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Vĩnh Long ngày 20.12.2022 

Kính gửi:  Quý Cha 

  Quý Tu sĩ nam nữ 

  Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long   
 

V/v TÍNH HIỆP HÀNH 

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai 

đề tài dựa trên các tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám 

Mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề: “Hướng đến một Giáo hội 

hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, và theo chương trình 

mục vụ năm 2023 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Củng cố dự 

hiệp thông. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần I, sẽ nói 

đến ý nghĩa của sự Hiệp Hành : Hiệp Hành là gì ? được trích trong 

Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp Hành và Tính Hiệp 

Hành trong Đời sống và Sứ vụ của Hội Thánh của Ủy Ban Thần 

Học Quốc Tế. 

 

Lần thứ I trong năm mục vụ 2022-2023, chúng ta cùng thảo 

luận đề tài chung “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, 

tham gia và sứ vụ”. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng ta tìm 

hiểu thế nào là Hiệp Hành hay Hiệp Hành có nghĩa là gì? 

 

Nguồn gốc thuật ngữ “Hiệp Hành” 

 

Khi cộng đồng Công giáo toàn cầu bắt tay vào con đường 

hướng tới một Giáo hội “hiệp hành” hơn, chúng ta khám phá nguồn 

gốc và ý nghĩa của thuật ngữ này, được rút ra từ các mô hình phân 

định và đưa ra quyết định của các cộng đồng Kitô giáo sơ khai. Vào 

năm 1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI triệu tập Thượng Hội Đồng 

Giám Mục ở cấp độ Giáo hội toàn cầu. Ngài muốn có một cách để 
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tiếp tục trao đổi huynh đệ và đồng nghiệp đã được trải nghiệm tại 

Công đồng Vatican II, nơi các Giám mục từ khắp nơi trên thế giới 

đã gặp nhau từ năm 1962 đến 1965. Ngài mời gọi người Công giáo 

ở khắp mọi nơi hãy cùng nhau học lại cách thức trở thành Kitô hữu 

chân chính, để tạo ra những không gian gặp gỡ và lắng nghe lẫn 

nhau, bao gồm các ân tứ của tất cả những người đã được Rửa tội, 

để đối mặt với nhiều thách thức đặt ra bởi sự đổi mới đời sống của 

Giáo hội trong thời đại của chúng ta. Từ đó, thuật ngữ “Hiệp Hành” 

được đề cập tới. 

 

Ủy ban Thần học Quốc tế (ITC) mô tả tính hiệp hành như 

sau : “Synod” là một từ cổ kính trong Truyền thống của Giáo hội, 

ý nghĩa của nó được rút ra từ những nội dung sâu xa nhất của Mặc 

khải [...] Nó chỉ ra con đường mà Dân Chúa cùng nhau bước đi. 

Tương tự như thế, từ này đề cập đến Đức Giêsu, Đấng tự giới thiệu 

chính Ngài là “con đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6), và đến 

sự kiện là các Kitô hữu, những người đi theo Ngài, ban đầu được 

gọi là “những người đi theo Con Đường đó” ( x. Cv 9,2; 19,9.23; 

22,4; 24,14.22). 

 

Trước hết và trên hết, tính hiệp hành biểu thị một phong 

cách đặc trưng của đời sống và sứ mạng của Hội thánh, diễn tả 

bản chất của Hội thánh là Dân Thiên Chúa đồng hành cùng nhau 

và tập họp trong cộng đoàn, được Chúa Giêsu quy tụ bằng quyền 

năng của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. Tính hiệp hành 

phải được thể hiện trong cách sống và làm việc bình thường của 

Hội thánh. (Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính Hiệp Hành, 

số 1. 2) 

 

Nhưng tính Hiệp Hành là gì? 

 

Về cơ bản, tính hiệp hành hệ tại ở một hành trình chung. 

Điều này được thực hiện thông qua việc lắng nghe lẫn nhau, cho 
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phép chúng ta nghe những gì mà Chúa đang nói với chúng ta. Đó 

là nhận ra rằng Chúa Thánh Thần có thể nói qua bất cứ ai để giúp 

chúng ta cùng nhau bước đi trên hành trình truyền giáo với tư cách 

là Dân của Chúa (x. Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính Hiệp 

Hành, số 1. 2). 

 

Đây không phải là mất hai năm để tìm ra một từ ngữ mới 

hợp thời trang, thứ này sẽ sớm biến mất. Tính hiệp hành không phải 

là một giai đoạn nhất thời! Ngược lại, “cùng nhau bước đi” là tâm 

điểm của Giáo hội, với tư cách là dân Chúa đang lữ hành giữa thế 

giới. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng đối với ngài, “Giáo hội” và 

“Synod” đồng nghĩa với nhau, vì Giáo hội bao gồm cuộc hành trình 

chung này. Theo nghĩa này, tính hiệp hành là một cách canh tân 

Giáo hội từ cội nguồn sâu xa nhất của mình, để hiệp nhất với nhau 

hơn và hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của mình trên thế giới. Cụ thể, 

tính hiệp hành là một cách hiện hữu và làm việc theo cách tiếp cận 

gần cơ sở nền tảng hơn và hợp tác hơn, dành thời gian để phân định 

con đường cùng nhau bước đi. Nó làm nổi bật thực tế là tất cả chúng 

ta đều có một điều gì đó quý giá để đóng góp vào Thân thể Chúa 

Kitô.  

 

Theo tinh thần này, có thể nói một “Giáo hội hiệp hành” là 

một Giáo Hội biết lắng nghe: “Đó là một sự lắng nghe hỗ tương, 

trong đó mọi người đều có điều gì đó để học hỏi. Dân tộc trung 

thành, Giám mục đoàn, Giám mục Rôma, những người này lắng 

nghe những người kia; và tất cả hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, 

“Thần Khí Sự Thật” (Ga 14:17), để biết Ngài đang nói gì với các 

Giáo Hội (Kh 2, 7) … Con đường hiệp hành này là chính con đường 

Thiên Chúa mong đợi nơi Hội thánh của thiên niên kỷ thứ ba”. (x. 

ĐGH Phanxicô, Kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám 

mục, 17 tháng 10, 2015). 
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Đương nhiên, điều này sẽ kêu gọi chúng ta thay đổi cách 

thức sống của mình, để chúng ta ngày càng trở thành con người 

thực sự của chúng ta với tư cách là một thành viên Giáo hội.  Chúng 

ta chỉ có thể tiến về phía trước nếu chúng ta làm việc và đi cùng 

nhau. Không người Kitô hữu nào nên đi một mình! Mọi chi thể đều 

cần thiết cho Thân Thể Chúa Kitô!  

 

Tiếng nói của tất cả đều có giá trị bởi vì Thiên Chúa có thể 

nói qua bất cứ ai, không chỉ các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Anh 

chị em Tu sĩ, mà là tất cả chúng ta. Con đường dẫn đến một Giáo 

hội biết lắng nghe bắt đầu với bạn và tôi. Hãy cùng nhau tiến về 

phía trước. 

 

Vì thế, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta cùng 

nhau bước đi, chúng ta cùng mở ra những con đường mới và làm 

sáng tỏ những gì đã được thảo luận vì lợi ích của chúng ta, vì lợi 

ích của Nước Thiên Chúa, để những điều đó có thể lan tỏa khắp 

Giáo hội, giữa tất cả các gia đình nhân loại, cho tất cả mọi người 

được hạnh phúc ở đời này lẫn đời sau. 

 

Nhân dịp này, trong mùa Giáng Sinh 2022, kính chúc anh 

chị em được ấm áp Tình yêu thương của Chúa Giêsu Hài đồng và 

Năm Mới Quý Mão 2022 tấn tài, tấn đức, tấn bình an và nhiều Phúc 

lành của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho 

cơn đại dịch Covid-19 với nhiều biến thể mới đang xảy ra trên thế 

giới mau qua để mọi sinh Mục vụ và Xã hội được bình thường. 

 

 + Phêrô Huỳnh Văn Hai 

    Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long 
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Tháng 01/2023 

 

ĐTC: Tính hiệp hành sẽ dẫn chúng ta đến 

việc sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn 
 

Trong video gửi cho Đại hội đồng Toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng 

về Châu Mỹ Latinh (PCLA), Đức Thánh Cha Phanxicô phản tỉnh 

về ý nghĩa của tính hiệp hành và hiệp thông, và nhấn mạnh rằng cả 

hai đều cần thiết khi Giáo hội bước vào hành trình hiệp hành. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ 

Latinh, “chúng ta phải nhận thức được giới hạn của mình để có thể 

lớn lên và trổ sinh hoa trái phúc âm” trên con đường hiệp hành. 

 

ĐTC đã phát biểu về chủ đề “hiệp hành và hiệp thông”, trong một 

sứ điệp video gửi tới Hội đồng toàn thể của Ủy ban. 

 

Chúa Thánh Thần - Đấng giữ vai trò chính trong tiến trình 

hiệp hành 

 

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

mang lấy một tư duy mở, để không tự lừa dối bản thân rằng, chúng 

ta “biết mọi thứ” hoặc có tất cả các câu trả lời. Ngài nói, khi tưởng 

tượng rằng chúng ta biết mọi thứ thì “cực kì nguy hiểm” trên hành 

trình hiệp hành, vì nó “không có chỗ cho Chúa Thánh Thần, Đấng 

giữ vai trò chính trong tiến trình này.” 

 

ĐTC nói, “món quà chính là Chúa Thánh Thần, Đấng không áp đặt 

bằng sức mạnh, nhưng từ từ mời gọi lòng mến và sự tự do của 

chúng ta” để chúng ta có thể “đi vào sự hiệp nhất và hiệp thông mà 

Chúa Thánh Thầnh mong muốn trong mối liên kết với chúng ta.” 
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Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nếu chúng ta nhận được món 

quà này từ Chúa Thánh Thần, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên 

“không ngừng phục vụ người khác.” 

 

Ngài nói, Chúa Thánh Thần không bao giờ lấy điều gì khỏi chúng 

ta, nhưng thay vào đó, chuyển động trong chúng ta, và đổi mới 

chúng ta. 

 

“Chúa Thánh Thần không phải là một sức mạnh của quá khứ. 

Nhưng đúng hơn, Lễ Ngũ Tuần đang diễn ra trong thời đại của 

chúng ta: ‘Đấng Vô Danh Vĩ Đại’, Người không có hình ảnh, luôn 

hiện diện, không ngừng đồng hành và an ủi chúng ta!” 

 

Bổn phận thúc đẩy tính hiệp hành 

 

Tiếp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô suy xét về vai trò của Ủy ban 

Giáo hoàng, mà ngài mô tả như một diakonia – phục vụ, một bộ 

phục vụ nhằm biểu đạt tình cảm và sự quan tâm mà ĐTC dành cho 

Châu Mỹ Latinh. 

 

ĐTC cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của Ủy ban Giáo hoàng về Châu 

Mỹ Latinh là “thúc đẩy tính hiệp hành càng rộng rãi càng tốt.” Ngài 

nhấn mạnh rằng, tính hiệp hành và hiệp thông đều phải cùng hiện 

diện trong tiến trình này, và cảnh báo không nên có điều này mà 

thiếu điều kia. 

 

“Sự hiệp thông nếu không có tính hiệp hành có nguy cơ rơi vào 

chủ nghĩa bất động và chủ nghĩa quy tâm không mong muốn nào 

đó. Còn hiệp hành mà không có sự hiệp thông có nguy cơ trở thành 

chủ nghĩa dân túy trong Giáo hội”. 

 

Sống sự hiệp thông trong Giáo hội cách mạnh mẽ hơn 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp, chúng ta phải có cả hai điều này 

cùng nhau: Sự hiệp hành phải dẫn chúng ta đến việc “sống hiệp 

thông cách mạnh mẽ hơn, trong đó sự đa dạng của các đặc sủng, 



 7 

ơn gọi và thừa tác vụ được kết hợp một cách hài hòa, sinh động nhờ 

cùng một phép rửa đã làm cho chúng ta trở thành những người con 

của Thiên Chúa. ” 

 

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình với lời nhắn nhủ đến các 

thành viên của Ủy ban “hãy cẩn thận với chủ nghĩa đơn phương”. 

Thay vào đó, ngài mời họ hãy khuyến khích các tiến trình để giúp 

các tín hữu tham dự nhiều hơn, hiệu quả hơn vào trách nhiệm chung 

mà tất cả chúng ta phải “trở thành chính Giáo hội.” 

 

Văn Cương, SJ – Vatican News 
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Kêu mời: Anh chị em thân mến, trong cuộc sống trần gian hiện tại, 

như là một cuộc lữ hành tiến về nhà Cha trên trời, Hội Thánh vừa 

là Mẹ vừa là Thầy đang đi cùng với chúng ta. Chúng ta cần hiệp 

thông và tiến bước với Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu 

nguyện: 

1. Chúa phán: “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng 

ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết kết 

hợp với Chúa Giêsu, hiệp thông với Hội Thánh, mà đi trên con 

đường Giêsu để tới thiên đàng. 

2. Chúa phán: “Các con hãy đi theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện 

cho những người trẻ trong Hội Thánh, biết cùng đi theo Chúa 

Giêsu để được Chúa biến đổi thành những người làm việc tông 

đồ cho Nước Chúa. 

3. Thánh Phêrô nói: “Bỏ Thầy, con biết đi theo ai, Thầy có lời 

ban sự sống”. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu Kitô, 

luôn biết trung thành sống đạo Chúa trong mọi hoàn cảnh, khó 

khăn hay thuận lợi đều tin thờ Chúa. 

4. “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động 

với các ông”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng 

đoàn chúng ta, ý thức rằng mình đang có Chúa và Hội Thánh 

cùng đồng hành trong cuộc sống của mình. 

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa là đường là sự thật và sự 

sống chochúng con. Xin Chúa lại ban Thánh Thần giúp chúng con 

hiệp hành trong Hội Thánh, trong Chúa Giêsu mà tiến về nhà Cha 

trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…. Amen. 

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền  
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BA VIỆC CẦN LÀM 

 

Gặp gỡ, lắng nghe và phân định được xem như là những cách thế 

hữu hiệu giúp mọi thành phần dân Chúa hòa nhập vào lối sống Hiệp 

hành của Giáo Hội, để cùng với Giáo hội đi theo con đường Hiệp 

hành mà Chúa Giêsu đã chọn để đi vào trần gian. 

Trong bài giảng khai mạc Thượng Hội Đồng tại Rôma 

(10/10/2021), Đức Thánh Cha chỉ rõ có 3 việc cần làm: gặp gỡ, 

lắng nghe và phân định. 

 

Gặp gỡ là trực tiếp gặp mặt để bày tỏ, chia sẻ lịch sử của cuộc đời 

từng người. Cần dành thời gian cho việc gặp anh chị em, chứ đừng 

quá tập trung nhiều vào việc tổ chức các sự kiện hoặc học hỏi lý 

thuyết về các vấn đề nào đó. 

 

Lắng nghe bằng cả con tim chứ không chỉ bằng đôi tai, như Đức 

Giêsu đã lắng nghe bằng con tim, với thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn, 

chấp nhận mất thời gian, không vội vàng. Mọi người cần lắng nghe 

Chúa và lắng nghe nhau. 

 

Phân định là tìm hiểu, khám phá ý định của Thiên Chúa trong cuộc 

đời mình. Sự phân định phải theo đường hướng của Hội Thánh, 

được thực hiện trong cầu nguyện với Lời Chúa. Hiệp hành là phải 

có cầu nguyện và bầu khí thiêng liêng. 

 

Trong mỗi họ đạo, cha sở và giáo dân cũng cần phải hiệp hành với 

nhau, có nghĩa là gặp gỡ, lắng nghe và phân định để xây dựng một 

họ đạo phát triển về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống vật 

chất của họ đạo. Đây có thể nói là điều quan trong để xây dựng họ 

đạo vững mạnh. Chẳng hạn như khi xây dựng một khu nhà để sinh 

hoạt chung trong họ đạo, cha sở không gặp gỡ và lắng nghe sự góp 

ý của giáo dân hoặc những người chuyên môn thì rất khó để hoàn 

thành việc xây khu nhà đó. 

 



 10 

Hiệp hành trong gia đình là cần có sự gặp gỡ giữa các thành viên 

trong một gia đình, cần lắng nghe nhau để hiểu rõ về suy nghĩ và 

ước muốn của các thành viên trong gia đình và phân định là tìm 

cách nào để xây xựng gia đình hạnh phúc.  

 

Nhiều gia đình do hoàn cảnh công việc với đời sống mưu sinh, 

không có thời gian gặp gỡ và lắng nghe nhau nên thiếu sự lắng nghe 

những khó khăn của các thành viên khác. Do đó, nhiều gia đình 

thiếu sự thông cảm, thiếu hiểu nhau dẫn đến tình cảm phai nhạt và 

dễ đi đến xung đột khi có bất đồng xảy ra. Vì vậy trong mỗi gia 

đình, các thành viên phải sắp xếp dành thời gian để gặp gỡ và đồng 

hành với nhau. 

 

Vì thế, để có một cuộc hiệp hành trong Giáo Hội đúng nghĩa, thì 

trước hết phải có sự hiệp hành từ gia đình rồi mới đến những phạm 

vi lớn hơn. 

 

 

Lm Phêrô Hồ Văn Quí 
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GÓP Ý "CHO MỘT GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH" 
 

Khi đọc bản câu hỏi cho một giờ cử hành hiệp hành được đăng tải 

tôi khá băn khoăn vì nó có vẻ như được dùng cho một giờ tu đức: 

sám hối, kiểm thảo đạo đức, hay xét mình tu đức. Bản câu hỏi này 

như nhắm đến "sống" tinh thần "hiệp hành" thực sự, đúng với chủ 

đề "Một Giáo hội hiệp hành", không nhắm đến đóng góp ý kiến cho 

THĐGM. 

 

Thiết nghĩ, đây là một thực hiện lệch hướng, do làm theo hướng 

dẫn của tập Cẩm nang Việt ngữ, mà đã có những từ ngữ then chốt 

bị chuyển dịch cách lầm lẫn. "Processo sinodale" là "Tiến trình 

hiệp hành". 

 

Điều mà chúng ta cần thực hiện là tiến hành một "tiến trình hội 

nghị" (processo sinodale) để đóng góp ý kiến chứ không phải là 

thực hiện một "Tiến trình hiệp hành", theo như chủ đề "Một Giáo 

hội hiệp hành". 

 

Xin đưa ra một trường hợp để thấy ngay sự sai lầm: 

 

Nếu chúng ta cho là đúng:  

Chủ đề của THĐGM kỳ này là "Một Giáo hội hiệp hành" (Una 

Chiesa sinodale), thì chúng ta sẽ tiến hành một "Tiến trình hiệp 

hành", bằng sự thảo luận và sống thực sự tinh thần hiệp hành của 

chủ đề. 

 

Nếu giả sử chủ đề của THĐGM là "Sự chung thủy hôn nhân", thì 

phải chăng chúng ta, những linh mục, tu sĩ, giáo dân, cũng sẽ tiến 

hành một "tiến trình chung thủy hôn nhân", bằng việc thảo luận và 

sống thực sự tinh thần chung thủy hôn nhân? 

Quả là một sai lầm đáng tiếc! Các linh mục tu sĩ làm sao mà có thể 
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thực hiện tiến trình hay sống thực sự tinh thần chung thủy hôn 

nhân? 

Chúng ta rất thông cảm cho những sai lầm, vì những văn bản của 

Tòa Thánh, như quyển Cẩm nang, thường trình bày đầy đủ nhưng 

lời văn rất là bác học, khó lòng mà hiểu hết. Vì thế sự lầm lẫn là 

chuyện rất có thể xảy ra.   

 

Tuy nhiên, trong vấn đề này, nó lại gây những hậu quả hiểu sai lệch 

và thực hiện sai lệch giáo huấn của Giáo hội. Nếu các Giáo phận 

cứ làm như bản câu hỏi mang tính kiểm thảo tu đức về đời sống 

"hiệp hành", thì những bản đúc kết ý kiến trình lên các Giám Mục, 

HĐGM, Tòa Thánh sẽ như là một bản kiểm thảo đạo đức, hay 

tường trình về tình trạng đạo đức của tín hữu Việt Nam liên quan 

đến "hiệp hành". Một sự đi trệch hướng như vậy thì uy tín của Giáo 

hội Việt Nam sẽ như thế nào! 

 

Xin đừng xem đây như những lời phê bình chỉ trích, nhưng hãy 

xem như những lời đề nghị. Mong các vị hữu trách nghiên cứu và 

can đảm chỉnh sửa, trong tinh thần của một "Giáo hội đồng hành", 

với những  yếu tố "tham gia", "phát biểu", "lắng nghe"... 

 

Thế nhưng mọi người có thể chất vấn tôi: Tại sao có thể khẳng định 

có sự hiểu lầm hay lệch hướng đó? 

 

Nội dung của bài này sẽ trả lời qua sự trình bày: 

 

a- Chúng ta đang thực hiện một tiến trình hội họp, hội nghị 

hay công nghị (processo sinodale) để THĐGM tham khảo 

ý kiến theo như yêu cầu của Tông hiến Episcopalis 

communio (Sự hiệp thông Giám mục), ngày 15-09-2018. 

 

b- b- Chủ đề Una Chiesa sinodale, được dịch là "Một Giáo hội 

đồng hành", dựa trên giải thích của Đức Giáo hoàng 

Phanxicô và Ủy ban Thần học quốc tế chuyên nghiên cứu 

về Sinodalità trong đời sống Giáo hội và dựa trên một quy 

tắc của ngôn ngữ.  
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Gợi ý thực hiện hội thảo theo bản Cẩm Nang của Tòa 

Thánh, với những câu hỏi và trả lời căn bản và 10 tiểu đề. 

 

c- Trước tiên, cần xem lại quyết định canh tân THĐGM của 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để biết việc chúng ta phải làm 

là gì: thực hiện tiến trình hiệp hành hay là tiến trình hội 

nghị. 

 

1. Canh tân THĐGM của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập Thượng 

Hội đồng Giám mục, với ý canh tân THĐGM, ban hành Tông 

hiến Episcopalis communio (Sự hiệp thông Giám mục), ngày 15-

09-2018 

 

Trước đây, để giúp việc cai quản Giáo hội, Đức Giáo Hoàng có 

tham khảo ý kiến các Giám mục nhờ qua Thượng Hội đồng Giám 

mục, do Đức Thánh Cha Phaolô VI sáng lập năm 1965. 

 

Nay, với Tông hiến Episcopalis communio này, Đức Thánh Cha 

Phanxicô mở rộng việc tham khảo ý kiến xuống mọi thành phần 

Dân Chúa. Đây là một điểm đổi mới. Từ nay các Giáo hội địa 

phương, cứ mỗi kỳ THĐGM, đều phải tổ chức để tham khảo ý kiến 

dân Chúa. 

 

Xin trích dẫn một đoạn Tông hiến có liên quan: 

 

II. Giai đoạn chuẩn bị của Thượng Hội đồng Giám mục 

 

Điều 5. Bắt đầu và mục đích của giai đoạn chuẩn bị 

 

§ 1. Giai đoạn chuẩn bị bắt đầu khi Giáo hoàng Roma chỉ định 

Thượng hội đồng, ấn định cho nó một hoặc nhiều chủ đề.  
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§ 2. Giai đoạn chuẩn bị có mục đích là tham khảo ý kiến Dân 

Chúa về chủ đề của Thượng Hội đồng, được điều phối bởi Văn 

phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng. 

 

Điều 6. Tham khảo ý kiến Dân Chúa (Consultazione del Popolo 

di Dio)  

 

§ 1. Việc tham khảo ý kiến Dân Chúa diễn ra trong các Giáo hội 

địa phương, nhờ qua các Thượng Hội đồng Giám mục của các 

Giáo hội thượng phụ, các Đại Tổng giám mục, các Hội đồng hàng 

giáo phẩm và của các Giáo hội tự trị và các Hội đồng Giám mục. 

Tại mỗi Giáo hội địa phương, các Giám mục tham khảo ý kiến Dân 

Chúa nhờ qua các tổ chức tham gia được dự liệu bởi luật, không 

loại trừ bất kỳ phương thức nào khác mà họ cho là thích hợp. 

 

§ 2. Các hiệp hội, liên hiệp và hội nghị nam, nữ của các tu hội đời 

sống thánh hiến và tu đoàn đời sống tông đồ tham khảo ý kiến các 

Bề trên cấp cao, những vị này, đến lượt mình, có thể tham khảo ý 

kiến các Hội đồng riêng của họ và các thành viên khác của các tu 

hội và tu đoàn. 

 

§ 3. Cùng cách thức như vậy, những hiệp hội các tín hữu được Tòa 

Thánh công nhận tham khảo ý kiến các thành viên của họ. 

 

§ 4. Các cơ quan của Giáo triều Rôma góp phần của họ tùy theo 

năng lực riêng.  

 

§ 5. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng có thể xác định các 

hình thức tham khảo ý kiến Dân Chúa. 

 

Theo Tông hiến này, từ nay các giáo phận sẽ phải thực hiện một 

tiến trình "tham khảo ý kiến dân Chúa", nhờ qua một "tiến trình 

công nghị" (processo sinodale). Như vậy, đâu có gì liên quan đến 

"hiệp hành"! 
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Nói cách khác, việc cần làm là "tham khảo ý kiến dân Chúa" như 

điều 6 của Tông hiến Episcopalis communio quy định, về một hay 

nhiều chủ đề do Đức Giáo hoàng chỉ định, chứ không phải là thực 

hiện những cuộc tụ họp để "hiệp hành" để "kiểm thảo đời sống" 

theo chủ đề của THĐGM, hay để "sống thực sự" chủ đề đó. 

Mặt khác, xét về từ ngữ, trong Tông hiến này, có 24 lần dùng từ 

"sinodale" nhưng đều mang nghĩa tụ họp hay hội họp của THĐGM, 

chẳng có ý nói đến một chủ đề nào đó, như chủ đề Una Chiesa 

sinodale của kỳ này, mặc dù dùng cùng tính từ sinodale. 

 

2. Processo sinodale - tiến trình công nghị 

 

Tông hiến Episcopalis communio nói trên giúp chúng ta khẳng 

định Processo sinodale, Synodal process là một tiến trình công 

nghị hay hội nghị để "tham khảo ý kiến Dân Chúa". 

Để hiểu và phân biệt rõ hơn, xin lược lại lịch sử sử dụng từ 

ngữ sinodo, sinodalità, sinodale.  

 

Thật ra sinodalità, sinodale là từ ngữ mới, ý nghĩa "hiệp hành" hay 

"đồng hành" (tùy người dịch) của chúng chỉ mới được xuất hiện 

gần đây trong Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về nó trong 

bài diễn văn ngày 17-10-2015 tại Hội trường Phaolô VI trong Giáo 

triều  Roma (sẽ được trình bày ở phần tiếp sau). 

 

Còn trước đó nữa, vào năm 1965, trong Giáo hội Công giáo La tinh 

của chúng ta, chữ "sinodus, sinodo" được Đức Thánh Cha Phaolô 

VI dùng để đặt tên cho một loại hội nghị mới mà ngài sáng lập 

là  Synodus Episcoporum. 

 

Như vậy, trong Giáo hội Công giáo La tinh chữ "sinodus, 

sinodo" cũng mới được sử dụng gần đây mà thôi, từ năm 1965, do 

Đức Phaolô VI. Còn từ xa xưa vẫn dùng chữ Concilio, để chỉ Công 

đồng, tức là hội nghị của các Giám mục trên thế giới. Bộ Giáo luật 

1983 phân biệt các loại hội nghị: Concilium (Công đồng, đ. 439; 

440) với Sinodus (đ. 342) (x. UBTH, Tính đồng hành..., 4). 
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Synodus Episcoporum trong Bộ Giáo luật, được nhóm Đ.Ô. 

Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành... làm việc ở Roma dịch là 

"Thượng hội nghị Giám mục", được HĐGMVN dịch là "Thượng 

Hội đồng Giám mục" (đ. 342).  

 

Thiết nghĩ Synodus Episcoporum được dịch là "Thượng hội nghị 

Giám mục" thì đúng đắn hơn. Chữ Synodus ở đây có nghĩa là một 

cuộc tụ họp, hội nghị hay công nghị. 

Tiếng Ý dịch là "Il sinodo dei Vescovi", tiếng Anh là "The synod of 

bishops". 

 

Chữ sinodo, synod này rõ ràng là dùng để chỉ hội nghị hay công 

nghị (như Công nghị giáo phận / Synodus dioecesana / Sinodo 

diocesano / diocesan synod (đ. 460), và tính từ của chúng sinodale, 

synodal cũng chỉ về hội nghị hay công nghị. 

 

Tòa Thánh cung cấp cho chúng ta tập Cẩm Nang (Vademecum) là 

để hướng dẫn cách thức tiến hành những "hội nghị" hay "công 

nghị" và qua đó để tham khảo ý kiến Dân Chúa. Vì vậy, processo 

sinodale,  synodal process, trong Cẩm nang có nghĩa là một tiến 

trình hội họp, hội nghị, công nghị. Tuy nhiên, vì chủ đề của 

THĐGM kỳ này cũng có từ sinodale nên dễ lẫn lộn. 

