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TIN MỪNG LUCA 4, 14-22a: CẦN ĐEM TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO HÈN

Người ta trao cho Đức Giê-su cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép
rằng: "Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi công
bố Tin Mừng cho người nghèo hèn." (Lc 4, 17-18)

*SỐNG VÀ CHIA SẺ: Đọc xong đoạn sách ngôn sứ I-sai-a, Chúa Giê-su tuyên bố: "Hôm
nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe" (Lc 4,21). Không chỉ có lời Kinh
Thánh Chúa Giê-su công bố tại hội đường hôm ấy, mà tất cả lời Sách Thánh đều được
Ngài làm cho nên ứng nghiệm.

Ngài còn tuyên bố: "Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng
sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành" (Mt 5,18). Là Ngôi Lời của Thiên
Chúa, Đức Ki-tô làm cho Lời Chúa nên hiện thực nơi đời sống của mình.

Vì thế, tất cả những gì Ngài thể hiện đều là thông điệp Thiên Chúa muốn nói với loài người
chúng ta. Vậy nên, điều cần thiết đối với chúng ta, là "Hãy vâng nghe Lời Người" (Lc 9,35).

*Mời Bạn CHIA SẺ: Những gì Chúa Giê-su thể hiện, Ngài cũng muốn lặp lại nơi đời sống
chúng ta: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21).

Ngài sai chúng ta đi cũng để tiếp tục làm cho Lời Chúa nên ứng nghiệm: "Không phải bất
cứ ai thưa với Thầy 'Lạy Chúa! Lạy Chúa!' là được vào Nước trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi
hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21).

*Sống Lời Chúa: Uốn nắn tư tưởng, lời nói, hành động của mình sao cho Lời Chúa được
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nên ứng nghiệm mỗi ngày.

*Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lương thực của Chúa là làm theo ý Chúa Cha. NHỜ THÁNH
THẦN DẪN DẮT cho chúng con được nuôi dưỡng bởi Lời của Chúa, để nhờ đó mọi người
hiểu rằng Chúa ở trong con. Amen.
Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website : ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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