn cụ thể, chúng ta cố gắng tr ình bày từng
điểm tích cực và tiêu cực của gia đình, từ đó rút ra những điều nên
làm, những việc phải tránh.

DD..II..11 TTrroonngg tthhờờii kkỳỳ ttiiềềnn cchhủủnngg vviiệệnn
DD..II..11aa TTáácc đđộộnngg ttíícchh ccựựcc ttrrêênn ứứnngg ssiinnhh ttiiềềnn cchhủủnngg vviiệệnn

Chuẩn bị cho ơn gọi
Thân nhân và gia đình chuẩn bị những điều kiện cần thiết

về nhân bản, tri thức và đức tin như mảnh đất tốt cho hạt giống ơn
gọi nẩy nở.

 Về nhân bản, gia đình là trường học đầu tiên về các đức
tính nhân bản, lễ nghi, ứng xử, giúp ứng sinh học đ ược
cách thế tương giao với những người xung quanh. Các
đức tính thật thà, dũng cảm, lễ phép, vâng lời, tiết kiệm,
giản dị, dũng cảm, thinh lặng, đều đ ược khởi sự từ gia
đình và trở thành những điều kiện cần thiết cho ứng sinh
nhận ra và theo tiếng Chúa kêu gọi.

 Về tri thức, gia đình cung cấp cho ứng sinh những kiến
thức cần thiết về con người, về thế giới và môi trường
xung quanh; đồng thời cộng tác với học đường giúp ứng
sinh học tập văn hóa, trưởng thành về trí tuệ, có khả năng
nghiên cứu, tìm hiểu, nhận định, phân tích những chân lý
trong thế giới tự nhiên, làm nền tảng cho việc học biết về
thế giới siêu nhiên trong thời gian đại chủng viện.
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 Về giáo dục đức tin, gia đình đóng góp vào việc nuôi
dưỡng ơn gọi bằng việc giáo dục đức tin. Ngày rửa tội, cha
mẹ và người đỡ đầu là những người tuyên xưng đức tin và
thề hứa sẽ nuôi dưỡng con trong đức tin: ngày qua ngày,
những giờ kinh tối sớm, đời sống đạo đức v à chăm chỉ
trong việc thờ phượng Chúa của cha mẹ là những bài học
giúp ứng sinh lớn mạnh trong lòng mến Chúa và yêu
người.

Vun trồng cho ơn gọi
Kể từ khi lựa chọn ơn gọi, gia đình là chỗ dựa vững chắc

nhất cho ứng sinh trong việc sinh sống, học tập v à tu luyện thời
tiền chủng viện.

 Là tế bào của xã hội và Giáo Hội, gia đình là vườn ươm
giống cho cây đời, thân nhân là những kỹ sư lành nghề vun
xới, cắt tỉa cho cây ngày càng phát triển tươi tốt và trổ sinh
những hoa trái thơm ngon. Nhờ đó, ứng sinh ngày một
tăng tiến hơn cả về nhân bản lẫn đạo đức.

 Thân nhân là những thầy dạy thân t ình gần gũi, đầy tin
tưởng và yêu thương trong việc rèn luyện, bồi dưỡng ứng
sinh trở thành người có phẩm chất và năng lực: “ngọc bất
trác bất thành khí; nhân bất học bất tri lý”.

 Trong quan hệ hỗ tương, thân nhân ảnh hưởng nhiều trên
cuộc sống của ứng sinh: mọi hoạt động, h ành vi cử chỉ, lời
ăn tiếng nói, cách cư sử, thái độ sống… của người thân
đều ảnh hưởng lên tiến trình hình thành nhân cách, trí tu ệ
và ý chí của ứng sinh, như ngạn ngữ nói: “con nhà tông
chẳng giống lông cũng giống cánh”.

 Thân nhân là những người gần gũi hiểu được con cái nên
có những cách thức quan tâm và phương pháp giáo dục
thích hợp và hiệu quả: “nếu biết cách giáo dục, d ù là một
con người bình thường nhất cũng có thể trở thành người
xuất chúng”.
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 Thân nhân là những người luôn yêu thương, nhẫn nại, đầy
lòng tin, kiên trì cảm hoá và hướng dẫn ứng sinh đi trên
đường đạo hạnh, kính mến Thiên Chúa.

Gìn giữ ơn gọi
 Thân nhân và gia đình cũng là những vòng tay rắn chắn

bảo vệ cho hạt giống ơn gọi khỏi bị những cám dỗ của ma
quỷ và thế gian. Quả thật “không nơi đâu bằng nhà của
mình”, vốn là môi trường an toàn giúp ứng sinh tránh được
những ảnh hưởng tiêu cực của thời đại, của văn hóa h ưởng
thụ và những sai lệch về phong cách sống; lại hậu thuẫn v à
khích lệ ứng sinh hăng say làm việc, học tập và tu luyện
tốt, vượt lên những khủng hoảng và cám dỗ, để trung
thành với ơn gọi đã chọn.

DD..II..11bb.. TTáácc đđộộnngg ttiiêêuu ccựựcc llêênn ứứnngg ssiinnhh ttiiềềnn cchhủủnngg vviiệệnn
 Với những gia đình quá giầu có về vật chất, ứng sinh sẽ

được dung dưỡng, nuông chiều hoặc sẽ bị cản trở bởi sự
luyến tiếc của cải, khó chấp nhận sự khổ chế khi theo đuổi
ơn gọi; hoặc ngược lại muốn con cái kế nghiệp gia sản n ên
cản trở không cho con đi tu (thánh Phanxicô khó khăn bi
cha mẹ cản trở vẫn cương quyết theo Chúa đến cùng).

 Với những gia đình quá nghèo về vật chất, ứng sinh dễ bị
cám dỗ bởi đời sống khá giả của linh mục, coi đó l à lý
tưởng phấn đấu.

 Với những gia đình trục trặc về đời sống, bố mẹ ứng sinh
thường xuyên bất hòa, hay xung đột với làng xóm hoặc ly
thân, ly dị sẽ ảnh hưởng tiêu cực cách trực tiếp đến ơn gọi
của ứng sinh.

 Bên cạnh đó cũng có khi gia đ ình vì thích danh dự, thích
được người ta xưng tụng chào hỏi trong cộng đoàn, để rồi
thúc giục hay tìm cách ép buộc con đi tu.

 Bảo vệ quá kỹ càng, không cho phép tiếp xúc với người
nữ, khiến ứng sinh có những cái nh ìn lệch lạc về phẩm giá,
vai trò của người phụ nữ.
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 Quí trọng cách thái qúa, khiến cho ứng sinh trở n ên tự cao,
tự đại, sớm trở thành “ông cụ non” ... nghĩ rằng mọi người
phải tôn trọng mình ảnh hưởng tới lý tưởng linh mục.

 Giáo dục cách thiếu quân b ình trong cách ứng xử, không
thống nhất trong phương hướng giáo dục, ngôn hành bất
nhất gây gương xấu cho ứng sinh.

 Hay kể chuyện về những khuyết điểm, tật xấu, b ê bối...
của linh mục khiến cho ứng sinh có cái nhìn tiêu cực về
đời sống linh mục.

 Việc gia đình sống không đoàn kết yêu thương cũng làm
cho ứng sinh cảm thấy khó xử, không y ên tâm tiến lên trên
con đường tu trì.

 Đời sống khô khan, nguội lạnh trong việc cầu nguyện của
cha mẹ và người thân cũng ảnh hưởng nhiều đến lý tưởng
linh mục của ứng sinh.

 Can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của ứng sinh,
khiến ứng sinh mất tự do, mất khả năng tự chủ, do đó
không thể trưởng thành.

DD..II..22.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann hhọọcc ttạạii ĐĐạạii cchhủủnngg vviiệệnn
DD..II..22aa.. NNhhữữnngg ttáácc đđộộnngg ttíícchh ccựựcc

 Cầu nguyện hằng ngày cho con em đang theo học tại Đại
chủng viện là bổn phận trước nhất và thiết yếu của gia
đình trong việc nuôi dưỡng ơn gọi.

 Luôn đồng hành, ủng hộ, khích lệ ơn gọi của con, bằng
việc thỉnh thoảng gửi thơ động viên, thông báo về gia đình,
người thân… nhờ đó ứng sinh sống xa gia đ ình được an
tâm hơn và chuyên chú việc học hành và tu tập.

 Lắng nghe và đồng cảm mỗi khi con tr ình bày, than thở
những khó khăn trong đời tu; ân cần phân tích, động vi ên
khích lệ và đề nghị giải pháp tốt nhất.

 Sẵn sàng ủng hộ và cung cấp kinh tế giúp con có đủ
phương tiện học tập.
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 Thanh danh tốt của gia đình mang lại cảm giác an tâm cho
con đang tu học tại Đại chủng viện. Bởi thế, gia đ ình nỗ
lực sống đức tin, nhân bản, bí tích, luân lý, cũng như các
mối quan hệ khác (làm ăn kinh tế, quan hệ họ hàng, hàng
xóm láng giềng, cha xứ…) sẽ là cách thế hữu ích gián tiếp
đóng góp vào việc nuôi dưỡng ơn gọi của con.

 Giúp con ý thức đến giai đoạn này nên dứt khoát chọn lựa
đời sống ơn gọi, nhưng không vì thế mà tạo áp lực, khiến
con thêm căng thẳng, chán nản và buông xuôi mà thôi.
Trái lại, tôn trọng tuyệt đối quyết định của con.

 Ngoài việc lưu tâm, chỉ bảo con sống sao cho xứng đáng
với đời tu, cha mẹ còn sẵn sàng phê bình, sửa dạy con
những gì không xứng hợp như: lời nói, cách đi đứng hay
các mối quan hệ không cần thiết…

 Người cha là tấm gương tốt, khích lệ và gìn giữ chủng sinh
khỏi những lúc yếu lòng, bi quan, thiếu nghị lực, trái lại
biết can trường chịu đựng, vượt lên khó khăn thử thách.

 Mẹ và các chị em trong gia đình có một vai trò tích cực
trong đời sống ơn gọi của chủng sinh: luôn đồng h ành, dịu
dàng chăm sóc, yêu thương, c ầu nguyện, nâng đỡ, canh
phòng và bảo vệ nhưng đầy khôn ngoan và kính trọng.

 Tuy có sự cách biệt giữa các thế hệ, gia  đình luôn gắn bó
với nhau sẽ đóng vai trò trợ lực quan trong giúp cho ứng
sinh ngày một trưởng thành hơn: sự mạnh mẽ cương nghị
của cha, sự dịu dàng và nhân hậu của mẹ nâng cao căn tính
nhân vị của ứng sinh.

DD..II..22bb.. NNhhữữnngg ttáácc đđộộnngg ttiiêêuu ccựựcc
 Có những gia đình nhìn ngoại giới nhiều hơn là nội giới,

mong con mình sau này làm linh m ục thì bản thân cha mẹ
cũng được vinh dự trước mặt người đời, nên ép buộc con
phải theo đuổi ơn gọi cho bằng được.

 Tuy con mới vào chủng viện bắt đầu nghiêm túc phân định
ơn gọi, niềm hy vọng và ngưỡng mộ của cha mẹ ở nhà quá
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lớn, lại được mọi người chúc tụng, tán dương… khiến sự
thúc bách càng ngày càng đè n ặng lên ứng sinh.

 Áp lực gia tộc: trong gia tộc m ình nhà nào cũng có con
làm linh mục, nên gia đình mình cũng phải có, không có
thì xấu hổ với họ hàng.

 Áp lực quê hương làng xóm: con đi tu mà tr ở về thì bố mẹ
sợ xấu hổ với làng xóm, bị làng xóm chê cười không biết
dậy con, để con ăn hết cơm gạo nhà Chúa.

 Nhiều gia đình cho rằng một khi con bước chân vào Đại
Chủng Viện là đương nhiên nhà mình sẽ có linh mục,
khiến chủng sinh dù muốn chuyển hướng ơn gọi nhưng
không dám vì sợ gia đình, thân nhân thất vọng, đành phải
gượng ép tiếp tục đi tới.

 Một số gia đình có quan niệm một người làm quan cả họ
được nhờ, ngay cả trong lãnh vực kinh tế.

DD..II..33.. NNhhữữnngg vviiệệcc nnêênn llààmm vvàà đđiiềềuu nnêênn ttrráánnhh
DD..II..33aa.. NNhhữữnngg vviiệệcc nnêênn llààmm

Về phía thân nhân và gia đình
 Phải tạo cho ứng sinh có một đời sống l ành mạnh, lương

tâm trong sạch, lý trí và ý chí sắt đá, tự tin vượt mọi gian
nan thử thách của chính m ình và của ngoại cảnh.

 Làm gương sáng trong cách ăn n ết ở và lời nói sao cho
ứng sinh cảm thấy được nâng đỡ, tránh những thái độ, lời
ăn tiếng nói làm tổn thương, ghi sâu vào tiềm thức của ứng
sinh.

 Cố gắng thấu hiểu tâm hồn và tính cách hay cá tính của
mỗi ứng sinh để có những phương pháp đào tạo thích hợp
sao cho ứng sinh được trưởng thành toàn diện về nhân bản,
thiêng liêng, tri thức hướng tới tương quan tốt với tha
nhân.

 Tạo cho ứng sinh tinh thần biết khát khao học hỏi, năng
lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, sự
tự tin, sự nhiệt tình, sự hài hước, quan tâm đến người khác,
năng động, trưởng thành, tính chủ động…
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 Giáo dục cho ứng sinh biết những nhọc nhằn của cha,
những gian nan vất vả của mẹ đã, đang và vẫn diễn ra mỗi
ngày suốt dọc dài năm tháng, để con hiểu được giá trị mà
thương cha mẹ hầu cố gắng nên thân với đời:

“Nuôi con buôn bán tảo tần
Chỉ mong con lớn nên thân với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên
Trọn đời vất vả triền miên
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con”.

Về phía ứng sinh
 Luôn ý thức tấm lòng cha mẹ dành cho mình: “Biển Đông

có lúc vơi lúc đầy, chứ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng”
hầu ghi khắc và tri ân công ơn sinh thành dư ỡng dục trời
bể của các ngài.

 Ý thức và lòng tri ân đó đòi hỏi ứng sinh phải là người
sống có hiếu hơn bất cứ ai trong gia đ ình. Chữ hiếu này
không chỉ thể hiện trên môi trên miệng, mà cần phải được
cụ thể hóa trong đời sống tu tr ì.

 Phải luôn hăng say học hành tri thức, tu luyện đạo đức để
không phụ công ơn và lòng hy vọng của cha mẹ; đồng thời
không ngừng nhớ đến cha mẹ trong lời kinh tiếng hát v à
những việc đạo đức hằng ngày.

DD..II..33bb.. NNhhữữnngg đđiiềềuu nnêênn ttrráánnhh
Về phía thân nhân và gia đình
 Cần tránh cách thức giáo dục lệch lạc về giới tính v à cái

nhìn về người phụ nữ và đức khiết tịnh.
 Không nuông chiều cách thái quá, khiến cho ứng sinh lầm

tưởng mình là người quan trọng, ai cũng phải kính trọng,
hầu hạ.

 Tránh nghi ngại thái quá về sự trưởng thành của ứng sinh,
lúc nào cũng kè kè bên cạnh, hoặc cho người theo dõi.
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 Không nên quá đề cao ứng sinh, một tiếng “thầy” hai tiếng
“thầy” khiến ứng sinh dần quên đi vị thế hiện tại của m ình,
dễ sinh lòng kiêu ngạo.

 Tránh thái độ đối xử “cơm bưng nước rót”, không cho ứng
sinh làm gì cả, dẫn đến việc ứng sinh không biết làm gì, ỷ
lại, không thể tự lập.

 Không thần thánh hóa linh mục, khiến ứng sinh có cái nh ìn
quá lý tưởng về đời sống linh mục m à quên đi thân phận
con người yếu hèn của mình.

 Không nên khen ngợi quá mức những khám phá, th ành
tích khiến ứng sinh lầm tưởng về khả năng hiểu biết, hay
kiến thức của mình dẫn đến thái độ tự cao, tự đại.

 Không nên nói hay có cử chỉ thiếu lành mạnh, thiên lệch
về đời sống linh mục như được nhiều người quý trọng,
giàu có ... dễ gây ảnh hưởng xấu đến ứng sinh.

Về phía ứng sinh
 Không được khinh thường sự chăm sóc và lo lắng của gia

đình dành cho mình, nhưng cũng đừng để áp lực gia đ ình
quá đè nặng lên ơn gọi của mình, khiến cho việc tự do
dâng hiến trở thành miễn cưỡng, gượng ép.

 Không nên nương tựa hay đòi hỏi gia đình quá mức về đời
sống vật chất, mà cố gắng sống tiết kiệm và giản dị trong
chi tiêu, tránh những chi tiêu không cần thiết.

 Không nên đem những vấn đề khó khăn nơi chủng viện mà
bày tỏ với gia đình, để tránh sự hiểu lầm không cần thiết
của gia đình về chủng viện và đời sống tu trì.

 Không nên quá lo lắng cho gia đình đến mức ảnh hưởng
việc tu học nơi chủng viện. Khi biết được những khó khăn
mà gia đình đang gặp phải thì cố gắng giúp đỡ bằng lời
cầu nguyện và bằng những cách thức hợp khả năng, nh ưng
không vì lo lắng mà quên ăn, mất ngủ, bỏ học hành….
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Những ý tưởng trình bày trên đây bao gồm những đúc kết
chủ quan mang tính hồi tưởng về những điểm tích cực v à tiêu cực
của gia đình, bà con với ơn gọi của các ứng sinh linh mục v à một
vài kiến nghị để góp phần đào tạo và tự đào tạo ơn gọi linh mục,
không phải là những nguyên tắc phải theo, càng không phải là giải
pháp tối ưu dành cho hết mọi người, mọi gia đình. Có chăng chỉ là
một thực tế rằng gia đ ình là nơi ơn gọi được sinh ra và nuôi
dưỡng, nhất là giai đoạn tiền chủng viện và chủng viện.

Xin được mượn lời của Thánh Công Đồng chung trong sắc
lệnh về đào tạo linh mục: “Toàn thể cộng đoàn kitô hữu có bổn
phận cổ võ ơn thiên triệu, mà trước hết phải tiến hành nghĩa vụ ấy
bằng một đời sống kitô hữu trọn vẹn; các gia đ ình và các giáo xứ
góp phần quan trọng vào việc đó; những gia đình sống tinh thần
đức tin, đức mến và đạo hạnh trở nên như chủng viện sơ khởi”408

DD.. IIII.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ vvàà kkhhóó kkhhăănn ggiiaa đđììnnhh ccóó tthhểể
mmaanngg llạạii cchhoo lliinnhh mmụụcc ttrroonngg tthhờờii ggiiaann ssuunngg ssứứcc
tthhii hhàànnhh ssứứ vvụụ mmụụcc vvụụ..

Ở Á đông, nhất là tại Việt Nam, những quan hệ t ình cảm
gia đình và bà con có một giá trị rất quan trọng đối với mỗi ng ười.
Thông thường, đó là một trợ lực tự nhiên về nhiều mặt, nhưng bên
cạnh đó cũng có nhiều khó khăn. Trong sứ vụ mục vụ h àng ngày,
linh mục có biết bao những t ình cảm cao đẹp, đáng trân trọng.
Một trong những tình cảm thiêng liêng sáng ngời, vô cùng thâm
thúy mà linh mục thường khắc ghi trong lòng là những hỗ trợ tình
thương, tinh thần và kinh tế của cha mẹ và anh chị em trong gia
đình. Tuy nhiên, bên cạnh những hỗ trợ tích cực đó, linh mục
cũng gặp không ít khó khăn khi phải trực diện với chính gia đ ình
và bà con của mình.

408 Optatam totius số 2.
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DD..IIII..11.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ ttừừ pphhííaa ggiiaa đđììnnhh bbàà ccoonn
Linh mục được chọn gọi giữa muôn người là để sống cho

và sống vì người khác, nên linh mục trở thành người của muôn
người, là nhịp cầu trung gian để giúp ng ười khác gặp nhau và
dẫn đưa họ đến với Chúa. Để chu to àn trọng trách Thiên Chúa và
Giáo Hội ký thác, ngoài ơn Chúa và sự giúp đỡ của tha nhân,
linh mục cũng cần tới giúp đỡ của những người thân trong gia
đình nữa.

DD..IIII..11aa.. VVềề pphhưươơnngg ddiiệệnn ttiinnhh tthhầầnn
 Gia đình có người thành đạt là niềm tự hào không chỉ cho

đương sự, nhưng còn cho cả những người thân, nhất là ông
bà cố, vì từ đây, trong mắt mọi người những người trong
gia đình của linh mục là những người được trân trọng và
kính nể…

 Nhưng gia đình nào có người đi tu thì cả gia đình ấy cũng
phải tu luôn, vì nếu được người khác trân trọng, kính nể,
thì cũng phải có những nghĩa vụ k èm theo, là phải sống
sao cho xứng đáng về luân lý, nhân bản, xã hội, cách ứng
xử trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt l à đời sống tôn giáo. Nếu
không, linh mục sẽ mất uy tín trong việc giảng dạy, v à
việc mục vụ sẽ đem lại ít hiệu quả v ì những lời gièm pha,
bàn tán đại loại như: dao sắc không gọt được chuôi; hỡi
thầy thuốc hãy chữa mình trước…

 Theo văn hoá Á Đông, người con đi làm ăn xa được mọi
người trong gia đình luôn hướng tới; người con linh mục
của gia đình cũng sẽ được mọi người cầu nguyện cho
nhiều hơn, đặc biệt hơn với hy vọng ngài có thể hoàn
thành bổn phận một cách tốt đẹp nhất.

 Gia đình có thể nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, động vi ên,
khích lệ linh mục, nói cho linh mục biết sự thật tốt xấu về
linh mục và việc linh mục đang làm, cảnh báo cho linh
mục trước những thách thức và khó khăn, hay những nguy
cơ có thể xảy ra.
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 Mỗi khi quá căng thẳng, gia đ ình là nơi linh mục có thể trở
về và sống thật nhất với con người của mình mà không
phải chịu những áp lực xung quanh, có thể t ìm lại được sự
quân bình trong bầu khí đầm ấm thương yêu của gia đình.

 Nhờ được đào luyện kỷ trong nhà trường và quan sát
những thành công hay thất bại của người đi trước, linh
mục trẻ sẽ đem hết khả năng, sức lực của m ình để biến
những ước mơ thành hiện thực.

 Một lợi điểm của linh mục Công Giáo l à độc thân, nên có
thể tận hiến, gần gũi với hết mọi ng ười, mọi nơi, mọi lúc.
Đó cũng là lý do để mọi người dễ gần gũi, quí mến, chia
sẻ, động viên quan tâm cả về tinh thần lẫm vật chất.

 Được nhiều người chia sẻ và thông cảm về những khó
khăn cũng như thuận lợi trong bước đường mục vụ, linh
mục có thể cảm nhận được sâu xa tình Chúa và tình người,
từ đó lại càng đòi hỏi mình phải sống tốt và gương mẫu
hơn.

 Nếu trong cuộc “làm dâu trăm họ” có bị hiểu lầm, chống
đối thì gia đình và người thân sẽ là chỗ dựa và là nguồn
động viên an ủi rất lớn.

 Nếp sống, lối giáo dục, những th ành công hay thất bại
trong gia đình sẽ giúp cho linh mục kinh nghiệm v à
phương pháp tổ chức giáo xứ thành một gia đình.

 Những tương quan tình thân trong đại gia đình giúp linh
mục kinh nghiệm xây dựng những t ương quan tốt đẹp
trong giáo xứ, đồng thời biết khắc phục những xung đột
trong các mối tương quan ấy.

 Người thân có thể giúp linh mục trong các sinh hoạt hằng
ngày như nấu ăn, giặt rũ, dọn dẹp… Sự gần gũi của ng ười
thân sẽ như là hàng rào bảo vệ giúp linh mục tránh được
những nguy cơ sa ngã, đặc biệt là về tình cảm trong tương
quan với người khác giới.

DD..IIII..11bb.. VVềề pphhưươơnngg ddiiệệnn vvậậtt cchhấấtt
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 Chúa Giê-su đã nói: thợ thì đáng hưởng công, các linh
mục được sự trợ giúp của cộng đoàn để yên tâm phục vụ
và đem lại hiệu quả cao trong công tác. Tuy nhi ên, chúng
ta cũng không thể không kể những đóng góp từ phía gia
đình của linh mục:

 Quãng thời gian khá dài vun trồng ơn gọi đòi hỏi nhiều sự
hy sinh đóng góp từ phía gia đình và những người thân để
cung cấp mọi thứ cần thiết cho ứng sinh.

 Kế đến, khi đã làm linh mục, linh mục trẻ thường phải đi
giúp xứ từ một đến hai năm: công việc ch ưa ổn định, thiếu
phương tiện đi lại, kinh tế để xây dựng đo àn hội, con
người và đôi khi cả việc xây dựng cơ sở vật chất thì chỗ
cậy dựa đầu tiên có thể là từ phía gia đình hoặc những
người thân.

DD..IIII..22.. NNhhữữnngg kkhhóó kkhhăănn
DD..IIII..22aa.. KKhhóó kkhhăănn ttừừ pphhííaa ggiiaa đđììnnhh

 Khó khăn trước nhất là đời sống thiếu gương mẫu của cha
mẹ làm cản trở sứ vụ của linh mục: “Gia đình đó có con
làm linh mục mà còn làm thế huống chi là chúng ta!” Thế
nên người ta thường nói một người đi tu thì cả nhà phải tu
theo.

 Trong một thế giới mà công nghệ thông tin đa cực như
thời đại hôm nay thì chỉ cần mấy phút là mọi thông tin có
thể chuyển từ bên kia đại dương sang bên này đại dương:
nếu cha mẹ có tiếng xấu g ì thì công việc của linh mục
cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

 Linh mục là người dạy người ta sống tốt, sống yêu thương,
sống hiệp nhất…, thế mà nếu ngay trong gia đình, họ hàng
linh mục không bảo được nhau thì linh mục đó có giảng
dạy hay đến đâu thì người ta vẫn cho là lý thuyết mà thôi:
ông hãy về mà dạy bảo gia đình bà con ông trước đã rồi
hãy đi dạy bảo thiên hạ.

 Từ tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ,” nhiều
khi linh mục gặp không ít phiền phức từ phía những ng ười
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thân. Thực tế cho thấy đã có nhiều ông bà cố đòi hỏi thái
quá làm cản trở công việc mục vụ của chính con m ình,
thậm chí gây áp lực, can thiệp v ào việc điều hành giáo xứ
qua ảnh hưởng của con mình…

 Gặp khi gia đình bà con quá nghèo khổ, bố mẹ hay anh chị
em ốm đau bệnh tật không đủ tiền chạy chữa, linh mục
không thể nào mà không quan tâm đến, liên quan đến đạo
hiếu của con người Việt Nam: Gia đ ình không ổn thì linh
mục không yên tâm làm việc.

 Việc gia đình bấu víu linh mục về kinh tế sẽ gây n ên khó
khăn cho linh mục trong việc xây dựng, tổ chức giáo xứ.
Nếu không cẩn thận, linh mục bị mang tiếng l à kiếm tiền
đem về cho gia đình, nhất là nơi linh mục phục vụ cũng
khó khăn về kinh tế.

 Nếu gia đình đòi hỏi sự ưu tiên về chữ hiếu, tình thương,
tình cảm, đồng thời bảo vệ cách thái quá trong những vấn
đề nhạy cảm thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công việc
mục vụ của linh mục.

 Trong khi thi hành bổn phận có liên quan đến giáo luật,
mục vụ... linh mục rất khó xử khi vụ việc có li ên quan đến
gia đình. Nếu gia đình sống đạo không gương mẫu, thiếu
công bằng, bác ái… thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới linh
mục: Giải quyết cũng khó mà không giải quyết cũng khó.

 Nếu vì công việc của giáo xứ mà linh mục không về với
gia đình được thì bị gia đình trách móc, còn nếu bỏ công
việc của giáo xứ mà về với gia đình thì cũng sẽ bị những
người trong giáo xứ kêu ca, thật là lưỡng nan và khổ tâm.

 Đời sống và sứ vụ của linh mục không phải lúc n ào cũng
thành công, thuận lợi mà có nhiều lúc gặp khó khăn, thất
bại và bị hiểu lầm. Nếu trong  những hoàn cảnh khó khăn
như vậy mà gia đình không thấu hiểu, nâng đỡ, động viên,
khích lệ lại chê trách thì linh mục sẽ bị suy sụp tinh thần
và rất đau khổ.
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 Chính Đức Giêsu bảo:“ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ
là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân
thuộc và trong gia đình mình thôi” (Mc 6,4).

DD..IIII..22bb.. KKhhóó kkhhăănn ttừừ pphhííaa aannhh cchhịị eemm,, bbàà ccoonn
 Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hay cha mẹ sinh con

trời sinh tính. Anh chị em trong gia đ ình của linh mục
không phải ai cũng “thuần tính” hay đạo đ ức, mà cũng có
kẻ ngang ngạnh, rượu chè, nghiện ngập… Nhất là khi giáo
xứ mình coi sóc lại biết rõ những người ấy. Điều này đã
gây trở ngại không nhỏ cho vấn đề rao giảng Tin Mừng
cũng như đời sống chứng tá của linh mục.

 Bà con ỷ lại, cho rằng mình đã biết rõ linh mục “sinh ra và
lớn lên ở đây”… nên nhiều khi “coi thường” hay phản
kháng tiêu cực, hoặc đòi hỏi linh mục “phải” đóng góp cho
quê hương: “làm phúc nơi nào mà để quê hương rách
nát.”

 Bất cứ việc gì cũng đưa đến xin ý kiến hay nhờ linh mục
can thiệp giải quyết giúp.

 Bà con đến thăm ở lại nhiều quá, có khi c òn xin cái này,
cái kia cũng làm cho linh mục khó xử, bị nghi ngờ lấy của
cải của giáo xứ để giúp bà con.

