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hân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng 
Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sự kêu 
gọi của Ban Chấp Hành CĐ đóng góp bài 

vở cho đặc san Tin Yêu. Tôi thật phân vân không biết 
phải đóng góp phần của mình ra sao. Tôi đã cầu 
nguyện nhiều và xin Ơn Trên soi sáng hướng dẫn để 
tôi có thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Bài này được 
viết với tư cách của một giáo dân đã từng tham gia 
các hoạt động trong cộng đồng dân Chúa trong nhiều 
năm ở Giáo phận Orange, tôi thấy ít ra cũng có một 
số kinh nghiệm, nhận định và cảm nghiệm trong suốt 
thời gian phục vụ như để được nghe, được đọc và 
được than phiền, cũng như lời khen, tiếng chê. Đây là 
những trải nghiệm rút tỉa từ quá trình phục vụ trong 
quá khứ, không liên quan đến những sinh hoạt hiện 
tại. Vai trò của người hoạt động mục vụ là một gạch 
nối giữa giáo dân và chủ chiên, người mà giáo dân có 
liên hệ nhiều nhất. 
 
1. Người giáo dân Việt Nam trong xã hội hôm nay 
 
 Người giáo dân Việt Nam sống trên đất Mỹ 40 
năm đã đạt được sự trưởng thành về mặt đạo và đời 
qua các sinh hoạt cộng đồng, được học hỏi và làm 
quen với các hoạt động Công giáo tiến hành qua các 
chương trình mục vụ, xã hội và văn nghệ. 
 
 Nhờ vào các khóa tĩnh tâm, cấm phòng, người 
giáo dân càng ngày càng ý thức được trách nhiệm của 
mình trong các công cuộc rao giảng Tin Mừng. Khi 
ghi nhận là có nhiều dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh 
Linh đang trao cho người giáo dân một vai trò quan 
trọng trong đệ tam thiên niên kỷ, một thời kỳ có thể 
mệnh danh là thời đại của giáo dân. 
 
 Trong khi sinh hoạt, giáo dân cũng biết áp 
dụng những kinh nghiệm và học vấn đạt được qua các 
công ăn việc làm, và đặc biệt trong lãnh vực lãnh đạo 
chỉ huy, nghệ thuật xử thế, quản trị tổ chức, 
v.v…Điều này ít thấy được khi chúng ta còn tại quê 
nhà. 
 
2. Tương quan giữa chủ chiên và giáo dân 
 
 Giáo dân là thành phần chính trong Giáo hội. 
Nếu so sánh với một quốc gia trần thế thì giáo dân 

chính là dân của quốc gia đó. Nên chính vì thế một số 
chủ chiên vẫn còn có thói quen gọi giáo dân là “dân”, 
ngầm hiểu mình là “vua” và giáo dân là dân của mình. 
Đây không phải là một quan niệm sai lầm nếu chúng 
ta hình dung hình ảnh mà Chúa Giêsu thường nhắc 
trong Phúc Âm: “Chủ chiên và dân chiên”. 
 
 Trong quá khứ tại Việt Nam, người giáo dân 
thường được coi là thành phần ít học, còn các chủ 
chiên là những vị đã được đào tạo học hỏi nhiều năm 
với lối sống tận hiến có khả năng dẫn dắt giáo dân về 
đường linh hồn mà còn được ăn học đến nơi đến chốn, 
trở thành người khôn ngoan có thể hướng dẫn luôn 
đời sống hằng ngày của giáo dân. 
 
 Mối tương quan như thế giữa “cha” và “con” 
vẫn được duy trì nhiều nơi trong những thập niên 
trước 60, 70. Tuy nhiên theo đà tiến triển người giáo 
dân càng ngày càng có cơ hội học hỏi, mở mang kiến 
thức, một số giáo dân ý thức trách nhiệm của mình, đã 
đem sự hiểu biết cùng với chủ chiên xây dựng cộng 
đoàn, hướng dẫn giáo dân. Nhưng trên thực tế vì cái lề 
thói cũ vẫn còn ảnh hưởng, vị chủ chiên cũng như 
người giáo dân không thấy rõ khả năng và phạm vi 
hoạt động rộng lớn của Giáo hội trong công cuộc mở 
mang nước Chúa. Giáo dân vẫn còn thứ mặc cảm nào 
đó khi cộng tác với vị chủ chiên của mình, còn vị chủ 
chiên thì một số vẫn xem giáo dân cộng sự viên với 
mình như người chỉ đâu làm đó hay để sai vặt mà thôi. 
 
