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Lời giới thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lời tâm tình 

Hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa (Gal. 3, 20) 

 

Các bạn Huynh Trƣởng thân mến. 

 

Ðã từ lâu, các Cha Tuyên úy và Huynh Trƣởng muốn có một 

cuốn cẩm nang về Ðời sống thiêng liêng cho ngƣời Huynh 
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trƣởng, để giúp họ sống trƣởng thành đức tin và quân bình trong 

công ăn việc làm và phục vu Phong trào.  

Chính vì thế, tập sách nhỏ: Linh đạo cho ngƣời Huynh Trƣởng 

ra đời. Một phần trích trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng 

của Ðức Thánh Cha Phaolô VI, trong Giáo lý của Hội Thánh 

Công giáo, nhất là trong cuốn Sƣ phạm và Linh đạo Giáo lý viên 

của Giáo phận Sài Gòn. 

Với một ƣớc mong nhỏ bé, là giúp các HT sống đạo thâm tín 

hơn, nhất là biết thánh hóa công việc tông đồ của 

mình và luôn ý thức Chúa sống trong tôi và đồng hành với tôi 

(cf.Gal.3,20) 

 

Mong đƣợc sự góp ý của Quí Cha, Trợ uý, Trợ  tá và các Huynh 

Trƣởng để tập sách Linh đạo này đƣợc phong phú và đầy hiệu 

quả hơn. 

Thân mến chào các bạn Huynh Trƣởng trong Chúa Giêsu Thánh 

Thể. 

 

           Lm Joseph Nguyễn v Thành 

 

 

     Viết xong nhân ngày Ðại hội cấp Lãnh đạo Joshuê tháng 

7/2007 
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LINH ÐẠO NGƢỜI HUYNH TRƢỞNG 

THIẾU NHI THÁNH THỂ 

  

 

Anh em hãy nên hoàn thiện nhƣ Cha trên trời là Ðấng hoàn 

thiệnỂ (Mt. 5,48) 

 

1. Linh đạo là gì? 

Là con đƣờng thiêng liêng, con đƣờng nên thánh của một hội 

dòng, một tu đoàn, một đoàn thể hay một cá nhân đã đƣợc đặt 

ra, và sống dƣới sự soi sáng, hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Linh đạo giúp mỗi ngƣời hoàn thiện hóa cuộc sống trần thế, 

không phải chỉ là chu toàn lề luật, nhƣng còn là áp dụng những 

phƣơng pháp siêu nhiên giúp mỗi ngƣời sống đạo đức hơn để 

đạt tới sự hoàn thiện. 

Thật vậy, ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung của mỗi Kitô hữu. 

Mọi ngƣời đều đƣợc mời gọi nên thánh, nhƣng mỗI ngƣời có thể 

nên thánh theo cách thức riêng của mình tùy theo hoàn cảnh và 

bậc sống. Thí dụ: Một Linh mục coi xứ, một tu sĩ chiêm niệm 

hay hoạt động, một giáo dân giữa môi trƣờng họ đang sống, mỗi 

ngƣời đều có phƣơng thế giúp ta sống đạo đức và thánh thiện 

hơn. 

 Trong Giáo hội, ta thấy có linh đạo khác nhau:  nhƣ một 

dòng tu hay một hiệp hội tông đồ, nghĩa là bất cứ một tồ chức 

tôn giáo nào đều có những đƣờng lối đặc biệt để giúp nhau nên 

hoàn thiện hơn (nhƣ thánh Têrêsa, Phanxicô assisi, Gioan 

Boscô). Trong những nẻo đƣờng nên thánh ấy, có nẻo đƣờng 

nên thánh của ngƣời Huynh trƣởng Thiếu Nhi Thánh Thể (HT/ 

TNTT).  Dù Huynh Trƣởng hiến thân cả đời cho việc huấn 

luyện dạy dỗ các em, hay chỉ phục vụ một thời gian, thì việc 

phục vụ phải là con đƣờng nên thánh của họ. Ðức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II đã xác quyết: Nhà truyền giáo đích thực chình 

là một vị thánh. 

 

2. Linh đạo của ngƣời Huynh trƣởng là gì?  
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 Tôn chỉ và mục đích của phong trào TNTT là:Sống Lời Chúa 

và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng: Cầu nguyện, Rƣớc 

lễ, Hy sinh và Làm việc tông đồ, dƣới sự hƣớng dẫn của Chúa 

Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ  giới trẻ phải 

làm tông đồ trƣớc tiên và trực tiếp cho giới trẻỂ. Yêu mến và 

tôn kính Ðức Maria.Tôn kính các thánh Tử đạo Việt nam. Yêu 

mến và vâng phục vị đại diện Chíúa Kitô và thăng tiến con 

ngƣời. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt 

nam. (NQ.5). 

Ngƣời HT khi Ðào luyện thanh thiếu niên trở thành những con 

ngƣời kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo (NQ. 2). thì ngƣời 

HT không thể đi ngoài con đƣờng mà Giáo Hội qua các thế kỷ, 

từ thời các Tông đồ đến thời các Giáo Phụ và cho đến ngày nay 

là thực hành Lời Chúa:  

Anh em hãy nên hoàn thiện nhƣ Cha trên trời là Ðấng hoàn 

thiện (Mt. 5,48). Ðó cũng là mục đích của đời sống Kitô hữu nói 

chung và ngƣòi HT nói riêng. 

Con đƣờng nên thánh của ngƣời HT/TNTT cũng không đi ngoài 

con đƣờng chung cho mọi kitô hữu là sống niềm Tin, Cậy, Mến, 

cầu nguyện và thực thi các nhân đức của Tin Mừng, nhƣng theo 

sứ mạng Phục vụ của mình, ngƣơìi HT/ TNTT phải sống linh 

đạo ở một trình độ đặc biệt, nghĩa là luôn biết phục vụ giới trẻ 

đƣợc trao phó vì danh Chúa trong tình yêu thƣơng thật sự. 

Vậy ta có thể nói rằng linh đạo ngƣới Huynh trƣởng hệ tại việc 

sống những đòi hỏi của Tin Mừng là: 

- Yêu mến Thiên Chúa hết lòng (Lc 10,27) 

- Vâng Lời ngƣời đại diện Thiên Chúa (Lc 10,16) 

- Mỗi ngày nên tốt hơn (1 Thes 4,3) 

- Làm tông đồ để mọi ngƣời nhất là các em thiếu nhi biết 

Chúa và đƣợc cứu độ (Tm 2,4). 

Nói tóm lại, linh đạo ngƣời Huynh trƣởng là sống hoàn hảo 

tƣơng quan mật thiết với Thiên Chúa bằng việc yêu mến Chúa 

Giêsu Thánh Thể, gắn bó với Giáo hội và thăng tiến đời sống 

của các em đƣợc trao phó trong Phong trào 

Ở đây chúng ta chỉ nhấn mạnh một số điểm đặc biệt cần thiết 

cho ngƣời Huynh trửơng ngày nay, một thời đại với những biến 
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đổi không ngừng trong đời sống đức tin và trong đời sống của 

ngƣời trẻ. 

 

 

CHƢƠNG I:  YÊU MẾN CHÚA KITÔ 

 

  Trong kinh Lạy Cha, chúng ta tuyên xƣng Chúa là Cha 

và mọi ngƣời là anh chị em. Do đó chúng ta là con Chúa và là 

anh chị em với mọi ngƣời. Vậy trƣớc hết ngƣòi Huynh trƣởng 

phải có lòng tôn kính Thiên Chúa, nghĩa là phải tôn thờ Chúa 

một cách tuyệt đối và  nhận Ngài làm điểm tựa duy nhất của đời 

mình. 

 

 

1. Ðặt Chúa lên trên hết. 

 Trong cuộc sống của ngƣời huynh trƣởng, có những lúc 

không tôn kính Thiên Chúa cho đủ, khi dễ dàng đặt Ngài ngang 

hàng hay hơn kém giữa biết bao giá trị khác của đời sống. Cuộc 

đời con ngƣời dễ bị chi phối bởi nhiều hấp lực chung quanh, 

mỗi lúc bị lôi kéo nghiêng chiều về những hấp dẫn khác. Do đó, 

điều quan trọng và cần thiết là ngƣời Huynh Trƣởng phải đặt 

Chúa là trung tâm và cùng đích của cuộc sống, nghĩa là để Ngài 

hƣớng dẫn và chi phối tất cả mọi hoạt động của mình. Chúng ta  

hãy nhìn vào hai sơ đồ sau đây. 

 

Sơ đồ 1: Chúa Giêsu Thánh Thể đƣợc xếp ngang hành giữa các 

giá trị khác 

 

  

 

 

Sơ đồ 2: Chúa Giêsu Thánh Thể chi phối mọi sinh hoạt trong 

đời sống 
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Qua sơ đồ thứ nhất, diễn tả một cuộc sống của ngƣời Huynh 

trƣởng đặt Thiên Chúa ngang hàng với mọi tạo vật khác. Chỗ 

đứng của Thiên Chúa cũng là chổ đứng của moị  vấn đề khác 

trong cuộc sống. Thiên Chúa không đƣợc tôn kính cho đủ và 

cũng không ảnh hƣởng gì đặc biệt trên cuộc sống của ngƣời 

Huynh trƣởng. 

