
 Xây Dựng Giới Trẻ Giáo Hội
Ngày nay là xây dựng Cộng Đồng ngày mai 

 

Giới trẻ thời nào cũng đƣợc coi là tƣơng lai của quốc gia, 

tƣơng lai của Giáo Hội. Những câu nói; “Học sinh là người 

Tổ quốc mong cho mai sau”, “Thanh niên là rường cột quốc 

gia”, “Giới Trẻ là hy vọng của Giáo Hội”, nhiều ngƣời đã 

nghe rất quen thuộc. 

 

Sau ngày bế mạc cộng đồng Vatican 2, Đức Hồng Y 

Agagianan cũng đã có lần long trọng gửi một sứ điệp cho 

giới trẻ có đoạn nhƣ sau: 

 

-Các bạn đang kiến tạo xã hội ngày mai, các bạn sẽ tự cứu 

được mình hay sẽ bị tiêu diệt với xã hội ấy… 

-Chính cho những người trẻ các bạn mà Giáo Hội, qua 

Cộng đồng, vừa thắp lên một ánh sáng: Ánh sáng cho tương 

lai, tương lai đời các bạn ….. 

-Giáo Hội lưu tâm muốn cho xã hội các bạn thiết lập biết 

tôn trọng phẩm giá, tự do, quyền lợi con người, cũng chính 

là con người các bạn… 

-Xin hãy nhìn Giáo hội, các bạn sẽ khám phá ra khuôn mặt 

Chúa Kitô, Vị Anh Hùng chân chính, là Bạn đường và là 

Bạn thân của người trẻ…. 

 

Giới Trẻ đã đƣợc xã hội, Cộng đồng đề cao nhƣ thế, Qua 

báo chí, qua những câu chuyện trao đổi, chúng ta phấn khởi 

vì nhiều bạn trẻ VN sống nơi xứ ngƣời biết xây dựng tƣơng 

lai cho cuộc đời và đạt đƣợc những thành tích đáng khen tại 

học đƣờng các cấp, tiến thân trong xã hội địa phƣơng rất 

giỏi, thành công trên nhiều phƣơng diện mhƣ khoa học, kỹ 

thuật, đem lại danh dự rực rỡ cho Cộng đồng Việt Nam. 

 

Ai là Giới Trẻ? 

  

Có một số vị rộng rãi cho rằng ngƣời nào mà tâm hồn còn 

trẻ thì đều thuộc về giới trẻ?  Nói đến Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II chẳng hạn, chúng ta có thể cảm nhận đƣợc 

tâm hồn trẻ trung và hoà đồng của Ngài qua cách đối xử và 

phát biểu, nhƣng thực khó mà cho rằng Ngài là giới trẻ, 

cùng lắm chỉ cho rằng Ngài là con ngƣời của giới trẻ mà 

thôi. Theo các nhà xã hội học thì tuổi “teen-ager” vào 

khoảng từ 12 đến 18, và tuổi trẻ là từ 18 đến 35 , chúng ta có 

thể “du di” thêm là giới trẻ là những ai tuổi còn dƣới trung 

niên  khoảng từ 18 đến 40.  

 

Chúng ta nên biết rằng Chúa Giêsu cũng là thanh niên, bắt 

đầu rao giảng Tin Mừng nƣớc Trời lúc 30 tuổi. Ngài trọng 

dụng các môn đồ đều là những ngƣời trẻ. Họ dám lìa bỏ 

công ăn việc làm, gia đình theo Chúa để chịu huấn luyện trở 

thành những ngƣời phục vụ tốt và xây dựng Giáo Hội của 

Ngài..  

 

 

Tương lai Giới Trẻ tùy thuộc vào đâu? 

