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PHUNG PHUNG CHUYỂN

Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh?

Một ngày bình yên và sinh nhiều hoa quả của Chúa Thánh Thần nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 08/06/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh? Bởi vì Thiên Chúa không muốn cứu rỗi
chúng ta cách riêng rẽ nhưng là tập thể. Người muốn tập họp toàn thể nhân loại vào một
dân duy nhất, đó là Hội Thánh. (YouCat, số 122)

SUY NIỆM: Không ai có thể lên trời mà không cần người khác, Người chỉ nghĩ đến mình,
chỉ lo cứu rỗi riêng mình sẽ sống không cần người khác. Điều này không thể có được cả
ở trên trời cũng như dưới đất. Chính Thiên Chúa cũng cần người khác. Thiên Chúa không
sống cô độc, tự coi là đủ cho mình. Chính Thiên Chúa là Ba Ngôi, là một cộng đồng, nên
theo gương mẫu của Thiên Chúa, con người cũng được mời gọi để sống tương quan, trao
đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau.
(YouCat, số 122 t.t.)

❦ Ta phải trở nên thánh chung với nhau. Ta phải đến với Thiên Chúa chung với nhau, trình
diện trước Thiên Chúa chung với nhau. Ta không được gặp Thiên Chúa tốt lành người này
sau người kia. Thiên Chúa có thể nói tốt lành sao được nếu ta lại ra đi người này không có
người kia? (Charles Péguy, 1873–1914, thi sĩ Pháp)

LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Thiên Chúa nói với Cain: Abel em ngươi ở đâu? Cain trả lời: Con
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không biết. Con có phải là người coi giữ em con đâu? (St 4:9)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, yêu thương anh em là một mệnh lệnh, xin Chúa thắp trong con
ngọn lửa tình yêu của Chúa và niềm vui của Thánh Thần để con biết yêu thương và tôn
trọng nhau, biết tha thứ và cộng tác với nhau, rồi cùng nhau hưởng vinh phúc thiên đàng
với Chúa.

THỰC HÀNH: Tạo cơ hội đọc kinh chung hoặc chia sẻ lời Chúa trong gia đình hay với
những bạn bè thân thuộc. Đại dịch COVID dạy cho người tín hữu một bài học quý giá là ta
có thể nên thánh chung với nhau qua việc đọc kinh cầu nguyện qua điện thoại hoặc
những thiết bị truyền thông.

From: Đỗ Dzũng
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