 

Có một điều khác cũng có thể khiến lẫn lộn, cần phải phân biệt: 

Trong những cuộc tụ họp để cử hành phụng vụ, để hội họp, hội 

nghị... của Giáo hội từ xưa đến nay, đều làm cho tính "hiệp thông", 

tính "đồng hành" được biểu lộ và thực hiện cụ thể (x. UBTH, Tính 

đồng hành..., 6 ). Điều này muốn nói: những cuộc tụ họp dân Chúa 

để cử hành Phụng vụ hay hội họp, chứ không riêng gì các cuộc họp 

kỳ này, đều mang ý nghĩa đồng hành (sinodalità), mang nghĩa hiệp 

thông, tham gia vào sứ vụ Hội Thánh. Do vậy, UBTH và Đức Giáo 

Hoàng nói tính đồng hành có chiều kích cấu thành của Giáo Hội. 
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3. THĐGM với chủ đề "Một giáo hội đồng hành" 

 

Chủ đề của THĐGM lần thứ XVI này là: Cho một Giáo hội đồng 

hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. 

 

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 

missione (Tiếng Ý, được dùng ở giáo triều Roma, chưa có bản 

Latinh). 

 

For a Synodal Church: Communion, Participation and 

Mission (được dịch sang tiếng Anh). 

 

Cần phân biệt để tránh lầm lẫn 

 

Trong chủ đề này cũng xuất hiện tính từ "sinodale" trong cụm từ 

"Chiesa sinodale" nhưng lại khác nghĩa với "sinodale" trong cụm 

từ "processo sinodale" (tiến trình công nghị). 

Sinodale trong chủ đề "Chiesa sinodale" có nghĩa là có tính "đồng 

hành" hay "hiệp hành", "công nghị" tùy theo người dịch. 

 

Xin đề nghị dịch "Una Chiesa sinodale'" là "Một Giáo hội đồng 

hành", theo nguyên tắc chuyển dịch: 

 

- Đi sát nghĩa từ ngữ mà tác giả muốn nói. Tác giả đó là Đức Giáo 

Hoàng và Ủy Ban Thần học Quốc Tế với nghiên cứu sâu xa về chữ 

"sinodalità", về cách dùng từ ngữ cũng như về nội dung muốn diễn 

đạt. 

 

- Không lấy những cách hiểu của chúng ta để "gán cho" từ ngữ đó 

và tạo từ ngữ mới cho nó, cho dù là ta căn cứ vào nghiên cứu Kinh 

Thánh của ta dưới một khía cạnh nào đó, hay là phân tích Hán Nôm 

để lấy lý do chọn từ ngữ mà từ ngữ đó lại không đi sát thuật ngữ và 

ý nghĩa của tác giả muốn nói. Vì "dịch" kiểu như thế là "bội dịch". 
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3.1. Nghiên cứu của Ủy Ban Thần học quốc tế 

Tài liệu quan trọng và đầy đủ nhất có được là tài liệu "Tính đồng 

hành trong đời sống và trong sứ vụ của Giáo hội" (La sinodalità 

nella vita e nella missione della Chiesa), xuất bản do Ủy Ban Thần 

học quốc tế (Commissione teologica internazionale) của Tòa 

Thánh [Trích dẫn trong bài này được ghi: UBTH, Tính đồng 

hành...]. 

 

Ủy Ban gồm một nhóm các Giám mục và nhà thần học được trao 

nhiệm vụ nghiên cứu về "sinodalità" (tính đồng hành) trong Giáo 

hội, trong thời gian 3-4 năm, 2014-2017. Sau khi có ý kiến chấp 

thuận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tài liệu đã được Bộ Giáo lý 

Đức tin phê duyệt. Tài liệu Chuẩn bị và tập Cẩm nang cho THĐGM 

kỳ này đều dựa trên tài liệu nghiên cứu "Tính đồng hành..." của 

UBTH này. 

 

Ở đây xin trích lại số điểm quan trọng được UBTH dẫn giải về chủ 

đề sinodalità của Giáo hội. 

(Xin gạch dưới những chữ đáng lưu ý) 

 

 

- Về Giáo hội học của sinodo (Synodus): 

Trong giáo hội Hy Lạp, nó (sinodo) diễn tả sự được gọi tụ 

họp (assemblea) của các môn đệ Chúa Giêsu và trong một số 

trường hợp, nó đồng nghĩa với cộng đoàn giáo hội. Chẳng hạn, 

Thánh Saint John Chrysostom, viết rằng Giáo hội là "danh từ chỉ 

cuộc đi cùng nhau (σύνoδος)" (UBTH, Tính đồng hành..., 3). 

 

- Về ý nghĩa riêng của sinodo: tụ họp 
Về ý nghĩa hội họp này tôi có  giải thích ở phần trên, đã được UBTH 

nói tóm tắt:  

 

"Với một ý nghĩa riêng biệt, từ những thế kỷ đầu tiên, “sinodo” 

được dùng để chỉ các cuộc tụ họp thuộc giáo hội (le assemblee 

ecclesiali) được triệu tập ở nhiều cấp độ khác nhau (giáo phận, 

giáo tỉnh hoặc giáo miền, giáo quyền, phổ quát) để, dưới ánh sáng 



 19 

của Lời Chúa và lắng nghe Chúa Thánh Thần, biện phân các vấn 

đề dần dần nảy sinh về tín lý, phụng vụ, giáo luật và mục 

vụ (UBTH, Tính đồng hành..., 4). 

 

 - Về sự phát sinh từ ngữ mới bắt nguồn từ sinodo: sinodalità, 

sinodale 
 

Trong văn học thần học, giáo luật và mục vụ của những thập niên 

gần đây, việc sử dụng một danh từ mới xuất hiện,  "sinodalità", tính 

từ liên quan là "sinodale", cả hai đều phát xuất từ chữ 

"sinodo" (UBTH, Tính đồng hành..., 5). 

 

Nên phân biệt, tính từ sinodale nếu liên quan đến "sinodo" với 

nghĩa riêng của nó là "tụ họp" thì sinodale được dịch là có tính tụ 

họp, hội họp, công nghị (như đã trình bày ở phần số 1 và số 2 của 

bài này). 

 

Nhưng trong ngữ cảnh sinodale liên quan đến từ 

mới "sinodalità" thì nó mang nghĩa của từ mới. Đó là có tính "đồng 

hành". 

 

- Ý nghĩa của từ ngữ mới: sinodalità - Tính đồng hành 

 

Đoạn văn ngắn gọn, súc tích và quan trọng nhất để hiểu sinodalità, 

được trích dẫn như sau: 

Tính đồng hành (La sinodalità), trong bối cảnh Giáo hội học này, 

chỉ cung cách sống và hoạt động (modus vivendi et operandi)  riêng 

biệt của Giáo hội Dân Chúa biểu lộ và thực hiện cụ thể tính hiệp 

thông trong việc bước đi cùng nhau (nel camminare insieme), trong 

việc tụ họp nhau và trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành 

viên trong sứ mệnh Phúc âm hóa (UBTH, Tính đồng hành..., 6). 

Vì đây là đoạn văn chủ chốt, xin trích lại nguyên văn, gốc tiếng Ý: 

La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico 

modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che 

manifesta e realizza in concreto il suo 

essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in 
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assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla 

sua missione evangelizzatrice. 

 

Và bản dịch tiếng Anh: 

 

In this ecclesiological context, synodality is the specific modus 

vivendi et operandi of the Church, the People of God, which reveals 

and gives substance to her being as communion when all her 

members journey together, gather in assembly and take an active 

part in her evangelising mission. 

 

Đoạn văn có nói "trong bối cảnh Giáo hội học này" (in questo 

contesto ecclesiologico). Vậy thử hỏi, "tính đồng 

hành" (sinodalità) được nói trong bối cảnh Giáo hội học nào? 

Đó là Giáo hội học về Dân Thiên Chúa của Công đồng Vaticano 

II, nhấn mạnh đến: "phẩm giá và sứ mệnh chung" của tín hữu và sự 

"hiệp thông", theo như đoạn văn viết của UBTH đã viết dẫn ngay 

đoạn trước: 

 

- Giáo hội học về Dân Chúa nhấn mạnh phẩm giá và sứ mệnh 

chung của tất cả những người đã được Rửa tội [...] Trong bối cảnh 

này, khái niệm hiệp thông diễn tả bản chất sâu xa của mầu 

nhiệm và sứ mạng của Giáo hội, có nguồn gốc và đỉnh cao trong 

bí tích Thánh Thể (UBTH, Tính đồng hành..., 6). 

 

Từ những đoạn văn của UBTH, số 6 nói trên, có thể tóm tắt: 

 

- Sinodalità chỉ "modus vivendi et operandi", nghĩa là chỉ "cung 

cách (kiểu cách, cách thức) sống và hoạt động" riêng biệt 

(specifico) của Giáo hội. 

 

- "Cung cách sống và hành động" này biểu lộ và thực hiện cụ thể sự 

"hiệp thông" (koinonia, comunione): 

 

a- Trong việc tụ họp nhau (nel radunarsi in assemblea) 
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b- Trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong sứ 

vụ Phúc âm hóa. 

 

Những phân tích của UBTHQT trong nghiên cứu về chủ đề "La 

sinodalità..." này đã giúp cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô ấn định 

chủ đề của THĐGM lần thứ XVI như sau: 

 

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. 

Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. 

 

3.2. Một Giáo hội "đồng hành" hay "hiệp hành"? 

 

Trong bài trước, với tựa đề "Một Giáo hội 'đồng hành' hay 'hiệp 

hành' ( http://giaoluatconggiao.com/co-cau-gh/mot-giao-hoi-dong-

hanh-hay-giao-hoi-hiep-hanh-j-b-le-ngoc-dung-247.html) tôi đã 

phân tích tại sao phải dịch là "đồng hành". Ở đây xin nhắc lại một 

số điểm cần thiết và bổ xung thêm vài điểm. 

 

a- "Đồng hành" (camminare insieme) theo UBTH 

 

- UBTHQT giải thích về chữ "sinodo" (sinodus): 

Được cấu tạo bởi tiền tố σύν, với (con) và danh từ ὁδός, đường 

(via), nó chỉ cuộc hành trình của Dân Thiên Chúa cùng nhau thực 

hiện (UBTH, Tính đồng hành..., 3). 

 

- UBTH nói về đại kết Kitô hữu cho thấy Sinodalià thể hiện lời mời 

gọi những người Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo... đi 

cùng nhau (camminare insieme) trong sự đa dạng hợp pháp. 

La sinodalità cũng là tâm điểm của cam kết đại kết của các Kitô 

hữu: bởi vì nó thể hiện một lời mời gọi đi cùng nhau (camminare 

insieme) trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn và bởi vì 

nó cung cấp - hiểu đúng - hiểu biết và kinh nghiệm về Giáo hội 

trong đó những đa dạng hợp pháp có thể tìm thấy một đặt trong 

lôgic của sự trao đổi lẫn nhau các ân huệ dưới ánh sáng của sự 

thật (UBTH, Tính đồng hành..., 9). 
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Ta thấy những đoạn văn nói trên: Không có yếu tố "hiệp hành" 

"Đi cùng nhau" (camminare insieme) được dùng nhiều lần để giải 

thích chữ "sinodalità", hay "Una Chiesa sinodale". Không thấy có 

một yếu tố nào gọi là "hiệp" được gợi ra trong tài liệu nghiên cứu 

của UBTHQT này. 

 

Chỉ có tính "hiệp thông" (koinonia, comunione), vốn được Công 

đồng Vatican II nhấn mạnh trong Giáo hội học, được nhắc đến 

nhiều lần. Nhưng rõ ràng là "hiệp thông" thì khác nghĩa với "hiệp 

hành". [Để tránh sự dài dòng của bài viết, xin tạm gác lại việc giải 

thích sự khác biệt.] 

 

b- Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

 

Đức Giáo Hoàng, trong bài diễn văn ngày 17-10-2015, đã nói: 

Tính đồng hành (sinodalità), như là một chiều kích cấu thành của 

Giáo hội, cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ giải thích đầy đủ 

nhất để hiểu chính thừa tác vụ phẩm trật. Nếu chúng ta hiểu rằng, 

như Thánh Gioan Kim khẩu nói, "Giáo hội và Sinodo là đồng 

nghĩa" [19] - bởi vì Giáo hội không gì khác hơn là sự "bước đi 

cùng nhau" của Đàn Chiên Chúa trên những nẻo đường lịch sử để 

gặp gỡ Chúa Kitô - chúng ta cũng hiểu trong lòng rằng không ai 

có thể “nâng” lên trên những người khác. Ngược lại, trong Hội 

Thánh, cần có người “hạ mình” xuống để phục vụ anh em trên 

đường đi. 

 

Quả là sai lạc, nếu như chúng ta dịch đoạn Diễn văn của Đức Giáo 

Hoàng nói trên với từ "hiệp hành". Nếu vậy, xin viết gọn lại, để liên 

ý như sau: 

 

Tính hiệp hành (sinodalità)... không gì khác hơn là sự "bước đi 

cùng nhau". 

 

Quả là vô lý, vì "bước đi cùng nhau" thì khác nghĩa với "hiệp hành". 

Trong cùng bài Diễn văn ngày 17-10-2015, Đức Phanxicô cũng đã 

nói: 
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Điều mà Chúa kêu gọi chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đã được 

chứa đựng tất cả trong từ "Sinodo". Camminare insieme (đi cùng 

nhau, đồng hành) - Giáo dân, Mục tử, Giám mục Roma - là một 

khái niệm dễ diễn đạt thành lời, nhưng không dễ đem ra thực hành. 

Một lần nữa, Đức Phanxicô giải thích: Điều được chứa đựng tất cả 

trong từ "Sinodo" mà Chúa kêu gọi chúng ta, là "Camminare 

insieme", nghĩa là "Walking together", là "Đi cùng nhau", là "Đồng 

hành". 

 

c- "Đồng hành", biểu tượng tốt đẹp  

 

Ở vấn đề đang bàn, ta không hỏi "đồng hành" là gì, nhưng hỏi nó 

ám chỉ điều gì. UBTH nói: Tính đồng hành "chỉ cung cách sống và 

hoạt động...". Như vậy, "Đồng hành" đã được dùng như một từ ngữ 

biểu tượng. 

 

Nếu tìm chữ "đồng hành" trên Google ta sẽ thấy những cụm từ, 

những câu như sau: 

- "Vì tương lai - Bước cùng thế hệ trẻ Việt Nam - quỹ học bổng 

đồng hành". "Hãy cùng đồng hành sát cánh cùng với bạn học sinh 

nghèo". 

- "Cách nào để trở thành bạn đồng hành thân thiết của con?" 

- "Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'”. 

- "Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp" 

- "Với mục đích 'Đồng hành và chia sẻ yêu thương'..." 

 

Ngôn ngữ Việt Nam dùng chữ "đồng hành" như một biểu tượng. 

Như trong "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", chữ "đồng hành" 

mang nghĩa biểu tượng. Nhưng trong câu "Tôi đi cùng anh đến 

Huế" thì chữ "đi cùng" mang nghĩa riêng hay thực của nó. 

Trong văn hóa Tây Phương, vì không có từ riêng của văn hóa của 

họ để làm biểu tượng, nên họ đành phải Ý hóa, hay Anh hóa... bằng 

chuyển âm sinodus thành chữ sinodo, sinodalità, sinodale, 

hay synod, synodality, synodal... Để hiểu thì họ phải giải nghĩa 
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bằng những từ ngữ thực dụng, thường dùng: "Camminare insieme", 

"Walking together", nghĩa là "Đi cùng nhau". 

 

Trong văn hóa Việt Nam, rất may mắn, đã có sẵn từ "đồng hành" 

thường dùng làm biểu tượng, để chỉ ý nghĩa điều này điều kia. Quả 

là quá hay! lại có ý nghĩa tốt đẹp! Tại sao lại không dùng? 

"Đồng hành" của văn hóa Việt Nam sẽ được Giáo hội Việt Nam du 

nhập, sống cụ thể và làm phong phú hóa trong chiều kích hiệp thông 

và tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa, dưới ánh sáng của Lời Chúa. 

 

d- Lẫn lộn giữa từ mới và từ thông thường  

 

Khi nói Giáo hội "hiệp hành" thì chữ "hiệp hành" sẽ được hiểu theo 

nghĩa thông thường của nó: Hiệp hành = hành hiệp, trừ gian diệt 

bạo. 

 

Tại sao vậy? Vì "hiệp hành" là từ Hán Việt, có tính từ đi trước, 

nên hiệp hành được hiểu là hành hiệp và có nghĩa là hành động 

nghĩa hiệp, trừ gian diệt bạo, vì đã thường được hiểu như vậy trong 

dân gian. Ví dụ được dùng trong tựa đề các phim truyện: Thiếu 

Hiệp Hành, Hiệp hành thiên hạ... 

 

Vì nó đã được hiểu rộng rãi trong dân gian, một "Giáo hội hiệp 

hành" sẽ được người lương hay ngoài Công giáo hiểu là một Giáo 

hội có chủ nghĩa trừ gian diệt bạo như các hiệp khách thường làm. 

Nó lại càng gây hiểu lầm hơn khi nói riêng từ sinodalità (tính đồng 

hành) trong bối cảnh Giáo hội học. Với tiếng Việt, "tính hiệp hành" 

được hiểu ngay là tính chất hành hiệp: nghĩa hiệp, trừ gian diệt bạo. 

Còn người Công giáo thì rối trí, khó hiểu, vì không thể nạp vào trí 

óc mình một khái niệm về một Giáo hội trừ gian diệt bạo như vậy. 

Điểm sai lầm chính trong tạo từ "hiệp hành" đó là dùng từ đã 

thường được hiểu "một đàng" trong văn hóa Việt Nam, ta lại dùng 

nó để hiểu "một nẻo", rồi tìm cách giải thích cái nẻo khác đó. 

Nhưng có giải thích rồi cũng chẳng hiểu bao nhiêu. 
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e. Thay đổi biểu tượng 

 

Mặt khác, xét về quy tắc của từ biểu tượng thì ta không được phép 

thay đổi các thành tố của từ. 

 

Nó tương tự như lá quốc kỳ có biểu tượng là một ngôi sao vàng, ta 

không được phép thay bằng một ngôi sao xanh hay thêm thành  hai 

hay ba sao.  

 

Hay như trong câu "Giáo hội là Thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô", 

ta không được phép thay bằng thân thể Phục Sinh để cho hay hơn: 

"Giáo hội là Thân thể Phục sinh mầu nhiệm của Chúa Kitô". 

 

Tiền tố σύν có nghĩa là "với/cùng" (with, sin-) không cho phép ta 

đổi thành "hiệp", mặc dù thấy "hiệp" có ý nghĩa hay hơn là "cùng / 

đồng". 

 

f- Giai đoạn hình thành từ mới 

 

Có thể nói trong Giáo hội Việt Nam đang hình thành một từ mới, 

chứ chưa được quyết định bởi HĐGM Việt Nam. Từ "hiệp hành" 

đã được sử dụng trong bản dịch quyển Cẩm Nang và được coi là 

do HĐGM, và đã được sủ dụng bởi một số các Giám mục trong các 

bài giảng. Và vì với những sự sử dụng có uy tín như vậy, nó được 

sử dụng rộng rãi. Nhưng vì chưa có một ấn định chính thức của 

HĐGM cho nên chúng ta có quyền sử dụng khác đi, tất nhiên là sau 

khi đã nghiên cứu cẩn thận.  

 

Cũng nên biết là, từ "hiệp hành" xuất hiện đầu tiên bởi những vị có 

nhiệm vụ dịch và đưa tin. Nhưng vị này lại không phải là những 

người chuyên môn.  

 

Sau đó, đã có một nhóm linh mục hay tu sĩ được một Đức Cha phụ 

trách trao cho nhiệm vụ dịch quyển Cẩm Nang. Có lẽ, theo tôi suy 

đoán, họ đã dịch tiếng từ bản tiếng Anh chứ không từ bản gốc tiếng 

Ý (Vd, ở phụ lục C, chữ completa (= làm đầy đủ, trọn vẹn) đã được 
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dịch là culminate = đi đến cao điểm, cũng tương tự ở Phụ lục D, 

khiến có thể hiểu sai trong công việc tổ chức các cuộc hội họp). Và 

tất nhiên, họ cũng tham khảo và chịu ảnh hưởng bởi những bản 

dịch của những người đưa tin đầu tiên, vì bản văn rất khó hiểu! 

 

Sau khi quyển Cẩm Nang dùng từ "hiệp hành" thì tất nhiên từ này 

được dùng rộng rãi.  

 

Nếu không cẩn thận suy xét, một từ ngữ sai lầm có thể đi vào văn 

bản chính thức hoặc vào phụng vụ. Ví dụ, chúng ta thử nghe lời 

kinh cầu: "Xin cho chúng con được hiệp hành với những anh chị 

em". Người đọc kinh không hiểu mình xin gì, người lương lại hiểu 

rằng các người theo đạo đang xin Chúa cho họ hành hiệp với nhau 

để làm việc nghĩa hiệp, trừ gian diệt bạo (làm thánh chiến!). 

Bởi vậy, xin các nhà nghiên cứu, những tác giả, những người 

chuyển dịch nên cẩn thận suy xét mà chọn từ ngữ. 

 

Vì đang có hiểu lầm rằng HĐGMVN đã chính thức dùng từ ngữ 

"tiến trình hiệp hành", "Một Giáo hội hiệp hành", đề nghị Đức Cha 

có trách nhiệm trong HĐGM VN trong vấn đề này có một tuyên bố 

rằng, từ ngữ được tạm sử dụng mà thôi, trong khi chờ đợi có được 

một từ ngữ chính thức được công nhận. 

 

Lm. J.B. Lê Ngọc Dũng 

Nuồn: giaoluatconggiao.com 
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Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh 

lễ khai mạc Thượng Hội đồng về tính hiệp hành 

 

 

 

WHĐ (12.4.2022) - Sáng Chúa nhật ngày 10.10.2021, Đức Thánh 

cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng 

Giám mục thường lệ lần thứ XVI cho Giáo hội hoàn vũ tại đền thờ 

thánh Phêrô. Sau đây là bài giảng của ngài: 

Một người giàu có đến gặp Chúa Giêsu khi “Đức Giêsu vừa lên 

đường” (Mc 10,17). Tin Mừng nhiều lần cho thấy Chúa Giêsu “trên 

đường”, trong lúc đang đi bên người nào đó, lắng nghe những vấn 

đề trong tâm tư và đang khuấy động tâm hồn họ. Như thế, Ngài cho 

chúng ta thấy Thiên Chúa không ngự trị ở những nơi trong lành yên 

ả, xa rời thực tế, nhưng bước đi bên chúng ta, bắt kịp chúng ta, trên 

những nẻo đường đời đôi khi gập ghềnh sỏi đá. Và hôm nay, khi 

khai mạc hành trình Thượng Hội đồng này, chúng ta hãy bắt đầu 

bằng cách tự vấn bản thân - tất cả chúng ta, Giáo hoàng, giám mục, 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-thanh-le-khai-mac-thuong-hoi-dong-ve-tinh-hiep-hanh-44833
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linh mục, tu sĩ và giáo dân - liệu chúng ta, cộng đồng Kitô giáo, có 

thể hiện “phong cách” này của Thiên Chúa, Đấng đang bước đi 

trong lịch sử và chia sẻ những nỗi thăng trầm của nhân loại hay 

không? Chúng ta có sẵn sàng mạo hiểm bước vào cuộc hành trình 

này chưa? Hay chúng ta sợ hãi những điều chưa biết, thích trốn 

tránh với những lý do như “chẳng lợi ích gì” hoặc “đã quen làm 

như thế rồi”? 

Tiến hành Thượng Hội đồng có nghĩa là bước đi trên chính con 

đường của Thượng Hội đồng, là cùng nhau bước đi. Chúng ta hãy 

nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng đã bước đi trên đường trước khi gặp 

người đàn ông giàu có, để rồi lắng nghe những vấn đề của ông, và 

cuối cùng giúp ông phân định phải làm gì để được hưởng sự sống 

đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe, phân định. Tôi muốn dừng lại suy nghĩ 

về ba động từ đặc trưng này của Thượng Hội đồng. 

Đầu tiên là gặp gỡ. Bài Tin Mừng bắt đầu bằng việc kể lại một 

cuộc gặp gỡ. Có một người đến gặp Chúa Giêsu, quỳ gối trước mặt 

Ngài và hỏi một câu thật cốt yếu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải 

làm gì để được sự sống đời đời?” (câu 17). Câu hỏi quan trọng như 

thế đòi phải hết sức chú ý, phải dành thời gian, phải sẵn lòng gặp 

gỡ người khác và để mình bị chất vấn bởi những ưu tư của họ. Thực 

vậy, Chúa không xa cách, không tỏ ra bực bội hay khó chịu vì bị 

làm phiền, ngược lại, Ngài dừng ngay lại với ông. Ngài sẵn sàng 

gặp gỡ. Chẳng có gì khiến Ngài sao lãng. Ngài hoàn toàn quan tâm 

yêu thích anh. Gặp gỡ các khuôn mặt, đón nhận những ánh mắt, 

chia sẻ chuyện đời của mỗi người: đây là nét gần gũi của Chúa 

Giêsu. Ngài biết rằng một cuộc gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời 

một con người. Tin Mừng có nhiều cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như 

vậy, những cuộc gặp gỡ giúp nâng dậy và chữa lành. Chúa Giêsu 

không vội vã bước đi, không nhìn đồng hồ để mau chóng kết thúc 

cuộc trò chuyện. Ngài luôn phục vụ người đối diện, lắng nghe 

những gì họ nói. 

Khi bắt đầu hành trình này, chúng ta cũng được mời gọi trở thành 

những người thành thạo nghệ thuật gặp gỡ. Không phải để tổ chức 
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các sự kiện hoặc lý thuyết hóa các vấn đề, cho bằng dành thời gian 

để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Thời gian dành để cầu nguyện và 

thờ phượng - thờ phượng là điều chúng ta thường lãng quên khi cầu 

nguyện, hãy dành chỗ cho việc thờ phượng - và để lắng nghe những 

gì Thánh Linh muốn nói với Hội thánh. Thời gian dành để nhìn vào 

khuôn mặt của người khác và lắng nghe họ nói, để gặp gỡ nhau mặt 

đối mặt, để cho mình được đánh động bởi những yêu cầu của anh 

chị em, để giúp đỡ lẫn nhau sao cho những khác biệt về đặc sủng, 

ơn gọi và thừa tác vụ làm cho chúng ta được thêm phong phú. Mỗi 

cuộc gặp gỡ - như chúng ta đã biết - đều đòi hỏi sự cởi mở, can 

đảm và sẵn sàng để chính mình bị chất vấn bởi sự hiện diện và câu 

chuyện của người khác. Trong khi đôi lúc chúng ta muốn ẩn náu 

nơi những mối tương quan thủ tục hình thức hoặc mang lấy dáng 

vẻ theo đúng quy tắc - theo tinh thần giáo sĩ và kiểu cách: chúng ta 

là các quý ngài hơn là người cha -, thì cuộc gặp gỡ này biến đổi 

chúng ta và thường mở ra cho chúng ta những con đường mới mẻ 

mà chúng ta không hề nghĩ đến. 

Hôm nay, sau buổi đọc kinh Truyền Tin, tôi sẽ tiếp đón một nhóm 

người sống trên đường phố, họ được quy tụ lại đơn giản chỉ vì có 

những người đã đến và lắng nghe họ, chỉ là lắng nghe họ. Và qua 

việc lắng nghe đó, những người này đã có thể bắt đầu được một 

cuộc hành trình. Vâng, lắng nghe. Đã biết bao lần theo cách này, 

Thiên Chúa chỉ cho chúng ta những nẻo đường mới phải đi. Ngài 

đưa chúng ta ra khỏi những thói quen nhàm chán của mình. Mọi 

thứ đều thay đổi khi chúng ta có khả năng thực sự gặp gỡ Ngài và 

gặp gỡ nhau. Không hình thức, không giả dối, không tráo trở. 

Động từ thứ hai là lắng nghe. Cuộc gặp gỡ thực sự chỉ phát sinh 

từ việc lắng nghe. Chúa Giêsu đã lắng nghe câu hỏi của người đàn 

ông đó và lắng nghe nỗi ưu tư về tôn giáo và cuộc sống hiện nay 

của ông. Ngài đã không đưa ra một câu trả lời máy móc như thói 

thường, không đề nghị một giải pháp đóng gói sẵn, không giả vờ 

đáp lại theo phép lịch sự để đuổi khéo ông đi và tiếp tục con đường 

của mình. Đơn giản là Ngài lắng nghe ông. Ngài lắng nghe ông, 

dành tất cả thời giờ cần thiết cho ông, không vội vã. Và, điều quan 
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trọng nhất, là Chúa Giêsu không ngại lắng nghe ông, lắng nghe 

bằng trái tim chứ không chỉ bằng đôi tai. Thật vậy, câu trả lời của 

Ngài không chỉ giới hạn cho tương ứng với câu hỏi, nhưng gợi mở 

để người đàn ông giàu có đó kể câu chuyện đời mình, tự do nói về 

bản thân mình. Chúa Kitô nhắc nhở ông về các điều răn, để rồi ông 

bắt đầu kể về thời trẻ của mình, chia sẻ hành trình tôn giáo của 

mình và cách thức ông nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa. Khi chúng ta 

lắng nghe bằng con tim, điều này sẽ xảy ra: người khác cảm thấy 

họ được lắng nghe mà không bị phán xét, họ tự do kể lại kinh 

nghiệm sống và hành trình tâm linh của chính mình. 

