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Công trình xây cất nhà xứ sắp hoàn thành. Ngày Chúa Nhật 5 tháng 6 này, Đức TGM 

Timothy Costelloe sẽ đến cắt băng khánh thành và làm phép nhà xứ mới của chúng ta. 

Đây là công trình của tất cả mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, người góp công kẻ 

góp của, để bây giờ chúng ta thấy được những đóng góp của mình đã tới ngày hoàn tất. 

Đây không chỉ là một cơ sở vật chất to lớn đẹp đẽ đang hoàn thành, mà còn là một biểu 

tượng của sự đoàn kết, tương thân tương trợ và đồng tâm hiệp ý của chúng ta.  

 

Trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên hơn hai ngàn năm trước, Ngài đã làm cho mười một tông đồ nói 

chung một giọng và mọi người từ khắp gầm trời tụ về đều hiểu chung một ngôn ngữ: 

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng 

gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện rải rác đậu 

trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo 

Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước 

dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ 

nói tiếng thổ âm của mình”.” (Cv 2:1-5).  

 

Phép lạ xảy ra trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống không hệ tại ở chỗ các tông đồ vốn là người Palestine lại 

nói được các ngôn ngữ khác nhau, mà ở sự kiện tất cả các người ngoại quốc có mặt ở đó đều nghe loan báo những 

kỳ công của Thiên Chúa trong tiếng mẹ đẻ của mình. Như thế dấu chỉ nhận biết được sự hiện diện của ân sủng của 

Chúa Thánh Thần đó là mọi người đều nói và hiểu chung một ngôn ngữ. Nói cách khác tuy khác biệt văn hóa, ngôn 

ngữ nhưng mọi người đồng tâm hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin. “Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ 

có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một 

Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người”. (1Cor 12: 4-6) 

 

Ba tuần nữa cộng đoàn chúng ta sẽ chính thức khánh thành nhà xứ mới và các căn phòng dùng cho các lớp học và 

các sinh hoạt khác của cộng đoàn. Công trình phát triển cộng đoàn được hoàn thành tốt đẹp là nhờ chúng ta cũng 

đã nói chung một giọng, hiểu chung một ngôn ngữ. Việc nói chung một giọng, hiểu chung một ngôn ngữ này giúp 

chúng ta đạt được nhiều thành quả to lớn chẳng những về số lượng, mà còn cả về chất lượng nữa. Những người trở 

về cộng đoàn càng ngày càng đông, các hội đoàn sinh hoạt càng ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời cơ sở vật 

chất càng ngày càng dần hoàn thiện để trung tâm sinh hoạt của chúng ta thực sự là “nhà chung” cho tất cả mọi 

người. Được như vậy dĩ nhiên không phải là cố gắng của một cá nhân, hay một ban ngành đoàn thể riêng lẻ nào, 

mà là nỗ lực và đóng góp của tất cả mọi người chúng ta, như đóng góp của tất cả các chi thể trong cùng một thân 

thể: Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô. “Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể 

tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được 

thanh tẩy để làm nên một thân thể” (1Cor 12:12).  

 

Khi cầu nguyện cho cộng đoàn những người nhờ lời các tông đồ mà tin, Chúa Giêsu đã không xin cho các cộng 

đoàn này được phát triển bằng sức mạnh và quyền lực, mà chỉ xin cho tất cả được hiệp nhất trong Ngài và hiệp 

nhất với nhau, để Ngài ở đâu họ cũng ở đó, và để họ được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa (Ga 17:20-26). 

Như thế, vinh quang của Thiên Chúa không phải được biểu lộ ở những cơ sở vật chất bên ngoài hay ở những quyền 

lực trần thế mà là từ nguồn ân sủng của Thiên Chúa chảy bên trong đời sống thiêng liêng của cộng đoàn. Cũng như 

một cây tươi tốt, hoa quả nặng trĩu đầu cành nhờ nhựa sống sung mãn chảy tràn trề trong thân cây, thì những thành 

quả bên ngoài của một cộng đoàn Kitô hữu là dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa đang chảy dạt dào trong cộng đoàn 

đó. Như vậy, những thành quả mà cộng đoàn chúng ta đạt được bây giờ, đó là dấu chỉ cho biết ân sủng của Chúa đã 

ban cho chúng ta dồi dào biết là chừng nào.  

 

Chúng ta hãy cùng cảm tạ ơn Chúa về những ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta và hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa 

ngõ hầu có thể sinh hoa kết trái càng ngày càng nhiều, để khi mọi người nhìn vào cộng đoàn chúng ta họ được 

chiêm ngưỡng quyền năng vinh quang Chúa hoạt động nơi chúng ta, như trước kia quyền năng ấy đã hoạt động 

trong các tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần hơn hai ngàn năm trước, vì “Tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh 

Thần”. (1Cor 12:13)                                                                                                               Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