DD..IIII..33.. MMộộtt ĐĐịịnnhh HHưướớnngg
Linh mục là người được Thiên Chúa thánh hiến dành riêng

để thờ phượng, ca ngợi, cảm tạ Thiên Chúa và phục vụ các linh
hồn. Linh mục phục vụ giáo dân bằng t ình thương yêu và bình an
của Thiên Chúa. Bởi vậy, khi giảng dạy về t ình yêu thương cho
người khác thì chính linh mục phải có tình yêu và bình an. Khi
ban bình an cho dân chúng, linh mục phải có đời sống b ình an. Vì
thế, để khỏi điều gì không tốt từ phía gia đình mang lại, linh mục
cần:

    Tránh việc gia đình can thiệp vào việc mục vụ của mình
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    Nâng đỡ chăm sóc gia đình họ hàng thân thuộc theo
đúng giới răn Chúa và luật Giáo hội dạy.

    Sống tương quan tốt với gia đình và bà con thân thuộc
phần nào giúp linh mục chu toàn trách nhiệm chăm sóc
các linh hồn.

Như vây gia đình có thể mang lại nhiều lợi ích cho đời
sống, nhưng cũng mang đến cho linh mục nhiều khó khă n cản trở
công việc mục vụ. Gia đình đạo đức hạnh phúc sẽ giúp nhiều
thuận lợi cho công việc rao giảng Tin mừng v à đời sống mục vụ,
nhưng nếu gia đình có đời sống không tốt sẽ gây nhiều khó khăn
và cản trở cho công việc của linh mục. Linh mục cần dung ho à đời
sống chung và tư, nhưng phải ưu tiên cho các linh hồn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá đặt nặng vấn đề
ảnh hưởng của gia đình trên đời sống tu trì và sứ vụ, điều quan
trọng là “chân tu” và sống xứng đáng với thiên chức đã được
Chúa trao phó. Khi linh mục sống đúng với phẩm giá v à ơn gọi
của mình là làm theo thánh ý Chúa, ph ục vụ các linh hồn và
gương mẫu cho giáo dân thì sẽ được giáo dân quí mến, cộng tác
giúp đỡ trong các công việc của sứ vụ m à không để ý đến gia đình
của cha xứ như thế nào: Điều mà giáo dân quan tâm không phải là
gia đình của linh mục mà là chính linh mục.

Nhóm đã cố gắng rút tỉa từ những quan sát, nhận định từ
cuộc sống thực tế và trình bày một cách khách quan nhằm đóng
góp một cái nhìn khá sát thực tế. Hy vọng từ những đón g góp nhỏ
nhoi này sẽ giúp ích cho những người quan tâm đến đời sống v à
sứ vụ linh mục, đặc biệt là những ứng sinh linh mục như một bước
đệm hay nhân tố kích thích để đi t ìm hiểu, quan sát, đánh giá và
đưa ra được những cái nhìn sâu sắc hơn.

Chúng ta phải nhìn nhận rằng một số gia đ ình đôi khi cũng
là những ngáng trở cho công tác mục vụ của linh mục, song
những đóng góp từ phía gia đ ình cũng không nhỏ: có thể sánh ví
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sứ vụ linh mục như tiền tuyến và gia đình như hậu phương. Tiền
tuyến chỉ có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ khi có hậu phương
vững chắc hậu thuẫn.

Là những ứng sinh linh mục tương lai, chúng ta không thể
coi nhẹ gia đình viện cớ rằng đi tu là phải từ bỏ. Trái lại, nếu
muốn sứ vụ linh mục tương lai của mình đem lại những kết quả
như mong muốn, chúng ta phải sống cho thật tốt tư cách người
con trong gia đình: đi tu nhưng chúng ta không được miễn trừ bổn
phận sống chữ hiếu của kẻ làm con, nếu chúng ta nghĩ và làm
được như thế thì gia đình sẽ biết làm tốt phần của họ.

DD..IIIIII.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ vvàà kkhhóó kkhhăănn ggiiaa đđììnnhh ccóó tthhểể
mmaanngg llạạii cchhoo lliinnhh mmụụcc ttrroonngg tthhờờii ggiiaann ggặặpp tthhửử
tthháácchh,, đđaauu ốốmm vvàà yyếếuu đđuuốốii..

Ngày nay, đời sống linh mục gặp rất nhiều khó khăn do
khủng hoảng căn tính linh mục, cũng nh ư do ảnh hưởng của xã
hội bị tục hoá và hưởng thụ. Tình trạng lạm dụng tình dục đã làm
ảnh hưởng tới uy tín của Giáo hội nói chung v à cách riêng hàng
linh mục. Nhóm xin trình bày những hỗ trợ và khó khăn mà gia
đình, bà con có thể mang lại cho linh mục trong thời gian thử
thách, đau ốm và yếu đuối, vì ngoài ơn Chúa nâng đỡ, gia đình và
bà con anh chị em cũng đóng một vai trò quan trọng cho đời sống
và sứ vụ của linh mục, vì lời cầu nguyện và đời sống gương mẫu
của gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho linh mục.

DD..IIIIII..11.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ ttừừ pphhííaa ggiiaa đđììnnhh
DD..IIIIII..11aa.. KKhhii lliinnhh mmụụcc ggặặpp tthhửử tthháácchh

 Khi linh mục gặp phải những khó khăn trong công việc
mục vụ hoặc trong tương quan với bề trên và anh em, gia
đình  vừa là người ngoài cuộc có cái nhìn khách quan, vừa
là  người thân cận luôn muốn điều tốt cho linh mục, sẽ có
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những phân tích, nhận xét và góp ý một cách chân thành
cho linh mục dễ dàng hơn.

 Không người nào có thể gần gũi, hiểu biết và cảm thông
với linh mục hơn là gia đình, vì thế, linh mục cũng dễ dàng
tin tưởng và đón nhận những góp ý của gia đ ình mình hơn.

 Khi bị hiểu lầm, con người dễ cảm thấy chán nản, bị cám
dỗ thoái chí, ù lì, muốn buông xuôi. Lúc này, gia đình là
nơi để linh mục có thể giãi bày, chia sẻ để bớt căng thẳng.

 Người thân với những lời khuyên tích cực là nguồn động
viên để linh mục thêm can đảm và kiên nhẫn giải quyết
vấn đề.

 Đôi khi, vì danh dự của gia đình, mà linh mục sẽ cố gắng
sống tốt hơn, vượt lên mọi khó khăn thử thách.

DD..IIIIII..11bb.. KKhhii lliinnhh mmụụcc bbịị đđaauu ốốmm
 Khi đau ốm, người ta thường cảm thấy yếu đuối và cần có

người nâng đỡ, ủi an. Tuy có con  chiên bổn đạo chăm sóc,
nhưng linh mục cũng ngại vì giáo dân bận rộn việc gia
đình, nhất là khi mình đau ốm lâu ngày. Vậy gia đình lui
tới chăm sóc và động viên sẽ nâng đỡ linh mục rất nhiều.

 Người nhà đến chăm sóc và phục vụ sẽ giúp cho linh mục
nhiều thuận tiện hơn với những công việc tế nhị nh ư vệ
sinh, ăn uống, thuốc men…

 Ngoài ra, sự gần gũi và tình cảm ruột thịt của gia đ ình
cũng tạo cho linh mục niềm tin t ưởng mình không bị bỏ
rơi, không bị cô đơn.

DD..IIIIII..11cc.. KKhhii lliinnhh mmụụcc yyếếuu đđuuốốii hhooặặcc ssaa nnggãã
 Khi linh mục yếu đuối sa ngã về đời sống tình cảm và

khiết tịnh, đa số người bên ngoài thường nhìn với con mắt
không thiện cảm, thậm chí còn chê trách và muốn tẩy
chay. Lúc khủng hoảng này, linh mục dễ bị chán nản bỏ
cuộc nếu không có người thông cảm, nâng đỡ và góp ý
giải quyết.
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 Gia đình, bà con, nhất là cha mẹ, với tình cảm ruột thịt, có
thể có những lời khuyên bảo tốt nhất cho linh mục quyết
tâm vượt qua những yếu đuối ấy.

 Ngoài danh dự và ơn gọi cá nhân, linh mục sẽ v ì danh dự
gia đình mà thêm động lực vươn lên, can đảm đứng dậy
khỏi vấp ngã để tiếp tục sứ vụ của m ình.

DD..IIIIII..22.. NNhhữữnngg kkhhóó kkhhăănn ttừừ pphhííaa ggiiaa đđììnnhh
DD..IIIIII..22aa.. KKhhii lliinnhh mmụụcc ggặặpp tthhửử tthháácchh

 Nhiều khi thay vì nhận được những lời động viên khích lệ
thì linh mục có thể phải chịu những lời trách mó c chê bai
từ phía gia đình dễ làm cho bị tổn thương, thất vọng.

 Một số gia đình, bà con anh chị em có đời sống không tốt
khiến linh mục phải suy nghĩ, không y ên tâm làm việc
mục vụ được rồi dẫn đến chán nản.

DD..IIIIII..22bb.. KKhhii lliinnhh mmụụcc bbịị đđaauu ốốmm
 Khi đau ốm, cô đơn và chán nản, không ai có thể gần gũi

và chăm sóc linh mục tốt bằng bằng tình máu mủ ruột thịt
của cha mẹ, anh chị em bà con. Nhưng nếu không được
gia đình quan tâm động viên thì linh mục càng cảm thấy
cô đơn hơn.

 Khi ốm đau, bệnh tật mà gặp phải sự hờ hững lạnh nhạt,
linh mục càng khổ tâm hơn về mặt tinh thần. Có khi gia
đình vì ở xa nên không thể thường xuyên tới thăm nom và
giúp đỡ linh mục được.

 Nhưng người nhà của linh mục đến phục vụ, giúp đỡ trong
lúc đau ốm cũng có sự khó: bị giáo dân hiểu l ầm là cha chỉ
muốn người nhà đến phục vụ thôi, và cảm thấy xa cách đối
với cha xứ của mình.

 Khi có giáo dân nghĩ “một người làm quan cả họ được
nhờ”, sợ người nhà đến thu quén của cải của linh mục
mang về, khiến gia đình và anh em họ hàng e ngại không
muốn tới phục vụ.



442

 Những linh mục cứ phải gia đ ình bà con đến phục vụ mới
yên tâm thì cũng tội nghiệp cho con chiên bổn đạo phải
nghĩ ngợi “khi mạnh khỏe cha phục vụ m ình, mà khi đau
ốm thì mình lại bỏ mặc cha!”

 Khi đau yếu, con người dễ trở nên khó tính khó nết, việc
giúp đỡ của gia đình hay bổn đạo cũng là một hy sinh và
gánh nặng cho họ.

 Linh mục cũng có khi tủi thân v ì khi mạnh khỏe, ai cũng
năng tới nhờ cậy, mà khi gặp khó khăn, thử thách, đau ốm
thì ai cũng tránh xa, sợ vất vả liên luỵ.

DD..IIIIII..22cc.. KKhhii lliinnhh mmụụcc yyếếuu đđuuốốii hhooặặcc ssaa nnggãã
 Thay vì cảm thông chia sẻ khi linh mục yếu đuối hoặc sa

ngã, gia đình bà con có thể quay ra chỉ trích làm cho linh
mục càng cảm thấy tiêu cực và chán nản hơn.

 Gia đình, bà con anh ch ị em cũng có khi phải nghĩ ngợi,
buồn lòng vì linh mục không muốn cho gia đ ình biết
chuyện riêng của mình sợ cha mẹ và anh em họ hàng
buồn.

 Gia đình và bà con cũng có thể xa lánh linh mục v ì sợ phải
liên luỵ, làm cho linh mục dễ thất vọng, bỏ cuộc v ì sự xa
cách đó.

Có thể có hai cảnh trái nghịch: gia đình là chỗ dựa tinh
thần tốt nhất cho linh mục, nhất l à những khi gặp thử thách, đau
ốm hoặc yếu đuối sa ngã, nhưng gia đình cũng có thể gây ra cho
linh mục những khó khăn riêng.

Ngoài ơn Chúa trợ giúp, linh mục cũng rất cần lời cầu
nguyện, sự cảm thông nâng đỡ và chia sẻ từ phía gia đình. Muốn
được thế, linh mục cần sống tốt mối t ương quan với cha mẹ, anh
chị em thân thuộc. Mọi người phải ý thức rằng làm linh mục
không phải để thu quén cho gia đ ình, nhưng là để hiến thân phụng
sự Chúa và phục vụ mọi người.
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Cộng đồng giáo xứ là gia đình thiêng liêng của linh mục.
Nếu có được mối tương quan hài hòa giữa hai gia đình này, gia
đình máu mủ và gia đình giáo xứ của linh mục thì tốt đẹp biết bao
nhiêu cho đời sống và sứ vụ của linh mục trong mọi cảnh ng ộ.

DD..IIVV.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ vvàà kkhhóó kkhhăănn ggiiaa đđììnnhh ccóó tthhểể
mmaanngg llạạii cchhoo lliinnhh mmụụcc ttrroonngg tthhờờii ggiiaann ttuuổổii ggiiàà,,
hhưưuu ddưưỡỡnngg,, llââmm cchhuunngg vvàà ssaauu kkhhii đđãã qquuaa đđờờii..

Kinh Thánh nói tuổi già là khôn ngoan và đáng kính tr ọng,
nhưng đối với thời đại phát triển không ngừng về m ọi phương
diện khoa học kỹ thuật và cả quan niệm sống, th ì người già được
coi như lạc hậu và là cái thắng làm cho xã hội chậm phát triển.
Linh mục khi đến tuổi già hưu, tâm hồn có thể đạt đến mức hoàn
thiện của cuộc đời dâng hiến, nhưng thể xác thì trở nên già cổi và
đang tiến gần về với lòng đất. Lúc tuổi già và bệnh tật đau yếu bắt
đầu xuất hiện, không thể đáp ứng đ ược cho nhu cầu phục vụ, th ì
uy tín linh mục có thể bắt đầu giảm, giáo dân bắt đầu ch ê bai,
khiến ngài cảm thấy như dư thừa, người ta không cần mình nữa, vì
tuổi già xế bóng, đường đi dưới thế gần cùng gần hết, và mình
như đã hết thời, bị bỏ rơi, cô đơn lạc lõng trong cuộc đời, không
còn phục vụ trong cộng đoàn giáo xứ nên cũng không còn được sự
chăm sóc của cộng đoàn giáo xứ.

Cả cuộc đời dấn thân phục vụ không biết bao con người,
bao nhiêu giáo xứ, nhưng lúc về hưu thì hầu như không có ai đoái
hoài tới người đã tận tình phục vụ họ suốt bao năm. Lúc n ày trở
về với cuộc sống cô đơn một mình, ngài rất cần đến sự chăm sóc
của mọi người, nhưng hỏi ai có thể sẵn sàng? Khi cây đèn dầu đã
cạn, không còn đủ sức chiếu sáng, mấy ai còn muốn sử dụng?
Phải chăng chỉ còn trông vào gia đình, con cháu ?
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DD..IIVV..11.. NNhhữữnngg hhỗỗ ttrrợợ ddoo ggiiaa đđììnnhh,, bbàà ccoonn cchhoo lliinnhh
mmụụcc

DD..IIVV..11aa.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann ttuuổổii ggiiàà::
 Nếu không có nhà hưu dưỡng chung, nơi đâu các ngài có

thể đi về ngoài tổ ấm yêu thương gia đình, để cảm nhận
được an toàn và bình an? «rách lành đùm bọc dở hay đỡ
đần» để chuẩn bị cho cuộc ra đi lần cuối.

 Linh mục tuy sống cuộc đời dâng hiến phụng sự Thi ên
Chúa và tha nhân nhưng khi về già và hưu dưỡng cũng
không khỏi có những hụt hẫng và cô đơn. Chính lúc này
gia đình và những người thân nên đón nhận cha già với
tấm lòng chân thành và yêu mến, đồng hành và khích lệ
ngài, để ngài tiếp tục sứ mạng còn lại của cuộc đời dâng
hiến.

 Bệnh tật và yếu đau không thể tránh được, nếu linh mục
được gia đình tận tình chăm sóc, nâng đỡ, sẻ chia những
khó khăn và đau đớn của bệnh tật, thì ngài sẽ yên tâm bớt
đi cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi trong tuổi già.

 Quan tâm động viên, khích lệ, cổ vũ, để cha già lạc quan
tin tưởng tiếp tục hoàn thành tốt sứ vụ của mình trong
những năm cuối đời.

 Giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, chăm sóc, thăm
hỏi, thuốc thang khi ốm đau giúp cha gi à vơi đi nỗi đau thể
xác cũng như tinh thần của tuổi già bệnh tật.

 Tổ chức các dịp kỷ niệm nh ư mừng kim khánh, bổn
mạng... để vừa tôn vinh công trạng của các ng ài vừa để tỏ
sự quan tâm, gần gũi của gia tộc.

 Việc thăm nom của con cháu giúp cha gi à vơi bớt sự tự ti
vì tuổi già vô ích, vô tích sự, là gánh nặng cho con cháu,
và để cho ngài thấy được rằng ngài vẫn là chỗ dựa tinh
thần cho đời sống đức tin của con cháu.

 Việc có người thân lo cơm nước, hoặc luôn ở bên cạnh
giai đoạn này thật là ý nghĩa, đóng vai trò như chỗ dựa
vững chắc giúp các ngài vui vẻ tuổi già.
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 Nhớ nhắc cha già viết và gửi gắm chúc thư cho cẩn thận.
Nên gửi cho Tòa Giám mục một bản.

DD..IIVV..11bb.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann hhưưuu ddưưỡỡnngg
 Đi lại thăm viếng, động viên, khích lệ làm cho cha già bớt

cô đơn. Thăm nom, nuôi nấng, nâng đỡ, chạy thầy chạy
thuốc khi đau ốm khiến cha già được an ủi nhiều.

 Tổ chức kỷ niệm những dịp lễ tết, ngân khánh, kim khánh,
chúc thọ... giúp các cha thấy tuổi già của mình còn có ích.

 Tôn trọng và lắng nghe ý kiến cha già, mời về dâng lễ tại
gia đình trong các dịp lễ cưới xin, giỗ chạp, và những việc
lớn khác để tạo dịp tốt cho ng ài thay đổi bầu khí, giúp tuổi
già được thanh thản.

DD..IIVV..11cc.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann llââmm cchhuunngg
 Quy luật tự nhiên của cuộc đời là sinh lão bệnh tử. Có sinh

ra là có chết đi, thế nhưng đứng trước cái chết, cha già
cũng cảm thấy hãi sợ, mặc dù đã xác tín rằng chết là cửa
ngõ bước vào một đời sống mới, đời sống ngập tr àn hạnh
phúc cùng Thiên Chúa, Đấng mà ngài đã từng phụng sự và
đặt niềm hy vọng.

 Trước khi chia tay giã từ cuộc đời ra đi trở về với Đấng m à
cả cuộc đời cha già đã dấn thân phụng sự, ngài cũng thấy
bàng hoàng lo âu. Chính trong lúc này, s ự hiện diện của
gia đình và những người thân là nguồn động viên và khích
lệ lớn lao, làm cho tâm hồn cha già được an ủi, giúp ngài
đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa để ngang qua cái
chết, ra đi trong an bình của Thiên Chúa.

 Cùng với giáo xứ và Giáo phận, gia đình để tâm lo cho cha
già được chịu các phép sau hết sốt sắng. Có con cháu b ên
cạnh trong giờ lâm chung khiến cha gi à được an ủi nhiều
và giờ ra đi được bình an.

 Có những việc muốn trăn trối lại trực tiếp cho con cháu
nên sự hiện diện của gia đ ình lúc này sẽ là cơ hội cho cha
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già ủy thác những việc mà ngài chưa hoàn tất được khi còn
sống.

 Gia đình và những người thân có thể cộng tác với Giáo
phận và giáo xứ cùng lo liệu tổ chức hậu sự cho cha gi à
cách chu đáo, và còn

 Sưu tập những tấm ảnh hoặc tài liệu quý để phát hành và
làm kỷ niệm giúp tưởng nhớ để cầu nguyện cho ngài.

DD..IIVV..11dd.. TThhờờii ggiiaann ssaauu kkhhii qquuaa đđờờii::
 Cùng với giáo xứ và Giáo phận thực hiện di chúc, hoàn tất

tâm nguyện và những việc còn dang dở hay trang trải nợ
nần của cha già.

 Nhớ ngày giỗ, xin lễ, đọc kinh cầu nguyện cho ng ài.
 Hương khói, tảo mộ hằng năm vào dịp giỗ chạp, lễ tết.

DD..IIVV..22.. NNhhữữnngg kkhhóó kkhhăănn ddoo ggiiaa đđììnnhh ggââyy rraa cchhoo lliinnhh
mmụụcc

DD..IIVV..22aa.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann ttuuổổii ggiiàà::
 Nếu vì hòan cảnh mà phải hưu tại gia, thì gia đình cũng có

những thách đố của nó: dăm ba bữa th ì được, nhưng dài
ngày thì làm sao? Thời giờ, công sức đã thế, còn vấn đề tài
chánh nữa!

 Khi về già hưu trí, nếu cha già không có tiền thì con cháu
nghèo túng cũng khó có thể chăm sóc đầy đủ cho cuộc
sống của ngài.

 Lúc tuổi còn trẻ, linh muc ít quan tâm tới gia đ ình và
những người thân, mà gần như chỉ biết quan tâm chăm lo
đến cộng đoàn giáo dân mà thôi, nên lúc tuổi già và về hưu
có thể mặc cảm với gia đình và những người thân.

 Chính trong sự cô đơn và đau yếu, cha già lại cảm thấy hối
hận về những cư xử thiếu tế nhị với gia đinh v à những
người thân của mình. Con cháu đôi khi sao lãng việc thăm
hỏi vì ở xa hoặc mải mê làm ăn, hoặc cũng có thể vì những
hoàn cảnh khó khăn về vật chất không thể chăm sóc cho
cha già được đầy đủ, khiến tuổi già càng cô đơn, buồn tủi.
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 Gia đình và những người thân có thể nghĩ là cha già đã
dâng mình phụng sự Chúa phục vụ Giáo hội, th ì Giáo hội
và cộng đoàn giáo xứ phải lo chăm sóc cho ngài khi ngài
già yếu và về hưu, nên có thể bỏ bê ngài.

 Sự già yếu bệnh tật của cha già có thể trở thành gánh nặng
cho gia đình, khiến họ tỏ ra mệt mỏi khiến ngài cảm giác
tủi thân, buồn phiền.

 Nếu con cháu sống đạo còn bê bối, tương quan với người
ngoài còn mâu thuẫn, thì uy tín và danh dự của cha già sẽ
ảnh hưởng. Đó là nỗi niềm và gánh nặng cha già phải
mang vì gia đình.

 Tâm lý thấy mình như vô dụng, không giúp gì được cho
con cháu, và thái độ “kính nhi viễn chi” của con cháu có
thể gây nên khủng hoảng tinh thần cho cha gi à. Thường
khi còn trẻ cha không chăm lo cho gia đ ình thì lúc về già
khó được đón nhận.

 Khi giải quyết các vấn đề nội bộ gia đ ình, những người
trong cuộc thường muốn kéo cha già đứng về phía mình,
khiến ngài cảm thấy mệt mỏi vì những bon chen thiệt hơn.

DD..IIVV..22bb.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann hhưưuu ddưưỡỡnngg::
 Người thân, một phần do làm ăn, ít có thời gian, một phần

do thờ ơ, hoặc ngại ngùng mà không thăm viếng, một phần
cho rằng Giáo phận lo hết mọi sự cho cha gi à nên mọi việc
phó thác cho Giáo phận, tất cả gây lỗ hổng lớn về tinh thần
và tình cảm cho cha già.

 Những đổ vỡ, những thất bại lớn, những khó khăn trong
gia đình về đời sống tình cảm, kinh tế, đạo đức đều có thể
làm cha già buồn đau, trăn trở, khiến tuổi h ưu thêm nặng
nề.

 Gia đình đôi khi trở nên gánh nặng, nỗi niềm khó giãi bày
cũng là gốc rễ phát sinh thất vọng, chán nản cô đ ơn cho
cha già.



448

 Nơi nghỉ hưu xa cũng là một trở ngại lớn cho con cháu khi
thăm viếng, chăm nom.

DD..IIVV..22cc.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann llââmm cchhuunngg::
 Gia đình sống đạo còn bê bối, những tranh giành thừa kế,

quyền lợi lúc này sẽ khiến cha già đau khổ, lo lắng, trăn
trở, làm cho giờ ra đi của ngài không bình an thanh thản.

 Giờ lâm chung của cha già có thể là giờ gặp gỡ bình an,
nhưng cũng có thể là giờ gặp gỡ bùi ngùi sót xa vì những
sự chia rẽ và ganh tỵ, tranh dành trong gia đình và những
người thân.

 Khi cha già nằm xuống cũng có thể là lúc anh em họ hàng
và những người thân đòi quyền lợi và gây nhiều khó khăn
trong việc tổ chức tang lễ. Sự không đồng quan điểm của
gia đình với Giáo phận và giáo xứ khi tổ chức tang lễ cũng
là một nỗi buồn phiền lớn.

DD..IIVV..22dd.. TTrroonngg tthhờờii ggiiaann ssaauu kkhhii qquuaa đđờờii::
 Dễ bị quên lãng, nếu trước đó cha ít liên hệ hoặc không

đáp ứng được nhu cầu thực dụng của người thân.
 Nếu con cháu không đồng thuận, kinh tế không khá giả th ì

cũng khó mà nhớ đến ngày giỗ của cha.
 Khi cha già đã an nghỉ không biết có còn người thân nào

nhớ đến ngài để cầu nguyện cho ngài không.
 Mộ phần cha ở xa cũng là điều khó khăn cho con cháu khi

muốn thăm viếng và thắp hương cầu nguyện.
 Lo làm ăn và những bon chen ở đời khiến con cháu ít quan

tâm đến cha già khi còn sống, thì cũng rất dễ quên khi ngài
đã qua đời.
Trên đây chỉ phác họa đôi nét về cái được và cái chưa

được của cuộc đời linh mục, giúp ứng sinh có cái n hìn căn bản để
biết cách sống thế nào với gia đình và những người thân trong
cuộc đời dâng hiến đang đi; đồng thời cũng có cái nh ìn đúng đắn
về vai trò của gia đình và những người thân trong đời sống dâng
hiến của mình, từ đó can đảm và an tâm tiếp bước trên con đường
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dâng hiến để phụng vụ Chúa và tha nhân trong nhiệt tình và yêu
thương.

BBÀÀII ĐĐỌỌCC TTHHÊÊMM

TỔ ẤM HOÀNG HÔN

Nhiều Giáo phận có nhà hưu dưỡng tại Giáo phận, ngay
trong khu vực Tòa Giám mục hoặc một nơi riêng biệt, cho các
linh mục lớn tuổi hoặc bệnh hoạn không còn làm việc được nữa
sống những ngày cuối đời, chờ đợi Chúa gọi về. Nhưng cũng có
những Giáo phận chưa có nhà hưu dưỡng dành riêng cho linh mục
và để các linh mục tự lo liệu lấy. Có những Giáo phận có nhà hưu
dưỡng, nhưng để các linh mục được tự do hưu ở nhà hưu của giáo
phận hay ở đâu có thể tiếp nhận họ, hoặc ở với bà con cháu chắt.

Phần đông nhà hưu dưỡng giáo phận yêu cầu các cha hưu
phải đóng góp bằng cách dâng lễ, nhưng chế độ chăm sóc không
rõ ràng và chu đáo, tiêu chuẩn cấp dưỡng thấp và quá chặt chẽ.
Các cha già và bệnh tật thường phải theo chế độ ăn kiêng, hoặc do
thời tiết và bệnh hoạn không ăn được những thứ dọn ra, nhưng
người phục vụ không có điều kiện để thay thế, khiến các ngài phải
chịu thiếu thốn, đói khát, tủi thân, đâm ra tiếc nuối, hụt hẫng…,
nhất là các vị lúc đương làm việc có những điều kiện sống cao và
thoải mái hơn: cực trước sướng sau thì sướng hơn, nhưng sướng
trước cực sau thì cái cực càng nặng nề! Đây cũng là một lý do
khiến các cha già ngại hưu ở nhà hưu chung.

Tại một số giáo phận, khi một cha hưu chết, giáo phận sẽ
cho hòm chôn, còn các chi phí d ịp an táng thì gia đình phải chịu.
Do đó, nếu không còn gia đình hoặc gia đình quá nghèo, cha già
phải dè sẻn dành dụm trước cho khoản này, không dám cả ăn
uống thuốc men khi còn thấy chịu đựng được. Ngược lại, có một ít
cha để dành và di chúc lại cả tiền xe cộ và ăn uống cho các bổn
đạo cũ đi đưa đám mình!
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Ngoài ra, do điều kiện tuổi tác và sức khỏe, có những vị
cần được chăm sóc đặc biệt (dìu dắt, bợ đỡ, lau chùi, đấm bóp và
vệ sinh thân thể), mà nhân viên nhà hưu dưỡng không thể đảm
đang nổi. Các vị có bà con cháu chắt có điều kiện kinh tế và thời
gian thì đến ở với để chăm sóc. Các vị không có bà con cháu chắt
thì phải bỏ tiền ra thuê người đến ở phục vụ. Nhưng gặp vị nghèo
khó chẳng có gì để bồi dưỡng hay thuê người giúp, chỉ trông vào
“người đi qua kẻ đi lại” thì thật đáng thương. Nhân viên phục vụ
ít, lại nhiều công việc, nên chỉ dành cho các vị hưu dưỡng sự phục
vụ theo tiêu chuẩn chung và theo lượt. Từ hoàn cảnh này, nhiều vị
rất tội nghiệp là từ thân thể và phòng ở của các vị xông mùi hôi
hám. Có vị vì phải nằm lâu một bề nên bị lỡ loét đau đớn lắm. Đó
cũng là một lý do nữa khiến các cha ngại về nhà hưu chung. Và đã
có vị chết ở trong phòng chẳng ai hay, và cũng chẳng biết chúc
thư để ở đâu. Vì thế Giáo Hội khôn ngoan yêu cầu mỗi linh mục
phải viết và để một bản chúc thư ở Tòa Giám Mục.

Nhưng trường hợp những vị có con cháu hay thuê người
tới ở lại chăm sóc lại nảy sinh vấn đề khác: thường nhà hưu chỉ
dành cho mỗi cha hưu một phòng khép kín với các công trình phụ
cần thiết. Nay người giúp cũng ở và làm mọi sự trong đó, suốt
ngày đêm; và nếu đó lại là người nữ thì rất bất tiện, khó coi và có
khi nguy hiểm nữa. Chúng ta đi tu, tận hiến đời mình cho Chúa,
cho Giáo Hội và các linh hồn, nhưng chúng ta vẫn không thôi là
con người. Nhiều người trêu nhau: “trâu già mà sừng không già”
hay "già chưa đều".

