Hãy Nói Cho Người Ta Biết Về

Đức Giêsu Kitô
Tiếp Theo Chúa Nhật 31 QN B
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ói cho thiên hạ nghe về những ơn

lành, về những ân huệ mà bạn và tôi đã lãnh
nhận được từ Chúa Giêsu: “Tôi (hoặc con cái,
vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em … của tôi) đã
được khỏi bệnh, được thoát chết trong tích tắc,
được tai qua nạn khỏi, được ơn này, ơn nọ …
là nhờ chúng tôi đã cầu nguyện, tin tưởng, và
phó thác trọn vẹn vào bàn tay nhân từ của
Chúa Giêsu.”
Nói cho những người đang làm việc với chúng
mình ở văn phòng, ở lớp học, ở tiệm ăn, ở tiệm
hớt tóc, ở siêu thị, ở ngân hàng, ở hãng xưởng
… về Đức Giêsu nhân hậu, từ bi, bác ái, hay
tha thứ, chậm bất bình, không nóng giận,
khoan nhân … qua đời sống khiêm nhường,
bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân
hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, [và] tiết độ
(Gl 5:22-23).
Nói cho thiên hạ biết rằng Chúa Giêsu Kitô
vẫn đang hiện diện trong thế giới này, trong
từng biến cố vui buồn của cuộc sống, trong
tấm bánh và ly rượu sau khi linh mục truyền
phép, trong Nhà Tạm ở trong các ngôi thánh
đường…Và biểu hiện niềm tin ấy qua việc đi
tham dự thánh lễ, bằng cách sống lạc quan, tin
tưởng và phó thác, không than thân trách phận,
không bi quan yếm thế, không trách móc người
ta cũng như không phàn nàn Thiên Chúa …
Nói cho thiên hạ biết rằng Thiên Chúa mới là
chủ tể của sự sống, bằng cách ủng hộ, cổ dộng
cho Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống, đến các trụ
sở chuyên phá thai để cầu nguyện một cách ôn
hòa, bằng cách bỏ phiếu ủng hộ cho những
chính trị gia phò sự sống, cho những dự luật
chống phá thai, chống chính quyền dùng tiền
thuế của dân để chi trả cho việc giết hại các
thai nhi vô tội…
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Là linh mục, xin hãy dành thật nhiều thời gian
cho việc ĐỌC, NGHIÊN CỨU & SUY NIỆM
Kinh Thánh, chuẩn bị chu đáo và sốt sắng khi cử
hành các phép bí tích, đặc biệt là khi ban bí tích
Giải Tội và khi cử hành thánh lễ… để nhờ vậy
chúng mình mới có thể loan báo về Chúa Giêsu,
về tình yêu, về lòng thương xót bao la và sự
khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa đã và đang
dành cho tha nhân.

Bạn thân mến, nếu bạn, tôi và tất cả mọi Kitô hữu
khắp nơi trên thế giới này NÓI về Chúa Giêsu Kitô,
qua những lời nói, qua những cử chỉ hành động bác
ái, yêu thương và qua đời sống vị tha, hiền lành, bao
dung …thì tôi tin chắc rằng số người biết và tin vào
Chúa Giêsu Kitô sẽ càng ngày nhiều, và con số Kitô
Hữu sẽ càng ngày càng phát triển và lớn mạnh chứ
không nằm ở con số 2.5 tỉ đâu!
Xin bạn cũng cầu nguyện thật nhiều cho hàng giáo sĩ
nữa, để các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế luôn
luôn là những người sáng mắt, thì lúc đó chúng tôi
mới có thể đi đúng con đường của Chúa, là con
đường của sự thật, của sự sống. Và có được sáng
mắt thì hàng Giáo Sĩ, nhát là các Giám Mục mới có
thể hướng dẫn đoàn chiên đến gần với Chúa Giêsu
Kitô, Đấng là nguồn mạch của tất cả mọi ân sủng,
của mọi sự thiện hảo và là nguồn mạch của sự sống
đời đời được.
Chúa Giêsu đã từng phán: “Mù dắt mù thì cả hai sẽ
lăn cù xuống … âm ti” (Mt 15:14). Xin bạn hãy làm
ơn cầu nguyện chuyên chăm và với tất cả lòng yêu
mến, xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và
qua thánh Gioan Vianey ban cho tát cả các Giám
Mục, Linh Mục luôn luôn được sáng mắt, nhờ vậy
các ngài mới nhìn thấy đường, mà dẫn dắt đoàn
chiên mà Chúa đã giao phó cho các ngài đi trên con
đường của Chúa và đến nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho
chúng ta. Amen.
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hare with the people about all the

In continuation of last week’s article…
31st Sunday in OT – B

blessings, the gifts that both you and I have
received from Jesus: "I (or my children, my
spouse, my parents, my siblings...) have been
cured, escaped from death in a flash of a second,
avoided accidents, and it is all due to our
faithfulness in prayer, our total trust in Him, and
our surrender to the merciful hand of Jesus. "

Tell Others About

Talk to people who are working with you in the
office, in the classroom, at the restaurant, beauty
salon, supermarket, the bank, and at the
factory…about Jesus’ goodness, compassion,
kindness, quickness to forgive, slowness to
anger, fullness of mercy for those…who live a
humble life of love, joy, peace, patience,
kindness, generosity, faithfulness, gentleness,
and self-control. (Gal 5:22-23).
Tell all the people that Jesus Christ is still
present in this world, in all circumstances of life,
in the bread and wine after the priest's
consecration, in the tabernacle in all
Churches…And express this belief by going to
Mass, by living optimistically, trusting and
believing, not pitying or feeling sorry for
yourself,
not
reproaching
people
nor
complaining/blaming God…
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Tell the world that God is the Lord of Life, by
advocating and supporting the movement of
Protection of Life, going to abortion clinics and
praying peacefully, by voting for Pro-Life
politicians, for anti-abortion laws, and for antitaxpayers' money to pay for the killing of
innocent fetuses...
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As priests, please spend quality time READING,
RESEARCHING and MEDITATING on the
Scriptures, carefully preparing for the reverent
celebration of the sacraments, especially the
Sacrament of Reconciliation and the celebration
of the Eucharist…so that we can proclaim Jesus’
love, kindness, mercy and compassion that has
been given and is still being given to us.

My dear friends, if we and other Christians in this
world TALK about Jesus Christ, through words,
through actions of charity, through forgiveness,
gentleness, and mercy…then I firmly believe that
the number of people who come to know and believe
in Jesus Christ will grow, and that the number of
Christians will increase and prosper far above the
number of 2.5 billion!
Please pray unceasingly for the clergy, so that the

Jesus Christ
Please pray unceasingly for the clergy, so that
the Bishops, priests and deacons always have
great vision in leading us to the way of God,
the path of truth, and of life. And with healthy
eyesight of the soul, the clergy, especially the
Bishops, will be able to guide the flock closer
to Jesus Christ, who is the source of all grace,
of all good and source of eternal life.
Jesus once said: “If a blind person leads a
blind person, both will fall into a…pit.” (Mt
15:14). Please pray diligently and with all your
heart, that God may, through the intercession
of Mary and St. John Vianney, grant to all the
Bishops and priests healthy spiritual eyesight,
so that they are able to see the way and lead the
sheep that God has entrusted to them to walk
on the way of the Lord and to arrive to the
place where the Lord has prepared for us.
Amen.
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