Trong hành trình Thượng Hội đồng này chúng ta hãy thẳng thắn tự 

hỏi mình: Chúng ta lắng nghe thế nào? “Thính giác” của con tim 

chúng ta ra sao? Chúng ta có để cho người khác tự bày tỏ, được 

bước đi trong đức tin dù hành trình cuộc sống của họ có khó khăn 

trắc trở, và được góp phần vào đời sống cộng đoàn mà không bị 

cản trở, từ chối hoặc phán xét hay không? Tiến hành Thượng Hội 

Đồng là đặt mình trên chính con đường của Ngôi Lời đã làm người: 

là đi theo bước chân của Ngài, lắng nghe Lời Ngài cùng với lời của 

người khác; là ngạc nhiên khám phá việc Chúa Thánh Thần thổi 

hơi một cách lạ lùng để gợi mở những con đường mới và những 

cách nói mới. Học cách lắng nghe lẫn nhau - tất cả các giám mục, 

linh mục, tu sĩ và giáo dân, tất cả những người đã được rửa tội - 

hẳn là bài tập chậm chạp và nhọc nhằn, cần tránh những câu trả lời 

giả tạo, hời hợt, như kiểu hàng đóng gói sẵn. Thánh Linh yêu cầu 

chúng ta lắng nghe những thắc mắc, lo lắng và hy vọng của mọi 

Hội thánh, mọi người và mọi quốc gia. Và cũng lắng nghe thế giới, 

lắng nghe những thách thức và thay đổi mà thế giới đặt ra trước 

mắt chúng ta. Đừng cách âm con tim, đừng bảo bọc chúng ta trong 

những điều chắc chắn. Đã bao phen chúng ta bị khóa chặt trong 

những điều chắc chắn. Hãy lắng nghe lẫn nhau. 

Cuối cùng là sự phân định. Gặp gỡ và lắng nghe không tự kết thúc 

và rốt cuộc mọi thứ vẫn y như cũ. Ngược lại, khi chúng ta đi vào 

đối thoại, chúng ta bắt đầu thảo luận, lên đường, và cuối cùng, 

chúng ta được biến đổi, không còn như xưa nữa. Bài Tin Mừng 
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hôm nay chứng tỏ điều đó. Qua trực giác, Chúa Giêsu hiểu rằng 

người trước mặt mình là một người tốt lành và ngoan đạo, tuân 

hành các giới răn, nhưng Ngài muốn dẫn dắt anh ta vươn xa hơn 

việc đơn thuần tuân giữ các giới luật. Qua cuộc đối thoại, Chúa 

giúp ông phân định. Ngài đề nghị ông nhìn vào bên trong, dưới ánh 

sáng của tình yêu mà chính Chúa dành cho ông qua cái nhìn chăm 

chú của Ngài (xem câu 21), và trong ánh sáng đó phân định xem 

điều gì thực sự ràng buộc trái tim ông. Để rồi khám phá ra rằng 

điều ông cần, không phải là làm thêm việc đạo đức khác, nhưng 

ngược lại, là làm trống rỗng bản thân: bán những gì đang chiếm giữ 

trái tim ông, để dành chỗ cho Thiên Chúa. 

Đây cũng là một chỉ dẫn quý giá cho chúng ta. Thượng Hội Đồng 

là một tiến trình phân định tâm linh, tiến trình phân định của Giáo 

Hội, diễn ra trong việc thờ phượng, trong cầu nguyện, tiếp xúc với 

Lời Chúa. Bài đọc thứ hai hôm nay cho chúng ta biết rằng “Lời 

Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai 

lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê 

phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Lời 

Chúa dẫn chúng ta đến với sự phân định và soi sáng cho quá trình 

đó. Lời Chúa định hướng cho Thượng Hội Đồng, ngăn không cho 

trở thành một “cuộc triệu tập” của Hội thánh, một hội nghị nghiên 

cứu hay một cuộc hội họp chính trị, bởi vì đây không phải là nghị 

trường quốc hội, mà là một sự kiện ân sủng, một tiến trình chữa 

lành được Thánh Linh hướng dẫn. Trong những ngày này, Chúa 

Giêsu kêu gọi chúng ta, như đã kêu gọi người đàn ông giàu có trong 

bài Tin Mừng, hãy làm trống rỗng bản thân, hãy giải thoát mình 

khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian, kể cả sự khép kín của chúng 

ta cùng những mô hình mục vụ cứ lặp đi lặp lại; đồng thời hãy tự 

hỏi mình, Chúa muốn nói gì với chúng ta trong thời điểm này và 

muốn dẫn dắt chúng ta đi theo đường hướng nào. 

Anh chị em thân mến, hãy cùng nhau phấn khởi lên đường! Ước 

chi chúng ta có thể trở nên những lữ khách hành hương say mê Tin 

Mừng, rộng mở đón nhận những điều kỳ diệu của Chúa Thánh 

Thần. Xin đừng bỏ lỡ những cơ hội ân sủng của việc gặp gỡ, lắng 
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nghe và phân định. Hãy luôn hân hoan vì biết rằng, trong khi chúng 

ta tìm kiếm Chúa, thì chính Chúa, với tình yêu của Người, đã đi 

bước trước đến gặp chúng ta. 

Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 

 

 
 

SỐNG TRAO BAN TÌNH THƯƠNG 

 

Hôm qua tình cờ tôi đọc được bài viết từ trang MÁI ẤM MAI TÂM  

của Tu sĩ Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillo). Được biết, 

tôn chỉ Dòng là chăm sóc bệnh nhân nghèo khổ “với tình yêu của 

một bà mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình trong lúc đau ốm”.  

 

Căn bệnh HIV? AIDS đã là nỗi kinh hoàng cho thế giới bởi không 

có thuốc đặc trị, lây lan và hao mòn sức lực, đến những ngày cuối 

đời chỉ còn lớp da bọc xương, hai con mắt mở, nhìn ngó mông lung 

tuyệt vọng. Đến người thân cũng ghê sợ, xa lánh. 

 

Các linh mục, tu sĩ nơi Mái Ấm Mai Tâm nguyện sống linh đạo, 

làm thủ tục mở cơ sở bảo trợ xã hội đón nhận chăm sóc bệnh lây 

nhiễm, người hết khả năng điều trị, những chị em dân quê phiêu 

bạt khắp nơi, cơ nhỡ mang thai, những em bé mồ côi nhiễm HIV 

bị xã hội, gia đình ruồng bỏ.... 

 

Nói thì thế, nhưng có lẽ chỉ những người tận hiến cuộc đời cho 

Chúa mới có thể dọn chất thải do bệnh nhân suy giảm miễn dịch 

tiêu chảy không kiểm soát. Các vị vượt ra khỏi mọi ái ngại, mà lao 

động khó nhọc vất vả trong niềm vui để biểu lộ tình yêu Thiên 

Chúa: đưa thai phụ đi sinh, thay tã, bồng bế, thuốc men cho các 
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cháu sơ sinh nhiễm AIDS....Mọi việc làm, hy sinh vô vị lợi, chỉ duy 

nhất tinh thần phục vụ tha nhân vì yêu mến Chúa.  

 

Hãy nhìn hình ảnh rất đời thường, chẳng phải tô vẽ gì, Cha Gioan. 

B Phương Đình Toại (Giám đốc Trung Tâm) bồng đứa trẻ bệnh và 

ánh mắt nhân từ trao cho đứa con khác như luôn cũng bù đắp tình 

thương cho sự thiệt thòi của chúng.  Hình ảnh vị tu sĩ "bảo mẫu", 

làn hơi quen thuộc đến nỗi đứa trẻ tựa vào ngực ngài ngủ ngon êm 

ái như lòng mẹ. Ngoài chăm sóc thuốc men, dinh dưỡng, vệ 

sinh....các ngài còn phải tìm nguồn trợ giúp đáp ứng nhu cầu sống 

cho các bệnh nhân nữa.   

 

Chúng ta luôn đặt câu hỏi "Chúa có thật không?". Thưa, hãy nhìn 

vào những hy sinh, dấn thân đến tận cùng của người sống vì Danh 

Thiên Chúa - là thấy Chúa chứ chẳng cần tìm kiếm hay hồ nghi 

nữa. Nếu không có Thiên Chúa, ai dám chọn cái khổ, cái vất vả để 

"Tận Hiến Cuộc Đời"! Chúa không hiện diện để con mắt người trần 

nhìn ngó, nhưng bằng tình yêu được biểu lộ giữa nhân gian.  

 

Lạy Chúa Ngôi Hai. Hôm nay chúng con bước vào Đại Lễ kỷ niệm 

Ngài Giáng Sinh. Xin Chúa ủi an những bệnh nhân. Xin cho chúng 

con tin yêu và biết cảm tạ hồng ân Chúa, đồng thời chia sẻ tấm 

bánh Chúa ban cho anh chị em kém may mắn hơn mình. 

 

Dòng Kitô Vua - Vĩnh Long  
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HIỆP HÀNH 

 

Synod 2021-2023: Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành, Hiệp 

Thông, Tham Gia, Sứ Vụ. Chắc có lẽ những ai sống đời sống Ki-

tô hữu sẽ không xa lạ với ý hướng của Mẹ Giáo Hội đã đề ra và đã 

sống trong năm qua. 

 

Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô 

mời gọi toàn thể Hội Thánh suy tư về một chủ đề mang tính quyết 

định đối với đời sống và sứ vụ của mình: “Con đường hiệp hành 

này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh của 

thiên niên kỷ thứ ba” (Diễn từ Mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết 

lập Thượng Hội Đồng Giám Mục, 17.10.2015). Vậy chúng ta hiểu 

thế nào về từ ngữ Hiệp Hành? 

 

Hiệp Hành là cùng đi trên một con đường, con đường Giêsu, Đấng 

tự giới thiệu chính Ngài là “con đường, sự thật và sự sống” (Ga 

14, 6). Cùng đi trên con đường Giêsu bằng cách nào? Những ai 

lãnh nhận bí tích Rửa tội được chia sẻ cùng một phẩm giá và ơn 

gọi, họ có bổn phận phải nối kết với nhau để cùng nhau tiến bước, 

lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và Lời Chúa trong Kinh Thánh, 

và truyền thống sống động của Giáo hội, tham gia vào sứ mạng của 

Giáo hội trong sự hiệp thông mà Đức Kitô thiết lập.  

 

Hiệp hành là cùng nhau tìm hiểu Thánh Ý Thiên Chúa và giúp nhau 

thực hiện những điều Chúa dạy, nhằm làm cho đời sống gia đình 

trở thành mái ấm tình thương, đời sống cộng đoàn tu trì, đời sống 

cộng đoàn giáo xứ thêm sống động, thêm thánh thiện, và làm cho 

thế giới ngày thêm phát triển tốt đẹp, thêm lành mạnh. 

Chính vì cùng nhau đi trên một con đường, nên chúng ta cần có sự 

hiệp thông, không phải mạnh ai nấy đi, mà đòi hỏi chúng ta biết 

quan tâm, biết nghĩ đến nhau, dìu nhau, nương nhau bước đi trên 



 35 

con đường đó. Muốn đi được đường dài, buộc chúng ta phải bước 

đi cùng nhau. 

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, và sự hướng dẫn của Hội Thánh, 

chúng ta một chút thẩm định, một chút dừng lại soi xét lòng mình 

về sự hiệp thông trong đời sống, phải chăng lắm khi có nhiều bất 

cập, và có vẻ nó có sự phân cực, phân mảnh vô hình nào đó, mà 

chúng ta âm thầm nhìn ngắm. Và chúng ta tưởng chừng ranh giới 

của sự Hiệp Thông cũng rất mong manh và giới hạn. 

Trước hết,  

- Hiệp Thông với Chúa: là một người Ki-tô hữu, một người 

sống đời dâng hiến, chắc hẳn chúng ta tự hào rằng chúng ta 

sống xứng danh là người Ki-tô hữu khi giữ được những 

ngày Chúa Nhật hoặc dăm ba việc lành phúc đức, hay là 

một người tu sĩ, chúng ta sống khấn giữ ba lời Khấn Dòng 

thì chúng ta cho là đã đủ sống tương tác, sống liên kết, hiệp 

thông với Chúa? 

 

- Hiệp Thông với anh chị em: Trong đời sống của con người 

bình thường, và đời sống người ki-tô cũng không ngoại lệ, 

ai ai cũng muốn phấn đấu cho mình đạt được, có gì đó trong 

tầm tay của mình, muốn trổi vượt hơn người khác, tài, tình 

và tiền… một cách đầy đủ nhất. Thế nhưng, đó cũng là nguy 

cơ làm cho chúng ta quên đi tính hiệp nhất, hiệp thông đối 

với nhau. Đôi khi, vô tình hay cố ý, ít hay nhiều chúng ta 

loại trừ nhau, gạt anh chị em ra bên lề, không có trách nhiệm 

trên nhau, độc quyền, coi thường vai trò của người khác, và 

co cụm theo nhóm… vì một suy nghĩ, một tư lợi cá nhân 

nào đó mà đánh mất bản chất hiệp thông mà Thiên Chúa và 

Hội Thánh đã mời gọi, mong muốn chúng ta. 

 

Vì chỉ khi chúng ta sống tình thần hiệp thông, chúng ta mới có thể 

tham gia, sứ vụ cho những công cuộc Thiên Chúa muốn, Hội Thánh 
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muốn. Nếu chúng ta không sống hiệp thông chúng ta khó mà cùng 

nhau tham gia thi hành sứ vụ, và làm cho Hội Thánh suy yếu do 

không huy động được tổng lực cho công cuộc phúc âm hóa thế giới 

(ĐTGM Gise Nguyễn Năng). Và Không thể cứ mãi an phận với 

thứ “mục vụ bảo tồn” lâu đời mà không dám “hoán cải mục vụ” 

(Niềm vui Tin Mừng, ss. 25- 27) để nhiệt tình dấn thân cho sứ vụ. 

Không thể cứ khư khư bảo vệ cơ chế và duy trì não trạng cũ kỹ để 

dửng dưng đứng ngoài cuộc. 

Nếu Hội Thánh không sống lối sống hiệp hành, thì gương mặt, uy 

tín của Hội Thánh sẽ suy giảm. Nghĩa là chúng ta chưa diễn tả được 

Hội Thánh là nhà, không tìm thấy nơi mẹ Hội Thánh là nơi cảm 

thông, đỡ nâng, một bàn tay ôm ấp của mẹ hiền cho những anh chị 

em ngoài kia đang đau khổ, những anh chị em thấp cổ bé miệng, 

những anh chị em đang đi trong đêm đen của cuộc đời. Và anh chị 

em ấy thất vọng nên xa lìa Hội Thánh, Hội Thánh sẽ không còn là 

nơi đáng tin cậy nữa. 

Lạy Chúa Giê-su Hài Nhi, Hội Thánh chúng con đang phải đối diện 

với những đau thương không thể tránh trong việc loan báo Tin 

Mừng. Xin cho chúng con dám nhìn vào sự thật, dám nghe sự thật. 

Đừng vội biện minh để làm giảm sự thật, nhất là những sự thật đau 

lòng về cách hành xử, lối sống của các thừa tác viên. Nhờ đó, người 

tông đồ của Chúa mới được biến đổi và hăng say làm lan rộng nước 

Chúa ở mọi nơi. 

  

MTG Cái Mơn 
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ĐẶC SỦNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ[1] 

 

“Đặc sủng của các Đấng sáng lập biểu lộ như là một kinh nghiệm 

về Thần Khí, được truyền lại cho các môn đệ của họ để sống, giữ 

gìn, đào sâu và không ngừng phát triển trong sự hài hòa với Thân 

Thể Chúa Kitô đang không ngừng lớn lên.” (MR 11) 

 

I. Đặc Sủng Của Các Dòng Tu 

  

Đặc sủng được coi là ân huệ mà Thần Khí ban cho mỗi người hay 

mỗi Hội dòng vì lợi ích chung. Văn kiện của Bộ Các Hội Dòng Tận 

Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ và Bộ Giám mục đã nói về đặc sủng 

của đấng sáng lập như sau: “Đặc sủng của các Đấng sáng lập biểu 

lộ như là một kinh nghiệm về Thần Khí, được truyền lại cho các 

môn đệ của họ để sống, giữ gìn, đào sâu và không ngừng phát triển 

trong sự hài hòa với Thân Thể Chúa Kitô đang không ngừng lớn 

lên.” (MR 11) Đây là một cảm nghiệm đặc biệt về Thần Khí của 

Đấng sáng lập; qua đó, giúp vị này nhận thức một hướng đi mới 

trong đường nên thánh và hoạt động tông đồ.[2] Như thế, đoàn sủng 

của mỗi dòng tu bao gồm hai khía cạnh: linh đạo (con đường nên 

thánh riêng của Hội dòng) và sứ vụ. 

  

Mỗi Hội dòng chỉ nhận được một đặc sủng, được ban qua Đấng 

sáng lập. Đấng sáng lập chia sẻ Đặc sủng (đoàn sủng)[3] này cho 

cả Hội dòng để mọi thành viện cùng sống đặc sủng ấy và làm phong 

phú thêm đặc sủng ấy qua dòng thời gian. Đặc sủng là yếu tố chính 

tạo nên sự khác biệt giữa hội dòng này với hội dòng khác. Đặc sủng 

http://conggiao.info/dac-sung-dong-men-thanh-gia-d-55160#_ftn1
http://conggiao.info/dac-sung-dong-men-thanh-gia-d-55160#_ftn2
http://conggiao.info/dac-sung-dong-men-thanh-gia-d-55160#_ftn3


 38 

chính là sức sống, là nguồn mạch của mọi hoạt động tông đồ của 

mỗi hội dòng. Một hội dòng mà không sống theo đặc sủng của đấng 

sáng lập sẽ đánh mất đi căn tính của nó, và như một hệ quả, mất đi 

phương hướng của nó. Chìa khóa cho sự phát triển của mỗi hội 

dòng là trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập. Bởi đó, Đức 

Giáo hoàng Phaolô VI đã kêu gọi các cộng đoàn tu trì phải trung 

thành với tinh thần, với những ý hướng Phúc âm và gương thánh 

thiện của đấng sáng lập. Chính ở đây mà các hội dòng tìm thấy 

nguồn gốc của họ (x. ET 11-12). 

  

Linh Đạo là con đường thiêng liêng, con đường nên thánh. Trong 

các dòng tu, mỗi hội dòng đều có một linh đạo riêng, một con 

đường nên thánh riêng do vị sáng lập đề ra qua ơn soi sáng của 

Chúa Thánh Thần. Các Vị sáng lập hoặc dựa vào Tin Mừng để 

hướng dẫn đời sống thiêng liêng, hoặc chọn một mẫu gương như 

Mẹ Maria, thánh Giuse, thánh Phaolô,…  hoặc chọn sống một mầu 

nhiệm nào đó để nên thánh, như mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm 

Truyền Tin, mầu nhiệm Thập giá, mầu nhiệm Thánh Thể,… 

  

Mỗi dòng có sứ vụ/sứ mệnh riêng biệt. Đây chính là mục đích của 

vị sáng lập khi thành lập dòng. Mỗi dòng được thành lập để đáp 

ứng nhu cầu nào đó của Giáo hội hoặc xã hội: dòng Lasan: giáo 

dục; dòng Gioan Thiên Chúa: phục vụ bệnh nhân; Tu hội Xuân 

Bích: đào tạo linh mục; dòng Phaolô Thiện Bản: rao giảng Đức 

Kitô bằng sách báo và các phương tiện truyền thông,… Đặc sủng 

luôn gắn liền với sứ mệnh truyền giáo, mỗi hội dòng có một sứ 
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mệnh truyền giáo riêng biệt, tùy theo đặc sủng của mình (x. VC 19, 

72, 46; PC 10, 20; Can 673, 674, 676, 677). 

  

Đức Gioan Phaolô II cũng yêu cầu các hội dòng chú tâm vào 

việc đào tạo theo đoàn sủng riêng biệt của họ, để họ có thể thực 

hiện sứ mệnh loan báo Tin mừng tùy theo đoàn sủng của mình 

(x. VC 68, 72). Các hội dòng chỉ có thể trung thành với đặc sủng 

nguồn gốc khi họ biết thế nào để đọc được những dấu chỉ của thời 

đại và biết thế nào để đáp ứng lại những nhu cầu của Giáo hội và 

xã hội trong thời hiện tại. “Các Bề trên và các phần tử hãy trung 

thành duy trì sứ mệnh và các công tác riêng của dòng. Tuy 

nhiên, họ hãy biết thích ứng chúng cách khôn ngoan chiếu theo 

nhu cầu của thời thế và địa phương, kể cả bằng việc sử dụng các 

phương tiện mới mẻ và thích ứng.” (Can 677 §1). Dù nhu cầu mục 

vụ cấp bách thế nào đi nữa, chúng ta luôn phải nhớ rằng sự đóng 

góp tốt nhất mà một hội dòng có thể đem lại cho Giáo hội là sự 

trung thành với đoàn sủng của họ. Hội dòng càng hiện diện theo 

đoàn sủng của mình, càng đem lại nhiều hoa trái (x. FLC 61; 

MR 49- 50). 

  

Trung thành mà không thích nghi vào bối cảnh mới, sẽ dẫn đến chỗ 

suy tàn; đổi mới mà không bám vào gốc của nó, sẽ dẫn đến chỗ lập 

nên một hội dòng mới. Sai lầm có thể xảy ra là khi chúng ta “hiện 

đại hóa” đặc sủng, thay mới hoàn toàn để cho nó hấp dẫn hơn, hoặc 

sử dụng đặc sủng của đấng sáng lập để phục vụ cho chính chúng 

ta, để biện minh cho những quyết định và hành động của chúng ta. 

Điều này có thể là tốt, nhưng nó không phải là mục đích của đấng 
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sáng lập. Nó có thể phá đi những gì đã được dày công xây dựng và 

làm mất đi đặc tính và căn tính của hội dòng.[4]  Mỗi hội dòng cũng 

có thể có thêm một số hoạt động khác với sứ vụ chuyên biệt của 

mình, nhưng không nên để cho những hoạt động này trở thành 

những hoạt động chính. Nên để cho một số phần tử nào đó phụ 

trách mà thôi. Trong bối cảnh xét lại các hình thức hoạt động tông 

đồ, văn kiện “Những yếu tố cốt yếu của đời tu” (số 27) đã đưa ra 

những khuyến cáo về ba cơn cám dỗ khi xây dựng kế hoạch hoạt 

động tông đồ: (i) muốn ôm đồm mọi hình thức hoạt động tông đồ, 

(ii) bỏ đi những hình thức hoạt động truyền thống theo đặc sủng 

của dòng, để chạy theo những hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội 

tức thời, nhưng lại không hợp với đặc sủng của dòng, (iii) phân tán 

nhân lực dòng vào những hoạt động ngắn hạn, chỉ liên hệ đến đặc 

sủng một cách mơ hồ; do đó, với thời gian, tính cách đồng nhất 

trong việc thực hiện đặc sủng của dòng sẽ bị tổn thương.[5] Muốn 

có đổi mới, chúng ta cần biết chúng ta là ai. Mỗi hội dòng phải ra 

sức giữ lấy căn tính của mình để khỏi rơi vào tình trạng mập mờ, 

không xác định được vị trí và nhiệm vụ của mình trong đời sống 

Giáo hội (x. FLC 46). 

  

 Theo tông huấn về Đời sống thánh hiến, căn tính của đời sống 

thánh hiến là thánh hiến (mục đích của thánh hiến là nên thánh qua 

việc bắt chước Đức Kitô sống trinh sạch, khó nghèo và vâng lời) 

và sứ sụ (x. VC 32- 35, 76). Mỗi dòng tu cũng có căn tính riêng, 

được định hình bởi Đặc sủng của Đấng sáng lập: Linh đạo (con 

đường nên thánh) và sứ vụ. Như vậy, các tu sỹ đều có chung một 

con đường nên thánh: bắt chước Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng 
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dạng với Đức Kitô qua việc sống 3 Lời Khuyên Phúc Âm. Mỗi 

dòng tu lại có một con đường nên thánh riêng (linh đạo). 

   

II. Đặc Sủng Dòng Mến Thánh Giá 

   

1. Linh đạo: 

  

Đức cha Lambert de la Motte lập một Hội dòng mang tên Mến 

Thánh Giá. Đây cũng chính là linh đạo của dòng. Để sống linh đạo 

này, các nữ tu Mến Thánh Giá phải hướng trọn lòng trí và cuộc 

sống vào Đức Giêsu-Kitô Chịu- Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất. 

  

Lúc mới lên 9 tuổi, khi suy niệm sách Gương Phước, giải thích về 

câu Tin Mừng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập 

giá hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9, 23), Đức cha Lambert đã được 

ơn Chúa thúc đẩy để chọn con đường nên thánh bằng con đường 

khổ giá. Đây chính là một cảm nghiệm/ kinh nghiệm về Thần Khí 

của Đức cha Lambert. Từ đó, Đức Giêsu-Kitô Chịu- Đóng- Đinh 

đã dần dần lôi cuốn, chiếm đoạt tâm trí, lối sống, hoạt động tông 

đồ của ngài và thôi thúc ngài lập nên một Hội dòng quy tụ những 

người yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.[6] 

  

Đức cha Lambert quyết tâm noi theo Đức Giêsu-Kitô: bị bắt bớ, sỉ 

nhục, chế giễu, đánh đòn, vác thập giá ….nhưng vẫn không kêu ca, 

không hề thốt ra một lời, như con chiên hiền lành bị đem đi giết (x. 

Is 53,7-8). Đức cha Lambert quả quyết: “Mọi ân sủng và thánh đức 

nơi hết thảy mọi người đã qua đời trong các thế kỷ trước đây, hoặc 
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đang sống trong hiện tại, hoặc sẽ sinh ra cho đến tận thế, là hoa quả 

của Thánh Giá Đức Giêsu-Kitô mà thôi.”[7] Đức Cha Lambert còn 

nhấn mạnh đây là con đường nên thánh đúng nhất mà tại sao “nhiều 

người đi tìm ở đâu đâu những phương thế dẫn tới sự công chính, 

chứ không tìm nơi thánh giá.”[8] 

  

Trong cuộc hành trình truyền giáo ở Viễn đông, lúc dừng chân ở 

thủ đô Thái Lan, ngài đã tĩnh tâm 40 đêm ngày và đã trải qua một 

kinh nghiệm thiêng liêng rất đặc biệt: ngài muốn chứng tỏ một tình 

yêu phi thường đối với Chúa Giêsu, thông dự vào cuộc thương khó 

của Chúa bằng việc đánh tội hằng ngày, “để long trọng suy tôn hy 

lễ Thánh Giá cao cả của Chúa và cũng để hoàn tất điều duy nhất 

còn thiếu nơi hy lễ bàn thờ, đó là phải có sự đau khổ. Đây là bí 

quyết mới mẻ làm hài lòng Đức Giêsu-Kitô.” Ngài sống khiêm 

nhường; luôn cầu nguyện, chiêm niệm về con đường khổ giá; 

thường xuyên đánh tội, chế ngự thân xác, ăn chay, kiêng thịt và 

rượu để đền tội và đồng lao cộng khổ với Chúa trong công cuộc 

cứu độ. Ngài không ngừng tạ ơn Chúa khi gặp đau khổ và hăm hở 

bước theo Chúa trên con đường khổ giá để làm sáng danh Chúa. 

Ngài hy sinh cầu nguyện cho lương dân được ơn trở lại với 

Chúa.[9] 

  

Đức cha Lambert không chỉ vui vẻ đón nhận những đau khổ Chúa 

gửi đến, mà ngài còn làm thay cho Chúa, tạo ra những đau khổ 

bằng cách cho Chúa mượn thân xác để Chúa tiếp tục bị sỉ nhục, chế 

giễu, vác thập giá[10]: 
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- Khi còn làm nghề luật sư, ngài bị ngã ngựa trên đường đi ăn tiệc 

cưới, dù mũ đội đầu bị bay mất và trang phục bị vấy bẩn, ngài vẫn 

để vậy và bước vào phòng tiệc cưới dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi 

người. 

  

- Có lần ngài cải trang thành người nghèo để đi ăn xin trong suốt 

một ngày với bao khinh bỉ và sỉ nhục của những người qua lại. 

  

- Để chuẩn bị lãnh chức linh mục, ngài đã thực hiện một cuộc hành 

hương “khổ nhục” từ Caen đến Rennes, khoảng 120 km: ngài cải 

trang thành người quê mùa, ăn mặc rách rưới để được người ta 

khinh chê, sỉ nhục… 

  

- Vì bác ái, ngài giúp một thiếu nữ nghèo đem giấy tờ cho thừa phát 

lại. Ông này hiểu lầm ngài là một tay trung gian ăn huê hồng. Ngài 

không cải chính, nhưng rất vui mừng vì bị hiểu lầm như thế. 

  

Đức cha Lambert, trong cơn đau khủng khiếp lúc hấp hối, không 

ngớt lập lại lời nguyện: “Lạy Chúa, xin gia tăng sự đau đớn, xin 

ban thêm sức chịu đựng cho con”.[11] Ngài mong được chết một 

cách đau đớn vì Chúa Kitô.[12] 

  

Đức cha Lambert đã lập nên Hội dòng những người yêu mến Thánh 

Giá để ‘chuyên chú tưởng nhớ và noi theo cuộc Thương Khó của 

Chúa Giêsu-Kitô mỗi ngày.”[13]  Chính ngài đã sống linh đạo Mến 

Thánh Giá này và trở thành mẫu mực cho con cái của ngài.[14] 
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Tóm lại, để sống linh đạo Mến Thánh Giá: “Đức Giêsu-Kitô Chịu- 

Đóng- Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”  

 

- Yêu mến Thánh Giá, hằng ngày suy niệm/chiêm niệm về con 

đường khổ giá mà Chúa đã đi từ lúc Chúa bị bắt đến lúc Chúa chịu 

chết trên thập giá (bị bắt như một tội nhân, bị phản bội, bị kết án 

bất công, bị khạc nhổ, sỉ nhục, đội mão gai, chế giễu, đánh đòn, vác 

thập giá lên núi Sọ, bị ngã nhiều lần, bị đóng đinh và chết trên thập 

giá). 

