
CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE

THE CATHOLIC CENTER
800 West Loop 820 South  •  Fort Worth, TX 76108  •  (817) 560-3300  •  Fax (817) 244-8839  •  fwdioc.org

officeofthebishop@fwdioc.org

I-sa-ia 53:10-11
Thánh Vịnh 33:4-5, 18-19, 20, 22
Do Thái 4:14-16
Marcô 10:35-45

Thượng Hội đồng là một ngôn từ phát xuất từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là một cuộc họp mặt của đông người. 
Năm 1965, như một gạch nối để tiếp tục thực hiện giáo huấn của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Phaolô VI 
đã lập ra một cấu kết mới cho Tòa Thánh được gọi là Thượng Hội đồng Giám mục, và ngài đã lên kế hoạch 
cho văn phòng thường trực để tổ chức các cuộc họp thường xuyên của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới, 
những vị này sẽ được Đức Giáo Hoàng đưa ra một chủ đề để giải quyết và sau đó sẽ đúc kết các góp ý đề nghị 
dựa trên các cuộc thảo luận thăm dò từ các giám mục.

Trong 56 năm kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục được thành lập, Thượng Hội đồng đã được tổ chức tổng 
cộng 29 lần và đã thảo luận một số các chủ đề, và các cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục thường đã 
đúc kết tạo thành các tài liệu giảng dạy quan trọng cho toàn thể Giáo hội được viết dựa trên thành quả của 
Thượng Hội đồng và sau đó được Đức Thánh Cha ban hành.

Tuần trước tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở một cuộc chuẩn bị dài hai năm cho cuộc họp tới đây 
của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được diễn ra tại Rôma vào năm 2023, và lý do cho việc chuẩn bị lâu dài 
này là Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi giám mục trên thế giới tiến hành cuộc tư vấn thăm dò với các linh mục, 
phó tế, tôn giáo và giáo dân trong giáo phận của ngài qua chủ đề chung về kiểu cách Giáo hội đang được điều 
hành. Mỗi giám mục sau đó được yêu cầu nộp một báo cáo dựa trên các cuộc tư vấn thăm dò này. Những gì 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm vào Chúa nhật tuần trước tại Rôma, mọi giám mục giáo phận khác và tôi 
cũng đang làm hôm nay - bắt đầu tiến trình tư vấn thăm dò sẽ được kết điểm sau thời gian hai năm tại Rôma 
với cuộc họp mặt và công việc thảo luận thật sự do Thượng Hội đồng Giám mục đảm trách.

Trong những tháng tới, nhiều thông tin sẽ có sẵn trên trang mạng lưới giáo phận của chúng ta về cách tham 
gia vào các cuộc tư vấn thăm do này, nhưng ngay giây phút này tôi chỉ muốn các bạn lưu tâm đến sự kiện 
chính thực của Thượng Hội đồng và xin cầu nguyện để Chúa ban ơn khôn ngoan và sự thánh thiện cho cả tổng 
đoàn Giám mục và vị trưởng điều hành, Giám mục thành Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô. Tôi muốn nhấn 
mạnh rằng sự thật của Tin Mừng không phải là vấn đề để đưa ra cho các ủy ban thảo luận và không thể thay 
đổi bằng phiếu bầu của bất kỳ nhóm nào trong Giáo hội, vì vậy đừng ai cứ tưởng rằng tiến trình của Thượng 
Hội đồng này có thể thay đổi bất cứ điều gì ngay cả việc bảo tồn đức tin như đã được ghi trong thư của thánh 
Jude ‘đã một lần được trao ban tới các vị thánh nhân.’ Những điểm bất khả thay đổi của giáo điều bao gồm 
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nhưng không giới hạn trong bản chất bất biến của hôn nhân liên quan đến một người nam và một người nữ là 
vĩnh viễn, trung thành và cởi mở với đặc ân của Thiên Chúa qua việc sinh sản và nuôi dưỡng; cái ác cố chấp 
của phá thai và hành động tránh thụ thai; cái ác của việc truyền đạt các hành vi đồng tính luyến ái; sự đòi hỏi 
cần thiết cần phải có nơi nam giới để được lãnh nhận các ơn gọi chức thánh; và không thể chấp nhận ly hôn và 
tái hôn.

