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Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức?

Thứ 6 nóng nảy quá, giá xăng lại cao, tiền điện lại nhiều, ước mong lòng bạn được bình
yên và tươi mát trong Chúa. Xin bạn tiếp tục cầu nguyện cho các thầy 6 sắp nhận chức
linh mục cuối tuần này. Đa tạ!

Cha Vương

Thứ 6: 10/06/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức? Hội Thánh còn hơn là một tổ chức
bởi vì Hội Thánh là một mầu nhiệm, vừa nhân loại hữu hình, vừa thần linh vô hình.
(YouCat, số 124)

SUY NIỆM: Tình yêu chân thật không làm ta mù quáng, nhưng sáng suốt. Cái nhìn của ta
về Hội Thánh cũng như vậy. Nhìn bên ngoài Hội thánh chỉ là một xã hội trong lịch sử, có
những hậu quả trong lịch sử như những lầm lạc, cả những tội ác nữa, một Hội thánh gồm
các tội nhân. Nhưng mà nhìn sâu xa hơn, Chúa Kitô lại tín nhiệm chúng ta là những kẻ tội
lỗi đến nỗi không bao giờ Chúa bỏ rơi Hội thánh, mặc dầu hàng ngày chúng ta có thể
phản bội Chúa. Sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và
ân sủng, đó chính là bí nhiệm của Hội thánh. Theo con mắt đức tin, chính ở chỗ đó mà Hội
thánh bất diệt. (YouCat, số 124 t.t.)

❦ Hội Thánh không thể xử sự như một xí nghiệp, thay đổi "cung" khi "cầu" xuống thấp.
(Hồng y Karl Lehmann, 1936, Giám mục Mayence)
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*LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng
Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không
thắng nổi. (Mt 16:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh mà lại
vững bền để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Xin cho con biết sử dụng
những kiến thức, những tài năng Chúa ban để kết hiệp với Chúa, với Giáo Hội mang niềm
vui của đức tin đến cho mọi người con gặp hôm nay.

THỰC HÀNH: Bạn có cảm được gánh nặng trách nhiệm và nỗi âu lo của Đức Thánh Cha
trước những vấn đề của Hội Thánh và của thế giới không? Làm một việc hy sinh để cầu
nguyện cho Đức Thánh Cha.

From: Đỗ Dzũng
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