Sơ đồ 2 biểu thị cuộc sống của ngƣời Huynh trƣởng biết đặt 

Chúa trên hết và chính Ngài chi phối, điều khiển mọi hành vi và 

mọi cung cách sống của mình. Ðó là linh đạo sống của ngƣời 

HT/TNTT. 

 Sau những năm tháng hăng say phục vụ phong trào, chắc 

chắn mỗi huynh trƣởng đều xác tín rằng, sứ mệnh của Huynh 

Trƣởng không có nghĩa gì nếu không phải là Lời mời gọi của 

Chúa và của phong trào. Lời rao giảng của HT không có nghĩa 

gì nếu không phải là chính Lời của Chúa. Sự tận tâm và hăng 

say của ngƣời huynh trƣởng không có nghĩa gì nếu không phải 

là chính Thiên Chúa đã làm cho nó phong phú hơn. Nhƣ vậy nền 

tảng việc tông đồ của HT chính là Thiên Chúa và trung tâm của 

đời hoạt động chính là lòng yêu mến. 

 

 

 

II .Lòng yêu mến. 

 Ngƣời HT phải biết qui hƣóng tất cả cuộc đời phục vụ 

của mình về Chúa Giêsu Thánh Thể đồng thời cần phải có một 

mối giây liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì nếu 

không có đƣợc một liên hệ mật thiết này thì rất khó qui tụ tất cả 

cuộc sống về với Chúa đƣợc. Vậy cụ thể ngƣời HT phải biểu lộ 

lòng yêu mến Thiên Chúa bằng cách: 

 1- Học hỏi và sống Lời Chúa. 

 Giáo Hội đƣợc nuôi dƣỡng và sống bằng Lời của Chuá, 

vì thế Giáo Hội kêu mời mọi ngƣòi và đặc biệt ngƣời HT trong 

sứ mệnh phục vụ, phải cố gắng học hỏi và khám phá trong kho 

tàng Thánh Kinh những chân lý giải thoát và dẫn đƣa tới ơn Cứu 

độ. Vậy để sống Lời Chúa ngƣiời HT cần có những thái độ sau: 
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 -Ðọc Lời Chúa theo sự hƣớng dẫn của Giáo Hội để có 

thể tìm ra ý nghĩa đích thực. Ðọc Lời Chúa với tâm tình của 

thánh Phêrô: Lạy Chúa, bỏ Chúa chúng con biết theo ai, Chuá 

mới có những Lời ban sự sống đời đời (Ga 6,6-8). Nghĩa là mục 

đích và đời sống của ngƣời HT đều phải qui hƣớng về Chúa 

Kitô. 

-Ðọc Lời Chúa nhƣ Lời tâm sự của một ngƣời bạn chí thiết, 

muốn nói riêng với mình trong từng giây phút, trong từng hoàn 

cảnh cụ thể, để thấy Lời Chúa luôn mới mẻ, thích hợp và qua đó 

ta để Lời Chúa chất vấn cuộc sống và đời phục vụ của ta. Nhƣ 

vậy HT đón nhận Lời Chúa nhƣ một hồng ân, hồng ân này biến 

đổI toàn bộ đời sống ngƣời HT. 

-Lời Chúa không phải  chỉ để đọc, để nghiên cứu, để tìm hiểu, 

nhƣng là lƣơng thực đƣợc đón nhận với tất cả sự khao khát của 

tâm hồn. Vậy Lời Chúa thực sự phải đi vào cuộc sống làm đổi 

mới cách sống của HT. Lúc đó, ta mới nói đƣợc là đã sống Lời 

Chúa cách cụ thể và sinh động. 

- HT cố gắng sắp xếp để có thêm những dịp học hỏi Lời Chúa, 

đặc biệt qua những sinh hoạt Phụng vụ và chia sẻ Lời Chúa. Mỗi 

khi đƣợc Lời Chúa hƣớng dẫn, chúng ta mới có thể nhận ra sự 

hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày và  trong  mọi 

sinh hoạt. 

2-  Tham gia tích cực những cử hành phụng vụ. 

 Ngƣời HT cố gắng tham dự các cử hành phụng vụ nhƣ: 

Thánh lễ, các Bí tích và Kinh nguyện, vì Phụng vụ là việc thờ 

phƣợng toàn diện của nhiệm thể Chúa Kitô, vì toàn thể Giáo Hội 

do ơn  gọi của mình là phải thờ phƣợng Thiên Chúa, mà ơn gọi 

của Giáo hội cũng giống nhƣ ơn gọi của Israel ngày xƣa là trở 

thành Dân tƣ tế (Xh.19,6). Theo thánh Phêrô, dân tƣ tế phải tôn 

thờ Chúa qua việc dâng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chuá( 

1Pet 2,5). Vì tầm quan trọng của Phụng vụ trong đời sống kitô 

hữu, nên ngƣời HT phải tham gia việc phụng vụ cách chủ động 

và ý thức: 

-  Qua việc đối đáp: Hoà hợp một lòng một ý với Cha chủ tế và 

cộng đoàn dân Chúa. 
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- Qua thái độ và cử chỉ: Phải diển tả bằng thái độ của toàn con 

ngƣời mình. Thí dụ: Ðứng: diễn tả thái độ tôn kính, suy 

tôn.Ngồi: tƣ thế của ngƣời lắng nghe, đón nhận. Qùy: thái độ 

của sự cầu nguyện, lòng sám hối tự hạ. Cúi mình: sự phủ phục 

tôn thờ. 

  - Qua tinh thần hiệp thông: Hãy làm hòa với nhau trong 

khi phuc vụ các em, đặc biệt  trƣớc khi dâng Thánh lễ (Mt.5,23). 

Dẹp bỏ những tranh chấp ích kỷ, gây gƣơng xấu (1Cor. 11, 21). 

Cần có tinh thần hiệp nhất trong cách diễn tả đức tin và cầu 

nguyện, vì đâu có sự đồng tâm nhất trí, thì ở đó có Thiên Chúa 

(Mt 18,20). 

Tóm laị: Ngƣơi HT là ngƣời giúp cho các em tham dự tích cực 

cách hữu hiệu vào các cử hành Phụng vụ thì  trƣớc tiên phải là 

ngƣời hiểu và sống tích cực các mầu nhiệm Phụng vụ  

 3- Cầu nguyện: 

 HT sống tƣơng quan mật thiết với Chúa, không những 

trong việc hăng say học hỏi Lời Chúa và trong các sinh hoạt 

phụng tự, nhƣng còn phải trải dài đời sống của mình với Chúa 

và trong Chúa, nghĩa là kết hợp với Chúa trong tinh thần cầu 

nguyện. Chúng ta cần phân biệt việc cầu nguyện và tinh thần 

cầu nguyện: 

Việc cầu nguyện là dành một số giờ trong ngày, trong tuần để 

cầu nguyện riêng hay là để làm các việc đạo đức thiêng liêng 

của ngƣời kitô hữu.Tinh thần cầu nguyện chính là bầu khí thích 

hợp để sống gắn bó, sống mật thiết với Chúa, bao trùm cả ngày 

sống 24/24 giờ, nhƣng bằng cách nào? 

  HT là ngƣời làm việc cho Chúa nên không thể 

chỉ biết dự Thánh lễ hay tham dự các Bí tích theo luật buộc, rồi 

cả ngày chúng ta loay hoay một mình với bao công việc. Ðiều 

quan trọng là làm sao biến đời mình thành một Lời kinh liên lỉ. 

Cầu nguyện đích thực là phƣơng cách sống, sống thật tốt lành 

dƣới sự hiện diện của Chúa, ngƣời biết sống sự hiện diện của 

Chúa thì thấy mình hạnh phúc vì khám phá ra Thiên chúa là căn 

nguyên của mọi nguồn sống và mọi sinh hoạt của cuộc đời. Thật 

vậy, nếu ngƣời HT biết tìm đƣợc nguồn mạch Lời Chúa, chúng 

ta sẽ sống và cảm nghiệm đƣợc hạnh phúc thật trong mọi phút 
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giây. Và bất cứ ở đâu, dù có bận rộn với bao công việc, cả khi 

cầu nguyện cũng nhƣ khi làm việc,trong khi buồn rầu cũng nhƣ 

lúc vui vẻ, Ðức kitô vẫn  ở đó.Vậy dù ăn, dù uống, hay bất cứ 

làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên ChúaỂ( 1 

Cor. 10,31.) Có sống nhƣ vậy thì ta luôn thấy Chúa luôn  ở bên 

và đồng hành với ta trong moi  lúc. 

 Tóm lại: HT là ngƣời mang Chúa đến cho ngƣời khác, 

nên đời của họ phải kết dệt bằng việc tìm đến Chúa Kitô. Lòng 

mến này tiến triển theo 3 cách. 

- Hiện diện: Sự hiện diện của Chúa là nguồn hứng khởi, là niềm 

nâng đỡ và chi phối mọi hoạt động của ngƣời HT. 

- Gặp gỡ, đối thoại: gặp Chúa để trò chuyện, để khen ngợI, để 

cám ơn, để xin lỗi, xin trợ giúp và nhất là để chia sẻ tâm tƣ. Ðây 

là mục đich của các giờ cầu nguyện và suy gẫm. 

- Nên một với Chúa: Trong một ngày sống HT cần tìm ít giây 

phút thinh lặng để cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, để nghe 

Chúa nói và để nói với Chúa,. 

 

III.VÂNG THEO Ý CHÚA. 

