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TUẦN LỄ CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT 
SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN 

 

Ngày thứ nhất : Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

Lời Chúa: Mt 12,46-50: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” 

“Ngöôøi coøn ñang noùi vôùi ñaùm ñoâng, thì coù meï vaø anh em cuûa Ngöôøi ñöùng beân ngoaøi, tìm caùch noùi 

chuyeän vôùi Ngöôøi. Coù keû thöa Ngöôøi raèng : "Thöa Thaày, coù meï vaø anh em Thaày ñang ñöùng ngoaøi kia, tìm 

caùch noùi chuyeän vôùi Thaày."  Ngöôøi baûo keû aáy raèng : "Ai laø meï toâi ? Ai laø anh em toâi ?" Roài Ngöôøi giô tay 

chæ caùc moân ñeä vaø noùi : "Ñaây laø meï toâi, ñaây laø anh em toâi. Vì phaøm ai thi haønh yù muoán cuûa Cha toâi, Ñaáng 

ngöï treân trôøi, ngöôøi aáy laø anh chò em toâi, laø meï toâi." 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 

Suy niệm 
Vì tất cả chúng ta đều kêu cầu danh Chúa Kitô, đều được hiến thánh trong Chúa Kitô (1 Cr 1,2) nên 

tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Trong sách Xuất Hành, Chúa đã quy tụ dân Chúa thành dân 

riêng của Ngài, thành một vương quốc tư tế và một dân thánh. 
Thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ cho biết sở dĩ chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm hiệp 

thông các thánh là vì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, 

là dân thánh, dân riêng của Người. Lời mời gọi này đi đôi với một sứ mạng đó là tất cả chúng ta đều phải 

loan truyền những kỳ công của Chúa, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu 

huyền. Hơn nữa, trong Tin mừng Matthêu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng vì chúng ta hiệp thông với nhau 

trong cộng đoàn các thánh, nên sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Giêsu phải vượt lên phạm vi gia đình, 

gia tộc hay giai cấp xã hội vì tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chúng ta đều đi tìm thi 

hành ý Chúa. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Bạn và truyền thống Giáo hội của bạn hiểu thuật ngữ “hiệp thông các thánh” như thế nào?  
2. Chúng ta được kêu trở nên một “dân thánh”. Lời mời gọi này buộc chúng ta phải vượt lên căn 

tính Kitô giáo địa phương của mình thế nào? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất  (Xin mời cộng đoàn quỳ) 

 

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chính khi chúng con chia rẽ nhau, chúng con, cùng với mọi 

người kêu cầu danh Chúa, lại được Chúa kêu mời nên thánh. Mặc cho tất cả mọi sự nơi chúng con, Chúa 

vẫn làm cho chúng con nên giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, một dân thánh. Nhờ sức mạnh 

của Thánh Thần, Chúa lôi kéo tất cả chúng con vào hiệp thông trong dân thánh và tăng sức cho chúng con 

để chúng con thi hành ý Chúa và loan truyền những kỳ công của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Hát một bài về hiệp nhất. 
  

Ngày thứ hai: Chúng ta phải cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài tuôn đổ trên tất cả chúng ta. 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 

Lời Chúa: Đnl 26,1-11: Thiên Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. 

Lời Chúa trích sách Đệ Nhị Luật 
1 Khi anh em vào đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em làm gia nghiệp, 

khi anh em chiếm hữu và ở đất đó, 2 thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh em thu hoạch được 

từ miền đất của anh em, mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em. Anh em hãy để những 

thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chọn cho Danh Người ngự. 3 Anh em 

sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày đó và sẽ thưa với ông :  

"Hôm nay tôi xin trình với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà ĐỨC 

CHÚA đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi." 
4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh 

em. 5 Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em rằng :  
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"Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít 

ỏi ; tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng 

tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 

cha ông chúng tôi ; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải 

chịu. 8 ĐỨC CHÚA đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những 

dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi 

đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy ĐỨC CHÚA, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của 

đất đai mà Ngài đã ban cho con." 

Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục 

trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em. 11 Anh em sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê-vi và 

người ngoại kiều sống giữa anh em, vì mọi điều tốt mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã ban cho 

anh em và gia đình anh em. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 

Suy niệm : 
Theo sách Đệ Nhị Luật, lòng biết ơn Thiên Chúa được thể hiện qua việc người ta ý thức một cách 

sống động về sự hiện diện của Ngài nơi mình và xung quanh mình. Đó là khả năng nhận biết ân sủng của 

Thiên Chúa vẫn đang thực hiện và sống động trong mỗi người chúng ta cũng như trong mọi dân tộc ở khắp 

nơi và dâng lời cảm tạ Ngài. Niềm vui xuất phát từ việc nhận biết này to lớn đến nỗi nó trải rộng cả đến với 

những “người ngoại kiều sống giữa anh em”. 
Trong lãnh vực đại kết, thì lòng biết ơn Thiên Chúa chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những ân 

sủng của Ngài, hiện diện trong các cộng đoàn Kitô hữu khác, là biết trao tặng cho họ những ân huệ mà 

mình đã đón nhận và là khả năng biết học hỏi lẫn nhau. 
Từ sáng tạo cho đến lúc Thiên Chúa làm người nơi cuộc đời và hoạt động của Đức Giêsu và cho 

đến hôm nay thì sự sống vẫn hoàn toàn là quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về món quà 

ân sủng và sự thật mà Người đã thương ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô và được thể hiện giữa chúng 

ta và trong các Giáo hội của chúng ta. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Chúng ta đã đón nhận những quà tặng ân sủng nào  của Thiên Chúa nơi các truyền thống Giáo 

hội khác vào các cộng đoàn riêng của mình? 
2. Làm thế nào để các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có thể đón nhận và chia sẻ cho 

nhau nhiều hơn các ân huệ phong phú đa dạng mà Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta? 
Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất  (Xin mời cộng đoàn quỳ) 

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương và đầy lòng nhân hậu, chúng con tạ ơn Chúa về 

những ơn lành chúng con đã lãnh nhận do ân sủng Chúa ban nơi truyền thống của chúng con và trong các 

truyền thống Giáo hội khác. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, xin làm cho lòng biết ơn của chúng con 

ngày càng lớn mạnh qua các cuộc gặp gỡ và qua cảm nghiệm không ngừng đổi mới về hồng ân hiệp nhất. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 Hát một bài về hiệp nhất. 
 

“Ngày thứ ba: Tất cả chúng ta không thiếu bất cứ một ân huệ nào.” 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 
Lời Chúa: G 28,20-28: Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. 

 Lời Chúa trích sách Gióp 

Khoân ngoan töø ñaâu ñeán, trí hieåu phaùt xuaát töø nôi nao ? Khoân ngoan khuaát daïng tröôùc maét ngöôøi 

traàn, aån mình ñi, chim trôøi khoâng nhìn thaáy. AÂm ty vaø töû thaàn leân tieáng baûo : "Tieáng taêm cuûa khoân ngoan 

tai chuùng toâi ñaõ ñöôïc bieát." Ñöôøng neûo cuûa khoân ngoan moät mình Thieân Chuùa toû, chính Ngöôøi bieát nôi ôû 

cuûa khoân ngoan. Quaû thaät, Ngöôøi nhìn thaáy taän cuøng coõi ñaát, Ngöôøi xem thaáy moïi söï döôùi voøm trôøi. Khi 

Ngöôøi ban söùc maïnh cho gioù vaø ñònh möùc cho nöôùc thuyû trieàu, khi Ngöôøi ra luaät cho möa, vaïch ñöôøng 

cho saám chôùp, baáy giôø Ngöôøi nhìn thaáy vaø ñònh giaù khoân ngoan, Ngöôøi thoâng hieåu vaø laïi coøn thaáu suoát. 