 Nếu quan niệm Tin Mừng của Chúa Kitô phải 
được rao truyền ở mọi lúc và mọi môi trường, thì giáo 
dân có thể đem khả năng và kinh nghiệm ở ngoài đời 
mà họ đã nắm vững, thành công để truyền bá Tin 
Mừng trong môi trường và lãnh vực họ đang sinh 
hoạt. Giáo dân có thể “đến” nhiều chỗ, gặp được 
nhiều người mà vai trò chủ chiên không thể đến được 
và gặp được. 
 
 Người giáo dân ngày hôm nay phức tạp hơn 
trước, họ đặt nhiều kỳ vọng ở một chủ chiên hay linh 
hướng của mình để cùng song tiến đồng hành, họ coi 
chủ chiên luôn luôn là kim chỉ nam, người giảng dạy 
yêu thương, là tư tế, là thầy dạy. Nên họ nhìn vào mọi 
khía cạnh của chủ chiên qua đời sống và việc làm. Họ 
luôn luôn tin tưởng vào vị linh hướng của họ, người 
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đã được học hỏi về đời sống tận hiến và là những mục 
tử có khả năng tận hiến, cảm thông và hòa hợp với họ 
chứ không phải chỉ là những nhà thuần túy quản trị. 
Vì giáo dân đặt kỳ vọng quá mức như vậy vào chủ 
chiên mà thường quên là những chủ chiên này có tất 
cả bản tính và nhu cầu như họ. Như cha cố Đỗ Thanh 
Hà đã nói: “Linh mục chúng tôi chẳng phải là thần 
thánh gì cả mà chỉ là những bình bằng sành mỏng 
giòn như bao nhiêu người khác.” 
 
 Ngoài những nhận định trên, trở ngại chính 
trong mối tương quan chủ chiên và con chiên là sự 
thiếu tin tưởng lẫn nhau và thiếu khiêm nhường. Chủ 
chiên thì muốn nắm vững vấn đề và đóng vai trò chủ 
động trong mọi hoạt động, còn giáo dân thì lại muốn 
củng cố địa vị coi việc đứng ra làm ông này, ông nọ là 
một vấn đề quyền lợi, có thái độ cao ngạo, ưa tranh 
giành những nhiệm vụ có vẻ quan trọng trong nhà thờ. 
 
 Giáo dân Việt Nam của một cộng đoàn tại Hoa 
Kỳ là một tập hợp những người từ tứ phương, trình độ 
khác nhau, thiếu tính cách thuần nhất như khi còn tại 
quê nhà. Mỗi lần thay đổi cha quản nhiệm là một lần 
có thể có những xáo trộn trong đời sống cộng đoàn. 
Nhưng cải tổ về sự điều hành, những đường lối mới 
làm cho giáo dân bỡ ngỡ, phải trải qua một thời gian 
làm quen, tìm hiểu để cha và con chấp nhận lẫn nhau. 
Những thay đổi toàn diện và gấp rút về tổ chức và lề 
lối làm việc thường làm cho giáo dân hoang mang, đôi 
khi đưa đến tình trạng bất tuân. 
 
 Khi người giáo dân không hài lòng thì giận dỗi 
bỏ đi xứ Mỹ, hoặc quá khích thì viết thư rơi tố cáo, 
hoặc nói hành nói xấu cha quản nhiệm, còn phần chủ 
chiên nếu không bằng lòng thì rầy rà, nặng hơn nữa 
thì không cho làm, hoặc buộc phải từ chức hay giải 
tán. 
 