 Trong Giáo Hội, mỗi vị thánh có một lối sống riêng, do 

đó mỗI HT có một cách sống riêng, không giống cách sống của 

ngƣời khác. Nhƣng, dù khác biệt thế nào, tất cả đều có một mẫu 

số chung, đó là nên giống Chúa Giêsu qua việc tuân giữ các điều 

Chúa truyền dạy (Ga.15,10) và luật của Giáo hội. Ðiều này có 

nghĩa là, sống thật tốt giây phút hiện tại, là tận dụng cách khôn 

ngoan thời giờ Chúa ban và làm  đầy đủ bổn phận trong tinh 

thần trách nhiệm. 

 Dụ ngôn trong Tin mừng Mt 21.28-30 (Dụ ngôn hai  

ngƣời con) cho chúng ta một bài học về tiếng Vâng theo thánh ý 

Chúa. Nếu chúng ta làm một công việc lớn lao, nhƣng làm vì 

miễn cƣỡng, làm cho qua lệ thì công việc ấy không có giá trị 

bao nhiêu, nhƣng trong bất cứ việc gì, chúng ta làm với tinh 

thần bác ái, vui vẻ và làm vì vinh danh Chúa thì việc đó sẽ trở 

nên nhẹ nhàng và có giá trị thật sự. 

 Là mgƣời HT, chúng ta cần có một thái độ sống vâng 

phục vì Chúa và phần rỗI của thiếu nhi  
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 Trong cuộc sống thƣờng ngày, ngƣời HT có nhiều mối 

bận tâm và lo lắng cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhƣng bận tâm 

chính là tìm kiếm điều gì hợp với ý Thiên Chúa.Với thái độ tin 

yêu phó thác vào Chúa, Huynh Trƣởng luôn thức tỉnh lắng nghe 

Chúa nói và sẵn sãng thực thi. 

 Ngƣời HT sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa là 

ngƣời sống tâm tình tôn kính, yêu mến và lắng nghe Lời Chúa, 

chấp nhận để Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn và  uốn nắn cuộc 

sống phục vụ của Ðức Kitô cho mình, và một khi có Chúa Kitô 

trong mình, HT sẽ hăng say đem Chúa Kitô đến cho các em. HT 

là ngƣời gắn bó với Ðức Kitô là đầu, thì đƣơng nhiên họ cũng 

gắn bó với anh chị em là những chi thể của đầu. 

 

CHƢƠNG II:   GẮN BÓ VỚI GIÁO HỘI 

   

 Một HT đã yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể thì chắc 

chắn phải yêu mến Giáo Hội là thân thể của Ngƣời. Yêu mến 

Giáo Hội là bổn phận tự nhiên cũng nhƣ bổn phận của con cái 

đối với cha mẹ. Lòng yêu mến này đƣợc biểu hiện bằng thái độ: 

Vâng phục các vị chủ chăn, luôn bênh vực đƣờng lối của Giáo 

hội và cộng tác với Giáo Hội để rao giảng Tin Mừng. 

 

I. Vâng phục giáo hội 

Vâng phục vì Giáo Hội là thân thể của chúa Kitô và chính Ðức  

Kitô trao quyền cho Giáo Hội : Ai nghe các con là nghe ta, ai 

không nghe các con là không nghe Ta.Ai không nghe Ta là 

không nghe Ðấng đã sai Ta  (Lc. 10,16). Nhƣ vậy Giáo Hội là 

ngƣời trực tiếp thay quyền Chúa chỉ cho ta con đƣờng phải đi để 

đặt tới ơn cứu độ. 

Ngày nay, vâng phục Giáo Hội là một điều khó khăn đối với 

một số ngƣời, vì Giáo Hội tại thế thƣờng phải dạy dỗ và hƣớng 

dẫn trong những hòan cảnh lịch sử rất khó khăn và tế nhị. Vậy 

khi có  những bất đồng với những vị chủ chăn, ngƣời HT phải 

khiêm tốn đối thoại, kiên nhẫn, chờ đợi, đôi khi cần phải từ bỏ ý 

riêng và tìm cách khám phá ra ý Chúa  trong Lời các ngài dạy 

bảo để vâng phục và cộng tác trong tinh thần xây dựng; vì tin 
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rằng Thiên Chúa toàn năng có thể biến những điều dở thành 

những điều Lợi ích cho chúng ta, và Thiên Chúa có thể dùng 

những điều thế gian cho là điên dại để làm nên những việc lớn 

lao. Trong tâm tình ngƣời con, ngƣời HT không chỉ vâng phục 

một cách máy móc nhƣ theo lệnh từ trên ban xuống, nhƣng còn 

nhạy cảm trƣớc mọi nhu cầu của Giáo Hội. Vì là thành viên của 

Giáo Hội, ngƣời HT luôn  phải đồng cảm với Giáo Hội, nghĩa là 

cùng chia sẻ niềm vui, nỗI buồn và nhất là luôn giữ thái độ ủng 

hộ Giáo Hội bằng cách hƣởng ứng tích cực việc thực thi và 

truyền đạt Giáo huấn của Giáo Hội. Sự vâng phục mà Giáo Hội 

mong muốn nơi con cái mình sẽ không làm mất sáng kiến và 

tinh thần trách nhiệm của ngƣời HT. Trái lại, sự vâng phục sẽ là 

cơ hội để thể hiện những sáng kiến hay đẹp của mình đối với 

các huấn lệnh của Giáo Hội. 

 

II. Bênh vực giáo hội . 

 Ngày nay, Giáo Hội luôn bị tấn công và bị hiểu lầm, nên 

một số ngƣời không còn tin vào Giáo Hội và cho rằng trong 

Giáo Hội cũng đầy gƣơng xấu. Vì Giáo Hội vừa là một dân 

thánh của Thiên Chúa, vừa là một tổ chức hữu hình tại thế, nên 

có nhƣng lỗi lầm do con ngƣời trong Giáo Hội gây ra. Hiến chế 

về Giáo hội đã khẳng định :Giáo Hội là thánh, nhƣng từ trong 

lòng Giáo Hội có những con ngƣời tội lỗI  (Hiến chế GH. 8). 

Bao lâu còn trên đƣờng lữ thứ trần gian, Giáo Hội còn tiến bƣớc 

với đầy những cám dỗ ( Hiến chế GH. 9). Thêm vào đó, đôi khi 

Giáo Hội phải sửa dạy những điều trái ngƣợc với những suy tính 

của một số ngƣời , nên đôi khi bị chống đối. 

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta phải chấp nhận rằng: Giáo 

Hội có những sai sót, phạm lỗi. bởi vì Giáo Hội luôn ôm ấp 

trong mình những con ngƣời thiếu sót. Nhƣng Giáo Hội không 

ngừng sám hối cho con cái của mình. Giáo Hội vừa thánh thiện 

vừa phải luôn nhắc nhớ chính mình, là luôn ý thức thân phận 

hữu hạn và tội lụy để không ngừng sám hối và canh tân. 

Ngƣời HT là ngƣời của phong traò và qua giáo Hội, đƣợc Chúa 

sai đi  phục vụ, rao giảng, nghĩa là đƣợc ở với Ngƣời và đƣợc 

tham dự vào công việc của Ngƣời. (Mc. 3,14). Vì thế, ngƣời HT 
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cần phải phổ biến giáo lý lành mạnh của Giáo Hội và sống 

gƣơng mẫu. 

 

III. cộng tác với giáo hội. 

 Sứ điệp Tin mừng mà ngƣời HT trình bày không phải là 

của riêng mình, nhƣng đã đƣợc Chúa Kitô ủy thác cho Giáo Hội, 

vì thế ngƣời HT không trình bày nhƣ ý kiến riêng, mà phải 

truyền đạt theo đúng ý Giáo Hội. HT có thể cộng tác với Giáo 

Hội trong 2 lãnh vực: 

1- Bên trong Giáo Hội. 

Trong tâm tình của ngƣời con, HT tích cực xây dựng đời sống 

đức tin và đức mến, luôn cộng tác vớ các Cha tuyên úy để giúp 

các em sống đạo một cách có chiều sâu. Ðể cho sứ điệp của 

Chúa Kitô đƣợc tự do nảy sinh trong tâm hồn ngƣời khác, thiết 

tƣởng ngƣời HT cần chú ý một số thái độ sau: 

Ễ Từ bỏ thái độ thầy dạy: 

Vì Giáo Hội, đôi khi cần có những thay đổi trong hoàn cảnh cụ 

thể cho con ngƣời và vì con ngƣời, nên tránh nhửng thái độ quá 

cấp tiến hay quá bão thủ hoặc là qúa  nhiệt tâm. Ðể sống theo 

Tin Mừng, ngƣời HT luôn giữ thái độ tin tƣởng vào ơn Chúa 

hơn là vào khả năng của mình. Kinh Thánh đã quả 

quyết:ỂNgƣời này gieo, kẻ khác gặt  (Gal. 4,37). Hay  Nƣớc trời 

giống nhƣ ngƣời đi gieo hạt xuống đất..Ể (Mc. 4, 26-27). Những 

hình ảnh này nhắc nhở ngƣời HT phải tin tƣởng vào sự hoạt 

động của Chúa Thánh Thần, Ngài luôn hành động trong Giáo 

Hội và thế giới. Tiếp đến cần phải tin vào khả năng đón nhận ơn 

Chúa của mọi tâm hồn, tức là vào Ân sũng và tự do. Ngƣời HT 

chỉ là ngƣời gieo hạt tƣới nƣớc. 

