
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lắng Nghe: 
Một Bảo Vật Qúy Giá 

Bạn có biết chiếc chìa khóa mà người ta thường dùng để 

mở cánh cửa hạnh phúc trong gia đình, để mở cánh cửa thành 
công trong xã hội, để mở cánh cửa bình an trong tâm hồn và 
để mở cánh cửa của hiệp nhất và yêu thương trong Giáo 
Hội…tên là gì không? Đó chính là sự LẮNG NGHE!   
 

Biết LẮNG NGHE là một trong những báu vật vô cùng quý 
giá, ai có được món báu vật này thì sẽ có tất cả mọi sự, vì thế 
cho nên vua Salomon mới khấn xin cùng Thiên Chúa “Xin ban 
cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân 
Chúa và phân biệt phải trái” (1 V 3:9). 
 

• Tiên tri Sa-mu-en nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên 
ông mới nghe được lời của Thiên Chúa mạc khải cho 
ông về tương lai đen tối của con cháu của ông Ê-li (1 Sm 
3:11-14). 

• Bà Maria nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên đã được 
Chúa Giêsu khen là người khôn ngoan: “Ma-ri-a đã 
chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10:42). 

 

Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và thượng trí, Ngài biết rõ 
con người ta chỉ thích NÓI, mà lại không thích LẮNG NGHE 
ai cả, cho nên Ngài đã cho mỗi người một cái miệng nhưng lại 
gắn cho tới hai lỗ tai!   
 

LẮNG NGHE nhau quả là một thách đố lớn cho mỗi người 
chúng ta, bạn đồng ý không?  Bạn cứ thử suy nghĩ một tí thì sẽ 
thấy ngay, những rạn nứt, đổ vỡ, thất bại, chia rẽ, phiền muộn 
và đau khổ nảy sinh trong gia đình, trong hội đoàn, trong dòng 
tu, trong giáo xứ và trong Giáo Hội…đã và đang xảy ra khắp 
đó đây là bởi vì người ta thiếu hoặc tệ hơn nữa, không có khả 
năng LẮNG NGHE nhau mà thôi!   

 

• Vì linh mục Johann Tetzel không có khả năng LẮNG 
NGHE và không có khả năng ĐỐI THOẠI với Martin 
Luther, cho nên mới nảy sinh ra sự ly giáo, tranh cãi, và 
đau khổ. 

• Vì vợ chồng không LẮNG NGHE nhau.  Chồng nói, vợ 
nói và chỉ có…hàng xóm lắng nghe! Cho nên hạnh phúc 
trong gia đình bị rạn nứt, con cái bị tổn thương và gia 
đình đi đến tình trạng đổ vỡ, ly thân, ly dị cùng muôn 
vàn những đau khổ, bất hạnh khác nữa. 

 
• Vì con cái không biết LẮNG NGHE lời dạy dỗ và 

• Vì con cái không biết LẮNG NGHE lời dạy dỗ và 
khuyên răn của cha mẹ, hoặc cha mẹ không có khả 
năng và thiếu kiên nhẫn LẮNG NGHE những 
nguyện vọng và những lời phân trần của con cái, 
cho nên không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng 
nề và ngột ngạt. 

 

Tắt một lời, muốn cho đời sống của gia đình, giáo xứ và 
giáo hội được bình an, yêu thương và hiệp nhất thì tôi và 
bạn phải LẮNG NGHE nhau.  Nhưng làm sao để tôi và 
bạn có được khả năng LẮNG NGHE nhau?  Không khó 
lắm đâu!  Bạn và tôi cứ noi theo mẫu gương của Vua 
Salomon trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay, là 
chúng mình sẽ có được khả năng biết LẮNG NGHE ngay 
thôi! 

 

• Thứ nhất, chúng mình phải có một thái độ KHIÊM 
TỐN giống như Vua Salomon “Lạy ĐỨC CHÚA 
là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ 
Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc 
dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết 
cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa 
đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, 
cũng không đếm nổi …” (1 V 3:7-8).   

• Thứ hai, tôi và bạn phải mở miệng để XIN Chúa 
ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe…và [biết] 
phân biệt phải trái.   

