
 

Biểu tượng 

Biểu tượng này bất chợt xuất hiện trước mắt chúng tôi…không 
hiểu tác giả muốn diễn tả điều gì!? Nhưng chắc hẳn sẽ mang 

một ý nghĩa nào đó. 

Phần bạn, trước khi đọc tiếp, bạn hãy dừng lại ít phút để ngắm nhìn 
biểu tượng này và tìm xem nó có ý nghĩa gì với mình không nhé! 
… 

Ồ, có lẽ đơn thuần là một lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới 
ngay giữa cơn đại dịch. 

Quả địa cầu 
với hai nửa trắng đen 

Nửa đen là hình ảnh thực tế, đang phải đối diện với cơn đại 
dịch. Màu đen còn đại diện cho bóng tối sự dữ…một cách 

nào đó đang bào mòn tinh thần nhân loại bằng nỗi sợ hãi. Ngược lại, 
nửa trắng đại diện cho ánh sáng sự thiện…đầy tràn hy vọng và không 
ngừng cầu nguyện cũng như dùng hết khả năng mình có để phục vụ 
con người và xã hội. 
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Thánh giá 
Ừ nhỉ! Thánh giá quả là lớn 
lao nhưng Chúa vẫn hiện 
điện đó với con người.  

Thánh giá mời gọi mỗi 
người biết kết hợp với Chúa 
Giêsu, không ngừng tín thác 
đồng thời vác thập giá của 
mình và nâng đỡ anh chị 
em.  

Kết hiệp những khó khăn 
với hy tế của Người.  

Sự hiện diện của Chúa 
Giêsu vừa âm thầm vừa rõ 
nét trong ơn đại dịch. Chúa 
luôn đồng hành, nhắc nhở 
ta về cái chết và sự phục 
sinh của Người. nhờ đó, mỗi 
người tìm thấy ý nghĩa của 
đau khổ dẫn con người đến 
hạnh phúc đích thực. 

Chim bồ câu 
biểu trưng cho sự khao khát 
hòa bình, an toàn cho con 
người và cho thế  giới. 

Ồ, không chỉ là biểu tượng 
cho hòa bình mà còn là 
Chúa Thánh Thần đang 
cõng nhân loại trên đôi 
cánh của mình đấy chứ!  

Chúa Thánh Thần đang tích 
cực nâng đỡ trái đất, đặc 
biệt nâng đỡ tâm hồn mỗi 
chúng ta. 



Nửa đặc nửa rỗng 

Tròn đầy trọn vẹn nhưng có những phân chia, cách biệt về đời sống, tùy vào cách nhìn nhận 
tích cực hay tiêu cực của mỗi người để có được một tâm hồn bình an hay bất ổn. 

Phải chăng phân nửa nhân loại rơi vào sự trống rỗng tuyệt vọng khi đau khổ và cái chết cận kề. Trong 
khi phân nửa còn lại được đong đầy niềm tin và tình yêu. Không biết tôi đang thuộc phân nửa nào đây 
nhỉ!?  

Lấp đầy: tình yêu Thiên Chúa đổ đầy nhân loại nhờ những bàn tay nhân ái, qua những tu sĩ, kitô hữu 
và những người biết sẻ chia…nhiều người đã nhận biết Chúa. Khoét rỗng: trong cơn đại dịch người ta 
học biết bỏ đi những ganh ghét, đố kị, chiến tranh…để gần gũi gắn kết lại với nhau trong tình yêu 
thương nơi gia đình và xã hội để hiểu nhau hơn, cùng nhau qua cơn đại dịch và xây dựng thế giới.  

Cả 3 biểu tượng liên tưởng đến một Thiên Chúa Ba Ngôi: Tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. 
Dù có khó khăn nhưng thật hạnh phúc khi ta luôn được ở trong tình yêu nhiệm mầu của 

Thiên Chúa Ba Ngôi.  

Tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn bao phủ khắp địa cầu, không phân biệt chủng 
tộc, tôn giáo hay màu da. Vì vậy, trong sự hiệp thông và liên đới, cách này hay các khác, nhân 

loại đang trong cùng một niềm tin vào một Thiên Chúa Tình Yêu. 
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 Đôi bàn tay 

Đôi cánh chim bồ câu như đôi bàn tay: dù tốt 
hay xấu thì vẫn nằm trong lòng bàn tay 

Chúa. Người cho phép, chúng mới có thể xảy ra 
được…kèm theo sức mạnh Người ban cho. Cụ thể 
sức mạnh Chúa Thánh Thần cõng lấy tất cả trái đất 
và con người trên lưng…gìn giữ và che chở mỗi 
người chúng ta. 
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