
Tinh thần Phúc Âm 
Và trách nhiệm chung của 

người Công Giáo 
Đến việc cải tiến Cộng đồng 

 

Có những người không phải là Công Giáo nhưng vẫn nhận 

xét rằng Cộng đồng Công giáo là một tổ chức có uy tín, một 

cơ cấu thuần nhất, chặt chẽ, vững mạnh và có tinh thần kỷ 

luật.. Sự nhận xét đó thật xác đáng, vì người Công Giáo lấy 

tinh thần Phúc âm làm mẫu mực cho đời sống cá nhân, gia 

đình, xã hội. Mặc dù có bị thử thách, bị bách hại, Giáo Hội 

Công Giáo vẫn vững mạnh bởi vì chính Chúa Giêsu đã sáng 

lập ra Giáo hội: “Hỡi Phêrô, con là đá, trên đá này Cha xây 

Giáo Hội, dù cả hoả ngục dấy lên cũng không phá nổi Giáo 

Hội Cha”, và “Cha sẽ ở với các con mỗi ngày cho đến tận 

thế”. 

 

Chính Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đã 

truyền thông cho các đấng kế vị Ngài để chăn dắt đàn chiên 

Giáo Hội bằng đời sống Phúc Âm, Nhưng thế nào là tinh 

thần Phúc Âm của người Công Giáo?  Tinh thần Phúc Âm 

gồm tóm vào bốn chữ “ MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI”. 

 

Muốn có lòng Mến Chúa yêu người, chúng ta cần hiệp nhất 

trong một tình thương, xoá bỏ mọi tỵ hiềm, coi nhau như 

anh em trong một gia đình Chúa. và để hướng tới mục tiêu 

cao đẹp này Cộng đồng Công Giáo cần có một tổ chức 

thống nhất, không bè phái chia rẽ, không có những người 

“nhàn cư vi bất thiện”, không có những vụ bất hoà giữa con 

chiên và Chủ chăn., vì đó là chước thế gian, ma quỷ Satan 

làm suy yếu tinh thần Phúc Âm. Tất cả nên đem hết: nhân, 

tài, lực, khả năng và thiện chí ra giúp Cộng đồng Công Giáo 

để mỗi ngày một thăng tiến. Muốn như vậy, thiết tưởng 

chúng ta cần nên nghiên cứu lại thể thức từng giáo xứ địa 

phương, chọn lựa Ban Đại diện Cộng Đoàn có những người 

tài đức, khả năng, thiện chí, đạo đức, để thực thi và điều hoà 

các sinh hoạt mục vụ, kế hoạch phát triển những tác vụ ích 

lợi thực tiễn cho đồng bào Công Giáo. 

 

Người Công giáo tin có linh hồn, có đời sau, có thưởng phạt 

công minh. Việc kính mến Chúa, biết ơn Người đã tạo dựng 

và quan phòng chúng ta là bổn phận dĩ nhiên của người 

công giáo. Nếu Chúa đã không giáng trần chịu cuộc tử nạn, 

con người ngụp lặn trong tội lỗi, chết rồi đi đâu? Nay chính 

Thiên Chúa vì thương xót nhân loại, hy sinh mạng sống để 

chúng ta được làm con cái Người, hưởng Nước Trời đời sau, 

lẽ nào ta không biết ơn, kính mến Người, giữ các lề luật và 

giới răn của Người: “Ai nghe Ta, hãy giữ các giới răn Ta” 

chớ giết người, chớ tà dâm, chớ trộm cắp tham lam, chớ vu 

khống hại người, thảo kính cha mẹ và thương khó kẻ nghèo. 

