
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Có Tiêu Diệt Sự Chia Rẽ, 
 Phân Ly & Bè Phái Được Không? 

Trên đời này chẳng ai giống ai cả, Chúa ban cho mỗi 
người có những tài năng và sở thích khác nhau. Diện 
mạo, tướng tá, thói quen, cá tính, trí thông minh, sự 
hiểu biết…mỗi người mỗi vẻ! Tôi nghĩ, nhờ những sự 
khác biệt đó, cuộc đời này mới đẹp tươi hơn, mới 
phong phú và mới có ý nghĩa hơn. Chứ nếu trên đời này 
ai cũng thông minh, ai cũng dễ thương, dễ mến, ai cũng 
hát hay đàn giỏi, ai cũng làm bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, luật 
sư…cả thì chán chết được.  Tôi tin chắc rằng, khi nhận 
ra những sự khác biệt, và khi cố gắng chấp nhận những 
sự khác biệt của nhau, thì chúng mình sẽ dễ cảm thông, 
và sẽ làm suy yếu sức mạnh cũng như những tác hại 
của CHIA RẼ, PHÂN LY & BÈ PHÁI.    
 

Nhưng để có thể nhận ra những sự khác biệt và chấp 
nhận nhau, bạn và tôi cần phải có ơn Chúa giúp, bởi vì, 
không có [Chúa, chúng mình sẽ] không làm gì được 
cả!” (Ga 15:5).  Có được sự trợ giúp của Chúa và với 
ơn Ngài ban, thì chắc chắn sự CHIA RẼ, PHÂN LY & 
BÈ PHÁI sẽ được giảm thiểu rất nhiều trong gia đình, 
trong các hội đoàn, trong giáo xứ, trong giáo hội và 
trong các dòng tu.   
 

Hãy cậy dựa vào sức mạnh của Chúa bằng cách (1) cầu 
nguyện mỗi ngày khi mở mắt thức giấc, xin Chúa ban 
cho ta ơn khôn ngoan, để ta nhìn ra những sự khác biệt 
giữa ta và tha nhân, và (2) xin Chúa ban ơn can đảm, để 
ta chấp nhận những sự khác biệt đó.  Tôi tin chắc rằng, 
khi bạn và tôi có sự trợ giúp của Chúa, chúng mình sẽ 
có khả năng nhận ra và sẽ chấp nhận những khiếm 
khuyết, yếu đuối của những người xung quanh, và lúc 
đó, những tác hại của CHIA RẼ, PHÂN LY & BÈ 
PHÁI sẽ bị suy yếu và giảm thiểu rất nhiều.   
 

Xin Thiên Chúa là sự hiệp nhất trong Chúa Cha, Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần, trong năm mới Canh Tý này, 
ban ơn giúp sức để bạn luôn sống trong sự hiệp nhất, và 
nhất là có đủ sức để chiến đấu, và sẽ chiến thắng ba kẻ 
thù rất ư là nguy hiểm có tên là: CHIA RẼ, PHÂN LY 

& BÈ PHÁI.  Chúc mừng Năm Mới!  
	
	

	“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng 

nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống 
hoà thuận, một lòng một ý với nhau.”  Bạn thấy thực hiện 
được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có dễ 
không?  Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì sự chia rẽ, phân ly 
& bè phái đã xuất hiện trong lịch sử loài người quá lâu rồi.  
Kinh Thánh cũng đã ghi lại những vụ chia rẽ trong Giáo 
Hội: 
 

• Nhóm Mười Hai chia rẽ nhau khi Gia-cô-bê và Gio-
an xin Chúa cho một người được ngồi bên hữu, một 
người được ngồi bên tả (Mc 10:37,41). 

• Có sự chia rẽ giữa Phaolo và Banaba đang khi đi làm 
việc truyền giáo (Cv 15:37-39). 

• Và có chia rẽ trong cộng đoàn ở Cô-rin-tô: “Thưa 
anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có 
chuyện bè phái giữa anh em …” (1 Cor 1:11). 

 

Và sự chia rẽ vẫn còn đang không ngừng xảy ra.  Nó đã và 
vẫn đang tồn tại trong các gia đình, trong nhiều giáo xứ, 
trong không ít các dòng tu và kể cả trong Giáo Hội nữa!  
Bạn cứ để ý một chút thì sẽ thấy, nhiều lắm lắm! 
 

Liệu chúng ta có thể loại bỏ được sự CHIA RẼ, PHÂN LY 
& BÈ PHÁI trong gia đình, trong giáo xứ và trong giáo hội 
không?  Có lẽ và chắc chắn là không thể, nó là một vấn nạn 
cho mọi người, cho mọi tập thể, và cho mọi thời đại, từ hôm 
nay cho đến ngày chung tận, vì thế cho nên Chúa Giêsu mới 
phải khẩn thiết cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cho chúng nên 
một như Cha và Con là một” (Ga 17:20-21).   
 

