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Cảm nghiệm Sống# 62: HỘI THÁNH HÔM NAY

Hội Thánh Hôm Nay theo ĐTC Bênêđictô XVI thì cần củng cố các Gia đình, Nhóm Nhỏ,
Hội đoàn, Phong trào để cùng nâng đỡ, học hỏi và khuyến khích nhau thực hành SốngLời
Chúa.

Giáo Hội Hôm Nay cần trở về cách sống đạo như Cộng Đoàn Tín Hữu đầu tiên:“Họ chuyên
cần nghe các Tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu
nguyện...Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại
tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân
thương mến…” (Công vụ 2,42-47)

Hiện nay, trong Giáo xứ, Cộng đoàn có những Hội Đoàn, Phong trao, Nhóm Nhỏ sinh hoạt
qua các Đặc Sủng khác nhau, tuy nhiều nhưng chung một gốc. Họ đang thực hiện cách Sống
Đạo của Giáo hội hôm nay. Cho nên các Giáo xứ và Cộng Đoàn vẫn là chủ yếu của Hội Thánh,
cần được khuyến khích học hỏi, bổ túc, tôn trọng những Đặc sủng khác của nhau, không nên
lấy làm lạ rồi ngăn cản, chê bai, nghĩ xấu, lên án nhau (xem Tin Mừng Mac-cô 9, 39), làm mất
sự hiệp nhất trong Hội Thánh:
“
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.- Có nhiều phục vụ khác nhau,
nhưng chỉ có một Chúa.- Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ chỉ có một
Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người Chúa. - Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một
cách là vì ích chung.- Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy,
người thì được ban cho ơn hiểu biết để trình bày.- Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin;
kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy những ban cho những đặ sủng để chữa
bệnh.- ...- Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia
cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người.”
(Thư 1 Corintô, đoạn 12, câu 4-11)
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Suy niệm đoạn Lời Chúa trên, tôi vui mừng thấy Chúa Thánh Thần đang đổi mới Giáo hội
của Ngài, đã được Chúa Giêsu ủy thác cách đây hơn hai ngàn năm: “Đấng Bảo Trợ sẽ
đến.”

Giáo hội hôm nay không chỉ ở Rôma, mà còn là các Tín Hữu Kitô, Dân Thiên Chúa, không
là cơ chế mà là chính con người. Giáo hội là tôi, là bạn, là gia đình, là các Nhóm Nhỏ, Hội Đoàn,
Phong trào đi theo đường lối của Đức Kitô đã dạy là tìm đến con người đang vui sống trong gia
đình, làng mạc, giáo xứ và xã hội. Thánh Thần Thiên Chúa đang đến gặp gỡ, dạy bảo, nhắc
nhở Lời Chúa Giêsu đã dạy, chữa lành thể xác và tâm hồn họ trong mọi lúc họ kêu cầu.

ĐTC Bênêdictô XVI muốn Giáo hội vẫn củng cố mô hình Giáo xứ hay Công đoàn; nhưng
tránh kiểu cơ chế ngoại vi nặng nề, hình thức bên ngoài nhiều; nhưng là Giáo xứ, Cộng đoàn
của bác ái, chia sẻ, hiệp nhất, và tình huynh đệ như thời Hội Thánh Tiên Khởi. ĐTC Gioan
Phaolô nói: “Toàn thể đời sống Cộng Đoàn Tiên Khởi là Giêrusalem mang những dấu ấn
của Chúa Thánh Thần là Đấng Quyền Năng Vô hình hướng dẫn họ.
” Ngài muốn
cho tôi thấy Chúa Thánh Linh đang canh tân :
“mọi người đều được tràn đầy Thánh Thần
”
, nghiã là mọi Tín hữu Kitô đều lãnh nhận các Đặc Sủng.

Các Tông đồ ngày xưa là những nhân tố nòng cốt của Cộng Đoàn Tiên Khởi và hôm nay, mọi
Tín hữu Kitô đều là những con người cốt cán của Giáo hội, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Ngài
hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh bằng quyền năng và thần lực. Thần Khí làm cho Đức
Kitô hiện diện trong Giáo hội một cách trọn vẹn, để các Tín hữu hôm nay hiệp thông với Ngài
bằng mọi cách khác nhau.

Tóm lại, tôi xin mượn lời ĐTC Phaolô VI đã tuyên bố: “Điều Giáo hội ngày nay cần thiết
chính cần Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh trong chúng ta, trong mọi người và trong
Giáo hội, đang cần thiết tới và cần trên hết mọi chuyện
.”
để cùng học hỏi và lắng nghe nhau.

* Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Định Mời
thăm website
ChiasẻLờiChúa.com
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