Do đó, Thượng Hội đồng sắp tới không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về Kinh Thánh, Truyền thống Tông 
đồ, hay Giáo lý của Giáo hội Công giáo. Nó không phải là một phiên họp của phe nhóm khắp nhiều nơi, theo 
đó các nhà hoạt động tổ chức để vận động đút lót hành lang cho mục tiêu nghị sự của riêng họ liên quan đến 
Giáo hội. Thay vì thế, đây chính thực là một lời mời gọi và là cơ hội để kiểm xét về kiểu cách mà tất cả những 
người được lãnh bí tích Rửa tội có trách nhiệm hoàn thành Sứ Vụ Trọng Đại công bố Phúc Âm Tin Mừng đến 
tận cùng bờ cõi trái đất và những ngày tận cùng cho sự cứu rỗi của thế giới nhờ công nghiệp của Đức Giêsu 
Kitô. Công việc này là thành quả của Giáo hội, do đó công việc thành quả của bất kỳ Thượng Hội đồng nào 
trong Giáo hội, là để phục vụ và được thuộc về Đức Giêsu Kitô. Tương tự như vậy, đó là công việc của Giáo 
hội và Thượng Hội đồng không phải để làm cho Giáo hội ‘được nổi tiếng’ hơn mà là làm cho Chúa Kitô được 
vạng danh và được nhiều người tin yêu thương mến Ngài.

Các bài đọc từ Sách I-sa-ia và Thư gửi người Do Thái tập trung một cách rõ ràng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
Cứu Tinh của Thế giới, Đấng được tiên báo Chuộc Tội nhân loại, vị linh mục thượng phẩm.  ‘Người đầy tớ 
chịu nhiều đau khổ’ được nhà tiên tri I-sa-ia báo cho biết bản chất sứ mệnh đích thực của Chúa Giêsu Kitô -  
là chịu đau khổ và bị chối từ để cứu rỗi nhiều linh hồn. Sự mặc khải của tiên tri I-sa-ia nhằm chuẩn bị cho Do 
Thái dân riêng Chúa chọn – Con Cái của Thiên Chúa - về Đấng Cứu Tinh Chân Thật chứ không phải cho một 
vị vua quân nào để trả thù cho họ, chống lại sự áp bức mà họ đang phải gánh chịu dưới sự khống chế của các 
bộ lạc và quốc gia khác.

Sự đau khổ của Chúa Kitô là trọng tâm ơn cứu chuộc dành cho con người được ban tặng như một của lễ mà 
chính Chúa Giêsu Kitô là của lễ hiến tế, Đấng vừa là linh mục thưởng phẩm vừa là con chiên của việc hiến 
tế đó. Bởi vì Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người, Ngài là người duy nhất và thật 
xứng đáng cho việc dâng hiến như nhằm cứu thoát tất cả tội lỗi con người cho mọi thời đại và đồng hóa luôn 
sự hoàn thiện của cả công lý và lòng thương xót. Công lý và lòng thương xót của Ngài biểu lộ tình yêu hoàn 
hảo và vị tha của Thiên Chúa và cũng biểu lộ phong cách chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa một cách xứng 
đáng đúng với nhân phẩm con người được tạo thành theo hình ảnh và chân dung của Ngài và được thanh tẩy 
qua bí tích Rửa Tội để được thừa hưởng chức vị Tư Tế, Vương Giả, Dân Thánh Ngài.

Trọng tâm về Đức Kitô được ghi chép trong các bài đọc như - người đầy tớ đau khổ trong sách Cựu Ước của 
tiên tri I-sa-ia và Chúa Giêsu Kitô, Linh mục Thượng Phẩm, trong Tân Ước, Thư gửi người Do Thái, bị các 
Tông đồ Giacôbê và Gioan coi thường, không lưu tâm như được ghi lại trong bài đọc Tin Mừng hôm nay của 
thánh Marcô. Giacôbê và Gioan đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài ban cho họ những gì họ yêu cầu. Họ tìm 
kiếm Đức Kitô để xin những gì họ mong muốn, đó là ban cho họ đúng như những gì họ xin - liên quan đến 
quyền lực, vinh quang và địa vị. Đây không thể là kiểu cách mà chúng ta muốn trưng dụng giúp cho công việc 
tư vấn tham khảo của Thượng Hội đồng Giám mục khi các ngài gặp Đức Giáo Hoàng vào năm 2023. Đức 
Thánh Cha Phanxicô căn dặn chúng ta ba từ ngữ cho việc tham gia tiến trình tham khảo lắng nghe này: Gặp 
gỡ, Lắng nghe và Nhận định.

