
Tuần 4 

Tinh Thần Phục Vụ 
 

 Tích cực giúp đỡ mọi người, dâng hiến cuộc đời cho Chúa, tận tụy hy sinh cho công ích 

là tinh thần phục vụ. 

 Thiên Chúa kêu gọi con người phục vụ trong tinh thần và chân lý.  Giáo Hội không đòi 

hỏi một quyền nào khác ngoài quyền phục vụ nhân loại trong tinh thần bác ái và phục vụ cách 

trung thành để hổ trợ hoà bình giữa con người.  Giới răn quan trong của Đức Kitô là hiến dâng 

phục vụ anh em mình. 

 Người Kitô hữu phải tích cực phục vụ anh em mình, nhất là thời nay, ta có bổn phận 

khẩn thiết phải trở lên người lân cận bất cứ người nào. 

 Khi mạc khải về Ngài và về tương lai huy hoàng của Ngài dành cho ta, Thiên Chúa 

muốn kêu gọi ta dấn thân cho những hiểu biết ấy.  Như vậy, sự dấn thân của đời sống Kitô hữu 

được dựa trên nền tảng duy nhất là niềm tin vào lời Chúa.  Niền tin này đòi hỏi ta phải biết từ 

bỏ và chấp nhận hy sinh. 

 Như Abraham đã phải từ bỏ quê hương, đồng bào và nếp sống quen thộc của ông ta để 

có thể bảo tồn và thực hành những điều hiểu biết về Chúa.  Cuộc sống trung thành với Chúa 

luôn đòi hỏi hy sinh và đau khổ: "Ai không vác Thập Giá mình mà theo Ta, thì không thể làm 

môn đệ được." (Lc 14, 27) 

 Giáo Hội được gọi để phục vụ con người.  Việc phục vụ này bắt nguồn từ sự kiện lạ 

lùng và chấn động là: "Con Thiên Chúa đã nhập thể và kết hợp với mọi người."  Vì thế phục vụ 

con người là con đường duy nhất Giáo Hội phải theo để hoàn thành sứ mạng của mình. 

 Người tín hữu giáo dân dấn thân làm việc tông đồ trong trật tự trần thế có nghĩa là phục 

vụ cá nhân con người, cá nhân duy nhất và không ai có thể thay thế được, cũng có nghĩa là 

phục vụ tất cả mọi người.  

  



Tinh Thần Hiệp Nhất 
Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng một bản tính nhân loại duy nhất. Ngài đã 

muốn tất cả mọi người làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ, bởi vì 

con người được phát sinh từ một nguyên tố và được gởi tới cùng một cứu cánh duy nhất là 

chính Thiên Chúa.  Mỗi dân tộc đều thuộc về một cộng đoàn, cùng chung một nguồn gốc và có 

một mục đích tối hậu.  

Đức Kitô bày tỏ sự hiệp nhất cho mọi người. Ngài đã dùng Thập Giá để hoà giải con 

người với Thiên Chúa, và đã hiệp nhất mọi người trong mọi dân tộc và một thân thể.  Phúc Âm 

là men của tình huynh đệ hiệp nhất và của hoà bình trong lịch sử nhân loại. 

Giáo Hội luôn luôn cố gắng quy tụ mọi người dưới quyền Đức Kitô, trong sự hiệp nhất 

với Thánh Thần, và nhìn nhận những gì tốt đẹp trong đà tiến triển của xã hội hiện nay, nhất là 

sự tiến tới hiệp nhất.  Chính Giáo Hội chứng tỏ rằng sự hiệp nhất bên ngoài trong phạm vi xã 

hội bắt nguồn từ sự hiệp nhất tâm trí, nghĩa là từ Đức Tin và Đức Mến; đó là căn bản hiệp nhất 

bất khả phân ly của Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần.  Nói khác đi, Giáo Hội là bí tích hiệp 

nhất.  

Dân Chúa được hiệp nhất nhờ tuyên xưng đức tin, tuân giữ và thực hành đức tin.  Phép 

rửa tội đã tạo nên một dây hiệp nhất tất cả những người đã được tái sinh.  Bí Tích Thánh Thể 

biểu thị và thực hiện sự hiệp nhất các tín hữu.  Nhờ Bí Tích Hôn Phối, cả đôi vợ chồng được 

tham dự mầu nhiệm hợp nhất và tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Giáo Hội. 

Cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, thực hiện các công tác tông đồ là biểu lộ sự 

hiệp nhất giữa anh chị em và trong Chúa. 

Đối với người Cursillista, bổi phận làm việc tông đồ bắt nguồn từ sự hiệp nhất của 

chúng ta với Đức Kitô và kết quả công việc chúng ta đang làm, sẽ làm trong khoá học, tùy 

thuộc ở sự hiệp nhất sống động với Chúa Kitô, đời sống hiệp nhất này được nuôi đặc biệt nhờ 

tích cực tham dự vào phụng vụ tức là thi hành mọi công việc theo ý Chúa. 

 

 