 

Giới Trẻ có những ƣu điểm nhƣ sức sống vƣơn lên mạnh 

mẻ, năng khiếu phát triển, đầy nghị lực, hoạt bát, năng động, 

mạo hiểm, dấn thân…Sức mạnh của tuổi trẻ khó có thể đo 

lƣờng đƣợc nếu biết hƣớng về điều tốt sự thiện, nó sẽ xây 

dựng nên một thế giới huy hoàng. Ngƣợc lại nếu hƣớng về 

sự dữ, nó cũng sẽ trở nên mối nguy hại phá cuộc đời, gia 

đình, giáo hội, quốc gia, vì chúng chƣa đủ kinh nghiệm đời 

và đạo, hành động  nông nổi, bồng bột, tự kiêu, ngạo mạn, 

dễ nãn chí, thích hƣởng thụ, ích kỷ, thiếu trách nhiệm và hay 

thay đổi…Có lẽ không sai để nói rằng, nơi giới trẻ, những 

khuyng hƣớng trên tùy theo từng thời điểm, lúc mạnh, lúc 

yếu, lúc ở với nhóm này, lúc với nhóm kia. Chính vì vậy, để 

nói rằng ngƣời trẻ chỉ phải đối diện với một vấn đề thì có vẻ 

đơn giản hoá sự thật.. Tuy nhiên, trên thực tế ngƣời ta 

thƣờng nghe những lời phàn nàn tƣơng tự đối  với giới trẻ là 

chính xác giữa hai thái cực tốt và xấu.. 

 

Nếu bình tĩnh tìm nguyên nhân khuyết điểm trên của một số 

ngƣời trẻ, trƣớc hết ngƣời ta tự hỏi: Tại Giới Trẻ? Tại gia 

đình, hay tại xã hội? Ai lãnh phần trong việc đào tạo, huấn 

luyện Giới Trẻ? Giới Trẻ có còn nghe lời hƣớng dẫn của phụ 

huynh không? 

 

Ai lãnh phần ưu tiên trong việc giáo dục Giới Trẻ? 

  

Chính Cộng đồng Vatican 2 đã trả lời câu hỏi này cho chúng 

ta khi nói: “Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ em”, 

“Là trường học phát triển nhân tính”. 

 

Nhƣng rất tiếc, nhiều gia đình đã mắc vào một trong hai thái 

cực: 

 

1. Vì quá bận rộn với công việc làm ăn, sinh kế nên một số 

phụ huynh không còn nhiều giờ chung sống gần gũi và 

hƣớng dẫn con cái.  

 

2. Cũng có những cha mẹ có thì giờ lo cho con cái, nhƣng 

lại lo không đúng cách, không để ý tới tâm trạng thay đổi 

của chúng khi hấp thụ những tƣ tƣởng tự do, cá nhân chủ 

nghĩa ở nhà trƣờng, ở phim ảnh TV, sách báo, lối sống bạn 

bè, mà cứ khƣ khƣ giữ lề lối cổ hữu nhƣ bên quê nhà, rồi bắt 

ép con em “phải thế này, thế nọ” ..Rồi vì nói mãi mà con cái 

không nghe, vì mặc cảm thua kém chúng trong vấn đề ngôn 

ngữ xứ ngƣời, nên đâm ra chán nản hoặc để mất con khi 

chúng coi “Gia đình là tù ngục”, bỏ nhà ra đi hoặc bất đồng 

khi còn ở chung trong gia đình, nhƣng tâm hồn cách biệt đã 

xa rời cha mẹ. Hai thế hệ hoàn toàn khác biệt cả về đời lẫn 

đạo. 
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Để bổ túc phần nào những thiếu sót trên, cần đến sự trợ giúp 