Do những hoàn cảnh ấy, có một số linh mục không đủ tinh
thần từ bỏ và phó thác như thân phận Chúa Giêsu “con chim có t ổ,
con chồn có hang, Con Người không nơi tựa đầu”, mà lại có đôi
chút phương tiện nên phòng xa thủ lại một số tiền hay xây dựng
nhà cửa để hưu sau này. Từ đó sinh ra keo kiệt và quá đòi hỏi giáo
dân trong vấn đề lễ lạy, bí tích và phân biệt đối xử, trọng giàu
khinh nghèo! Chủ chăn mà làm khó dễ quá cho giáo dân trong vấn
đề lãnh nhận các bí tích sẽ gây nên một hậu quả ngược lại rất tai
hại, là đẩy họ ra khỏi Giáo Hội... Những người làm như thế phải
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nghĩ đến lúc phải trả lẽ nặng với lương tâm thức tỉnh của mình và
với Chúa. Có những vị “dại” xây nhà tại nơi mình phục vụ, gây
nhiều phiền phức cho người kế nhiệm và giáo dân, và cuối cùng
cũng chẳng được ở! Những vị “khôn hơn” đầu tư xây nhà cửa cho
ông bà cố và dành những căn phòng tiện nghi cho mình hưu sau
này.

Qua những bất tiện đó, có những Giáo phận đưa ra các
biện pháp: Không cho hưu tại giáo xứ đã làm việc; ai hưu tại nhà
hưu dưỡng giáo phận thì giáo phận đài thọ phần lớn và cha hưu
dâng một số ý lễ; còn ai hưu tại nhà riêng thì phải tự túc hoàn
toàn. Có một giáo phận kia xin được Tòa Thánh và vận động giáo
dân trong và ngoài nước lập nên một quỷ hưu khá lớn do một Ủy
ban đặc trách làm lợi thêm. Giáo phận ấy đã đài thọ trọn gói cho
các cha hưu tại nhà hưu của giáo phận, và đài thọ hai triệu đồng
cho các cha hưu tại trụ sở của giáo phận gốc, còn tất cả các cha
đang làm mục vụ được giúp khám sức khỏe tổng quát hằng năm,
và ai bị bệnh được giúp tới mức tối đa ba mươi triệu.

Nếu tất cả các giáo phận đặc biệt quan tâm, học hỏi lẫn
nhau và giúp nhau tổ chức những nhà hưu dưỡng thật hẳn hoi, để
chăm lo tốt cho các cha sau thời gian phục vụ đầy công lao vất vả,
không những phần vật chất, mà nhất là phần tinh thần. Các cha
hưu sống thành cộng đồng huynh đệ trong vui tươi, an b ình, hạnh
phúc, tin yêu, tín thác cho Chúa và Giáo Hội, nêu gương cho đàn
em, và cũng là hậu phương cầu nguyện cho đàn em trên cánh
đồng truyền giáo và dưỡng giáo. Còn các linh mục đang làm mục
vụ cũng được an tâm về tương lai tuổi già của mình, chẳng cần
suy tính phòng xa tích trử gì cả, một mực hết lòng cống hiến cho
đoàn chiên, và có thể góp phần với giáo phận trong việc xây dựng,
trang bị và bảo trì nhà hưu dưỡng chung. Được vậy thì siêu nhiên
và tốt đẹp biết bao!

Nhưng đối với các nhà hưu dưỡng chung cho các cha như
thế, xin đề nghị các vị hữu trách liệu làm sao có đủ nhân viên
phục vụ được huấn luyện thích hợp và cũng có phương tiện cần
thiết để đáp ứng kịp thời cho các vị đau yếu cần chăm sóc đặc
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biệt. Có như thế, các cha sắp hưu được an tâm và vui vẻ đi hưu,
nêu gương sáng cho đàn em đi sau.  Ngoài ra, trong trường hợp
không thể có đủ nhân viên phục vụ như thế, mà có những cha thực
sự cần thiết được phục vụ đặc biệt riêng, xin thiết kế thế nào để kế
cận phòng cha hưu có một phòng nhỏ với những công trình phụ
tối thiểu cho người giúp ở và sinh hoạt, chứ không ở chung và
dùng chung phòng với cha hưu.

Nhưng trong tất cả những trạng huống tế nhị này, chớ gì
chúng ta hướng về Mẹ Maria. Mẹ đã hiến dâng Con Mẹ bằng lòng
ưng thuận đầu tiên với mầu nhiệm Nhập Thể. Và trong suốt cuộc
sống, Mẹ vẫn tiếp tục hiến dâng Chúa Giêsu. Mẹ đã trao phó Ngài
trong tay ông Simêon ngày dâng Chúa vào Đ ền Thánh. Mẹ đã
hiến dâng khi Ngài rời bỏ gia đình để bắt đầu sứ vụ công khai. Và
trên tất cả, Mẹ đã hiến dâng Ngài trên thập giá vì phần rỗi nhân
loại. Trong khoảnh khắc đáng sợ ấy, Chúa Kitô cũng trao ban và
đặt Mẹ Ngài trong sự chăm sóc của Giáo Hội, qua con người của
người môn đệ yêu dấu.

Sau cùng, chớ gì lòng nhân hậu của Giáo Hội còn quan
tâm đặc biệt đến những người này nữa trong các viện dưỡng lão
của Giáo Hội. Đó là cha mẹ của một số linh mục gặp hoàn cảnh
già cả neo đơn, không ai chăm sóc. Các anh em linh m ục ấy có thể
gửi gắm cha mẹ hầu được yên tâm phục vụ các linh hồn, trở nên
linh mục nhiệt thành hơn, hoàn toàn sống vì đoàn chiên. Nếu được
vậy thì tốt đẹp biết bao, vì bao nhiêu năm trước cha mẹ họ đã trao
họ cho Giáo Hội, và bây giờ họ lại được đặt cha mẹ mình trong
vòng tay chăm sóc của Giáo Hội. Trong lãnh vực này, Giáo Hội
cũng nên lưu tâm đến hoàn cảnh, tình cảm và những trăn trở
không thể tránh được của các linh mục là con một hay con trai
duy nhất trong gia đình. Cầu mong cho họ “một lần đã quảng đại
thì được quảng đại cho đến cùng”. Nữ Vương ban sự bình an, xin
cầu cho chúng con. Amen.
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DD..VV.. NNhhữữnngg ggìì lliinnhh mmụụcc nnêênn llààmm vvàà kkhhôônngg nnêênn
llààmm cchhoo ggiiaa đđììnnhh,, nnhhấấtt llàà ôônngg bbàà ccốố,,
ccũũnngg nnhhưư ccoonn ccááii bbảảoo ttrrợợ vvàà lliinnhh ttôônngg

Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài phú bẩm cho họ
con tim để yêu thương chia sẻ với tha nhân. Vì thế, cuộc sống của
con người không thể không có các mối tương quan, đặc biệt nơi
người linh mục, các mối tương quan đó càng đòi hỏi sâu đậm hơn:
Tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha, Đấng chọn và mời
gọi cha làm chứng cho Ngài; tương quan với tha nhân để cùng
nhau sống lời mời gọi nên thánh. Linh mục cần phải thăng hoa các
mối tương quan này. Chúng ta sẽ trình bày những điều linh mục
nên làm và không nên làm cho nh ững người thân trong gia đình
huyết tộc cũng như gia đình linh tông.

DD..VV..11.. ĐĐốốii vvớớii ggiiaa đđììnnhh bbàà ccoonn,, đđặặcc bbiiệệtt llàà ôônngg bbàà ccốố
DD..VV..11aa.. NNhhữữnngg đđiiềềuu nnêênn llààmm

 Là thành viên của gia đình, linh mục cũng có nghĩa vụ
quan tâm đến anh chị em, bà con và đặc biệt là ông bà cố,
người đã sinh thành dưỡng dục mình. Đây là những người
đã giúp đỡ, động viên và dưỡng nuôi ơn gọi linh mục của
mình, nên linh mục cần có lòng biết ơn, trân trọng và giữ
tình giao hảo, dâng lời cầu nguyện cho mọi ng ười trong
gia đình, qua kinh nguyện và nhất là trong thánh lễ hàng
ngày.

 Linh mục phải là người con hiếu thảo đối với cha mẹ bằng
việc quan tâm chăm sóc các ng ài cả về tinh thần lẫn vật
chất trong phạm vi có thể: Linh mục ki ên định theo đuổi
ơn gọi bằng đời sống đạo đức, thánh thiện để trở n ên món
quà tinh thần cho cha mẹ.

 Về vật chất: Linh mục là một người con trong gia đình nên
có bổn phận như các người con khác, cũng phải chăm lo
cho cha mẹ khi cha mẹ bệnh tật, già yếu hoặc những nhu
cầu cần thiết, trong điều kiện có thể của m ình.
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 Nên thu xếp công việc về thăm viếng, động vi ên mọi
người trong gia đình vào các dịp đặc biệt.

 Cầu nguyện cho ông bà cố và mọi người trong gia đình.
Khi trong gia đình có người thân qua đời, linh mục về yên
ủi chia buồn cùng gia đình, cũng như dâng thánh lễ cầu
nguyện cho người mới qua đời, cách riêng khi ông bà cố.

 Có thể phụ cấp nuôi dưỡng và chăm sóc ông bà cố khi cần
thiết: thăm hỏi và tặng quà vào những dịp lễ tết hay những
ngày đặc biệt.

 Vâng phục các ngài với tất cả lòng yêu thương, kính trọng
và hiếu thảo. Giữ tôn ti trật tự trong gia quyến, kính tr ên
nhường dưới, xưng hô đúng vai vế đối với những người
trong gia đình và họ hàng. Thông cảm với ông bà cố, vì
các ngài có thể là những người xưa và không được học
hành nhiều.

 Thăm hỏi những vị tiền bối và xin ý kiến của các ngài. Có
thế lắng nghe các ngài nhận định phê bình, đánh giá với
niềm kính trọng sâu xa, tuy các vị đó không đ ược học
nhiều như mình, nhưng kinh nghiệm đời thì chắc chắn các
vị đó hơn mình.

 Nếu nhà con một, có thể nuôi dưỡng ông bà cố ở giáo xứ
của mình. Tuy nhiên, việc này rất tế nhị, thực sự cần thiết
thì hãy làm cách đó, và đừng để các ngài can thiệp vào
công việc của giáo xứ.

 Khuyên dạy, chia sẻ, động viên một cách có trách nhiệm
với người thân và gia đình về đời sống đức tin và luân lý.

 Làm gương cho mọi người, nhất là con cháu trong gia đ ình
về lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Khi có dịp thuận
tiện, nên về thăm cha mẹ và những người thân.

 Nâng đỡ và giúp đỡ không những về mặt tinh thân m à về
cả vật chất nữa, nhất là những lúc khó khăn, đau yếu. Linh
mục cũng phải trân trọng sự giúp đỡ từ phía gia đ ình về
vật chất lẫn tinh thần.
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 Linh mục phải trở nên dấu chỉ, trung gian hòa giải các mối
bất hòa trong gia đình; đồng thời hướng dẫn mọi người
sống các giá trị Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội.

 Linh mục động viên, khuyến khích con cháu trong việc
học hỏi giáo lý và văn hóa; trân trọng những giá trị truyền
thống tốt đẹp của gia đình. Nên mời gia đình, họ hàng và
cha mẹ tới thăm giáo xứ trong những dịp thuận tiện.

 Cần cân nhắc lựa chọn mức thang giá trị mỗi khi có
chuyện liên can đến giáo xứ và gia đình. Linh mục giữ thế
trung lập giữa gia đình, họ hàng với cha xứ và giáo xứ quê
hương.

DD..VV..11bb.. NNhhữữnngg đđiiềềuu kkhhôônngg nnêênn llààmm
 Linh mục không nên để cha mẹ quá thiếu thốn khi có điều

kiện chăm lo, nhưng không nên dùng của cải vật chất của
nhà xứ nơi mình được ủy thác trông coi để làm giàu cho
gia đình.

 Không áp đặt ý kiến của mình cho ông bà cố và gia đình,
nên nhớ bổn phận làm con và là một thành viên trong gia
đình.

 Không thường xuyên về nhà hay quá lo lắng cho gia đình,
vì như thế dễ làm cho người khác nói mình chỉ chăm lo
cho gia đình mà bỏ bê công việc của Giáo Hội. Nhưng
không vì thế mà thờ ơ không màng gì đến gia đình và
người thân.

 Không nên sống cách trưởng giả, coi thường người thân và
những người ít học trong gia đ ình và họ hàng, tự phụ mình
là linh mục học rộng biết nhiều để lên lớp, dạy đời... Nếu
có muốn khuyên răn hay chỉ bảo thì cũng cần khéo léo, tôn
trọng cách đúng mực.

 Không nên vội vàng phê bình, chỉ trích hoặc can thiệp quá
sâu vào những vấn đề nội bộ của gia đ ình và họ hàng,
nhưng cũng không nên thờ ơ với những việc đại sự của gia
đình.
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 Không nên thu cóp những thứ người ta giúp đỡ cho việc
mục vụ mang về nhà làm của riêng. Tránh tình trạng “một
người làm quan cả họ được nhờ” mà phụ cấp quá nhiều
cho ông bà cố cũng như mọi người trong gia đình.

 Không nên lo lắng quan tâm đến gia đ ình cách thái quá mà
bê trễ việc mục vụ giáo xứ, cũng như không được để gia
đình của mình can dự vào những công việc của giáo xứ
mình coi sóc.

 Không nên cho người thân vay tiền của giáo xứ v à cẩn
trọng trong việc cho vay tiền của cá nhân m ình.

DD..VV..22.. ĐĐốốii vvớớii ccoonn ccááii bbảảoo ttrrợợ
DD..VV..22aa.. NNhhữữnngg đđiiềềuu nnêênn llààmm

 Linh mục có bổn phận giúp đỡ các mầm non ơn gọi nam
cũng như nữ, ít là trong nhiệm sở mình coi sóc. Noi gương
Chúa Giêsu trong việc tuyển chọn và huấn luyện các mầm
non ơn gọi.

 Làm cho gia đình linh tông có những mối dây liên hệ và
hiệp thông tốt lành giúp ích cho sự thăng tiến ơn gọi.

 Cư xử đúng vai trò một người cha để con cái tin tưởng bày
tỏ xu hướng, tâm tình cách chân thành và cởi mở. Tận tình
hướng dẫn con cái để họ có thể chọn đúng con đ ường mà
Thiên Chúa muốn họ đi.

 Tìm hiểu hoàn cảnh và môi trường giáo dục để ngăn chặn
những nguy hại và phát triển những ưu điểm cho con cái
về ơn gọi.

 Tạo sự gần gũi với gia đ ình của con cái và dạy họ biết quí
trọng bố mẹ và gia đình của họ. Nên thăm gia đình họ
trong những dịp cần thiết để khích lệ động viên gia đình
cùng chăm lo ơn gọi cho con cái.

 Đối xử bình đẳng và trong sáng trong lời nói và việc làm
với những con cái đã tin tưởng nhận mình, nhất là đối với
các con gái.
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 Vì là chỗ dựa tinh thần cho con cái nên linh mục cần sống
gương mẫu, có đức tin vững vàng, nhiệt tâm với các linh
hồn, vui vẻ lạc quan, nỗ lực trau dồi kiến thức, thể hiện
lòng can đảm và trung thành với Chúa và Giáo hội.

 Có thể góp phần vào việc chu cấp một phần vật chất cho
con cái bảo trợ để chúng có đủ điều kiện đ ược học hành và
tu tập: nhiều con em giáo dân ngh èo bị thất học, mà càng
thất học càng nghèo đói và bị thua thiệt đủ điều. Có nhiều
con em có đủ trí khôn và rất hiếu học, lại có những em
muốn dâng mình cho Chúa để phục vụ các linh hồn sau
này, nhưng vì nhà nghèo không đi học nổi nên đành chịu.

 Hướng dẫn, động viên để giúp họ tiến lên trên con đường
nhân đức. Tạo sự gần gũi, tin tưởng, nhất là tạo môi trường
thuận lợi cho con cái học tập và thăng tiến trên con đường
thiêng liêng. Phân tích đời sống ơn gọi cách chân thực và
đa diện để các em hiểu biết và sống đời sống ơn gọi cách
tốt hơn.

 Sống đời sống trong sáng với các con cái m ình. Luôn đồng
hành và động viên con cái, nhất là trong những lúc khó
khăn, khủng hoảng, đặc biệt là cảm thông và tập đi vào
suy nghĩ của họ để hiểu họ và định hướng cho họ cách
đúng đắn hơn.

 Trợ cấp vật chất vừa đủ để khích lệ con cái thăng tiến tri
thức và đời tu. Tập cho các em có ý thức trách nhiệm
lương tâm: mình đã được giúp đỡ mà nên người nên việc,
thì sau này khi đến lượt mình cũng phải cố gắng giúp đỡ
những người kém may mắn hơn mình. Người này giúp
người khác, rồi người khác lại giúp người khác nữa, cứ
như thế mà nhân rộng mãi ra, biết đâu chừng sẽ có một
hiệu quả lớn lao.

 Cầu nguyện và có những chỉ dẫn kịp thời để giúp con cái
tìm ra thánh ý Chúa để tiếp tục dấn thân. Nếu có những
dấu hiệu đi lạc xa mục đích th ì cần có những ngăn chặn,
hướng dẫn kịp thời.



458

 Nên làm gương sáng cho những người mà mình nhận bảo
trợ ơn gọi. Ý thức rằng đời sống của m ình ảnh hưởng rất
lớn tới đời sống ơn gọi của con cái.

DD..VV..11bb.. NNhhữữnngg đđiiềềuu kkhhôônngg nnêênn llààmm
 Không để tình cảm làm ảnh hưởng đến ơn gọi và bổn phận

mục vụ của mình; cũng đừng để tình cảm của mình bị
thiên lệch khiến có sự so b ì ảnh hưởng đến mối hiệp nhất
trong gia đình.

 Không nên dùng tiền để chiêu mộ ơn gọi hoặc chiều
chuộng con cái bằng cách cho tiền thoải mái, so b ì với con
cái cha khác.

 Không nên nhận quá nhiều con khi không thể chu to àn bổn
phận. Cũng không nên lợi dụng gia đình của con cái bảo
trợ để mưu cầu lợi ích riêng: để con nuôi cha thay vì cha
nuôi con!

 Không nên chỉ nuôi con nhằm mục đích giúp m ình mà
không tính đến việc đào tạo họ để họ có cơ hội tiến lên.
Không nên giao quá nhiều việc cho con cái trong khi
chúng cần thời gian để học riêng.

 Không nên tạo tinh thần cục bộ cho con cái , hoặc kỳ vọng,
đòi hỏi quá để gây áp lực nặng nề cho con cái.

 Không nên giúp đỡ quá mức cần thiết những ng ười mình
bảo trợ, khiến họ lầm tưởng đi tu là để được hưởng thụ
giàu sang.

 Không nên ép họ phải đi tu hay tuyệt đối phải vâng lời đi
đúng con đường mình vạch ra. Không nên buồn phiền thất
vọng và coi thường những người mình bảo trợ nếu họ
không tiếp tục con đường tu trì.

 Không nên lợi dụng lòng tốt và thiện chí của họ để biến họ
thành những người giúp việc, sai khiến họ l àm một số
công việc cho lợi ích cá nhân mình.

 Không nên có những quan tâm thái quá, những thái độ,
tiếp xúc quá thân mật, nhất l à đối với các con gái; nhớ
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rằng mọi mối tương quan khác giới đều có tính cách phái
tính.

 Không nên phân tích đời sống tu trì một cách phiến diện
và cho các em biết những điều tiêu cực, những khoảng tối
trong Giáo Hội kẻo các em nản chí dấn thân.

 Không nên làm gương xấu hay có những lời nói và hành
động không có tính cách làm gương sáng. Tránh kiểu nói
lưỡng nghĩa, gây hiểu lầm và ảnh hưởng không tốt sau
này.

 Không nên coi việc giáo dục con cái bảo trợ là của Chủng
việnh hay của Nhà dòng, mà cha đỡ đầu phải có trách
nhiệm và bổn phận cộng tác với các nh à đào tạo.

DD..VV..33.. ĐĐốốii vvớớii aannhh cchhịị eemm lliinnhh ttôônngg
DD..VV..33aa.. NNhhữữnngg đđiiềềuu nnêênn llààmm

 Cầu nguyện chung cho nhau trong b ước đường thánh hiến
và chia sẻ nâng đỡ nhau với một t ình cảm trong sáng.
Chúc mừng và tặng quà nhau trong những dịp đặc biệt.

 Khi có việc của gia đình, mọi người nên có trách nhiệm
chung. Tìm dịp để cộng tác, làm việc chung với nhau, nối
kết với anh chị em  của mình, nhưng tránh tinh thần cục bộ
và phe cánh.

 Thăm gia đình nhau vào dịp đặc biệt, hay thỉnh thoảng tổ
chức cùng nhau đi tham quan hay hành hương đ ể tạo sự
hiệp thông sâu xa giữa các thành viên.

 Nêu gương sáng bằng đời sống linh mục đích thực ng ày
càng trở nên giống Chúa Kitô để cùng nhau thăng tiến và
phát triển Giáo Hội.

 Đoàn kết yêu thương nhau, cộng tác với nhau trong việc
chu toàn sứ vụ. Học hỏi kiến thức v à kinh nghiệm sống
của các anh chị em đi trước. Hướng dẫn, chia sẻ và đồng
hành với các em đi sau. Góp ý xây dựng cho nhau mỗi khi
có dịp thuận tiện, đặc biệt là qua cha cố.
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 Đối với người lớn tuổi, người đi trước cần kính trọng, v ì
họ là những người có kinh nghiệm trong đời sống tu tr ì.
Với những người lớp sau cần có thái độ tôn trọng v à bảo
ban như người anh đi trước, như người hướng dẫn có kinh
nghiệm và trách nhiệm.

 Sống khiêm nhường, cởi mở, cảm thông và giúp đỡ. Cần
thăm viếng nhau khi đau yếu bệnh tật v à khó khăn về mặt
tinh thần cũng như vật chất.

 Chia sẻ cho nhau những khó khăn th ường gặp trong việc
mục vụ để động viên khích lệ nhau thực thi tốt sứ vụ Chúa
và Giáo hội trao phó.

 Cầu nguyện, chia sẻ và trợ lực nhau trong bước đường ơn
gọi. Coi nhau như những người anh chị em ruột.

DD..VV..33bb.. NNhhữữnngg đđiiềềuu kkhhôônngg nnêênn llààmm
 Không nên để những tình cảm cá nhân, đặc biệt t ình cảm

khác giới làm ảnh hưởng đến ơn gọi của mỗi người.
 Không vì anh chị em linh tông mà bè cánh làm ảnh hưởng,

gây chia rẽ, gây gương mù gương xấu trong giáo phận,
giáo xứ và dòng tu.

 Không nên bàn tán quá đến đời tư và gia đình của nhau,
hoặc ghen tị nói xấu nhau hay có thái độ coi th ường và
khích bác nhau, nhất là trước mặt cha bố.

 Không nên tặng quà vật chất quá thường xuyên với những
món quà có giá trị lớn, hoặc tổ chức hội họp, tiệc t ùng quá
nhiều gây tốn kém và gương xấu cho người khác.

 Đối với chị em trẻ tuổi không n ên suồng sã trong cách ăn
nói cũng như cư xử. Không nên tiếp xúc riêng tư quá nhiều
và chia sẻ những chuyện có hại cho ơn gọi.

 Không nên có tinh thần cục bộ, chỉ lo cho anh chị em của
mình mà không có trách nhiệm chung.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có kinh nghiệm về các
mối tương quan. Đức Giêsu, con người hoàn hảo, là mẫu mực
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trong các mối tương quan. Là hình ảnh sống động của Chúa Gi êsu
tại trần gian, linh mục hãy theo sát Ngài trên mọi nẻo đường,
trong mọi hành động và lời nói. Như Chúa Giêsu luôn sống cho
Chúa Cha, trong sự tuân phục Đức Mẹ và Thánh Giuse, linh mục
được mời gọi tận hiến hoàn toàn cho Chúa và công việc của Ngài,
nhưng không quên bổn phận với những người thân trong gia đình
huyết tộc cũng như linh tông.

Thật vậy, tương quan hai chiều: hàng dọc với Thiên Chúa
và hàng ngang với con người, đặc biệt với cha mẹ, anh chị em
thân thuộc là một đòi hỏi của Tin Mừng (x. Mt 15,4 -6). Đây cũng
là hai trong bốn chiều kích đào tạo của tông huấn Pastores Dabo
Vobis.

EE.. NNHHỮỮNNGG TTRRÔÔNNGG ĐĐỢỢII

EE..11.. LLiinnhh mmụụcc ttưươơnngg llaaii ttrrôônngg đđợợii
EE..11aa NNơơii GGiiáámm MMụụcc vvàà LLiinnhh mmụụcc đđooàànn

 Cần có sự cảm thông, chia sẻ v à nâng đỡ từ Đức Giám
mục. Nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào Ngài, đòi
hỏi sự nâng đỡ đặt biệt hơn anh em khác.

 Cần có tình hiệp thông liên đới trong linh mục đoàn. Cùng
cộng tác trong mục vụ, chia sẻ và nâng đỡ giữa anh em với
nhau. Mong sự cộng tác và nâng đỡ, hiểu biết lẫn nhau, cùng
nhau hướng tới vinh danh Thiên Chúa.

EE..11..bb NNơơii bbảảnn tthhâânn mmỗỗii lliinnhh mmụụcc
 Mong chính bản thân linh mục luôn biết hướng tới Chúa là

trung tâm và cùng đích của đời sống linh mục của m ình.
Cần ơn Chúa giúp phát triển đời sống thiêng liêng, gắn bó
mật thiết với Thiên Chúa tình yêu, sống hiền hoà với mọi
người theo gương Chúa Kitô Mục Tử nhân lành.
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 Không nên thần thánh hoá đời sống linh mục để đ òi hỏi sự
phục vụ, trọng vọng nơi giáo dân và tìm vinh danh cho
mình; quan cách trong giao tiếp, coi khinh người khác, độc
tài trong khi làm việc, coi mình là người biết mọi thứ mà
không chịu học hỏi, kiêu căng, tự phụ.

 Mong linh mục dành nhiều thời giờ hơn cho việc giảng
dạy giáo lý và soạn bài giảng lễ, luôn cập nhật và tự trau
dồi thêm kiến thức đạo đời để tiến kịp với thời đại, nếu
không sẽ trở nên lạc hậu đối với giáo dân.

EE..11..cc NNơơii cchhaa xxứứ
 Mong cha xứ luôn hết lòng vì giáo dân, chu toàn bổn phận

của mình, nhất là việc cử hành các bí tích; sống chan hoà,
chịu khó tiếp khách, lắng nghe v à ghi nhận những tâm
tình, tiếp thu ý kiến của giáo dân…

 Mong cha xứ không co cụm lại, chỉ biết mỗi xứ m ình, một
mình một kiểu, không giống ai, không chơi với ai; phân bì,
so sánh, khích bác, nói xấu cha xứ cũng như giáo dân các
xứ lân cận.

 Mong cha xứ không tự ti về những yếu kém của m ình mà
thụ động, dù Chúa ban cho một nén cũng hãy cố gắng làm
lợi cho Chúa một nén khác.

 Mong cha xứ không bỏ xứ đi quá nhiều, khổ cho dân, tạo
vất vả cho các cha khác trong việc ban các bí tích; hoặc
nghĩ mình chuẩn bị chuyển xứ, nên không làm gì cả hay
làm qua loa cho xong chuyện.

 Mong cha sở cùng anh em linh mục khác cộng tác làm
việc chung với nhau, thường xuyên giúp đỡ, ủi an, thăm
viếng, tạo uy tín và giữ uy tín cho nhau.

EE..11..dd NNơơii CChhaa pphhóó
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 Mong cha phó ý thức rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình,
làm mọi việc mà cha xứ nhờ hay uỷ quyền và làm tốt nhất
những gì có thể.

 Mong cha phó năng động, cộng tác, chia sẻ gánh nặng mục
vụ với cha xứ trong mọi lãnh vực; cảm thông, tha thứ những
khiếm khuyết, yếu kém của cha xứ và giúp đỡ cha xứ chu
toàn sứ vụ…

 Mong cha phó coi cha xứ như người anh, tế nhị, tôn trọng,
để cùng nhau phục vụ trong yêu thương.

 Mong cha phó không qua mặt, coi thường, hay chống đối
cha xứ; gây áp lực, bất cộng tác, kết b è kết cánh, gây chia
rẽ, phá rối cộng đoàn, chiến tranh lạnh với cha xứ, gây
gương mù gương xấu cho giáo dân.

 Mong cha phó không ù lỳ, lười biếng, chỉ làm lễ lấy tiền,
còn mọi việc mặc kệ; coi cha xứ là ông chủ còn mình là nô
lệ. Trái lại, hãy mặc lấy tâm tình phục vụ như Chúa Kitô.

EE..11..ee NNơơii TThhầầyy XXứứ
 Mong Thầy xứ ý thức mình chỉ là người cộng tác, cố gắng

giúp cha xứ cách tốt nhất trong các lãnh vực ca đoàn, giáo
lý, phụng vụ.

 Mong thầy xứ làm mọi việc có sự đồng thuận của cha xứ;
không làm gì theo ý mình, ngược với ý cha xứ.

 Mong thầy xứ sống cởi mở, hoà nhã, lịch sự với hết mọi
người; nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc, chứ
không lười biếng công việc, mà chỉ lo tìm kiếm các mối
quan hệ vì tiền bạc hay tình cảm.

 Mong thầy xứ không ngông cuồng coi m ình là giỏi, là hiểu
biết rồi không coi ai ra g ì. Ai mời đi ăn cũng đi, rồi rượu
chè say sưa 100%, tiếng tốt thì ít, tiếng xấu thì nhiều.

 Mong các tu sĩ cũng tương tự như thầy xứ vậy.
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EE..11..ff NNơơii GGiiááoo ddâânn
 Mong có sự cộng tác tích cực từ phía th ường trực Ban

Hành Giáo với cha xứ, cùng bàn hỏi và tìm ra phương
hướng chung, hiệu quả trong việc phát triển giáo xứ để các
hội đoàn cùng hiệp nhất phát triển đức tin.

