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Kính thưa quý Thầy Cô, 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hằng năm luôn 

khơi lên niềm vui và bầu khí tưng bừng nơi những trường học và tại các giảng đường. 

Các em học sinh và sinh viên náo nức bày tỏ tâm tình yêu mến và biết ơn đối với Thầy 

Cô của mình. Ngay cả phụ huynh của các em, Ban Giám Đốc và Giám Hiệu của các 

Trường cũng tìm những hình thức thích hợp để bày tỏ tâm tình trân trọng và quý mến 

đối với quý Thầy Cô. Trong tâm tình ấy, với tư cách là Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công 

Giáo thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam, tôi xin gửi đến từng Thầy Cô lời cám ơn 

chân thành và lòng trân quý của tôi. Trong bầu khí hân hoan và đầy ý nghĩa này, tôi 

cũng muốn chia sẻ và gửi gắm với quý Thầy Cô đôi tâm tư. 

Trong một xã hội mà nỗi lo cơm áo gạo tiền đang lấn át tất cả, thì nhiều người 

dường như đang dần trở nên nhỏ nhen, ích kỷ bởi những toan tính mưu sinh; nhiều người 

tài giỏi, giàu có và quyền thế không những bỏ rơi người nghèo mà còn lạm dụng chính 

hoàn cảnh lầm than của họ mà làm giàu. Nhìn về tương lai tăm tối, nhiều người chán 

nản, người khác thì phẫn nộ, gây thêm đau thương. Đa số chỉ cố bươn chải để lo cho 

bản thân và gia đình mình. 

Kính thưa quý Thầy Cô, để làm cho xã hội thăng tiến tốt đẹp hơn, trở thành môi 

trường nhiều chất người, nơi tất cả có thể sống một cuộc đời xứng đáng với nhân phẩm 

và mọi người biết thương yêu nhau, cần phải có những thế hệ học sinh, sinh viên đạo 

đức, giàu lòng nhân ái, có tài và có đức. Viễn tượng này mở ra trước mắt hình ảnh cao 

đẹp về công trình giáo dục của quý Thầy Cô mà em Lê Phương Thảo, học sinh lớp 11D1, 

trường THPT. Lý Nhân, Hà Nam đã diễn tả trong bài viết của em: 

Có một nghề cả xã hội gọi tên 

Nghề cao quý trên những nghề cao quý 

Đem đạo học lên bậc thang địa vị 

Dạy thành người chứ không chỉ thành danh. 

“Dạy thành người!”- Xin quý Thầy Cô hãy dạy cho các em mở lòng đón nhận 

Thiên Chúa, dạy cho các em lòng yêu thương Dân tộc, Đất Nước; dạy cho các em lòng 

trắc ẩn, biết chạnh lòng thương người nghèo đói, đau yếu, khuyết tật, người già neo đơn; 

dạy cho các em biết hy sinh và chấp nhận chịu thiệt thòi vì lợi ích chung; dạy cho các 

em biết coi trọng việc làm có ích cho người khác hơn là tìm tư lợi cá nhân, hay chức 

quyền danh vọng; dạy cho các em sự chân thành và lòng yêu thích làm việc thiện; dạy 

cho các em biết cẩn trọng trong việc phát ngôn, nhất là khi sử dụng phương tiện truyền 

thông, nhằm khơi lên tâm tình tha thứ, sự cảm thông, lòng bao dung và kiến tạo sự hiệp 
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nhất; dạy cho các em sự khiêm nhường và biết cương quyết dứt bỏ khuynh hướng dùng 

ảnh hưởng, địa vị, tài năng làm điều phi nghĩa. 

Để dạy cho các em những đức tính trên, quý Thầy Cô phải dám sống trước điều 

mình dạy, để trở nên mẫu mực cho các em, vì “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Lời 

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nói về người tông đồ loan báo Tin Mừng cũng rất 

thích hợp với quý Thầy Cô: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân 

hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là 

những chứng nhân” (Loan báo Tin Mừng, số 41). 

Nhiều người tự hỏi liệu quý Thầy Cô có thể thực hiện được sứ mệnh ủy thác trên 

đây không, khi thấy các phương tiện truyền thông cứ liên tục đăng những mảng tin về 

một số thầy cô vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo, hay phê phán căn bệnh trầm 

kha “dạy trên lớp ít, để dành cho giờ dạy thêm”... Điều này không chỉ làm mất danh 

thơm và sói mòn lương tâm của quý Thầy Cô, nhưng còn làm các em học sinh bị nhồi 

nhét trí óc, không còn thời giờ cho sinh hoạt gia đình và tôn giáo.  

Tôi tin tưởng quý Thầy Cô sẽ thực hiện được sứ mệnh cao quý là chuẩn bị cho 

Đất Nước và Giáo Hội những thế hệ trẻ có khả năng canh tân xã hội, nếu quý Thầy Cô 

biết thay đổi cách nhìn về việc làm, về đối tượng của việc làm và về căn tính của quý 

Thầy Cô.  

• Về việc làm: đây không chỉ là một nghề cao quý mà còn là sứ mệnh được cộng 

tác với Thiên Chúa và trợ giúp cho gia đình, Giáo Hội và xã hội;  

• Về đối tượng của việc làm: các em học sinh, sinh viên không chỉ là học trò của 

quý Thầy Cô mà còn là những hiện thân của chính Chúa được ký gửi cho quý 

Thầy Cô phục vụ: “Mỗi lần các con làm cho một trong những người bé mọn này 

là các con làm cho chính Thầy” (Mt 25,40);  

• Về căn tính của Thầy Cô: quý Thầy Cô không chỉ là một người hành nghề nhà 

giáo, mà còn là sứ giả của Chúa, làm thay cho Chúa và nhân danh Chúa.  

Chính khi thay đổi cách nhìn, quý Thầy Cô sẽ thay đổi tâm tình và cách thức 

giảng dạy và nhờ đó, quý Thầy Cô sẽ thực hiện và chu toàn sứ mệnh được ủy thác là 

chuẩn bị cho Giáo Hội và Đất Nước những thế hệ trẻ xứng đáng, có khả năng canh tân 

xã hội, làm cho môi trường sống đậm đà tình người. Xin quý Thầy Cô đừng ngần ngại 

mời gọi sự cộng tác của quý Thầy Cô không Công Giáo cùng tâm huyết.  

Một lần nữa, với lòng quý mến, tin tưởng và biết ơn, xin kính chúc quý Thầy Cô 

nhiều niềm vui trong Ngày Nhà Giáo. Cũng xin cho tôi gửi lời cầu chúc đến quý Thầy 

Cô không Công Giáo.  

Xin Đức Mẹ, được tôn kính với tước hiệu “Tòa Đấng Khôn Ngoan”, cầu bầu cho 

quý Thầy Cô muôn ơn lành và gìn giữ gia đình của quý Thầy Cô luôn được an bình, 

hạnh phúc. 

Thân ái chào thăm và kính chúc. 

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2018 
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