 Ở Mỹ, sự tồn tại của giáo xứ là do sự đóng góp 
tài chánh của giáo dân, mỗi giáo dân Việt Nam ở vào 
tình trạng tài chánh và định cư khác nhau. Người có 
nhà cửa và khả năng tài chánh thường là người đến 
trước, họ có nhiều thời giờ và tiền của để đóng góp, 
còn những người mới qua có khả năng hạn chế.Thật 
sự mà nói, mỗi người không nhiều thì ít thường bị 
đánh giá qua sự đóng góp tài lực vật lực cho giáo xứ 
để nhận được những dịch vụ do giáo xứ cung cấp. 
Ngược lại, phần lớn giáo dân coi những dịch vụ họ 
nhận được của giáo xứ là đương nhiên. Họ không ý 
thức được rằng nếu không có sự đóng góp thì không 
có cha quản nhiệm, không có nhà thờ, không có sơ và 

không có dịch vụ. Điều này cũng gây khó khăn cho 
chủ chiên không ít. Có những giáo dân lại lẩn tránh 
đóng góp bằng cách đi nhà thờ Mỹ và không ghi danh 
vào cộng đoàn. Khi gặp những chuyện cần như ma 
chay hiếu hỉ họ chạy đến cha quản nhiệm thì bị cha từ 
chối, không lo cho những nhu cầu của họ. Dĩ nhiên là 
cha có quyền từ chối vì không có tên trong cộng đoàn. 
Họ tức giận bỏ đi xứ Mỹ và bắt đầu nói xấu cha. 
 
 Nhiều cặp sắp cưới xin vào gặp cha quản 
nhiệm để xin làm phép cưới, cha đòi giấy tờ này giấy 
tờ kia, dĩ nhiên là cha có lý do của cha. Nhưng người 
trong cuộc nghĩ là cha làm khó dễ, không muốn giúp 
đỡ, rồi họ xoay qua gặp cha Mỹ thì mọi việc lại xong 
xuôi. 
 
 Một người giáo dân khác than phiền, gọi được 
điện thoại cho cha quản nhiệm thật khó mới gặp được 
cha, nếu để messages thì ít nhất 2, 3 ngày cha mới hồi 
âm. 
 
 Một bà nọ có chồng đau nằm nhà thương, hấp 
hối muốn tìm cha Việt Nam để chồng xưng tội và xức 
dầu. Bà than phiền điện thoại nhiều nơi có cha Việt 
Nam mà không gặp, cuối cùng bà may mắn gặp được 
cha Việt Nam, thì lại là ngày “off”, nên cha không đến 
được và v.v… 
 
 Những trường hợp trên đây đã xảy ra, một 
phần vì người giáo dân thiếu suy nghĩ, nóng nảy, phần 
vì chủ chiên thiếu uyển chuyển, linh động, nếu cả hai 
đặt mình vào vai trò chủ chiên và con chiên để giải 
quyết thì chắc chắn khó xảy ra; chủ chiên không phải 
là thứ chính quyền để gò bó vào luật lệ mà phải có 
lòng bác ái, bao dung. 
 
 Điều quan trọng trong mối tương quan giữa 
chủ chiên và con chiên là sự ý thức trách nhiệm và 
tinh thần hợp tác hòa đồng, yếu tố tâm lý cũng rất 
quan trọng, nhiều ý kiến cho rằng người Á Đông mình 
nghiêng về “tâm hơn về lý”. Nhiệm vụ trên hết của 
chủ chiên là mở mang nước Chúa, là khuyến khích 
nhiều người qui tụ về xứ của mình bằng cách luôn 
luôn giúp đỡ và cởi mở thay vì xua đuổi. Giáo dân thì 
phải ý thức được bổn phận của mình là phải đóng góp 
nhân lực, tài lực và cộng tác với vị chủ chiên vào các 
công tác tông đồ để xứng đáng lãnh nhận những dịch 
vụ mà giáo xứ cung cấp. 
 
3. Tương quan giữa giáo dân và giáo dân. 
 



 Tại nhiều cộng đoàn mỗi khi có cuộc bầu cử 
các chức vụ Ban Chấp Hành là một dịp nhức đầu cho 
cha quản nhiệm, nhiều người không chịu đứng ra làm, 
nhưng khi thấy ai đó được bầu ra thì gièm pha chỉ 
trích. 
 