 Mong giáo dân cầu nguyện cho cha xứ và nâng đỡ cha xứ
về vật chất cũng như tinh thần.

 Mong giáo dân yêu thương, tôn tr ọng cha xứ như người
cha tinh thần mà Chúa gửi đến cho giáo xứ và giúp cha thi
hành tác vụ cách tốt nhất.

 Mong giáo dân tha thứ cho cha xứ về những yếu  kém,
thiếu sót, lỗi lầm… và góp ý cho cha xứ về những gì ngài
không chuyên môn, những mặt trái mà ngài không biết …

 Mong giáo dân cộng tác với cha xứ trong những công việc
chung, trong việc lãnh đạo cộng đoàn, xây dựng đoàn hội,
cơ sở vật chất của giáo xứ… Đoàn kết, một lòng, luôn là
những cánh tay cùng với cha xứ xây dựng giáo xứ, thăng
tiến giáo xứ về mọi mặt.

 Mong giáo dân không lỗi đức bác ái: chửi bới, nói xấu, nói
hành, vu cáo, kiện tụng, bôi nhọ cha xứ; coi cha nh ư người
xa lạ, rồi ác cảm, tránh mặt , không gặp, không đối thoại,
không cộng tác.

 Mong giáo dân không tìm cách ảnh hưởng lên cha xứ, cố
gắng làm được một chức gì đó trong xứ rồi ỷ thế làm càn,
mang tiếng cho cha xứ, gây gương mù cho cộng đoàn.

 Mong giáo dân không vay mư ợn tiền bạc cũng như vật
dụng của cha xứ, vì vay mượn thì dễ mà trả thì khó, sinh ra
nhiều phiền phức mất lòng nhau; cũng đừng lừa dối cha xứ
về tình, tiền, quyền.

 Mong giáo dân không bè phái, cực đoan dòng họ, làm việc
thì ít mà bàn mưu tính kế hại nhau, làm mất mặt, mất thể
diện của nhau thì nhiều…
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EE..11..gg NNơơii CChhíínnhh qquuyyềềnn

 Mong Chính quyền tôn trọng và tạo điều kiện để giáo dân
thi hành bổn phận tôn giáo của m ình; đồng thời tạo sự
đoàn kết, thông thoáng hơn trong các vấn đề xã hội, để
giáo dân có thể tham gia nhiều hơn trong việc đóng góp
xây dựng đất nước.

 Mong Chính quyền để giáo dân được tham gia nhiều hơn
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bác ái x ã hội; thay đổi
những chính sách hay thái độ c ư xử kỳ thị, thù nghịch,
không công bằng; không làm gì cách áp chế, khiến người
dân có ác cảm với chính quyền.

EE..22.. GGiiááoo ddâânn ttrrôônngg đđợợii
EE..22..aa TTrroonngg ttưươơnngg qquuaann lliinnhh mmụụcc vvớớii ggiiááoo ddâânn

 Giáo dân Việt Nam rất quí trọng linh mục v à lòng quí
trọng này vừa là một lợi điểm lại vừa là một nguy cơ: Là
lợi điểm vì giúp cho linh mục cảm thấy mình cần thiết và
có ích, ít cảm thấy bị cô đơn; là nguy cơ, vì lòng quí trọng
ấy có thể làm cớ cho linh mục ỷ y mà tôn mình lên, coi
thường thiên hạ, cho mình có quyền ăn trên ngồi trước,
hách dịch, quan liêu.

 Mong linh mục coi lòng quí trọng này là một ơn riêng
Chúa dành cho hàng ngũ linh mục Việt Nam, để nhờ đó
các vị được an vui và phấn khởi trong chức vụ chứ không
phải ngược lại.

EE..22..bb TTrroonngg ccăănn ttíínnhh lliinnhh mmụụcc

 Chức linh mục được đề cao (là một Đức Kitô khác) và do
sự đề cao quá đáng quyền chức n ày mà linh mục dễ bị cám
dỗ tôn mình lên, ví dụ trong ngày chịu chức, khi người ta
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đến xin phép lành đầu tay hay ngỏ lời chúc mừng. Đây l à
một cử chỉ đầy lòng tin và khiêm nhường, chớ gì tân linh
mục xúc động mà tăng thêm lòng tạ ơn Chúa và sống cho
xứng đáng.

 Giáo dân muốn linh mục nên giống Chúa Giêsu về lòng
nhân ái và tinh thần phục vụ: Chúa Giêsu luôn gần gũi tiếp
xúc với người ta và tìm cách làm ơn cho họ. Giáo dân
cũng đợi chờ nơi linh mục đức tính này là dễ gặp, dễ gần
và dễ nhờ việc thiêng liêng. Vì đức tính này mà linh mục
được định nghĩa rất sâu sắc và thâm thuý là con người “bị
ăn” (Le prêtre est un homme mangé).

 Nhiều linh mục ngày nay dành nhiều thời giờ cho mình mà
ít cho giáo dân. Có linh mục làm lễ sáng xong là rút lui lên
lầu, suốt ngày sống với máy vi tính  và các thứ máy móc
khác, hoặc đi vắng không mấy khi có mặt ở nh à, mọi việc
giao cho thầy xứ, dì xứ hay Ban hành giáo, khiến cho giáo
dân nhiều người cần gặp mà không gặp được. Có những
cha sở tuy gặp được, nhưng giáo dân rất sợ tính lạnh lùng
và hay bẳn gắt của cha. Vì thế, giáo dân mong linh mục
hoạ lại hình ảnh Chúa Giêsu trong cách hành xử, nói năng
và tiếp xúc.

 Đức Giáo hoàng Grêgoriô Cả than phiền là có nhiều linh
mục, nhưng rất ít linh mục chịu làm việc theo chức năng
của mình hay có làm thì lại làm những việc ở bên ngoài
chứ không phải việc bên trong. Việc chính yếu của linh
mục là rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích, giáo dục đức
tin và lo phần rỗi cho các tín hữu. Những việc n ày phải
làm trước rồi mới đến những việc khác nh ư xây cất, mở
mang cơ sở, hoạt động xã hội, phát triển dân sinh v.v…

 Ở Việt Nam, cha sở có một vị trí x ã hội tốt, nói thì dân dễ
nghe và người ta cũng hay nhờ thế cha sở để l àm công kia
việc nọ. Vì thế, cha sở cũng dễ bị cám dỗ trở th ành một
nhân vật ngoài đời để có thế ăn nói với người ta. Điều này



467

có thể đưa linh mục đi ra khỏi phạm vi chức vụ chính thức
của mình. Linh mục phải coi chừng với tính thích l àm
quan tự nhiên của mình mà luôn nhớ rằng linh mục chính
yếu là người phục vụ Chúa và Tin Mừng của Người.

 Linh mục không chỉ biết có phòng thánh, nhà thờ và nhà
xứ, mà cũng không ham mê lo những công việc bên ngoài.
Phải theo bậc thang giá trị mà dành ưu tiên cho những việc
thuộc bổn phận linh mục: làm lễ, giải tội, giảng thuyết, đi
kẻ liệt, thăm viếng người nghèo khổ, ốm đau bệnh tật. Một
linh mục làm đầy đủ bổn phận của m ình thì chẳng còn thời
giờ rảnh rỗi bao nhiêu; mà nếu có rảnh rỗi thì cũng nên
dành thời giờ để học hành, đọc sách vở thêm.

EE..22..cc TTrroonngg đđờờii ssốốnngg ttrrii tthhứứcc

 Làm linh mục rồi nhưng vẫn còn phải học, phải viết bài
giảng và giảng thế nào cho người ta nghe được. Thường
sau khi làm linh mục rồi, ít vị còn thích tiếp tục làm việc
tri thức. Vì vậy, giáo dân mong linh mục d ành giờ làm
việc tinh thần mỗi ngày: soạn bài giảng không dài quá,
không chạy theo thời sự nhưng chú trọng vào sứ điệp lời
Chúa, không khuyên lơn hời hợt nhưng mở lối cho những
áp dụng thiết thực đức tin vào cuộc sống, không chiều theo
thị hiếu người nghe mà chú tâm vào việc giáo dục đức tin
và đem lại cho người ta một cái gì có chất lượng: muốn
thấy một bài giảng chứ không muốn nghe một b ài giảng.

 Dân chúng hôm nay thích sự hào nhoáng và hình thức bên
ngoài: thích vui, thích dễ, thích ồn ào. Linh mục phải giữ
chừng mực, nếu chiều theo khuynh h ướng này thì linh mục
cũng dễ trở thành hời hợt nông cạn.

EE..22..dd TTrroonngg ttáácc pphhoonngg lliinnhh mmụụcc
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 Giáo dân muốn linh mục có tác phong thích đáng trong
cách ăn mặc, nói năng, cư xử. Ăn mặc như người ta có cái
lợi là dễ hoà đồng, thoải mái, nhưng có cái bất lợi là có thể
làm cho linh mục quên căn tính của mình mà không còn
giữ gìn hay ít giữ gìn trong lời ăn tiếng nói và cư xử với
người ta nữa.

 Vì vậy, tuy ăn mặc như người đời, nhưng linh mục vẫn
phải giữ cho mình cái cốt cách là linh mục: đơn sơ xứng
đáng với con người được học hành, có chữ nghĩa và có văn
hoá, không chải chuốt quá đáng mà cũng không lôi thôi, áo
quần luộm thuộm, đầu tóc bù xù, nói năng bừa bãi.

 Có dư luận rằng nhiều linh mục trẻ sau 1975 thiếu nhân
bản trong cách hành xử, đáng cho các linh mục lưu ý vì có
liên quan đến ảnh hưởng và uy tín của các vị trong vấn đề
làm chứng cho Chúa và cho đạo.

 Thận trọng trong vấn đề vật chất: tiền bạc, của cải, đất đai
nhà ở, đồ dùng cá nhân. Giáo dân rất để ý, họ thích những
linh mục không lo làm giầu hay tìm kiếm của cải vật chất
cho mình hoặc bà con họ hàng; họ nể trọng những linh
mục sống đơn sơ giản dị, không xa hoa trong cách ăn mặc
và biết sử dụng tiền bạc cách chính đáng.

EE..22..ee TTrroonngg ccáácc ttưươơnngg qquuaann

 Một trong những lý do khiến ít người theo đạo, dù đạo có
tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghi êm minh, nhà thờ đẹp đẽ,
nhiều cơ sở to lớn và các lễ nghi rất tưng bừng lôi cuốn, đó
là tại giới linh mục xa cách dân chúng. Do đó, linh mục
phải để ý hơn đến những nghèo và ít học, chứ không chỉ
chơi với người giầu và có học.

 Giáo dân mong muốn thấy cha sở và cha phó sống gắn bó
thân tình, đồng tâm nhất trí với nhau trong công tác mục
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vụ và hướng dẫn cộng đoàn. Gương sống hiệp thông thân
mật, kính trọng, yêu thương và nhường nhịn nhau giữa các
vị mục tử là yếu tố có sức thuyết phục nhất đối với cộng
đoàn dân Chúa.

 Giáo dân mong linh mục bén nhạy với mọi diễn biến đổi
thay của tình hình xã hội để có những kế sách và phương
án uyển chuyển, thích nghi năng động v à cảm thông sâu
sắc những khó khăn trong việc sống đạo của ng ười tín hữu.

 Mong các ngài nhiệt thành việc tông đồ và vui vẻ hoà nhã,
tậm tâm phục vụ như người cha, người anh và là trụ cột
vững vàng trong đại gia đình giáo xứ giữa những biến
động phức tạp của xã hội hôm nay.

Dự phóng và ước mơ bao giờ cũng nhiều và đẹp. Chớ gì
mỗi người theo đuổi cho đến cùng những ước mơ và dự phóng
tương lai của mình. Xin Chúa tiếp tục cho đến hoàn thành tốt đẹp
những gì Ngài đã khởi sự với chúng ta và cho chúng ta.
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CCHHƯƯƠƠNNGG SSÁÁUU

ỨỨNNGG SSIINNHH LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN
HỌC VƯỢT LÊN KHỦNG HOẢNG VÀ TÁI
ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ ƠN

GỌI LINH MỤC

“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong
những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát
xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng
tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang,
nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ
rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn
mang nơi thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để
sự sống của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình
chúng tôi… Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm
cho Chúa Giêsu chỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được
chỗi dậy với Chúa Giêsu…cho nên chúng tôi không chán
nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có
tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày
càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong
hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang
vô tận, tuyệt vời” 409

AA.. NNHHẬẬNN ĐĐỊỊNNHH TTỔỔNNGG QQUUÁÁTT

409 2 Cr 4,7-11. 16-17.
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Cuộc đời nào cũng có ánh sáng và bóng tối. Cũng tương tự
khi nói về đời sống và sứ vụ linh mục. Chẳng có vinh quang này
đến vinh quang khác như một số Chủng sinh kỳ vọng trong ngày
chịu chức đâu! Người ta thường quan niệm “càng tu càng đắc
đạo”, càng hoàn hảo, nhưng thực tế, chúng ta cảm nhận và phải
khiêm tốn nhìn nhận rằng có nhiều cái trong chúng ta không còn
được như thuở ban đầu, khi chúng ta được chính thức nhận vào
chủng viện.

Có thể nói mỗi người gặp thấy mình đang từng bước tiến
tới những thời khắc quyết định dứt khoát cho trọn cả cuộc đời và
sứ vụ ơn gọi của mình qua việc chịu chức linh mục. Những người
có trách nhiệm và cả cộng đồng Dân Chúa đều để ý xem xét đánh
giá chúng ta có thích họp để làm linh mục. Mỗi người lại cũng có
những nỗi riêng tư, những đắn đo cân nhắc khác nữa để quyết
định. Tuy nhiên, chúng ta cũng rút ra được những lợi ích là bước
sang từng giai đoạn mới cần có những hoạch định mới; những
người có “các khủng hoảng” nhìn lại để tái định hướng con
đường, còn những người không có hay chưa “có vấn đề” sẽ nhìn
thấy trước những gì có thể xảy ra để lên kế hoạch ứng phó hữu
hiệu và thành công.

Chúng ta có thể nhận thấy nhiều khi khủng khoảng bắt đầu
rất sớm ngay sau khi trở thành linh mục. Và đó là lời cảnh báo cho
chủng sinh khi đang tiến dần lên chức linh mục. Đức Tổng Giám
Mục Orlando B. Quevedo (Philippines) nh ận xét rằng ngay sau
khi thụ phong, nhiều linh mục trẻ đã bỏ cầu nguyện, Sách Nhật
Tụng, Nguyện Gẫm, xét mình hàng ngày và lần chuỗi Mân côi.
Ngài buồn rầu kết luận: “linh mục trẻ bỏ cầu nguyện và những
sùng kính đạo đức là những cái đã giúp ngài giữ được ơn gọi
sống động trong chủng viện, và cũng chính những thứ đó sẽ còn
giúp ngài bền đỗ trong chức vụ linh mục khi sống giữa đời.”

Chúng ta không thể không biết đến tình cảnh này của con
người và của Hội Thánh… và cũng không thể khám phá thấy hết
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được những hình thức khác nhau của cơn “khủng hoảng” mà các
linh mục ngày nay đang phải chịu đựng: thiếu vâng lời và khó
nghèo, lơ là việc linh hướng và xưng tội (luôn luôn sẵn đó nhưng
họ không dùng), không ưu tiên cho đ ời sống cầu nguyện, thiếu
tương quan thân mật với Giám mục và linh mục đoàn, thiếu liên
đới và hợp tác làm việc chung, nhưng chỉ thích thi hành sứ vụ
cách cá nhân, thiếu tín nhiệm và tin tưởng lẫn nhau, quá tự tin,
kiêu căng, lười biếng, có vấn đề về đức trong sạch, thiếu trách
nhiệm bản thân trong việc tự đào tạo và phát triển đời sống thiêng
liêng.

Chúng ta cũng có thể thấy điều đó trong phân tích chẩn
đoán của ĐTC Biển Đức XVI về những nguồn cội của cuộc khủng
hoảng: các thủ tục chọn lựa không thích đáng các linh mục tương
lai, việc đào tạo không đầy đủ trong nhiều lãnh vực, một khuynh
hướng trong xã hội ưu đãi hàng giáo sĩ và những khuôn mặt
quyền bính khác…410

Trong “Chỉ Nam về sứ vụ và đời sống linh mục 1994”, Bộ
Giáo Sĩ cũng mô tả những yếu tố nản lòng này: “thói quen đơn
điệu, căng thẳng thể xác vì quá nhiều việc, mệt mỏi tâm lý gây nên
do đấu tranh chống lại hiểu lầm và định kiến.” Và Bộ đề nghị một
giải pháp: “cần phải đưa ra vài lời khuyên cho một chương trình
đào tạo thường xuyên thích hợp có thể giúp các linh mục sống ơn
gọi của mình cách vui tươi và có trách nhiệm.”

Thật thế, nhiều trường hợp ngay trong bổ nhiệm đầu tiên
có thể đã có căng thẳng với cha sở, với môi trường mới, những
con người xa lạ chưa hề quen biết, tập quán, văn hóa và lối sống
của họ, cùng với cái bất định của đời sống sứ vụ: được sai đến nơi
không muốn, ở với người không ưa và làm việc không thích.

410 x. Thư của Đức Bênêđíctô XVI gửi người Công Giáo Ái Nhĩ Lan trong VietCatholic

News ngày 21/3/2010.
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Áp lực của công việc, kỳ vọng của dân chúng và Bề Trên
lắm khi cũng làm cho linh mục trẻ kiệt quệ. Nhiều việc ngài phải
làm mà lúc ở Chủng viện chẳng ai dạy cho cả. Sự cô đơn, sự thiếu
khích lệ và nâng đỡ từ dân chúng, từ Bề Trên và anh em linh mục
khiến dễ dàng cảm thấy cô độc, chán nản và thất vọng dẫn đến
việc đi tìm cảm thông và an ủi. Những yếu đuối bản thân, những
giới hạn và vấn đề không được giải quyết thỏa đáng ở trong chủng
viện, để rồi sau khi chịu chức xuất hiện mạnh hơn trước kia, vì
chúng đã không được trực diện và xử lý cách thích hợp trong
những năm đào tạo, vì thiếu linh hướng thích hợp hay một lối lãnh
đạo ức chế khiến chịu đựng “nín thở qua sông” hay “giả dại qua
ải” để rồi nay như “chim sổ lồng.”

Trong một tình huống như vậy, vị linh mục trẻ cảm thấy
đơn độc hơn khi còn ở trong chủng viện, và khó tìm được một vị
linh hướng thích hợp hay một linh mục bạn tín cẩn để có thể cởi
mở trọn vẹn với. Tất cả những gì bị dồn nén trong quá khứ bây
giờ nổ tung ra. Và xem ra chẳng ai thấu hiểu, trợ lực, giúp
đỡ… Mà không, vẫn có ai đó thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ… và
thường là một bàn tay mềm mại, một tiếng nói dịu dàng, một tâm
hồn mẫn cảm và quảng đại, một ý muốn ân cần sẻ chia… Và có
khi vấn đề và rắc rối bắt đầu từ chỗ đó: khi buồn phiền, cô đơn,
người ta dễ sa ngã về tình cảm giới tính.

Là linh mục, trong năng thể hay trong hiện thể, chúng t a
chỉ có thể giải quyết được các xung đột nội tâm này khi đặt Chúa
Giêsu làm trung tâm cuộc sống, tình cảm và hoạt động của chúng
ta, đồng thời sống mật thiết với Chúa Gi êsu, để Ngài được lớn lên
trong chúng ta và chúng ta nhỏ đi trong Ngài; hay nói cách khác
để con người trần tục trong chúng ta nhỏ dần đi v à con người
thiêng liêng được lớn dần lên mãi trong mọi mối tương quan nhân
loại của chúng ta. Bởi v ì trước khi nói về Chúa Giêsu và mang
Chúa Giêsu đến cho người khác, linh mục phải ở thật mật thiết
nên một với Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu, nói với Chúa Giêsu và
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lắng nghe Chúa Giêsu, như thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng
không còn là tôi nữa, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.”

Vì thế, sau tuần tĩnh tâm Mùa Chay năm 2010 với đề tài
“Thiên Chúa và Hội Thánh dạy về ơn gọi linh mục”, ĐTC Biển
Đức XVI kêu gọi phải tái khám phá sứ vụ linh mục, v à Ngài nói:
“Tự bản thân con người là không hoàn hảo, con người cần phải
có tương giao. Tư duy của con người không thể phản ánh được
mọi thực tại. Con người cần phải lắng nghe, lắng nghe ng ười
khác, đặc biệt là Người Khác - với chữ Khác viết hoa – tức Thiên
Chúa. Chỉ như vậy, con người mới có thể nhận biết chính mình,
mới trở thành chính mình.”411

BB.. LLỜỜII CCHHÚÚAA MMỜỜII GGỌỌII LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN
VVƯƯỢỢTT LLÊÊNN KKHHỦỦNNGG HHOOẢẢNNGG VVÀÀ TTÁÁII ĐĐỊỊNNHH
HHƯƯỚỚNNGG ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ CCỦỦAA MMÌÌNNHH

Thiên Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài qua từng
biến cố của cuộc sống, th ì chúng ta cũng phải đổi mới lời đáp trả
của chúng ta sao cho phù hợp với từng lời mời gọi mới đó của
Chúa. Lời Chúa nói với 7 giáo đoàn trong sách Khải Huyền
chương 2 và 3 mời gọi chúng ta, là những linh mục hiện thể hay
năng thể, xem xét lại căn tính của m ình:

 VVớớii ÊÊ--pphhêê--xxôô::
Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn

của ngươi; Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác… Ngươi có
lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi.
Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở
ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối
cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không,

411 Trích Bản tin tổng hợp ngày 28/2/2010 của trang điện tử HĐGMVN.
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Ta sẽ đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ
của nó, nếu ngươi không hối cải.

 VVớớii XXii--mmiiếếcc--nnaa::
Ta biết nỗi gian truân, và cảnh nghèo khó của ngươi...

Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp
tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các
ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân... H ãy trung thành
cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

 VVớớii PPéécc--ggaa--mmôô::
Ta biết ngươi ở đâu: ở nơi đặt ngai của Xa-tan. Nhưng

ngươi gắn bó với danh Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta... Vậy
hãy hối cải; bằng không, Ta đến với ng ươi ngay tức khắc và sẽ
dùng lưỡi gươm từ miệng Ta mà giao chiến…

 VVớớii TThhyy--aa--ttii--rraa::
Ta biết các việc ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc

phục vụ và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta cũng biết rằng những
việc của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia. Nhưng Ta trách
ngươi điều này... Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta l à Đấng dò
thấu lòng dạ, và Ta sẽ tuỳ theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt
mỗi người. Nhưng cái gì các ngươi đang có, hãy nắm chắc cho tới
khi Ta đến.

 VVớớii XXáácc--đđêê::
Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang

sống, mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn
lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được
hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã
lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy
nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi
chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi.
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 VVớớii PPhhii--llaa--đđeenn--pphhii--aa::
Ta biết các việc ngươi làm: này Ta để một cửa mở trước

mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được, bởi vì tuy ngươi ít thế
lực, ngươi cũng đã giữ lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta... Vì
ngươi đã giữ lời Ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên Ta cũng
giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy đến tr ên toàn cõi địa
cầu để thử thách những người sống trên mặt đất. Chẳng bao lâu
nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy
mất triều thiên dành cho ngươi.

 VVớớii LLaaoo--đđii--kkii--aa::
Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng

chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì
ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra
khỏi miệng Ta... Phần Ta, mọi kẻ Ta y êu mến, thì Ta răn bảo dạy
dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Này đây Ta đứng trước
cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người
ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.

Chúa không chỉ khiển trách những người sai lỗi, mà Ngài
còn khiển trách nặng hơn những người giữ gìn nghiêm nhặt lề luật
nhưng tự mãn với chính mình và coi khinh kẻ khác. Linh mục
được chọn lên từ giữa loài người và vẫn không thôi là con người
nên cần phải khiêm tốn trong khi phụng sự Thiên Chúa và đưa
dẫn con người đến với Thiên Chúa bằng cách phục vụ họ, như
Chúa Giêsu đến không phải để được hầu hạ nhưng để phục vụ và
hiến ban mạng sống cho loài người được cứu độ.

Linh mục phải luôn ý thức t ình trạng được “biệt ra”, được
chọn lên từ giữa loài người để sống giữa thế gian nhưng không
thuộc về thế gian mà là thuộc về Thiên Chúa, với sứ mệnh tiếp tục
công việc của Chúa Kitô, đồng thời l àm cho Ngài được nhận biết
và yêu mến, qua các công việc rao giảng Tin Mừng, giáo huấn, cử
hành Thánh lễ và các bí tích chữa lành tâm hồn, hoạt động bác ái
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và công lý, dưới sự hướng dẫn và tác động của ơn Chúa Thánh
Thần, nghĩa là trong ba chức năng của sứ vụ của linh mục l à rao
giảng, thánh hóa và lãnh đạo Dân Chúa.

CC.. CCÁÁCC KKHHỦỦNNGG HHOOẢẢNNGG CCÓÓ TTHHỂỂ XXẢẢYY RRAA
TTRROONNGG ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ LLIINNHH MMỤỤCC
GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những
kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với
Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói
cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.
Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn tìm thấy
lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”412

CC..11.. CCáácc ccơơnn kkhhủủnngg hhooảảnngg ccóó tthhểể
Chúng ta có thể nói rằng khủng hoảng là một hiện tượng

đặc trưng cho nhân loại qua dòng những thập kỷ này. Ngày nay
người ta nói đến khủng hoảng năng lượng (dầu mõ, khí đốt),
khủng hoảng chính trị (thay đổi quyền lực đột ngột và cực đoan),
khủng hoảng sinh thái (giảm thiểu tầng ozone và quả địa cầu nóng
lên), khủng hoảng kinh tế (nạn lạm phát và thất nghiệp), khủng
hoảng đạo đức (áp đặt một nền đạo đức là kết quả những cuộc
thăm dò đại đa số), khủng hoảng đức tin (những gì che đậy đàng
sau sinh hoạt tôn giáo), khủng hoảng lãnh đạo (thiếu năng lực,
phẩm chất, nhất là sự thống nhất trong lời nói việc làm và cuộc
sống), khủng hoảng ơn gọi (thiếu ơn gọi giáo sĩ và sự không ổn
định của giới trẻ), khủng hoảng đời tu (sự tàn lụi của các Dòng lớn
và những cộng đoàn đặc sủng cá biệt, và sự phát sinh những
phong trào tông đồ mới), khủng hoảng căn tính linh mục (những
gương xấu lạm dụng ở nhiều nước)…

412 Lc 18,7-8.
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Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng các khủng
hoảng cũng là một dữ kiện sinh tồn. Có khủng hoảng tất nhiên đòi
hỏi phải có những tiêu chuẩn giải quyết: chúng ta phải mở ra với
thế giới đang đổi thay, nhưng phải tránh cơn cám dỗ khuôn đúc
theo thế giới này, đồng thời phải chuyển tải cái nhân Phúc Âm
đến cho một thế giới đang thực sự cần nó. Cái nhân Phúc Âm này
không phải là một giáo thuyết mà là một con người: Đức Giêsu
Kitô, linh mục thượng phẩm và là Thầy duy nhất của chúng ta.
Đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu, “vẫn là một hôm qua, hôm nay và
mãi mãi”413 là cách thế duy nhất để vượt lên khủng hoảng, tái định
hướng đời sống và sứ vụ của mình hầu trở nên môn đệ đích thực.

Chúng ta nói qua một số khủng hoảng liên quan gần gũi
với đời sống và sứ vụ của chúng ta:

CC..11aa.. KKhhủủnngg hhooảảnngg ttựự nnhhiiêênn vvềề tthhểể llýý vvàà ssiinnhh llýý

Thông thường cứ 7 năm một lần, tất cả mọi tế bào trong cơ
thể đều được thay thế để tăng trưởng. Vấn đề sinh lý cũng thế qua
từng giai đoạn của tuổi đời, các tuyến nội tiết và các loại hooc-
môn cũng phát sinh và bị kích thích trong lãnh vực tình cảm tính
dục thông thường tự nhiên: Ai dạy cho khỉ biết leo cây? mà người
đời hay ví von “trong lòng không có biển mà vẫn có sóng.”

Và có những lúc không nhận ra những cơn sóng nguy
hiểm, mà cứ coi thường đứng xem… (Đường êm quá ta đi mà
quên ngó, đến khi hay gai nhọn đã vào thấu xương!) đến khi nhận
ra nguy hiểm thật sự, thì sợ chạy trốn cũng không còn kịp nữa !!!
Sóng sẽ vùi dập… Vì thế Chúa Giêsu căn dặn “Hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn…”

CC..11bb.. KKhhủủnngg hhooảảnngg đđứứcc ttiinn

413 Dt 13,8.
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Nhiều khi có sự chênh lệch đáng buồn giữa giáo thuyết và
đời sống thực hành tôn giáo, chịu ảnh hưởng những tư tưởng thần
học cấp tiến, hoặc những trào lưu tư tưởng thế tục và những đợt
sống mới đã gây nên những cuộc khủng hoảng đức tin, nhất là nơi
giới trẻ.

Những thử thách đau khổ có thể kéo con người đến gần
Thiên Chúa, vì không còn có th ể tin tưởng cậy trông ai ngòai
Chúa:

Âu là Thánh Ý Chúa Trời
Giúp con lột bỏ một đời bơ vơ
Còn ai ngoài Chúa  mà mơ
Cuối đường Chúa đứng đợi chờ đỡ nâng
Chúa ôi! Thôi thật “xin vâng”
Cạn tàu ráo máng xin dâng cho Ngài.

Nhưng những thử thách đau khổ cũng có thể đẩy con
người xa Ngài, vì không lý giải được những đau khổ bất công bản
thân cũng như những người vô tội phải gánh chịu, những nghịch
lý và ngôn hành bất nhất trong Giáo Hội và do người của Giáo
Hội, điều mà Chúa Giêsu đã ân cần cảnh báo các môn đệ: “Vậy,
những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy gi ữ; nhưng đừng theo
hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm.”414

Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “Ma quỉ đòi sàng các con
như sàng gạo, và Thầy đã cầu nguyện cho con khỏi vấp ngã;
nhưng khi chỗi dậy, con hãy củng cố đức tin của anh em con.”
Mỗi người chúng ta có bổn phận làm như vậy cho nhau, và nhất là
cho những người sẽ được giao phó cho chúng ta sau này.