Nhƣ vậy, trong việc dạy Giáo Lý, ngƣời HT phải bỏ giọng điệu  

thầy thợ, quá tin vào sức lực và tài măng của mình... 

Ễ Ðặt  đúng trách nhiệm của mình. 

Vai trò của một HT là làm sao tạo ra những điều kiện để đức tin 

có thể đón nhận. Chính Chúa thánh Thần tác động nơi ngƣời 

nghe. Vậy ngƣời HT luôn cố gắng để rao giảng trong trách 

nhiệm của mình. 

Ễ Không ngăn cản sự tiến triển đức tin của ngƣời khác. 
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Trong khi giáo dục các em, ngƣời HT dễ bị cám dỗ là bắt ngƣời 

khác rập theo khôn mẫu của mình. Muốn áp đặt ngƣời khác làm 

theo những tập tục kiểu cách của mình. Chúng ta cũng nên biết 

rằng, mỗI ngƣời có một lối sống, một thói quen, một lòng sùng 

kính, một kiểu cách giữ đạo nên đừng bắt ngƣời khác phải sống 

theo hệt khuôn đúc của mình. Tông huấn về việc dạy Giáo lý đã 

viết :Ể Ngƣời dạy giáo lý không đƣợc tìm cách qui hƣớng về 

chính mình, về các ý kiến và thái độ cá nhân của mình, nhất là 

họ không đƣợc tìm cách ghi tạc vào lòng học viên các ý kiến và 

cảm nghĩ cá nhân của chính mình, chẳng khác gì các ý kiến và 

cảm nghĩ ấy diễn tả giáo lý và các bài học vể đời sống của Ðức 

KitôỂ (Tông Huấn GL. 6) 

Do đó, điều quan trọng là không bao giờ chúng ta đƣợc chặn 

đứng đức tin của ngƣời khác bằng những qui định cá nhân hẹp 

hòi về niềm tin hay lối sống của mình, mà hãy giúp cho các em 

thiếu nhi khám phá ra tính chân thực của Tin mừng và tăng 

trƣờng đức tin trong điều kiện của họ. 

2-  Bên ngoài Giáo Hội. 

 Ngƣời HT luôn tích cực tham gia vào việc mở rộng nƣớc 

Chúa. Công đồng Vatican II định nghĩa: Giáo Hội tự bản chất là 

truyền giáoỂ Hiến chế GH. 2); thì HT phải ý thức rằng đó cũng 

là sứ mệnh của mình, đƣợc bắt nguồn từ mệnh lệnh của Chúa 

Kitô : ỂAnh em hãy đi và làm phép rửa cho họ, ,nhân danh Cha 

và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ các điều Thầy đã truyền 

dạy anh emỂ(Mt. 28,19-20). 

Vậy việc loan báo Tin mừng luôn đƣợc Giáo Hội coi là một 

nhiệm vụ ƣu tiên ( DGL. 15), một bổn phận thiêng liêng (DGL. 

14), một mối bận tâm hàng đầu (Tông Huấn LBTM. 1). Ðặc biệt 

ÐTC Phaolô VI , trong Tông  huấn Loan báo Tin mừng  đã thúc 

bách tòan thể Giáo Hội phải ý thức và dồn hết mọi nỗ lực của 

mình vào việc Loan báo Tin Mừng. Vậy ngƣời HT phải làm gì 

để tham gia vào việc mở rộng nƣớc Chúa? 

 Dựa vào chƣơng 2 của Tông huấn Loan báo Tin Mừng, 

chúng ta thấy cần nêu lên mấy điểm sau đây: 

Ễ Làm mới bộ mặt nhân loại: Ngƣời HT có thể làm mớilại 

bộ mặt nhân loaị, bằng cách thay đổI tự bên trong con ngƣời của 
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mình cũng nhƣ tìm cách hoán cải lƣơng tâm từng cá nhân và tập 

thể của con ngƣời (LBTM. 18),  

Tìm cách nâng cao mọi sinh hoạt mà con ngƣời đang dấn thân 

vào (LBTM. 18). Giúp đổi mới đời sống và hoàn cảnh cụ thể 

của họ (LBTM. 18). Dùng những giá trị Tin Mừng để hƣớng 

dẫn những tiêu chuẩn phán đoán, cách suy nghĩ và những mẫu 

mực sống của nhân loại khi những điều ấy ngƣợc với Lời Chúa 

và chƣơng trình cứu độ (LBTM. 19). 

Làm chứng tá bằng sự hiện diện, bằng thái độ sống, bằng gƣơng 

sáng. ÐTC Phaolô VI khẳng định: ỂMột đời sống gƣơng mẫu đã 

là sự công bố Tin Mừng, tuy thầm lặng nhƣng rất mãnh liệt và 

hiệu nghiệm Ể(LBTM. 19). Thật vậy, nếu chỉ làm chứng bằng 

Lời nói suông, Lời chứng của chúng ta không có hiệu nghiệm. 

Với gƣơng sáng , với thái độ sống tốt lành, thì  đời sống của HT 

trở nên một bài giảng hùng hồn về Tin Mừng. Vì đời sống tốt 

lành và chân thực mới có sức thuyết phục đƣợc ngƣời khác hơn 

là lý thuyết trừu tƣợng. 

Ễ Dấn thân trong các hoạt động tông đồ, xã hội: 

 Giáo Hội ngày nay rất quan tâm đến vấn đề xã hội, đến 

công lý và hòa bình. Trƣớc khi giúp ngƣời khác quan tâm đến 

các vấn đề xả hội, ngƣời HT phải là ngƣời đã từng thao thức và 

đã dấn thân vào các hoạt động xã hội. Hoạt động xã hội bao gồm 

việc dấn thân giúp đỡ ngƣời nghèo, xấu số, việc quyên tiền, thực 

phẩm, quần áo, giúp những ngƣời lâm nạn.., việc đi thăm viếng 

ngƣời bệnh trong nhà thƣơng hoặc làm trung gian hòa giải để 

xoá tan những bất công. Nhửng hành vi này chính là Ểsự trắc 

nghiệm của chân lý, là đá thử vàng của việc Phúc âm 

hóaỂ(LBTM. 24). 

 Thật vậy, trƣớc khi về trời, Chuá Giêsu đã truyền cho 

các môn đệ: ỂHãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho 

mọi loài thụ tạoỂ (Mc. 16,15). Việc truyền giảng này cần thiết 

để khơi dậy niềm tin nơi các tâm hồn. Do đó thánh Phaolô đã 

khẳng định : ỂLàm sao ngƣời ta có thể tin nếu không đƣợc nghe 

Tin Mừng, làm sao có thể nghe Tin Mừng nếu không có ngƣời 

đi rao giảng..Vậy tin là do nghe truyền giảng, mà nghe giảng là 

do công bố Lời Ðức KitôỂ (Rm. 10,14-17) 
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CHƢƠNG iii:  THĂNG TIẾN CON NGƢỜI 

 

 Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy cạnh tranh và 

chuyển mình cách mau lẹ, luôn đề cao giá trị vật chất và cụ thể 

trƣớc mắt , mà coi nhẹ những giá trị đích thực của cuộc sống 

tinh thần. Vậy ngƣời HT phải sống thế nào giữa thế gian mà 

không thuộc về thế gian. Ngƣời HT phải có những đức tính nào 

để khi sống giữa những bon chen của trần thế mà không bị lạc 

loài, trống vắng. Dựa vào sự hƣớng dẫn của Giáo Hội và nhất là 

những Sắc lệnh của Giáo Hội gởi cho giới trẻ. Chúng ta có thể 

đƣa ra một vài hƣớng đi nhƣ sau: 

 

1. Thăng tiến đời sống bản thân 

Thăng tiến đời sống bản thân không chỉ có ý nói tới  đời sống 

vật chất, nhƣng là đời sống tâm linh. Ngƣời HT cần phải tập có 

những đức tính, nhân cách và những khả năng cần thiết, nhƣ 

một hành trang trong khi phục vụ. ( NQ. 6; và 10 Ðiều Tâm 

Niêm /TN). 

a. Ðời sống tâm linh: Giữa những bận tâm lo lắng về cuộc sống, 

ngƣời HT rất khó duy trì sự quân bình đời sống tâm linh, do đó 

ngƣời HT cần phải xác tín vào sự trợ giúp của Chúa Giêsu 

Thánh Thể, vào sự hoạt động thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. 

Vậy chúng ta phải làm gì để có một đời sống tâm linh chân thực. 

Gíáo lý Công giáo không phải là một mớ lý thuyết, nhƣng là sự 

sống. HT không thể trao ban sự sống của Chúa cho tha nhân và 

nhất là các em Thiếu nhi, nếu trong chính mình không có sự 

sống của Ngài. Vậy làm sao để có sự sống của Ðức Kitô, để Ðức 

Kitô là Trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý 

tƣởng của đời sống mình (NQ.4). Ở đây chúng ta cũng có thể 

dựa vào thƣ của thánh Phaolô gởi giáo đoàn Êphêsô để nói đến 

con ngƣời nội tâm...: Ban cho anh em đƣợc củng cố mạnh mẽ 
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nhờ Thánh Thần của Ngƣời, để con ngƣời nội tâm của anh em 

đƣợc vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin đƣợc Ðức Kitô 

ngự trong tâm hồn, xin cho anh em đƣợc bén rẽ sâu và xây dựng 

vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ 

sức thấu hiểu mọi kích thƣớc, dài , rộng, cao, sâu (Êph. 3,14-

18). Nhƣ vậy, ngƣờ sống nội tâm là ngƣời: 

- Cảm nghiệm sâu xa tình thƣơng của Thiên Chúa là Cha, bằng 

cách vận dụng mọi phƣơng thế có thể, để đào sâu những hiểu 

biết và cảm nghiệm về Ðức Kitô nhƣ: học hỏi Kinh Thánh, chia 

sẻ Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, viếng 

Thánh Thể. Nói một cách khác, ngƣời HT cố gắng Sống Ngày 

Thánh Thể trọn vẹn (NQ.52). 

