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*NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO*

Bài này đọc trên đài SGN 51.3 tuần 06-10-2019 từ thứ Bảy đến Chúa nhật 8 lần:

"Lúc 6 giờ sáng - 2 giờ chiều - 5 giờ chiều và 12 giờ đêm".

Kể từ Ngày bạn và tôi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta cùng lãnh nhận sứ mạng ngôn
sứ, nghĩa là có quyền và nghĩa vụ rao giảng Đức Kitô cho người khác. Vậy bạn và tôi,
chúng ta đã làm được gì?

Bạn nói rằng, bạn không có khả năng thuyết giảng, nên nghĩa vụ đó thật khó thực thi? Ồ,
không phải thế đâu. Bạn có thể rao giảng bằng chính con người bạn, với tất cả những gì
bạn là, bạn có. Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa, là tác phẩm đẹp nhất, duy nhất, hoàn
hảo nhất trong Đấng Sáng Tạo nên bạn. Bạn hãy nói cho người khác biết rằng: con người
bạn là một lời rao giảng ý nghĩa nhất.

1/ Hãy truyền giáo bằng một đôi mắt biết xót thương. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bằng một
cái nhìn yêu thương, thông cảm, bạn đã gửi đi một thông điệp tình yêu, bắc thêm một
nhịp cầu bác ái. Tình yêu đó chẳng phải bắt nguồn từ ngọn lửa mà Đức Kitô đã ném vào
thế gian hay sao?

2/ Hãy truyền giáo bằng một đôi tai biết lắng nghe. Bạn sẽ là điểm tựa cho ai đó trút bầu
tâm sự. Chỉ cần lắng nghe thôi, nỗi niềm của họ đã vơi đi nhiều.
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3/ Hãy truyền giáo bằng một đôi môi mỉm cười. Nụ cười là mở đầu cho một câu chuyện, là
khởi đầu cho một mối tình thân. Nụ cười xóa tan khoảng cách. Nụ cười kéo chúng ta lại
gần nhau. Cười để trao ban niềm hạnh phúc. Đừng ngại ngần trao tặng nụ cười nhé.

4/ Hãy truyền giáo bằng một đôi tay hướng ra xa. Đừng co cụm, nhưng hãy vươn đến
những người quanh bạn. Khi đặt trên vai một người đang chán nản, đôi tay bạn sẽ đem lại
hy vọng và bình an. Đó chính là hình ảnh đôi tay chữa lành của Đức Giêsu.

.5/ Hãy truyền giáo bằng một đôi chân đang rảo bước. "Đẹp thay những bước chân người,
những bước chân rao truyền tin vui, tin bình an cho khắp muôn nơi". Đôi chân kề cạnh
đôi chân, để giúp nhau cùng bước qua những nẻo đường gồ ghề, sỏi đá.

6/ Và cuối cùng, hãy truyền giáo bằng một trái tim thổn thức. Trái tim ấy rung lên khi gặp
những cảnh đời khốn khổ. Trái tim ấy thôi thúc đôi chân bước tới ra khỏi nơi an toàn của
mình, để luôn sẵn sàng cho đi. Trái tim ấy đón nhận tha nhân bằng một tình yêu quảng
đại.

Bạn và tôi thân mến. Bạn mang nơi mình hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa Tình Yêu.
Vậy thì truyền giáo không phải là làm cho hình ảnh đó lớn lên mãi trong bạn hay sao?
Hãy để ánh sáng Thần linh của Thiên Chúa nơi chính con người bạn thu hút tha nhân về
với Nguồn Mạch Ánh Sáng là THIÊN CHÚA.

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