  

- Noi theo/bắt chước Đức Giêsu-Kitô trên con đường khổ giá, làm 

thay cho Chúa, cho Chúa mượn thân xác để tiếp tục hy sinh bằng 

cách ăn chay hãm mình, chế ngự thân xác, vui vẻ chấp nhận những 

đau khổ về tinh thần (bị hiểu lầm, chống đối, sỉ nhục, chỉ trích, …) 

cũng như những đau khổ thể xác (phục vụ quên mình, bệnh tật, lao 

nhọc,….) để Chúa tiếp tục dùng con đường khổ giá cứu chuộc nhân 

loại. 

  

Như vậy, càng bắt chước Đức Kitô, càng nên giống Đức Kitô, càng 

trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô qua con đường khổ giá 

để cứu chuộc nhân loại, càng thánh thiện.[15] 

  

Như vậy, từ chiêm niệm trong lòng dẫn tới hành động bên ngoài và 

giống như Đức cha Lambert[16], các nữ tu Mến Thánh Giá có thể 

nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà 

là Đức Kitô sống và hoạt động trong tôi” (Gl 2, 20) và “hoàn tất 
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nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong những đau khổ Chúa 

Giêsu phải chịu vì thân mình Người là Hội thánh” (Cl 1, 24). 

  

Đối với dòng Mến Thánh Gia, chiêm niệm và truyền giáo luôn gắn 

chặt với nhau. Khi sống linh đạo Mến Thánh Giá (suy niệm/chiêm 

niệm và hy sinh hãm mình), các nữ tu Mến Thánh Giá luôn hướng 

đến việc cầu xin Thiên Chúa ban ơn ăn năn trở lại cho lương dân 

(sứ vụ số 1). 

   

2. Sứ vụ 

  

Mục đích/sứ vụ lập dòng được Đức cha Lambert ghi vào trong Luật 

Tiên Khởi dòng nữ Mến Thánh Giá Chúa Giêsu-Kitô, chương 3: 

  

1. Tất cả những người đi theo nếp sống này phải liên lỉ kết hợp 

nước mắt, việc suy gẫm cầu nguyện và hãm mình đền tội với công 

nghiệp của Đức Kitô, để cầu xin Thiên Chúa ban ơn ăn năn trở lại 

cho lương dân trong ba miền truyền giáo thuộc quyền các vị đại 

diện Tông Tòa, cách riêng ở Đàng Ngoài. 

  

2. Dạy các thiếu nữ, giáo cũng như lương, những điều nữ giới cần 

biết. Nếu vì tình huống hiện nay xảy đến cho đạo Thánh không thể 

làm được, chị em hãy nhớ rằng khi hoàn cảnh cho phép, thì đó là 

một trong những nhiệm vụ chính của mình.  

 

3. Săn sóc những phụ nữ, thiếu nữ đau ốm bệnh tật cả giáo lẫn 

lương. Nhờ cơ hội đó khuyên bảo họ lo phần rỗi và trở lại với Chúa. 



 46 

  

4. Cố gắng rửa tội cho những trẻ nhỏ lâm cơn nguy tử, kẻo chúng 

chết mà không được nhận ơn Thánh tẩy. 

  

5. Dùng mọi cách kêu gọi những người phụ nữ và thiếu nữ trụy lạc 

trở về nếp sống lương thiện.  

 

Qua mục đích số 2, số 3 và số 5, Đức cha Lambert đã chọn đối 

tượng phục vụ của Hội dòng là phụ nữ và thiếu nữ lương cũng như 

giáo: dạy dỗ, săn sóc và cải hóa họ. Ngài nhấn mạnh đó là một 

trong những nhiệm vụ chính của Hội dòng (số 2). Đây chính là nét 

tạo nên căn tính của Hội dòng, tạo nên sự khác biệt với các dòng 

khác. Có thể nói đặc sủng/đoàn sủng của dòng Mến Thánh Giá là 

dạy dỗ, săn sóc và cải hóa các phụ nữ và thiếu nữ lương cũng như 

giáo. Nói các khác, dòng Mến Thánh Giá được lập nên là để phục 

vụ các phụ nữ và thiếu nữ lương cũng như giáo.  

 

Đức cha Lambert còn hiểu rõ hoàn cảnh của xã hội Việt nam đang 

và sẽ bị cấm cách đạo, nên ngài nhắn nhủ “khi hoàn cảnh cho phép” 

thì phải chú tâm vào sứ vụ chính này. Đây cũng là điều mà công 

đồng Vatican II kêu gọi các dòng tu phải khám phá lại tinh thần và 

mục đích của Đấng sáng lập (x. PC 2b). Thư Đức Thánh Cha Nhân 

Dịp Năm Về Đời Sống Thánh Hiến 2015 kêu gọi những người sống 

đời thánh hiến “dấn thân canh tân đoàn sủng, kiểm điểm sự trung 

thành đối với sứ mạng đã được ủy thác, tiếp tục làm phong phú và 

thích nghi, nhưng không đánh mất đi căn tính của mình. 

Chính Đức cha Lambert đã thi hành sứ vụ này:[17] 
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- Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài đã tham gia Hiệp Hội Thánh 

Thể với một trong những mục đích của Hiệp Hội là “giúp hoàn 

lương những thiếu nữ trụy lạc.” 

  

- Sau khi chịu chức linh mục năm 1655, ngài thành lập một “trung 

tâm tiếp đón những phụ nữ hư hỏng.” 

  

Các nữ tu Mến Thánh Giá từ buổi đầu đã chú tâm vào phục vụ phụ 

nữ và thiếu nữ lương cũng như giáo. Theo bài viết “350 năm Dòng 

Mến Thánh Giá: Sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá, 16/06/2020”: 

 

- Một đóng góp hữu ích của các nữ tu Mến Thánh Giá là công việc 

dạy dỗ các thiếu nữ. Trong thư ngày 02/06/1830 gửi cho Hội 

Truyền Bá Đức tin, Đức Cha Taberd cho biết đang có 16 Nhà dòng 

Mến Thánh Giá, “tất cả các nhà này sẽ đón nhận các người cùng 

giới để dạy dỗ và đào tạo họ các công việc thích hợp”. Những người 

trẻ này, sau khi về lại nhà mình, sẽ trở thành những người mẹ tốt 

của gia đình, và qua gương sáng cũng như qua những lời dạy dỗ 

của họ, sẽ là gương mẫu và sự nâng đỡ cho bạn hữu. 

  

- Trong những lúc đồng bào gặp cảnh đói khổ vì thiên tai, các nữ 

tu hy sinh một phần nhà của mình để đón tiếp các phụ nữ đau yếu 

và các trẻ mồ côi. 
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- Đức Cha Retord kể lại trong thư gửi cho cha Laurent ở Lyon vào 

tháng 01/1846: “Họ đi thăm viếng và an ủi những người đau yếu, 

giúp chúng tôi dạy dỗ các phụ nữ dự tòng.” 

  

Trước năm 1975, các Hội dòng Mến Thánh Giá đã có nhiều cơ sở 

để phục vụ đối tượng này. Sau năm 1975, tất cả các phương tiện để 

thi hành sứ vụ của các dòng tu đã được quốc hữu hóa như: trường 

học, bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà cô nhi, trại phong, …Hoạt động 

tông đồ của các dòng tu bị hạn chế tối đa. Bên cạnh đó, đời sống 

kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các 

dòng tu chỉ cố gắng sao cho có thể sống còn. Không còn phương 

tiện để thi hành sứ vụ chính, các tu sĩ làm bất cứ công việc gì để có 

thể tồn tại. Đây thực sự là giai đoạn khủng hoảng về căn tính của 

các dòng tu. Trải qua một giai đoạn dài như thế, các dòng tu có thể 

dần dần mất ý thức về sứ vụ chính của mình, những tu sĩ trong giai 

đoạn này không thể sống, giữ gìn, đào sâu và không ngừng phát 

triển đoàn sủng của mình như định nghĩa về đặc sủng được nói đến 

ở trên. Và như vậy, họ không thể truyền lại cho thế hệ kế tiếp một 

cách chính xác và trung thành. Và nếu các dòng tu còn ý thức về 

sứ vụ, nhưng điều kiện không cho phép, các dòng tu cũng gặp rất 

nhiều khó khăn để thi hành sứ vụ riêng biệt của mình. Và hậu quả 

là nhiều dòng tu ngày nay thi hành những sứ vụ giống nhau. Nhiều 

hội dòng cố gắng thích nghi vào trong bối cảnh mới, nhưng cũng 

không dễ dàng. Điều quan trọng là thích nghi vào môi trường mới 

thế nào mà vẫn giữ được căn tính của Hội dòng. Đối với các Hội 

dòng Mến Thánh Giá, giai đoạn hiện nay là thời điểm mà Đức cha 

Lambert đã tiên đoán “khi hoàn cảnh cho phép”, giúp các nữ tu 
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Mến Thánh Giá chú tâm vào sứ vụ chính của họ.  

 

Đoàn sủng của dòng Mến Thánh Giá là một hồng ân lớn lao Chúa 

ban cho Giáo hội Việt Nam. Các nữ tu dòng MTG đã sinh ra và lớn 

lên trong lòng Giáo hội Việt Nam; cùng với Giáo hội Việt Nam trải 

qua những thăng trầm, với 350 năm hiện diện, “liên lỉ kết hợp nước 

mắt” như chính lời Đức cha Lambert đã viết trong Luật Tiên Khởi, 

có lúc phải mục nát đi để sản sinh những hoa trái như ngày hôm 

nay. Có thể nói rằng lịch sử Dòng MTG gắn liền với lịch sử của 

Giáo Hội Việt Nam. Ngày nay, có 30 hội dòng MTG với các nữ tu 

hiện diện khắp nơi trong nước và ngoài nước. Nhiều dòng tu phát 

xuất từ các dòng MTG hay lúc đầu được các nữ tu MTG giúp hình 

thành và đào tạo như dòng Con Đức Mẹ Nam Vang, Thừa Sai Đức 

Mẹ Trinh Vương, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Con Đức Mẹ Mân Côi, 

Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, Nữ 

Vương Hòa Bình,… 

  

Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, csf 

Nguồn: conggiao.info 
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 BÍ QUYẾT 90/10! 

 

Bí quyết đó là gì? 

 

* 10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn. 

* 90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những 

chuyện xảy ra đó. 

 

Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ : 

 

Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn vô tình 

làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không 

kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền 

quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả 

vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi 

nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở 

xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ 

chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, 

đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. 

Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con 

bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng 

trễ 20 phút, lại sực nhớ mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của 

bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng 

tệ hại tiếp tục xảy ra. 

 

Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ 

đón mừng mình như ngày hôm trước. 

Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế? 

 

A. Tại tách cà phê chăng? 

B. Tại con gái bạn chăng? 

C. Tại người cảnh sát à? 

D. Hay do bạn gây ra? 
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Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền 

phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã 

tạo nên một ngày bất hạnh. 

 

Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, 

cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau 

con nên cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và 

mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu 

bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn 

đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi 

sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả. 

 

Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ 

xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới 

những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy 

ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc 

bạn thành công! 

 

Sưu tầm 
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Mẹ của Đức Gioan-Phaolô II chọn sự sống sau khi bác 

sĩ khuyên bà nên phá thai 

 
 

 
 

Ông bà thân sinh Đức Karol Wojtyla 

 

Hơn một trăm năm trước, ngày 18 tháng 5 bà Emilia Wojtyla đã 

sinh Karol, đứa con thứ nhì sau kỳ mang thai khó khăn có thể nguy 

hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ đã trở thành Thánh Gioan Phaolô II. 

 

Trong quyển sách vừa xuất bản ở Ba Lan, Milena Kindziuk kể câu 

chuyện mẹ của Thánh Gioan Phaolô II được khuyên nên phá thai. 

 

Bà Kindziuk nói trong cuộc phỏng vấn với ACI Stampa: “Mẹ của 

ngài phải lựa chọn giữa mạng sống của mình và đứa con bà đang 

http://phanxico.vn/2022/05/20/me-cua-duc-gioan-phaolo-ii-chon-su-song-sau-khi-bac-si-khuyen-ba-nen-pha-thai/
http://phanxico.vn/2022/05/20/me-cua-duc-gioan-phaolo-ii-chon-su-song-sau-khi-bac-si-khuyen-ba-nen-pha-thai/
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mang trong bụng, nhưng đức tin sâu sắc của bà không cho phép bà 

lựa chọn phá thai.” 

 

Tác giả nói thêm: “Trong sâu thẳm trái tim, bà đã sẵn sàng hy sinh 

mạng sống mình cho đứa con bà đang mang trong bụng.” 

 

Quyển sách có tựa đề “Emilia và Karol Wojtyla. Cha mẹ của Thánh 

Gioan Phaolô II”, tác giả trích dẫn lời khai của nữ hộ sinh 

Tatarowa, và các báo cáo của hai người bạn của bà, Helena 

Szczepańska và Maria Kaczorowa, cũng như kỷ niệm của người 

dân ở Wadowice. Tác giả cho thấy, bà Emilia Wojtyla đã bị trầm 

cảm vì bác sĩ đầu tiên Jan Moskał dứt khoát bắt bà phải phá thai. 

 

Nhưng hai ông bà Emilia và Karol Wojtyla “đã có quyết định táo 

bạo, dù thế nào đi nữa, đứa trẻ mà họ đã thụ thai phải được sinh ra. 

Vì thế họ đi tìm một bác sĩ khác.” 

 

Cuối cùng họ gặp bác sĩ Samuel Taub, một bác sĩ do thái ở Krakow, 

ông dọn về Wadowice sau Thế chiến thứ nhất. 

 

Tác giả Kindziuk nói: “Bạn bè của Emilia giữ những kỷ niệm đẹp 

về chuyến thăm này. Bác sĩ xác nhận có nguy cơ biến chứng trong 

khi sinh kể cả bà mẹ phải chết, nhưng ông không đề nghị phá thai.” 

Thai kỳ của bà Emilia khó khăn, phần lớn bà phải nghỉ ngơi và 

không có nhiều sức. Bác sĩ khuyên bà nên thường xuyên nằm nghỉ 

và ăn uống thật đầy đủ. 

 

Ngày 18 tháng 5 năm 1920, Emilia nằm trong phòng khách căn nhà 

ở đường Kościelna, có một nữ hộ sinh bên cạnh. Cùng lúc đó, Ông 

Karol Sr. và người con trai 13 tuổi Edmund của họ đi ra ngoài vào 

khoảng 5 giờ chiều để dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ giáo xứ ngay 

trước mặt nhà, giáo dân hát kinh cầu Loreto. 
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Bà Emilia xin bà nữ hộ sinh mở cửa sổ để những âm thanh đầu tiên 

con trai bà nghe là bài hát kính Đức Mẹ. Emilia Wojtyla đã sinh 

con khi đang nghe hát kinh cầu Loreto. 

 

Thánh Gioan-Phaolô II cũng đã nói với thư ký riêng Stanislaw 

Dziwisz của ngài rằng, ngài sinh ra đã hát kinh cầu kính Đức Mẹ. 

Ngài được bầu giáo hoàng vào đúng giờ sinh của ngài. 

 

Các án phong thánh của thân sinh Đức Gioan-Phaolô II đã chính 

thức mở ra tại Ba Lan vào tháng năm. Karol, một trung úy trong 

quân đội Ba Lan, và Emilia, một giáo viên đã kết hôn ở Krakow 

ngày 10 tháng 2 năm 1906. Ông bà có ba người con: Edmund năm 

1906, Olga, chết ngay sau khi sinh, và Karl năm 1920 . 

 

Trước khi qua đời vì một cơn đau tim và suy gan năm 1929, Emilia 

là một phần thiết yếu của đức tin gia đình. Khi mẹ qua đời, Karol 

Wojtyla còn một tháng thì đầy 9 tuổi. 

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

Nguồn: phanxico.vn 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

TÍNH ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI  
KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA 

 

Để hiểu "Cho một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia, sứ 

vụ" (Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 

missione), chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI 

một cách đúng đắn, nên hiểu theo sự giải thích của chính Hội 

Thánh. Đó là của Ủy ban Thần học Quốc tế, gồm một nhóm các 

Giám mục và nhà thần học đã nghiên cứu "Tính đồng hành trong 

đời sống và trong sứ vụ của Giáo hội" (La sinodalità nella vita e 

nella missione della Chiesa). Họ đã làm việc trong thời gian 3-4 

năm, 2014-2017, và đã ra tập tài liệu thần học này, đã được Bộ 

Giáo lý Đức tin phê chuẩn, sau khi có ý kiến chấp thuận của Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô.  

 

Các chương của tập tài liệu gồm có:  

 

Chương 1: Tính đồng hành trong Kinh thánh, trong truyền thống, 

trong lịch sử.  

 

Chương 2: Hướng đến một thần học về tính đồng hành  

 

Chương 3: Việc thực hiện tính đồng hành: đối tượng, cấu trúc, tiến 

trình, sự kiện đồng hành  

 

Chương 4: Hoán cải cho một tính đồng hành được đổi mới  

 

Bài này khảo sát chủ yếu là phần Dẫn nhập của tài liệu nghiên cứu 

do UBTH nói trên.  

 

 

 

 



 58 

1. TỪ NGỮ VÀ KHÁI NIỆM  
 

Phần Mở đầu của tập tài liệu giúp chúng hiểu những khái niệm hay 

thuật ngữ được sử dụng liên quan đến chủ đề, về "Một Giáo hội 

đồng hành" (Una Chiesa sinodale).  

 

1.1. Sinodus:  được gọi tụ họp, cộng đoàn Giáo hội 
Synodus là từ Latinh được chuyển âm từ chữ Hy Lạp cổ kính 

là σύνoδος. Nó được cấu tạo bởi tiền tố "σύν" có nghĩa là "với, 

cùng", và danh từ "ὁδός", có nghĩa là "đường", chỉ cuộc hành trình 

của Dân Thiên Chúa cùng nhau thực hiện (Ga 14,6). Các Kitô hữu, 

ban đầu, được gọi là "môn đệ của Đường" (x. Cv 9,2; 19,9.23; 22,4; 

24,14.22) (x. Số 3).  

 

Trong giáo hội Hy Lạp, nó diễn tả sự được gọi đến tụ họp (in 

assemblea) của các môn đệ của Chúa Giêsu và trong một số trường 

hợp, nó đồng nghĩa với cộng đoàn Giáo hội. Chẳng hạn, Thánh 

Gioan Kim Khẩu viết rằng Giáo hội là "danh từ chỉ cuộc hành trình 

cùng nhau (cammino insieme, σύνoδος)" (x. Số 3).  

 

1.2. Sinodus: cuộc hội họp, công nghị  
 

Trong Giáo hội Hy Lạp (Đông phương)  
 

Từ những thế kỷ đầu tiên, chữ "synodus" được dùng để chỉ những 

cuộc tụ họp trong Giáo hội được triệu tập ở nhiều cấp độ khác nhau 

(giáo phận, giáo tỉnh hoặc giáo miền, patriarcale, hoàn vũ) để biện 

phân, dưới ánh sáng của Lời Chúa và lắng nghe Chúa Thánh Thần, 

các vấn đề tín lý,  phụng vụ, giáo luật và mục vụ dần dần nảy sinh 

(x. Số 4).  

 

Trong Giáo hội Latinh (Tây Phương, Roma)  

 

Tuy nhiên, đó là trong Giáo hội Hy lạp - Đông Phương mà bây giờ 

phần lớn là thuộc Chính Thống giáo, còn trong Giáo hội Latinh - 

Tây Phương, là Công giáo Roma, thời bấy giờ lại không dùng 
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chữ Synodus - σύνoδος, nhưng chuyển dịch ra chữ Concilium. 

Chữ Concilium được dịch Việt ngữ là "Công đồng", như Công 

đồng Nicea, Công đồng Trento, Công đồng Vatican II, tức là hội 

nghị của các Giám Mục. Hội nghị các Giám mục của một miền, 

giáo tỉnh được gọi là Công đồng riêng; của hoàn vũ được gọi là 

Công đồng chung.  

 

Hai chữ synodus và concilium tuy có gốc khác nhau nhưng có ý 

nghĩa tương đương. Giáo hội Latinh dùng chữ Concilium là do nó 

nhắc lại tiếng Do Thái ָלָהק - (qahal), làm phong phú hơn 

từ synodus vì nó có nghĩa là "cuộc tụ họp do Thiên Chúa triệu tập 

- và bản dịch của nó sang tiếng Hy Lạp là ἐκκλησία - mà trong Tân 

Ước chỉ ra sự tập hợp cánh chung của Dân Thiên Chúa trong Chúa 

Giêsu Kitô (x. Số 4).  

 

Trong Giáo hội Latinh chúng ta, sự phân biệt 

giữa Synodus  và Concilium chỉ mới gần đây. Đến thời Công đồng 

Vatican II, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, ngày 15 tháng 9 năm 1965, 

với tự sắc Apostolica Sollicitudo, mới chính thức dùng 

chữ Synodus Episcoporum,  được dịch là Thượng Công nghị Giám 

mục (Nhóm ĐÔ Nguyễn văn Phương, cha Phan Tấn Thành) hoặc 

được dịch là Thượng Hội đồng Giám mục (Bản dịch HĐGM). 

Trong Bộ Giáo luật, Synodus Episcoporum được định nghĩa là một 

hội nghị các Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau 

trên thế giới, nhóm họp định kỳ và có nhiệm vụ đóng góp ý kiến 

giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo hội (đ. 342). 

Ngoài ra, trong Bộ Giáo luật còn có Synodus dioecesana, được dịch 

là Công nghị giáo phận, được định nghĩa như cuộc hội họp các đại 

biểu linh mục và các Kitô hữu khác của Giáo hội địa phương nhằm 

mục đích giúp đỡ Giám mục giáo phận trong việc mưu ích cho toàn 

thể cộng đồng Giáo phận (đ. 460).  
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1.3. Ý nghĩa của tính đồng hành – sinodalità  
 

Từ ngữ mới: Sinodalità, sinodale  
 

Trong văn  thần học, giáo luật và mục vụ của những thập niên gần 

đây, có sự xuất hiện một danh từ mới là  Sinodalità (tính đồng 

hành), và tính từ sinodale (có tính/thuộc đồng hành) cả hai đều phát 

xuất từ chữ "synodus" (x. Số 5).  

 

Như đã nói ở trên, σύνoδος - synodus diễn tả sự được gọi đến tụ 

họp (in assemblea) của các môn đệ Chúa Giêsu và trong một số 

trường hợp nó đồng nghĩa với cộng đoàn Giáo hội. 

Như trên đã nói, Sinodus- σύνoδος được dùng để chỉ những cuộc 

tụ họp, hội họp (assemblea, meeting). Giáo hội cũng là một cộng 

đoàn được gọi tụ họp. Do đó tính đồng hành (sinodalità) như là 

"chiều kích cấu thành" của Giáo hội.  

 

Bối cảnh của từ ngữ mới  
 

Từ ngữ mới "tính đồng hành" tuy không được thấy một cách rõ 

ràng trong Công đồng Vatican II, nhưng trong giáo huấn của Công 

đồng,  có thể khẳng định rằng yêu cầu về "tính đồng hành" lại là 

trọng tâm của công cuộc canh tân của Công đồng. Cách riêng về 

Giáo hội học về Dân Chúa (x. Số 6), trong đó Công đồng nhấn 

mạnh: 

 

- "Phẩm giá và sứ vụ chung" của tất cả những người đã được Rửa 

tội; 

 

- Sự "hiệp thông" diễn tả bản chất sâu xa của mầu nhiệm và sứ 

mạng của Giáo hội, có nguồn gốc và đỉnh cao trong Bí Tích Thánh 

Thể. 

 

- "Hiệp thông" chỉ tính Bí Tích của Giáo hội. Đó là sự kết hợp với 

(l’unione con) Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp nhất (l’unità) giữa 

các con người được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần trong Chúa 
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Giêsu Kitô.  

 

Sau khi nói đến bối cảnh canh tân của Công đồng, UBTH nêu ra ý 

nghĩa chính yếu của Sinodalità trong đời sống Giáo hội. 

 

Tính đồng hành (sinodalità): ý nghĩa  
 

UBTH cho ta một định nghĩa: 

 

Tính đồng hành (La sinodalità), trong bối cảnh Giáo hội học này, 

chỉ cung cách sống và hoạt động (modus vivendi et operandi)  riêng 

biệt của Giáo hội Dân Chúa biểu lộ và thực hiện cụ thể bản tính 

hiệp thông của mình (il suo essere comunione) trong việc bước đi 

cùng nhau (nel camminare insieme), trong việc tụ họp nhau và 

trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong sứ vụ 

Phúc âm hóa (Số 6). 

 

Nguyên bản tiếng Ý 

 

La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo 

specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio 

che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel 

camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare 

attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione 

evangelizzatrice. 

 

Hãy xét mệnh đề: "Tính đồng hành" chỉ cung cách sống và hoạt 

động (modus vivendi et operandi) riêng biệt của Giáo hội Dân  

Chúa". 

UBTH đã dùng cụm từ Latinh: modus vivendi et operandi, trong 

đó có danh từ là modus, có nghĩa là manner, method, way: cung 

cách, cách thức, lối, đường lối. Ở đây xin dùng chữ "cung cách". 

Vậy "Cung cách sống và hoạt động riêng biệt" của Giáo Hội đó có 

gì đặc biệt?  

 



 62 

Đó là:  

[...] biểu lộ và thực hiện cụ thể bản tính hiệp thông của mình trong 

việc bước đi cùng nhau (nel camminare insieme), trong việc tụ họp 

nhau và trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong 

sứ vụ Phúc âm hóa.  

 

Vậy cái cung cách hay cách thức sống mang "tính đồng hành" chính 

là cung cách sống biểu lộ và thực hiện cụ thể (manifesta e realizza 

in concreto) "bản tính hiệp thông" (il suo essere comunione). 

 

Ý niệm xuyên suốt hay nồng cốt của "tính đồng hành" chính là tính 

"hiệp thông" của Giáo hội. Theo định nghĩa trên, sự hiệp thông này 

được thể hiện và thực hiện một cách thực tiễn:  

- Trong việc bước đi cùng nhau (nel camminare insieme)  

- Trong tụ họp nhau (nel radunarsi in assemblea)  

- Trong tham gia tích cực vào sứ vụ (nel partecipare attivamente 

alla sua missione evangelizzatrice).  

 

Như vậy, có thể nói tóm tắt:  

 

Một Giáo hội đồng hành (Una Chiesa sinodale)  là một Giáo hội 

biểu lộ và thực hiện bản tính hiệp thông một cách thực tiễn trong 

việc cùng nhau tham gia tích cực vào sứ vụ Phúc âm hóa của mình. 

 

Phân biệt: tính đồng hành, hiệp thông, với tính hiệp đoàn 

(collegialità) 

 

UBTH cho thấy sự phân biệt giữa "tính đồng hành" với tính "hiệp 

đoàn" (collegialità) của các Giám mục: "Tính hiệp đoàn là dạng 

thức cụ thể trong đó tính đồng hành của Giáo hội tự thể hiện và 

được thực hiện ở tầm mức hiệp thông giữa các Giáo hội địa 

phương" (Số 6).  
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Ví dụ, trong một HĐGM, các Giám mục giáo phận trong một quốc 

gia làm việc chung với nhau, thể hiện tính hiệp đoàn của các Giám 

mục. Tính hiệp đoàn này cũng chỉ là một dạng thức trong nhiều 

dạng thức khác của tính đồng hành, vì chính trong tính hiệp 

đoàn này thể hiện và thực hiện tính hiệp thông. Một sự làm việc 

chung của các Giám mục trong HĐGM còn mang ý nghĩa hiệp 

thông  giữa các Giáo hội địa phương với nhau và với Giáo hội hoàn 

vũ. 

 

Nói một cách ngắn gọn hơn, "tính hiệp đoàn" là một trong những 

dạng thức của "tính đồng hành", trong đó "tính hiệp thông" được 

biểu lộ và thực hiện.  

 

Phân biệt: Tính đồng hành và tính hiệp hành  

 

Sinodalità, Synodality được dịch ra Việt ngữ là "Tính đồng 

hành" hay "Tính hiệp hành" tùy theo tác giả dịch thuật. Xin xem 

bài Một Giáo hội đồng hành hay hiệp hành?; và bài Góp ý "cho 

một Giáo hội đồng hành" trên trang http://giaoluatconggiao.com. 

Ở đây, bạn có thể hỏi: Dùng từ "hiệp hành" thì đúng hơn không, vì 

chữ Sinodalità chỉ sự biểu lộ và thực hiện cụ thể bản tính "hiệp 

thông" của Giáo hội? Hay nói cách khác, nói "Hiệp hành" có nghĩa 

là thi hành tính hiệp thông được không?  