- Cố gắng để tham dự các khóa tĩnh tâm, mỗI ngày có những giờ 

hồi tâm xét mình để giúp mình thăng tiến và kiểm điểm  đời 

sống đạo và cách sinh hoạt của mình. 

- Ðể Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn, vì Chúa Thánh Thần là thầy 

dạynội tâm. Ngài làm cho ta cảm nghiệm sự sâu xa, sự hiện diện 

của Chúa trong cuộc đời, nên ngƣời HT để Ngài tác động và uốn 

nắn, bằng cách lắng nghe tiếng Ngài trong đời ,nơi Giáo Hội, 

trong Phong trào và các biến cố. 

b. Nhiệt thành truyền giáo: 

 Châm ngôn sống của ngƣời HT là Phục Vụ và khi phục 

vụ chính là làm việc tông đồ.Vậy ngƣời HT phải nuôi trong 

mình tinh thần dấn thân phục vụ, khao khát làm việc vì Chúa và 

cho Chúa và nhất là tìm Lợi ích cho giới trẻ. Khi ngƣời HT dấn 

thân trong việc dạy giáo lý, sinh hoạt là chúng ta đã nói lên đƣợc 

ƣớc muốn đƣợc sai đi làm việc cho Chúa. Nhƣng phải làm với 

thái độ nào? đó là điều chúng ta cần suy nghĩ và học hỏi trong 

đời sống. 

- Mục đích của PTTNTT là Ðào luyện thanh thiếu niên trở 

thành những con ngƣời kiện toàn và những Kitô hữu 

hoàn hảo, đoàn ngũ hóa và hƣớng dẫn thanh thiếu niên 

loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng 

xã Hội.   (NQ .2). Vì là ngƣời hƣóng dẫn và là nhà giáo 

dục nên cần phải có những đức hạnh cần thiết trong công 

việc và trong cuộc sống, có tinh thần hy sinh, kiên nhẫn 



 17 

và năng động. Những đức tính nhân bản đều rất cần thiết 

cho ngƣời HT, nhƣng ở đây, chúng ta chỉ nêu vài đức 

tính nhƣ: Lịch sự, vui vẻ, tôn trọng tha nhân. 

+ HT lịch sự trong tác phong, trong cách nói năng ăn mặc, sẽ dễ 

thu hút ngƣời nghe. Con ngƣời và nhất là tuổI trẻ ngày nay thích 

nhìn vào gƣơng tốt mà bắt trƣớc hơn là chỉ nghe giảng thuyết, 

họ cần một chứng từ hơn là những kiểu nói hùng biện. 

+ HT cần vui vẻ, vì có vui vẻ thì mới thu hút đƣợc ngƣời khác, 

nhƣng cần nhất là sự vui vẻ nội tâm. Trong sinh hoạt tông đồ, 

nhiều ngƣời HT đã không làm toả sáng đƣợc điều mà họ muốn 

truyền đạt, lý do vì họ không thao luyện cho mình một niềm vui 

nội tâm vững chắc và sâu xa. Chính Chúa Giêsu đã khởi đầu 

việc giảng dạy bằng những Mối Phúc Thật và kết thúc bằng Lời 

hứa một niềm vui. Mà không ai cƣớp đi đƣợc(Ga.16, 22). Thánh 

Phaolô đã nhắc nhở những kitô hữu hơn 50 lần những câu nhƣ : 

ỂHãy vui lên! Hãy giữ lấy niềm vui! Hãy đem sự vui mừng đến 

cho mọi ngƣời.Ể Thật vậy, vui tƣơi là một trong những đặc tính 

của sự thánh thiện, nó chiếu sáng và sƣởi ấm mọ ngƣời. 

+ HT hãy luôn biết Kính trọng tha nhân, vì không chỉ là một 

nhân đức, nhƣng là tổng hợp của ngàn nhân đức âm thầm hay 

sực sáng. Kính trọng ngƣời khác, đó là phép lịch sự, biết lắng 

nghe và biết xuất hiện với những cung cách thật dễ thƣơng. Ðó 

là sự thông cảm biết đặt mình vào hoàn cảnh của ngƣời khác. 

Ðó là sự dịu dàng, biết đối xử chân tình, không nóng giận, giữa 

HT đối với Trợ Tá, giữa HT đối với HT, giữa HT với đoàn sinh. 

Ðó là một lòng khoan dung không chấp nhất vụn vặt, là lòng 

nhân hậu luôn biết tha thứ, là tâm tình khiêm hạ, luôn biết tôn 

trọng giá trị của ngƣời khác. 

Do đó, điều thiện lớn nhất mà ta có thể làm cho ngƣời khác là ta 

kính trọng họ. 

 Tóm lại: Lịch sƣ, vui vẻ, kính trọng tha nhân là những 

đức tính khởi đầu để từ đó, ta có thể xây nên những đức tính 

khác của một ngƣời HT trƣởng thành. Trƣởng thành nhân bản 

chính là điều kiện để trở nên một Kitô hữu trƣởng thành  và là 

điều kiện để  một HT làm việc tông đồ có hiệu quả. 

2.  Thăng tiến tha nhân. 
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Vì mục đích của Phong trào là Giúp thanh thiếu niên trở thành 

những con ngƣời thiện toàn và kitô hữu hoàn hảo..góp phần xây 

dựng xã hội (NQ. 2), cho nên ngƣời HT luôn phải biết quan tâm 

đến hạnh phúc hiện tại của  giới trẻ 

- Sẵn sàng tiếp nhận tuổi trẻ: Ngƣòi HT luôn biết đón nhận tất 

cả các em đƣợc trao phó cho mình một cách niềm nở và luôn tôn 

trọng nhân vị của các em, nhất là những em kém may mắn. Tiếp 

nhận các em không phải là thái độ của ngƣời trên đối với ngƣời 

dƣới hay là thái độ của ngƣời cho đối với ngƣời nhận, nhƣng là 

với tâm tình của ngƣời thầy với trò, anh với em và bạn với bạn. 

Tránh thái độ chỉ chú ý đến những ngƣời hợp với mình, mà hãy 

đón nhận các em nhƣ một món quà mà Chúa gởi đến cho mình. 

Chính Chúa Giêsu đã nói:Ai tiếp đón một kẻ bé mọn nhất trong 

những ngƣời này, vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. (Mt 

18,5). Do đó ngƣời HT không đƣợc phép bỏ rơi những ngƣời 

nhỏ bé, những ngƣời kém và những ngừơi khó dạy bảo hay 

không thích hợp với kiểu cách, thói quen, phong tục của mình. 

Tất cả đều có quyền đƣợc hƣởng sự kính trọng, sự ân cần niềm 

nở và sự quan tâm đặc biệt của ngƣời HT. 

- Chia sẻ: HT là ngƣời phục vụ, là ngƣời đồng hành với Ðức 

Kitô (Cv. 1,21). HT đƣợc Chúa kêu mời lên đƣờng với Ngƣời, 

lắng nghe Ngƣời, cầu nguywện với Ngƣời và sau đó đƣợc sai đi 

(QCHL. 5). Do đó ngƣời HT cần biết chia sẻ với tất cả mọi 

ngừơi mà mình gặp gỡ. Vừa chia sẻ vật chất nếu có thể đựơc, và 

nhất là biết chia sẻ hạnh phúc của mình cho tha nhân. 

Chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của mình cho ngừơi khác. HT phải 

là ngƣời có tình yêu thƣơng và tình thƣơng yêu này phải trải 

rộng đến bất cứ ai đƣợc trao phó cho mình. HT luôn sống trung 

thực với điều mình giảng dạy là truyền đạt sứ mệnh yêu thƣơng. 

HT luôn reo rắc bình an hạnh phúc và làm cho ngừời khác tƣơi 

nở vì sự quan tâm kính trọng của mình. 

Tóm lại HT là ngƣời nhờ ơn Chúa để yêu thƣơng và để tự hiến 

bản thân mình vì Lợi ích của giới trẻ. 

- Tích cực xây dựng: Vì là thành viên của phong trào,  

nên ngƣời HT cần tích cực cộng tác với các HT khác để xây 

dựng đoàn và phong trào mỗi ngày một thăng tiến, đồng thời 
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cũng cộng tác để xây dựng cộng đoàn xứ đạo đƣợc tốt đẹp hơn. 

Là thành viên của một xứ đạo. HT không có quyền tách biệt ra 

khỏi nhịp sống của xứ đạo. Là HT của một đoàn, của một miền, 

ngƣời HT cần phải gắn bó, cộng tác để xây dựng và làm cho 

đoàn và cho phong traò đƣợc thăng tiến hơn lên. Vì thế, ngƣời 

HT phải tự hỏi: Tôi có làm cho các HT khác hay tất cả những 

ngƣời mà tôi gặp gỡ đƣợc thăng tiến mọi măt khi họ sống gần 

tôi không? Tôi có tích cực góp phần xây dựng công việc chung 

một cách chân thành không? Tôi có trở nên một sợi giây nối kết 

các HT cùng làm việc trong tình huynh đệ hiệp thông không? 