Roài Ngöôøi noùi vôùi con ngöôøi : "Naøy, kính sôï Chuùa Thöôïng, ñoù laø khoân ngoan, traùnh xa ñieàu aùc, ñoù laø trí 

hieåu." 
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(Xin mời cộng đoàn ngồi) 
Suy niệm 

Gióp ý thức rằng mặc dù ông đã bị lấy đi cả nhưng ông vẫn còn lòng kính sợ Thiên Chúa là sự khôn 

ngoan của ông. Mặc dù chúng ta bị thiệt thòi do chúng ta chia rẽ nhau nhưng tất cả chúng ta, những người 

anh chị em thuộc các Giáo hội khác nhau trong Chúa Kitô, chúng ta vẫn được lãnh nhận rất nhiều ơn lành 

khác nhau, tinh thần cũng như vật chất, để xây dựng Thân Thể của Người. Nhưng cũng hoàn toàn giống 

như các môn đệ trong Tin mừng Marcô ngày xưa, dù đã được Thiên Chúa hứa ban và dù đã được chứng 

kiến cuộc đời và lòng yêu thương quảng đại của Đức Giêsu, nhưng chúng ta vẫn lãng quên sự  giàu có đích 

thực của chúng ta: chúng ta vẫn tranh giành nhau, chúng ta vẫn lo tích trữ, chúng ta vẫn nói và chúng ta 

hành động như thể chúng ta “không có bánh”. Đức Kitô đã không bị chia năm xẻ bảy: tất cả chúng ta đều 

có đủ ân huệ để chia sẻ cho nhau và với “tất cả các loài sống động trên trần gian”. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Chúng ta đã lãng quên những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa và chúng ta đã tuyên bố “chúng tôi 

không có bánh” như thế nào? 
2. Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn những ân huệ tinh thần và vật chất mà Thiên Chúa 

đã trao phó cho chúng ta để những người khác dễ dàng lãnh nhận? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất (Xin mời cộng đoàn quỳ)  

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa trung tín và luôn rộng mở đôi tay, chúng con chúc tụng Chúa đã tuôn đổ 

trên tất cả chúng con tràn đầy những ân huệ thiêng liêng cần thiết để chúng con đạt tới tầm viên mãn của 

Đức Kitô: ơn khôn ngoan, ơn phục vụ và bánh ăn mà Ngài ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con 

trở nên dấu chỉ bày tỏ các ân huệ dồi dào của Chúa và xin quy tụ chúng con trong hiệp nhất để chúng con 

có thể thông truyền những ơn lành trong Nước vĩnh cửu của Chúa cho bất cứ nơi nào vẫn còn khổ đau và 

thiếu thốn. Xin đổ đầy Thần Khí vào lòng chúng con. Chúng con cầu xin Cha ơn ấy nhân danh Đấng đã 

trao nộp mạng sống làm bánh trường sinh cho chúng con bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen. 
 Hát một bài về hiệp nhất. 
 
 

Ngày thứ tư: Tất cả chúng ta cùng xác tín Thiên Chúa là Đấng trung thành 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 
Lời Chúa: Tv 57,7-11: “Lòng thành tín của Chúa vượt ngàn mây thẳm.” 

Lời Chúa trích sách Thánh Vịnh. 

Döôùi chaân con, chuùng ñaõ giaêng löôùi saün, cho con phaûi maéc vaøo. Tröôùc maët con, chuùng ñaøo haàm 

ñaøo hoá, chính chuùng laïi sa chaân. Con an loøng, laïy Thieân Chuùa, con vöõng daï an loøng, naøy con xin ñaøn 

haùt xöôùng ca. Thöùc daäy ñi, hoàn toâi hôõi, thöùc daäy ñi, hôõi ñaøn saét ñaøn caàm, toâi coøn ñaùnh thöùc caû bình 

minh. Laïy Thieân Chuùa, tröôùc maët chö daân, con daâng lôøi caûm taï, giöõa loøng muoân nöôùc, con ñaøn haùt 

xöôùng ca. Vì tình thöông cuûa Ngaøi cao ngaát trôøi xanh, vaø loøng thaønh tín vöôït ngaøn maây thaúm. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 
Suy niệm: 

