
           HÃY ĐƯA CHÂN CHO KHÔN NGOAN XÍCH LẠI! 
 

Linh Mục Lionel Dumoulin là Cha Phó giáo xứ Saint-Germain de Charonne ở quận XX 
của thủ đô Paris và là Tuyên Úy trường trung học Charonne. Để ghi dấu 30 năm công bố 
tông huấn Gia Đình Familiaris Concortio (1981-2011) của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Pháp quyết định chọn năm 2011 là ”Năm Gia Đình 
và Giới Trẻ” tại Pháp. Xin nhường lời cho Cha Lionel Dumoulin nói về chương trình mục 
vụ của giáo xứ nhằm thăng tiến Gia Đình và Giới Trẻ. 
 
Năm 2011 dành cho Gia Đình và Giới Trẻ là cơ hội quý báu giúp suy tư về chỗ đứng đặc 
thù của Gia Đình và Người Trẻ và đề ra những sinh hoạt thích hợp. Trong kỳ họp giáo xứ 
vừa qua, chúng tôi đặc biệt mời thêm một số bạn trẻ. Có khoảng 15 bạn trẻ trên tổng số 

80 người hiện diện. Chính các bạn trẻ linh hoạt Thánh Lễ và sau đó tất cả cùng dùng bữa với nhau. Ngày hôm ấy, chúng tôi tổ 
chức buổi trao đổi giữa các bạn trẻ về Gia Đình và mời các bạn trẻ phát biểu về Gia Đình. Các bạn trẻ tỏ ra thật hài lòng vì được 
tự do trình bày tư tưởng và tâm tình của các bạn đối với Gia Đình. Buổi gặp gỡ để lại hoa trái phong phú. Cả người lớn lẫn người 
trẻ đều trải qua một thời điểm thật quan trọng. 
 
Suốt trong năm nay cũng thế, các Linh Mục chúng tôi thường nói về Gia Đình trong các bài giảng của chúng tôi. Văn Phòng 
Tuyên Úy của trường trung học Charonne tổ chức các buổi gặp gỡ dành cho phụ huynh các con em ghi danh nơi Văn Phòng. 
Phần đông các bậc Cha Mẹ này không sống đạo. Đây là dịp thuận tiện để chúng tôi cùng suy tư về các Bí Tích, đặc biệt là hai bí 
tích Thánh Thể và Giải Tội và cùng bàn thảo về chỗ đứng của mỗi người trong Giáo Hội. Chúng tôi cũng cố gắng đưa người trẻ 
trở về với cộng đoàn Giáo Xứ và mái ấm Gia Đình. 
 
Trong thế giới văn minh tân tiến hiện đại diễn ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: 
- Giới trẻ tự cắt đứt khỏi khung cảnh Gia Đình. 
 
Người trẻ càng ngày càng cô lập trong thế giới riêng tư của họ. Giới trẻ sống độc lập khỏi vòng vây kiểm soát của Cha Mẹ. 
Phần lớn lý do là vì kỹ thuật truyền thông mới mẻ mà bậc Cha Mẹ không am tường hoặc không nắm vững. Thế là các bạn trẻ 
dễ rơi vào vòng nghiện ngập ma túy, bạo lực, dễ lọt vào tròng bạn bè xấu và gia nhập băng đảng. Và kết quả đáng thương là 
nhiều bạn trẻ phải nằm bệnh viện hoặc đi ở tù vì các hành vi phạm pháp! Do đó chúng tôi đặc biệt nghĩ đến giải pháp tìm 
cách nối lại mối liên hệ giữa giới trẻ và người lớn. Chúng tôi tìm kiếm các huấn luyện viên giỏi và các điều động viên tốt để 
hợp tác với Văn Phòng Tuyên Úy hầu có thể giúp giới trẻ một cách hữu hiệu hơn. 
 
Để lớn lên và có thể trở thành người tốt, các bạn trẻ cần phải được cảm nhận rằng bên trên họ có những người lớn lưu tâm 
đến họ, trìu mến chăm sóc họ. Họ cần được trông thấy trước mắt một Cộng Đoàn Huấn Luyện có hệ thống mạch lạc và hiệp 
nhất để trở thành điểm tham chiếu cho họ trong những nghi vấn và tìm kiếm, cho niềm khao khát sự thật và tình yêu của họ. 
 
Đáp lại, bậc người lớn cần phải can đảm dám chấp nhận chỗ đứng của mình và dám đồng hành, yêu thương, hỗ trợ người 
trẻ. Về phía giáo xứ thì nhiệm vụ của giáo xứ là cố gắng giúp người trẻ trở thành chính họ nghĩa là sống thật trung thực với 
chính họ. Giáo xứ cũng sẵn sàng tiếp nhận người trẻ vào giữa cộng đoàn giáo xứ và mời gọi họ sẵn sàng hợp tác với giáo xứ. 
 
... ”Con ơi, từ thiếu thời, hãy chấp thuận giáo huấn, thì tới khi tóc bạc, con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, 
con hãy vun trồng khôn ngoan, và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy; vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, 
rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. Giáo huấn quả thật là gay go đối với những kẻ vô học, và kẻ vô tâm vô trí thì không 
kiên trì trong việc thụ giáo. Giáo huấn, như đá tảng thử sức, đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ vứt bỏ đi. Quả 
thật, khôn ngoan xứng với tên mình: không phải nhiều người biết rõ đâu! Con ơi, hãy lắng nghe và đón nhận điều ta dạy 
bảo, và đừng vứt bỏ ý kiến của ta. Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại, và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương. Hãy ghé 
vai mang lấy, và đừng bất mãn vì bị khôn ngoan ràng buộc. Với tất cả tâm tình, hãy trau dồi khôn ngoan, và đường lối của 
khôn ngoan, hãy gắng công tuân giữ. Cứ theo dõi và kiếm tìm thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết, và một khi đã nắm 
được rồi, con chớ buông ra. Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽ cho con được nghỉ ngơi yên hàn, và sẽ trở thành niềm hoan lạc của 
con. Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽ như trang phục huy hoàng 
của con. Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là dải điều quý giá. Con sẽ mặc lấy khôn 
ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui” (Sách Huấn Ca 6,18-31). 
 
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journale du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1391, 21 Juillet 2011, trang 
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