Bức thư ngắn sau đây của ông G. Banner gửi cho một giáo
sĩ đáng cho chúng ta suy nghĩ: “ Thưa cha, tôi muốn thấy một bài
giảng, hơn là nghe một bài giảng mỗi ngày. Tôi muốn cha cùng đi

414 Mt 23,3.



480

với tôi, chứ không chỉ đường cho tôi mà thôi. Con mắt là một học
trò giỏi và thông minh hơn lỗ tai. Lời khuyên thâm thúy vẫn khó
hiểu, nhưng gương mẫu ăn ở bao giờ cũng rõ ràng. Tốt hơn hết là
cha thực hành điều cha tin đi, vì ai cũng thấy việc lành cha thực
hiện. Nếu tôi thấy cha làm, tôi có thể tập làm theo rất nhanh
chóng. Những bài của cha có lẽ rất khôn ngoan, xác đáng v à hấp
dẫn, nhưng tôi muốn học tập đương lúc xem cha thực hành. Vì tôi
có thể hiểu sai lời giảng của cha, nh ưng tôi không bao giờ hiểu
sai cách làm việc và cách cư xử của cha. Kính chào cha, G.
Banner.”415

CC..11cc.. KKhhủủnngg hhooảảnngg ttrroonngg ccáácc ttưươơnngg qquuaann
CC..11cc..11)) KKhhủủnngg hhooảảnngg qquuyyềềnn bbíínnhh

Khủng hoảng đức tin kèm theo khủng hoảng quyền bính:
“Hãy nghe lời họ nói, nhưng đừng bắt chước việc họ làm”; “Họ
chất gánh nặng lên vai kẻ khác còn họ không giơ ngón tay lay
thử” [Người Việt Nam bị trị thách thức: “Làm quan hãy xét cho
dân, không tin ngài xuống ngài mần ngài coi”]; “Họ giết chết các
con mà tưởng là làm vinh danh Chúa”… dẫn đến tình trạng vâng
mà không phục; bằng mặt mà không bằng lòng.

Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông
đồ, được tuyên xưng là công giáo, thánh thi ện và tông truyền. Mọi
quyền bính đều phát xuất từ Thi ên Chúa nên sứ vụ giảng dạy,
thánh hóa và điều khiển Dân Chúa của Giáo Hội dựa tr ên thần
quyền. Quyền bính Giáo Hội có tính cách tập trung từ tr ên xuống
dưới và sự vâng phục cũng có tính cách tuyệt đối; nền t ư pháp và
kỷ luật có tính biện pháp chế t ài, nhưng cũng nhằm biến đổi, sửa
chữa và đào tạo nên tốt, tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa
rằng mỗi vị thánh đều có một quá khứ v à mỗi tội nhân đều có một
tương lai, như ĐGH Alexander nói: “Bản chất con người là lầm
lỗi và bản chất Thiên Chúa là tha thứ.”

415 Trích từ bài viết của phó tế GB. Maria Nguyễn Định.
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Cuộc canh tân của Công Đồng Vaticanô II mở ra con
đường vâng phục đối thoại và trưởng thành, nghĩa là khi truyền
xuống mệnh lệnh, Bề trên cho phép và lắng nghe bề dưới đối
thoại, trình bày mọi lý do, quan điểm và lập trường, kể cả có khi
ngược lại ý Bề trên, Bề trên cũng nhẫn nại giải thích, thuyết phục,
và cùng bề dưới cầu nguyện để tìm ý Chúa… Nhưng lời nói cuối
cùng vẫn luôn luôn là của Bề trên, dù nghịch lại ước vọng của bề
dưới, và bề dưới sẽ vâng phục với tinh thần đức tin v à siêu nhiên,
cảm thấy thỏa mãn nhu cầu được nói, được trình bày, được giải
thích, được biện hộ, được lắng nghe…

Thế nhưng tâm thức con người thời đại vẫn không ngừng
tiến hóa và phát triển theo hướng tự do thế tục và chủ nghĩa cá
nhân, nên chúng ta thấy trong thế giới, trong Giáo Hội ho àn vũ
cũng như tại Việt Nam thời gian qua có những hiểu lầm v à thái
quá, thể hiện nơi các phát biểu và tranh cãi thiếu kính trọng, gây
tổn thương và xúc phạm đau lòng làm suy giảm uy tín và chứng tá
Tin Mừng của Giáo Hội. Dĩ nhiên bên nào cũng có cái lý chủ
quan của mình, muốn xây dựng và bảo vệ Giáo Hội theo cách
nhìn cách nghĩ một chiều của mình, mà không thấy được những
thiếu sót khách quan có thể gây nguy hại rất lớn. Chính ĐTC Biển
Đức XVI, trong thư gửi Giáo Hội Ái Nhĩ Lan, đã than phiền về
“một sự bận tâm không đúng chỗ cho thanh danh của Giáo Hội v à
một ưu tư mang tính lạm dụng nhằm bảo vệ tiếng tăm của Giáo
Hội khỏi những vụ tai tiếng, để tránh những g ương xấu,” thậm
chí vì vậy mà có những điều nói không đúng sự thật v à bất công,
khiến có những bức xúc mạo phạm, nhất l à trên các trang mạng
internet, dễ bị kế hoạch của Thần Dữ lợi dụng, mà không ai chịu
cố gắng trả lời nghiêm túc câu hỏi của Chúa Cứu Thế: “Tinh thần
nào đang xúi đẩy các con?”

Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã cho biết
Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói rằng những nguy hiểm v à các
cám dỗ nghiêm trọng nhất với Hội Thánh ở ngay trong l òng Hội
Thánh. Trong những thời kỳ khó khăn, như những thời kỳ chúng
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ta đang trải qua, thì những căng thẳng từ bên ngoài đưa vào tạo
điều kiện cho những căng thẳng b ên trong nổi lên, góp phần vào
việc gieo rắc thêm hỗn loạn và bất ổn… Trong giai đoạn xung
khắc và ngờ vực nầy, thế giới đang chờ đợi n ơi các Kitô hữu một
chứng từ sự hoà thuận nẩy sinh từ sự gặp gỡ của họ với Chúa Kitô
phục sinh, là căn nguyên sự tương trợ của họ, để xã hội nầy cũng
tìm thấy được con đường đúng đắn cho tương lai.416

Khi nói ở Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, cũng như khi trả lời
hãng thông tấn “Các Giáo Hội Á châu”, Đức Cha Giuse Nguyễn
Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGMVN nói rằng ngày nay các Giám
Mục đã có thể nghe được tiếng nói của dân Chúa. Nhờ truyền
thông thời đại mới và internet, cũng như trình độ văn hóa của giáo
dân cao hơn, họ có thể theo dõi thời sự, biết nhiều tin tức về Giáo
hội, họ có thể bày tỏ ý kiến một cách dễ dàng hơn, tiếng nói của
giáo dân và các lời tuyên bố của họ có thể được nghe thấy, và các
nhà lãnh đạo của bất cứ tổ chức nào, xã hội cũng như Giáo hội,
phải lắng nghe và lắng nghe một cách chăm chú hơn.417 Điều đó
đúng, nhưng phải nói trong sự kính trọng, đúng sự thật, đúng
người, đúng việc và đúng nơi, thì mới có tính cách xây dựng tích
cực, chứ ngược lại là tai hại và có thể đắc tội.

Ai cũng thấy rằng tình trạng này cần phải được thay đổi,
thay đổi về phía trên cũng như về phía dưới. Nếu mà trên và dưới
có thể xích lại gần nhau, nghe nhau, hiểu nhau, v ượt lên được
những khác biệt và khó khăn cá nhân để cùng tìm một mẫu số
chung là vì Chúa, vì Giáo Hội và vì các linh hồn thì không việc gì
mà không giải quyết thỏa đáng được cả. Nhưng nhiều khi việc đối
thoại không dễ và thật khó mà thấy được rằng phải bắt đầu thay
đổi từ chính bản thân m ình, về phía các lãnh đạo cũng như về phía
giáo dân và những người cấp dưới.

416 Zenit ngày 6/7/2010.

417 x. Zenit 6/7/2010, Eglises d'Asie.
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Lời tuyên bố của các Giám mục Nam Phi cho chúng ta
thêm một chỉ dẫn: “Khi giải thích những dấu chỉ thời đại v à phân
tích Thánh ý Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thì
những bất đồng có thể nẩy sinh ngay cả giữa các giám mục. Điều
nầy đòi hỏi lòng bao dung và sự nhạy bén… Chúng tôi tin tưởng
rằng các vị lãnh đạo Giáo Hội, dù là Giáo Triều Rôma hoặc các
giám mục địa phương của một quốc gia, là những người liêm
chính luôn cố gắng trung thành với Phúc Âm, mặc cho tính yếu
đuối mỏng dòn con người và trong một số trường hợp ngoại lệ,
còn có cả những sai sót con người lớn lao…Chắc chắn thỉnh
thoảng những căng thẳng có thể xảy ra. Trong tr ường hợp như
vậy, chủ yếu phải tiếp tục bàn bạc một cách khiêm nhường…
Chúng tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo cũng dũng cảm
như thế trong việc ủng hộ giáo huấn tín lý, x ã hội và luân lý của
Giáo Hội. Làm như vậy là một phần cốt yếu của sứ mạng rao
giảng Phúc Âm của Giáo Hội để l àm thay đổi xã hội.”418

Chúng ta phải thực sự trở về nguồn Phúc Âm của Chúa
Giêsu để có một cái nhìn đúng đắn về quyền bính của Chúa Giêsu,
Đấng đã phán “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm
người phục vụ anh em.”419 Mới đây, Bộ Tu Sĩ ban hành Huấn thị
“Phục Vụ Quyền Bính và Vâng Phục”420 coi đức vâng lời là một
hành trình cùng tìm kiếm Chúa và ý Chúa, nghe Lời Chúa và trở
nên ý thức đối với ý định t ình yêu của Chúa. Văn kiện khuyên
vâng lời cách thanh thản và vì đức tin, đồng thời cũng cống hiến
và liên kết các chỉ dẫn cho việc thực thi quyền bính nh ư mời
người ta lắng nghe, ủng hộ đối thoại, chia sẻ, đồng trách nhi ệm,
đối xử đầy lòng thương xót… Huấn thị này nói với Bề trên hơn là
với bề dưới, khi đề cập đến phẩm chất v à các điều kiện để bề trên
có thể thi hành tốt nhiệm vụ, như có khả năng tinh thần và khả

418 CWNews 16.08.2010.

419 Mt 23,11.

420 Huấn thị Phục vụ Quyền bính và Vân Phục của Bộ Tu Sĩ ban hành tại Rôma ngày

28/5/2008.
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năng hiểu biết tương ứng với thời đại, đời sống nội tâm sâu xa
dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nghĩa l à mỗi người
tham gia vào công cuộc lãnh đạo, dù ở cấp độ nào, đều phải nỗ lực
canh tân, điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với các tiêu chí
lãnh đạo, khiến bề dưới có thể vâng lời cách dễ d àng hơn. Mỗi
người trong chúng ta cũng không qu ên liên tưởng đến chính mình
trong đó.

CC..11cc..22)) KKhhủủnngg hhooảảnngg ttììnnhh ccảảmm
Sách Diễm Ca nói rằng: “Tình yêu mãnh liệt như tử thần,

cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bùng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp”421

Những hấp dẫn, khao khát tự nhiên của tình yêu con người
dễ bộc lộ mãnh liệt hơn nữa như một thứ bù trừ khi gặp đau khổ,
buồn phiền, oan ức, chán nản, tuyệt vọng, vì mọi thân xác đều có
tính dục và mọi tương quan đều có tính cách phái tính. Chúng ta
có thể bị người khác hấp dẫn tính dục như bà Bersabê vợ ông Uria
đối với Vua Davít, và chúng ta cũng có thể trở thành hấp dẫn tính
dục đối với người khác như Giuse Ai cập đối với bà vợ nhà quan.
Bao nhiêu người đã liều mình sa ngã khi gặp phải hoàn cảnh ấy
mà không chạy đến với nguồn trợ lực thiêng liêng nơi Chúa (x.
Câu chuyện “một nơi nào thật kín không ai nhìn thấy” của thầy
Dòng nọ).

Thánh Kinh hằng nhắc nhở “Hỡi ai nghĩ mình đang đứng
vững, hãy coi chùng kẻo ngã”422. Anh hùng cũng không tránh khỏi
cảnh “ngã đau” vì nhi nữ thường tình. Cây bách cây tùng nhi ều
khi còn bị đốn ngã, huống là là cây lau cây sậy! Trường hợp
Salomon là một điển hình: “Vua Sa-lô-môn nắm quyền trị nước
trong thời bình, Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn để

421 Dc 8, 6b-7ª.

422 1 Cor 10,12.
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ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh, và chu ẩn bị xây
một đền thánh bền vững muôn đời. Ngài khôn ngoan biết bao
ngay từ thời niên thiếu, ngài thông minh dường nào tựa dòng sông
đầy ngập! Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn
ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. Danh tiếng ngài vang đến
tận các đảo xa vời, vì hiếu hoà, ngài được người người mến
chuộng. Các bài ca, châm ngôn và d ụ ngôn cũng như các lời giải
thích của ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi. Nhân danh
Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng được gọi là Thiên Chúa của Ít-ra-
en, ngài đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì.
Thế mà ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác
ngài thành nô lệ. Ngài đã bôi nhọ vinh quang, làm ô danh dòng
dõi khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu và họ phải khổ
đau vì sự điên dại của ngài.”423

Trong lãnh vực này không ai được phép cho rằng mình
mạnh cả. Thánh Phaolo đã tâm sự: “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 như thiêu như đốt?” Và chính Chúa Kitô đã biết
rõ thân phận con người mỏng dòn chúng ta mà căn dặn: “Các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh
thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng xác th ịt thì nặng nề yếu
đuối.” ĐHY Carlo Maria Martini nói: “ Mọi kitô hữu, mọi Giám
mục, mọi linh mục phải xác tín rằng không ai chắc chắn bền đỗ
được; mối nguy lớn nhất là tưởng rằng mình đã đạt đến một mức
ổn định đến nỗi không cần thận trọng nữa.”424 Người Viện Nam
khuyên “bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành” kẻo “cười
người hôm trước hôm sau người cười.”

Và khi nhỡ yếu đuối mà sa ngã, hãy khiêm tốn cầu xin ơn
mau mắn chỗi dậy, sám hối lật sang trang đời mới, đứng về phía

423 Hc 47,13-20.

424 ĐHY Carlo Maria Martini, Thánh Phaolô đ ối diện với chính mình, trích trong Alleluiah

số 109.
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Chúa và Giáo Hội.425 Ngày chuẩn bị ra trường, cha giáo mục vụ
nhắc nhở anh em chúng tôi rằng là linh mục triều ở giữa đời, trăm
mắt sẽ cùng nhìn và trăm tay sẽ cùng chỉ về phía chúng tôi; chúng
tôi phải sống dường như mọi cử chỉ đều được quay phim, mọi lời
nói đều được ghi âm. Ngày nay sự kiểm soát càng gia tăng hơn
nữa, cái gì cũng phải đăng ký, không những “sức mạnh thế gian”
ghi nhận tất cả mọi sơ hở mà còn gài bẫy cho chúng ta có thể mắc
phải những yếu đuối để mặc cả, đặt điều kiện ép buộc chúng ta
không được làm hay phải làm những điều có lợi cho họ, bất chấp
những thiệt hại của Giáo Hội, của các linh hồn và của cả chính
chúng ta.

Nếu gặp phải trường hợp không may đó, hãy khiêm tốn
chân thành trình bày với Bề trên Giáo Hội, chia sẻ với anh em linh
mục, và nếu cần thú thật và xin lỗi giáo dân, mọi người sẽ tha thứ,
nâng đỡ và yêu thương đùm bọc, nâng đỡ chúng ta đứng lên, sửa
chữa làm lại từ đầu, tội thì tha, lỗi thì sửa: “Trước kia, có vài
người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy
rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su
Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!” 426

Một câu chuyện thật xảy ra tại Ba Lan: Mật vụ ép buộc
một linh mục kia phải đọc một bản thông cáo ngăn cản cuộc biểu
tình của giáo dân. Linh mục đó không chịu, mật vụ liền đưa ra bức
ảnh chụp một người phụ nữ bế đứa con, bằng chứng sa ngã của
linh mục mà nó đã nắm được. Vị linh mục tái mặt và mật vụ đe
dọa sẽ đưa ra công khai nếu không làm theo ý của nó. Sau khi cầu

425 Rm 13,11-14: “Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải

thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo.

Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự

sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè

chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy

Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.”

426 1 Cr 6,11.
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nguyện, linh mục đó nói với giáo dân vào cuối thánh lễ: “Tôi đã
sai lầm yếu đuối sa ngã trong quá khứ. Nay mật vụ dựa vào đó để
đặt điều kiện ép buộc tôi hợp tác ngăn cản cuộc xuống đường
ngày mai. Tôi kêu gọi anh chị em hãy tham gia đông đủ. Hôm nay
là thánh lễ cuối cùng của tôi ở đây, xin anh chị em tha thứ lỗi lầm
của tôi và cầu nguyện cho tôi.” Sau phút im lặng ngỡ ngàng, cả
nhà thờ nhôn nhao xin linh mục ở lại với họ và cương quyết nói
“ngày mai tất cả chúng ta cùng xuống đường.”

Cương quyết thành thật và khiêm tốn, can đảm nhận lỗi và
sám hối sẽ vô hiệu hóa các điều kiện của kẻ nghịch, bù lại sẽ được
tâm hồn bằng an và ơn tha thứ cho sự mỏng dòn yếu đuối con
người của mình. 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.

Biết như vậy, chúng ta hãy luôn chạy đến với Chúa, nỗ lực
sống trong sáng và triệt để những đòi hỏi của chức linh mục,
thông cảm nâng đỡ anh em và khiêm tốn cầu xin, vì nếu Chúa
không thương che chở thì có khi mình đã sa ngã nặng nề hơn, nhớ
lời ĐTC Biển Đức XVI dịp lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô
tại Rôma: “mối nguy lớn nhất của Giáo Hội không phải là bách
hại bên ngoài, mà chính là những ‘thái độ tiêu cực’ có thể gây ô
uế và ‘đầu độc cộng đồng Kitô giáo” từ bên trong… những thử
thách và bách hại bên ngoài này không phải là mối nguy lớn lao
nhất cho Giáo Hội, nhưng Giáo Hội chịu thiệt hại lớn lao nhất từ
những gì gây ô uế đức tin và đời sống Kitô giáo của các thành
viên và các cộng đoàn của Giáo Hội, xói mòn sự toàn vẹn của
Nhiệm Thể, làm Giáo Hội suy yếu khả năng nói tiên tri và làm
chứng nhân, làm hoen ố vẻ đẹp của khuôn mặt Giáo Hội.” Và
ngài tin tưởng quả quyết: “Thiên Chúa gần gũi với những tôi tớ
trung tín và giải thoát họ khỏi mọi sự dữ và giải thoát Giáo Hội
khỏi những quyền lực tiêu cực, chống đối”427

427 CNA News ngày 29/6/2010.
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Con trót dại bao lần sa ngã,
Ôi Giêsu lượng cả đoái nhìn.
Con nguyền can đảm đứng lên
Lệ sa rửa sạch tội khiên làu làu.
Xin ánh sáng rọi vào tâm trí,
Tỉnh cơn mê, con sẽ dâng Ngài
Bổng trầm điệu hát vui say
Muôn ngàn khấn nguyện giải bày khúc nôi.

Thánh Thi Kinh Sáng Chúa Nhật Tuần I

CC..11cc..33)) KKhhủủnngg hhooảảnngg ttììnnhh hhuuyynnhh đđệệ
Vì ảnh hưởng, vì tình cảm, vì quyền bính và quyền lợi, vì

những sự việc tiêu cực phức tạp trong cuộc sống, nhiều người đã
đi đến kết luận chua chát này: “Người đối với người là lang sói,
nữ tu đối với nữ tu là lang sói hơn, linh mục đối với linh mục là
lang sói nhất,” mà Thánh vịnh diễn tả: “Giả như tên địch thù phỉ
báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi
có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người 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 bước.”428 Tên phản phúc ra
tay hại người thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề; miệng nói năng
ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời trơn tru hơn mỡ, mà bén
nhọn như gươm.429 “Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối, nhưng
chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao. Cả người
bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay
cũng giơ gót đạp con!”430 Và cũng chớ gì không có ai là Doerg. 431

Cha ơi! Cay đắng đã nhiều,
Bao phen con cũng muốn liều mà thôi!
Nhưng rồi tấc dạ bồi hồi,

428 Tv 55,13-15.

429 Tv 55,21-22.

430 Tv 41,7,10.

431 x. 1 Sm 21,8; 22,9-19.
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Chạnh nhớ Chúa chết trên đồi Canvê,
Vì thương Chúa phải ê chề,
Bị người kết án không hề hở môi.
Đời con cũng lắm khúc môi,
Bầm gan tím ruột vì người bất công,
Đôi khi muốn nói hả lòng,
Sao con không động mà người động con?

Tình bạn đích thực là một cái gì tuyệt diệu trong đời, nhất
là tình huynh đệ bí tích linh mục, nhưng nếu gặp phải kẻ “lừa thầy
phản bạn” thì không sao diễn tả hết được nỗi đau! Khi nếu có gặp
phải điều không mong đợi đó, chúng ta cũng hãy cố gắng sống
cao thượng, như lời thánh Phaolô căn dặn là “lấy điều thiện mà
chiến thắng điều ác, chứ đừng để bị điều ác đánh bại mình”; hãy
vượt lên những nỗi đau buồn ấy chứ không để chúng đè bẹp và
nghiền tán mình. Đừng để mình bị hạ cấp nuôi lòng hận thù tìm
cách trả đũa, như thánh Phêrô dạy: “Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy
lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc
phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa
hưởng lời chúc phúc.”

432

Một trong bốn cột trụ chống đỡ đời tu, đặc biệt trong việc
sống ba lời khuyên Phúc Âm, chính là tình huynh đệ, nhất là tình
huynh đệ bí tích đối với anh em linh mục chúng ta. Bốn cột trụ ấy
là Chúa Giêsu, Phúc Âm, Tình huynh đệ và việc kiên trì chu toàn
Sứ vụ.

Kinh nghiệm đã cho chúng ta biết rằng khi người ta phải
buồn phiền, cô đơn, thất vọng là lúc người ta dễ bị sa ngã vào tình
cảm phái tính nhất. Vậy thì đừng để mình phải sống trong buồn
phiền đau khổ, và cũng đừng gây nên đau khổ buồn phiền cho anh
em khiến họ có thể phải sa ngã, chúng ta có phần trách nhiệm
trong sự sa ngã của anh em. Một khi anh em linh mục thực sự yêu

432 1 Pr 3,9.
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thương nâng đỡ nhau thì không một thứ tình cảm nào có thể chen
vào làm hại được họ. Chúng ta hãy nhớ lại, suy nghĩ và nếm cảm
về tình huynh đệ ấy:

 một sự đoàn kết bên nhau để cùng tiến bước,
 một cuộc đối thoại thường 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,
 một lời vui, một tiếng cười thanh thỏa cùng chia sẻ tình

thương dâng lên vời vợi,
 một cái nhìn cảm thông khi vướng trở ngại, hay khi bị

thất bại chua cay,
 một “tôi khác” để mỗi người có dịp phản tỉnh nh ìn lại

bộ mặt của mình, có khi đã hoen ố bụi đời,
 một bạn đồng hành để con đường thập giá bớt nỗi đơn

côi,
 một Simong vác đỡ hay một Vêrônica lau mặt,
 một cái gì khỏa lấp chỗ trống vắng tình thương sau tình

yêu Thầy Chí Thánh,
 một hiện diện và hiện thân của Thiên Chúa cao xa vô

hình.

Thấu hiểu điều đó, mỗi người chúng ta cố gắng sống trở
nên người bạn thật tốt của nhau và của mọi người; đồng thời phải
quyết tâm phá tan lời kết luận chua chát “linh mục với linh mục l à
lang sói nhất” ở trên kia, bằng niềm tin phó thác và lòng khiêm
nhường đích thực. Đọc hạnh tích thánh Gioan Maria Vianey,
chúng ta biết lực học ngài rất kém, nên khi thấy người ta đua nhau
tới nghe ngài dạy giáo lý buổi trưa, các anh em linh mục trong
vùng lo sợ giáo dân bị lạc đạo, bèn cùng nhau làm đơn vận động
Giám mục Bản quyền không cho ngài dạy giáo lý hoặc đổi đi nơi
khác. Có người đưa lá đơn ghi bao nhiêu yếu điểm của ngài với
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nhiều chữ ký tới cho ngài. Đọc xong, ngài lấy bút viết ở cuối
“Anh em chưa nói hết khuyết điểm của con” và ký tên. Họ tưởng
chắc chắn sẽ đuổi được Vianey, nhưng khi đoc xong tờ đơn với
lời ghi chú và chữ ký của cha Vianey, Đức Giám Mục điềm tĩnh
nói với các linh mục kia rằng “Cha Vianey là người khiêm
nhường thực sự, Chúa sẽ làm việc của Ngài trong Vianey và qua
Vianey, các cha về đi, tôi vẫn giữa ngài lại ở Ars.” Tự hạ m ình
xuống là khiêm nhường, nhưng khi bị hạ nhục mà sẵn lòng đón
nhận là khiêm nhường đích thực. Xin cho chúng ta biết dùng sự
khiêm nhường đích thực để vượt lên khủng hoảng.

Nếu trong mọi hoàn cảnh cuộc sống mà các linh mục giữ
được mối tương quan và đối thoại của một “t ình huynh đệ bí
tích”433 giữa các linh mục già và linh mục trẻ có thể đưa tới hiểu
biết lẫn nhau và cùng nhau giải quyết các vấn đề và khó khăn
trong sứ vụ linh mục của họ.434 Sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh
mục khuyên các linh mục nhiều tuổi hãy đón nhận những linh mục
trẻ như những người em thực sự và giúp đỡ họ trong những công
tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ linh mục; gắng hiểu tâm trạng
của họ và theo dõi các dự tính của họ với thiện chí. V à các linh
mục trẻ phải biết kính trọng tuổi tác v à kinh nghiệm của các vị lớn
tuổi; bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong
việc chăm sóc các linh hồn.435

Tình huynh đệ bí tích này còn “hơn cả tình yêu của phụ
nữ” (hãy xem tình bạn của David và Gionathan trong 2 Sm 1 ) và
tình huynh đệ ấy trở thành bảo đảm cho đời độc thân của mọi linh
mục trong tất cả cuộc sống và sứ vụ của họ. “Ngọt ngào tốt đẹp

433 Vatican II, Presbyterorum Ordinis …, ibid., no. 8

434 CBCP, The Philippine Program of Priestly Formation 1972 … ibid, p.99; Micae -

Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các linh mục tương lai trong bối cảnh

Việt Nam ngày nay, tr.271-273.

435 Vatican II, Presbyterorum Ordinis …, ibid., no. 8
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biết bao, anh em được sống vui vầy bên nhau.”436 Thượng Hội
Đồng Giám Mục Thế Giới năm 1971 ước mong rằng các hiệp hội
linh mục phải được cổ vũ và phát triển để cung ứng cho họ sự trợ
giúp huynh đệ.437

BBààii đđọọcc tthhêêmm

Tình Bằng Hữu chân thật, hoàn hảo và vĩnh viễn
(trích khảo luận của chân phước En-rê-đi)

Trong các thanh niên, Gionathan tr ổi vượt hơn cả. Chàng
không ham vương tước, cũng chẳng mong quyền bính, nh ưng đã
kết ước cùng Đavít, và vì tình bạn đã coi bề tôi ngang hàng với
chủ. Một kẻ bề tôi đang phải trốn tránh vua cha, đang ẩn náu trong
hoang địa, một kẻ đã bị án tử chỉ còn chờ chết, mà chàng lại quí
hơn mình. Chàng hạ mình xuống, nâng bạn mình lên, khi chàng
nói: chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh.

Ôi tấm gương sáng ngời về tình bằng hữu chân thật!
Chuyện lạ biết bao: Vua cha th ì nổi cơn thịnh nộ với một kẻ bề
tôi, khích động cả nước chống lại hắn như chống lại kẻ muốn
tranh ngai vàng; rồi ông buộc cho các tư tế tội phản loạn và tàn sát
họ chỉ vì một mối nghi ngờ; ông lục  soát rừng rậm, tảo thanh
thung lũng, đem quân vây hãm núi đồi; người người quyết chí trả
thù cho vua được hả giận. Chỉ có Gionathan, ng ười có lý duy nhất
đển ghen thì lại nghĩ là mình phải làm ngược ý vua cha, tìm cách
giúp bạn trốn đi, góp ý kiến với bạn  trong hoàn cảnh éo le như thế.
Coi tình bằng hữu trọng hơn cả ngai vàng khi chàng nói “chính
anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh.” Hãy để ý xem vua
cha khích cho chàng thanh niên ghen ghét b ạn mình làm sao: ông
nguyền rủa, nạt nộ, dọa tước quyền nối ngôi, nhắc cho biết là sẽ

436 Tv 132, 1.

437 Synod of Bishops 1971, The Ministerial Priesthood, part two, II.2 : Relations of priests

with each other; Presbyterorum Ordinis …, ibid., no. 8
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mất hết danh dự. Nhưng dầu vua cha đã tuyên án tử cho Đavít,
Gioanathan vẫn không bỏ bạn. Chàng nói: Tại sao Đavít lại phải
chết? Anh ấy có tội tình chi? Anh ấy đã làm gì? Chính anh ấy đã
liều mạng đánh bọn Philitinh v à phụ vương đã mừng rỡ. Vậy thì
tại sao Đavít lại phải chết?

