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ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Chúa Nhật Lời Chúa - CN III Thường Niên như sau:

1/ Chúng ta hãy giành chỗ trong đời của chúng ta cho Lời Chúa! Mỗi ngày, chúng ta hãy
đọc một hai câu Thánh Kinh, và để cho Phúc âm hàng ngày tác động chúng ta.

2/ Chúng ta hãy bắt đầu đọc Phúc Âm: Chúng ta hãy cứ mở Kinh Thánh ra ở trên bàn của
mình,

mang Phúc Âm trong túi của mình, đọc Kinh Thánh trên điện thoại di động của mình.

"Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy" (Mt 4:17). Bằng những lời ấy, Thánh ký Mathêu đã dẫn
nhập vào thừa tác vụ của Chúa Giêsu. Đấng là Lời Chúa đã đến nói với chúng ta, bằng
những Lời của Người cũng như bằng đời sống của Người. Trong Ngày Chúa Nhật Lời Chúa
đầu tiên này, chúng ta hãy tiến sâu vào cội rễ của việc Người giảng dạy, vào chính mạch
nguồn của Lời SỰ SỐNG.

Vậy thì chúng ta hãy tỏ lộ cõi lòng chúng ta cho Người thấy, Đấng đã đi "con đường dọc
ven biển"; chúng ta hãy đón nhận vào lòng chúng ta Lời của Người, Lời "sống động và
chủ động, sắc hơn bất kỳ gươm hai lưỡi nào.... và có thể phán quyết những ý nghĩ và ý đồ
của tâm can" (Thư Do thái 4:12).

*Để theo Chúa Giêsu thì chỉ có các việc lành thôi chưa đủ; chúng ta còn phải hằng ngày
lắng nghe tiếng gọi của Người nữa. Người là Đấng duy nhất biết chúng ta và trọn vẹn yêu
thương chúng ta, dẫn chúng ta đến chỗ thả lưới ở chỗ nước sâu cuộc đời. Y như Người đã
thực hiện với các môn đệ lắng nghe LỜI NGƯỜI.
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Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến Lời của Người: để chúng ta có thể nghe thấy, giữa
hằng ngàn những lời khác trong đời sống hằng ngày của chúng ta, một lời duy nhất nói
với chúng ta không phải về các sự vật mà là về sự sống.

*VUI MỪNG TRONG HÀNH ĐỘNG: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy giành chỗ trong
đời của chúng ta cho lời Chúa! Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một hai câu Thánh Kinh.
Chúng ta hãy bắt đầu đọc Phúc Âm: Chúng ta hãy cứ để Phúc Âm mở ra ở trên bàn của
mình, mang Phúc Âm trong túi của mình, đọc Kinh thánh trên điện thoại di động của
mình, và để cho Phúc Âm hằng ngày tác động chúng ta.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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