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Vua Philippe nước Macedoine, cha của Alexandre Đại Đế, dặn lính hầu mỗi sáng vào 
tận long sàng đánh thức ông bằng câu này: 

- Xin bệ hạ nhớ cho “bệ hạ cũng là loài người” 
Một số những bất toàn xảy ra trong ít nhiều tập thể là do có người, vật hay việc không ở 

đúng vị trí. Ví dụ cha hay mẹ không ở đúng vị trí của mình khiến tập thể gia đình mất trật tự; người 
chồng không đóng đúng vai trị lm chồng khiến người vợ không khâm phục làm cho gia đình xo xo; 
thầy cơ khơng ở đúng cương vị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến học trị; cc thủ lnh khơng đúng vị trí khiến 
“thượng bất chính, hạ tất loạn” (nghĩa là người trên không công chính kẻ dưới sẽ bạo loạn); người 
buôn bán hàng không đúng chất lượng khiến khách hàng phẫn no, v.v… 

Vậy mọi người mọi vật mọi việc đều phải được đặt đúng vị trí. Bấy nhiêu thôi cũng khó 
lắm rồi! Vậy đúng vị trí là thế nào? – Thưa có 3 điều kiện: 

Một là người, vật, việc nào phải đúng bản chất đó, ví dụ bản chất con dao bếp phải tiện 
cho việc chế biến thức ăn. 

Hai là người, vật, việc phải được đặt để đúng chỗ, ví dụ con dao bếp không để ở phịng 
khch hay phịng ngủ. 

Ba là người, vật, việc phải được sử dụng đúng lúc, ví dụ con dao bếp được đem ra sử 
dụng lúc chế biến thức ăn. 

Do không đúng vị trí nên kéo theo hàng tá những xô lệch, bất toàn, tréo ngoe, mâu thuẫn 
và bất ổn.  

Trong “năm linh mục” mọi người cầu nguyện cho các linh mục sống đúng vị trí của mình 
đ đành, nhưng không cầu nguyện suông, mà có hành động đi kèm. Ví dụ gio dn chng ta khơng 
tng bốc linh mục, khơng thần thnh hĩa cc linh mục, khơng qu cung phụng cc ngi v v.v… 

Khi cc linh mục được ở đúng vị trí, sẽ rất có lợi cho chính họ, rất có lợi cho cộng đoàn và 
sẽ rất có lợi cho việc “Nước Cha trị đến”. 
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