 

Không thể giải thích như vậy, tuy trong Việt ngữ hiệp thông và hiệp 

hành đều có cùng chữ "hiệp". Tính "hiệp thông" (koinonía, 

communio) của Giáo hội, chính yếu là sự "thông truyền, chuyển 

thông" đời sống thần linh của Thiên Chúa và ân sủng cứu độ của 

Ngài, như ở sự hiệp thông Thánh Thể hay ở tín điều các Thánh 

thông công (communio sanctorum). Chữ "hiệp" không đủ diễn tả; 

nó cũng chỉ là một phần nhỏ của tính hiệp thông. 

"Một Giáo hội hiệp hành" nghe cũng hay và tốt lành với ý niệm 

"hiệp". Cho nên nó dễ dàng đón nhận và phổ biến. Nhưng khi dùng 
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thì trong tâm trí tín hữu luôn có ý niệm "hiệp", như hiệp nhất, hiệp 

sức, hiệp lòng, hiệp ý... Nó đánh mất ý niệm  quan trọng đó là thông 

truyền, chuyển thông đời sống thần linh của Thiên Chúa và ân sủng 

cứu độ của Ngài.  

 

Và khi đó, trong tâm trí tín hữu, đã giảm trừ đặc tính hiệp thông 

của Giáo hội chỉ còn là sự hiệp nhất, hiệp sức, hiệp lòng, hiệp ý... 

Ở số 6 của tập tài liệu, như đã nói trên, có phân biệt giữa tính đồng 

hành (sinodalità) và tính hiệp đoàn (collegialità) của các Giám 

mục. UBTH cho thấy: "tính hiệp đoàn" là một trong những dạng 

thức của "tính đồng hành", nghĩa là, tính hiệp đoàn chỉ một trong 

những dạng thức biểu hiện và thực hiện bản tính hiệp thông 

(koinonía, communio) của Giáo hội. Cũng tương tự, tính hiệp nhất, 

hiệp lòng, hiệp ý..., cũng chỉ là một dạng thức biểu hiện và thực 

hiện bản tính hiệp thông của Giáo hội mà thôi.  

 

2. TÍNH ĐỒNG HÀNH: BIỂU HIỆN VÀ THỰC HIỆN TÍNH 

HIỆP THÔNG  

 

Ở phần này, xin phân tích thêm về ý nghĩa của tính đồng hành của 

Giáo hội: 

  

[...] biểu lộ và thực hiện cụ thể bản tính hiệp thông của mình trong 

việc bước đi cùng nhau (nel camminare insieme), trong việc tụ họp 

nhau và trong sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong 

sứ vụ Phúc âm hóa (Số 6).  

 

 

Thực hiện cụ thể tính hiệp thông  

 

"Hiệp thông" có thể nói là một từ nhà đạo. Nếu tìm trên Google sẽ 

thấy nó xuất hiện hầu hết ở các văn bản của đạo Công giáo, ít thấy 

xuất hiện ở các văn bản dân sự. Có lẽ các vị tiền bối của chúng ta 
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đã tạo từ mới "hiệp thông" để dịch chữ Hy Lạp koinonía, và chữ 

Latinh là communio.  

 

Tân Ước dùng từ koinonía 19 lần (14  lần trong thư Thánh Phaolô), 

để chỉ: dây liên lạc bác ái của một cộng đoàn, thể hiện qua việc 

quyên góp để giúp một cộng đoàn khác (x. 2Cr 9,13); mối hiệp 

thông với Ðức Kitô (x. 1Cr 1,9) qua việc thông phần những khổ 

đau của Ngài (x. Pl 3,10), cùng qua Lễ Bẻ bánh, dự phần vào Thân 

thể Chúa Kitô” (x. 1Cr 10, 16); và mối “hiệp thông” với Chúa 

Thánh Thần (x. 2Cr 13,13).  

 

Do đó, ngoài sự thông hiệp về tình cảm, bác ái, cứu giúp, sự hiệp 

thông chính yếu là sự chuyển thông hay thông hiệp "sự sống" và 

"ân sủng" của Thiên Chúa cho con người và giữa con người với 

nhau. 

 

Ở trần gian này, các Kitô được hiệp thông với Thiên Chúa và với 

nhau một cách rõ rệt và mật thiết nhất là trong Hiến tế Thánh Thể 

(Thánh Lễ). Các tín hữu khi tham dự Thánh Lễ, với tư cách tư tế 

cộng đồng họ hiệp thông với Hiến tế của Đức Giêsu Kitô để dâng 

lên Thiên Chúa Cha hiến lễ vô song, mang lại ơn cứu độ cho toàn 

thể nhân loại. Người tham dự Thánh Lễ lãnh nhận chính Mình Máu 

Chúa, còn gọi là hiệp lễ, để hiệp thông chính sự sống và ân sủng 

của Thiên Chúa và rồi để họ hiệp thông với nhau sự sống thần linh 

và ân sủng đó.  

 

Căn nguyên sâu xa nhất của hiệp thông được thấy trong Nhiệm Thể 

Chúa Kitô, được Thánh Phaolô Tông đồ truyền dạy. Ngài nói: Chúa 

Cha giải hòa tất cả mọi người với nhau trong một thân thể nhờ 

Thánh Thần (x. Ep 2,11-18); Ðầu của thân thể là Ðức Kitô (x. Ep 

1,22). Vì sống chung trong một thân thể, nên mọi chi thể đều liên 

hệ mật thiết với nhau, những bổn phận đối với nhau đều phát sinh 

từ đó; Thánh Phaolô dạy: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ 
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phận cùng đau; nếu một phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận 

cũng vui chung” (1Cr 12,26).  

 

"Hiệp thông" được nói đến trong sách Tông đồ Công vụ nói: Các 

kitô hữu hiệp thông với nhau về cả tinh thần lẫn vật chất, qua việc 

cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa (x. Cv 2, 42). Hoặc như 

trong thư của thánh Gioan Tông đồ hiệp thông là kết quả của đức 

tin, làm cho các kitô hữu hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, 

cũng như với nhau ở trong Ngài (x. 1Ga 1,1-4).  

 

Trong Giáo hội, ngay từ thời các Giáo Phụ, hiệp thông đã được 

dùng với hai ý nghĩa, là hiệp lễ (x. Gioan Kim Khẩu , In Joannem 

homilia 47, 3-4.) và cộng đồng Hội thánh (x. Augustinus , De 

unitate ecclesiae contra donatistas, 20, 56). Vì vậy, khi bị vạ “tuyệt 

thông”, tín hữu bị dứt quan hệ với Giáo hội và đồng thời bị cấm 

chịu Lễ. Cho nên, hiệp thông mang ý nghĩa vừa là bí tích vừa là sự 

cứu độ. Ngoài ra, trong Giáo hội cũng đã xuất hiện thành 

ngữ communio sanctorum, nghĩa là "các Thánh thông công" từ 

khoảng những năm 420. Tín điều này giúp chúng ta nhận ra các tín 

hữu trên Thiên đàng, ở Luyện ngục và trần thế đều hiệp thông hay 

chuyển thông ân sủng cho nhau.  

 

Giáo hội phát sinh và là hình ảnh của mầu nhiệm hiệp thông tuyệt 

đối của Thiên Chúa Ba Ngôi. Các tín hữu vì cùng có một niềm tin 

vào Lời dạy của Chúa Con, và nhờ nhận ân sủng của Thánh Thần, 

trở nên con cái của cùng một Chúa Cha. Và nhờ được thông hiệp 

với Thiên Chúa Ba Ngôi, các phần tử của Hội thánh mới có thể 

hiệp thông với nhau thực sự.  

 

Thánh Gioan viết: “... để chính anh em cũng được hiệp thông với 

chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Ðức 

Giêsu Kitô, Con của Người” (1Ga 1,3).  
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UBTH dựa vào các văn bản Công đồng Vatican II, cho thấy tính 

đồng hành của Giáo hội có cơ sở trên sự hiệp thông của Chúa Ba 

Ngôi: "Giáo Hội tham dự vào Đức Kitô Giêsu và nhờ Chúa Thánh 

Thần, vào đời sống hiệp thông của Ba Ngôi Chí Thánh, được định 

sẵn để bao trùm toàn thể nhân loại" (x. Số 43).  

 

a- Trong việc bước đi cùng nhau  

 

Hiệp thông được biểu lộ và thể hiện trong việc bước đi cùng nhau 

(nel camminare insieme).  

 

Cụm từ Camminare insieme (đi cùng nhau) được dùng như một 

biểu tượng cho việc sống và hoạt động "cùng với nhau", không 

riêng lẽ, không tách biệt. Cách sống "cùng với nhau" như vậy làm 

cho sự hiệp thông được biểu lộ và thể hiện cách cụ thể. 

Bước đi cùng nhau (camminare insieme) đã được chứa đựng tất cả 

trong từ "Sinodo" như trong diễn văn của Đức Giáo hoàng 

Phanxicô ngày 17-10-2015. Trong ngôn ngữ Việt Nam ý nghĩa của 

biểu tượng "bước đi cùng nhau" được diễn tả bằng chữ "đồng 

hành". 

 

Cơ sở Kinh Thánh của sự "cùng nhau" được thấy khá nhiều. 

"Cùng với nhau" được thấy như là căn tính xã hội của con người. 

Sách Sáng thế ký cho thấy Thiên Chúa không tạo dựng Eva một 

cách riêng rẽ nhưng từ xương sườn của Adam và cho họ sống thân 

mật "cùng với nhau" (St 2,18-24 ). Trong ý định của Thiên Chúa, 

con người được tạo dựng với lối sống "cùng với nhau" thành gia 

đình, thành nhóm, thành cộng đoàn, quốc gia... và "được kêu gọi 

cộng tác với Thiên Chúa bằng cách bước đi trong dấu chỉ của sự 

hiệp thông, canh giữ vũ trụ và hướng nó tới mục tiêu của nó (St 1, 

26-28)" (x. Số 10).  
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Thiên Chúa cũng muốn ban ơn cứu độ không riêng rẽ cho một 

người nhưng cho nhiều người trong sự liên đới với nhau, hiệp thông 

với nhau. Trong Cựu ước, cả đoàn dân Israel được Chúa chọn và 

triệu tập, cho họ thực hiện một cuộc hành trình cùng với nhau về 

Đất Hứa. Điều này biểu hiện Giáo hội, Dân Chúa chọn, đang cùng 

nhau tiến bước về quê Trời. UBTH thấy chữ sinodus (σύνoδος), 

trong một số trường hợp nó đồng nghĩa với cộng đoàn Giáo hội, 

chẳng hạn Thánh Gioan Kim khẩu, viết rằng Giáo hội là "danh từ 

chỉ cuộc đi cùng nhau (σύνoδος)" (x. Số 3).  

 

Chính Chúa Giêsu là “Con Đường” (x. Ga 14,6) mà đoàn Dân Chúa 

đi, dẫn đến Chúa Cha, thông ban cho loài người trong Chúa Thánh 

Thần (x. Ga 16,13) chân lý và sự sống hiệp thông với Thiên Chúa 

và với anh em. Sống hiệp thông theo tầm mức giới răn mới của 

Chúa Giêsu có nghĩa là cùng nhau bước đi (camminare insieme) 

trong lịch sử với tư cách là Dân Thiên Chúa của Giao ước mới, 

tương ứng với hồng ân đã lãnh nhận (x. Ga 15,12-15) (x. Số 16). 

 

b. Trong tụ họp nhau  

 

Hiệp thông được biểu lộ và thể hiện trong việc tụ họp với nhau 

(nel radunarsi in assemblea).  

 

Sự tụ họp là một đặc tính cốt yếu của Giáo hội, vì Giáo hội là đoàn 

dân Chúa được tập họp. Các tín hữu tiên khởi đã tụ họp để cử hành 

việc lắng nghe Lời Chúa và cử hành nghi thức Bẻ Bánh. Tụ họp 

nhau để cử hành Hiến tế Thánh Thể được xem như là căn tính của 

Giáo hội.  

 

Chữ Giáo hội (Latinh: Ecclesia, tiếng Anh: Church) có nguồn gốc 

từ chữ κκλησία trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "triệu tập", và được 

dùng để chỉ những cuộc tụ họp dân chúng thường có tính cách tôn 

giáo. Các văn bản Cựu Ước cũng đã dùng chữ này để chỉ cuộc triệu 
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tập, tụ họp dân tộc Israel để nghe lệnh truyền của Thiên Chúa. 

Sự tụ họp nhau có thể là tụ họp để cử hành phụng vụ, để cầu 

nguyện, để hội họp thảo luận hoặc để làm việc chung với nhau, 

sống chung với nhau thành cộng đoàn.  

 

Cách ở cấp điều hành trong Giáo hội, các Giám mục, tức là các 

lãnh đạo của các Giáo hội địa phương, đã hội họp dưới nhiều hình 

thức như Công đồng, Thượng hội đồng Giám Mục, Hội đồng Giám 

Mục... Chính trong những sự tụ họp như vậy sự hiệp thông được 

biểu lộ và thể hiện giữa các Giám mục với nhau, giữa các giáo hội 

địa phương với nhau và với Giáo hội hoàn vũ. Tính hiệp đoàn của 

các Giám mục là một dạng thức biểu hiện và thể hiện tính hiệp 

thông. 

 

c- Trong tham gia tích cực vào sứ vụ  

 

Hiệp thông được biểu lộ và thể hiện trong tham gia tích cực vào 

sứ vụ (nel partecipare attivamente alla sua missione 

evangelizzatrice). 

  

Sứ vụ đây là gì?  

 

Đó là sứ vụ truyền giáo và ngày nay Công đồng Vatican II  khai 

triển thêm ý niệm Phúc Âm hóa. Bộ Truyền giáo được gọi là Bộ 

Phúc Âm hóa các dân tộc.  

 

Sứ vụ truyền giáo được Đức Kitô trao cho các môn đệ một cách 

khẳng quyết, đến nỗi có thể nói rằng bản chất của Giáo hội là truyền  

giáo. 

 

Một cách rõ rệt nhất, là trước khi về Trời Chúa Giêsu truyền cho 

các môn đệ: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: rửa tội cho họ 

nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ giữ mọi điều 



 70 

Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,19-20).  

 

Thánh Phaolô nói: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin 

Mừng” (1Cr 9,16). Và ngài còn căn dặn mọi người: “Phải rao giảng 

Lời, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,1-2). 

Sứ vụ Phúc Âm hóa  là sứ vụ chung cho toàn dân Chúa, của tất cả 

những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa tội và Thêm sức. Giáo hội học 

về Dân Thiên Chúa của Công đồng Vaticano II, nhấn mạnh đến: 

"phẩm giá và sứ mệnh chung" của tín hữu. Chính trong việc thi 

hành sứ mạng chung mầu nhiệm Giáo hội hiệp thông được biểu lộ 

và thể hiện, có nguồn gốc và đỉnh cao trong bí tích Thánh Thể (x. 

Số 6).  

 

Tóm kết  

 

Chữ "synodus" được chuyển dịch từ tiếng Hy Lạp cổ kính 

"σύνoδος". Trong Giáo hội Hy Lạp σύνoδος được dùng để chỉ sự 

tụ họp được triệu tập ở nhiều cấp độ khác nhau (giáo phận, giáo 

tỉnh hoặc giáo miền, patriarcale, hoàn vũ) để biện phân, dưới ánh 

sáng của Lời Chúa và lắng nghe Chúa Thánh Thần, các vấn đề tín 

lý, phụng vụ, giáo luật và mục vụ (x. Số 4).  

 

Trong Giáo hội Latinh, chữ synodus cũng mới được sử dụng gần 

đây để chỉ các công nghị, như Công nghị các Giám Mục (Synodus 

Episcoporum), còn dịch là  Thượng Hội Đồng Giám mục, hoặc như 

công nghị Giáo phận (Synodus dioecesana). Gần đây hơn nữa lại 

xuất hiện những từ mới, phát sinh từ chữ synodus là sinodalità được 

dịch Việt ngữ là tính đồng hành và tính từ của nó là sinodale. 

Tính đồng hành được xem như một chiều kích cấu thành Giáo Hội 

vì Giáo hội cũng có nghĩa là một cuộc tụ họp bởi Dân Chúa được 

triệu tập và lữ hành về quê Trời như một cuộc Xuất hành mới, mà 

chính chữ synodus - σύνoδος biểu thị; do nó có ý nghĩa là cộng 

đoàn được triệu tập và đi "cùng" trên một con "đường", nghĩa là, 
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cùng đi với nhau, đồng hành.  

 

Theo UBKT của Giáo hội, tính đồng hành (sinodalità) "chỉ cung 

cách sống và hoạt động (modus vivendi et operandi)  riêng biệt của 

Giáo hội Dân Chúa biểu lộ và thực hiện cụ thể bản tính hiệp thông 

của mình (il suo essere comunione) trong việc bước đi cùng nhau 

(nel camminare insieme), trong việc tụ họp nhau và trong sự tham 

gia tích cực của tất cả các thành viên trong sứ vụ Phúc âm hóa" (Số 

6). 

 

Như vậy, "Một Giáo hội đồng hành" (Una Chiesa sinodale) được 

hiểu là một Giáo hội thể hiện và thực hiện "bản tính hiệp thông" 

một cách thực tiễn trong việc cùng nhau tham gia tích cực vào sứ 

vụ Phúc âm hóa của mình. 

 

Lm. JB Lê Ngọc Dũng 

Nguồn: giaoluatconggiao.com 
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Sáu bài học từ Mẹ Têrêxa mà bạn có thể áp 

dụng trong cuộc sống 

1- Khiêm tốn 

 

Chúng ta có thể thực hành bài học này bằng cách: Nói về mình ít 

nhất có thể. Lo công việc của mình. Tránh tò mò. Chấp nhận các 

nghịch lý và vui vẻ sửa đổi. Bỏ lơ các sai lầm của người khác. Chấp 

nhận bị tổn thương, bị chế giễu. Chấp nhận bị khinh, bị ghét, bị 

quên. Hiền lành và dễ thương dù bị khiêu khích. Không làm hại 

nhân cách của ai. Luôn chọn làm điều khó nhất. 

 

Nếu bạn khiêm tốn thì không có gì có thể đụng đến bạn được, khen 

cũng như chê, vì bạn biết bạn là ai. 

 

2 – Làm ngang sức của mình 

 

Sống đơn giản để người khác cũng có thể sống đơn giản. 

 

Chúng ta có cảm nhận những gì mình làm chỉ là một giọt nước 

trong lòng đại dương. Nhưng đại dương sẽ khác đi vì có giọt nước 

này. 

 

Tôi làm những chuyện mà bạn không thể làm, bạn làm những 

chuyện mà tôi không thể làm, cùng nhau, chúng ta có thể làm 

những chuyện cao lớn. 
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3 – Đừng xem tất cả là nghiêm trọng 

 

Con người thường phi lý, mất lý trí, ích kỷ chỉ nghĩ về mình. Dù 

vậy cứ thương họ! 

 

4 – Đừng nhấn mạnh đến lỗi lầm của người khác 

 

Tình yêu mãnh liệt không đo đếm. Là nhưng không. 

 

Tôi khám phá một nghịch lý. Nếu bạn yêu cho đến đau đớn thì 

không còn đau đớn, chỉ còn tình yêu. 

 

Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo là không có ăn, không có mặc, không 

nhà ở. Cái nghèo lớn nhất là bị bỏ rơi, không được yêu, không được 

chăm sóc. Chúng ta phải bắt đầu sửa loại nghèo này trong chính 

nhà mình. 

 

5- Luôn lịch sự dù ở trong tình trạng nào 

 

Khi gặp nhau luôn có nụ cười, nụ cười là khởi đầu của tình yêu. 

Cho vợ chồng, cho con cái mình, cho người láng giềng tình yêu…  

 

Đừng bao giờ để ai đến với mình mà khi họ ra họ không tốt hơn, 

không hạnh phúc hơn. 

 

Nếu bạn phán xét người khác, bạn không có thì giờ để thương họ. 

 

Một đời sống không sống vì người khác không phải là một đời 

sống. 
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6 – Chọn con đường khó nhất 

 

Đừng hài lòng chỉ đơn giản cho tiền. Tiền không đủ, tiền là của cải 

mình có thể làm ra, nhưng tình yêu phải được nhận như một món 

quà. Hãy tỏa lan tình yêu nơi nào bạn đi qua. 

 

Đừng chờ ở các người điều khiển, cứ làm một mình, từ người này 

qua người kia. 

 

Trung tín trong từng việc nhỏ, vì sức mạnh của bạn ở trong chính 

những việc nhỏ này. 

 

Đụng đến người gần chết, người nghèo, những người ở một mình, 

những người không ai mong muốn tùy theo ơn mình nhận, đừng 

bao giờ ngần ngại hoặc chậm chạp khi làm công việc khiêm tốn 

này. 

 

Marta An Nguyễn chuyển dịch 

Nguồn: phanxico.vn 
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VỐN QUÝ CUỘC ĐỜI 

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ ai, vì cuộc đời thường 

không cho ta những gì ta muốn. Thật vậy, kinh nghiệm cuộc sống 

cho ta thấy rằng: những chuyện trái ý trong cuộc đời ta thường 

nhiều hơn những chuyện vừa ý ta. Nhưng đừng vội trách cuộc đời, 

nhất là đừng bao giờ trách cứ hay thất vọng về bản thân của chính 

mình.  

 

Mọi thứ đều có giá của nó. Muốn đạt được thành công, chắc chắn 

chúng ta phải học cách từ bỏ nhiều thứ; muốn được những điều vừa 

ý, ta hãy tập chấp nhận những điều trái ý một cách vui vẻ và bình 

thản. 

 

Trên hết mọi sự, chúng ta hãy vững tin vào giá trị cuộc đời của 

mình. Đừng bao giờ đánh mất hay làm tha hoá chính mình, dù cuộc 

đời có xô đẩy ta vào những lối đi tối tăm và nghiệt ngã của nó. Hơn 

nữa, là người Công giáo, chúng ta càng phải trân quý cuộc đời của 

mình vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa và được ơn 

làm con Chúa. 

 

Có một câu chuyện rất ý nghĩa như sau: 
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Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư mở đầu bài thuyết trình 

bằng cách giơ lên một tờ 100 đôla và hỏi : " Nếu tôi tặng tờ 100 

đôla này cho một trong số các bạn, có ai muốn nhận không?" Rất 

nhiều cánh tay giơ lên trong hội trường.  

Giáo sư nói tiếp: " Tôi sẽ tặng cho một người nhưng đợi sau khi tôi 

làm điều này đã nhé". Ông vò nhàu tờ đôla rồi hỏi: "Còn ai muốn 

lấy nó không?" Nhiều cánh tay vẫn giơ lên.  

 

Ông lại ném tờ tiền giấy xuống chân mình, chà đạp một cách không 

thương tiếc. Rồi ông nhặt tờ tiền nay đã trở nên nhàu nát và dơ bẩn 

hỏi tiếp :"Còn ai muốn lấy tờ 100 đôla này không?" Nhiều cánh 

tay vẫn giơ lên.  

 

Lúc này ông mới cất giọng ôn tồn: "Các bạn đã nghiệm ra bài học 

giá trị này chưa? Dù đồng tiền có bị giày xéo hay vò nát, các bạn 

vẫn muốn có nó bởi vì giá trị của nó không thay đổi hay giảm đi. 

Nó vẫn là tờ 100 đôla" 

 

Bài học mà vị giáo sư mang đến cho các sinh viên của ông rất tích 

cực và mang nhiều ý nghĩa. Cho dù cuộc sống có nghiệt ngã với 

chúng ta, có quăng chúng ta xuống đất, vò nhát chúng ta ra, khiến 

chúng ta trở nên mệt mỏi và kiệt sức, chúng ta cũng đừng bao giờ 

sợ hãi, đừng bao giờ buông xuôi hay bỏ cuộc, vì chúng ta là một 
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kiệt tác của Tạo Hoá, là một cá vị độc đám có một không hai trong 

cuộc đời này, mà nếu ta mất đi sẽ không có ai thay thế giống y như 

ta được.  

 

Cuộc đời vốn không dễ dàng và không hoàn hảo. Chúng ta cũng 

thế! Điều quan trọng là hãy học cách sống sao cho ta có giá trị và 

hữu ích. Cụ thể, chúng ta hãy tập sống tha thứ và yêu thương, tha 

thứ cho bản thân mình và cho anh em. Hãy đứng dậy cách mạnh 

mẽ sau những vấp ngã. Hãy nhớ điều căn cốt này: CUỘC ĐỜI TÔI 

VÔ CÙNG QUÝ GIÁ. 

  

Lm. PX. Lê Liêm 
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Thông cáo Tòa Thánh: Đức Thánh Cha 

Phanxicô trả lời về hôn nhân đồng tính 
 

WHĐ (6.11.2020) – Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại 

diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã gửi đến Hội 

đồng Giám mục Việt Nam một văn bản (bằng tiếng Ý) ghi lại những 

lời nhận định của Đức Thánh Cha (bằng tiếng Tây Ban Nha) trong 

cuộc phỏng vấn vào năm 2019, trong đó có một số phần chưa được 

phổ biến, thì mới đây đã được tung ra trong một đoạn phim tư liệu 

của Afineevsky. 

 

Những lời nhận định này của Đức Thánh Cha không đề cập đến 

Học thuyết Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân và gia đình. Bí tích 

Hôn nhân, cũng như định nghĩa hôn nhân theo luật dân sự, luôn 

luôn là việc giữa người nam và người nữ. 

Tài liệu này cống hiến một số điểm hữu ích, với mong muốn trình 

bày một cách hiểu thích đáng về những tuyên bố của Đức Thánh 

Cha. 

* * * 

Trong những ngày qua, một số khẳng định trong phim tư liệu 

“Phanxicô”, của đạo diễn Evgeny Afineevsky, đã gây nên những 

phản ứng và cách giải thích khác nhau. Vì thế, xin được trình bày 

một số yếu tố hữu ích, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, giúp hiểu 

biết cách thích đáng những tuyên bố của ngài. 

Hơn một năm trước, trong một buổi phỏng vấn, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã trả lời hai câu hỏi riêng biệt ở hai lúc khác nhau, thế 

rồi chúng đã được biên tập và xuất bản trong đoạn phim nói trên, 

http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-cao-toa-thanh-duc-thanh-cha-phanxico-tra-loi-ve-hon-nhan-dong-tinh-29484.html
http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/thong-cao-toa-thanh-duc-thanh-cha-phanxico-tra-loi-ve-hon-nhan-dong-tinh-29484.html
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thành như một câu trả lời duy nhất mà không hề đề cập đến bối 

cảnh của nó, điều đó đã gây nên những lẫn lộn, bối rối. Điều đầu 

tiên Đức Thánh Cha đã nói liên quan đến vấn đề mục vụ: trong gia 

đình, tuyệt đối đừng bao giờ kỳ thị những đứa con có xu hướng tính 

dục đồng giới. Những lời liên quan đến vấn đề này đó là: «Las 

personas homosexuales tienen derecho a estar en familia; son hijos 

de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la 

familia a nadie ni hacerle la vida imposibile por eso» [“Những 

người đồng tính luyến ái có quyền sống trong gia đình; họ là con 

Thiên Chúa, họ có quyền có một gia đình. Không thể loại trừ bất 

kỳ ai ra khỏi gia đình, hay khiến cho đối với người này đời sống là 

không thể vì lý do đó”]. 

Đoạn văn sau đây của Tông huấn Hậu Thượng hội đồng về tình yêu 

trong gia đình Amoris laetitia (2016) có thể soi sáng cho ý trên: 

“Cùng với các Nghị phụ Thượng Hội đồng, tôi đã xem xét hoàn 

cảnh của các gia đình sống kinh nghiệm trong nhà mình có người 

mang xu hướng đồng tính, một kinh nghiệm không dễ dàng đối với 

cha mẹ cũng như con cái. Vì vậy, trước hết chúng tôi muốn khẳng 

định lại rằng mọi người, không phân biệt khuynh hướng tính dục, 

phải được tôn trọng theo phẩm giá của họ và phải được đón nhận 

với lòng kính trọng, hết sức tránh “mọi dấu hiệu kỳ thị bất công” 

và nhất là mọi hình thức gây hấn và bạo lực. Còn đối với gia đình 

thì cần bảo đảm một sự đồng hành trân trọng, để người có xu hướng 

đồng tính có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết, để họ hiểu và thi 

hành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời của mình” (số 250). 

Còn câu hỏi tiếp theo của cuộc phỏng vấn thì liên quan đến một 

luật địa phương tại Argentina mười năm trước gọi là «matrimonios 

igualitarios de parejas del mismo sexo» [“các cuộc hôn nhân bình 

đẳng của các cặp đồng tính”] và liên quan đến những đối chứng 

phản kháng của Đức Tổng Giám mục Buenos Aires khi đó. Về vấn 

đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng «es una 

incongruencia hablar de matrimonio homosexual» [“thật không 
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hợp lý khi nói về hôn nhân đồng tính”], trong bối cảnh cụ thể như 

thế, ngài đề cấp đến quyền của những người này, họ có quyền được 

pháp luật bảo vệ, nên ngài nói thêm: «lo que tenemos que hacer es 

una ley de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos 

legalmente. Yo defendí eso» [“việc chúng ta phải làm là tạo ra một 

đạo luật về sự chung sống dân sự; họ có quyền được pháp luật bảo 

vệ. Tôi đã ủng hộ điều này”]. 

Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 Đức Thánh Cha đã phát biểu: 

“Hôn nhân là việc giữa một người nam và một người nữ. Các nhà 

nước dân sự muốn biện minh cho việc kết hiệp dân sự để điều chỉnh 

những tình huống khác nhau của việc chung sống, được thúc đẩy 

bởi đòi hỏi phải điều chỉnh những tương quan kinh tế giữa con 

người với nhau, chẳng hạn như bảo đảm có được sự hỗ trợ y tế. Đó 

là những thỏa thuận chung sống có bản chất khác nhau mà tôi 

không thể liệt kê hết được. Cần phải xem xét và đánh giá các trường 

hợp khác nhau trong chính sự đa dạng của chúng”. 

