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3 Câu trả lời cho phần thảo luận 
 
 
1. Kitô giáo là cho đi. 
 
 
Vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban cho thế  gian  Con Một  xuống 
thế, cứu rỗi con người, khỏi đắm chìm vào tội lỗi, chịu chết đời 
đời. 
 
Vì yêu thương con người, Chúa Giêsu đã ban cho thế gian Lời 
và Máu Thịt Người, để dạy dỗ, chỉ đường, canh tân con người, 
cũng như Lương Thực trường sinh. Người hiến thân mình, cho 
đi cả cuộc đời, để cứu rỗi nhân loại 
 
Vì yêu Chúa, Người Kitô hữu cũng đương nhiên phải noi 
gương Thiên Chúa, Người Cha Nhân Lành, và noi gương Chúa 
Giêsu, người Thầy, Người Anh, Người Bạn của những ai tuân 
theo Lời Người, cho đi tất cả mọi sự, kể cả bản thân đến người 
khốn khó, đau khổ, đói khát vật chất lẫn tinh thần.  
 
Trở nên Quà tặng của Chúa Giêsu là như thế đó.  Ngài sai 
chúng ta ra đi để cho thế giới biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu 
thương nhân loại, và Ngài luôn luôn chứng tỏ lòng thương xót 
của Ngài và chính chúng ta phải trở thành tình yêu và lòng 
thương xót của Ngài cho thế giới ngày hôm nay. 
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2 ) Người nghèo có gì để cho đi? 
 
Người nghèo  không cần lòng trắc ẩn hay sự thương hại của 
chúng ta. Điều họ cần là sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta. 
Những gì họ cho chúng ta nhiều  hơn những điều mà chúng ta 
làm cho họ. 
 
Nhiều nữ tu các hội dòng khác đến giúp chúng tôi phục vụ 
hàng triệu người tỵ nạn khoảng 6 tháng, cùng chăm sóc, yêu 
thương, giúp đỡ họ. Khi ra về, các nữ tu đều chia sẻ là họ đã 
nhận  được rất nhiều so với những  gì mà họ đã có thể  làm 
được cho những người mà họ phục vụ, chăm sóc trước đó. 
 
Đó chính là tình yêu,  sự thanh thản, hạnh phúc và lòng tri 
ân. 
 
3 ) Tôi chỉ là cây bút chì trong tay Chúa.. 
 
Hãy để Thiên Chúa hiện hữu và hoạt  động trong ta, chúng ta 
hãy là một công cụ cho Thiên Chúa, và qua chúng ta Người 
hoàn thành công việc của Người .  
Hãy hoàn toàn phó thác và trông cậy vào Chúa, không còn theo 
ý riêng, mà luôn theo Thánh Ý Chúa 
 