Nghe Gionathan nói thế, vua giận điên lên, lấy sức phóng
lao định ghim cho Gioanathan dính v ào tường, rồi nguyền rủa dọa
nạt thêm: Thằng con của người đàn bà hư thân mất nết kia, tao
biết là mày thương nó để mày mang nhục và người đàn bà nhơ
nhuốc đẻ ra mày cũng phải mang nhục.  Và những lời độc địa nhất
có thể trút lên người thanh niên, ông mửa ra hết. Ông còn thêm
những lời kích thích tham vọng, kh ơi dậy lòng ghen ghét, thổi
bừng lửa ghen tương và gia tăng nỗi cay đắng: Bao lâu thằng con
trai lão Giessê còn sống thì vương quyền của mày sẽ không vững
đâu!

Nghe những lời trên, ai lại không động lòng, ai chẳng phát
ghen lên? Tình nghĩa nào, tình bạn nào lại không tàn phai, không
tan vỡ? Thế mà chàng thanh niên dạt dào tình thương mến kia vẫn
giữ trọn lời thề kết nghĩa, vẫn mạnh mẽ tr ước những tiếng dọa nạt,
vẫn nhẫn nhục trước những lời nguyền rủa. V ì tình bằng hữu,
chàng coi rẻ ngai vàng, chỉ nhớ đến tình thân mà không màng
danh lợi. Chàng nói chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho
anh.

Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và
vĩnh viễn: ghen tương không thể hủy hoại, nghi ngờ không l àm
suy giảm, tham vọng không hề phá tan. Bị thử thách đến vậy m à
vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến t hế mà vẫn không ngã quỵ, bị
nguyền rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không
chuyển. Vậy bạn hãy đi và cũng làm như vậy.438

Bầu ơi, thương lấy bí cùng

438 Bài đọc 2 Kinh Sách thứ Tư tuần XII TN.
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Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trong cơn khủng hoảng của tình huynh đệ, điều ước mong
lớn hơn là mối tương quan thân tình giữa linh mục với Giám mục
của mình. “Một cách bí tích, linh mục đi vào hiệp thông với Giám
mục và các linh mục khác để phục vụ Dân Chúa .”439 Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II đã khuyên các Giám Mục Việt Nam hãy luôn
gần gũi hơn với các linh mục, quan tâm tới đời sống h àng ngày
của họ để nâng đỡ họ và đồng hành cùng họ, nhất là khi họ gặp
thử thách vì thi hành sứ vụ; cung cấp cho họ một sự đ ào tạo thiêng
liêng thích nghi với những thách đố trong việc truyền giáo m à họ
phải đối diện.440 Chương trình đào tạo linh mục của Philippines
năm 1972 đưa ra đề nghị rằng các Giám mục nên đi bước trước
trong cuộc đối thoại thân hữu và thường xuyên với các linh mục
trẻ, để họ có thể cởi mở và chân thành bàn cải cách riêng tư, với
sự hướng dẫn từ phụ của Giám Mục, về công việc, th ành công và
thất bại, kế hoạch và vấn đề, cũng như về đời sống thiêng liêng
của họ nữa.441

Với sự hiểu biết đầy yêu thương và sự trợ giúp từ phụ của
Giám mục, linh mục sẽ đứng vững trong mọi ho àn cảnh, bởi vì
mọi cuộc khủng hoảng đều đến từ cuộc khủng hoảng quyền bính.
Thái độ của các linh mục đối với Giám Mục phải l à hợp tác, vâng
lời, tình bạn, và nhìn thấy nơi ngài một người cha thực sự và vâng
phục ngài với tất cả kính trọng. Sự vâng lời c àng đến từ con tim
(không phải bởi quyền lực hay lý lẽ), th ì mối tương quan giữa
Giám mục và linh mục càng trở nên gần gũi và rồi mọi sự đều tốt
đẹp.442

439 John Paul II, Pastores Dabo Vobis …, ibid., no. 12

440 Vatican, January 22, 2002, “The Church is waiting for the Total Respect of its

Autonomy”

441 CBCP, The Philippine Program of Priestly Formation 1972 … ibid, p.99

442 Synod of Bishops 1971, The Ministerial Priesthood, part two, II: Priests in the

communion of the Church: 1. Relations between priests and bishop.
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Một điều tôi rất ấn tượng khi còn là tiểu chủng sinh phục
vụ các cha tĩnh tâm năm là việc Giám mục Bản quyền tuần tự gặp
riêng từng linh mục thuộc quyền. Không biết nội dung cuộc gặp
gỡ là gì, nhưng thấy thái độ và nét mặt của các cha trước và sau
khi gặp Đức Cha, nhất là đời sống, công việc và các mối tương
quan của các cha có cái gì thay đổi khác trước kia, và thường sau
những cuộc gặp gỡ kỳ tĩnh tâm năm nh ư thế lại có một số cha
chuyển xứ, thậm chí có cha còn được đi nghỉ một thời gian ở một
Dòng chiêm niệm và khi trở về được đi coi sóc một giáo xứ mới,
thì tôi nghĩ là có cái gì nghiêm trọng và ích lợi, không chỉ cho đời
sống và sứ vụ linh mục của các cha, m à còn cho giáo xứ, giáo
phận và Giáo Hội.

Tôi áp dụng sự gặp gỡ cá nhân đó khi đ ược mời giảng tĩnh
tâm. Tôi sẵn sàng, nhưng vì không đủ thời gian và không có
quyền yêu cầu gặp mọi người tham dự tĩnh tâm, tôi chỉ đ ược gặp
riêng những ai muốn gặp. Tôi và những người đến gặp đều cảm
thấy rất ích lợi, sốt sắng, tâm hồn b ình an và có những chuyển
biến tích cực. Tôi dóc lòng sau này khi được mời giúp tĩnh tâm sẽ
yêu cầu có chương trình và thời giờ gặp riêng từng tham dự viên,
để có thể đi vào và đụng chạm những vấn đề ri êng tư của mỗi
người mới hy vọng giúp được cái gì, chứ không chỉ bằng lòng nói
chung chung.

Được sống gần gũi và tham dự nhiều lần cuộc tĩnh tâm
năm linh mục ở nhiều nơi, tôi thấy thường chỉ có những cuộc
huấn đức chung hoặc họp chung bàn bạc một số công việc, chứ
không thấy các Đức Cha gặp riêng các cha trong bối cảnh hồi tâm
thuận lợi như thế, để các cha phúc trình về giáo xứ, tình hình giáo
xứ và giáo dân, về đời sống riêng tư của cha (thiêng liêng, tình
cảm...), kể cả Đức Cha có thể chất vấn v à đòi cha giải thích, điều
chỉnh một số vấn đề trăn trở m à giáo dân đang x ì xèo bán tán.
Thiếu sự gặp gỡ riêng tư thân tình, thành thật và tín nhiệm, kể cả
đụng chạm chất vấn, định bệnh v à chữa bệnh ấy thì mọi sự đâu
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vẫn đấy, chẳng có gì thay đổi, tiến triển. Dĩ nhiên cũng có một số
ít cha gặp riêng Đức Cha, nhưng cũng chỉ vì công việc và vỏn vẹn
trong vài ba phút ngắn ngủi (mời ban phép Thêm sức, khánh
thành, xin chuẩn Hôn phối khác đạo, xin đi phép, v.v.). Tôi ước
mong truyền thống tốt đẹp trên lại được tiếp tục, hoặc các Đức
Cha hoặc các cha chủ động đi bước trước.

CC.. 22.. CCáácc ddấấuu hhiiệệuu kkhhủủnngg hhooảảnngg ttrroonngg đđờờii ssốốnngg
vvàà ssứứ vvụụ ccủủaa lliinnhh mmụụcc ggiiááoo pphhậậnn

 Trốn chạy trong rượu, những hoạt động gây ấn t ượng và
cảm giác mạnh, thích “xuấ t hiện” và khẳng định mình…

 Chuyện phiếm, tán gẫu không dứt, tâm sự…
 Thiếu khả năng sống trầm tĩnh, cô tịch, thinh lặng.
 Ham mê giải trí thái quá: suốt ngày lướt mạng xem phim,

chơi games… hay đầu tư quá nhiều thời giờ và tiền bạc
vào chim, cá, kiểng…

 Ham hoạt động quá (quá lao lực sẽ kiệt lực)
 Nhu cầu khẳng định mình thái quá (cố gắng xây dựng

những ‘công trình thế kỷ’ để đời mang dấu ấn của m ình…)
 Nhìn đời và nhìn người cách tiêu cực, hay chỉ trích phê

bình…
 Khó ngủ (nhất dạ sinh bá kế, gửi và nhận tin nhắn…)
 Thiếu tự chủ và làm chủ bản thân, có những bất b ình

thường về giới tính…
 Những khó khăn để thoát khỏi cô độc, sợ h ãi…
 Khả năng hoạt động bị tê liệt (ở nhưng là cội rễ mọi sự dữ)
 Chỉ thường xuyên liên hệ với một số người nào đó thôi…

CC..33.. VVààii pphhảảnn ứứnngg ccầầnn tthhiiếếtt đđểể vvưượợtt tthhắắnngg ccơơnn
kkhhủủnngg hhooảảnngg
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 Cần có thời gian cầu nguyện hằng ngày để chia sẻ bản thân
với Chúa, hầu sống căn tính linh mục thực sự của mình.

 Tìm một đối tác biện phân, như vị linh hướng, có thể là
một người bạn thân lâu dài, dẫn tới một căn tính trưởng
thành. Các cân nhắc tâm lý về cá tính cũng rất hữu ích.

 Sự sống mật thiết với Chúa Giêsu là phương dư ợc chữa
lành vạn năng, vì việc không ngừng tìm kiếm kết hợp với
Chúa Giêsu khiến linh mục tìm được sự thống nhất đời
sống của mình.443.

 Quả thế, trong đời sống độc thân của mình, linh mục cảm
nhận sự cô đơn và lắm khi cô đơn thực sự, và đôi khi sự cô
đơn đè nặng trên con người của ngài.

 Sự nghi ngờ, đố kỵ, ghen ghét hay thiếu thông cảm từ phía
anh em linh mục đồng nghiệp của ngài (kể cả từ Giám
Mục) có thể làm gia trọng nỗi thất vọng và cô đơn.444

 Nhung cô đơn của linh mục không phải là sự trống rỗng và
ngài cũng không thực sự cô độc vì Đấng Cứu Thế luôn ở
với ngài.

 Chúa Giêsu cũng vậy, trong những giờ phút bi thảm nhất
của cuộc thương khó, Ngài đã cảm nhận cô đơn và bị bỏ
rơi, vì Ngài vừa liên đới với thân phận tội nhân phản
nghịch, lại vừa luôn sống hiệp thông mật thiết với Chúa
Cha và luôn tìm theo ý Chúa Cha.
Nơi nào có oán ghét hận thù
Xin giúp con xấy dựng tình thương.
Nơi nào có khinh khi nhục mạ,
Xin giúp con mang lại thứ tha.
Nới nào có mâu thuẫn bất đồng,
Xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
Xin giúp con rao truyền chân lý.

443 Sắc lệnh chức vụ và đời sống linh mục số 14,5.

444 x. Paul VI, Sacerdotalis Caelibatus số 59.
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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 khai nguồn ánh sáng.
Nơi nào có u sầu buồn bã,
Xin giúp con đem lại an vui.

Lời cầu Kinh Sáng thứ bảy Tuần II.

DD.. LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN TTÁÁII ĐĐỊỊNNHH
HHƯƯỚỚNNGG ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ CCỦỦAA
MMÌÌNNHH

“Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa,
là con người phải hư 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 người mới, là con người đã được sáng
tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công
chính và thánh thiện. Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian
dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người
thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Anh em
đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần,
hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho
người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của
Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em,
để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt
gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại
trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với
nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau,
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như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức
Kitô”445

DD..11 ĐĐịịnnhh hhưướớnngg ttổổnngg qquuáátt
Tuy nhiên, khủng hoảng không nhất thiết là một dấu hiệu

tiêu cực, nhưng đúng hơn, nó phải được coi là một thách đố để tái
định hướng đời sống và sứ vụ linh mục. Nó mời gọi một đời sống
thiêng liêng cá nhân sâu xa hơn, can đ ảm đối mặt và chấp nhận
các thực tại của bản thân, dù có khi đau đớn và xấu hổ (bị sa vào
bẫy mỹ nhân kế). Cần phải làm mới lại các liên hệ lành mạnh để
được nâng đỡ và cảm thông hơn.

Chúng ta phải có cái nhìn hy vọng ở bên kia những cơn
khủng hỏang, nghĩa là ở tình trạng sẽ được biến đổi sau khi tái
định hướng được đời sống và sứ vụ ơn gọi dựa vào Chúa Kitô là
trung tâm. Thánh Phaolô diễn tả điều đó như sau: “gieo xuống thì
hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi
dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh
mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có
thần khí.  Như có lời đã chép: con người đầu tiên là A-đam được
dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban
sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí,
nhưng là loài có sinh khí; loài có th ần khí chỉ xuất hiện sau đó.
Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai
thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất
mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà
đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất
mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà
đến.”446

Một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc tái định
hướng đời sống và sứ vụ là Bí tích Hòa giải. Bí tích Hòa giải

445 Eph 4,22-32.

446 1 Cr 15, 42-49.
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không chỉ là một quà tặng của linh mục cho giáo dân, nhưng cũng
là một khí cụ quan trọng cho sự thánh hoá và tăng trưởng của
chính linh mục, đặc biệt nếu việc xưng tội không chỉ được coi là
một nghi thức, mà đúng hơn là một cơ hội không chỉ để xưng tội,
mà còn để trao đổi với một cha giải tội và linh hướng có kinh
nghiệm, nhờ đó nó trở thành một kinh nghiệm chữa lành và vui
sống. Việc linh hướng đều đặn là một bảo đảm khác cho sự tăng
trưởng và phát triển đời sống thiêng liêng trưởng thành của linh
mục.

Tạo lập lối sống và làm việc cộng đồng, sự ràng buộc của
tình bạn đích thực, cũng như những thời gian giải trí, hồi tâm và
thinh lặng giúp không chỉ chế ngự khủng hoảng mà còn biến nó
thành một cơ hội để đẩy xa hơn sự tăng trưởng và tiến bộ trong sự
trưởng thành cá nhân, cũng như bác ái mục tử sống động.

Khủng hoảng rất lắm khi là một dấu hiệu tăng trưởng,
nhưng cũng tỏ lộ một số vấn đề và yếu đuối nào đó đang được mở
ra theo cách này. Trong các tình hu ống như thế, hãy xử sự như
trường hợp hỏa hoạn: hãy bình tĩnh và hành động cách có trách
nhiệm… Một tình huống như thế cần trước hết sự thinh lặng và
suy nghĩ để trở nên ý thức rõ ràng hơn về các vấn đề thực sự là
vấn đề.

Để được vậy, chúng ta cần thời gian và một nơi chốn (ít là
nội tâm) có thể ở một mình, suy tư và cầu nguyện. Các cuộc tĩnh
tâm và hồi tâm là các cơ hội đó. Thời gian khủng hoảng mời gọi
chúng ta xem xét các cội rễ căn nguyên và các t ình huống của các
việc chúng ta đã trải nghiệm hầu được ý thức hơn về các hậu quả
của chúng. Mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều
có một tương lai. Phải tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong
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tương lai, nhờ ơn Chúa, với cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của kẻ
khác.447

Việc tái định hướng được khởi đầu bằng cách trực tiếp đối
diện và chấp nhận chính thực tại của chúng ta, đồng thời nhẫn nại
hướng mình vào trong ý muốn của Chúa. Một tiến trình như thế
thường không hoàn toàn được thực hiện một mình. Bên cạnh
Chúa Cứu Thế mà chúng ta gặp gỡ trong cầu nguyện, chúng ta
cần một ai đó để nói với, một ai đó hành động như một khuếch âm
cho các kinh nghiệm và thấu hiểu của chúng ta, một ai đó có khả
năng cho chúng ta những định hướng mới phát ra từ sự biện phân
trong thinh lặng và nguyện cầu của chúng ta và nâng đỡ chúng ta.

Một vị đồng hành thiêng liêng là một quà tặng tốt nhất mà
chúng ta có thể có được. Nhưng một vị hướng dẫn thiêng liêng
không chỉ đồng hành với chúng ta trong cơn khủng hoảng và ở
một tình huống riêng lẻ. Chúng ta nên đồng hành với nhau trong
suốt một thời gian dài, cùng bước đi và cùng lớn lên bên nhau
trong một mối quan tâm chung là trở nên gần gủi hơn với Chúa
Kitô và với con người thật của chúng ta.

Bí tích Hòa Giải là một bước cụ thể tiến vào một cuộc
sống mới sâu sắc hơn và vững chắc hơn nhờ cơn khủng hoảng -
hy vọng thế - Nếu vị hướng dẫn thiêng liêng là một linh mục, thì
Bí tích được trao ban trong tất cả tiến trình biện phân và tái định
hướng. Thường chỉ xưng tội thôi không đủ, nhưng chúng ta cũng
cần được trao đổi giải quyết và như thế thấy được các gốc rễ sâu
xa hơn và các viễn ảnh tương lai.

Yếu tố căn bản trong việc tái định hướng đời sống và thừa
tác vụ linh mục là bí tích Hòa giải, đặc biệt nếu nó không chỉ được

447 1 Cr 6,11: Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được

tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên

Chúa chúng ta!
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đánh giá và thực hành theo đường lối nghi thức, mà đúng hơn như
một cuộc đối thoại trong đó việc xưng tội cùng lúc trở thành một
cơ hội để tiến bộ. Lối xưng tội chia sẻ và đối thoại như thế cũng
mang lại một sự cởi mở lớn hơn trên chiều kích nhân bản. Mới
đây, ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh tới sự cần thiết phải mở ra
một cuộc “đối thoại cứu độ” cho những ai tìm kiếm ơn tha thứ.
Nhắc tới cha sở thánh họ Ars Gioan Maria Vianey, người đã thực
thi sứ vụ hòa giải một cách anh hùng và hiệu quả phong phú, Ngài
nói rằng các linh mục có thể học “không chỉ một niềm tín thác vô
tận nơi bí tích sám hối, mà còn một phương pháp đối thoại cứu độ
phải được thực hiện trong khi ngồi tòa.”448

Chính vị linh mục cũng được khích lệ rất nhiều trong một
kinh nghiệm như thế, nhờ đó ngài có thêm hiểu biết, kinh nghiệm
và khả năng để giúp đỡ người khác trong cùng một đường lối hoặc
tương tự. Bí tích hòa giải là một trong những quà tặng đặc biệt của
linh mục cho kẻ khác trong thừa tác vụ bí tích của ngài, nhưng
đồng thời nó cũng là khí cụ cho linh mục tăng trưởng trong đời
sống thiêng liêng và bác ái mục tử.

DD.. 22.. GGiiáá ttrrịị ccủủaa vviiệệcc xxưưnngg ttộộii ccáá nnhhâânn

“Để là một thừa tác viên tốt và hữu hiệu của Bí tích
Hòa giải, linh mục cần khơi nguồn từ nguồn ân sủng và
thánh thiện hiện diện trong Bí tích này. Căn cứ vào kinh
nghiệm bản thân, linh mục có thể quyết chắc rằng càng
năng tiếp cận với tư thái tốt và chu đáo lãnh nhận bí tích
sám hối, càng chu toàn tốt hơn thừa tác vụ giải tội của
mình và chắc chắn rằng các hối nhân hưởng được lợi ích
từ bí tích này. Trái lại, nếu linh mục không là một hối
nhân tốt, thừa tác vụ giải tội sẽ mất đi nhiều tính hữu hiệu
của nó, (vì linh mục phải là người trước tiên phải trở lại
với Chúa và với chính mình). Đó là luận lý toàn diện của

448 Vatican City, Mar 11, 2010 / 11:32 am ( CNA/EWTN News).
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bí tích cao cả này. Nó mời gọi tất cả chúng ta, là linh mục
của Chúa Kitô, phải luôn làm mới lại chú tâm của chúng
ta vào việc xưng tội cá nhân của mình”449

Cuộc đối thoại giữa hối nhân và cha giải tội làm cho việc
cử hành bí tích đáp ứng sít sao hơn với tình huống cụ thể của hối
nhân, với các lý do khác nhau sau đây c ủa hối nhân:

 Nhu cầu hòa giải cá nhân và tái nhập vào tình bằng hữu
với Chúa nhờ nhận lại được những ơn đã mất do tội;

 Nhu cầu tìm kiếm sự tiến bộ thiêng liêng;
 Đôi khi cần một sự biện phân thích đáng hơn về ơn gọi;
 Trong nhiều trường hợp, không những cần mà còn khao

khát thoát khỏi tình trạng hờ hững thiêng liêng và khủng
hoảng đời tu.

 Nhờ những đặc tính cá nhân đó, hình thức cử hành này
liên kết với việc linh hướng.450

 Trong cuộc đối thoại này phải tránh đề cập trực tiếp đến đệ
tam nhân. Phải rất cẩn thận và tế nhị trong các câu hỏi để
làm sáng tỏ hầu có biện pháp và lời khuyên thích ứng, giúp
hối nhân thay đổi nên tốt.

 ĐHY Hummes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ viết: “Cũng thật
buồn là có một số linh mục đôi khi đã bị dính líu vào
những vấn đề nghiêm trọng và những hoàn cảnh phạm tội.
Cần phải tiếp tục điều tra những vấn đề này, xét xử họ và
phạt họ như cần phải.”451 Vậy chúng ta sử dụng các
phương thế tự nhiên và siêu nhiên như thế nào để đứng
vững trong các mối quan hệ khác giới, kể cả với các nữ
tu?452

449 Gioan Phaolô II trong Bí tích Hòa Gi ải và Sám Hối số 31.

450 Ibid, số 32.

451 Như vụ TGM Paulin Pomodimo Giáo Phận Bangui b ên Trung Phi phải từ chức.

452 ĐTC Biển Đức hứa sẽ ra một Chỉ Nam cho các cha giải tội v à linh hướng.
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 Chúng ta cần lưu ý đặc biệt tránh khỏi ba trường hợp tội
với vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh: Lỗi ấn tòa giải
tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho đồng phạm; và
xét xem có thể vận dụng khỏan GL.1048 và 220 hầu giúp
đỡ hối nhân cách nào không.453

 Tương quan linh hướng là một tương quan khép kín tay ba
(Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng).
Điều mà vị linh hướng khám phá về người thụ hướng
thuộc về toà trong sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài. Dữ
kiện này có cùng một qui chế như ấn toà giải tội. Điều này
không chỉ để bảo vệ người thụ hướng, mà còn cống hiến
cho họ sự tín nhiệm và tin tưởng rằng điều gì họ đã bộc lộ
ở tòa trong vẫn được giữ bí mật.

EE.. LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN TTÁÁII ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG ĐĐỜỜII
SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ TTRROONNGG VVIIỄỄNN ẢẢNNHH QQUUYYỀỀNN
BBÍÍNNHH VVÀÀ VVÂÂNNGG LLỜỜII

453 CNA ngày 5/6/2009, ĐHY Hummes g ửi thư ngày 18/4/2009 nói ĐTC đã phê chuẩn

luật chưa được quy định trong Bộ Giáo Luật hiện h ành cho phép các Giám mục xử lý những trường

hợp đoạn tuyệt với Giáo hội của các linh mục, nh ư là rời bỏ thừa tác vụ của mình bởi chủ ý riêng, yêu

cầu Giám mục miễn trừ t ình trạng giáo sĩ, hay rời khởi chức vụ mà không hề thông báo cho Giám mục

bản quyền biết và sau đó kết hôn trong đám cưới dân sự, có con và không còn hứng thú nào để giải

quyết tình trạng giáo sĩ của mình. Vì lợi ích của Giáo hội và lợi ích của đương sự, năng quyền miễn trừ

tình trạng giáo sĩ đòi hỏi phải được thực hiện như một nghĩa cử bác ái, đặc biệt hơn khi đương sự có

con, vì con cái của đương sự có quyền được có một người cha độc lập khỏi Giáo hội. Nhưng các Giám

mục không có năng quyền này một cách tự động, mỗi trường hợp phải được xem xét cẩn thận và

nghiêm túc rồi mới có thể đưa ra phán quyết. Trong một số trường hợp, Tòa Thánh phải can thiệp để

điều chỉnh nhân cách của các vị để khắc phục những vụ b ê bối do các vị gây ra, tái thiết lập sự công

bằng và giúp đỡ đương sự sám hối tội lỗi.
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“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đ ã lớn
tiếng kêu van khóc lóc mà dâng l ời khẩn nguyện nài xin
lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã
được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên
Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được
thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức
thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho
tất cả những ai tùng phục Người”454

EE..11.. TTrroonngg VViiễễnn ẢẢnnhh QQuuyyềềnn BBíínnhh ĐĐíícchh TThhựựcc
Ngày nay vấn đề quyền bính lắm khi gây đau đớn và chia

rẽ trong Giáo Hội. Quyền bính của chính Chúa Giêsu cũng đã bị
đặt thành vấn đề: “Do quyền bính nào mà ông làm những việc ấy?
Ai cho ông quyền đó?.”455 Dưới chân thập giá, các thủ lãnh chế
nhạo Chúa Giêsu: “Nó cứu được người khác; hãy để nó tự cứu lấy
mình, nếu nó là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Kẻ Ngài Tuyển
Chọn!” Binh lính cũng chế nhạo quyền bính Ngài: “Nếu ông là
vua dân Dothái, hãy cứu lấy mình đi!”456

Thách đố ấy ngày nay vẫn tiếp diễn. Quyền bính của các
Tông đồ và những người kế vị tiếp tục bị thách đố, như chúng ta
thấy trong thời gian gần đây ở trong Giáo Hội hoàn vũ cũng như
tại Việt Nam chúng ta. Nhiều cá nhân tự phụ giải thích quan điểm
và ý kiến của mình như qui phạm, lại đặt thành vấn đề giáo huấn
và kỷ luật của Giáo Hội.

Nguồn gốc quyền bính cũng bị lẫn lộn. Người ta đi tìm
những kiểu mẫu mới của quyền bính, như minh tinh màn bạc, cầu
thủ bóng đá, tiểu thuyết gia, nghệ sĩ dân nhạc… Quá nhiều người
rập khuôn cách “nô lệ” lối sống của mình theo gương các “ngôi
sao” hay thần tượng ấy. Có một số người đảo lộn giá trị và mục

454 Dt 5, 7-9.

455 Mt 21,23.

456 Lc 23,35.37.
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đích khi đưa ra mẫu linh mục mới phải có ba bằng (lái xe, vi tính,
ngoại ngữ)! Quyền bính đã không được nhìn đúng theo ý nghĩa và
mục đích của nó.

Việc đặt thành vấn đề quyền bính của Giáo Hội phải được
nhìn trong một bối cảnh rộng lớn hơn và tích cực hơn. Giáo Hội
được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ, được tuyên
xưng là công giáo, thánh thiện và tông truyền. Mọi quyền bính
đều phát xuất từ Thiên Chúa nên sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và
điều khiển Dân Chúa của Giáo Hội dựa trên thần quyền, được trao
phó cho những con người trong từng thời đại phát triển khác nhau.
Và cũng trong từng giai đoạn lịch sử đó, chính Giáo Hội cũng
nhìn nhận nhu cầu phải kiểm điểm và canh tân chính mình. Câu
Ecclesia semper reformanda  rõ ràng kêu gọi một cái nhìn thẳng
thắn, thường xuyên và triệt để về quyền bính mà Giáo Hội đang
thực thi.

Tuy nhiên, việc kiểm điểm đó sẽ không thành công, nếu nó
chỉ được giới hạn vào các nguyên tắc tâm lý hay xã hội của loài
người. Mọi quyền bính trong Giáo Hội đều bắt nguồn từ Chúa
Giêsu. Do đó, để xem xét quyền bính, chúng ta phải quay trở lại
với Chúa Giêsu, Đấng cai trị từ Thập giá. Ánh sáng của thập giá
Chúa Kitô phải soi sáng mầu nhiệm quyền bính của Giáo Hội.

Bản chất quyền bính của Chúa Giêsu đã bị hiểu sai, thì bản
chất quyền bính của Giáo Hội cũng sẽ bị hiểu lầm. Một số người
coi quyền bính của Giáo Hội chỉ là một phương tiện để duy trì
giáo thuyết và trật tự. Số khác lại coi quyền bính như một áp đặt
bất công ý muốn của các lãnh đạo lên các thành viên của mình.
Họ chỉ ra những lạm dụng quyền bính của Giáo Hội - một số lạm
dụng có thật, một số được tưởng tượng ra - và kêu gọi Giáo Hội
phải có một đường lối lãnh đạo cho phép một quyền hành rộng rãi
hơn trong mọi lãnh vực của đời sống Giáo Hội. Cả hai quan điểm
đều thiếu sót và sai lầm khi coi quyền bính Giáo Hội như không
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thích hợp và đặt thành vấn đề mọi quyền bính hiện hữu trong Giáo
Hội theo cung cách đối xử của họ đối với quyền bính thế tục.

Vì thế, chúng ta thấy trong thế giới, trong Giáo Hội ho àn
vũ cũng như tại Việt Nam thời gian qua có những hiểu lầm v à thái
quá, thể hiện nơi các phát biểu và tranh cãi thiếu kính trọng, gây
tổn thương và xúc phạm đau lòng làm suy giảm uy tín và chứng tá
Tin Mừng của Giáo Hội. Dĩ nhiên bên nào cũng có cái lý chủ
quan của mình, muốn xây dựng và bảo vệ Giáo Hội theo cách
nhìn cách nghĩ một chiều của m ình, mà không thấy được những
thiếu sót khách quan có thể gây nguy hại rất lớn. Chính ĐTC Biển
Đức XVI, trong thư gửi Người Công Giáo Ái Nhĩ Lan, đ ã than
phiền về «một sự bận tâm không đúng chỗ cho thanh danh của
Giáo Hội và một ưu tư mang tính lạm dụng nhằm bảo vệ tiếng tăm
của Giáo Hội khỏi những vụ tai tiếng, để tránh những g ương
xấu»457, thậm chí vì vậy mà có những điều nói không đúng sự thật
và bất công, khiến có những bức xúc mạo phạm, nhất l à trên các
trang mạng internet, dễ bị kế hoạch của Thần Dữ lợi dụng, m à
không ai chịu cố gắng trả lời nghiêm túc câu hỏi của Chúa Cứu
Thế: “Tinh thần nào đang xúi đẩy các con?”