của Học đƣờng và Cộng đoàn hay Giáo xứ. Học đƣờng là 

nơi  giới trẻ sinh hoạt nhiều giờ trong một ngày, nhƣng  học 

đƣờng không chú trọng huấn luyện giới trẻ thành ngƣời toàn 

vẹn, và chỉ chú trọng về trí hơn về đức. Vì thế, giới trẻ cần 

sự hƣớng dẫn của  những vị lãnh đạo tinh thần Cộng đoàn 

Giáo xứ, các bậc trƣởng thƣợng, những ngƣời có khả năng 

dìu dắt ngƣời trẻ hƣớng đi chính xác cho đời họ. Các vị này 

nên biết lắng nghe và cầu nguyện cho giới trẻ, biết nhận ra 

tài năng của mỗi cá nhân để cùng với họ tìm cách phát triển 

những ƣu điểm và giảm bớt khuyết điểm hầu giúp họ dấn 

thân phục vụ cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội, Xã Hội và cho 

tha nhân.  

 

Giới Trẻ trong cộng đoàn 

  

Ngƣời ta nhận thấy trong nhiều Giáo xứ, Cộng đoàn, Giới 

Trẻ đƣợc các Linh mục xứ, Linh mục Quản nhiệm, cũng 

nhƣ Hội đồng Giáo xứ, Ban Đại diện Cộng đoàn lƣu tâm  rất 

nhiều bằng cách thành lập các hội đoàn nhƣ: Ca đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Thiếu nhi Thánh Thể v,v,… 

 

Nhƣng những đoàn thể trên không qui tụ đƣợc hết giới trẻ 

trong Cộng đoàn. Một phần vì tôn chỉ của đoàn thể chỉ thích 

hợp cho một số, phần khác vì kỷ luật của đoàn thể có tính 

cách ràng buộc, nên chúng thích “lang bang” ngoài đoàn thể 

hơn là gia nhập. Vì không đƣợc huấn luyện, giải thích tƣờng 

tận, vì không có những sự hấp dẫn lý thú thực tế đặt đúng 

chỗ cho bản thân, nên  giới trẻ này hấp thụ các ảnh hƣởng 

khác, do chính bản năng sa sút của chúng và đƣa đến hậu 

quả tách rời gia đình, xã hội, tập thể  cộng đồng.  

 

Ngay cả những khẩu hiệu nghe rất hay: “We are the church” 

cũng cần cẩn thận khi giải thích và áp dụng. “We are the 

church”, còn những ngƣời khác thì sao? Họ cũng là 

“church” chứ? Khi nói “We are the church”, nên hiểu rằng 

mọi ngƣời chúng ta đều có quyền tham gia, chia sẻ sự quyết 

định trong Giáo Hội nhƣ Thiên Chúa đã đề ra. 

 

Sức sáng tạo của Giới Trẻ làm cho khung hình, toàn bộ bức 

tranh và màu sắc, cùng những đƣờng nét trở nên linh hoạt 

sống động hơn. Điều này có nghĩa rằng các sinh hoạt của 

giới trẻ và của giáo xứ cũng nhƣ các đoàn thể khác nên hài 

hoà với nhau. Nếu ngƣời trẻ đƣợc coi nhƣ sức mạnh và lòng 

nhiệt thành của xã hội, thì họ cũng trở nên sức mạnh và lòng 

nhiệt thành của giáo xứ. 

 

Đề nghị chú trọng Giới Trẻ hơn 

  

Thiết tha xây dựng một nhà thờ, một Giáo xứ VN, một trung 

tâm cũng là điều rất hữu ích và cần thiết, nhƣng thiết tha xây 

dựng một GIỚI TRẺ LÀNH MẠNH phải là điều cần hơn, 

sự nghiệp cha ông đã xây dựng nếu muốn tồn tại, phải có 

lớp trẻ  duy trì. 

 

Các gia đình cũng nên tiếp tay với Giáo xứ, Cộng đoàn, nhất 

là các gia đình tự thấy không đủ sức huấn luyện con em 

trong hoàn cảnh xã hội mới. không thể bắt chúng đi chậm 

lại, cũng không nên vội vã chạy theo chúng, nhƣng cần phải 

tạo cơ hội để “hiểu biết chúng trong hoàn cảnh mới”, để 

“giữ lấy chúng trong đức tin truyền thống”. 