Do đó hiển nhiên là Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến những 

quy định cụ thể của nhà nước, chứ không hề nói về giáo thuyết của 

Hội Thánh, giáo thuyết mà ngài đã xác nhận nhiều lần trong những 

năm qua. 

Nguồn: WHĐ 
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CN CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Lc 2, 16 - 21 

HÃY CHO TRẺ EM MỘT TƯƠNG LAI HÒA BÌNH 

 

Từ xưa, khi mừng lễ Giáng Sinh, Giáo Hội vẫn chú tâm đến Đức 

Maria và không ngừng chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Mẹ bên 

cạnh máng cỏ Hài Nhi Giêsu. 

 

Nhưng ngày đầu năm dương lịch hôm nay, Giáo Hội mừng kính 

đặc biệt Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Và từ năm 

1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lại dành ngày đầu năm dương 

lịch để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. 

 

Thưa anh chị em, 

Nhìn vào hang đá, ai lại không nói rằng Đức Maria là Mẹ của Chúa 

Giêsu. Và sở dĩ chúng ta chú ý đến máng cỏ là vì Hài Nhi nằm 

trong đó là chính Thiên Chúa Nhập Thể làm người, là con của Đức 

Maria. Thiên Chúa hằng hữu, tự mình mà có và không ai sinh ra 

Ngài. Nhưng nay Thiên Chúa đã sinh làm người, sinh bởi một 

người nữ, một người mẹ. Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, nên 

Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội luôn kêu cầu Mẹ: “ 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”. 

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Mẹ Maria hiện ra như một từ mẫu ghi 

sâu tất cả những gì liên hệ đến Con của mình và suy đi nghĩ lại 

trong lòng. Quả thật, người mẹ nào không tự hỏi về tương lai của 

con mình? bất cứ dấu hiệu nào cũng khiến người mẹ suy nghĩ. Đức 

Maria không suy đi nghĩ lại sao được khi thấy các mục đồng đến 

thăm và kể chuyện về các thiên thần hiện ra ban đêm báo tin cho 

họ? Và Mẹ có thể nào không suy nghĩ về danh “Giêsu” (Chúa Cứu) 

mà từ nay theo lệnh sứ thần, Mẹ sẽ dùng để gọi Con mình. Chính 
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sứ thần đã giải thích trong buổi truyền tin: “Bà sẽ gọi Con Trẻ là 

Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. 

Chính Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báo Đavít, cha 

Ngài, và Ngài sẽ cai trị trong nhà Giacob đến muôn đời”. Những 

lời đó không đơn giản dể hiểu. Nội dung chắn chắn vô cùng phong 

phú. Maria dĩ nhiên phải suy đi nghĩ lại trong lòng. 

 

Anh chị em thân mến, 

Chính lúc một người mẹ trần gian gọi Thiên Chúa bằng con, thì 

trên trời các thiên thần ca hát: “ Vinh danh Thiên Chúa trên 

trời,bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Con Thiên 

Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Con 

Thiên Chúa gọi một người nữ bằng mẹ, để tất cả những ai sinh ra 

bởi người nữ, dù ở địa vị nào, giai cấp nào, đều được gọi Thiên 

Chúa là Cha và gọi nhau là anh em. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm 

người để làm “ Trưởng nam giữa một đoàn em đông đúc” (Rm 8, 

29) và “ Không có phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, 

nam hay nữ, vì tất cả chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3, 28). 

 

Trong lòng Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa và con người đã gặp lại 

nhau, và con người đã gặp lại con người. Đó là vinh danh Thiên 

Chúa trên trời. Đó cũng là hòa bình dưới đất cho loài người. Vì thế, 

hôm nay được chọn làm ngày thế giới Cầu Nguyện Cho Hòa Bình. 

Chủ đề của sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1996 là: “ Hãy 

cho trẻ em một tương lai hòa bình”. Thế giới chúng ta, kể cả thế 

giới của các tôn giáo, là thế giới của người lớn, của những kẻ thích 

làm lớn. Thế giới của chúng ta là thế giới mà trẻ thơ bị xua đuổi, bị 

loại trừ, nhiều khi ngay từ khi chúng mới chỉ là bào thai, và nếu 

như không kịp bị hủy hoại, thì cũng bị bỏ rơi khi mới chào đời. 

 

Đức Thánh Cha đã viết: “ Những gì đã xảy ra cho Hài Nhi Giêsu ở 

Bêlem cũng đang xảy ra cho các trẻ em trên khắp thế giới. có biết 

bao trẻ em đang là nạn nhân của đói khổ, của chiến tranh, đang bị 
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cha mẹ bỏ rơi, đang sống cảnh màn trời chiếu đất, đang đau khổ 

vì biết bao hình thức bạo động và xung đột của người lớn”. 

 

Để có một vài con số cụ thể, chúng ta chỉ cần lắng nghe báo cáo tổ 

chức Nhi Đồng Quốc Tế (UNICEF) về tình trạng trẻ em trên thế 

giới năm 1995 như sau: “ Trong những thập niên cuối của thế kỷ 

20 đang có khoảng 2 triệu trẻ em chết vì chiến tranh, từ 4 đến 5 

triệu tật nguyền, hơn 5 triệu sống trong các trại tị nạn, trên 12 triệu 

sống trong cảnh không nhà không cửa”. Bản báo cáo ước tính cần 

phải có ít nhất 34 tỉ Mỹ kim mới có thể đảm bảo các nhu cầu về 

dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục cho các trẻ em trên khắp thế giới. 

 

Đức Thánh Cha kêu gọi người lớn chúng ta “ Hãy cho trẻ em một 

tương lai hòa bình”. Tương lai hòa bình của trẻ em phải là một 

vấn đề chiến lược của thế giới, vấn đề chính sách của quốc gia. Các 

nhà lãnh đạo thế giới và các nhà cầm quyền quốc gia phải chịu trách 

nhiệm trước nhân loại và dân tộc mình về thảm trạng của các trẻ 

em. 

 

Tuy nhiên, chính những người Kitô hữu cũng cần phải ý thức rằng, 

với tư cách là cha mẹ, là anh chị em, là người thân trong gia đình, 

tất cả chúng ta đều là những người trước tiên có trách nhiệm đối 

với con em chúng ta. Sống cho con cái, nuôi dưỡng và giáo dục 

chúng nên người, đó là trách nhiệm hàng đầu của bậc cha mẹ để 

tạo cho trẻ em một tương lai hòa bình. 

 

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta hãy suy nghĩ về tương lai hòa bình của các trẻ em như 

Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại trong lòng về những gì liên hệ đến 

Con của Mẹ. Mẹ suy nghĩ về Danh “Giêsu” có nghĩa là “Cứu Thế”. 

Danh đó phải được kêu cầu trên con cái loài người, để phúc lộc 

được đổ xuống trên các dân (x. bài đọc 1) và phúc lộc phong phú 

cụ thể là chính Thánh Thần mà Thiên Chúa muốn đổ xuống lòng 
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mọi người trong năm mới. Để khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha 

thì chúng ta thấy mình là anh em với nhau (x. bài đọc 2), để sống 

yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng tương lai hòa bình và hạnh 

phúc cho mọi người anh em (trích Niềm Vui Chia Sẻ). 

Lm. Giuse Nguyễn Phước Lễ 

 

 

CN LỄ CHÚA HIỂN LINH 

Mt 2,1-12 

THIÊN CHÚA KHÔNG  CỦA RIÊNG AI 

 

Lễ Hiển linh, chúng ta còn gọi là lễ Ba Vua. Thật ra lễ này không 

để tôn vinh Ba Vua nhưng nhắc cho chúng ta nhớ đến biến cố Thiên 

Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại.  

 

Hiển linh có gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là xuất hiện ra, làm cho 

mọi người biết đến. Lễ này được tổ chức trong Giáo Hội Đông 

Phương vào năm 361 AD, ban đầu để tưởng nhớ đến ngày sinh của 

Đức Kitô. Sau đó, nhiều ý nghĩa khác được thêm vào, việc kính bái 

của 3 đạo sĩ, Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gioadan, và phép lạ 

đầu tiên ở tiệc cưới Canaan. Ba sự kiện này là trọng tâm để xác 

định việc Đức Giêsu, là Thiên Chúa thật, tỏ mình ra cho nhân loại, 

đặc biệt là cho dân ngoại.  

 

Thật ra, tư tưởng dân ngoại cũng được mời gọi thừa hưởng gia 

nghiệp với người Do thái, làm thành 1 thân thể, chia sẻ điều Thiên 

Chúa hưá  đã được loan báo ngay trong cựu Ước. Giêrusalem phải 

trở nên kinh đô của tất cả các dân tộc. “Lạc đà từng đàn che rợp 

đất, lạc đà Mađian và Êpha: tất cả những người từ Saba kéo đến, 

đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức 

Chúa” (Is 60,1-6). Thánh Vịnh 71, lại cùng một chủ đề: “Các vua 

xứ Tacsi và các hải đảo sẽ mang các tặng phẩm đến”. Sau này 
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Matthêu khẳng định các dân tộc “sẽ đến từ Phương Đông và 

Phương Tây, dự phần vào bữa tiệc với Abraham” (Mt 8,11).  

 

Ngay từ đầu, Matthêu đã dùng đoạn Tin Mừng này, để giải thích 

cho các Kitô hữu gốc Do Thái hiểu tại sao Giáo Hội gồm có đa số 

là những Kitô hữu gốc ngoại giáo. Mátthêu, chứng minh, nơi Giêsu, 

một Đấng Cứu Độ được mong đợi. Người đến vì tất cả mọi người: 

và nước Do Thái mới gồm có những người Do Thái hay ngoại giáo, 

bái lạy trước Đức Giêsu. Ba Vua như một hình ảnh của dân ngoại 

cụ thể và rõ ràng nhất. Dù không được chuẩn bị bao nhiêu: không 

nghe được lời tiên báo của tiên tri, không biết đến lời hứa cứu độ, 

không am tường Kinh Thánh, nhưng với lòng khao khát Chúa thật 

sự, họ đã ngoan ngoãn và cương quyết lên đường đi tìm Người. Và 

Chúa đã không chối bỏ sự khát khao của họ. 

 

Vì “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân 

lý” (1Tm 2,4).  Do đó dân ngoại cũng được kêu mời thừa hưởng 

lời Thiên Chúa và trở thành dân riêng của Người. Vậy ra, Ơn cứu 

độ dành cho Israel xưa, nay Thiên Chúa cho dân  ngoại cũng được 

tham dự. Theo đó,  

 

Mọi dân tộc đều được kêu mời gia nhập Giáo hội, như Thiên Chúa 

khôn ngoan đã tiên liệu. Và mối kình địch giữa các dân ngoại (tà 

éthne) và dân riêng (laós) của Thiên Chúa không còn nữa, vì nay 

mọi tín hữu đều là “người đồng hương với các thánh” . 

 

Thế nhưng, người ta sẽ không biết được ơn cứu độ của Thiên Chúa 

cũng đươc dành cho họ, nếu không có ai nói cho họ biết. Và người 

nói đó không ai khác hơn là chúng ta. Vì chúng ta cũng được Đức 

Kitô trao tặng "ân sủng là để rao giảng cho Dân Ngoại các kho 

tàng khôn lường của Chúa Kitô" (Eph.3:8). Ước gì chúng ta sẵn 

sàng “ra khơi sâu” thả lưới, sẵn sàng công bố sự thật về con người 

của Đức Giêsu, về Hội Thánh, về công cuộc cứu chuộc bằng chính 

Máu của Ngài. Đó là tin mừng về sự sống mới trong Chúa Kitô mà 

tất cả mọi người có quyền được biết, có quyền đi tìm và có quyền 
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được đón nhận. Ý thức như thế, hầu giúp chúng ta tránh được tư 

tưởng muốn giữ kín hay độc quyền trên sự sống mới và trên kho 

tàng mà “dân ngoại” đã lãnh nhận bởi Tình yêu Thiên Chúa mà 

phải thông truyền cho toàn thể loài người.  

 

Lễ Hiển Linh trọng tâm trình bày mạc khải Đức Giêsu là Chúa Con, 

và Đấng Cứu Độ được Chúa Cha sai đến để hoà giải tội lỗi của 

nhân loại. Thiên Chúa tỏ mình ra phô diễn một tình yêu và lòng 

thương xót vô tận của Ngài, bắt đầu cho kỷ nguyên cứu chữa và 

giao hoà, làm nên giao ước huynh đệ và yêu thương. Theo đó, 

những ai tìm đến, và tin cậy nơi Ngài đều có quyền dành lấy một 

hy vọng được giải thoát.  

Lm. Phêrô Nguyễn Minh Thái 

 

 

CN II TN – A 

Ga 1, 29-34 

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA 

 

Khi Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “ 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1.29). Qua 

lời giới thiệu trên, Thánh Gioan Tẩy Giả muốn giúp chúng ta khám 

phá hình ảnh con chiên trong Cựu ước. Và từ hình ảnh đó, mỗi 

người chúng ta sẽ dễ nhận ra Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa 

như lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã khẳng định. Nhờ đó chúng ta sẽ 

được khơi lên niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô, Nguồn hạnh phúc 

của chúng ta. 

 

1/ Chiên Vượt Qua: 
 

Khi Thiên Chúa quyết định giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập, 

Ngài truyền cho mỗi gia đình trong dân Do thái phải sát tế một con 

chiên đực. Con Chiên sát tế phải toàn ven, không quá một tuổi. Hơn 

nữa phải lấy máu chiên bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt 

chiên. Trong đêm ấy, Đức Chúa sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại 

các con đầu lòng Ai Cập. Còn vết máu chiên được bôi lên khung 
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cửa nhà của dân Do thái, đó là dấu hiệu dân Chúa đang ở đó, Đức 

Chúa sẽ vượt qua và con cái dân Do Thái sẽ không bi tiêu diệt (x 

Xh 12,1-4). Như vậy nhờ máu chiên trong tiệc vượt qua, dân Do 

Thái đã không bị tiệu diệt, nhưng nhờ đó mà họ đã được giải thoát 

khỏi đất nô lệ Ai Cập, được trở nên dân tộc được Chúa thánh hiến, 

được Chúa nhận làm dân sở hữu, được phụng thờ Thiên Chúa. 

Từ hình ảnh con chiên vượt qua trong Cựu ước, sau này các vị 

chứng nhân trong Tân ước đã nhận thấy nơi Đức Giêsu Kitô chính 

là Con Chiên Vượt Qua đích thực. 

 

2/ Đức Giêsu Là Chiên Vượt Qua: 
 

Không phải vô tình hay do cảm hứng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã 

khẳng định với mọi người Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Chắc 

hẳn những lời từ miệng Gioan Tẩy Giả thốt ra, đó là kết quả của 

chuỗi ngày ngài đã cảm nghiệm về sứ mạng mà Đức Giêsu sẽ thực 

hiện trong trần gian. Theo Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu sẽ hoàn tất 

sứ mạng của Ngài bằng việc phải đổ máu, phải chịu sát tế như chiên 

con. Và kết quả công trình cứu độ của Đức Giêsu là nhờ Máu Ngài 

mà nhân loại được cứu độ. 

 

Về điểm này, chính Thánh Phêrô đã khẳng định cho chúng ta ơn 

cứu độ mà nhân loại được đón nhận là nhờ Máu của Đức Giêsu 

Kitô đổ ra, Ngài chính là Chiên Vượt Qua của Thiên Chúa. Thánh 

Phêrô đã nói: “ Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con 

Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô” (1 Pr 1,19). Hơn nữa bằng 

tất cả lòng xác tín ơn cứu độ được thực hiên nhờ Máu Đức Giêsu 

đổ ra, Tác giả thư Do thái đã tuyên xưng cho chúng ta biết: “ Đức 

Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu 

của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự 

chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa Hằng Sống” 

(Dt 9,14). Như vậy, qua những dòng cảm nhận của các chứng nhân 

về Đức Giêsu là Chiên Vượt Qua của Thiên Chúa. Tất cả như muốn 

mở ra cho chúng ta niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô. Nơi Ngài 

ơn cứu độ sẽ tuôn chảy đến mọi tâm hồn. Và những ai tin tưởng 

cũng như đón nhận Máu sự sống của Ngài, chắc chắn sẽ được tẩy 



 88 

xoá mọi vết nhơ, được giao hoà với Thiên Chúa, được đón nhận sự 

sống muôn đời. Vì trong khi lập Bí Tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã 

mạc khải cho chúng ta về hiệu lực của việc Ngài tự đổ máu cho 

nhân loại, khi Chúa nói: “ Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây 

là Máu Thầy, Máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội” 

(Mt 26,28). Và nơi khác Chúa lại khẳng định dứt khoát bằng những 

lời rõ ràng này như sau: “ Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì được 

sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 

hết”(Ga 6,54). Đây cũng là lời hứa cứu độ mà Đức Giêsu đã khơi 

nên niềm hy vọng cho chúng ta. 

 

3/ Niềm Hy Vọng Nơi Đức Giêsu Là Chiên Thiên Chúa: 
 

Từ hình ảnh Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, giờ phút này đã khơi 

lên trong tâm hồn chúng ta niềm hy vọng vững chắc nơi Ngài. Nếu 

như dân Do thái bên đất Ai Cập khi xưa đã được cứu sống nhờ máu 

con chiên, thì Đức Kitô nhờ Máu Ngài đổ ra trên thập giá, Ngài đã 

đem lại sự sống toàn vẹn cho chúng ta. Kể từ giây phút tuyệt vời 

ấy, sự sống con người phải được bắt nguồn từ Đức Kitô. Con người 

sống là nhờ Đức Kitô, bởi Đức Kitô. Hay nói cách khác, Đức Kitô 

Chiên Thiên Chúa chính là sự sống của con người. 

 

Khi nhìn ơn cứu độ khởi sự từ Đức Kitô, chúng ta rất an lòng và 

vững tâm. Vì thế chúng ta hãy tìm đến Đức Kitô là Chiên Thiên 

Chúa đển đón nhận Máu cứu độ của Ngài. Chắc chắn khi khao khát 

được hiệp thông trọn ven với Máu Đức Kitô là Nguồn suối mang 

lai sự đổi mới cho sự sống nhân loại, chúng ta bắt đầu một nguồn 

sống mới với niềm hy vọng tốt đẹp cho tương lai. Đời sống mới 

này sẽ do chính Chúa ban tặng cho chúng ta, nghĩa là: Từ con người 

trước đây là nạn nhân của những bất công, chúng ta sẽ tìm gặp công 

lý và sự thật. Từ con người bị nô lệ cho tội lỗi, chúng ta sẽ được 

giao hoà với Thiên Chúa và được tự do hoàn toàn trong Chúa. Từ 

con người mất tình nghĩa với Thiên Chúa, chúng ta sẽ được trở nên 

người thân tình với Thiên Chúa. Đặc biệt từ một con người thiếu 

vắng sự sống của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được đón nhận tràn đầy 

sự sống từ Thiên Chúa, sự sống bất diệt và hạnh phúc muôn thuở. 
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Với những cảm nghiệm cùng với niềm hy vọng vững chắc vào Đức 

Giêsu Kitô Chiên Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ rất vững tâm 

và an lòng. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết khiêm tốn xin Me 

Maria luôn nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày, luôn biết gắn 

bó với Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội trần gian. 

Amen. 

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh 

 

CN III TN - A 

Mt 4,12-23 

 Sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả và đã chay tịnh bốn mươi 

ngày trong sa mạc, Chúa Giêsu bắt đầu công bố Nước Trời, rao 

giảng Tin Mừng cho dân. 

Thánh Matthêu trích dẫn một đoạn của tiên tri Isaia để cho thấy 

rằng Chúa lánh qua miền Galilê, vùng đất đa số là người ngoại và 

rao giảng ở đó. Điều này chứng tỏ Chúa đến không chỉ cho người 

Do Thái mà thôi mà là cho mọi dân tộc. Sứ vụ của Ngài không phải 

chỉ cứu vớt dân Do Thái mà mọi người. Ngài được gọi là ánh sáng 

huy hoàng cho những ai ngồi trong bóng tối. Ngày nay chúng ta là 

những người được sinh ra trong tội, đã nhìn thấy ánh sáng huy 

hoàng đó. Đó là đặc ân của chúng ta. Hãy gìn giữ lấy nguồn sáng 

đó, sống trong ánh sáng đó và mang đến cho mọi người. Chúa đã 

chẳng nói: “Anh em là ánh sáng thế gian sao?” Để cho ánh sáng 

đó rạng chiếu trong khắp thế giới, Chúa Giêsu không làm một 

mình. Ngài muốn chúng ta cộng tác vào công việc của Ngài. Vì thế 

Ngài kêu gọi những người Ngài chọn như các ông Anrê, Phêrô, 

Gioan, Giacôbê. 

Nghe tiếng gọi, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Lời mời gọi 

ngắn gọn và nhẹ nhàng đó đòi buộc một lời đáp trả thành thực và 

dứt khoát. Chàng thanh niên giàu có đã không dám dứt khoát và đã 
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rút lui, vì anh còn dính bén với tiền của. Chúa Giêsu không ép buộc 

ai, Ngài mời gọi và chúng ta có quyền vâng nghe hay từ chối. 

Chúa Giêsu kêu gọi Anrê hay Gioan, Ngài cũng kêu gọi mọi người 

chúng ta. Chúng ta dám theo Ngài không? Theo Ngài, chúng ta sẽ 

được những gì? Không gì cả. Chúng ta chỉ có Ngài thôi. Ngài là 

kho tàng vô giá mà nhiều người không ham muốn. Ngài là Tình 

Yêu. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Ngài là Tình Yêu, vì thế 

theo Ngài là đi theo một tiếng gọi của tình yêu. Mà hễ yêu là dứt 

khoát, là bỏ mọi sự, là bỏ chính mình để hoàn toàn thuộc về người 

yêu. Chúng ta dám không? 

Chúa kêu gọi chúng ta trong hoàn cảnh riêng của mỗi người. Bỏ 

mình hay dứt khoát theo Ngài, không phải là bỏ mọi sự như các 

tông đồ, nhưng là không để cho một cái gì ngăn cản tình yêu, là 

gắn bó với Chúa hết mình, hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Lòng 

trí chúng ta chỉ khắc ghi một hình ảnh duy nhất là Ngài thôi. Chúng 

ta làm gì, nghĩ gì cũng chỉ quy về một mình Chúa thôi. Bao nhiêu 

cố gắng, cực nhọc đều chỉ vì yêu Chúa thôi. Nếu chúng ta sống 

được như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời, vì chỉ 

có Ngài mới toàn năng, chỉ có tình yêu của Ngài mới lấp đầy con 

tim nhỏ bé nhưng vô biên của chúng ta. 

Và hằng ngày, chúng ta được hưởng một ân huệ cao quí đó là ăn 

lấy Chúa. Đó là của ăn nuôi sống chúng ta không chỉ cho hôm nay 

mà cho cả tương lai đời đời của chúng ta. Ăn lấy Chúa là một cử 

chỉ yêu thương không gì sánh được. Vợ chồng yêu nhau cũng chỉ 

cận kề với nhau thôi. Chúng ta được chính Chúa vào trong xương 

tủy chúng ta, chúng ta cùng sống với Ngài, yêu thương với Ngài, 

hoạt động với Ngài, vui buồn với Ngài. Hạnh phúc cho chúng ta 

biết bao nếu chúng ta cùng sống với Ngài trong suốt cuộc sống cơ 

cực của chúng ta! Chúng ta sẽ không còn sợ sệt gì nữa. Vòng tay 

Ngài ôm trọn chúng ta. Đó là niềm vui không phai tàn của chúng 

ta. Đừng tìm gì khác ngoài Giêsu, chỉ cần một mình Giêsu mà thôi. 

Lm. Trầm Phúc 



 91 

CN IV TN - A 

Mt 5, 1-12a 

KHOÁI LẠC VÀ HẠNH PHÚC 

 

Chắc hẳn ai sống trong cuộc đời này cũng đều mong muốn cho 

mình và những người mình yêu thương được hạnh phúc. Tuy nhiên, 

hạnh phúc ở trần gian này xem ra rất mờ ảo và xa xôi, rất khó tìm 

thấy hay cầm và nắm giữ. Tuy nhiên, vẫn có hạnh phúc thật, và 

hạnh phúc ấy ở nơi Thiên Chúa vì Ngài là suối nguồn của hạnh 

phúc đích thực. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu long 

trọng giới thiệu cho chúng ta 8 con đường để đạt tới hạnh phúc đích 

thực ấy qua bài giảng trên Núi. 

 

Có lẽ, cảm nhận đầu tiên của rất nhiều người khi nghe Bài Giảng 

Trên Núi của Chúa Giêsu về các mối phúc là chưng hửng! Và chắc 

sẽ có nhiều người cho rằng đó là những điều không tưởng, viễn 

vong hay không thể chấp nhận. Bởi lẽ, những gì Chúa nói là phúc, 

nghe sao quá khác với hạnh phúc mà hầu hết con người đang tìm 

kiếm. Nhưng lời Chúa luôn là chân lý và là sự sống. Chúng ta khó 

chấp nhận lời Ngài vì tư tưởng của chúng ta đang “dính vào” những 

chuyện dưới đất và thực dụng. Chẳng hạn như vấn đề về hạnh phúc 

đang được bàn đến. Nhiều người trong chúng ta đang bị nhầm lẫn 

rất tai hại giữa KHOÁI LẠC và HẠNH PHÚC. 
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Một triết gia rất nổi tiếng của Hy Lạp là Aristote  đã từng nói: “tất 

cả những gì mà người đời thường đề cao và coi như là phương thế 

để đạt tới hạnh phúc, thật ra là chỉ đạt đến khoái lạc mà thôi, chứ 

không phải hạnh phúc”. Thật vậy, con người tưởng rằng: cứ có 

nhiều tiền, có địa vị cao, có quyền lực lớn, có nhiều người phục vụ 

bên cạnh là hạnh phúc…Nhưng không phải như vậy! Đó chỉ là 

những khoái lạc của con người. Những khoái lạc ấy nằm ở bên 

ngoài con người, nơi những cảm xúc và cảm giác. Thực tế cuộc 

sống cho thấy, có rất nhiều người giàu tiền bạc, địa vị rất cao, quyền 

lực rất lớn, nhiều vật dụng sang trọng bao bọc xung quanh … nhưng 

vẫn luôn bất an và lo lắng. Vì tất cả những cái phú quý đó chỉ có 

thể đem lại cho họ sự khoái lạc, nhưng chưa thể đem lại cho họ 

hạnh phúc thật. Vì con người đâu chỉ là xác thân, đâu chỉ đơn thuần 

là cảm giác và bản năng, mà con người còn có một chiều sâu tâm 

hồn, một chiều sâu đến vô biên, mà vật chất hay sự khoái lạc không 

thể đong đầy được. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể đong 

đầy những khác vọng vô biên ấy, và mang lại cho con người chúng 

ta sự thoả mãn mà thôi. 

 

Một bằng chứng sống động cho chúng ta về vấn đề này là gương 

của thánh Augustinô. Thời thanh xuân, Augustinô là con người 

khao khát hạnh phúc rất mãnh liệt. Chính vì thế mà ngài đã bôn ba 

kiếm tìm hạnh phúc trong văn chương và triết lý, trong dục vọng, 

đi tìm lạc thú trong những buổi ăn chơi trác táng và những cuộc 

tình đắm mê. Ngài đã bỏ đạo, đi theo bè rối… nhưng chẳng thể tìm 
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thấy sự thoả mãn, mà chỉ thấy tâm hồn trống rỗng và bất an. Mãi 

đến năm ba mươi tuổi, Augustinô mới thức tỉnh và nhận ra tất cả 

chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc. Nhất là khi nghe được bài giảng của 

thánh Ambrôsiô, ngài như bừng tỉnh và được ơn hối cải ăn năn. 

Ngài trở về với Chúa, và cảm nghiệm được niềm hạnh phúc đong 

đầy và tình yêu lớn lao của Chúa, nên ngài đã thốt lên một lời bất 

hủ: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi 

khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa". ...  

 

Giống như thánh Augustinô, có nhiều người lầm tưởng hạnh phúc 

là khoái lạc, nên khi đã đạt tới tột đỉnh của khoái lạc, quay đầu nhìn 

lại thì gia đình tan nát, tâm hồn đầy bất an và tội lỗi. Vì thế, những 

gì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi, để đạt tới hạnh phúc, như: sống 

tinh thần nghèo khó, sống hiền hoà, xây dựng sự hoà thuận và công 

bằng…mới có thể đem lại cho cuộc đời chúng ta niềm an vui và 

hạnh phúc thật sự. Đơn giản vì đó là việc làm và là kết quả của 

những tâm hồn đầy ắp tình yêu, giống như Thiên Chúa là nguồn 

của Tình yêu.  

 

Thật vậy, khi yêu thì chấp nhận từ bỏ, trở nên nghèo khó để có thể 

đón nhận được người khác; yêu thương thì phải hiền hoà, biết xót 

thương, biết kiến tạo sự hoà thuận... Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, nhất 

là Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta sẽ thấy rõ tất cả những gì mà 

tám mối Phúc thật đã nói đến:  
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- Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó! Có ai nghèo bằng 

Chúa Giêsu (sinh ra trong cảnh nghèo, sống nghèo, chết càng 

nghèo…). 