 

Khi chúng mình biết lắng nghe người khác thì tôi tin chắc 
rằng, cuộc đời của tôi và của bạn sẽ bình an hơn, hạnh 
phúc hơn và nhất là sẽ tránh được những bất hạnh, chia 
rẽ, rạn nứt và thù hận trong đời sống gia đình, trong dòng 
tu, trong giáo xứ và trong những môi trường chúng mình 
đang sống.  Bạn tin không?  Nếu tin thì hãy XIN ngay đi, 
mà phải nhớ xin cho khéo, xin giống như, và xin thứ mà 
vua Salomon đã xin: Xin cho con có một tâm hồn biết 
lắng nghe  người khác.   
 

Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, để mỗi người chúng ta biết 
LẮNG NGHE nhau và nhất là biết LẮNG NGHE tiếng 
Chúa trong mỗi ngày sống, và trong mọi biến cố lớn nhỏ 
trong cuộc đời.  
 

	



	

	

Listening: 

A Precious Gift 

I, your servant, among the people you have 
chosen, a people so vast that it cannot be 
numbered or counted” (1Ki 3:7-8).   

• Secondly, we have to open our mouth and 
ASK/PLEAD for God to grant us a listening 
heart… to be [able] to distinguish right from 
wrong.  

	

When we can listen to one another, I am convinced 
that our lives will be more peaceful, happier and 
we would be able to bypass many broken, divided, 
and ruptured relationships in our family, religious 
community, parish and in the environments in 
which we live. Do you believe so? If yes, then 
please ASK/INTERCEDE to God as King 
Solomon prayed: Give your servant a listening 
heart.  
	

May God grant us the gift of wisdom, so that we 
may be able to LISTEN to one another and above 
all to LISTEN to God’s voice in our daily lives, and 
in all circumstances of our lives. 
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Do you know what key it is that opens the doors to 

happiness in families, unlatches the gateway to success in 
society, unlocks the windows of peace in the heart, and opens 
wide the door of unity and love in the Church? That key is 
LISTENING! 
 

LISTENING is one of our most precious treasures. Anyone 
who has this exquisite gift will own everything in life, and that 
is why king Solomon prayed to God: “Give your servant, 
therefore, a listening heart to judge your people and to 
distinguish between good and evil” (1Ki 3:9). 
 

• Thanks for the gift of LISTENING, prophet Samuel was 
able to hear the word of God declared to him about the 
dark future of Elijah's descendants (1 Sm 3:11-14).   

• Thanks for the gift of LISTENING, Jesus praised Mary 
for being the wise woman: “Mary has chosen the better 
part and it will not be taken from her” (Lk 10:42). 

 

God is wise and all-powerful. He knows well that people love 
to TALK but hate to LISTEN, and that is why He gave us one 
mouth and two ears! 
 

LISTENING to one another is a great challenge for any one of 
us, do you agree? Let’s take a moment to think about it, and 
you will see that broken relationships, disappointments, 
disharmony, torments, and afflictions arise in the family, 
society, religious community, parishes and the Church because 
people refuse to listen, or worse yet, are not able to LISTEN to 
one another! 
 

• Because Father Johann Tetzel was incapable of 
LISTENING TO and therefore was unable to 
COMMUNICATE with Martin Luther, that is why new 
schism, controversy, conflict, and suffering exist among 
Christians. 

• Married couples are often inadequate in LISTENING 
TO each other.  He talks, she talks and…only the 
neighbors are listening! Therefore, the happiness in the 
family is destroyed, the children are wounded, and the 
family drifts into separation, divorce, and all other kinds 
of suffering and tribulation. 

• Because the children are not trained enough to LISTEN 
to the teaching and advice of parents or vice versa, 
parents are incapable of listening or lack the patience to 
LISTEN to their children's dreams, and explanations, the 
atmosphere in the family is always intense and 
unpleasant like breathing in hot steam. 

	

In short, if we want our family, organization, religious 
community, parish, and the Church to be peaceful, loving, and 
unified, then we must practice the virtue of LISTENING. How 
do we attain the competency to LISTEN to one another? It’s 
not that difficult! Let us imitate the example of King Solomon 
in today’s First Reading.  If we do, we will have the ability to 
LISTEN to others. 
	

• First of all, we must have a HUMBLE attitude like King 
Salomon: “Now, LORD, my God, you have made me, 
your servant, king to succeed David my father; but I am 
a mere youth not knowing at all how to act. 

 
 

Listening: 
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