NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 11 = GIAO HOI LA CHINH BAN

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH # 11

“GIÁO HỘI LÀ CHÍNH BẠN”

A-Sống Phúc Âm là Giáo hội hiện diện nơi bạn :

1/ Giáo hội cần nhiều Tín hữu chân chính sống và làm việc giữa đời. Nếu thiếu người Tín hữu
như trên, thì Giáo hội không thể hiện diện được. (Truyền giáo số 21)

2/ Giáo hội là những người Sống tinh thần Phúc Âm, chứ không phải những căn nhà bằng gạch
đá, tổ chức long trong bề ngoài. (Phụng vụ số 7)

3/ Giáo hội của Đức Kito là sức mạnh của Phúc Âm phải được sáng tỏ ra bề ngoài, trong đời
sống thường ngày của mỗi người, Gia đình và xã hội. (Giáo hội số 35)

4/ Nhiệm vụ riêng của mỗi người Tín hữu ở trong trường học, sở làm, công trường hay nhà
máy…Không ai có thể thay thế được, dù là Tu sĩ, Linh mục hay Giám mục. (Tông đồ số # 13)

5/ Vấn đề quan trọng của Tín hữu không chỉ là đi lễ, đọc kinh là đủ, mà cần làm cho tinh thần
Kito hữu thấm nhập vào tâm trí, phong tục, Luật pháp của Cộng đồng trong đó mỗi người đang
sống, làm việc, giải trí… (Tông đồ số 13)
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6/ Một điều không thể thiếu là đem tinh thần Phúc Âm vào trong trật tự trần gian, tức là những gì
thuộc đời sống gia đình, văn hóa, kinh tế, nghề nghiệp… (Tống đồ số 5 và 7)

B-Người Tín hữu của bạn còn thiếu sót những gì ?

1/ Thứ nhất : Bạn chỉ làm một vài việc đạo đức, giữ một số Luật Hội Thánh dạy. Rồi bạn sống
như người không có Chúa, vứt bỏ lương tâm con người, chỉ còn giữ lại những giờ đọc kinh, xem
lễ, chứ không biết dâng lễ. (Thế giới số 43)

2/ Thứ hai : Bạn chỉ biết sống theo như những người đã dâng mình cho Chúa, mà quên những
nhiệm vụ ở đời như lo cho gia đình, vợ con, làm ăn… (Thế giới số 43; Tông đồ số 4)

3/ Thứ ba : Bạn chưa đảm nhận việc cải tạo trần gian và coi đó là của riêng mình. Chưa tích cực
giúp các giáo sĩ trong việc Phúc Âm hóa nơi mình đang sống. (Truyền giáo số 21)

C-Theo Công đồng, người Tín hữu trưởng thành là :

1/ Người có một đức tin được huấn luyện một các sáng suốt, và vượt qua mọi khó khăn trong đời
sống Tôn giáo.

2/ Có khả năng nhận thấy đâu là bổn phận, đâu là ý Chúa mình phải thi hành, trong các biến cố
lớn nhỏ xảy ra ở đời. (Linh mục số 6)

3/ Có tinh thần phục vụ bác ái, để chu toàn bổn phận của mình trong xã hội loài người. (linh
mục số 6)
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4/ Biết tự động làm việc trong xã hội trần gian…, biết đảm nhận trách nhiệm của mình. (Tông
đồ số 7)

5/ Biết phát huy sáng kiến, dấn thân vào mọi việc cần thiết cho Giáo hội và xã hội. Không đòi
hỏi ai hay chờ ai làm rồi mình mới làm.

(Thế giới số 43 và Thông điệp về Phát triển.)

*Hơn nữa, Sắc lệnh về Linh mục nói : “Những Lễ nghi dù có rất đẹp mắt, những Hội đoàn
dù rất phồn thịnh, cũng sẽ không ích gì, nếu không giúp người Tín hữu sống Trưởng
thành.” (Lm số 6)

“ GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI CHỈ Ở BÊN RÔMA – GIÁO HỘI LÀ NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA”

(Công Đồng

Vatican 2)

Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3, 30)

3/4

NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 11 = GIAO HOI LA CHINH BAN

Ptế GB Maria Định Nguyễn
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