Ƣớc mong mọi HT luôn cần đến nhau để nâng đỡ, khích lệ và 

làm gƣơng sáng cho nhau. 

Kết luận: Một ngƣời HT của PT/ TNTT đích thực phải là ngƣời 

biết dung hoà hai đời sống tâm linh và phục vụ. Phục vụ mà 

không biết cầu nguyện là thiếu nguyên tắc căn bản. Cầu nguyện 

mà không có hành động là thiếu đất gieo hạt. Muốn phục vụ có 

hiệu quả, ngƣời HT cần phải trau dồi về đời isống nội tâm và 

khả năng tông đồ. Nhƣng điều căn bản nhất là phải gắn bó với 

Chúa Kitô và lấy Lời của Ngài làm nền tảng cho mọi sinh hoạt 

của mình. Phong trào TNTH lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và 

Giáo huấn của Giáo Hội làm nền tảng. (NQ. 3). Do đó, chúng ta 

thấy chỉ có  kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để phục vụ thì 

mang lại nhiều hoa quả nhất. 

 Vậy ngƣời HT là ngƣời luôn say mến Chúa Giêsu Thánh 

Thể, luôn gắn bó với Giáo Hội trong tinh thần hiệp thông, cộng 

tác và vâng phục, luôn nhìn lên Ðức Maria nhƣ mẫu gƣơng tuyệt 

hảo của mình: luôn mau mắn nghe và đón nhận, cùng rao truyền 

Lời Chúa. Luôn biết thăng tiến giới trẻ và bảo tồn phát huy 

truyền thống dân tộc Việt nam. (NQ. 5) 

 

 

  

 

 

luật đời sống. 

 (Trích Linh đạo căn bản của Lm.  Fx. Nguyễn Hữu Tấn) 
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Các bạn Huynh trƣởng thân mến. 

 Sau khi các bạn đã đọc những trang nói về linh đạo của 

ngƣời Huynh trƣởng trong Phong trào Thiều Nhi Thánh Thể, 

Cha muốn gởi  đến từng HT Luật đời sống, mà Cha thấy rất là 

hữu ích cho mọi ngƣời nói chung,và cho Huynh trƣởng nói 

riêng, để với Luật đời sống này, mỗi HT chúng ta đọc và áp 

dụng vào đời sống nội tâm của mỗI ngƣời. Nếu chúng ta biết 

Lợi ích của Lluật đời sống cần thiết thế nào cho đời phục vụ của 

một Huynh Trƣởng thì hãy cố gắng giữ  Luật đời sống này. 

 

I - Lợi ích của luật đời sống. 

 Luật đời sống là gì -? Là một chƣơng trình hành động do ta tự 

thảo cho riêng mình, trong đó qui định chi tiết:  Thời khóa biểu 

biểu, những việc phải làm thuộc nhiều lãnh vực( Ðạo đức, sinh 

hoạt, mục vụ văn hóa, công tác xã hội..) và đƣợc một vị phụ 

trách (Linh mục, tu sĩ) công nhận. 

Luật đời sống phải chăng là một gánh nặng? Nhất định không 

phải nhƣ thế, trái lại đó là những phƣơng thế hữu hiệu giúp mỗi 

ngƣời tiết kiệm thời giờ để thánh hóa bản thân và tha nhân nữa. 

 a. Tiết kiệm thời giờ: 

  Luật đời sống qui định chƣơng trình hành động, 

khiến cho mỗi công việc đều có thời giờ, mình cứ đó mà thi 

hành khỏi phải đắn đo, do dự trƣớc công việc, cũng nhƣ không 

quên sót những việc phải làm. Hơn nữa, nhờ Luật đời sống, ta 

có thể tránh đƣợc sự bất thƣờng, nhƣ Lời Thánh Ephrem dạy: 

Không có qui luật thì các linh hồn sẽ chết chìm, hỡI bạn, bạn 

muốn khỏi thất thƣờng, ngày hôm nay khắc khổ , ngày mai sẽ 

buông lơi; bạn hãy giữ một qui luật nhất định.  

 b. Thánh hoá bản thân: 

 Luật đời sống sẽ giúp ta thánh hoá các công việc, vì khi 

nó đƣiợc một vị hữu trách công nhận, lập tức nó trở thành ý 

Chúa. Thánh Grêgôriô nói :  Sống theo qui luật là sống theo ý 

Chúa; Ể mà nếu ai sống theo ý Chúa thì có đời sống thánh thiện. 
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 Luật đời sống cũng giả thiết ý ngay lành phải có, các 

nhân đức phải tập, phƣơng thế phải dùng. Tất cả những điều này 

phải chăng  là sự trọn lành? 

 c. Thánh hoá tha nhân (giới trẻ): 

 Luật đời sống giúp ta dung hòa sinh hoạt đời sống tâm 

linh với hoạt động tông đồ; bằng cách ấn định thời giờ cầu 

nguyện và thời giờ hoạt động tông đồ theo một chƣơng trình sắp 

xếp hợp lý 

 

II- Ðặc tính luật đời sống. 

Ðể đạt đƣợc hiệu quả tốt, Luật đời sống phải mang 3 đặc tính 

sau đậy: 

a. Ðƣợc chính thức công nhận : 

Luật đời sống phải đƣợc vị hữu trách công nhận: vì thế muốn 

lập một qui luật riêng cho hợp tình hợp lý là việc khó khăn, 

phức tạp cần phải có ngƣời giàu kinh nghiệm , sáng suốt và đạo 

đức hƣớng dẫn. 

b. Phải vững chắc, nhƣng đồng thời cũng uyển chuyển: 

Luật đời sống phải vững chắc, nghĩa là nó phải đƣợc qui định rõ 

ràng về thời giờ, cách thế thi hành các bổn phận, các nhân đức 

cần tập luyện. Nếu không vững chắc thì ta dễ thay đổi tùy hứng. 

Nhƣng đồng thời phải uyển chuyển, nghĩa là phải linh động, co 

giãn cho hợp vớ hoàn cảnh; chẳng hạn khi đức bác ái đòi hỏi, ta 

có thể sửa đổi hay châm chƣớc đôi việc, tuy nhiên  khi hoàn 

cảnh đã qua ta hãy trở lại với qui luật cũ 

c. Theo trật tự hợp lý : 

Luật đời sống phải hợp lý, nghĩa là các công việc phải đƣợc sắp 

xếp theo bậc thang giá trị. Trƣớc nhất là phải tìm vinh danh 

Thiên chúa, thứ đến thánh hoá bản thân, sau cùng là thánh hoá 

tha nhân. Vì có mến Chúa ta mới nên thánh; phải có đạo đức ta 

mong làm việc tông đồ đắc lực. Không có gì nguy hiểm cho 

bằng, ngƣời say sƣa làm tông đồ mà bỏ cầu nguyện, vì họ vi 

phạm trật tự Thiên Chúa an bài, nên tất nhiên sẽ  thất bại. 

 

III- Cách thức giữ luật đời sống. 

Ðể đạt đƣợc kết quả tốt đẹp, ta phải quyết tâm thực 
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thi Luật đời sống cách hòa hảo và siêu nhiên 

a. Cách hoàn hảo: Nghĩa là tuân giữ cẩn thận mọi điều 

luật dù lớn, dù nhỏ, không bỏ sót luật nào. Không tự tiện thay 

đổi khi không có lý do chính đáng. Muốn tuân giữ cách hoàn 

hảo, ta luôn xem  Luật đời sống và kiểm điểm xem ta đã tuân 

giữ thế nào, đồng thời nên lƣợng giá tốt xấu, ngõ hầu để mổi lần 

xƣng tội và nhất là dịp tĩnh tâm ta đọc lại, nhờ đó có thế nhận rõ 

thực trạng của con ngƣời mình. 

b. Cách siêu nhiên: Là tuân giữ luật đời sống vì tin rằng 

luật là ý Chúa. Vì thế mỗi luật ta giữ là việc làm vì vâng Lời và 

vì lòng mến Chúa. Muốn đƣợc nhƣ vậy, trƣớc mỗI lần thi hành 

luật, ta hãy hồi tâm một chút và dâng cho Chúa vì lòng vâng 

phục và yêu mến Ngài. 

 

 

  

 

 

Hãy làm các việc tầm thƣờng  

một cách phi thƣờng 

 

Thực hành các việc tầm thƣờng một cách phi thƣờng, hay nói 

một cách khác là thánh hoá đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ 

trình bày 3 phần sau: 

 

I. Nguyên tắc: 

Ðời sống của ngƣòi Kitô hữu, đời sống của một HT không phải 

là làm một hay hai việc đạo đức, nhƣng là làm cho mọi việc trở 

thành việc đạo đức. Nguyên tắc này gồm 2 điểm: Ðời sống Kitô 

hữu không phải là, mà nó phải là. 