 Tất cả những nghi kỵ, tranh giành, gièm pha 
chỉ chấm dứt được khi mọi người đều có tinh thần 
huynh đệ Kitô và cộng đoàn trở nên một cộng đoàn 
tình yêu mà mọi người hiệp nhất đem hết khả năng 
phục vụ Chúa và giáo hội. Khi có được tinh thần đó 
thì buổi họp của BCH là dịp để trò chuyện thân mật, 
giúp nhau giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cộng 
đoàn. Ngược lại buổi họp của BCH sẽ biến thành một 
hội nghị mổ bò nếu có một số người muốn độc quyền 
diễn xuất, dùng lý lẽ về luật lệ để bài bác, tranh giành 
ảnh hưởng, khoe tài khoe khéo. Những buổi họp như 
vậy thường kéo dài và sự tranh luận thường làm cho 
giáo dân có thiện chí, hiếu hòa phải nhức đầu, mệt 
mỏi, chán nản đến độ muốn rút lui, từ chức. Vậy 
tương quan cần thiết giữa giáo dân chính là tình yêu 
thương và sự hợp tác mật thiết. 
 
4. Ý thức trách nhiệm 
  
a. Đối với BCH Cộng Đoàn và đoàn thể 
  
 BCH Cộng Đoàn hay Ban Điều Hành của một 
đoàn thể phải là một tiểu gia đình gương mẫu, các 
thành viên phải làm gương cho giáo dân về tinh thần 
phục vụ, lòng hy sinh và thiện chí đóng góp. Tuy 
nhiên nhiều người có trách nhiệm lại chỉ tay năm 
ngón. Nhiều người không làm nhưng lại muốn được 
mời tham dự mọi hoạt động để có dịp tuyên bố này 
nọ, lăng xăng đóng vai trò quan trọng. Người có phần 
nhiệm thì lại đòi phải có nội quy ấn định phạm vi và 
quyền hạn thì mới làm. Những thành phần này phải ý 
thức trách nhiệm, mình là những người làm việc 
không lương, tình nguyện. Kẻ có nhiều thời giờ thì 
làm nhiều, kẻ có ít thời giờ và khả năng thì làm ít, tùy 
sức chịu đựng của mỗi người. 
 
b. Đối với giáo dân 
 
 Nhiều người có thái độ ỷ lại và hưởng thụ khi 
cộng đoàn có tiệc tùng thì họ tới dự, có khi đi tay 
không, mang cả nhà đi… Nhưng đến lúc dọn dẹp thì 
họ biến mất. Rốt cuộc cũng chỉ có một số nhỏ đến 
sớm nấu ăn, bày biện và ở lại sau cùng để dọn dẹp. 
 

 Các cộng đoàn thường có nhiều đoàn thể, 
nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một số người có 
tên trong đủ mọi hội đoàn. 
 
 Làm sao để giáo dân ý thức được vai trò và 
bổn phận của mình? Đây là vấn đề rất khó khăn vì 
trình độ hiểu biết và lòng hăng say của giáo dân rất 
khác biệt, đòi hỏi sự khéo léo của chủ chiên và sự hợp 
tác của BCH và giáo dân. Làm sao để giáo dân không 
chỉ sống đạo hời hợt là đi nhà thờ, xem lễ Chúa Nhật, 
làm sao để Chúa Thánh Linh tác động nên đời sống 
thiêng liêng của tất cả mọi người. Các buổi cấm 
phòng, tĩnh tâm hằng năm thực hiện trong nhà thờ có 
lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất để có nhiều người 
tham dự. Dĩ nhiên là các linh mục giảng phòng phải là 
những người có tài thuyết giảng để lôi cuốn được 
đông đảo giáo dân. 
 
 Ngoài ra cũng nên kêu gọi giáo dân tham gia 
vào các hội đoàn, các nhóm cầu nguyện, canh tân… 
để việc học hỏi Thánh Kinh và chia sẻ kinh nghiệm 
sống đạo được thực hiện liên tục quanh năm. 
 