Chúa biết người trần hay “yếu lòng” sa ngã nên đã ban phép 

cáo giải để tẩy sạch các vết nhơ tội lỗi, tái sinh chúng ta 

trong ơn Thánh hoá. Người ban quyền tha tội cho các vị đại 

diện của người là các linh mục: “Cha trao chìa khoá nước 

Trời cho con, con cầm buộc ai, trên Trời cũng cầm buộc; 

con tha ai, trên trời cũng tha” Chúa cũng dạy chúng ta chớ 

“Thờ hai Chúa”, tiền bạc, danh vọng dễ làm mờ mắt người 

phàm, dễ xa Chúa, Chúa không muốn chúng ta quá lo lắng 

về vật chất là lãng quên phần thiêng liêng: “Dù được lời lải 

cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi”. Có thực hành 

đời sống Phúc Âm, rồi mọi việc Chúa sẽ lo cho: “chim trời 

không gieo gặt, nhưng chúng vẫn có ăn”. 

 

Nếu chúng ta chỉ năng đọc kinh, dự lễ mà quên đức yêu 

người thì chưa phải là tinh thần Phúc Âm. Đạo Công Giáo là 

Đạo Bác Ái, có bác ái con người mới dễ tha thứ, không còn 

tranh chấp hận thù. Chúa bảo: “Khi đem của lễ tới bàn thờ 

mà còn có điều bất hoà với anh em, hãy để của lễ đó về làm 

hoà trước đã ”, và Chúa cũng bảo: “Yêu người như mình ta 

vậy”, Chẳng ai tự nói xấu mình, tự xĩ vả mình, làm nhục 

mình, thì chúng ta cũng đừng bao giờ dòm ngó nhau để phê 

bình, đừng xét đoán ai để khỏi bị xét đoán, đừng vu và cáo 

gian, đừng gây hoạ cho nhau..mà phải “Thấy ai gặp hoạn 

nạn thì thương cùng giúp đỡ” tùy theo khả năng mình.  

“Cảnh cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” không phải là 

tinh thần Phúc Âm. 

 

Muốn có lòng Mến chúa Yêu Người, người Công Giáo cần 

hiệp nhất trong tình thương của Chúa, khiêm nhường, tự hạ, 

nên tha thứ, xoá bỏ mọi tỵ hiềm, coi nhau như anh em trong 

một gia đình Chúa. Để hướng tới mục tiêu cao đẹp này, 

Cộng đồng Công giáo cần sự cộng tác của những người có 

“khả năng, thiện chí và đạo đức”. 

 

Khả năng là một điều kiện tối quan trọng, cần có khả năng 

để giải quyết những công việc khó khăn, biết cách xử trí 

trong những trường hợp rắc rối, hay có khả năng ngôn ngữ, 

khả năng điều khiển để giao tiếp với các tổ chức khác mới 

tạo được uy tín cho Cộng đồng. Nếu tìm ra được những 

người có khả năng tương xứng với công việc như vậy, các 

kế hoạch mới đạt tới thành công tốt đẹp. 

 

Có khả năng, nhưng cũng cần có thiện chí làm việc. Khi hô 

hào thiện chí của đồng bào VN canh tân xã hội hầu lấy lại 

chủ quyền trong tay người Pháp, cụ Nguyễn Bá Học đã nói: 

“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng 

người ngại núi e sông” Theo cụ thì cho dù công việc có khó 

khăn cách mấy cũng có thể giải quyết được nếu có thiện 

chí.. 

 

Khi mỗi người giữ chức vụ gì, cần thảo luận với họ về trách 

nhiệm tương lai để xem họ có thì giờ và sẵn sàng chấp nhận 

những khó khăn đến với họ không? Nếu cảm thấy không 

kham nổi thì nên thành thực từ khước ngay lúc ban đầu, 

đừng nên ham danh vọng, để đến khi đảm nhận xong rồi 

không thể chu toàn nhiệm vụ công tác giao phó. Chúng ta 

không ép buộc, nhưng mời gọi và hân hoan đón nhận những 
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ai giàu thiện chí ra gánh vác công việc chung hữu ích cho 

Cộng đồng. 