Gặp gỡ. Đức Giêsu không chỉ gặp Giacôbê và Gioan mà còn gặp gỡ cả 10 tông đồ khác đang phẫn nộ về tham 
vọng của Giacôbê và Gioan. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ đơn giản là gặp gỡ họ như một người thường dân, 
Ngài gặp các ông như một người bạn và thầy giáo, chỉ dẫn và giúp các ông vượt ra khỏi khung khổ riêng tư 
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của chính mình để đáp lại lời mời gọi sống vị tha là điều cần thiết cho cuộc sống quên mình để phục vụ. Như 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố tuần trước, ‘chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những chuyên gia 
thông thảo nghệ thuật gặp gỡ. Đừng quá nhiều các kiểu cách dàn dựng tổ chức bề ngoài hoặc lý thuyết tranh 
luận các vấn đề, nhưng là biết dành thời gian để gặp gỡ Chúa và tìm gặp nhau. Hãy dành thời giờ cho việc 
cầu nguyện và thờ phượng– Kinh nguyện cầu kinh mà chúng ta thường bỏ bê – dành thời giờ cho việc thờ 
phượng, và lắng nghe những gì Thánh Linh muốn nói với Giáo hội.

Lắng nghe. Chúa Giêsu lắng nghe lời yêu cầu của Giacôbê và Gioan và sự phẫn nộ của 10 tông đồ khác. Ngài 
lắng nghe với tâm tình cảm thông. Đang khi Chúa Giêsu lắng nghe tâm trạng của họ, Ngài yêu họ quá đỗi nên 
cứ để cho các ông tiếp tục cảm nhận sự tham vọng và sự ích kỷ của riêng mình. Chúa Giêsu lắng nghe bằng 
con tim, nên chúng ta cần bắt chước Ngài để lắng nghe như vậy. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố 
tuần trước, Chúa Giêsu ‘đã không đưa ra một câu trả lời thiếu sự cam kết hoặc đưa ra những giải pháp với 
dẫn giải rõ ràng; Ngài không giả vờ trả lời một cách lịch thiệp, kiểu cách đơn thuần để trách sự đối thoại thảo 
luận hầu tiếp tục chuyến hành trình riêng tư của mình. Đức Giêsu đơn giản đứng lại để lắng nghe, cho dù phải 
mất thời gian bao nhiêu cũng không cần thiết; Ngài không vội vã. Điều quan trọng là Ngài không ngần ngại 
để lắng nghe... Bằng con tim của Ngài chứ không chỉ bằng đôi tai của Ngài.’  Đức Giê-su nói với Giacôbê và 
Gioan và 10 Tông đồ khác sự thật; Làm khác đi chẳng khác gì đối xử với các ông một cách bất công, đó là 
điều Đức Kitô không thể làm được.

Nhận Định. Cuối cùng, câu trả lời của Chúa Giêsu đối với Giacôbê và Gioan được thể hiện qua kiểu cách 
một câu hỏi để giúp nhận định vấn đề: ‘Các anh có thể uống chén mà Ta sẽ uống không?’ Đó là một câu hỏi 
liên quan đến một cam kết nghiêm chỉnh. Câu trả lời của họ không phải là một câu trả lời đơn thuần trong 
giả tưởng, vì họ được hỏi bởi Đức Giêsu. Câu trả lời của họ là câu trả lời được đáp trả qua đức tin như là 
người môn đệ của Ngài, được gọi bằng tên, và qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chúa Kitô và các môn đệ của 
Ngài. Các ông trả lời “có” bởi vì các ông biết Chúa Giêsu và các ông biết rằng Ngài biết các ông. “Chúng con 
uống,” các ông đáp lời trong đức tin và đầy tin tưởng vào Đức Kitô Đấng đã gọi các ông. Chén thánh mà ông 
Giacôbê sẽ uống là chén của việc phục vụ, chén của tử đạo, chén của tình yêu vô điều kiện, chén của thập tử 
giá, Chén Thánh của Đức Kitô.

Tôi đặc biệt kêu mời chúng ta bắt đầu cầu nguyện ngay bây giờ xin Thánh Thần hướng dẫn trong giai đoạn 
chuẩn bị này cho Thượng Hội đồng. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta được mời gọi để thi hành. Tôi 
cầu nguyện rằng ngay giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà chúng ta trưởng thành hơn trong sự liên đới mật thiết 
đối với Chúa Kitô, Đấng đã được mặc khải đầy quyền năng, mà chúng ta nhận thức rất rõ ràng kiểu cách 
chúng ta có thể loan truyền sự thật của Tin Mừng và việc bảo tồn đức tin theo một phương cách mới mẻ mà tất 
cả mọi người có thể nghe và tin theo Chúa Kitô và Phúc Âm Tin Mừng của Ngài với sức sống mới, đặc biệt là 
nơi đây cho cả 28 quận trong Giáo phận Fort Worth.
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