
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Gần đây xảy ra việc huyền chức (dân gian thường gọi là ‘treo chén’) một linh mục ở Sacramento (Hoa Kỳ) 

vì ông ấy không công nhận Đức Giáo Hoàng Phanxicô là Đấng Kế Vị thánh Phêrô. Trong Kinh Thánh Thể ở 

mỗi Thánh Lễ, đến phần cầu cho Giáo Hội, ông tiếp tục cầu cho Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô chứ không đọc 

tên Đức Phanxicô. Cái hệ lụy đáng sợ là nếu ông bất tuân lệnh của tòa Giám mục và tiếp tục chống đối 

người kế vị Thánh Phêrô và sẽ có một số giáo dân hâm mộ ông bước theo vết chân ông, thì điều gì sẽ xảy ra 

? 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi ông Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng rằng : “Thầy là Đấng Kitô, 

Con Thiên Chúa hằng sống”. Khi tuyên xưng như vậy, ông Phêrô không coi Chúa Giêsu là ngôn sứ, là kẻ 

dọn đường, nhưng là chính Đấng Thiên Sai mà mọi người mong đợi và là Con Thiên Chúa. Sự hiểu biết của 

ông Phêrô không do suy luận của trí óc phàm nhân, nhưng do Thiên Chúa ban cho. Đây là một hồng ân cao 

cả, vì Thiên Chúa Cha đã chọn ông Phêrô để mặc khải điều cao siêu đó. Cũng vì thế nên Chúa Giêsu chọn 

Phêrô làm vị lãnh đạo Giáo Hội và bảo đảm rằng Giáo Hội nầy sẽ không bị quật ngã bởi quyền lực tử 

thần.Việc Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho Phêrô không mang tính cách cá nhân, nghĩa là 

không chỉ cho một mình Phêrô mà thôi. Bởi lẽ, nếu chỉ một mình Phêrô có quyền nầy, thì khi ông qua đời, 

vai trò lãnh đạo Giáo Hội sẽ chấm dứt và Giáo Hội cũng sẽ giải tán. Tuy nhiên, vì Chúa muốn Giáo Hội bền 

vững nên quyền lãnh đạo vẫn được tiếp tục trao cho các vị kế nhiệm Phêrô tức là các vị Giáo Hoàng từ xưa 

đến nay. Vì thế nên các tín hữu phải có lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các đấng ấy  

nối kết với các đấng ấy, lắng nghe giáo huấn của các ngài, nhất là với Đức Giáo Hoàng đương nhiệm. Khi 

nối kết với Đức Giáo Hoàng như thế, chúng ta cũng nối kết với các Giám Mục và các vị chủ chăn của mình. 

Sự nối kết với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội giúp cho các tín hữu thực hiện ba điều sau đây : Thứ nhất, các 

tín hữu thực hiện điều mong ước của Chúa Giêsu là sự hiệp nhất trong Giáo Hội (một đoàn chiên và một 

Chủ Chăn). Chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy giới hạn của con người nên chính Chúa đã cầu nguyện cùng 

Chúa Cha rằng “Xin Cha cho chúng nên một”. Thứ hai, tập thể nào cũng cần sự hiệp nhất để tồn tại, sinh 

hoạt và phát triển. Giáo Hội vẫn không ngừng cầu xin trong mỗi Thánh Lễ để Chúa ban cho Giáo Hội được 

hiệp nhất và bình an theo Thánh Ý Chúa. Nhờ hiệp nhất, Giáo Hội sẽ tồn tại và phát triển để tiếp tục thực 

hiện công cuộc loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó trước khi Ngài về trời. Thứ ba, sự hiệp nhất 

trong Giáo Hội cũng là dấu chứng cho sự hiện diện của Chúa Giêsu và đồng thời cho thế giới biết rằng Giáo 

Hội là của Chúa. Về điểm nầy, Chúa Giêsu đã từng nhắn nhủ các môn đệ rằng: “Mọi người sẽ nhận biết anh 

em là môn đệ Thầy ở dấu chỉ nầy : là anh em có lòng yêu thương nhau”. 

Khi nối kết với các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, chúng ta cũng được thúc đẩy để luôn luôn yêu mến Giáo 

Hội. Giáo Hội không phải là sản phẩm của một nhóm người nhưng do chính Chúa Giêsu thiết lập. Vì vậy, ai 

yêu mến Chúa Giêsu thì cũng yêu mến Giáo Hội, ngược lại, ai yêu mến Giáo Hội thì cũng yêu mến Chúa 

Giêsu. Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, hơn nữa, Giáo Hội là phương tiện để Chúa Kitô tiếp 

tục thực hiện chương trình cứu độ của Người. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Giáo Hội thánh 

thiện. Nên nhớ, điều nầy không có nghĩa là hết thảy mọi người trong Giáo Hội đều thánh thiện. Nhưng Giáo 

Hội được tuyên xưng là thánh thiện theo nghĩa khác. Sách Giáo Lý dạy rằng : “Giáo Hội có đặc tính thánh 

thiện vì Thiên Chúa Chí Thánh là tác giả của Giáo Hội. Đức Kitô đã tự trao nộp chính mình vì Giáo Hội, để 

thánh hóa và làm cho Giáo Hội có khả năng thánh hóa. Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Giáo Hội bằng 

tình yêu. Trong Giáo Hội có tất cả các phương tiện cứu độ. Sự thánh thiện là ơn gọi của từng người trong 

Giáo Hội và là mục đích của mọi hoạt động của Giáo Hội. Có Đức Trinh Nữ Maria và rất nhiều vị thánh là 

gương mẫu và là những đấng chuyển cầu cho Giáo Hội. Sự thánh thiện của Giáo Hội là suối nguồn cho sự 

thánh hóa các con cái mình, những người đang sống trên trần gian, tất cả đều tự nhận mình là kẻ tội lỗi và 

luôn cần sám hối và thanh tẩy” 

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm, Giáo Hội trải qua nhiều sóng gió từ bên ngoài cũng như từ 

bên trong, nhưng Giáo Hội như con thuyền trên đại dương vẫn vững vàng tiến tới trong cuộc hành trình đi 

về Quê Trời. Bởi vì chính Chúa Kitô luôn hiện diện trong lòng Giáo Hội để sẵn sàng ra tay bảo vệ như Ngài 

đã long trọng hứa rằng “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cảm thấy hãnh diện khi 



cảm nhận sâu sắc rằng chúng ta thật có phúc được ở trong Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập và hãy yêu 

mến từ Đức Giáo Hoàng cho tới một em bé nhỏ nhất trong đàn chiên Chúa.                  

Linh mục Phạm Quang Hồng (sưu tầm từ “Ánh Sáng Chỉ Đường” của Đúc ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm).  

 

 

 

 

 