Sự hiệp nhất vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta gần gũi 

hơn với tình yêu của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham gia vào công trình yêu thương, nhân hậu và 

công lý của Ngài nơi trần gian. Nơi Thiên Chúa, lòng nhân hậu và công lý không tách rời nhau nhưng kết 

hợp với nhau trong tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta khi Ngài giao ước 

với chúng ta và với muôn loài thụ tạo. Vừa khi trở thành cha của con trẻ, Dacaria chứng thực rằng Thiên 

Chúa nhân hậu đã tỏ mình ra và Ngài giữ lời hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi của ông. Thiên Chúa 

trung thành với giao ước thánh của Ngài. 
Trong khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp  nhất trong Giáo hội, chúng ta đừng lãng quên 

việc gặp gỡ nhau, động viên nhau để khích lệ nhau trong tình yêu và những việc thiện và để tái khẳng định 

rằng “Thiên Chúa trung thành”. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Bạn có nhận thấy Thiên Chúa trung thành với khía cạnh nào trong đời sống của bạn và của cộng 

đoàn bạn trong năm vừa qua? 
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2. Lòng trung thành của Chúa khích lệ chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự hiệp nhất các Kitô hữu thế nào? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất (Xin mời cộng đoàn quỳ)  

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa trung thành, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một 

tình yêu không lay chuyển và lòng trung tín vượt ngàn mây thẳm. Trong khi chúng con hân hoan hy vọng 

chờ đợi sự hiệp nhất hữu hình của  Giáo hội, và trong khi chúng con cùng nhau làm việc và cầu nguyện để 

tiến tới sự hiệp nhất ấy, xin cho chúng con tràn đầy tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Chúng con cầu xin 

Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa duy nhất 

bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen. 
 Hát một bài về hiệp nhất. 
  
 

Ngày thứ năm : Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiệp thông với nhau 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 

Lời Chúa: Ga 15,12-17: “Thầy gọi anh em là bạn.” 

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 
12

 Ñaây laø ñieàu raên cuûa Thaày : anh em haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông anh em. 
13 

Khoâng coù tình thöông naøo cao caû hôn tình thöông cuûa ngöôøi ñaõ hy sinh tính maïng vì baïn höõu cuûa mình. 

14
 Anh em laø baïn höõu cuûa Thaày, neáu anh em thöïc hieän nhöõng ñieàu Thaày truyeàn daïy. 

15
 Thaày khoâng coøn 

goïi anh em laø toâi tôù nöõa, vì toâi tôù khoâng bieát vieäc chuû laøm. Nhöng Thaày goïi anh em laø baïn höõu, vì taát caû 

nhöõng gì Thaày nghe ñöôïc nôi Cha Thaày, Thaày ñaõ cho anh em bieát. 

16
 Khoâng phaûi anh em ñaõ choïn Thaày, nhöng chính Thaày ñaõ choïn anh em, vaø caét cöû anh em ñeå anh 

em ra ñi, sinh ñöôïc hoa traùi, vaø hoa traùi cuûa anh em toàn taïi, haàu taát caû nhöõng gì anh em xin cuøng Chuùa 

Cha nhaân danh Thaày, thì Ngöôøi ban cho anh em. 
17

 Ñieàu Thaày truyeàn daïy anh em laø haõy yeâu thöông nhau. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 
Suy niệm 

Chúng ta được kêu gọi đến hiệp thông với Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài và 

Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ xích lại gần nhau trong sự 

hiệp nhất Kitô hữu. 
Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô đã được Ngài biến đổi khi Ngài gọi chúng ta là bạn 

hữu chứ không còn là tôi tớ. Chúng ta cũng được mời gọi đừng thể hiện quyền lực và thống trị nhau nhưng 

dành cho nhau tình huynh đệ và tình yêu thương. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm 

chứng về Tin mừng cho những người chưa hề được nghe nói về Tin mừng cũng như những người sống ở 

những nơi mà Tin mừng đã được loan báo. Lời mời gọi loan báo Tin mừng này đi đôi với lời mời gọi hiệp 

thông với Thiên Chúa và thiết lập nên mối hiệp thông giữa những người đáp lời mời gọi của Chúa loan báo 