 

- Phúc cho ai hiền lành: Có ai hiền lành bằng Chúa Giêsu, bị hành 

hạ đến mức thân thể không còn hình tượng người ta nữa. Vậy mà 

trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn cầu xin Chúa Cha tha 

cho họ. 

 

- Phúc cho những ai đau buồn khóc lóc: Có ai buồn đau bằng Chúa 

Giêsu trên thập giá không?  

 

Nhưng sau tất cả những gì Chúa Giêsu đã hành động theo con 

đường 8 mối phúc thật mà Ngài đã rao giảng là vinh quang phục 

sinh, là hạnh phúc bất diệt và rạng ngời đến vô biên. 

 

Nếu chúng ta thật sự khát khao hạnh phúc, chúng ta cũng hãy ghi 

nhớ và thực hành con đường của 8 mối phúc thật vào cuộc sống 

chúng ta. Đừng đi tìm khoái lạc nữa nhưng hãy đi tìm hạnh phúc 

chân thật nơi Chúa, vì ai càng đi tìm khoái lạc bao nhiêu thì hạnh 

phúc thật càng rời xa họ bấy nhiêu.  

 

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và can đảm sống tinh thần của 8 mối 

phúc thật qua từng ngày sống của chúng ta. 

Lm. PX. Lê Liêm 
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KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 

CARITAS VN 2022 

Trọng kính quý Đức cha, 

Kính thưa toàn thể Hội Nghị, 

“Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành : Hiệp thông – Tham gia – 

Sứ vụ” chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 

16, là lời mời gọi mỗi người trong Giáo hội sống tinh thần hiệp 

hành như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định : “Con đường 

hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo 

hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Trích diễn từ ngày 17-10-2015).  

Caritas cũng đã và đang trên con đường hiệp hành khi khai mở 

chiến dịch “Together We”, nghĩa là chúng ta cùng nhau. Hiệp hành 

trong khi thi hành bác ái, chính là yếu tố mang quyết định sự thành 

công cũng như sự phát triển bền vững của gia đình Caritas. Tinh 

thần hiệp hành được biểu hiện cụ thể qua sự nhiệt huyết, qua chính 

lối sống và trong chính việc làm của mỗi thành viên Caritas, để 

cùng nhau thi hành sứ vụ, để cùng nhau đem hạnh phúc đến cho 

người kém may mắn, cùng nhau đem Tin mừng đến cho mọi người. 

Nhân dịp Hội nghị thường niên năm nay, xin được chia sẻ một vài 

suy nghĩ về chủ đề :  Hiệp hành trong sứ vụ bác ái. 

1. Tinh thần hiệp hành – Lối sống hiệp hành 

‘Hiệp hành’ hiểu đơn giản là ‘cùng nhau trên một hành trình’, 

‘cùng hội cùng thuyền’... Hình ảnh biểu tượng cho Thượng Hội 

Đồng gợi ý ít nhiều cho chúng ta về khái niệm hiệp hành: mọi 

thành phần dân Chúa đang cùng trên một con đường...  
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Hiệp hành là sáng kiến của Đức Giêsu cho ta được chung phần khi 

Chúa thực hiện hành vi rửa chân cho các môn đệ : để cho chúng ta 

được hiệp hành, Đức Giêsu đã quỳ xuống để nên một với chúng ta 

trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi (x. Hr 4,15). Hành vi ‘quỳ xuống’ 

của Chúa Giêsu gợi lên cho chúng ta nhiều điều: cúi xuống, bước 

xuống, hạ xuống, khiêm nhường, không khoe khoang... , còn có 

nghĩa cố gắng thích nghi với hoàn cảnh khó khăn hơn, không đòi 

hỏi gì cả. 

Khi hiệp hành với chúng ta, Chúa Giêsu không chỉ cùng một hành 

trình với chúng ta mà còn chết thay cho chúng ta. Vì những động 

từ diễn tả hành vi rửa chân đều là những gợi mở ám chỉ đến cái 

chết của Chúa Giêsu: ‘Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài 

ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt 

đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau’.  

Chính thánh Phaolô xác tín như thế: ‘Nếu chúng ta cùng chết với 

Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. ’(Rm 6, 8). Tuy 

nhiên có khi cũng giống như Phêrô, chúng ta đâu có hiểu ý Chúa 

Giêsu muốn gì khi cho chúng ta hiệp hành qua hành vi rửa chân? 

Vậy được hiệp hành với Chúa Giêsu nghĩa là gì? Chắc chắn không 

có nghĩa là tôi suy nghĩ, bận tâm, thao thức về điều gì đó, cho dù, 

một cách khách quan, đó là điều tốt. Được hiệp hành với Chúa 

Giêsu chính là tôi có để cho Chúa Giêsu suy nghĩ, bận tâm, thao 

thức về điều mà Ngài muốn suy nghĩ, bận tâm, thao thức nơi sứ vụ 

của tôi, cách riêng là sứ vụ bác ái của người môn đệ, của một hội 

viên Caritas – và cách đặc biệt, trong sứ vụ của người nữ tu, của 

người linh mục đang trực tiếp làm công việc bác ái.  
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Khi kêu gọi thực hiện lối sống hiệp hành, Đức Thánh Cha muốn 

triển khai Giáo hội học hiệp thông của Công đồng Vaticanô II, và 

sâu xa hơn, đó là đạo lý về Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Kitô, 

đã được thánh Phaolô diễn giải trong 1Cr 12, 12-30. Để chu toàn 

sứ mạng mà Chúa đã tín thác, Giáo hội cần phải đồng hành và hiệp 

nhất với nhau trên con đường Giêsu: “Giáo hội hiệp hành tiến bước 

trong sự hiệp thông để theo đuổi một sứ mạng chung với sự tham 

gia của mọi thành viên và mỗi thành viên” (Cẩm nang THĐGMTG 

về tính hiệp hành, số 1.3).  

Là một thành viên Caritas, chúng ta không chỉ là những người cộng 

tác, những cánh tay nối dài để thực hiện các dự án, nhưng là những 

người cùng làm việc chung, cùng nhau bước đi với những người 

đồng trách nhiệm trong tổ chức Caritas để đem lại hiệu quả tốt nhất 

cho những người đang cần đến chúng ta. 

Dựa trên Thông điệp Laudato Si (LS), Evangelii Gaudium (EG) và 

Fratelli Tutti (FT), cùng kết nối với Chiến dịch “Together We” – 

Chúng ta cùng nhau hành động cho 1 thế giới tốt đẹp hơn – có 2 

điểm nhấn của Sứ vụ bác ái : sinh thái toàn diện – phục vụ nguời 

nghèo. Qua HNTN năm nay, chúng ta chia sẻ và khai triển về sinh 

thái toàn diện và phát triển con người toàn diện. Sang năm, chúng 

ta sẽ khai triển về Sứ vụ và cách thức ưu tiên phục vụ người nghèo. 

Ước mong, khi đó với hoàn cảnh thuận tiện, chúng ta sẽ tổ chức 

Đại Hội Caritas và cũng là dịp tổng kết Chiến dịch.   

2. Sinh thái toàn diện và phát triển con người toàn diện 

Trong thông điệp Laudato Si, ĐTC Phanxicô đã giới thiệu khái 

niệm “Nền sinh thái toàn diện” như một tầm nhìn và là chìa khóa 

để tái khám phá mối tương quan của chúng ta với công trình sáng 

tạo và để cùng nhau chăm sóc Ngôi Nhà Chung, cùng nhau hành 

động vì tương lai cho thế hệ mai sau. Như thế, việc bảo vệ thiên 

nhiên được liên kết chặt chẽ với các khía cạnh của đời sống con 
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người như kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, và mang theo những 

hệ luận đối với thiện ích chung. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng 

nền sinh thái nhân văn luôn gắn kết với khái niệm về thiện ích 

chung, vì đây là một nguyên tắc đạo đức cốt lõi của đạo đức xã hội. 

Cũng vậy, nền sinh thái toàn diện không thể tách rời khỏi ý niệm 

thế hệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay với nhiều bất công 

và bạo lực, việc liên đới bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là góp 

phần bảo vệ những người nghèo khổ, bởi họ là những người đang 

phải sống trong các vùng ô nhiễm, thiếu nước sạch và thiếu lương 

thực... Điều này đòi hỏi nền sinh thái toàn diện luôn đi cùng với sự 

phát triển con người toàn diện.  

Đề cập đến vấn đề sinh thái, trước đây chúng ta thường nghĩ đến 

“môi trường” và tìm cách để bảo vệ những loài động vật quý hiếm 

đang có nguy cơ diệt chủng, hoặc quan tâm đến việc hồi phục các 

hệ sinh thái cổ truyền. Một xã hội thờ ơ dửng dưng với tiếng kêu 

của người nghèo thì cũng bịt tai với tiếng kêu rên siết của Trái đất. 

Hệ sinh thái và tình huynh đệ bằng hữu phải cùng nhau phát triển. 

Tôn trọng thiên nhiên không đồng nghĩa với việc hạ thấp nhân 

phẩm con người. Sẽ trở nên lệch lạc và thiếu sót, nếu chúng ta đặt 

mối quan tâm hàng đầu đến việc bảo vệ các chủng loại đang có 

nguy cơ diệt chủng hơn là việc bảo vệ phẩm giá của con người. 

ĐTC Phanxicô nói rằng: “Một khi chúng ta không chấp nhận giá 

trị của một người nghèo, một bào thai, một người khuyết tật, chẳng 

hạn, thì khó mà lắng nghe tiếng kêu của thiên nhiên; tất cả mọi cái 

đều liên hệ với nhau. Khi nào con người tuyên bố độc lập … thì 

những nền tảng của cuộc đời bắt đầu tan rã (LS, số 117). 

Lắng nghe tiếng rên siết kêu gào của Trái đất cùng với tiếng than 

van của những con người đang bị bỏ rơi và loại trừ, chúng ta được 

mời gọi thực hiện một cuộc “hoán cải môi sinh”, nghĩa là chúng ta 

cần phải sám hối và thay đổi lối sống của mình sao cho phù hợp 

với kế hoạch sáng tạo ban đầu của Thiên Chúa. Theo đó, công trình 

tạo dựng là một di sản chung mà ai ai cũng có quyền được hưởng 
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dùng và cho cả những thế hệ tương lai, đặc biệt là những người 

nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Thông điệp Laudato 

Si giới thiệu một mô hình văn hóa (số108), trong đó việc giáo dục 

sinh thái đóng vai trò quan trọng. Điều này đòi buộc chúng ta phải 

thay đổi lối nhìn, cách lựa chọn cũng như cách hành xử mà lâu nay 

chúng ta vẫn thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, như từ bỏ việc 

mua sắm những thứ không cần thiết và tiêu xài hoang phí, tiết kiệm 

nước, trồng cây, phân loại rác thải … Trở về với lối sống giản dị 

giúp chúng ta biết dừng lại và trân quý những điều nhỏ bé bằng 

cách biết ơn vì những cơ hội mà cuộc sống mang lại, đồng thời xa 

lánh khuynh hướng thống trị và tìm kiếm các thú vui vô bổ.  

Trong tinh thần hiệp hành, chúng ta phải cùng nhau gìn giữ và chăm 

sóc ngôi nhà chung để giảm bớt cảnh nghèo đói, cùng nhau bảo vệ 

thiên nhiên, mẹ đất của chúng ta như thông điệp Laudato Si 139 đã 

khẳng định: “nếu chúng ta không chăm sóc ngôi nhà chung của 

chúng ta thì nhân loại chúng ta sẽ không có được một ngôi nhà 

đúng nghĩa.” 

Hiệp hành để cùng nhau bắt tay vào việc chăm sóc ngôi nhà chung 

đang bị rạn nứt, cùng nhau thay đổi nhận thức về giáo dục sinh thái 

như một hướng tiếp cận giáo dục toàn diện để bảo vệ ngôi nhà hành 

tinh chung của chúng ta như lời mời gọi của Đức Phanxicô: “Tất 

cả các cộng đồng Kitô giáo đều có vai trò quan trọng trong việc 

giáo dục sinh thái” (LS, 214).  

Giáo dục sinh thái toàn diện không chỉ giới hạn vào môi trường ở 

bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến thế giới xung 

quanh, như tránh sử dụng nhựa và giấy, chỉ nấu những gì thực sự 

cần thiết, quan tâm đến những sinh vật khác, sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng hay đi xe chung, tắt đèn khi không cần thiết, 

và vô số hành động khác….” (x. LS, 211) nhưng còn cần đến ý thức 

đoàn kết, hiệp nhất trong gia đình nhân loại, đặc biệt với những 

người nghèo khổ, những thành viên dễ tổn thương hơn trong số 

những thành viên của gia đình chung chúng ta như Đức Thánh Cha 
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Phanxicô viết: “Cần những nhà giáo dục có khả năng phát triển 

nền đạo đức sinh thái, giúp mọi người trưởng thành trong tình liên 

đới, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn” (LS, 

117). 

Hiệp hành để bước ra khỏi chính mình, để sống hiệp thông với 

Thiên Chúa, với người khác và với tất cả thụ tạo, tất cả được bao 

phủ bởi tình yêu Thiên Chúa: “Mọi vật đều có tương quan, và loài 

người chúng ta được kết hợp với nhau trên con đường hành hương 

tuyệt đẹp, được đan kết với nhau bởi tình yêu mà Thiên Chúa dành 

cho mỗi thụ tạo, và tình yêu ấy cũng liên kết chúng ta trong tình 

nghĩa thắm thiết với anh mặt trời, chị mặt trăng, em suối và mẹ 

đất” (LS, 92). 

KẾT 

Hướng tới một Hội thánh Hiệp hành, đây chính là động lực để mỗi 

thành viên Caritas hướng tới và sống tinh thần hiệp hành của Hội 

thánh trong sứ vụ bác ái. Hãy lên đường, gặp gỡ, lắng nghe và phân 

định để hiệp hành với Đức Giêsu trong sứ vụ loan báo Tin mừng 

qua công việc bác ái. Lên đường để gặp gỡ và lắng nghe anh chị 

em của chúng ta những người đang sống trong sự nghèo đói, đau 

khổ, bất công, thiếu ánh sáng, thiếu niềm vui để dưới sự hướng dẫn 

của Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ giúp cho những người anh em 

đó có được ánh sáng, tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. 

 

+ Thomas Vũ Đình Hiệu 

   Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM 
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20 CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ 

TRUYỀN GIÁO 

 

“KHÔNG CÓ CHÚA GIÊSU CHÚNG TA KHÔNG LÀM 

ĐƯỢC GÌ” 

20 câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc truyền giáo 

được trích từ “Cuộc phỏng vấn của Gianni Valente với Đức Thánh 

Cha”, Hãng Thông tấn Fides thực hiện. 

Nhân cuối Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường năm ngoái, Hãng 

Thông tấn Fides trích dẫn một số đoạn trong cuốn sách dài ghi lại 

cuộc phỏng vấn của Gianni Valente thuộc Hãng tin Fides với Đức 

Thánh Cha Phanxicô, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Giáo 

Hội truyền giáo hoặc không phải là Giáo Hội”. Cuốn sách này 

đã được Thư viện điện tử Vatican và nhà xuất bản Thánh Phaolô 

phát hành; đã có mặt trong các nhà sách kể từ ngày 5 tháng 11, 

2019. 

“Niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và cuộc đời của tất cả 

những ai gặp gỡ Chúa Giêsu”. Đó là lời mở đầu cho Tông huấn 

Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha, công bố tháng 11 năm 

2013, tám tháng sau mật nghị bầu giáo hoàng mà ngài được chọn 

làm Giám mục Rôma, kế vị thánh Phêrô. Bản văn phác thảo chương 

trình triều đại giáo hoàng của ngài đã mời gọi tất cả mọi người tái 
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dung hoà mỗi hành động, suy tư và sáng kiến mang chiều kích Giáo 

Hội với “việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay”. Sáu năm 

sau, Đức Thánh Cha tổ chức Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường 

vào tháng 10 năm 2019, đồng thời, triệu tập Nghị Trình Đặc Biệt 

của Thượng Hội Đồng Giám Mục Tại Rôma liên quan đến Vùng 

Amazon với ý hướng tìm ra những đường lối mới cho việc loan báo 

Tin Mừng tại vùng “lá phổi xanh” vốn đang bức tử bởi sự khai thác 

cùng kiệt bạo hành và gây thương tổn cho bao “anh chị em và chị 

trái đất của chúng ta”. 

Trong thời gian này, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những 

mối bận tâm khẩn thiết liên quan đến bản chất đặc thù sứ vụ 

truyền giáo của Giáo Hội trong thế giới ở các huấn từ công khai 

của ngài. Chẳng hạn, ngài đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng, loan 

báo Tin Mừng không phải là “cải đạo người khác” nhưng Giáo 

Hội phát triển nhờ “sự cuốn hút” bởi “chứng tá”, đó là một 

chuỗi cách thức diễn tả hướng đến đề nghị của ngài là làm sao liên 

kết động lực của từng việc tông đồ với cội nguồn của nó. 

Đức Thánh Cha nói đến tất cả những điều này, và nhiều hơn nữa, 

trong cuộc phỏng vấn được viết thành sách, cuốn sách dài có tựa 

đề “Không có Ngài, chúng ta không làm được gì”: Một Cuộc Đối 

Thoại Về Việc Trở Nên Những Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới 

Hôm Nay. 
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DƯỚI ĐÂY LÀ 20 CÂU HỎI  

VÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC TRÍCH ĐOẠN  

1. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha nói, hồi trẻ, Đức Thánh 

Cha muốn đi truyền giáo Nhật. Vậy chúng con có thể nói, Đức 

Thánh Cha chưa bao giờ trở thành nhà truyền giáo? 

Tôi không biết, tôi vào Dòng Tên vì được đánh động bởi ơn gọi 

truyền giáo của họ, đánh động bởi việc họ luôn luôn đi đến những 

vùng biên giới. Lúc đó tôi không thể đến Nhật, nhưng tôi luôn cảm 

thấy rằng, để loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, 

thì nhất định phải đi ra, và tiến về phía trước. 

2. Đức Thánh Cha không ngừng nhắc đến “Một Giáo Hội lên 

đường”. Nhiều người đã mượn cách diễn tả này và đôi khi, xem ra, 

nó trở thành một khẩu hiệu gây nhàm chán, ngày càng được nhiều 

người nại đến để trách cứ Giáo Hội về cái mà Giáo Hội nên và 

không nên. 

“Một Giáo Hội lên đường” không phải là cách nói mang tính thời 

thượng do tôi phát minh; nó là lệnh truyền của Chúa Giêsu, Đấng 

trong Tin Mừng Marcô, đã kêu gọi những ai theo Ngài tiến vào 

giữa lòng thế giới và loan báo Tin Mừng “cho mọi loài thọ 

tạo”. Giáo Hội hoặc là lên đường hoặc không còn là Giáo 

Hội; Giáo Hội hoặc là truyền giáo hoặc không còn là Giáo 

Hội. Nếu không lên đường, Giáo Hội sẽ mục ruỗng và trở thành 

một thứ gì đó. 
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3. Giáo Hội sẽ là gì nếu không loan báo Tin Mừng và không lên 

đường? 

Giáo Hội sẽ trở thành một hiệp đoàn tâm linh, một tổ chức đa 

quốc gia nhằm đưa ra những phát kiến và những thông điệp 

mang tính đạo đức và tôn giáo. Điều này chẳng có gì 

sai, nhưng đó không phải là Giáo Hội. Đây là một nguy cơ đối 

với bất cứ một cơ cấu tĩnh nào trong Giáo Hội. Rốt cuộc, chúng 

ta sẽ chế ngự Chúa Kitô; các bạn sẽ chẳng còn là chứng tá cho 

những gì Ngài làm, nhưng thay vào đó là nói thao thao bất tuyệt 

thay cho một ý tưởng nào đó của Chúa Kitô; một ý tưởng mà các 

bạn đã cải biến và thuần hoá cho phù hợp với mình. Các bạn tổ 

chức điều này, điều kia, các bạn trở thành những nhà quản lý hẹp 

hòi của đời sống Giáo Hội, nơi mà mọi việc phải xảy ra theo một 

kế hoạch đã lập sẵn, mọi thứ phải tuân theo các chỉ thị; thế nhưng, ở 

đó, không bao giờ xảy ra cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một cuộc 

gặp gỡ vốn đã chạm đến cõi lòng các bạn từ thuở ban đầu. 

4. Thưa Đức Thánh Cha, việc truyền giáo tự nó có phải là một liều 

thuốc giải cho mọi vấn đề không? Liệu ước muốn và nỗ lực “ra đi” 

truyền giáo có đủ để tránh khỏi những sự méo mó này? 

Truyền giáo, “Giáo Hội lên đường”, không phải là một chương 

trình, một ý hướng được thực hiện duy bởi sức mạnh của ý chí 

nhưng chính Chúa Kitô là Đấng làm cho Giáo Hội ra khỏi chính 

mình. Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, các bạn lên đường vì lẽ 

Chúa Thánh Thần đang đẩy và đang mang các bạn đi. Và khi 

đến nơi, các bạn nhận ra rằng, Ngài đã ở đó trước rồi, Ngài đang 
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chờ đợi các bạn. Thần Khí Chúa đã đến trước, Ngài đã dọn sẵn 

lối cho các bạn và Ngài đang sẵn sàng hoạt động. 

5. Trong cuộc gặp gỡ Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, Đức 

Thánh Cha đã đề nghị các thành viên đọc Công Vụ Tông đồ như 

một bản văn thường xuyên được dùng để cầu nguyện; thưa Đức 

Thánh Cha, tại sao lại là một trình thuật thời kỳ đầu của Giáo Hội 

mà không phải là một thủ bản chiến lược truyền giáo “hiện đại”? 

Nhân vật chính trong Công Vụ Tông Đồ không phải là các tông 

đồ mà là Chúa Thánh Thần. Các tông đồ là những người đầu tiên 

nhận ra Thánh Thần và làm chứng cho Ngài. Khi thông truyền 

những quyết định được Công Đồng Giêrusalem ấn định cho cộng 

đoàn ở Antiôkia, các ngài viết, “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết 

định”. Các ngài chân nhận rằng, chính Chúa Giêsu, Đấng mỗi ngày, 

làm cho họ có thêm “những người được cứu”, chứ không phải 

những nỗ lực thuyết phục của con người. 

6. Và từ đó tới nay cũng như vậy? Chẳng có gì thay đổi sao, thưa 

Đức Thánh Cha? 

Kinh nghiệm của các tông đồ như một kiểu mẫu luôn có giá trị. Chỉ 

cần nghĩ đến những gì đã xảy ra cùng lúc trong sách Công Vụ Tông 

Đồ, chúng không hề bị gò ép. Đó là một câu truyện của con 

người; ở đó, các môn đệ luôn đến sau, khi họ đến thì Thánh 

Thần đã hoạt động rồi. Ngài chuẩn bị và hoạt động trong các 

tâm hồn; Ngài đảo lộn các kế hoạch của họ. Chính Ngài đồng 

hành, hướng dẫn và an ủi họ trong mọi cảnh huống mà họ thấy 

mình còn sống sót. Khi các vấn đề và các cơn bách hại xảy 
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đến, Thánh Thần cũng hoạt động ở đó theo một cách thế thậm 

chí còn kinh ngạc hơn, bằng sự xoa dịu, ủi an của Ngài như 

những gì đã xảy ra sau cuộc tử đạo tiên khởi của Thánh 

Têphanô. 

7. Điều gì xảy ra sau đó thưa Đức Thánh Cha? 

Thời kỳ bách hại nổi lên, nhiều môn đệ trốn khỏi Giêrusalem, họ 

đến miền Giuđêa và Samaria. Ở đó, trong khi bị phân tán và lẩn 

trốn, dẫu cho lẻ loi và không có sự hiện diện của các tông đồ vốn 

đang ở lại Giêrusalem, họ vẫn bắt đầu loan báo Tin Mừng. Họ được 

rửa tội và Thánh Thần cũng ban cho họ dũng khí tông đồ. Ở đó, 

lần đầu tiên chúng ta nhận ra rằng, chỉ cần phép rửa là đủ để 

trở thành người rao giảng Tin Mừng. Và đó là truyền 

giáo; truyền giáo là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chẳng có 

gì gây kích động, cũng chẳng cần phải tổ chức, phải gào thét; chẳng 

cần quảng cáo hay mưu mẹo gì cả. Tất cả những gì chúng ta cần 

làm là cầu xin cho có thể lặp lại kinh nghiệm ấy ngay hôm nay; 

cái kinh nghiệm khiến chúng ta có thể nói, “Thánh Thần và 

chúng tôi đã quyết định”. 

8. Thưa Đức Thánh Cha, nếu không có kinh nghiệm này, những lời 

kêu gọi cổ võ cho việc truyền giáo sẽ có ý nghĩa gì? 

Không có Chúa Thánh Thần, ước muốn truyền giáo sẽ trở 

thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Tôi có thể nói, đó là một kế 

hoạch chinh phục, với cớ là chúng ta đang chinh phục một điều gì 

đó; một chinh phục đạo đức, hay có thể, một chinh phục ý thức 

hệ, vốn có thể được thực hiện, thậm chí, với những ý hướng ngay 
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lành. Nhưng đó là một điều gì khác, chứ không phải truyền 

giáo. 

9. Trích dẫn lời Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha 

thường lặp đi lặp lại rằng, Giáo Hội phát triển nhờ sự cuốn hút. Ý 

của Đức Thánh Cha là gì? Ai cuốn hút? Ai bị cuốn hút? 

Chúa Giêsu nói điều đó trong Tin Mừng Gioan, “Khi Tôi được 

giương lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”; cũng 

trong Tin Mừng Gioan, Ngài còn nói, “Không ai có thể đến được 

với Tôi nếu Chúa Cha, Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy”. 

Giáo Hội đã luôn luôn nhận ra rằng, đây là một mẫu thức đặc thù 

của mọi hoạt động vốn đem chúng ta đến gần Chúa Giêsu và Tin 

Mừng hơn. Đó không phải là một sự thuyết phục, một sự giải thích 

hợp lý, cũng không phải là việc có được một chỗ đứng nào đó; 

không phải là một áp lực hay một sự cưỡng ép. Nhưng nó luôn 

luôn là một sự cuốn hút; ngôn sứ Giêrêmia đã nói rồi, “Ngài 

quyến rũ con, lạy Chúa, và con đã để cho ngài quyến rũ”. Và điều 

này đúng với các tông đồ, các nhà truyền giáo và cũng đúng với 

công việc của họ. 

10. Nhưng làm thể nào để những gì Đức Thánh Cha vừa mô tả có 

thể xảy ra? 

Đó chính là sự ủy nhiệm ra đi và loan báo Tin Mừng của Chúa 

Giêsu vốn đến từ bên trong, bằng việc phải lòng vì yêu mến, 

bằng sức cuốn hút của tình yêu. Người ta không bước theo Chúa 

Kitô, ngay cả, khó trở thành một người loan báo Tin Mừng, vì một 

quyết định được đưa ra từ bàn tròn, hoặc do hoạt động của chính 
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người đó. Ngay cả động lực truyền giáo cũng chỉ có thể có kết 

quả nếu nó xảy ra trong sự cuốn hút này và nhờ cuốn hút, nó 

mới có sức truyền đến những người khác. 

11. Những lời này có ý nghĩa gì cho sứ mạng và việc loan báo Tin 

Mừng thưa Đức Thánh Cha? 

Nó có nghĩa là nếu các bạn được cuốn hút bởi Chúa Kitô, nếu các 

bạn lên đường và làm điều này điều kia vì được cuốn hút bởi Chúa 

Kitô, thì những người khác sẽ chú ý đến nó mà không cần phải tốn 

công; chẳng cần phải chứng tỏ thế này, thế kia, ‘hữu xạ tự nhiên 

hương’. Ngược lại, bất cứ ai cho mình là nhân vật chính hay là 

người quản lý việc truyền giáo dù với tất cả ý hướng tốt lành nhất 

và những mục đích được kê ra, thì thông thường, rốt cuộc chẳng 

cuốn hút được ai. 

12. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhìn 

nhận rằng, tất cả sự cuốn hút này có thể khiến chúng ta choáng 

ngợp. Nó giống như những người trầm mình xuống đại dương mà 

không lường trước những gì sẽ xảy đến; Đức Thánh Cha muốn đề 

nghị điều gì qua hình ảnh này? Những lời này có liên quan đến 

việc truyền giáo không? 

Sứ mạng truyền giáo không phải là một kế hoạch được thử nghiệm 

của một công ty, cũng không phải là màn trình diễn đại chúng được 

tổ chức để huênh hoang, hầu xem có bao nhiêu người tham gia nhờ 

vào việc quảng cáo của chúng ta. Chúa Thánh Thần làm việc như 

Ngài muốn, khi Ngài muốn và nơi Ngài muốn; và điều này có 

thể khiến chúng ta choáng ngợp. Vậy mà cao điểm của sự tự do 
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chính xác nằm ở chỗ, một người để cho mình được mang đi bởi 

Chúa Thánh Thần, người ấy từ chối sự cần thiết phải tính toán 

và kiểm soát mọi sự. Đây chính xác là cách thức chúng ta nên 

giống chính Chúa Kitô, Đấng trong mầu nhiệm phục sinh của Ngài 

đã học được cách ở lại trong sự dịu hiền của vòng tay Chúa 

Cha. Hoa trái mầu nhiệm của việc truyền giáo không hệ tại ở 

những ý hướng, phương pháp, sức đẩy, và những sáng kiến của 

chúng ta, nhưng nó nằm chính xác ở sự choáng ngợp này: sự 

choáng ngợp mà chúng ta nhận thức khi nghe những lời này 

của Chúa Giêsu, “Không có thầy, anh em chẳng làm gì được”. 

