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Thiên Chúa yêu thương và chọn những người hiền lành
Ngài quan tâm những người bé nhỏ nhất vì họ 'sẵn sàng lắng nghe'

June 27, 2017 - Tin từ Vatican

Chúa Giêsu yêu thương và mạc khải cho những người hiền lành, không có khả năng tự vệ
và khiêm nhường trong lòng, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

"Ngài yêu sự hèn mọn của chúng ta và chính vì lý do đó ngài đã chọn chúng ta. Ngài
chọn những người bé nhỏ nhất, không phải người vĩ đại nhất, người bé nhỏ nhất, và mạc
khải cho những người bé nhỏ", không phải người khôn ngoan và hiểu biết, Đức Thánh cha
giảng trong Thánh lễ tại nguyện đường Domus Sanctae Marthae hôm 23-6.

Mừng trọng thể lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Đức Thánh cha nói về mầu nhiệm của trái
tim này vốn nối kết với chúng ta và trung thành mãi mãi.

"Chúng ta đã được chọn vì tình yêu và đây là căn tính của chúng ta", tờ Catholic News Service
dẫn lời Đức Thánh cha nói.

Không chính xác khi cho rằng "Tôi đã chọn tôn giáo này, tôi đã chọn ... Không. Anh chị em
không chọn. Chính Ngài đã chọn anh chị em, ngài kêu gọi anh chị em và ngài gắn bó với anh
chị em và đây là đức tin của chúng ta".

"Nếu anh chị em muốn hiểu về mầu nhiệm Chúa Giêsu, hãy hạ mình" và nhận ra sự nhỏ bé
của con người, ngài kêu gọi.

Lý do Ngài kêu gọi và mạc khải cho những người bé nhỏ đó là vì họ bằng lòng và sẵn
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sàng lắng nghe. Những người bé nhỏ cũng là tất cả những người đau khổ, mệt nhọc và
gánh nặng, ngài giải thích thêm.

Thiên Chúa, Người có trái tim cởi mở, đang kêu gọi mọi người, kể cả người vĩ đại, nhưng
họ không nghe "vì họ chỉ biết bản thân" và không dành chỗ cho bất kỳ điều gì khác, ngài
nói.

UCAN VN

---------------------------
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