THIEN CHUA LA CHA CUA TOI-CAU CHO HIEP NHAT

TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT: NGÀY Thứ Bảy– 24-1- TÌNH THÂN ÁI GIÚP
CHO VIỆC CẦU NGUYỆN

Trong ngày thứ bảy của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay,
chúng mình cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết vượt trên những rào cản để
đến với nhau trong tình thân ái, và cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Thân
Mình Chúa Kitô.

Dù có nhiều khác biệt, các Kitô hữu thuộc các truyền thống giáo hội khác nhau đang có cùng
một cơn khát thiêng liêng: cơn khát sự hiệp nhất. Những chia rẽ, bất đồng của quá khứ đã làm
cho các Kitô hữu trong hiện tại trở nên xa lạ với nhau, dù tất cả cùng chia sẻ một đức tin, một
phép Rửa. Cơn khát sự hiệp nhất ấy chỉ được thoả mãn khi mỗi người chúng mình biết xoá tan
đi những rào cản về bất đồng và chia rẽ, mà đến với nhau trong tình thân ái và cùng nhau cầu
nguyện, để mạch nước của sự sống hiệp nhất từ nơi Chúa Giêsu được khơi nguồn và tuôn tràn
trên mỗi người chúng ta

Một trong những thách đố lớn đối với các Kitô hữu thuộc các truyền thống giáo hội khác nhau
hiện nay là việc mở rộng con tim để đón tiếp nhau trong tình huynh đệ. Bởi nếu không đón tiếp
nhau thì cũng không thể cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất được. Vì vậy, trong ngày thứ
Sáu cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo này, chúng mình hãy hiệp lời cầu xin cho các tín
hữu biết vượt trên mọi rào cản của bất đồng và chia rẽ để đến với nhau trong tình thân ái và
hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện. Thánh Phêrô đã dạy rằng: "Anh em hãy sống chừng
mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được" (1Pr 4,7). Việc cầu nguyện luôn gắn liền với những
hy sinh, tiết độ và khổ chế. Để cho lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương đoái nhận,
chúng ta hãy dâng lên Chúa những hy sinh của mỗi người chúng mình, nhất là những nỗ lực để
sống tình thân ái trong đời sống cộng đoàn.

1. Chúng ta cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp
nhất, và xin Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Tình Yêu, dậy cho chúng ta biết con đường và
cách thức để xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương trong Hội Thánh Chúa. Lạy Chúa Thánh
Thần xin mở rộng tâm hồn chúng con, để chusgn con được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô
và trong lời cầu nguyện

2. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng mỗi
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người chúng ta để mỗi người ý thức được rằng sự ích kỷ và thù hân đã làm mất đi tình huynh đệ
thiêng liêng trong các giáo phải, trong cộng đoàn giáo xứ, v.v... Chúng ta hãy xinThiên Chúa là
Nguồn Mạch Nước Hằng Sống, tha thứ lõi lầm vì nhiều chúng ta là hàng rào cản trở làm nhiều
người không thể đến để uống Nước Mạch Hằng Sống của Thiên Chúa.

Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài
liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa, chia rẽ! Xin liên kết muôn
người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời..." (Thành Tâm, Bài Ca Hiệp Nhất).
(nguồn - http://ttmucvusaigon.org
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