Ngược lại, chúng ta xác tín rằng có quyền bính ở trong
Giáo Hội và nó phải được thực thi. “Quyền bính xuất phát từ
quyền điều khiển Giáo Hội được Chúa Kitô ủy thác cho các Tông
đồ và những người kế vị”458  Mục đích quyền bính Giáo Hội được
mạc khải và tuôn đổ xuống trên Giáo Hội từ nơi Thập giá là để
thiết lập vương quốc tình thương cứu độ. Tình thương cứu độ
không che đậy tội lỗi, nhưng phơi bày tội lỗi như nó hủy diệt
phẩm giá con người và tình thương. Tình thương cứu độ đó dùng
sức mạnh của Chúa để chiến thắng tội lỗi. Quyền bính được trao
ban cho Giáo Hội là để rao giảng, thanh tẩy, tha tội và qui tụ

457 x. VietCatholic News  ngày 21 Mar 2010, Thư ĐTC Bi ển Đức XVI gửi người công

giáo Ái nhĩ Lan.

458 Daniélou, Why the Church? Chicago, Fra nciscan Herald, 1974.
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những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần quanh bàn tiệc Hy
Tế của Chúa.459

Chúng ta trăn trở làm cho Giáo Hội được lớn lên, mạnh mẽ
và hiệp nhất hơn với Đức Giáo Hoàng trong nhiệm thể Chúa Kitô.
Và ngày nay, quyền bính và sự hiệp nhất của Giáo Hội Địa
phương được diễn tả qua nhiều vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm
là Giám Mục Bản Quyền: Ngài không chỉ là đầu, mà là con tim
của giáo phận, tất cả đều qui về Giám Mục và tất cả quyền bính
đều phát ra từ Giám Mục, đến đỗi “linh mục không thể làm gì mà
không có Giám Mục” và “Giám mục không làm gì ngoài Ý Thiên
Chúa.”460 Tất cả mọi luật lệ và áp dụng của quyền bính Giáo Hội
phải được nhìn trong ánh sáng của mục đích ấy, mà chúng ta chỉ
có thể hiểu được ở dưới chân thập giá.

Thập giá quan trọng biết bao cho chúng ta là những người
thực thi quyền bính. Không bao giờ chúng ta được rời khỏi thập
giá, nếu muốn hiểu và thực hiện tốt quyền bính. Mỗi quyết định
của chúng ta phải được thực hiện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh
ở trước mắt. Thập giá của Ngài phải được nổi bật lên trong tất cả
những gì chúng ta làm. Thập giá phải là thước đo mức độ tận hiến
của chúng ta và cách chúng ta đ ối xử với người khác. Thập giá
phải là dấu hiệu tình yêu đối với Chúa mà chúng ta biểu lộ qua
lòng nhiệt thành, sẵn sàng cho đi tất cả những gì chúng ta có và
những gì chúng ta là, trong khi giáo hu ấn, thánh hóa và dẫn dắt
giáo dân.

EE..22.. TTrroonngg vviiễễnn ảảnnhh đđứứcc VVâânngg LLờờii ĐĐíícchh TThhựựcc

Trong ba lời khuyên Phúc Âm, Vâng Lời là nền tảng và
khó nhất. Nhờ vâng lời triệt để trong mọi sự có liên quan, nguời

459 x. Mc 16,15-16.

460 x. Thư thánh Inhaxiô Antiôkia gửi thánh Polycap, Bài đọc 2 Kinh Sách thứ sáu XVII

TN.



509

sống đời độc thân thánh hiến mới có thể giữ được hữu hiệu đức
khó nghèo và khiết tịnh.

Ngày thụ phong linh mục, chúng ta qùy trước mặt Giám
Mục Bản Quyền, đặt tay chúng ta trong tay Ngài. Nhân danh Giáo
Hội, Ngài hỏi chúng ta: “Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha
và những người kế vị cha không?” và chúng ta trả lời: “Thưa con
hứa.” Đừng quên thời khắc ân sủng ấy. Đó là một sự cam kết với
Chúa và với Giáo Hội, cho một tương lai vô định (có thể được sai
tới nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa, làm việc
mình không thích). Đó là tiếng “Xin Vâng” của chúng ta trong
mọi sự mà Chúa và Giáo Hội đòi hỏi. Chúng ta cam kết vâng lời
Giám Mục Bản Quyền và những người kế vị Ngài, mà chẳng biết
cái gì các ngài sẽ yêu cầu chúng ta. Như Mẹ Maria, lòng vâng
phục của chúng ta được xây dựng trên đức tin và chấp nhận Lời
Chúa trong cuộc sống. Nó cũng được xây dựng trong sự tin tưởng,
phó thác vào ơn nâng đỡ của Chúa, tín nhiệm vào Giáo Hội, vì
Giáo Hội đã nhận lãnh sứ vụ và quyền bính từ Chúa Kitô.

Trong cuộc sống trải dài, có khi chúng ta kinh ngạc, có khi
hân hoan, có khi lo buồn về những gì mà Giáo Hội đòi hỏi chúng
ta. Khi gặp thử thách lớn lao, khi phải đối mặt với những vấn đề
và thách đố mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến, lắm lúc chúng ta
tự hỏi: “Có phải Chúa đòi hỏi, và trao cho chúng ta những gánh
quá nặng như vậy bắt phải vác không?” Sự vâng phục đòi hỏi
chúng ta cái gì nhiều hơn là xác định chúng ta sẽ ở đâu và khi nào
sẽ thi hành sứ vụ. Chúng ta không tự quyết định lấy sứ vụ của
mình, song chúng ta sẽ được sai đi. Trong sự vâng lời, không thể
tránh khỏi thập giá: Chết cho chính mình khó khăn dường nào!, vì
không phải chỉ trong chốc lát, song trong từng phút giây của cuộc
sống mỗi ngày. Có thể đó là một cuộc tử đạo liên lỉ mà Vaticanô
II đã nói trong Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium rằng “cuộc
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bách hại không bao giờ thiếu vắng trong Giáo Hội”461: “Một lúc
đổ cả máu đào, hay từng giọt một đàng nào công hơn?”

Chúng ta cần tiếp tục đào sâu và làm mới lại cái nhìn về
bản chất của sự vâng lời mà Chúa và Giáo Hội đòi hỏi. Giáo Hội,
Thân Thể Chúa Kitô, sống trong sự vâng lời Chúa Kitô, Đầu của
Thân Thể, như Công đồng Vaticanô II dạy.462 Và trong sự vâng
lời, chúng ta tham dự đầy đủ vào công việc cứu thế đã được mạc
khải và kiện toàn trong Chúa Kitô. Chúng ta có nhi ệm vụ kéo dài
sứ mệnh của Chúa Kitô, trong đức tin vâng phục, và sự quen
thuộc sâu xa với đường lối của Chúa. Để kiện toàn sứ mệnh,
chúng ta được mời gọi dõi bước theo cùng một con đường Chúa
Kitô đã đi qua. Con đường đó dẫn đến thập giá, không thể tránh
được. Dù vậy, chúng ta phải gắn bó với Giáo Hội trong tình thảo
hiếu và vâng lời. Vâng lời đòi hỏi can đảm tuân giữ kỷ luật Giáo
Hội, và thích ứng với những yêu sách đặc biệt của từng hoàn cảnh
cụ thể.

Chúng ta cảm kích nhìn thấy nhiều linh mục vui lòng đảm
nhận những trạch cử và nhiệm vụ khó khăn, không phải do họ
chọn chúng, nhưng đơn giản do Giáo Hội đòi hỏi họ làm như vậy.
Chúng ta nghĩ đến những linh mục sẵn sàng rời bỏ những nhiệm
sở rất thoải mái và tiện nghi, để bắt đầu làm việc trong những giáo
xứ nghèo nàn. Chúng ta ngh ĩ đến những linh mục sẽ đảm trách
những phận vụ bạc bẻo trong Giáo phận, không phải hy vọng một
phần thưởng nào đó, nhưng đơn giản chỉ vì đó là công việc của
Chúa và của Giáo Hội. Chúng ta nghĩ đến những linh mục sẵn
lòng nói lên sự thật Phúc Âm cho những kẻ mình phục vụ, mà
không để mình bị tê liệt vì sợ làm như vậy người ta sẽ không ưa
mình.

461 Lumen Gentium số 42.

462 x. LG 7; Eph 5,23-24.
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Nhưng sự vâng lời mà Giáo Hội đòi hỏi chúng ta đi xa hơn
và tóm tắt lại trong câu sentire cum Ecclesia,  tức là cùng cảm
thông với Giáo Hội. Cảm thông với Giáo Hội đi xa hơn việc chấp
nhận cách máy móc các công thức đức tin hay các khoản Giáo
luật. Cảm thông với Giáo Hội là có mối thiện cảm sâu xa và trung
thành với giáo huấn, phượng tự và sứ vụ của Giáo Hội. Truyền
thống và quan niệm hiện hành của Giáo Hội phải được thấm sâu
vào cuộc sống chúng ta, như chúng ta tuyên bố trong khi tuyên
xưng đức tin trước ngày lãnh chức linh mục.

Vâng lời như thế loại bỏ đầu óc vụ hình thức vô bổ, nhưng
dẫn đến một sự sống được lớn lên trong sự hiệp nhất với Chúa
Kitô, đến đỗi thánh Phaolô nói: “Không còn phải là tôi sống nữa,
nhưng Chúa Kitô sống trong tôi”463 Vâng lời đòi hỏi sự sẵn lòng
để ra một bên mọi sự, vì tình yêu Chúa Kitô và Giáo H ội. Vâng
lời không phải là nhu nhược và nhát gan đến phát sợ mà phải từ
bỏ ý nghĩ và các lý do tốt nhất của mình. Đúng vậy, Đấng Bản
Quyền luôn đáng được nghe ý kiến tốt nhất và những thỉnh
nguyện đã được suy nghĩ chín chắn của chúng ta. Ngài có thể
chấp nhận hoặc không chấp nhận chúng. Nhưng chúng ta an tâm
biết rằng Ngài có một ơn phân định đặc biệt của Chúa Thánh
Thần, ơn đoàn sủng mà chúng ta không có. Chúng ta được mời
gọi tận tâm vâng lời, nói lên sự thật như chúng ta nhận thấy, và
luôn sẵn sàng vâng lời, dù có trái ý chúng ta. Đó là thực sự cảm
thông với Giáo Hội.

Với Vaticanô II, không còn “vâng lời tối mặt”; nhưng
“vâng lời đối thoại” hay “vâng lời trưởng thành”, nghĩa là chúng
ta được trình bày với Đấng Bản Quyền hết sự thật những gì chúng
ta nhận thấy và suy nghĩ, với đầy đủ lý do và ước nguyện, có khi
trái ý Ngài, nhưng lời nói cuối cùng thuộc về Ngài, và chúng ta
phải vâng lời quyết định cuối cùng đó với tinh thần siêu nhiên và
đức tin. Là người của Chúa và của Giáo Hội, chúng ta tránh

463 Gal 2,20.
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những hình thức liên minh gây áp lực hay chống đối Đấng Bản
Quyền, hoặc khi không được như ý thì thụ động tiêu cực và xa
lánh (“kính nhi viễn chi”). Chúng ta biết rằng Ngài có quyền quyết
định trái với ý của tất cả chúng ta, nhưng chính Ngài ch ịu trách
nhiệm trả lời với Chúa. Đó là thực sự cảm thông với Giáo Hội.
Điều đáng e ngại là có thể một số Vị “quá sính quyền bính” không
dễ dàng lắng nghe và cho bề dưới cơ hội đối thoại hay giải thích!
Nhưng đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi mọi sự nơi chúng ta: trí
khôn, con tim, ý muốn, đời sống: nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi
vâng lời như diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và Giáo Hội.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố văn hóa và tâm thức do các cơ cấu xã hội, chính trị và tôn giáo.
Chẳng hạn, vì bị ảnh hưởng của Khổng giáo, của chế độ phong
kiến và thực dân, của các cơ cấu phẩm trật và gia trưởng, chúng ta
lắm khi phải đương đầu với những thách đố và chiến đấu trăn trở
về tự do và phục tùng với bộ ba “quyền phục, lý phục và tâm phục
hay tâm bất phục.” Và trong những trạng huống bức xúc có thể
“tức nước vỡ bờ” vì “vâng mà không phục” đó, chúng ta được
khuyên “đào sâu lòng sông và khơi dòng cho nước chảy”. Công
việc đi sâu vào lòng người và mở ra lối thoát này rất cần sự giúp
đỡ của một người đồng hành thiêng liêng có kinh nghi ệm sống tu
đức, từng trải trường đời và thấm nhuần tinh thần Giáo Hội.

Xin nhắc lại rằng trong Huấn thị “Phục Vụ Quyền Bính và
Vâng Phục,”464 Bộ Tu Sĩ coi đức vâng lời là một hành trình cùng
tìm kiếm Chúa và ý Chúa, nghe Lời Chúa và trở nên ý thức đối
với ý định tình yêu của Chúa. Văn kiện khuyên vâng lời cách
thanh thản và vì đức tin, đồng thời cũng cống hiến và liên kết các
chỉ dẫn cho việc thực thi quyền bính nh ư “mời người ta lắng nghe,
ủng hộ đối thoại, chia sẻ, đồng trách nhiệm, đối xử đầy l òng
thương xót…” Huấn thị này nói với Bề trên hơn là với bề dưới,

464 ĐTC Biển Đức XVI phê chuẩn ngày 5/5/2008 và ra lệnh công bố; và Huấn Thị này

được ban hành ngày 11/5/2008 tại Vatican.
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khi đề cập đến phẩm chất và các điều kiện để bề trên có thể thi
hành tốt nhiệm vụ, như có khả năng tinh thần và khả năng hiểu
biết tương ứng với thời đại, đời sống nội tâm sâu xa d ưới sự
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nghĩa l à mỗi người tham gia
vào công cuộc lãnh đạo, dù ở cấp độ nào, đều phải nỗ lực canh
tân, điều chỉnh bản thân m ình cho phù hợp với các tiêu chí lãnh
đạo, khiến bề dưới có thể vâng lời cách dễ dàng hơn. Mỗi người
trong chúng ta cũng không quên liên tưởng đến chính mình trong
đó.

Nhưng với đức tin mạnh mẽ và đâm rễ sâu trên nền tảng
Thánh Kinh vững chắc, đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu, vào Phúc
Âm, vào Giáo Hội và các linh hồn, cầu nguyện và biện phân dưới
sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ vâng lời cách sẵn
lòng và siêu nhiên các v ị lãnh đạo và cơ cấu Giáo Hội, không phải
như những con người và cơ cấu nhân loại, nhưng là Ý Chúa ở
trong và qua những con người và cơ cấu này. Nếu sự vâng lời
được trọn vẹn thì các việc khác cũng sẽ được kiện toàn. Chúng
luôn luôn tỉ lệ thuận với nhau.

Lạy Chúa, con xin dâng tư tưởng của con cho Chúa, để
chúng luôn hướng về Chúa; để lời nói của con có Chúa làm đề
tài; để việc làm của con phản ánh tình yêu của con cho Chúa; để
đau khổ của con được chịu đựng cho vinh danh Chúa hơn. Con
muốn làm những gì Chúa xin con, cách nào và bao lâu Chúa
muốn ở con. Xin Chúa soi sáng trí khôn con, đ ốt nóng ý chí con,
thanh tẩy trái tim con và thánh hóa linh h ồn con. Lạy Chúa, xin
hãy nhận lấy tất cả tự do của con, ký ức của con, trí hiểu của con,
trọn vẹn ý muốn của con, tất cả những gì con có và sở hữu. Chúa
đã cho con mọi sự. Và mọi sự là của Chúa, xin hãy sử dụng như ý
Chúa muốn. Xin ban cho con tình yêu và ân s ủng của Chúa, và
như thế đã đủ cho con. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin
hãy đến trợ giúp con, và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp
tục cho đến hoàn thành những gì Chúa đã khởi sự với con và cho
con. Amen.
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FF.. LLIINNHH MMỤỤCC GGIIÁÁOO PPHHẬẬNN TTÁÁII ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG ĐĐỜỜII
SSỐỐNNGG VVÀÀ SSỨỨ VVỤỤ BBẰẰNNGG VVIIỆỆCC SSỐỐNNGG KKIINNHH
NNGGHHIIỆỆMM NNỀỀNN TTẢẢNNGG ““CCHHÚÚAA LLÀÀ TTẤẤTT CCẢẢ””

FF..11 KKiinnhh nngghhiiệệmm nnềềnn ttảảnngg:: TTHHIIÊÊNN CCHHÚÚAA LLÀÀ
TTẤẤTT CCẢẢ -- CCHHÍÍNNHH CCHHÚÚAA

Kinh nghiệm nền tảng này bắt nguồn sâu xa từ một kinh
nghiệm thiêng liêng, nói được là thần bí, nó giúp chúng ta nhận
biết Thiên Chúa như là tuyệt đối và hữu thể chúng ta có qui chiếu
tối hậu nơi Ngài, ngay cả giữa những cơn thử thách lớn lao và
trong nỗi ngờ vực sâu xa nhất của đêm tối đức tin, chúng ta cũng
cảm nhận được cách chắc chắn rằng THIÊN CHÚA LÀ TẤT CẢ.

Xác tín này cổ vũ chúng ta dấn thân và sống bền đỗ trong
ơn gọi. Xác tín Chúa là tất cả là một kinh nghiệm bình an và vui
tươi ngày càng lớn lên; là một thứ thần bí kích động làm phát sinh
sức mạnh cần thiết để sống vui t ươi cuộc đời mình; là một nguồn
lực năng động luôn luôn có mặt với chúng ta.

Kinh nghiệm Chúa là tất cả này không bị gắn kết với một
sứ vụ, một trách nhiệm, một công việc, hay một n ơi nào đặc
biệt… Nói cho cùng, đó là một ân ban của Chúa mà chúng ta phải
làm tăng trưởng bằng cầu nguyện, chiêm niệm và đời sống nội
tâm. Chúng ta phải chạy đến với kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất
cả này cách tự phát khi gặp khủng hoảng, ngờ vực, v ì đó là một
thứ đá tảng không thể chuyển lay: trong những thời khắc khó khăn
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khác nhau của bất trung, chán nản, lầm lạc v à cả tội lỗi, kinh
nghiệm nền tảng Chúa là tất cả này luôn là một lời mời gọi chúng
ta sám hối, trở về với lòng nhiệt thành ban đầu, với điều kiện là
ngọn lửa của nó không bị dập dắt v ì sự chểnh mảng của chúng ta.

Trong những cơn khủng hoảng tình cảm, kinh nghiệm nền
tảng Chúa là tất cả này xuất hiện như sức vượt lên, và trong cô
tịch của tâm hồn, nó trở thành sự thanh thản sâu xa phát xuất do
sự chắc chắn rằng Chúa yêu thương chúng ta và Ngài yêu thương
chúng ta cho đến cùng, bất chấp tất cả yếu đuối và tội lỗi của
chúng ta.

Kinh nghiệm nền tảng Chúa là Tất Cả này là hàn thử biểu
cho hành trình sứ vụ của chúng ta. Hành trình này không được đo
lường bởi tính hiệu quả và thành công trong các hoạt động tông
đồ, cũng không phải bởi sự phát triển hợp lý v à hữu hiệu các tài
năng riêng của chúng ta. Chính v ì thế mà kinh nghiệm Chúa là tất
cả này soi sáng và kích hoạt bất cứ hoàn cảnh sống nào của chúng
ta. Chúng ta có thể khẳng định rằng nó có đủ n ước để tưới mát bất
cứ sa mạc khô cằn nào của tâm hồn chúng ta.

Phải nhìn nhận rằng loại kinh nghiệm Chúa là tất cả này
bắt nguồn từ đặc sủng và sức năng động tông đồ của vị sáng lập:
Mọi sứ vụ, mọi tận tụy tông đồ, khát vọn g hiến mình cho các linh
hồn đều được phát sinh và nuôi dưỡng thường xuyên bởi cảm
nhận Thiên Chúa là Tất Cả. Do đó, kinh nghiệm và cảm nhận
Chúa là tất cả này không bị đồng hóa với bất cứ trung gian n ào,
để không bao giờ phải đi tới ngõ cụt là lìa bỏ cộng đoàn vì một sự
thay đổi, tuổi tác hay bệnh hoạn làm cản trở công việc tông đồ.

Trong viễn ảnh này, chúng ta không bao giờ bị rơi vào
cám dỗ nghĩ rằng bên ngoài kia chúng ta sẽ hữu hiệu hơn về lãnh
vực tông đồ. Kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả này đi trước
mọi sứ vụ gắn liền với nó. Sự đi tr ước này vừa có tính cách luận
lý [học qui chiếu vào nhận thức của chúng ta], vừa có tính cách
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hữu thể học [qui chiếu vào bản chất của sứ vụ]. Như vậy có một
sự đi trước luận lý của ơn gọi tương quan với một sứ vụ, nhưng sự
đi trước có tính cách hữu thể sẽ luôn cần thiết để qui chiếu v ào
Thiên Chúa là Đấng nâng đỡ nó.

Chính kinh nghiệm nền tảng Chúa là Tất Cả này giải thích
thái độ của những người ngày đêm âm thầm phục vụ trong những
công việc tay chân tầm thường, hoặc thái độ của những người
đang dấn thân trong các hoạt động tông đồ th ành công bất ngờ bị
bứng đi cách bất công theo lệnh, v à rồi phải đi tới một nơi như
cuộc lưu đày lặng lẻ. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì và thanh thản ở lại
cho đến cùng, không nghĩ rằng nếu rời bỏ cộng đoàn họ có thể
tiếp tục cách thành công và ngay cả thành công lớn hơn nữa công
việc họ vẫn làm cho đến lúc đó. Trong số đó có những giáo s ư,
những nhà nghiên cứu, những nhà lãnh đạo mà hoạt động của họ
vốn sáng chói nay bị cấm viết, cấm dạy v à bị loại ra, nhưng họ đã
bằng an chấp nhận sự thầm lặng mới đó m à không hề chiến đấu
chống lại. Tại sao? V ì kinh nghiệm nền tảng “Một M ình Thiên
Chúa là Đủ!”

Điều đó giải thích cho cuộc sống của một th ành viên trải
qua hết năm này đến năm nọ ân cần nơi bàn giữ cổng, cặm cụi
trong nhà bếp, trại chăn nuôi hay cẩn thận n ơi tay lái mà vẫn nói
rằng mình hạnh phúc và hoàn toàn thỏa mãn với cuộc đời mình:
Một mình Thiên Chúa là đủ!

Kinh nghiệm này là một ân ban của Chúa, cần phải đ ược
các cơ cấu của đời sống cộng đoàn vun đắp và giúp đỡ. Quả thế,
đời sống thánh hiến và các hiệp hội tông đồ đã được thiết lập để
nuôi dưỡng kinh nghiệm nền tảng Chúa l à tất cả luôn đặt Chúa lên
vị trí hàng đầu:

 đức khó nghèo xét như sự lột bỏ và không dính bén cung
ứng những điều kiện tốt cho việc lệ thuộc vào Chúa;

 đức vâng lời là một sư phạm để học hỏi ở người đã vượt
qua những con đường thân mật với Chúa trước mình;
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 đức khiết tịnh không phải là một khổ chế hay trấn áp cho
bằng là diễn tả một tình yêu trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Có một sự hiện diện thực sự hiện sinh của Thi ên Chúa
trong tương quan với các cơ cấu cộng đoàn và những nỗ lực tu
đức: chúng ta có thể nói rằng Thi ên Chúa can thiệp cách nhiệm
mầu vào cuộc sống chúng ta. Sự từ bỏ ý ri êng tùy thuộc vào kinh
nghiệm về sự tuyệt đối của Thiên Chúa.

Kinh nghiện nền tảng Chúa là tất cả không phải là điểm
khởi đầu, mà là điểm phải đến: Chớ gì không có gì làm con phải
giao động, chớ gì không có gì làm con phải lo sợ. Mọi sự đều qua
đi. Thiên Chúa không hề thay đổi. Lòng nhẫn nại vượt thắng tất
cả. Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì hết: Một mình Thiên
Chúa là đủ.

FF.. 22.. KKiinnhh nngghhiiệệmm ssốốnngg ssứứ vvụụ ttôônngg đđồồ -- CCÔÔNNGG
VVIIỆỆCC CCỦỦAA CCHHÚÚAA

Kiểu sống sứ vụ tông đồ là cái chung nhất của đời sống
dâng hiến của chúng ta. Đa số trong chúng ta đều thuộc về các
cộng đoàn có động lực là sứ vụ tông đồ. Chúng ta gia nhập cộng
đoàn vì chúng ta muốn phục vụ tha nhân, muốn đi truyền giáo,
muốn tận tụy với việc đào tạo, muốn xả thân cho người nghèo.
Cái quan trọng nhất là việc phục vụ.

Các cơ cấu cộng đoàn được nhắm tới và được chấp nhận
như điểm tựa mục vụ, vì chúng tránh cho chúng ta những mối bận
tâm làm cản trở việc dấn thân trọn vẹn. Ngay cả sự nâng đỡ t ình
cảm của anh chị em cũng có phận vụ tạo n ên thế quân bình để
công việc phục vụ và truyền giáo được hiệu quả lớn nhất.

Các lời khuyên Phúc Âm cũng nhằm tới sứ vụ truyền giáo:
sự cần mẫn, quảng đại, tính sẵn s àng phục vụ… là những giá trị
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hàng đầu. Việc hoàn thiện các đức tính nhân bản, thăng tiến các
tài năng, đào tạo nghiệp vụ là những yếu tố căn bản cho hiệu năng
tốt hơn trong việc tông đồ.

Đức khiết tịnh được xét đến trong viễn ảnh phục vụ, v ì nó
được coi là thích hợp cho sự sẵn sàng khi thuyên chuyển. Người ta
nghĩ rằng hôn nhân và gia đình ngăn cản người ta hiến thân trọn
vẹn cho việc tông đồ. Do đó người ta càng đánh giá cao những
anh chị em có thành tích tông đồ, mà coi thường những anh chị
em thiếu khả năng đó.

Kiểu sống và quan niệm sứ vụ tông đồ này làm phát sinh
một vấn đề nội tại: khi một th ành viên coi hoạt động tông đồ là
nguồn động lực tối hậu của ơn gọi mình thì khi mọi sự trôi chảy,
đáp ứng được các nhu cầu tâm lý, thiêng liêng và nhân bản, thành
viên đó bước đi trong an bình, các hoạt động thỏa mãn được tình
cảm, bù trừ cho sự từ bỏ của đời sống độc thân; những thúc đẩy
tình cảm tìm được sự thăng hoa lành mạnh và đời sống thừa tác
không có gì rắc rối. Đó là lý do tại sao lắm khi người ta cảm nhận
một nỗi lo sợ gần như vô thức trước những lời chỉ trích về các
công việc hay dự tính thay đổi hoặc chấm dứt một công tr ình.

Vấn đề nổi lên khi hoạt động tông đồ mất đi hiệu năng hay
không còn mang lại ý nghĩa cho đời sống của vị tu sĩ. Trong ho àn
cảnh ấy, vị tu sĩ có thể nghĩ rằng hoạt động tông đồ của m ình sẽ
hiệu quả hơn khi ở bên ngoài khung cảnh tu trì. Kinh nghiệm cho
thấy rằng một số giáo dân có đời sống dấn thân và hội nhập triệt
để hơn nhờ sự hỗ trợ tình cảm và tính hiệu năng họ cung ứng lẫn
cho nhau. Từ đó nổi lên vấn nạn: ích gì ở lại trong đời tu nếu có
thể làm tốt hơn công việc tông đồ đó khi ra đời và lập gia đình?

Sự giàu có và trưởng giả của nhiều cơ cấu cộng đoàn, lấy
lý do là để phục vụ, đã kéo theo một cảm giác giảm sút và không
giúp ích cho việc tông đồ. Những ai đi tu chỉ quan tâm đến sự dấn
thân triệt để đó không thấy được tại sao mình cứ tiếp tục đời tu vì
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nghĩ rằng họ sẽ có thể trở nên đích thực hơn trong tư cách giáo
dân có gia đình. Biết bao nhiêu giáo dân đóng vai trò nhà đào tạo,
cả trong lãnh vực tôn giáo, cách hiệu quả h ơn tu sĩ. Người ta
không còn thấy sự khác biệt giữa giáo dân v à người tu trong
những gì liên quan đến hoạt động tông đồ. Vậy th ì ích gì sống đời
thánh hiến?

Có những trường hợp hùng hồn hơn nữa: một số người
xuất tu thực hiện một việc tông đồ c òn hiệu quả hơn trước kia.
Mọi sự bị đảo lộn: giáo dân có nhiệm vụ đ ào tạo tôn giáo cho học
sinh trong khi linh mục, tu sĩ lại bận rộn với việc quản trị các của
cải vật chất.

Sự chán nản của các anh chị em đồng nghiệp quá lý t ưởng
lúc mới vào tu thật lớn lao và họ cảm thấy không còn động lực để
kiên trì, nếu họ vào tu chỉ vì những động lực tông đồ. Đó là lý do
tại sao việc rời bỏ cộng đo àn là kết quả đương nhiên của cơn
khủng hoảng, vì động lực tông đồ có thể trở thành sự làm nản lòng
và bỏ cuộc. Cái giá của việc từ bỏ hôn nhân l à quá lớn đối với một
công việc tương tự hay còn kém hơn nữa trên bình diện tông đồ.
Một cuộc sống tu trì thiếu hoạt động tông đồ như thế không còn
được biện minh.

Cơn khủng hoảng gây nên do kiểu sống sứ vụ tông đồ thật
bi đát trong các cộng đoàn đã sống kiểu sống đó cách cứng nhắc,
như sự cạn kiệt ơn gọi nhanh chóng, nhất là trong những hoàn
cảnh thiếu ơn gọi không thể tránh được của các thập niên qua ở
Âu Mỹ.

Trong một số trường hợp, người ta có cảm tưởng rằng chỉ
có những người không có khả năng đối đầu với sự thay đổi hay
thích giữ lấy cái nhịp điệu quen thuộc có sẵn l à bằng lòng ở lại
cộng đoàn, vì lý do tâm lý hoặc những lý do quan trọng khác.

