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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 
  

Trong mùa hè này, một số quý Ông Bà Anh Chị Em có dịp đi thăm các bà con 

bạn hữu ở các tiểu bang, và có dịp để quan sát học hỏi cách thức các giáo xứ sống 

tinh thần stewardship: trung thành quản lý và quảng đại chia sẻ các ơn huệ Chúa 

ban.  Tuần này, tôi xin trình bày phần còn lại trong trụ cột thứ 3, đó là HUẤN 

LUYỆN (Formation). 
  

Giáo xứ sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn về 5 nguyên tắc khi dâng tặng cho Chúa và 

giáo xứ và tha nhân trong tinh thần quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa ban: 

  

a/ Có kế hoạch dâng tặng: khi dâng tặng cho Chúa, Giáo Xứ, chúng ta nhìn vào tổng 

thể việc cho đi trong năm.  Của lễ con dâng hay quỹ xây dựng không phải chỉ tùy 
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hứng hay là chỉ cho một số tiền lẻ, nhưng mà có chương trình cho rải ra trong năm.  Để 

giúp vào việc này, giáo xứ có gởi phong thư đóng góp mỗi tuần và một số phong thư 

cho dịp đặc biệt, và qua đó, giúp chúng ta chuẩn bị trước khi đưa đến nhà thờ. 

  

b/ Tương xứng: tùy theo lợi tức của mình.  Bà góa nghèo bỏ vào 3 đồng xu cuối cùng 

để sống thì được Chúa khen tặng là cho nhiều nhất.  Việc cho đi tương xứng với thu 

nhập của mình.  Điều này mỗi người tự biết rõ hoàn cảnh của mình. 

  

c/ Hy sinh: cho đến mức mà mình cảm thấy thật sự là hy sinh.  Hy sinh này là một 

sự chấp nhận thiệt thòi phần nào đối với mình. 

  

d/ Như là quà tặng: người dâng tặng xem việc mình cho đi chỉ là trao tặng, không 

có ý đòi hỏi phải được báo đáp hoặc có điều kiện.  Chúa dạy: “Các con đã được cho 

nhưng không, thì cũng hãy cho nhưng không.” 

  

e/ Như một hành động tri ân: dâng tặng cho Chúa, giáo xứ, và tha nhân là thể hiện 

lòng biết ơn về biết bao hồng ân mình đã lãnh nhận.  Càng cho đi một cách ý thức 

như vậy thì sẽ càng lớn lên trong lòng mến.  “Con biết lấy gì dâng lại cho Chúa vì 

mọi ơn lành Chúa đã ban cho con?” 

  

Với nguyên tắc này, các linh mục, tu sĩ, các lãnh đạo trong các tổ chức trong 

giáo xứ sẽ chuẩn bị để giáo dục các tổ chức, các thành viên trong các tổ chức của 

mình về tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của giáo xứ chúng ta.  Tài liệu 

“Nhiều Đặc Sủng, một Thần Khí” của Tổng Giáo Phận giúp ta hiểu hơn về 

stewardship.  Sẽ có những ngày huấn luyện và những ngày tĩnh tâm để học hỏi và 

chia sẻ cảm nghiệm sống tinh thần stewardship trong đời mỗi người, trong gia đình 

và trong giáo xứ. 

  

Việc giáo dục về quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa ban phải khởi sự từ các 

chương trình giáo dục - đức tin, từ trường học cho đến Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu 

Nhi Thánh Thể, Giới Trẻ cho đến Giáo Lý cho Người Lớn, Giáo Lý Dự Tòng, 

Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân.  Việc bác ái đối với giáo xứ và tha nhân cần được nâng 

lên trong đức tin: việc quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa ban.   



   

Việc giáo dục, huấn luyện, và tri ân các thiện nguyện viên sẽ xây dựng và 

duy trì lối sống quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa ban.  Trong báo Niềm Tin có trang 

Stewardship với các phần chia sẻ tâm tình, tri ân, thông báo cơ hội dấn thân, hình ảnh 

về stewardship.  Việc tạo cơ hội để các thiện nguyện viên thi hành tinh thần môn đệ 

của mình là điều cần thiết.   

  

Việc huấn luyện cho các bạn trẻ sống đời quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa 

ban phải bắt đầu từ gia đình của các bạn trẻ.  Người ta không thể chạy trước khi 

họ học đi, và họ học đi lúc thơ ấu bằng những bước nhỏ.   

  

Việc đánh giá thường xuyên về huấn luyện và giáo dục trong giáo xứ giúp 

quyết định tính hữu hiệu trong việc đào tạo.  Các chương trình của giáo xứ có thực 

sự dạy về tình thương, lòng thương xót Chúa và đáp ứng các nhu cầu của giáo dân?   

  

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em thực hành đời sống quản lý và quảng đại chia sẻ 

ơn huệ Chúa ban bằng cách tham gia tích cực vào việc tổ chức Hội Chợ Hè năm 

nay và ủng hộ các loại vé.  

  

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


