
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Rao Giảng: 
Dễ Hay Khó? 

Thỉnh thoảng, tôi lại nghe có người to nhỏ với nhau 

như thế này: “Công việc của các linh mục quá dễ, cả tuần 
chỉ có mỗi việc dâng lễ và soạn bài giảng, nhàn hạ hơn là 
chúng mình nhiều!”  Bạn có bao giờ nghĩ như vậy không?      
 

Nếu bạn nghĩ như vậy, thì bạn lầm to rồi!  Công việc rao 
giảng của các linh mục chẳng dễ dàng một chút nào cả, nếu 
không muốn nói là rất khó! Tại sao lại khó? Xin thưa là bởi 
vì hai lý do sau: 
 

Thứ nhất, các linh mục phải giảng mỗi ngày, lễ ngày thường 
cũng như lễ Chúa Nhật, đám cưới cũng như đám tang, lễ giỗ 
cũng như lễ kỷ niệm hôn phối…và phải giảng suốt đời!  Nếu 
không được Đức Giám Mục hay Bề Trên thuyên chuyển, 
phải phục vụ nhiều năm tại một nhiệm sở thì còn căng nữa!      
 

Thứ hai, khi đứng trên bục giảng, khi rao giảng Lời Chúa, 
các linh mục phải nói đến những điều rất là tế nhị, phải nói 
lên những vấn nạn trong đời sống, và phải chỉ cho người ta 
thấy đâu là đúng, và đâu là sai, ví dụ: 
 

• Gian dối khi khai thuế, khi xin housing, khi xin trợ 
cấp, ly dị giả, làm hôn thú giả, làm đám cưới giả để 
được ở lại Mỹ…là sai trái, là lỗi đức công bằng, và 
sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. 

• Trồng trọt, buôn bán marijuana, và nghiện ngập hút 
sách, cờ bạc, cá độ, say sưa rượu chè…là tiếp tay 
với Sa-tan, với những thế lực của sự ác, là phá hoại 
hạnh phúc gia đình của mình, là làm gương mù 
gương xấu cho con cái, là tàn phá tương lai của các 
thế hệ trẻ… 

• Ham mê tiền của, chạy theo những cám dỗ của vật 
chất, chỉ lo đi cày, không dành thời giờ để chăm sóc 
cho phần linh hồn của mình, của con cái mình…là 
không ổn, là lầm đường lạc lối, là mất linh hồn…  

• Ủng hộ và bỏ phiếu cho những chính trị gia công 
khai khinh thường luật Chúa, nhạo báng những giáo 
huấn của Giáo Hội, cổ võ điên cuồng cho những dự 
luật phá thai, giết người êm dịu, hôn nhân đồng tính 
… là trái với luân thường đạo lý, là tiếp tay cho quỷ 
dữ, là xúc phạm đến chính Thiên Chúa, và là kẻ 
phản Kitô. 
 

Bạn biết rồi, nói những điều TABOOS này không dễ dàng 
một chút nào cả!  Nói ra thì chắc chắn người nghe sẽ bực 
mình, sẽ tức tối, sẽ lẩm bẩm chửi rủa, và thậm chí sẽ có kẻ  
 
 

kiếm cách…trả thù nữa, nhưng các linh mục vẫn phải nói,  
cứ phải nhắc nhở, cứ phải rao giảng cho đến khi …con 
tim ngừng đập, cho đến khi ong thôi làm mật, cho đến khi 
loài chim quên lối bay thì mới được…ngưng nói! (Tôi 
không có ý than vãn đâu nhé!) 
 

Bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho các 
linh mục rằng, nếu họ không rao giảng sự thật, không chịu 
nói những điều mà Chúa muốn họ nói, thì họ sẽ phải trả 
một giá rất đắt: “Nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo 
nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải 
chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” 
(Ed 33:8). 
 

Tắt một lời, công việc rao giảng của các linh mục thì 
không dễ dàng và không đơn giản như nhiều người nghĩ.  
Anh  em linh mục chúng tôi phải rao giảng những điều 
Chúa muốn chúng tôi nói, phải lên tiếng lúc thuận tiện 
cũng như lúc không thuận tiện, [phải] biện bác, ngăm đe, 
khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ 
… (2 Tm 4:3-4).     
 

Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra rằng, công việc 
rao giảng của các linh mục không dễ dàng một chút nào 
như bạn đã từng nghĩ, thì xin bạn giúp cho tôi và cho anh 
em linh mục của tôi hai công việc nho nhỏ sau đây:  
 

• Xin bạn hãy cầu nguyện thật nhiều cho các linh 
mục, để các linh mục luôn trung thành và can 
đảm với nhiệm vụ rao giảng, dám nói lên sự thật, 
và nói những điều mà Chúa muốn nói, chứ không 
phải nói những điều mị dân, hay chỉ nói những 
điều mà giáo dân thích nghe.   

• Khi nghe các linh mục rao giảng đến những vấn 
đề luân lý đạo đức, những tính hư nết xấu, hay 
những điều đụng chạm đến những việc sai trái 
của bạn, thì xin bạn nhớ rằng, các ngài đang cố 
gắng chu toàn sứ vụ, các ngài có hảo ý để bạn 
thay đổi, để bạn sống tốt hơn, và hạnh phúc hơn 
cả đời này lẫn đời sau, chứ không phải là có ác ý 
moi móc, bêu xấu hay chỉ trích ai cả!  