Nhưng không lẽ bạn và tôi lại ngồi yên, không làm gì cả, 
không lẽ mình cứ để cho sự chia rẽ hoành hành và tàn phá 
gia đình, giáo xứ, dòng tu và Giáo Hội mãi như vậy sao?  
Tôi nghĩ, nếu không loại trừ được thì ít ra mình cũng phải 
làm một cái gì đó để GIẢM THIỂU đi những tác hại của sự 
CHIA RẼ, PHÂN LY & BÈ PHÁI chứ!  Bạn nghĩ xem tôi 
nói có đúng không?  Chúng mình cần phải làm gì đây?  
Theo tôi, để có thể làm GIẢM THIỂU sức tàn phá và những 
tác hại của CHIA RẼ, PHÂN LY & BÈ PHÁI bằng cách 
NHẬN RA và CHẤP NHẬN những sự khác biệt giữa mình 
và những người xung quanh.			
	

Trên	đời	này	chẳng	ai	giống	ai	cả,	Chúa	ban	cho	mỗi	



	

	
“That all of you agree in what you say, and that 

there be no divisions among you, but that you be united 
in the same mind and in the same purpose.”  Do you find 
it easy to fulfill Paul's invitation to live in unity? It would 
certainly be difficult since divisions, partitions, and 
schism have existed in human history a long time. The 
Bible also records divisions in the Church: 
 

• The Twelve were divided when James and John 
asked Jesus that they may sit one at his right and 
the other at his left (Mk 10:37,41).  

• There was separation between Paul and Barnabas 
while on their first missionary journey together 
(Acts 15:37-39). 

• And there was division among the churches in 
Corinth: “For it has been reported to me about 
you, my brothers, by Chloe’s people, that there are 
rivalries among you…” (1 Cor 1:11). 

 

Divisions and discords are still a phenomenon in today’s 
society. It has been and still is present in families, 
parishes, religious communities and in the Church as 
well! Be observant and you will see…  
 

Is it possible for us to eradicate DIVISIONS, 
PARTITIONS & SCHISM in our family, parish 
community and in our Church? Certainly not! Division is 
an obstacle for everyone, every group, and every age, it 
continues to evolve in our day until the end of time, that 
is why Jesus prayed earnestly: “Father, may they all be 
one as you are in me and I in you” (Jn 17:20-21).   
 

However, we can not sit still and do nothing about it.  
Will we enable division to rage and wreck our families, 
parishes, religious communities and the Church forever? 
Personally, if we are not able to annihilate it then at least, 
we need to do something to DIMINISH the harmful 
effects of the DIVISIONS, PARTITIONS & SCHISM! 
Don’t you agree? What should we do? In my opinion, 
one of the ways to MINIMZE the harmful effects of 
DIVISIONS, PARTITIONS & SCHISM is to 
RECOGNIZE and ACCEPT the diversities/differences 
between ourselves and those around us. 
	

There is no duplicate of you/us in the whole wide world, 
God gives each person distinctive talents and 
pursuits/interests. We all are unique…in our	 appearances, 
body shapes, habits, personality traits, intelligence, and 
understanding! Thanks to those differences and 
diversities, this life is more precious, exquisite, and 
meaningful. Life would be very boring…if everyone in 
this world is smart, charming, loveable, everyone is good 
at singing and playing, everyone is a doctor, dentist, 
engineer, lawyer ... I firmly believe that, when we 
recognize the diversities among ourselves and strive our 
best to accept each other's differences, then we will be 
able to empathize with others, and we will have the 
ability to weaken the intensity and the harmful effects of 
DIVISIONS, PARTITIONS & SCHISM. 
 

In order for us to recognize the differences among 
ourselves and accept each other as who we are, we need 
God’s grace, because without [God, we will not] be able 
to do anything!” (Jn 15:5). With God’s blessings and 
graces, it is certain that DIVISIONS, PARTITIONS & 
SCHISM would greatly ease off in our families, parishes, 
churches and religious communities.   
 

Please rely wholeheartedly on the power of God through: 
(1) pray daily as soon as you wake up in the morning, 
may God grant us the gift of wisdom, so that we can 
recognize the differences between ourselves and others 
and (2) ask God for the gift of courage, so that we can 
accept these differencese.  I firmly believe, when we are 
strengthened by God’s grace, we will be able to recognize 
and accept the shortcomings and limitations of those 
around us. At that very moment, the harmful effects of 
DIVISIONS, PARTITIONS & SCHISM will be greatly 
diminished and fade out.  
 

May God, the bond of unity of the Father, Son and Holy 
Spirit, grant you the graces to live in accord, and most of 
all to have the strength to oppose, and defeat the three 
treacherous enemies such as: DIVISIONS, PARTITIONS 
& SCHISM in the Year of the Rat. Happy Lunar New 
Year!  
	

Rev. Ansgar Pham, SDD  
www.chatinh.org  www.nhachua.net 
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