Tin mừng. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Bạn đã cảm nghiệm được lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa thế nào? 
2. Thiên Chúa đã kêu mời bạn hiệp thông với anh chị em khác trong và cả ngoài Giáo hội của bạn 

thế nào? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất (Xin mời cộng đoàn quỳ)   

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Lạy Chúa Cha rất mực yêu thương, Cha đã mời gọi chúng con đến hiệp thông với Con Cha 

và Cha đã chọn chúng con để chúng con mang lại hoa trái hầu làm chứng cho Tin mừng. Nhờ ơn sủng 

Thánh Thần Chúa, xin làm chúng con biết yêu thương nhau và luôn hiệp nhất với nhau để niềm vui của 

chúng con được nên trọn vẹn. Amen. 
 Hát một bài về hiệp nhất. 
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Ngày thứ sáu: Tất cả chúng ta cùng nhau nên một lòng một ý 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 

Lời Chúa: 1Cr 1,10-15: “Hãy sống hoà thuận một lòng một ý với nhau.” 

 Lời Chúa trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

 10
 Thöa anh em, nhaân danh Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ, Chuùa chuùng ta, toâi khuyeân taát caû anh em haõy nhaát 

trí vôùi nhau trong lôøi aên tieáng noùi, vaø ñöøng ñeå coù söï chia reõ giöõa anh em, nhöng haõy soáng hoaø thuaän, moät 

loøng moät yù vôùi nhau. 
11

 Thaät vaäy, thöa anh em, ngöôøi nhaø cuûa baø Khô-loâ-e cho toâi hay tin coù chuyeän beø 

phaùi giöõa anh em. 
12

 Toâi muoán noùi laø trong anh em coù nhöõng luaän ñieäu nhö : "Toâi thuoäc veà oâng Phao-loâ, 

toâi thuoäc veà oâng A-poâ-loâ, toâi thuoäc veà oâng Keâ-pha, toâi thuoäc veà Ñöùc Ki-toâ." 
13

 Theá ra Ñöùc Ki-toâ ñaõ bò 

chia naêm xeû baûy roài ö ? Coù phaûi Phao-loâ ñaõ chòu ñoùng ñinh vaøo khoå giaù vì anh em chaêng ? Hay anh em 

ñaõ chòu pheùp röûa nhaân danh Phao-loâ sao ? 
14

 Toâi taï ôn Thieân Chuùa, vì toâi ñaõ khoâng laøm pheùp röûa cho ai, 

tröø oâng Cô-rít-poâ vaø oâng Gai-oâ. 
15

 Nhö theá, khoâng ai noùi ñöôïc raèng anh em ñaõ chòu pheùp röûa nhaân danh 

toâi. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 
Suy niệm 

Chuyện bè phái được nói đến trong 1Cr 1,12-13 cho thấy có một sự biến dạng Tin mừng làm cho 

sứ điệp Chúa Kitô mất đi sự toàn vẹn. Nhận ra sự xung đột và chia rẽ như những người nhà của bà Khơlôe 

là bước đầu dẫn tới hiệp nhất. Những người phụ nữ như bà Đơvôra và bà Khơlôe là những ngôn sứ nhắc 

nhở cho dân Chúa những lúc có sự xung đột và chia rẽ nhau và khi nhắc nhở như vậy, các bà cũng nhắc 

bảo chúng ta phải hoà giải với nhau. Những lời ngôn sứ kiểu này có thể giúp cho dân Chúa tái tạo sự hiệp 

nhất để cùng hành động. 
Đúng như lời tác giả Thánh vịnh đã viết, khi chúng ta cố gắng trở nên hiệp nhất một lòng một ý thì 

chúng ta cũng được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và sự bình an của Người. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Bạn có nhớ một dịp nào, vì nỗ lực hướng đến một sự hiệp nhất lớn hơn mà người ta đã tố giác sự 

bất hoà trong Giáo hội? 
2. Đâu là những vấn đề còn tiếp tục chia rẽ chúng ta với tư cách là một thân thể đại kết? Theo bạn 

đâu là những con đường có thể đem tới sự hiệp nhất lớn hơn? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất  (Xin mời cộng đoàn quỳ) 

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự : Lạy Thiên Chúa tình yêu, vào những lúc chúng con xung đột và chia rẽ, Chúa đã ban cho 

chúng con những chứng nhân ngôn sứ. Lạy Chúa, chúng con tìm kiếm Ngài, xin hãy gửi Thánh Thần Chúa 

đến để Ngài biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hoà giải và làm cho chúng con nên hiệp nhất 

một lòng một ý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Hát một bài về hiệp nhất. 
 