1. Giải thích: 

a. Làm một hai việc đạo đức không phải là đời sống Kitô 

hữu.Thí dụ: Một ngƣời sáng nào cũng đọc kinh sáng, tham dự 

thánh lễ, chiều đến dự kinh chiều tại nhà thờ, rồi tối đến lần 

chuỗi trong gia đình. Ðó là điểu rất tốt, nhƣng chƣa đủ, vì chỉ 

mới làm một đôi việc, còn bao nhiêu việc khác chƣa làm. 
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Hay có ngƣời khác, ngoài nhƣng việc đaọ đức vừa kề trên, họ 

còn nguyện kinh trƣớc và sau mỗ bữa ăn, nguyện kinh Truyển 

tin mỗI khi nghe chuông nhà thờ .Ðó là đều tốt hơn, tuy nhiên 

vẫn chƣa đủ, vì cuộc sống không chỉ bao gồm có bấy nhiểu việc 

đạo đức mà còn phải làm cho mọi việc trở thành việc đạo đức. 

b. Làm cho mọi việc trở thành việc đạo đức: nghĩa là tất cả mội 

sinh hoạt tập thể hay cá thể trong phạm vi gia đình, nơi hãng 

xƣởng, trong trƣòng học, nơi bàn giấy hay ngoài xã hội...Tất cả 

đều có thể và phải trở thành việc đạo đức, với những điều sẽ 

đƣợc trình bày ở phần sau: 

 2. Chứng minh: Mọi sinh hoạt của con ngƣời, bất luận 

thuộc lãnh vực nào (Văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị.. miễn là 

không trái luật Chúa) điều có thể trờ thành việc đạo đức. 

 Do đâu mà chúng ta biết điều ấy? Trƣớc nhất là do Mặc 

khải của Thiên Chúa, kế đến là do Giáo huấn của Hội thánh. 

 a. Thánh Phaolô dạy : “Phàm điều gì anh em làm, ngôn 

hành bất luận, mọi sự hết thảy, hãy làm vì danh Chúa Giêsu 

Kitô, và nhờ Ngài,hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha”(Col. 3,17). Nơi 

khác, Ngài chi tiết hóa hơn những việc chúng ta làm: “Dù ăn, dù 

uống, dù làm sự gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên 

Chúa.  

( Cr 10,31). 

 Dựa theo Giáo huấn này, chúng ta nhận thấy tất cả mọi 

sinh hoạt của con ngƣời, dầu những việc rất tầm thƣờng nhƣ ăn 

uống,..ngoại trừ tội lỗi, đều có thể tôn vinh Thiên Chúa. Hễ việc 

gì tôn vinh Thiên Chúa thì đó là những việc đạo đức. 

 b. Công đồng Vatican II cũng giải thích chân lý trên cách 

khúc triết, rõ ràng : “Vì đã đƣợc hiến dâng cho Thiên Chúa Kitô 

và đƣợc Chúa Thánh Thần xức dầu, ngƣời giáo dân có thiên 

chức và phƣơng thế để ngày càng sinh nhiều hoa trái thiêng 

liêng.Thật vậy, mọi việc họ làm, việc cầu nguyện, việc tông đồ, 

đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, lao động hàng ngày, việc 

giải trí và nghỉ ngơi theo tinh thần của Chúa, kể cả những thử 

thách của cuộc sống, nếu biết kiên trì đón nhận, tất cả đều trờ 

thành thiêng liêng đẹp lòng Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô,và những 

của lễ đó đƣợc hiệp với Mình và Máu Chúa trong Thánh lể để 



 24 

hiến dâng lên Chúa Cha. Nhƣ thế, dầu ở nơi nào, ngƣời giáo dân 

cũng thờ phƣợng Thiên Chúa bằng một đời sống thánh thiện và 

thành hoá đƣợc trần gian” ( MV.34). 

 

II. Thực hiện nguyên tắc: 

 Muốn cho mỗI việc trở thành việc đạo đức, chúng ta phải 

hội đủ 4 điều kiện sau: 

- Phải có ơn hiện sủng 

- Phải có ý ngay lành 

- Phải chuyên chăm 

- Phải hiến dâng cho Thiên Chúa. 

1. Phải có ơn hiện sủng: 

Nghĩa là chúng ta phải sống trong ơn nghĩa của Chúa. Muốn 

đƣợc  nhƣ vậy, ta phải quyết tâm xa lánh mọi tội trọng, và tất cả 

mọi tội nhẹ cố tình. Vì một ngƣời sống trong tội trọng, dầu có 

làm việc lành phúc đức bao nhiêu cũng không đáng kể gì trƣớc 

mặt Chúa. Trái lại, đối với một ngƣời có ân nghĩa với Chúa, dầu 

những việc họ làm xét chẳng ra gì trƣớc mặt thế gian, nhƣng 

đức tin dạy ta, đó là những việc cao cả đáng phần thƣởng thiên 

quốc. 

2. Phải có ý ngay lành: 

  a.  Là động lực thúc đẩy ta làm mọi công việc vì 

Thiên Chúa mà thôi, theo gƣơng Chúa Giêsu Kitô. 

 - Mọi công việc, tức là tất cả mọi sinh hoạt con ngƣời 

của ta, gồm tất cả tƣ tƣởng, tâm tình, phán đoán, ngôn ngữ, hành 

động của ta đều qui hƣớng về Thiên Chúa. 

 - Vì Thiên Chúa mà thôi, tức là chúng ta tin Ngài là 

nguyên ủy và là cùng đích mọi sự, do đó tất cả phải qui về Ngài, 

làm vinh danh Ngài và yêu mến Ngài. 

 - Theo gƣơng Chúa Kitô, Ðấng hằng làm đẹp lòng Thiên 

Chúa Cha: Ta hằng làm những sƣ đẹp lòng Ngài” (Ga. 8,19) và 

Ta không tìm vinh danh của Ta”( Ga. 8,50). 

  b. Hiệu lực của ý ngay lành: Có những việc mà ai 

trong chúng ta cũng phải thi hành nhƣ: ăn uống, ngủ nghỉ, đi 

đứng... Quả thật đối với quan niệm trần gian thì không có gì tầm 

thƣờng hơn.. 
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 Các nhà linh đạo học gọi ý ngay lành là một loại hóa 

chất đƣợc đặt tên là : Ðá hoá vàng. Nó có đặc tính biến đổI tất 

cả thành vàng khi nó đƣợc chạm đến. Quả vậy, nhờ ý ngay lành, 

tất cả sinh hoạt của con ngƣời dầu là việc tầm thƣờng đều có thể 

trở nên việc đẹp lòng Chúa. 

 Dựa vào Tin Mừng, ta có thể nói ý ngay lành là men 

trong khối bột: nhờ một chút men, cả thúng bột có thể dậy men 

hầu trở thành những chiếc bánh thơm ngon (Mt. 13,33). 

3. Phải chuyên chăm: Thánh Louis Gonzaga nói: Thời gian Ngài 

chia trí trong một tuần lễ chỉ bằng thời gian đọc một kinh kính 

mừng. Còn chúng ta thì sao? Thời gian lo ra bao lâu trong một 

tuần? 

4. Phải hiến dâng cho Thiên Chúa: 

 Công việc hiến dâng gồm ba thì: Trƣớc, đang và sau 

công tác. 

- Trƣóc khi tra tay vào việc, ta nguyện xin Thiên Chúa ban 

cho ta tinh thần của Ngài và xin ơn hoàn thành tốt đẹp. 

- Ðang lúc công tác, nhất là công tác lâu dài, xin Chúa ban 

cho ta ơn trung kiên. 

- Khi hoàn thành, xin Ngài ban cho ta vƣợt thắng tính tự 

kiêu, tự đắc, tự phụ. 

III. Bí quyết áp dụng. 

 Gồm 3 đểm: 

- Phải có thời gian qui định cho việc đạo đức. 

- Dâng ngày và sống ngày đã dâng. 

- Lời nguyện tắt. 

1. Về việc đạo đức 

 Muốn thánh hóa đời sống , phải có một thời gian qui 

định cho việc cầu nguyện. Thời gian này dài hay ngắn tùy theo 

khả năng của mỗi ngƣời. 

2. Dâng ngày. 

 Mỗi sáng thức dậy ta dâng mình cho Chúa trong sự liên 

kết với Thánh lễ, và nếu hoàn cảnh không thể tham dự Thánh lễ 

đƣợc ta có thể Rƣớc lễ thiêng liêng, xin Chúa ngự vào linh hồn 

ta cách thiêng liêng. Ngoài ra còn Sống ngày Thánh Thể Thiếu 

Nhi Thánh Thể đặt căn bản cho đời sống đạo đức bằng cách 
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Sống ngày Thánh Thể  qua việc Dâng ngày, Rƣớc lễ, Thực hiện 

bó hoa thiệng, Tĩnh huấn, Chia sẻ Lời Chúa   (NQ. 7). 

3. Lời nguyện tắt. 

 Là những Lời tâm sự, trao đổi dâng lên Chúa. 

 Thí dụ: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa xin 

thƣơng xót con. Lạy Chúa con cảm tạ Chúa. 

 Cha R. Voiliaume: Lời cầu nguyện thật đơn sơ, bằng Lời 

hay chỉ bằng một cái nhìn của tâm hồn  và nhƣ thế bất kỳ ở đâu 

và khi nào, ơn Chúa luôn đến với chúng ta. 

 Tóm lại: Ðể thánh hóa đời sống hằng ngày, ngƣời HT có 

thể làm bất cứ ở đâu và lúc nào để thờ phƣợng Thiên Chúa. 

   

 

 

 

 

   Gặp gỡ Lời chúa. 

