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Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì?

Mến chào một ngày mới trong Chúa Ki-tô và Mẹ Maria, xin một lời cầu nguyện cho sự hiệp
nhất trong Giáo hội nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 15/06/2022

GIÁO LÝ: Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta
hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ các Bí tích rửa tội và Thánh Thể, chúng ta được liên kết với
Người không thể chia lìa. Sự liên kết này mạnh mẽ bền chặt như thể đầu nối liền với các
chi thể trong một thân thể vậy. (YouCat, số 126)

SUY NIỆM: Khi Đức Giêsu lên trời, Người không bỏ con cái Chúa mồ côi, nhưng với ơn Chúa
Thánh Thần hiệp nhất với Người trở nên mạnh mẽ hơn. Công đồng Vatican II minh định rằng
"khi thông truyền Thần Khí của Người, Chúa Giêsu thiết lập một cách thần bí như thân mình
Người các anh em Người, được mời gọi từ mọi dân tộc" (LG, 7).

Hình ảnh thân thể giúp bạn hiểu được sự nối kết chặt chẽ giữa Giáo hội và Chúa Kitô. Sự nối kết
bất khả phân ly này nói nên một thực tại sống động. Giáo hội không phải là một hiệp hội cứu trợ,
văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, bước đi và hoạt động trong lịch sử.
Thân thể này có đầu là Đức Giêsu hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ.

Nếu đầu bị tách ra khỏi phần còn lại của thân thể, toàn bộ con người sẽ bị tê liệt, không thể
sống. Là một phần tử trong Giáo hội, bạn phải luôn duy trì mối liên kết chặt chẽ với Chúa
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Giê-su. Giống như trong một thân cây, nhựa sống phải đi qua để cho nhành cây được sống.Th
ầy là cây nho, anh em là cành..." (Ga 15:5)

Như vậy bạn phải để cho Chúa Giêsu hành động trong bạn, để cho Lời Người hướng dẫn bạn,
để cho sự hiện diện bí tích của người nuôi dưỡng bạn, linh hoạt bạn, để cho tình yêu của Người
là sức mạnh cho tình yêu tha nhân của bạn. Luôn luôn, và cứ luôn luôn như vậy thì đời sống
Ki-tô hữu mới sinh hoa kết trái được.

LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Người [Chúa Ki-tô] cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội
Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để
trong mọi sự Người đứng hàng đầu. (Cl 1:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho con vì được làm con của Chúa qua Bí Tích Rửa
Tội, xin giúp con biết sống liên kết với nhau bằng sức mạnh tình yêu duy nhất mà Chúa Thánh
Thần đổ vào tâm hồn con để con vượt qua những xung đột, chia rẽ, ích kỷ đang tạo nên đau
khổ đến Thân Thể Giáo Hội trong đó có anh em con.

THỰC HÀNH: Cố gắng sống ngoan đạo để xứng đáng là Dân Chúa, chi thể Chúa Kitô và là
đền thờ của Chúa Thánh Thần.

From: Đỗ Dzũng
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