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Trên dòng đời, con người không sống cô độc một mình. Ðời sống con người chúng ta luôn là những nối 

kết sự yêu thương với người chung quanh. Con người cùng sống trong một cộng đồng vì thế chúng ta luôn có 

sự hỗ tương cho nhau là sống với người khác, vì người khác và cho người khác. Cho nên cuộc sống liên kết 

giữa tình bạn và tình người phải cần gắn bó thân quen với người chung quanh mình. 

 

Thế nhưng, đời sống con người lại gắn chặt với không gian và thời gian. Vì thế tình người nhiều khi 

cũng thay đổi theo thời gian và không gian 

 

Trong cuộc sống ngày thứ tư của người cursilista, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm phải vuông 

tròn: Ðó là yêu thương tha nhân và phục vụ tình người. Có sống với tha nhân, ta mới quên mình, quên cái tôi 

ích kỷ để nghĩ đến người khác. Sống cho tha nhân ta mới vượt qua những nhỏ nhen tầm thường của con người 

và từ đó ta mới dễ dàng khám phá sự hạnh phúc khi có Chúa trong ta và sẳn sàng chia sẻ và trao ban cho người 

khác. 

 

Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trao ban cho nhau tình thương, tình bạn. Có biết bao người chung 

quanh đang chờ đợi chúng ta một mỉm cười, một nụ hôn, một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một cử chỉ đỡ nâng, 

một lời an ủi khích lệ chân thành, biết đối xử với nhau bằng tình thân ái, xây dựng, bằng sự tha thứ, khiêm nhu 

và lòng quảng đại. Tất cả những đổ vỡ, thương đau, hận thù, ganh ghét chồng chất lên nhau chỉ vì con người 

không để lời Chúa sống trong chúng ta vì khi Chúa tạo dựng con người là để sống cho nhau, yêu thương và 

phục vụ cho nhau. Như thế đời sống sẽ tốt đẹp và đáng yêu biết bao phải không quý bạn? 

Hạnh phúc và chân lý của mỗi người chúng ta là trao ban, chia sẻ tình thương. Chia sẻ tình thương là 

xoa dịu mọi khổ đau trong tâm hồn. Như vậy, phải chăng đó chính là hướng đi cuộc đời của mỗi người chúng 

ta. Ước mong bạn và tôi chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau xây dựng tình thương cho gia đình, cho tình bạn, cho 

tình người và xã hội, cho chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng từ đây chúng ta sinh hoạt bên nhau sẽ giúp ta nuôi 

dưỡng tình bạn của chúng ta và chúng ta sẽ thân thiết “Ði bên Thầy”, và trong tình Ngài. 

  


