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HÃY GIEO HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

*LỜI CHÚA: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường,... sỏi đá,... bụi
gai,... đất tốt...”(Mac-cô 4, 3-8)

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG LỜI CHÚA: Hoàn cảnh địa lý vùng Pa-lét-tin hiếm có những khu
đất tốt bằng phẳng, thuận lợi. Người gieo phải có đôi chút mạo hiểm và hào phóng, tận
dụng mọi ngóc ngách để gieo giống mới mong có mùa gặt mai sau. Thế giới ngày nay
theo xu hướng vật chất hưởng thụ, chuộng cuộc sống tiện nghi dễ dãi, chẳng khác nào
những bụi gai, cỏ rậm hay vệ đường sỏi đá:

Làm cho Lời Chúa được nghe lọt tai đã là khó, phương chi tìm ra được mảnh “đất tốt” để
hạt giống Lời Chúa bám rễ nảy mầm! Chúa dạy các môn đệ của Ngài không được bó tay,
nhưng phải gieo, bất chấp lòng người là sỏi đá, vệ đường hay bụi gai. Bởi gieo trồng vun
tưới là việc của Phao-lô, của A-pô-lô, của bạn, của tôi, của chúng ta; còn kết quả là do
Chúa (x. 1 Corin-tô 3, 6).

*Mời Bạn CHIA SẺ: Lòng người dù có là sỏi đá, vệ đường, bụi gai nhưng vẫn có thể được
cày xới chăm bón để biến đổi thành đất tốt. Hạt giống Lời Chúa được gieo xuống không
nằm yên thụ động mà còn có sức cải tạo đất. Chẳng hạn các vị thánh như Phao-lô,
Au-gút-ti-nô, Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã được biến đổi thành “đất tốt” nhờ đã được đón nhận
Lời Chúa gieo vào tâm hồn cách nhẫn nại và hào phóng.

Thiên Chúa đang cần BẠN VÀ TÔI có sự nhẫn nại và CAN ĐẢM ĐEM TIN MỪNG ĐI KHẮP
NƠI :

"ANH EM HÃY BƯỚC RA KHỎI NHÀ THỜ ĐỂ ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI, KHÔNG
PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC MÀU DA, DÙ CÓ PHẢI BẦM DẬP, CÒN HƠN CHỈ Ở
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TRONG NHÀ THỜ ỐM YẾU, XANH XAO". (Giáo hoàng Phanxico)

*Sống Lời Chúa: Việt Nam đã hơn 400 năm đón nhận Tin Mừng, nhưng còn rất nhiều ‘đất
hoang’, là nhiều người chưa biết Lời Chúa. Đừng trì hoãn nữa, nhưng hãy gieo Lời Chúa
cách hào phóng bằng chính những phục vụ, bác ái thường ngày đối với tha nhân.

*Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, con quyết say mê Lời
Chúa để loan báo TIN MỪNG cho anh em con.

*Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua. com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chua.
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