 

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho mỗi 
người chúng ta ơn can đảm, để người nói dám nói lên sự 
thật, và để người nghe dám nghe sự thật, và dám thay đổi, 
để ngày sau hết chúng ta được vui hưởng hạnh phúc cùng 
Đức Maria và các thánh trên Thiên Quốc.  Cầu chúc bạn 
một tuần lễ mới vui vẻ, mạnh khỏe và bằng an.    



	

	

Occasionally, I hear people make comments such as: 

“The work that priests do is so easy.  Their whole week is 
dedicated to the celebration of the Eucharist and 
preparation of the homily. If I knew that back then, I would 
have joined the seminary/monastery to lessen my problems 
that I experience now!” Have you ever thought so?     
 

If you think so, I am afraid you are mistaken! The seemingly 
simple task of preaching from a priest requires enormous 
efforts! Why is it so? For these two reasons: 
 

First of all, priests need to preach every day, for daily Masses 
as well as for Sunday Masses, not to mention the wedding as 
well as funeral Masses, death anniversary as well as wedding 
anniversary Masses…and they need to preach till the end of 
their life! For whatever reasons, if they do not receive 
permission from the Bishops or Provincial Superior to 
transfer/relocate to a different parish after serving so many 
years in one place, it would cause great stress! 
 

Secondly, while standing on the pulpit to preach the Word 
of God, priests must always be mindful of their 
responsibility to speak the truth and to preach about the 
errors of those actions which are contrary to justice, opposed 
to morality, or contrary to the teachings of the Gospel. 
Instead of trying to be politically correct, priests need to 
teach people right from wrong. Take, for instance: 
 

• Being dishonest when filing a tax return, applying for 
housing aid or security benefits, making a fraudulent 
marriage so one can stay in the USA...These actions 
are wrong, and sooner or later, we will have to face 
God and accept the consequences of our choices. 

• Growing/selling marijuana, addiction to drugs, 
gambling, or alcohol…These are the things that 
promote the work of the devil, cooperate with the 
forces of evil, destroy family life, create a lousy 
example for our children, and damage the future of the 
younger generations. 

• Love of money causes one to give in to the temptation 
to amass material goods, become workaholics, 
neglect the responsibility to care for one’s children, 
spouse, the spiritual life of one’s family, ignore the 
needs of the poor…All of these things are wrong, and 
cause one to head in the wrong direction. These 
actions demolish the happiness of one’s family in this 
life and the next… 

• Support and vote for politicians who openly despise 
the law of God, ridicule the teachings of the Church, 
frantically promoting abortion rights, euthanasia, 
same-sex marriage…is wicked, immoral, another way 
to assist the devil in their work of destruction is an 
insult to God, and the Antichrist. 

 
 

As you know, standing at the ambo and talking about these 
TABOOS is not easy or comfortable, or politically correct!  
To say such things in public is sure to stir up a commotion.  
The listeners will be annoyed, upset, utter curses, & worse 
than that, some will even find ways to retaliate.  However, 
the priest must continue to speak the truth; he must continue 
to mention these taboo issues until the heart stops beating, 
the bees stop making honey, the birds forget the flight path, 

As you know, standing at the ambo and talking about 
these TABOOS is not easy or comfortable, or politically 
correct!  To say such things in public is sure to stir up a 
commotion.  The listeners will be annoyed, upset, utter 
curses, and worse than that, some will even find ways to 
retaliate. However, the priest must continue to speak the 
truth; he must continue to mention these taboo issues until 
the heart stops beating, the bees stop making honey, the 
birds forget the flight path, then they will then 
stop…preaching! (I do not mean to whine, okay!) 
 

In today’s Mass, the First Reading reminds priests that 
those who are not loyal in their ministry of speaking the 
truth, and do not say what God wishes to express, will pay 
a high price: “If you do not speak up to warn the wicked 
about their ways, they shall die in their sins, but I will 
hold you responsible for their blood” (Ez 33:8). 
 

In short, preaching the homily is not such an easy task, as 
many people think. The priests must speak what God 
wants them to, must proclaim the word, be persistent 
whether it is convenient or inconvenient, [must] convince, 
reprimand, encourage through all patience and teaching 
… (2 Tm 4:3-4).   
 

My dear friends, if today you realize that the preaching 
ministry of priests is not as easy and straightforward as 
you think, I humbly ask you to support us, your priests, 
with these two simple tasks: 
 

• Please pray unceasingly for priests, so that they 
have the grace to be loyal and dare to preach, 
daring to speak the truth and all that God wishes 
for them to speak by not fabricating or distorting 
the truth or saying things that only to please 
others. 

• When you listen to the priest preaching about 
morality, bad habits, or problems, issues that 
relate to you, remember that he is trying to fulfill 
his mission and his obligation to help you to 
change, to live a better life, and be happier in this 
life and the next.  He has no malicious intention 
to criticize anyone! 

 

Let us pray for one another, that God may give each of us 
the courage to speak the truth, and that those who listen 
to us will dare to hear the truth and have the courage to 
change, so that we may all finally be happy with our 
Blessed Mother Mary and all the saints in the Kingdom 
of Heaven—wishing you a blessed, joyful and peaceful 
week. 
 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD  
www.chatinh.org www.nhachua.net   
	

Preaching: 
Is It Easy or Difficult? 