5. Những nhận xét, rút tỉa qua kinh nghiệm 
 
 Lấy lòng can đảm và sự khiêm tốn để duyệt 
xét lại những năm qua, chúng ta đã thực hiện các 
chương trình mục vụ ra sao tại cộng đồng, cộng đoàn 
của mình? 
 
- Có chương trình nào đề ra, rồi bỏ dở, hoặc thực hiện 
nửa vời? 
- Bao nhiêu cán bộ, viên chức hăng say đưa chương 
trình này, kế hoạch khác, rồi tham dự hết khóa tĩnh 
tâm này, tĩnh huấn kia, lên đồi xuống núi, rồi chẳng 
bao lâu cũng thấy biến mất. 
 
 Có người cho đó là khủng hoảng trong sinh 
hoạt mục vụ, có phải chúng ta thiếu đội ngũ lãnh đạo: 
quá nhiều đầu, quá nhiều chương trình mà người lãnh 
đạo thì không? 
 
Sự thất bại nào cũng có nguyên nhân: 
 
- Có phải chúng ta làm việc thiếu tinh thần đội ngũ 
hay tại chúng ta không ý thức nguyên tắc thành công 
của một thành viên tức là thành công của cả đoàn thể 
mình? 
- Hay tại người lãnh đạo không có vun trồng tín thác 
và cảm thông với cộng tác viên của mình? 
 



- Người tông đồ giáo dân có giữ đúng vai trò của mình 
là lòng đạo đức, tinh thần khiêm nhường. 
- Và cuối cùng chúng ta có quyết tâm hay không? Hay 
người cán bộ chỉ biết nhận theo ngẫu hứng bằng 
miệng mà không bằng lòng? 
 
6. Sự quan trọng vai trò chủ chiên 
 
 Chủ chiên là đầu, đóng vai trò quan trọng, 
quyết định trong hầu hết các công tác mục vụ, người 
giáo dân chỉ được đào tạo để phụ giúp cho chủ chiên. 
Vì sự quan trọng như vậy người giáo dân đặt nhiều kỳ 
vọng vào chủ chiên của mình, nào là phải sống tận 
hiến khó nghèo, khiêm nhường, thầy dạy yêu thương, 
là tư tế, là kim chỉ nam cho cộng đồng dân Chúa noi 
theo. 
 
 Chủ chiên có bỏ thời giờ để tìm hiểu và sống 
gần gũi với con chiên để biết những ngăn trở, hoàn 
cảnh khó khăn và khát vọng để giúp đỡ họ trong vai 
trò linh hướng của mình. Như chính Chúa đã nói trong 
Phúc Âm: “Ta biết chiên ta, chiên ta biết Ta.” 
 
 Giáo dân mỗi tuần mong đợi ở chủ chiên 
những lời hằng sống, bổ ích cho đời sống đạo khô 

khan của mình mà chính chủ chiên đã sống với lời 
hằng sống đó. 
 
 Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể 
tự hào vì chúng ta là một thực thể có tổ chức qui mô, 
có thực lực trên đất Hoa Kỳ. Những thành quả đạt 
được qua các cộng đồng, cộng đoàn trong 40 năm qua 
đã nói lên sự trưởng thành của chúng ta. Chúng ta đã 
gặt hái được kinh nghiệm, những giai đoạn khó khăn 
đã trải qua. Những kinh nghiệm quý giá này cần được 
chia sẻ để những người đi sau có thể tránh lỗi lầm của 
người đi trước. 
 
 Chúng ta phải tin tưởng vào tương lai và sự 
quan phòng của Chúa. Cả trăm ngàn người kết hiệp 
trong tình yêu thương và bác ái của Chúa Kitô sẽ có 
khả năng làm những việc lớn lao cho tha nhân và xã 
hội. 
 
 Hy vọng những ý nghĩ thô thiển ghi lại trên 
đây đóng góp một phần nào nổ lực xây dựng một tập 
thể Công giáo Việt Nam tại giáo phận mà chúng ta 
đang sống. Cuối cùng nếu người đọc cảm thấy những 
gì sai quấy thì cũng xin được đại xá. 

 
 
 