  

Ngày Thứ Bảy : Tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 

 
Lời Chúa : Mc 9,38-41: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. " 

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô 
38

 OÂng Gio-an noùi vôùi Ñöùc Gieâ-su : "Thöa Thaày, chuùng con thaáy coù ngöôøi laáy danh Thaày maø tröø 

quyû. Chuùng con ñaõ coá ngaên caûn, vì ngöôøi aáy khoâng theo chuùng ta." 
39

 Ñöùc Gieâ-su baûo : "Ñöøng ngaên caûn 

ngöôøi ta, vì khoâng ai laáy danh nghóa Thaày maø laøm pheùp laï, roài ngay sau ñoù laïi coù theå noùi xaáu veà Thaày. 
40

 

Quaû thaät, ai khoâng choáng laïi chuùng ta laø uûng hoä chuùng ta.
41

 "Ai cho anh em uoáng moät cheùn nöôùc vì leõ 

anh em thuoäc veà Ñaáng Ki-toâ, thì Thaày baûo thaät anh em, ngöôøi ñoù seõ khoâng maát phaàn thöôûng ñaâu. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 
Suy niệm 

Isaia đã loan báo một ngày kia, những người Ai Cập và Syri sẽ cùng với người Israen thờ lạy Thiên 

Chúa và trở thành dân của Người. Sự hiệp nhất Kitô hữu là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa hầu 
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quy tụ toàn thể nhân loại và cả vũ trụ. Chúng ta cầu nguyện cho mau đến ngày chúng ta có thể cùng nhau 

thờ lạy Chúa, cùng nhau quy tụ trong một niềm tin, và trong sự hiệp thông Thánh Thể. 
Những ân huệ của các truyền thống Giáo hội khác nhau chính là những phúc lành Chúa dành cho 

chúng ta. Khi chúng ta nhìn nhận những ân huệ riêng biệt này, chúng ta sẽ được lôi kéo đến sự hiệp nhất 

hữu hình. 
Bí tích Rửa tội quy tụ chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nếu chúng ta yêu mến 

các Giáo hội riêng của mình, thì Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những người kêu cầu danh 

Thiên Chúa cũng liên kết với chúng ta trong Đức Kitô vì tất cả chúng ta đều là những chi thể trong cùng 

một thân thể. Chúng ta không thể nóiai rằng: “Tôi không cần anh” (1Cr 12,21). 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. Qua dấu hiệu nào người ta biết mình “thuộc về Đức Kitô”? 
2. Người ta có thể sử dụng cụm từ “thuộc về Chúa Kitô” theo nghĩa nào hòng chia rẽ thay vì hiệp 

nhất các Kitô hữu? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất  (Xin mời cộng đoàn quỳ) 

Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Ôi lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mỗi chi thể và tất cả 

các chi thể trong thân thể Chúa Kitô nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ 

nhau, tôn trọng những khác biệt của nhau và làm việc để tất cả mọi người trên trần gian kêu cầu danh Chúa 

Giêsu là Chúa được hiệp nhất với nhau. Amen. 
 Hát một bài về hiệp nhất. 
 

Ngày thứ tám: Tất cả chúng ta cùng nhau loan báo Tin mừng 

(Xin mời cộng đoàn đứng) 
Lời Chúa : Is 61,1-4: Thần Khí Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin mừng. 