 

Đối với tổ chức ngoài đời, có lẽ hai yếu tố tinh thần khả 

năng và thiện chí nêu trên là đủ, nhưng riêng đối với Cộng 

đồng Công giáo, tinh thần đạo đức là một điều rất hệ trọng. 

Có tinh thần đạo đức mới lướt qua các khó khăn, mới dám 

hy sinh làm việc Tông đồ, cho dù có khả năng và thiện chí 

mà thiếu đạo đức chưa hẳn là thành công trong trách nhiệm 

giao phó, và còn có thể lợi dụng danh nghĩa Cộng đồng 

trong những mưu đồ đen tối. Chúng ta là con dân Chúa, hãy 

sát cánh cùng nhau tìm ra những giải pháp cốt sao thu hút 

được mọi nhân tài, kỳ vọng vào thiện tâm của quý vị tại 

chức là những người biết rõ thực trạng của cộng đồng hơn ai 

hết, hy sinh thêm nữa hầu lôi kéo càng nhiều tín hữu hăng 

say ra phục vụ Cộng đồng Công giáo chúng ta. 

 

Trong sự nghiệp Nước Trời, không ai là đầu, chỉ có Thiên 

Chúa là Cha, Đức Giêsu là Thầy, còn tất cả đều là anh em, 

chăm sóc, phục vụ lẫn nhau trong sự tự hạ khiêm nhường. 

Chúa dạy phải làm tôi tớ mọi người, nghĩa là phục vụ vô 

điều kiện không ham danh vọng, lợi lộc, mà chỉ vì sứ mạng 

và bổn phận là con Thiên Chúa. 

 

Trách nhiệm của Cộng đồng Công giáo là trách nhiệm 

chung của mọi giáo hữu. Do đó chúng ta mỗi người tùy khả 

năng thuận lợi và hoàn cảnh hiện hữu, cố gắng đóng góp 

công sức cho Cộng đồng. Riêng đối với các vị nhận lãnh 

trách nhiệm, nên có những phương thức cải tiến sao cho linh 

động, phù hợp với tình trạng từng địa phương của giáo xứ 

hầu phát triển các kế hoạch, chương trình sinh hoạt được 

thực thi có kết quả một cách hoàn hảo hơn. 

 

Đối với giáo dân, muốn có một Cộng đồng Công giáo vững 

mạnh, cũng phải hết sức hỗ trợ các vị trong Ban Đại Diện. 