Luật của tính ì thụ động thắng lướt nhiệt huyết tông đồ. Sự
xung đột của kiểu sống này cũng nhất thiết xảy ra rõ ràng giữa các
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cơ cấu tông đồ truyền thống nặng nề v à lối sống tông đồ sáng  tạo
của thế hệ mới. Trong trường hợp này, gánh nặng của cơ cấu
truyền thống sẽ bị kết thúc bởi những khủng hoảng v à những cuộc
ra đi, người ta không thể cầm chân người trẻ bằng cách kêu gọi sự
nhẫn nại, hay với lý lẽ cứ lặp đi lặp lại những b ài diễn thuyết ca
ngợi các công trình truyền thống hay lòng tín nhiệm vào cơ cấu
mà kết quả thì chẳng thấy đâu.

Dĩ nhiên vẫn có những người kiên trì ở lại, ngay cả khi họ
không còn tin vào lý do tối hậu mà họ đã vào tu, tức tính hữu hiệu
tông đồ. Nhưng họ kiên trì ở lại bởi áp lực của gia đ ình, xã hội,
văn hóa… vì đối với họ, việc rời bỏ cộng đo àn là một sự sụp đổ
hoàn toàn. Trong kiểu sống này, đức khiết tịnh, một khi không
còn được nâng đỡ bởi nhiệt huyết tông đồ, phải đ ược duy trì bởi
sự khổ hạnh và ngay cả bởi sự trấn áp. Đó là một khổ hạnh gắn
liền với kỷ luật hơn là tình yêu.

Một số tu sĩ tìm các giải pháp hoàn cảnh qua các hoạt động
tông đồ mới, bằng cách thay đổi các hoạt động v à sự mới mẻ đó
duy trì sự hứng thú. Nhưng đến bao giờ? Có những tu sĩ l àm việc
trong trường học đã bỏ trường học để đi ra giáo xứ, coi đó l à hứng
thú; rồi khi chán mệt giáo xứ, họ lại ra đi v ào đời, và hứng thú lại
trở lại. Nhưng khi họ lại chán mệt môi trường xã hội thì họ sẽ đi
đâu?

Có những người tìm giải pháp trong một thứ chủ nghĩa
theo thời tiêu cực: đã quá muộn để rời khỏi cộng đoàn… phải cố
chịu đựng cuộc sống như định mệnh đã an bài. Nhưng họ đau khổ
vì nỗi xao xuyến tiềm tàng nhận thấy sự thất bại của một ơn gọi
thật ý nghĩa trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa.

Những người khác ở lại vì cộng đoàn mang lại cho họ một
cuộc sống tiện nghi và trưởng giả, dù rất tầm thường. Trong
trường hợp này, Nhà Dòng chỉ còn là một “quán trọ của những
người độc thân”, họ không còn tin tưởng vào lý do tồn tại của
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cuộc sống họ đang sống, hoặc t rong trường hợp kém bi đát hơn,
họ chấp nhận cái lợi ích tông đồ ít ỏi m à họ làm, biết rằng nếu ra
ngoài họ có thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng không đủ can
đảm để làm điều đó.

FF.. 33.. SSựự đđiiềềuu hhợợpp ggiiữữaa hhaaii kkiiểểuu ssốốnngg kkiinnhh
nngghhiiệệmm nnềềnn ttảảnngg vvàà kkiinnhh nngghhiiệệmm ssốốnngg ssứứ vvụụ
ttôônngg đđồồ -- CCHHÚÚAA vvàà VVIIỆỆCC CCỦỦAA CCHHÚÚAA

Dĩ nhiên một đời sống toàn diện tìm được giải pháp dứt
khoát khi có được sự điều hợp hài hòa giữa kinh nghiệm nền tảng
và sứ vụ tông đồ, hay nói ngắn gọn l à giữa Chúa và việc của
Chúa. Khởi đầu chọn vào đời tu vì lý do tông đồ, nhưng qua một
cơn khủng hoảng lại khám phá thấy rằng c òn có một lý do sâu xa
hơn để biện bạch cho cuộc sống tu tr ì là sự hiến dâng triệt để cho
Thiên Chúa.

Khởi đi từ một kinh nghiêm tông đồ, người ta có thể đi tới
kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả. Trong trường hợp này, các
hoạt động tông đồ tìm được ý nghĩa đích thực phát xuất từ kinh
nghiệm nền tảng Chúa là tất cả này.

Ở đây vấn đề là tìm biết xem đâu là kinh nghiệm đầu tiên
dẫn chúng ta đến đời tu. Nếu đó l à kinh nghiệm nền tảng Chúa là
tất cả, chúng ta phải coi đó là bảo đảm cho tính trung thực đời tu
được phân định và vun đắp của mình. Nếu đó là lý do tông đồ,
chúng ta phải tự hỏi xem mình có kiên vững ở đó không.

Nếu lý do tông đồ không được tiến hóa hướng về kinh
nghiệm nền tảng Chúa là tất cả thì những bảo đảm kiên bền,
thánh hóa và niềm vui sẽ giảm đi và làm cho chúng ta đi tới một
tình huống thực sự nguy hiểm.
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Câu kết luận hiển nhiên là kinh nghiệm nền tảng Chúa là
tất cả hoặc đã có mặt ngay từ đầu, hoặc đã trỗi lên qua dòng đời
dâng hiến và chúng ta phải tài bồi vun đắp cho nó. Tất nhiên việc
dấn thân trong sứ vụ, sự nhiệt t ình tông đồ, lòng tận tụy truyền
giáo có thể là những trung gian quí báu để khám phá đ ược kinh
nghiệm nền tảng “Chỉ một mình Chúa là đủ.”

Nếu một cộng đoàn chú tâm đặc biệt vào các hoạt động
mục vụ thì nó phải hướng các suy tư của mình nơi kinh nghiệm
nền tảng Chúa là tất cả để rút ra được ánh sáng, sức mạnh, nhiệt
tình tông đồ. Đó là một sự trở về nguồn thực sự. Nếu không có sự
trở về nguồn này thì mọi kế hoạch canh tân và cập nhật sẽ thiếu
nghiêm túc và chiều sâu.

Điều đó có nghĩa là không phải có hai kiểu sống, mà là có
hai cách thức để đạt tới kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả: hoặc
ngay từ đầu đã có kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả, hoặc dần
dần tiến lại kinh nghiệm nền tảng này khởi đi từ các trung gian
tông đồ.

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa chỉ chú
trọng tới hoạt động, hiệu năng, công việc n ên thường các ơn gọi
trỗi dậy từ mối quan tâm tới hoạt động, nh ưng thật là nguy hại nếu
chỉ dừng lại đó. Công cuộc đào tạo phải đưa các ứng sinh đến
trung tâm của ơn gọi là chính Chúa. Kỳ tĩnh tâm là một cơ hội
tuyệt hảo để xác định lại các kiểu sống của chúng ta v à tầm quan
trọng của chúng.

Về đề tài này, thật là quan trọng để ý thức rằng kinh
nghiệm nền tảng Chúa là tất cả này không phải là một bảo đảm
luôn luôn sẵn có. Nhưng trước hết phải thử thách nó, nói khác đi
là ghi nhận tính đích thực của nó trên bình diện thiêng liêng, tắt
một lời là phải vun đắp và thăng tiến nó. Như bất cứ thực tại nhân
loại nào, kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả này cũng trải qua
những yếu tố nhập nhằng, những thiếu sót tâm lý, những ý h ướng
không trong sạch. Chính là nhờ việc tông đồ thanh tẩy nó, đ ào sâu
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nó, làm cho nó được vững chắc. Tất nhiên việc dấn thân truyền
giáo là trung gian đặc ân cho chúng ta sống kinh nghiệm nền tảng
này.

Tóm lại, “Một mình Thiên Chúa là đủ” là gốc rễ, các cành
sẽ ở lại trong sự sống theo mức độ chúng đ ược nuôi dưỡng bởi
nhựa luyện phát sinh từ gốc rễ. Rễ m à không mọc ra và phân
nhánh thì cành phải chết.

FF.. 44.. CCHHÚÚAA GGIIÊÊSSUU llàà nngguuyyêênn llýý ccủủaa đđờờii ssốốnngg vvàà
ssứứ vvụụ ơơnn ggọọii

Việc đạt tới nhận thức rằng Một mình Thiên Chúa là đủ
phải vừa là điểm xuất phát vừa là đích tới. Chúng ta không đạt
được kinh nghiệm nền tảng Chúa là tất cả ngay từ bước đầu tiên
của ơn gọi hoặc trong suốt hành trình đào tạo, nhưng đúng hơn nó
thường được tôi luyện rõ nét vào dịp các khủng hoảng hay những
thách đố lớn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng các khủng
hoảng cũng là một dữ kiện sinh tồn. Có khủng hoản g tất nhiên đòi
hỏi phải có những tiêu chuẩn giải quyết: chúng ta phải mở ra với
thế giới đang đổi thay, nhưng phải tránh cơn cám dỗ khuôn đúc
theo thế giới này, đồng thời phải chuyển tải cái nhân Phúc Âm
đến cho một thế giới đang thực sự cần nó. Cái nhân Phúc Âm này
không phải là một giáo thuyết mà là một con người: Đức Giêsu
Kitô.

Ở bình diện Giáo Hội và cả ở bình diện cá nhân, chúng ta
phải đi gấp tới việc thanh tẩy các động lực của m ình. Cần phải
nhớ rằng trước Công đồng Vaticanô II người ta đã nhấn mạnh các
viễn ảnh đạo đức và luân lý: bó buộc tìm kiếm sự hòan thiện, lòng
quảng đại trong các công việc tông đồ, đ òi hỏi phải có đời sống
cộng đoàn. Tâm thức đó được chuyển tải trong các sách tu đức,
những khảo luận về lòng đạo đức và các thủ bản tĩnh tâm.
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Ý niệm đó phải bị vượt quá bởi một ý niệm khác có tính
chất Kinh Thánh hơn và đăt trọng tâm nơi Chúa Giêsu. Đặt trọng
tâm nơi Chúa Giêsu, “Đấng vẫn là một hôm qua, hôm nay và mãi
mãi”465 là cốt lõi. Đặt trọng tâm nơi Thầy Chí Thánh là cách thế
duy nhất để trở nên người môn đệ truyền giáo hầu muôn dân có sự
sống trong Ngài.

Sự qui chiếu về Chúa Giêsu phải là tuyệt đối: “Đôi lúc
Chúa gửi đến cho tôi những khoảnh khắc b ình an, trong những
khoảnh khắc ấy, tôi yêu và cảm nhận tôi được yêu. Chính trong
những khoảnh khắc ấy, tôi đã sáng tác một bản tuyên xưng đức
tin, trong đó mọi sự thật rõ ràng và thánh thiêng. Bản tuyên xưng
này rất giản dị như thế này:

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. Và tôi tự
nhủ với một tình yêu ganh tỵ rằng chẳng có gì hiện hữu và chẳng
có gì có thể tồn tại, ngay cả khi một ai đó chứng minh cho tôi
rằng Chúa Kitô ở ngoài chân lý và chân lý không ở trong Ngài thì
tôi cũng sẽ chọn ở lại với Chúa Kitô thay v ì ở lại với cái chân lý
được giả thiết đó” (Dostoievski).

Trong cùng ý hướng ấy, thánh Patrice viết:
“Chúa Kitô ở với tôi, Chúa Kitô ở trong tôi, Chúa Kitô ở

đàng sau lưng tôi, Chúa Kitô ở đàng trước mặt tôi, Chúa Kitô ở
bên cạnh tôi, Chúa Kitô đến nắm lấy tôi, Chúa Kitô đến an ủi tôi,
Chúa Kitô đến bổ sức cho tôi, Chúa Kitô ở b ên dưới chân tôi,
Chúa Kitô ở bên trên đầu tôi, Chúa Kitô ở trong sự b ình tâm,
Chúa Kitô ở trong hiểm nguy, Chúa Kitô ở trong t rái tim của
những người yêu mến tôi. Chúa Kitô ở nơi môi miệng của bạn hữu
cũng như của người xa lạ.”

465 Dt 13,8.
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Và thánh Vinh sơn đệ Phaolô viết:
“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
được sự sống của Chúa Kitô, đời sống chúng ta phải đ ược giấu ẩn
trong Chúa Kitô và tràn đầy Chúa Kitô, và để chết như Chúa Kitô
thì phải sống như Chúa Kitô.”

GG.. TTHHAAMM GGIIAA TTHHƯƯỜỜNNGG HHUUẤẤNN LLIINNHH MMỤỤCC
LLÀÀ CCÁÁCCHH DDUUYY TTRRÌÌ,, NNUUÔÔII DDƯƯỠỠNNGG VVÀÀ CCAANNHH
TTÂÂNN VVIIỆỆCC TTÁÁII ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG ĐĐỜỜII SSỐỐNNGG VVÀÀ
SSỨỨ VVỤỤ

GG..11 YYêêuu ssáácchh ccủủaa HHuuấấnn qquuyyềềnn vvềề tthhưườờnngg hhuuấấnn
lliinnhh mmụụcc

Các thẩm quyền Giáo Hội rất đặt nặng việc đ ào tạo và tự
đào tạo thường xuyên này, chẳng hạn:

 Sứ Vụ và Đời sống Linh Mục dành trọn chương III, số 69-
92, để nói về việc đào tạo thường xuyên này như “một bổn
phận và quyền lợi chính đáng của linh mục…  và của Hội
Thánh”, phù hợp với “mục đích cơ bản của sự trưởng
thành trong đời sống thiêng liêng,”466 mà “không ai có thể
thay thế được linh mục trong việc canh chừng chính mình”
(x. 1 Tm 4, 16).467

 Trong khi đó Tông Huấn Pastores Dabo Vobis  cũng dành
trọn chương VI, số 70-82, để nói về việc đào tạo thường
xuyên này của linh mục, như “sự tiếp tục tự nhiên và tuyệt
đối cần thiết của tiến tr ình xây dựng nhân cách của linh

466 Presbyterorum  Ordinis số 72 và 82.

467 Sđd. số 87.
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mục, vốn đã được khởi sự và phát triển từ trong chủng
viện.”468

 Còn Optatam Totius khuyến cáo rằng “việc đào tạo linh
mục, nhất là trong bối cảnh của xã hội hiện đại, cần phải
được tiếp tục và hoàn thiện hoá sau khi đã hoàn tất
chương trình đào tạo trong chủng viện.”469

 Ngoài ra, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
số 100-101 mô tả việc đào tạo hậu chủng viện, “cách riêng
trong những năm đầu tiên sau khi chịu chức… để các linh
mục mới ra trường có thể được trang bị tốt hơn, ngõ hầu
họ có thể gánh vác và hoàn thiện các bổn phận của người
tông đồ.470

 Và Tông Huấn Ecclesia in Asia mở ra một hướng rộng
lớn: “Để phục vụ Hội Thánh như ý Đức Kitô, các Giám
mục và linh mục cần một sự đào tạo chắc chắn và thường
xuyên, có thể cung ứng những cơ hội khả dĩ cho một cuộc
canh tân thiêng liêng và mục vụ”471

 Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã thực hiện lời khuyên
này sớm nhất, qua cuộc hội thảo số 5 mang tựa đề “ đào
tạo tiếp tục cho các linh mục Á Châu .”472

 Chỉ Nam Cho Thừa tác vụ và Đời sống linh mục 1994  của
Bộ Giáo sĩ dành cả chương III để bàn về việc huấn luyện
thường xuyên các linh mục, trong mọi phương diện tuổi
tác, khả năng, hoàn cảnh sống và phận vụ mục vụ.473

GG..22 NNhhữữnngg nnăămm đđầầuu đđờờii lliinnhh mmụụcc

468 Pastores Dabo Vobis số 71.

469 Optatam Totius số  22.

470 Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis s ố 100.

471 Ecclesia in Asia số 43

472 FABC 92e, Về đào tạo thường xuyên cho linh mục tại Á Châu.

473 Chỉ Nam 1994 số 69-97.
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Đây là giai đoạn cho người mới chịu chức linh mục dần
dần đi vào đời sống linh mục thực sự, hay nói cách khác là sống
linh mục: Càng sống đời linh mục càng trở nên linh mục hơn.
Việc chịu chức linh mục khép lại giai đoạn đ ược đào tạo và tự đào
tạo ở chủng viện, nhưng lại mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn
đào tạo và tự đào tạo thường xuyên kéo dài suốt đời của linh mục:
“Việc huấn luyện không bao giờ đ ược xem như chấm dứt, cả về
phía Giáo Hội trao ban lẫn về phía thừa tác vi ên nhận lãnh.”474

Các linh mục trẻ tự trắc nghiệm m ình giữa cái học có tính cách lý
thuyết hàn lâm và sự thực hành trong các thực tại của đời sống sứ
vụ của họ.475

Giai đoạn đào tạo và tự đào tạo này nhằm mục đích giúp
các linh mục trẻ chu toàn cách trung thành và vui tươi s ứ vụ của
họ trong những hoàn cảnh khác nhau, chấp nhận và vượt thắng
những chiến đấu và cám dỗ cả bên trong lẫn bên ngoài. Những
mối tương quan tốt lành, hài hoà, quân bình và trưởng thành được
điều chỉnh và thăng tiến mỗi ngày, với chính mình, với thiên
nhiên, với tha nhân, nhất là với những người khác phái, là những
phương tiện nhân loại. Tương quan thân mật với Thiên Chúa, sự
trung thành với cam kết của mình khi chịu chức, với đời sống cầu
nguyện và với sứ vụ, lòng tôn sùng kiên trì và nhiệt thành với
Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh giá và Mẹ Maria là những phương
tiện siêu nhiên. Những phương tiện tự nhiên và siêu nhiên này sẽ
thực sự bảo đảm cho sự thành công và lòng trung thành của linh
mục.

Các linh mục trẻ sẽ thi hành sứ vụ trong một thế giới đang
thay đổi của nền văn minh khoa học kỹ thuật, của chủ nghĩa tục
hoá và hưởng thụ, của thần học giải  phóng, của việc đề cao phẩm
giá phụ nữ. Vì thế, việc đào tạo và tự đào tạo thường xuyên phải
được nhấn mạnh và thực hành nhiều hơn; nó sẽ giúp họ được

474 Chỉ Nam 1994 số 73.

475 Sđd. số 93.
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trưởng thành trong suy nghĩ, trong việc tự mình quyết định và
hành động, cũng như trong mọi lãnh vực đời sống. Họ cũng phải
làm việc trong sự hợp tác với mọi người trong Giáo Hội cũng như
ngoài xã hội. Vì thế, họ cần được đào tạo thích hợp và phải tự
mình điều chỉnh và thăng tiến các mối tương quan hài hoà, quân
bình và trưởng thành với Thiên Chúa, với chính mình, với thiên
nhiên và với người khác, nam cũng như nữ, giáo dân hay tu sĩ.

Do đó, “việc huấn luyện này phải bao gồm và hòa hợp mọi
khía cạnh, nghĩa là nó phải nhằm giúp linh mục phát triển nhân
cách con người đã chín mùi trong tinh thần phục vụ kẻ khác, dầu
đang nắm chức vụ gì; giúp linh mục được đào tạo về mặt trí thức,
cả trong các khoa học tự nhiên lẫn trong các khoa học nhân văn,
trong mức độ liên quan đến thừa tác vụ của m ình, ngõ hầu linh
mục chu toàn phận vụ làm chứng đức tin một cách hữu hiệu h ơn;
giúp linh mục có được một đời sống thiêng liêng sâu xa, được
nuôi dưỡng bằng tình thân mật với Đức Giêsu Kitô và bằng tình
yêu Giáo Hội; giúp linh mục chu toàn thừa tác vụ mục vụ với
nhiệt tình và nhiệt tâm.”476

Các đề tài bàn luận như Thần học cơ bản, Tín lý, Luân lý,
Thánh Kinh, Phụng vụ, Giáo luật, Đại kết... không đ ược mang
tính tranh luận, thuần túy lý thuyết hoặc thông tin, nh ưng phải
khuyến khích một sự huấn luyện đích thực, nghĩa l à khuyến khích
cầu nguyện, hiệp thông và làm việc mục vụ... liệu sao cho các văn
kiện của huấn quyền được đào sâu chung với nhau dưới sự hướng
dẫn của một nhân vật có thẩm quyền, để đ ưa tới sự thống nhất giải
thích và thống nhất chương trình hành động mục vụ trong giáo
phận.477

476 Chỉ Nam 1994 số 74.

477 Chỉ Nam 1994 số 77-78.
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GG..33 NNhhữữnngg nnăămm vvềề ssaauu ccaaoo ttuuổổii ccuuộộcc đđờờii lliinnhh
mmụụcc

Các linh mục sau nhiều năm thi hành thừa tác vụ cần được
khuyến khích, đề cao giá trị vai tr ò và đào sâu hơn việc huấn
luyện mình trong mọi chiều kích để duyệt xét lại chính m ình và
công việc mình làm, hầu làm sống dậy các động lực của thừa tác
vụ thánh... Các vị nầy cần đến sự hiệp thông linh mục v à tình bạn
của Giám mục để lướt thắng những kinh nghiệm mệt mỏi, thất
vọng, cô đơn... hầu tìm lại được những nguồn mạch sâu thẳm của
linh đạo linh mục.478

Các linh mục cao niên tìm “xác nhận lại một cách thư thái
và ôn hòa vai trò mà các ngài còn được mời gọi nắm giữ trong
linh mục đoàn... để tự thấy mình còn hữu dụng như làm cha giải
tội kinh nghiệm, linh hướng, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ, đón
tiếp, lắng nghe và trấn tĩnh anh em đồng sự .”479

Các linh mục ở vào một hoàn cảnh suy yếu thể lý hay mệt
mỏi tinh thần, cô đơn, thất vọng cần được khích lệ tiếp tục phục
vụ Giáo Hội một cách b ình thản và can trường, nêu chứng từ ghi
dấu thánh giá, cam chịu trong hy vọng v à niềm vui Vượt Qua (x.
Col 1,24).480 Trách nhiệm của Giám mục và linh mục đoàn là phải
tránh sự cô đơn nảy sinh do sự chểnh mảng t ình hiệp thông linh
mục đối với các anh em đó. 481

GG..44 HHooạạtt đđộộnngg ttưươơnngg ttáácc ggiiữữaa ccáácc tthhàànnhh pphhầầnn
lliiêênn hhệệ

478 Pastores Dabo Vobis số 77; Chỉ Nam 1994 số 94.

479 Sđd. số 95.

480 Chỉ Nam 1994 số 96-97.

481 Sđd. số 97.
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Trong lãnh vực được đào tạo và tự đào tạo thường xuyên
này, chúng ta có thể mở rộng có hiệu quả hơn nữa việc tương trợ
tinh thần, thăm viếng động viên, góp ý chỉ bảo và đào tạo, trong
đó có các nguồn lực kiến hiệu này:

 Các cha giáo Đại Chủng Viện được phân phối đến thăm
các linh mục cựu sinh viên tại môi trường mục vụ để nâng
đỡ, thúc đẩy, phối hợp và điều chỉnh cái học lý thuyết
trong chủng viện và cái thực tiễn trong sứ vụ mục vụ giáo
xứ;

 Các linh mục cựu sinh viên lớn tuổi và hưu trí có rất nhiều
kinh nghiệm mục vụ giáo xứ cũng như những từng trải
trường đời chia sẻ, hướng dẫn, cảnh báo, đào tạo và nâng
đỡ đàn em, không những khi đàn em tới chỗ mình, mà cả
khi các ngài về thăm chủng viện hoặc Bề tr ên chủng viện
mời đến chia sẻ với các em chủng sinh  những kinh nghiệm
thực tiễn tích cực lẫn tiêu cực. Chính những kinh nghiệm
thành công nhờ đâu và những thất bại do đâu và tại sao đó
là những bài học qúy báu trong công cuộc đ ào tạo và tự
đào tạo của đàn em;

 Chính những hoạt động tình nghĩa này của các cha giáo và
các cha đàn anh cựu sinh viên xuất thân cùng chủng viện
đã để lại nhiều dấu ấn và tình cảm sâu xa không những nơi
các đàn em, mà còn nơi lòng của một số đông các giáo
phẩm và giáo sĩ khác.

 Các thành viên giáo dân trình độ và trưởng thành vốn là
nhưng cựu chủng sinh sẽ thẳng thắn mạnh dạn nói lên
những điều tai nghe mắt thấy và lòng cảm nhận, những
kiểm chứng dư luận chung quanh để giúp các th ành viên
linh mục phát huy điều tốt, chỉnh đốn điều ch ưa tốt; cũng
như những góp ý tích cực và các hoạt động đa dạng của
họ.
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 Không phải bất cứ ai vào Đại chủng viện đều nhất thiết
phải làm linh mục, vì Chúa gọi nhiều nhưng chọn ít. Điều
quan trọng là cần tôn trọng và coi những người ra đi là
không thích hợp với chức linh mục v ì Chúa có chương
trình khác của Ngài cho họ, chứ không phải bị đuổi, bị loại
vì lỗi lầm xấu xa nào đó làm tổn thương tình cảm và danh
dự của họ. Chính các cựu chủng sinh này là một vốn rất
quí của Giáo Hội trong sứ mệnh tông đồ giáo dân . Khi cầu
nguyện cho nhau và gặp gỡ sinh hoạt, chia sẻ cùng nhau
các biến cố vui buồn của nhau: các gia đ ình giáo dân cựu
chủng sinh này giúp nhau trong công vi ệc làm ăn và sống
Đạo, tạo cơ hội cho con cái quen biết nhau, cổ v õ ơn gọi tu
trì và ơn gọi hôn nhân, làm tiếp nối và mở rộng tinh thần
gia đình Chủng viện và Giáo phận, có thể hỗ trợ tài chánh
cho cả việc đào tạo chủng sinh và các công trình khác của
Giáo Hội: “Dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít
góp vào lợi chung.”

 Các chủng sinh trong các kỳ nghỉ dài đến ở với các đàn
anh linh mục để học hỏi kinh nghiệm mục vụ v à phục vụ
các ngài, đồng thời được các ngài bảo ban dạy dỗ và giúp
đỡ, vừa tinh thần vừa vật chất cần thiết trong thời gian tu
học (tôi nhớ lại kinh nghiệm này với lòng biết ơn sâu xa
các cha đàn anh ngày tôi còn là chủng sinh).

Như vậy, chúng ta có thể nói vượt lên khủng hoảng và tái
định hướng đời sống và sứ vụ linh mục là một bạo lực ngọt ngào:
giết chết cái chất trần tục quá khứ trong con ng ười mình, để cuối
cùng được sinh ra trong con người tu: “Anh em hãy mặc lấy con
người mới đã được Đức Kitô Phục Sinh biến đổi ” -  “Phàm ai ở
trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi và cái mới đã
có đây rồi”482 Trong sự thay đổi đó, tinh thần theo Chúa Kitô l à
chủ đạo: thay đổi con tim, thay đổi tâm thức, thay đổi lối sống v à

482 2 Cr 5,17.
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cuộc sống: “từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan
điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo
quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người
như vậy nữa.”483

Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng
đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những
thay đổi quyết định. Và đó là tiến trình lâu dài của một công cuộc
hợp tác đào tạo và tự đào tạo, vừa thần linh vừa nhân loại theo
hướng biện chứng pháp. Biện chứng pháp dẫn ta từ đối chọi chính
đề – phản đề đến một quan điểm mới (hợp đề). Chúng ta sẽ không
dừng lại ở hợp đề ấy, mà biến nó trở thành một chính đề mới đòi
hỏi một phản đề mới tương ứng; sự cọ xát này sẽ phát sinh một
hợp đề mới. Từ hợp đề mới n ày, chúng ta lại có một biện chứng
mới, và cứ như thế chúng ta sẽ có tiến bộ và trở thành mới luôn.
Cũng thế, mỗi một đổ vỡ hay khủng hoảng lại mở ra một khởi đầu
mới: bắt đầu, lại bắt đầu...

Muốn cho việc tái định hướng đời sống và sứ vụ này thành
công, chúng ta cần kết hiệp mật thiết với Chúa v à luôn khẩn cầu
Chúa ở lại với chúng ta, ngõ hầu được như thánh Phaolô khẳng
định: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi nữa, mà là Đức Kitô
sống trong tôi”484 Chúng ta phải nhìn vượt qua bên kia, phía sau
những sai lầm thiếu sót, để thấy đ ược lòng nhân hậu thương xót
cũng như kế hoạch cứu độ của Chúa, Đấng có thể biến cải điều
xấu thành điều tốt, có thể rút ra cái tốt từ cái xấu: mỗi vị thánh đều
có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai, như ĐGH
Alexander nói: “Bản chất con người là lầm lỗi và bản chất Thiên
Chúa là tha thứ.” Tận dụng ơn Chúa để vượt lên khủng hoảng, tái
định hướng lại đời sống và sứ vụ linh mục của m ình, tin tưởng
rằng nhờ ơn thanh tẩy của Chúa, mình lại kiên trì làm chứng tá
đức tin và đức ái mạnh mẽ hơn nữa trước mặt mọi người:

483 2 Cr 5,16.

484 Gl 2, 20.
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Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt
Lãnh nhận rồi phân phát cả cho dân
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực.
Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya
Miễn làm sao kịp khi Chủ trở về
Mở ngay cửa nghêng đón Người vội vã.
Vinh tụng Chúa Cha vua trời cao cả
Cùng Chúa Con đấng chuộc tội cứu đời
Và Thánh Thần lửa yêu mến sáng soi
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.

Thánh Thi Kinh Sáng Thánh Mục Tử.

Chúng ta hạnh phúc cám ơn Chúa vì thời đại chúng ta
đang sống đã có một năm thánh đặc biệt, năm cầu nguyện của linh
mục, cầu nguyện với linh mục v à cầu nguyện cho linh mục. Là
linh mục hiện thể hay năng thể, chúng t a đều luôn biết ơn Chúa,
biết ơn Giáo Hội, biết ơn các Bề Trên trong Giáo Hội về những
năm tháng dài chúng ta được đào tạo, về hồng ân thiên chức linh
mục, về tình huynh đệ bí tích linh mục, về đời sống v à sứ vụ linh
mục mà chúng ta đã, đang và sẽ nhận lãnh, và dù giữa bao nhiêu
thăng trầm khó khăn, yếu đuối của phận ng ười, chúng ta sẽ luôn
cố gắng sống tốt, nghĩa là chúng ta nhìn nhận Giáo Hội đã làm
cho chúng ta quá nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, và chúng ta
có bổn phận đền đáp bằng chứng tá đời sốn g và sứ vụ linh mục
của chúng ta để nhiều người được cứu độ và Danh Chúa được cả
sáng hơn.
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