 Lời Chúa trích sách ngôn sứ Isaia. 
1
 Thaàn khí cuûa ÑÖÙC CHUÙA laø Chuùa Thöôïng ngöï treân toâi, vì ÑÖÙC CHUÙA ñaõ xöùc daàu taán phong 

toâi, sai ñi baùo tin möøng cho keû ngheøo heøn, baêng boù nhöõng taám loøng tan naùt, coâng boá leänh aân xaù cho keû bò 

giam caàm, ngaøy phoùng thích cho nhöõng tuø nhaân,
2
 coâng boá moät naêm hoàng aân cuûa ÑÖÙC CHUÙA, moät ngaøy 

baùo phuïc cuûa Thieân Chuùa chuùng ta ; Ngöôøi sai toâi ñi yeân uûi moïi keû khoùc than,
3
 taëng cho nhöõng keû khoùc 

than ôû Xi-on taám khaên ñaïi leã thay tro buïi, daàu thôm hoan laïc thay tang cheá, aùo ngaøy hoäi thay taâm thaàn 

saàu naõo. Ngöôøi ta seõ goïi hoï laø caây thaùnh röøng thieâng, laø vöôøn caây ÑÖÙC CHUÙA troàng ñeå laøm cho Ngöôøi 

ñöôïc vinh hieån.
4
 Hoï seõ taùi thieát nhöõng taøn tích coå xöa, seõ döïng laïi nhöõng hoang taøn thuôû tröôùc, tu boå 

nhöõng thaønh bò boû hoang, nhöõng choán hoang taøn töø bao theá heä. 

(Xin mời cộng đoàn ngồi) 

 

Suy niệm 
Phaolô đã rao giảng và Giáo hội đã đón nhận Tin mừng mà Isaia đã tiên báo và đã được ứng nghiệm 

nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và đến lượt tất cả chúng ta, chúng ta cũng loan báo Tin mừng ấy. Trong 

khi chúng ta thànhthực nhìn nhận vẫn còn những khác biệt và những đặc thù nơi các Giáo hội của chúng ta 

thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng ta đều được sai đi loan báo Tin mừng Đức Giêsu 

Kitô. 
Phaolô đã được sai đi “rao giảng Tin mừng và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập 

giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu” (1Cr 1,17). Phải tìm ra con đường hiệp nhất trong chính sức mạnh của 

Thập giá. 
Thực tế và thực tại của Tin mừng được tỏ hiện qua những công việc mà chúng ta làm chứng về công 

trình của Đức Giêsu Kitô trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn Kitô hữu chúng ta. 
Gợi ý suy tư (sau mỗi gợi ý, chúng ta thinh lặng 30 giây) 

1. “Tin mừng” mà chúng ta đón nhận liên kết chặt chẽ với việc thông truyền văn hoá và lịch sử của 

nó thế nào? 
2. Khía cạnh này có gây cản trở cho sự hiệp nhất không? 
3. Sự hiệp nhất lớn hơn của chúng ta trong Chúa Kitô có làm cho chúng ta trở nên những nhân 

chứng tốt hơn cho Tin mừng mà chúng ta đã lãnh nhận? 

Đọc kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất  (Xin mời cộng đoàn quỳ) 
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Lời nguyện (Xin mời cộng đoàn đứng) 
Chủ sự: Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ân sủng, Chúa đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô cùng 

với sức mạnh của Thánh Thần để cứu độ dân Ngài. Xin hiệp nhất chúng con trong khác biệt để chúng con 

có thể cùng nhau tuyên xưng và loan báo Tin mừng về sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu cho 

thế giới đang mong chờ Tin mừng của Ngài. Amen. 
Hát một bài về hiệp nhất. 
 

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do Văn phòng Toà Giám mục Hải 

Phòng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “Textes pour LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ 

DES CHRÉTIENS  et pour toute l’année 2014” 
Nguồn http://www.hdgmvietnam.org 
 

 

 

  

KINH CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT 

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn) 

Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì 

chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và 

tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, 

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con. Xin 

cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những 

thất tín, chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con 

biết thẳng thắn nhìn nhận, và có lòng cam đảm để 

khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ 

tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp 

nhau trong Chúa / hầu cho tâm hồn và môi miệng 

chúng con / luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất 

như lòng Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu 

hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con 

đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, 

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen. 

 

http://www.hdgmvietnam.org/