 

Có những cơ hội thông thường và bất thường: 
 

-Cơ hội thông thường là cố gắng tạo bầu không khí “YÊU 

THƢƠNG, SAN SẺ, THÔNG CẢM, ĐẠO ĐỨC” của mỗi 

gia đình. Cơ hội đó cần loại trừ những bất cập, tức là những 

bận rộn quá mức trong suốt tuần lễ, không thể có thì giờ 

rảnh để săn sóc con cái.. Rồi có khi lại thực thi thái quá đến 

nỗi cấm đoán, bó buộc dồn ép chúng: không cho tập họp, 

hoà đồng, giao thiệp với bạn bè, kiểm soát chặt chẽ thƣ từ, 

điện thoại..vô tình tạo cho con cái tƣ tƣởng  xa cách, coi gia 

đình nhƣ ngục tù ! 

“Nếu đứa trẻ sống trong bầu không khí sợ sệt, bất mãn, nó 

sẽ có mặc cảm tội lỗi, nhưng nếu sống trong bầu khí có 

Chúa ngự trị, nó sẽ phát triển toàn diện nhân cách”. 

 

Gia đình nên sắp xếp con em mình vài phút cầu nguyện 

chung vào buổi tối, huấn đức nhắc nhở chúng  trong tinh 

thần cởi mở, thông cảm, tha thứ nhau, sẽ tạo đƣợc sự hoà 

hợp tốt đẹp. 

 

Giáo xứ, Cộng đoàn cũng cần tạo nhiều cơ hội để hiểu biết 

giới trẻ và khuyến khích chúng gia nhập vào những sinh 

hoạt linh động Đoàn thể Công giáo hầu giúp chúng có một 

tôn chỉ, hƣớng đi, kỷ luật rõ rệt với đời sống an lành  trong 

ơn phúc Thiên Chúa.. 

 

-Cơ hội bất thường là lợi dụng những dịp Lễ Giáng Sinh, 

Tết Nguyên Đán, Mùa Chay, Mùa Hè, Tết Trung Thu, Ngày 

tựu trƣờng…Các Linh mục hữu trách sẽ tạo cơ hội gặp gỡ 

giới trẻ, phổ biến các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tƣ cách 

con ngƣời, xã hội, quê hƣơng, thế giới, hoặc nghe những 

tâm tƣ, giải đáp thắc mắc, xét những đề nghị của giới trẻ, tổ 

chức Thánh lễ đặc biệt dành cho Giới Trẻ, tham gia phụng 

vụ, đọc sách Thánh, giúp lễ, ca hát, dâng của lễ, nhờ đó dễ 

dàng thúc đẩy các em tới toà hòa giải, gần gủi Chúa hơn. 

 

Nhiều giáo xứ ở hải ngoại cũng đã thành lập những nhóm 

trẻ hoạt động rất hăng say trong các tác vụ tìm cách gây quỹ 

hoạt động, quỹ từ thiện bằng cách lau xe, rửa xe, bán bánh 

ngọt và các hình thức ích lợi khác v,v.. 

 

Giới Trẻ là một trong những món quà và tài sản lớn mà Đức 

Chúa Trời ban cho, Giới Trẻ đang tiếp nhận ngọn đuốc từ 

tay các vị lãnh đạo tinh thần Công giáo, các bậc trƣởng 

thƣợng, phụ huynh của mình để góp phần xây dựng một xã 

hội mới, cho ngày mai, cho Thế giới và Giáo hội.. 

 

Lạy Chúa, xin giúp cho tất cả chúng con biết noi gƣơng 

Chúa để nâng đỡ, hƣớng dẫn và yêu mến những ngƣời trẻ 

hầu hy vọng kiến tạo họ trở thành những ngƣời hữu dụng 

cho nhà Chúa. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga  
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