13. Đức Thánh Cha cũng thường lặp lại, Giáo Hội phát triển “bằng 

chứng tá”. Khi tập trung sự chú ý vào điều này, Đức Thánh Cha 

muốn nói gì? 

Thực ra, chính sự cuốn hút làm cho chúng ta trở thành những 

chứng nhân. Chứng tá này chứng thực những gì Chúa Kitô và 

Chúa Thánh Thần đã thực sự hoàn tất trong cuộc sống mỗi người. 

Sau khi phục sinh, chính Chúa Kitô đã mặc khải chính mình cho 

các tông đồ. Chính Ngài làm cho các ông trở thành những chứng 

nhân; thêm vào đó, chứng tá này không dành cho riêng mình, chúng 

ta là những chứng nhân cho các công trình của Thiên Chúa. 

14. Một điều khác mà Đức Thánh Cha cũng thường nhắc lại; ở đây, 

xem ra có vẻ tiêu cực: Giáo Hội không phát triển bằng việc cải đạo 

người khác, và sứ mạng của Giáo Hội cũng không phải là cải đạo. 

Tại sao Đức Thánh Cha lưu ý điều này nhiều đến thế? Liệu có phải 
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là để duy trì mối tương quan tốt với các Giáo Hội khác và dễ dàng 

đối thoại với các truyền thống tôn giáo khác? 

Vấn đề cải đạo, thực ra, không chỉ đi ngược với tiến trình đại kết 

và đối thoại liên tôn, nhưng thuyết cải đạo còn xuất hiện ở bất cứ 

nơi nào có ý định làm cho Giáo Hội phát triển bằng cách giảm 

trừ việc nhấn mạnh đến sức cuốn hút về phía Chúa Kitô và 

hoạt động của Chúa Thánh Thần; để rồi, tập trung mọi việc vào 

bất cứ loại hình “diễn từ khôn ngoan” nào. Vì thế, chủ nghĩa cải 

đạo tiên vàn gạt Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ra khỏi sứ 

mạng truyền giáo của Giáo Hội, cả khi chúng ta tuyên bố mình 

nói và làm nhân danh Chúa Kitô. Thuyết cải đạo tự bản chất 

luôn luôn là bạo lực, cả khi nó được che giấu hay được thực 

hành với các cách thế xem ra trong sạch. Nó không chấp nhận 

tự do và khoan dung mà qua đó, đức tin có thể được thông truyền 

từ người này sang người khác nhờ ân sủng. Đây là lý do tại sao 

thuyết cải đạo không chỉ là một điều gì đó thuộc quá khứ, thuộc về 

thời thực dân đã qua, hoặc những trường hợp cải đạo do ép buộc 

hay mua bán, hứa hẹn về những lợi lộc vật chất. Ngày nay chủ 

nghĩa cải đạo cũng có thể tồn tại ngay trong các giáo xứ, các 

cộng đoàn, các phong trào và các dòng tu. 

15. Vậy truyền giáo có nghĩa là gì, thưa Đức Thánh Cha? 

Truyền giáo có nghĩa là công bố chứng tá của mình về Chúa 

Kitô bằng những từ ngữ cụ thể và giản dị như các tông đồ đã 

làm, không cần phải tạo ra những huấn từ mang tính thuyết 

phục. Việc loan báo Tin Mừng thậm chí có thể bị dể duôi, nhưng 

nó luôn vượt qua mãnh lực của cớ vấp phạm thập giá; nó luôn phù 
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hợp với con đường được chỉ ra trong thư Thánh Phêrô, vốn đơn 

thuần hàm chứa trong những ‘lý do được cung cấp’ về một niềm 

hy vọng của người này dành cho người khác, một niềm hy vọng 

vẫn luôn là cớ vấp phạm và dại khờ trong con mắt người đời. 

16. Làm sao chúng ta nhận ra một Kitô hữu truyền giáo, thưa Đức 

Thánh Cha? 

Một đặc tính cụ thể để nhận ra là người ấy hành động như 

những người dẫn dắt, chứ không là những người kiểm soát của 

đức tin. Việc tạo điều kiện, làm cho mọi sự nên dễ dàng, không 

đặt ra những ngăn trở đối với mong muốn của Chúa Giêsu để 

ôm lấy, chữa lành hết thảy mọi người; không đặt ra sự chọn 

lọc, không áp đặt những “giá cả mục vụ”, không đóng vai người 

canh gác kiểm soát những ai có quyền vào cửa. Tôi nhớ đến các 

cha xứ và những cộng đoàn ở Buenos Aires, vốn đã thiết lập nhiều 

sáng kiến để làm cho việc tiến tới Bí tích Rửa tội được dễ dàng. 

Trong những năm gần đây, họ nhận thấy con số những người không 

được rửa tội gia tăng vì nhiều lý do, thậm chí là do những lý do xã 

hội học, và họ muốn nhắc nhở mọi người rằng, được rửa tội là một 

điều gì đó bình thường, mọi người đều có quyền đòi hỏi, cho chính 

họ và cho con cháu. Đường hướng mà các cha xứ và các cộng 

đoàn ấy đã làm có chung một mục tiêu: không đặt thêm gánh 

nặng, không đưa ra những yêu sách, xoá bỏ bất cứ khó khăn 

nào mang tính văn hoá, tâm lý hay thực tiễn vốn có thể khiến 

người ta trì hoãn hay loại bỏ ý muốn rửa tội cho con cái mình. 
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17. Ở châu Mỹ, trong những buổi đầu truyền giáo, các thừa sai đã 

tranh luận về việc ai “xứng đáng” nhận phép rửa. Những cuộc 

tranh cãi ấy đã chấm dứt như thế nào thưa Đức Thánh Cha? 

Đức Thánh Cha Phaolô III đã bác bỏ lý thuyết của những 

người tuyên bố rằng, lẽ tự nhiên, người da đỏ Bắc Mỹ vốn dĩ 

“không có khả năng” đón nhận Tin Mừng và ngài cũng bác bỏ 

việc các thừa sai chọn lựa để xác định ai sẽ là người dễ dàng 

đến với phép rửa của họ. Chúng có vẻ là chuyện của quá khứ; 

song, ngay cả hiện nay, cũng có những nhóm và những người tự 

cho mình được ơn soi sáng, và thậm chí, họ cô lập việc loan báo 

Tin Mừng bằng những lý luận méo mó của họ vốn chia tách thế 

giới thành những người “văn minh” và những kẻ “chưa được khai 

hoá”. Điều khiến họ cáu gắt và tức giận là có người cho rằng, có 

thể, Chúa cũng ưu ái những người “cầu bơ cầu bất”. Họ đánh giá 

một phần lớn gia đình nhân loại như thể những người này thuộc về 

một tầng lớp thấp kém hơn, vốn không thể đạt được trình độ phù 

hợp trong đời sống tri thức lẫn thiêng liêng theo những tiêu chuẩn 

của họ. Trên nền tảng này, những ai bị coi là tầng lớp thứ yếu sẽ 

ngày càng bị khinh miệt. Tất cả chuyện này cũng đã nổi cộm trong 

suốt Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon. 

18. Một số người có khuynh hướng nhắm đến một sự phân biệt rạch 

ròi giữa việc loan báo đức tin và công tác xã hội. Họ nói, chúng ta 

không được giản lược sứ mạng truyền giáo bằng một hình thức 

hoạt động xã hội. Điều đó có đáng để bận tâm không, thưa Đức 

Thánh Cha? 
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Tất cả những gì nằm trong phạm vi của các mối phúc và thực 

thi lòng thương xót thì đều phù hợp với sứ mạng truyền giáo, 

tất cả đã là loan báo Tin Mừng, là truyền giáo rồi. Giáo Hội 

không phải là một tổ chức phi chính phủ; nhưng Giáo Hội là 

điều gì khác hoàn toàn, Giáo Hội là một bệnh viện dã chiến, nơi 

tất cả mọi người được đón chào, như họ là họ, nơi mà những 

vết thương của mọi người được chữa lành. Và đó là một phần sứ 

mạng của Giáo Hội; mọi sự đều phụ thuộc vào tình yêu vốn làm 

động lòng những ai thực thi sứ mạng. Nếu một thừa sai giúp đào 

một cái giếng ở Mozambique vì người ấy ý thức rằng, những người 

mà anh ta rửa tội và giảng phúc âm cần đến nó, thì làm sao có thể 

nói rằng công việc đó không liên quan gì đến việc phúc âm hoá? 

19. Thưa Đức Thánh Cha, đâu là những mối quan tâm và sự nhạy 

bén cần thực thi trong những tiến trình hướng đến việc làm cho 

công cuộc loan báo Tin Mừng trổ sinh hoa trái giữa bối cảnh văn 

hoá xã hội đa dạng ngày nay? 

Kitô giáo không chỉ khư khư giữ lấy một mô hình văn hoá kiểu 

mẫu nào đó. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết, 

“Trong khi giữ vững vẹn toàn chân lý cho chính mình, với lòng 

trung thành không thể lay chuyển để loan báo Tin Mừng và truyền 

thống của Giáo Hội, thì Kitô giáo cũng sẽ phản chiếu những khuôn 

mặt khác của các nền văn hoá và dân tộc mà ở đó, Kitô giáo được 

đón nhận và bén rễ”. Chúa Thánh Thần tô điểm Giáo Hội, bằng 

những ngôn ngữ mới của những cá nhân và cộng đồng đón 

nhận Tin Mừng. Vậy Giáo Hội, bằng cách mặc lấy những giá 

trị của các nền văn hoá khác nhau, trở nên “Tân nương điểm 
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trang lộng lẫy” như ngôn sứ Isaia đã loan báo. Trên thực tế cũng 

có những nền văn hoá đã liên kết, gần gũi với việc rao giảng Tin 

Mừng và sự phát triển của tư tưởng Kitô giáo. Nhưng trong thời 

đại chúng ta, việc Giáo Hội nhớ rằng, sứ điệp mặc khải không 

được định hình bởi một nền văn hoá cụ thể nào lại càng trở nên 

khẩn thiết hơn. Và khi gặp gỡ những nền văn hoá mới, hay 

những nền văn hoá vốn đã không chấp nhận việc truyền giáo, 

thì chúng ta càng không được tìm cách áp đặt một hình thái 

văn hoá cứng nhắc nào bên cạnh việc phúc âm hoá. Cũng thế, 

trong sứ mạng truyền giáo ngày nay, việc không đem theo bao 

bị cồng kềnh thậm chí còn quan trọng hơn chính việc truyền 

giáo. 

20. Về sứ mạng truyền giáo và tử đạo, Đức Thánh Cha có ý gì khi 

thường gợi lại mối liên hệ mật thiết thống nhất hai thực tại này? 

Trong đời sống Kitô hữu, thực tế tử đạo và phúc âm hoá có chung 

một gốc gác, một nguồn mạch: khi tình yêu của Thiên Chúa rót 

vào tâm hồn chúng ta bằng việc Chúa Thánh Thần ban sức 

mạnh, lòng can đảm và sự ủi an. Tử đạo là cách diễn tả cực đại 

của sự nhận biết Chúa Kitô và làm chứng cho Ngài, vốn biểu trưng 

cho việc chu toàn sứ mạng và hoàn tất sứ vụ tông đồ. Tôi luôn nghĩ 

đến các anh em tu sĩ chính thống Coptic bị thảm sát tại Lybia, 

những người không ngừng thầm thĩ danh thánh Chúa Giêsu 

khi họ bị chém đầu. Tôi nghĩ đến những nữ tu của mẹ Têrêxa 

bị giết tại Yêmen, khi họ đang săn sóc các bệnh nhân Hồi Giáo 

trong một mái ấm dành cho những người già yếu tật nguyền. 

Các nữ tu ấy vẫn đang mặc những chiếc tạp dề lao động bên 
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ngoài bộ tu phục khi bị sát hại; họ đều là những người chiến 

thắng chứ không phải các nạn nhân. Và cuộc tử đạo của họ, đến 

mức đổ máu, soi sáng cho cuộc tuẫn giáo mà mọi người có thể phải 

chịu trong đời sống, bằng việc làm chứng cho Chúa Kitô mỗi ngày. 

Chúng ta có thể thấy được điều ấy khi thăm viếng các nhà truyền 

giáo cao niên tại các nhà hưu dưỡng; họ thường bị hao mòn bởi 

cuộc đời đã trải qua. Một thừa sai kể với tôi rằng, nhiều người 

trong họ đã mất trí nhớ và chẳng còn nhớ một chút nào về 

những việc lành họ đã làm, “Nhưng điều ấy chẳng hề gì”, ngài 

nói với tôi, “Bởi vì Chúa nhớ rất kỹ”.  

Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-

francis-interview-valente-mission-book.html 
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Chết một mình trong sa mạc 

Gần đây, tôi nhận một bức thư của một người bạn chia sẻ, cô sợ 

phải chấp nhận một công việc nào đó vì nó sẽ làm cho cô cô đơn 

quá nhiều. Cô đã chia sẻ nỗi sợ này với người linh hướng của mình, 

người này chỉ đơn giản nói: “Thánh Charles de Foucauld cũng đã 

chết một mình trong sa mạc!” Với cô, câu trả lời đó là quá đủ. Với 

câu này, cô đi tới đàng trước. Câu trả lời đó có đủ cho những ai 

trong chúng ta, những người có cùng lưỡng lự, sợ hãi khi ở một 

mình không? 

Nỗi sợ ở một mình là lành mạnh. Triết gia Jean-Paul Sartre nổi 

tiếng đã viết, địa ngục là người khác. Điều này quá xa sự thật. Địa 

ngục là ở một mình. Tất cả các tôn giáo lớn đều dạy thiên đàng là 

cộng đồng, một thiên đàng kết hợp của trái tim, linh hồn và cơ thể 

(theo các kitô hữu), trong một sự kết hợp của tình yêu. Sẽ không có 

cô đơn trên thiên đàng. Vì vậy, nỗi sợ hãi ở một mình của chúng ta 

là lành mạnh, chúng ta mè nheo Chúa và thiên nhiên, làm chúng ta 

luôn nhớ lại những lời Chúa đã nói khi tạo ra bà Ê-va, thật không 

tốt cho một người khi họ ở một mình. Trẻ con luôn hiểu điều này, 

chúng luôn cảm thấy bất an khi ở một mình. Đó là một trong những 

lý do tại sao Chúa Giêsu nói trẻ em lên thiên đàng tự nhiên hơn 

người lớn. 

http://phanxico.vn/2022/09/30/chet-mot-minh-trong-sa-mac/
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Nhưng, có phải ở một mình luôn không tốt cho sức khỏe không? 

Chúng ta có thể học được gì từ Thánh Charles de Foucauld, người 

đã chọn cuộc sống để rồi ngài chết một mình trong sa mạc? Chúng 

ta có thể học được gì từ một người như triết gia Soren Kierkegaard, 

người chống lại hôn nhân vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến thiên 

chức, ông có trực giác sẽ chết một mình không? Và nhất là, chúng 

ta có thể học được gì từ Chúa Giêsu, người tình vĩ đại nhất của tất 

cả, người chết một mình trên thập giá, người đã khóc vì đã bị mọi 

người bỏ rơi và sau đó, khi hấp hối, Ngài đã đầu hàng cô đơn của 

Ngài bằng một hành động vị tha cao cả, qua đó Ngài hiến tâm trí 

mình cho một tình yêu trọn vẹn không? 

Trong quyển sách gần đây, Nhật ký thấu cảm (The Empathy 

Diaries), tác giả Sherry Turkle đã phản ánh về tác động của công 

nghệ thông tin đương đại và phương tiện truyền thông xã hội trên 

chúng ta. Là nhà khoa học tại Đại học MIT, bà là một trong những 

người đã giúp phát triển máy tính và công nghệ thông tin như chúng 

có ngày nay, vì vậy bà không phải là người có thành kiến thế hệ, 

lãng mạn hoặc tôn giáo với máy tính, điện thoại thông minh và 

mạng xã hội. Tuy nhiên, bà lo lắng về những gì tất cả những điều 

này đang làm với chúng ta ngày nay, đặc biệt là với những người 

nghiện mạng xã hội và không thể ở một mình. “Tôi chia sẻ, do đó 

tôi tồn tại!”. Bà nêu ra một sự thật khó hiểu: Nếu chúng ta không 

biết làm thế nào để ở một mình, chúng ta sẽ luôn cô đơn. 
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Điều đó đúng cho tất cả chúng ta, dù không phải ai trong chúng ta 

cũng có ơn gọi nhờ đức tin hay có xu hướng chuộng đời sống đan 

viện yên tĩnh. Những gì Chúa Giêsu đã mô phỏng (và những gì các 

vị như Thánh Charles de Foucauld, triết gia Soren Kierkegaard và 

vô số nam nữ tu sĩ, và những người độc thân đã cảm thấy mình 

được mời gọi) không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. 

Trên thực tế, về mặt tôn giáo hay nhân chủng học, nó không phải 

là chuẩn mực. Hôn nhân mới là thế. Khi được hỏi, độc thân là như 

thế nào, Thomas Merton đã trả lời, độc thân là địa ngục. Bạn sống 

trong cô đơn mà chính Chúa đã lên án; nhưng điều đó không có 

nghĩa là nó không thể không có kết quả. 

Chính yếu đó là câu trả lời mà bạn tôi đã nhận được từ vị linh hướng 

khi cô chia sẻ nỗi sợ hãi, cảm nhận mình sẽ cô đơn nếu đi theo ơn 

gọi này. Bạn có thể là một Charles de Foucauld, bạn sẽ đơn độc 

nhưng theo một cách rất có hiệu quả. 

Thậm chí còn có một cái gì lãng mạn trong việc chủ động sống cô 

đơn và độc thân. Cách đây vài năm, tôi hướng dẫn tâm linh cho một 

thanh niên có đức tin, có lý tưởng mạnh. Tràn đầy sức sống và năng 

lượng trẻ trung, như các bạn trẻ cùng tuổi, anh cảm nhận sức hút 

mạnh mẽ của tình dục nhưng anh cũng cảm thấy mình được lôi 

cuốn mạnh mẽ theo một hướng khác. Anh đọc Soren Kierkegaard, 

Dorothy Day, Thomas Merton, Daniel Berrigan, anh cảm thấy sự 

hấp dẫn lãng mạn trong cuộc sống độc thân, trong cô đơn, lẻ loi mà 
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sau đó anh tìm được chính mình. Anh cũng đọc Phúc âm, câu 

chuyện Chúa Giêsu chết một mình trên thập giá không có người 

nắm tay. Giống như Chúa Giêsu, anh muốn trở thành nhà tiên tri 

cô đơn và chết một mình.Có một lý tưởng đáng thán phục ở đây, 

mặc dù có lẽ đó cũng là niềm kiêu hãnh không lành mạnh và một 

kiểu tinh hoa nào đó khi muốn trở thành người hùng cô đơn, người 

được ngưỡng mộ vì đứng ngoài vòng cương tỏa của tình thân mật 

bình thường. Hơn nữa, với tư cách là người độc thân suốt đời 

(người giữ lời khấn từ hơn năm mươi năm nay), tôi muốn đưa ra 

lời cảnh báo này. Một giấc mơ lãng mạn về cuộc sống độc thân, 

cho dù bắt nguồn từ đức tin và mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ gặp thử 

thách trong các mùa, các đêm khi chúng ta rơi vào lưới tình, khi 

mệt mỏi, khi chìm đắm và khi tình dục (và tâm hồn) của mình kêu 

lên, tôi không muốn chết một mình trong sa mạc. Merton nói, để 

duy trì chính mình trong cô đơn của Chúa Giêsu, đôi khi là một địa 

ngục tuyệt đối, dù đó là địa ngục đầy hoa trái. 

Chết một mình trong sa mạc như Charles de Foucauld là câu trả lời 

đủ. 

Ronald Rolheiser, 2022-09-26 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch 

Nguồn: phanxico.vn 
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Vì sao phải về nhà ăn Tết? 

 
Thật ra, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã hội 

ghê gớm đến đâu, đối với cha mẹ đều không quan 

trọng bằng sự hiện diện của bạn ! 

 

 

Cuối năm sắp đến, Tết cũng đã gần kề. Vào thời gian này, 

người người nô nức, vì sao ai cũng  

Có người bỏ ra ngàn vàng, đi hàng ngàn dặm từ nam chí bắc 

chỉ để được ăn một bữa cơm gia đình trong đêm giao thừa; 

BAØI HOÏC CUOÄC SOÁNG 

https://kenh14cdn.com/203336854389633024/2023/1/7/photo-2-16731118433561800624222.jpg
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cũng có người thức trắng đêm chỉ vì một tấm vé xe về quê. 

Tại sao họ lại muốn về nhà vào dịp năm mới đến vậy? 

 

1. Cha mẹ già đi quá nhanh 

 

Cha mẹ già đi quá nhanh, vốn không thể chịu cảnh chia ly hay 

chờ đợi con cái quá lâu. Trên thế giới có rất nhiều thứ có thể 

chờ đợi, sự nghiệp thăng tiến có thể chờ đợi, đi làm chỗ này 

không được thì chỗ khác, v.v.. Nhưng cũng có nhiều thứ 

không thể chờ đợi, ví như pháo hoa rực rỡ, cầu vồng sau mưa 

và sự già đi của cha mẹ. 

2. Bạn về nhà, cha mẹ mới yên tâm 

 

Nhiều người đi xa làm ăn quanh năm, do đó Tết Nguyên đán 

đã trở thành dịp duy nhất để đoàn tụ với cha mẹ. Thời gian 

trôi qua, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa 

hơn, nhưng sự quan tâm của họ dành cho con cái vẫn không 

hề thuyên giảm. 

Bạn một mình nơi đất khách quê người, cuộc sống có nhiều 

lúc khó khăn, nhưng khi bố mẹ gọi điện hỏi thăm, bạn chỉ nói: 

"Con ổn!". 

Nhưng đối với các bậc cha mẹ, bạn càng báo tin tốt chứ không 

báo tin xấu, họ sẽ càng cảm thấy lo lắng hơn. Chỉ khi bạn về 
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nhà, cho họ được thấy bạn thật sự ra sao thì họ mới có thể an 

tâm được. Hãy nhớ rằng, đối với tình thân, bạn không cần phải 

"hiểu chuyện", hãy cứ là chính bạn, một đứa trẻ bé bỏng của 

cha mẹ như ngày nào. 

Nếu bạn sống thật sự tốt, cha mẹ sẽ rất vui mừng và tự hào về 

bạn. Còn nếu sống không được vui vẻ thì cũng đừng che giấu, 

hãy tâm sự với cha mẹ những điều bứt rứt trong lòng, có thể 

cha mẹ sẽ đau lòng đấy, nhưng có vậy thì trái tim của cha mẹ 

và con cái mới có thể sát gần nhau hơn. 

Về nhà thôi! Chỉ khi bạn về nhà, bố mẹ bạn mới thật sự được 

yên lòng. 

3. Mọi nỗ lực chung quy cũng chỉ vì 2 chữ "đoàn viên" 

 

Có thể ở bên ngoài, bạn bị đường đời quật đến mệt nhoài, có 

thể phải chịu cái lạnh cóng của thời tiết tha hương, có thể bạn 

đã cực khổ nhiều, nhưng tấm lòng mong chờ con về của cha 

mẹ còn đau đớn hơn bất kỳ thứ gì bạn đã và đang phải chịu 

đựng. Đợi đến khi về nhà rồi, bạn chắc chắn sẽ thấy thì ra 

những nỗ lực của mình cuối cùng cũng chì vì hai chữ "đoàn 

viên". 
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4. Tết là đoàn viên 

 

Bữa tối giao thừa chỉ trọn vẹn khi cả gia đình cùng nhau ăn 

cơm. Nếu cả gia đình không thể tề tụ ngồi lại cùng nhau ăn 

bữa cơm tối giao thừa, thì còn gì là giao thừa nữa? Năm mới 

chẳng qua cũng chỉ tiếp tục là một năm cô đơn mà thôi. 

Mỗi dịp giao thừa, bữa cơm tất niên luôn là sự ưu tiên hàng 

đầu của mọi nhà. Những người lớn tuổi thường sẽ dậy rất sớm 

để chuẩn bị bữa ăn. Con cháu cũng sẽ thức thật sớm để phụ 

giúp cha mẹ ông bà, cả nhà cùng nhau quây quần trong gian 

bếp, cười nói rộn rã đầu năm. Dọn ra bàn mâm cơm nóng hổi, 

lớp trẻ thay phiên nhau, đứa thì sắp xếp bát đũa, đứa thì dời 

ghế, bưng mâm. 

Khi món ăn cuối cùng được dọn ra, mọi người ngồi xuống với 

nụ cười trên môi, tiếng chén đĩa hòa cùng tiếng pháo nổ bên 

ngoài, trò chuyện với nhau về những chuyện vui buồn trong 

năm, cha khen mẹ món này ngon quá, cả nhà cùng nhau cầu 

mong một năm an khang thịnh vượng. Nghĩ đến khung cảnh 

này, liệu bạn có thấy lòng mình nao nao hay không? Nếu có 

thì đó là tiếng nói của trái tim, bảo bạn về nhà ăn Tết đấy! 

Tục ngữ có câu: "Người có quê trở về quê, không có quê thì 

tha hương tiến bước". Thực ra, với chúng ta mà nói, về quê ăn 

Tết từ lâu đã trở thành một loại tín ngưỡng. Nhà là nơi mà khi 
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bạn gặp khó khăn hay vui vẻ bạn cũng sẽ muốn được trở về. 

Nhà là nơi lúc nào cũng có người trông đợi bạn trở về. 

Một tấm vé xe rất mỏng và rẻ, nhưng giá trị của nó mang lại 

thì rất lớn. Nó là thứ đưa bạn đến với "vùng đất thần tiên", gặp 

những người luôn yêu quý bạn, nơi mà bạn có thể quăng hết 

âu lo, sống những ngày tháng vui vẻ trong vòng tay của người 

thân. Những trải nghiệm đó dù có tiền cũng không tài nào mua 

được dù chỉ 1 giây. 

Có một con đường mang theo bao ước mơ tuổi trẻ và kỳ vọng 

của gia đình, có thể đối với người khác, nó là một con đường 

bình thường không hơn không kém, nhưng đối với bạn thì con 

đường đó lại vô cùng ý nghĩa. Dù chúng ta ở đâu, thì quê 

hương vẫn nằm trong tim của mỗi người. Dù có đi xa đến đâu, 

bước qua bao nhiêu thắng cảnh, nhưng đối với kẻ lãng du, 

cảnh đẹp nhất vẫn là đường về nhà. 

Bôn tẩu ở ngoài đời, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã 

hội ghê gớm đến đâu, đối với ba mẹ đều không quan trọng. 

Điều họ để tâm nhất là bạn sống có vui không, và Tết có về 

không! Vì thời gian để họ được ở bên cạnh bạn không còn 

nhiều nữa, mỗi năm đều ít đi một chút rồi. 

Tình thân vốn là một vòng tròn luân hồi, cha mẹ nuôi con 

khôn lớn, con cùng cha mẹ già đi, nhưng hầu như từ trước đến 
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nay chỉ có cha mẹ làm được việc nuôi con khôn lớn, còn con 

thì lại để mặc cha mẹ cô quạnh già đi. Cứ nghĩ rằng thời gian 

còn dài, lúc nào về cùng cha mẹ mà chẳng được, thế là cứ bận 

rộn những thứ khác không chịu về nhà, đến cả một bữa cơm 

duy nhất vào Tết Nguyên đán cũng không về ăn cùng cha mẹ, 

một chút thời gian cũng không dành cho họ. 

Cuộc sống vốn vô thường, chúng ta nên hiểu rằng cha mẹ già 

đi rất nhanh, họ có thể rời xa chúng ta bất cứ lúc nào. Hiểu 

rằng chúng ta cố gắng làm việc cũng chỉ vì muốn thành công 

nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, nhưng nếu cha mẹ không 

còn nữa thì sự thành công của chúng ta liệu có còn ý nghĩa 

hay không? Có một sự thật tàn nhẫn rằng, tốc độ thành công 

của chúng ta có thể cả đời cũng không đuổi kịp được sự già đi 

của cha mẹ, cho nên, tốt nhất vẫn nên bầu bạn cùng cha mẹ 

nhiều hơn. 

Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, hãy dành thời 

gian quý giá của bản thân cho người yêu thương bạn nhất. Hãy 

đặt gia đình lên hàng ưu tiên của bạn. Vì ở đâu có gia đình, ở 

đó có phúc. 

Cha mẹ nào mà không nhớ con, không muốn con về nhà chung 

vui vào ngày Tết? Nhưng họ hiểu con mình làm ăn xa cực 

khổ, suy nghĩ cho tương lai của con, sợ mình trở thành gông 

cùm xiềng xích "con tàu ra khơi" của con cái, nên chỉ có thể 
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hết lần này đến lần khác đè nén ước muốn của mình, nói với 

con rằng: "Không sao đâu, con cứ lo làm việc đi, Tết này cha 

mẹ ổn mà". 

Nếu người bạn thương đã làm tổn thương bạn thì cũng đừng 

quên ở nhà vẫn còn người thương bạn đang chờ đợi bạn. Cho 

nên Tết đến rồi, về nhà thôi! 

Theo Thể Thao Văn Hóa 
 
  
 

 

 

 

 

 