 

 Tôi biết, tôi đã tin vào ai.  ( 2Tm. 1,12) 

  

 Xin giới thiệu với các bạn Huynh trƣởng một phƣơng 

pháp để gặp gỡ Lời Chúa rất hiệu nghiệm, nhƣng đòi hỏi sự cố 

gắng và kiên trì. Phƣơng pháp này do Ðức Cha Alfred Ancel 

trình bày: 

1. Khung cảnh: Thƣờng vào buổi tối, trong một nơi      

 yên tĩnh, trƣớc khi ngủ. 

 2. Thời gian: -5-10 phút. 

 3. Diễn tiến: -  Ðọc một đoạn Tin Mừng (ngắn). 

          - Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến    

hƣớng dẫn để hiểu Lời Chúa vừa đọc. 

           -  Kiểm điểm đờ sống theo  Tin Mừng: 

  + Ðoạn Tin Mừng vừa đọc cho tôi biết gì về 

Chúa Giêsu? 

  + Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa muiốn nhắc tôi 

điều gì về bổn phận đối với Chúa, đối với ngƣời khác, đới với 

các em thiếu nhi và đối với chính mình?  
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          -  Sau khi nghe Lời Chúa, tôi phải quyết 

tâm điều gì? 

  4. Lƣợng gíá phƣơng pháp: 

- Chúng ta cần biết Chúa Kitô là ai và sứ điệp của Ngài là gì? 

- Mục đích là gặp đƣợc Chúa, nên không cần chú giải Kinh 

Thánh, cao điểm gặp gỡ là nói chuyện với Chúa. 

- Không nên đặt nặng việc tìm bài học luân lý, nhƣng cần lắng 

nghe tiếng Chúa. 

những qui tắc GIÚP kiểm điểm 

nhân đức mình đang tập. 

 

Anh em hãy mặc lấy con ngƣời mới  

  (Êph.  4.24) 

 

I. Thái độ cần có để kiểm điểm tật xấu: Trƣớc hết hãy cầu xin 

Chúa Thánh Thần ơn soi sáng để chúng ta biết mình và cơn can 

đảm để giúp mình dám nhìn nhận sự thật, và dám bày tỏ ngƣời 

phụ trách khi cần. 

 Con ngƣời thật của ta có ít tính tốt, trái lại có nhiều 

khuynh hƣớng và tập quán xấu. Muốn bỏ tính xấu,  ta phải tập 

nhân đức đối lập. Thí dụ: hay nóng tính thì tập nhân đức hiền 

lành. Hay nhút nhát, phải tập nhân đức can đảm  

 Hãy liệt kê tính xấu mà bạn hay mắc phải, đồng thời 

kiếm nhân đức đối lập mà mình phải tập và nói cho ngƣời có 

trách nhiệm biết. Hãy yên tâm vì đây là một bí mật nghề nghiệp. 

Ngƣời có trách nhiệm có bổn phận phải giữ kín và họ sẽ cầu 

nguyện và hƣớng dẫn bạn. 

 Về phía mình, phải hết sức thành thật cởi mở, để ngƣời 

có trách nhiệm hƣớng dẫn đi đúng đƣờng lối Chúa. 

 

II. Làm sao khám phá đƣợc tật xấu. 

 Xin tạm đƣa ra 3 cách giúp bạn khám phá ra tật xấu chi 

phối cuộc sống của mình. 

+  Tìm hiểu các tật xấu cách chi tiết. 

+  Năng ghi nhật ký về ƣu điểm của mình mỗI ngày. 

+  Bàn hỏi với ngƣời khôn ngoan và kinh nghiệm. 
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1- Tìm hiểu về tật xấu: 

 Bạn có thể khám phá tật xấu trong 3 lãnh vực, Thể lý, 

nhân bản và luân lý: Mỗi ngƣời đều có những cử chỉ thừa mà 

nhiều khi không để ý tới nhƣng cũng cần phải bỏ đi. Có những 

ngƣời thích nói xấu ngƣời khác. Tật  nói một ý hai, ba nghiã. 

Thích nổ , ăn mặc lố lăng (Có thể dựa vào  

Bảy mối tội đầu) để kiểm tra bản thân mình. 

2-  Ghi nhật ký về ƣu khuyết điểm của mình, mỗi ngày nếu đƣợc 

có thể ghi những ƣu khuyết đểm về cách ăn nết ở, cảm nghĩ của 

mình để khi đọc lại có thể khám phá ra mình thăng tiến đến đâu, 

nhƣng phải ghi chép trung thực, đơn sơ, minh bạch. 

 3- Bàn hỏi với ngƣời khôn ngoan và kinh nghiệm. 

Tục ngữ Việt nam có câu:  Không thầy đố mày làm nên  và Kinh 

thánh cũng dậy  Mù dắt mù đƣợc không ? (Lc. 6, 39) 

 Trong đời sống thiêng liêng, bạn cần chọn một ngƣời để 

hƣớng dẫn con đƣờng thiêng liêng của bạn 

 III. Phƣơng pháp bài trừ tật xấu. 

 Ðể tập đƣợc nhân đức cần thiết, tức nhân đức đối lập với 

tật xấu, bạn cần cố gắng tự luyện theo tiến trình sau đây, dĩ 

nhiên là trong bầu khí cầu nguyện. bạn có thể làm vào buổI sáng 

hay trƣa, nhƣng tốt nhất vào buổi tối truớc khi đi ngủ, với 3 

điểm sau: 

 

1. Tiên liệu: Sáng thức dậy, cầu nguyện, xin Chúa giúp bạn 

thực tập đƣợc nhân đức. 

2.  Quyết tâm: Sau khi dâng ngày cho Chúa, và đặc biệt 

trong giờ tham dự Thánh lễ hay khi Rƣớc lễ thiêng liêng, bạn 

xin Chúa giúp bạn từ bỏ nếp xấu chính và thực tập nhân đức cần 

thiết. 

3. Kiểm điểm: Vào trƣa hoặc buổi tối bạn nghĩ xem đã thực 

tập nhân đức thế nào? Nếu chƣa đƣợc thì hãy kiễm điểm cho rõ 

là lúc nào? với ai? Vì lý do gì? Bạn xin Chúa tha thứ và quyết 

tâm sửa đổi. Nếu đã thực tập đƣợc phần nào nhân đức mà mình 

muốn tập thì hết lòng cám ơn Chúa và tiếp tục thăng tiến. 
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Ðể giúp nhận thực rõ mức độ thực tập, bạn 

                hãy làm vào ban tối bằng các ký hiệu tƣơng    

                đƣơng theo bạn thich. Thi dụ  cho thang điểm: 

 1: Tốt đẹp; 2: Tốt;  3: vừa; 4: xoàng; 5: xấu 

 

 

Nhân đức cần tập 1 2 3 4 5 

1. Can đảm      

2. Hiền lành      

3. Bác ái      

4. Vâng Lời      

5. Khiêm nhƣờng      

 

 

  

 

 

Luyện tập nhân đức  

 

 

 tật xấu phải bỏ Nhân đức cần tập 

 

Hằn thù: 

- Hay thành kiến, bực tức ngƣời khác 

- Hay nghĩ xấu hoặc làm hại ngƣời khác 

- Hay xét đón không dễ dàng tha thứ Bác ái: 

- Yêu thƣơng giúp đỡ ngƣời khác một cách chân thành ,vô vị 

Lợi, nghĩ tốt, nói hay, tha thứ 

 

Kiêu căng Tự ái: 

- Luôn cho mình tài giỏi, xuất sắc, quan trọng. 

- Hay phô trƣơng bên ngoài 

- Thích đƣợc khen ngợI hoặc ngƣời khác chú ý. 

- Thấy ngƣời khác hơn mình thƣờng ghen tƣơng , đạp đổ

 Khiêm nhƣờng: 
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- Nhìn nhận thành quả đạt đƣợc, tài năng , hiểu biết là do Chúa 

ban. 

- Không trách móc Thiên Chúa về các tai nạn, khổ đau 

- Luôn biết quên mình, giúp đỡ ngƣời khác 

Ham mê vật chất: 

- Ham mê ăn uống 

- Quá chú trọng về hình thức: ăn mặc,  đi đứng, chải chuốt Tiết 

độ: 

- Biết sử dụng của cải vật chất một cách hợp lý và điều đô, 

- Ă n mặc chỉnh tề, trang nghiêm 

Tƣ tƣởng, xác thịt 

-  Ao ƣóc hình ảnh xác thịt 

- Cảm thấy thích thú khi nhìn thấy ,nghe biết những chuyện 

không tốt Thanh khiết: 

- Luôn hƣớng về Thiên Chúa trong  tƣ tƣởng, Lời nói, việc làm. 

- Tiêu cực: xa lánh các dịp hiểm -nghèo nhƣ sách báo, sự vật và 

ngƣời xấu. 

- Tích cực: cầu nguyện 

 

 

 

 

 

GIEO VÀ GẶT 

–  

Hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ  

          quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. 

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. 

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. 

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thƣợng. 

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng. 

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận. 

Nếu bạn gieo  chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. 

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hoà giải. 

Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. 

Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. 
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Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu. 

Nhƣng. 

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. 

 

Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. 

Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. 

Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn. 

Nếu bạn gieo lƣời biếng,bạn sẽ gặt mụ mẫm. 

Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt tổn hại. 

Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. 

Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. 

Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi 

     (st.)  
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