Hãy quan niệm rằng tương lai Cộng đồng là chính tương lai 

của mọi người Công Giáo Việt Nam. Cộng đồng có thăng 

tiến là do công lao đóng góp chung của chính chúng ta, mọi 

người có quyền hãnh diện về Cộng đồng, còn như Cộng 

đồng mỗi ngày mỗi mai một, thì cũng do chính sự thờ ơ của 

chúng ta đối với Cộng đồng. Những sự chống đối cá nhân, 

bè phái hay chia rẽ, đều gây tổn thương cho Cộng đồng 

Công giáo, đi lạc hướng và không đúng đường lối Phúc Âm 

Chúa. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xây dựng sự hiệp nhất là một công trình của mọi người chứ 
không dành riêng cho một ai. Xây dựng sự hiệp nhất được ví 
như là xây dựng một tòa nhà mà trong trong đó, mỗi thành 
viên được ví như là một viên gạnh. Giá trị của mỗi viên 
gạch được biểu hiện trọn vẹn khi nó chấp nhận đứng chung 
với những viên gạch khác trong một bức tường, nhưng nếu 
chúng tự tách mình ra, mỗi viên gạch sẽ trở nên vô dụng, lẻ 
loi và không được dùng vào đúng chức năng của nó. 
Vào thời gian mà người Phương Tây còn sử dụng xe ngựa 
như là phương tiện chính để đi lại. Trên mỗi chuyến xe, 
hành khách thường được phân chia vị trí bằng ba loại vé như 
sau. Loại thứ nhất dành cho những người quí tộc giàu có. 
Những người thuộc vào vé hạng nhất, họ chỉ việc ngồi trên 
xe từ lúc khởi hành cho đến nơi mình đến. Dù khi xe có bị 
mắc lầy, xe lên dốc, hay bị xe bị hư thì nhóm người này vẫn 
cứ ngồi yên trên xe mà không phải lo lắng gì. 
Loại vé hạng hai giá rẻ hơn, nhưng những ai sở hữu vé này 
cũng có những vị trí ưu tiên. Tuy nhiên khi gặp trường hợp 
như xe bị mắc lầy, hoặc hư hỏng thì họ phải ra khỏi xe, 
nhưng họ không phải làm gì cả. Họ chỉ đứng khoanh tay chờ 
cho ai đó giải quyết sự cố rồi họ tiếp tục lên xe để đi. 
Loại vé cuối cùng là hạng vé mà những ai mua nó thì họ 
cũng được ngồi trên xe, nhưng khi có sự cố xảy ra, họ phải 
là người xuống xe trước hết. Khi xe mắc sình lầy, hoặc lên 
dốc, hoặc bị hư thì họ phải đẩy xe ra khỏi vũng lầy. Nói tóm 
lại, họ là những người có trách nhiệm trực tiếp giải quyết 
những sự cố xảy ra trên đường đi. 
Quí bạn thân mến, câu chuyện trên đây phần nào nói lên 
hiện tượng có thật đang diễn ra trong tập thể, hay cộng đoàn 
của chúng ta đang sinh hoạt. Mỗi cộng đoàn, tập thể cũng 
được ví như là những con người cùng đi trên một chiếc xe 
chung với nhau. Tất cả chúng ta cùng hướng đến một mục 
đích, và cùng phục vụ một lý tưởng. Tuy nhiên, những sinh 
hoạt trong cộng đoàn, hay những công tác trong cộng đoàn 
thì thường chỉ được giải quyết bởi một số người tình 
nguyện. Những con người nhiệt tình này không phải vị họ 
được hưởng quyền lợi đặc biệt nào hơn trong cộng đoàn, 
nhưng chính vì lòng nhiệt thành và ý thức trách nhiệm của 
mình trong cộng đoàn nên họ dấn thân chỉ với hy vọng là 
giúp cho cộng đoàn được thoát ra khỏi tình trạng “vũng lầy” 
và để cùng tập thể tiến về đích. 
Đáng buồn thay, số người sử dụng “vé hạng ba” quá ít trong 
một cộng đoàn. Nhưng rất nhiều người tự cho mình sở hữu 
“vé hạng nhất hay hạng nhì.” Họ là những người chỉ thích 
ngồi yên vị trong cộng đoàn; họ cũng là những người 
thường khoanh tay và đứng xem người khác làm, còn chính 
họ thì ngại dấn thân. Nói cách khác, họ cho rằng trách nhiệm 
xây dựng tập thể không phải là của họ, nhưng chỉ là thuộc 
về những người khác. 
Câu chuyện hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cần ý thức 
hơn về trách nhiệm của mình trong cộng đoàn để chúng ta 
dấn thân hơn trong việc xây dựng sự hiệp nhất bằng chính 
hành động của mình. Và câu chuyện này cũng mời gọi 
chúng ta coi lại vị trí và loại vé nào mà chúng ta đang tự sở 
hữu trong cộng đoàn. 
Cầu mong bạn trở nên những mẫu gương cho việc xây dựng 
sự hiệp nhất trong cộng đoàn của mình. 

Br. Huynh Quảng 

 

 

Cần một Dì giữ 1 em bé 11 tháng tuổi ở 
Henderson, NV. Full Time hoặc Part 
Time (Không cần lo việc nhà). Lương 
hậu & bao ăn ở thoải mái. Xin liên lạc 
Thủy 702-292-9749 hay 702-292-9647.  

 

| Hieäp Nhaát 123 | 04 - 2011 |  31




