
RAO GIẢNG LỜI CHÚA QUA ĐÀI PHÁT THANH VÀ ĐIỆN THOẠI 

 

Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu công việc trong ngày, bà 

Monique - tín hữu Công Giáo thuộc giáo phận Toulouse - nhấc 

ống điện thoại và quay số dành cho ”SOS Cầu Nguyện”. Đó là 

cách thức bà bắt đầu một ngày với buổi cầu nguyện qua 

đường giây điện thoại. Cùng với bà, có khoảng 350 người khác 

cũng thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày qua đường dây điện 

thoại hoặc qua đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện” của 

Toulouse, miền Nam nước Pháp. 

Cả hai phương thế cầu nguyện trên đây từng được điều động 

bởi Cha Bernard Berthuit, Linh Mục chính xứ. 

Ngày mới về nhận chức vụ coi sóc đàn chiên Chúa của một xứ 

đạo thuộc giáo phận Toulouse, Cha thấy rõ thảm trạng các giáo 

xứ Pháp: rất ít tín hữu Công Giáo đến nhà thờ tham dự Thánh 

Lễ. Nhà thờ thường vắng bóng đàn chiên Chúa. 

Ý thức nhiệm vụ của chủ chăn, Cha Bernard tìm kiếm phương thế để có thể thông truyền Lời Chúa cho 

các tín hữu, giúp họ sống Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Từ đó nẩy sinh nơi Cha ý định thành lập một 

đài phát thanh Công Giáo dành cho thành phố Toulouse và toàn vùng quanh Toulouse. Tuy nhiên thực 

hiện dự án không phải chuyện dễ. Cha chạm trán với hai vấn đề: kỹ thuật và hành chánh. Và cả hai vấn 

đề đều không đơn giản! Nhưng với đức kiên trì và lòng dũng cảm, Cha khắc phục mọi khó khăn và cho ra 

đời đài phát thanh Công Giáo mang tên ”Hiện Diện”. 

Mỗi ngày đài phát thanh Hiện Diện có 4 buổi phát, gồm 2 buổi chính và hai buổi lập lại. Buổi phát đầu 

tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kéo dài từ 6 đến 7 phút. Nội dung là lời cầu nguyện dâng lên THIÊN CHÚA, 

rút từ vấn đề thực tế của cuộc sống thường ngày. Hình thức các lời cầu nguyện vừa sâu sắc, vừa giản dị, 

làm thế nào để có thể đạt tới mọi cấp độ khác nhau của giới thính giả. Buổi phát đầu tiên được lập lại 

vào lúc 8 giờ 30 sáng, dành cho bậc cao niên, đau yếu còn ngủ nghỉ lúc 7 giờ sáng. Ban chiều có buổi 

phát lúc 7 giờ 30. Đây là lời Kinh Chiều dâng lên Chúa. Buổi phát này được lập lại lúc 10 giờ 35 phút tối. 

Ngoài các buổi phát dành cho người lớn, đài phàt thanh Công Giáo ”Hiện Diện” còn có các buổi phát 

dành cho giới trẻ tuổi từ 6 đến 15. Các buổi phát được truyền đi vào mỗi thứ tư lúc 4 giờ chiều, và lập lại 

lúc 7 giờ 30 tối. Khác với các buổi phát dành cho người lớn mà nội dung thường do Cha Bernard soạn, 

các buổi phát dành cho giới trẻ trái lại, do chính các thiếu niên soạn lấy. Đó là lời cầu nguyện do chính 

các em dâng lên THIÊN CHÚA. 

Đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện” từ đó trở thành phương tiện rao giảng Tin Mừng thật hữu hiệu. 

Qua làn sóng, vị Linh Mục chủ chăn có thể tiếp xúc với cả những người xa lìa Giáo Hội, hoặc không thuộc 

về Giáo Hội Công Giáo. Ngài trình bày cho họ hình ảnh một Giáo Hội Chúa rất gần gũi với con người, 



trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Các 

buổi phát của đài Hiện Diện được khoảng 100 ngàn 

thính giả lắng nghe mỗi ngày. Họ gồm đủ hạng người 

trong cũng như ngoài cộng đồng Kitô-giáo, nhưng tất cả 

cùng gặp nhau trong cùng điểm hẹn: qua làn sóng của 

đài phát thanh Công Giáo ”Hiện Diện”. 

Sau một thời gian hoạt động của đài phát thanh, Cha 

Bernard Berthuit nghĩ ra phương cách khác. Cha muốn 

gây liên hệ thân tình giữa người nói và kẻ nghe. Cha 

khai sinh phương thế cầu nguyện qua đường giây điện 

thoại. Đây là phương tiện truyền thông khác bổ túc cho 

đài phát thanh, trong chương trình mục vụ và rao giảng 

Lời Chúa. Mới đầu, mỗi tháng có khảng 300 cú gọi, sau 

đó lên tới 100 ngàn cú gọi hàng tháng. 

Cha Bernard giải thích: ”Với đường giây điện thoại, 

chúng tôi có thể đi vào đời tư của nhiều người, và giúp đỡ họ cách hữu hiệu hơn về đời sống thiêng 

liêng. Nhiều thính giả tâm sự với chúng tôi rằng, cú điện thoại ”SOS Cầu Nguyện” là liên lạc duy nhất của 

họ trong ngày, bởi vì họ là người cô đơn, kẻ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Trong trường hợp này, các buổi cầu 

nguyện của chúng tôi qua đường giây điện thoại trở thành hiện diện thật sự và là hiện diện chia sẻ, mời 

gọi suy tư và cầu nguyện. Nhất là mời gọi mỗi người đặt để cuộc sống dưới cái nhìn THIÊN CHÚA và dâng 

lên Ngài từng phút giây cuộc đời mình”. 

... ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ THIÊN CHÚA 

khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ 

THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước 

đầu của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã 

được ơn khôn ngoan .. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, nang lại bình an và 

sức khoẻ dồi dào. THIÊN CHÚA đã thấy và đếm khôn ngoan, Người đổ mưa am tường và hiểu biết của 

trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ 

THIÊN CHÚA, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ” (Sách Huấn Ca 1,11-20). 

(”PRIER”, n.125, Octobre 1990, trang 12-13). 
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