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LƯU Ý VỀ CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn, Chúa nhật Lời Chúa được cử hành hằng
năm vào Chúa nhật III Thường niên1. Chúa nhật này nhắc nhớ mọi thành phần dân
Chúa, các Mục tử và các tín hữu, tầm quan trọng và giá trị của Kinh Thánh đối với
đời sống Kitô hữu, cũng như mối liên hệ giữa Lời Chúa và Phụng vụ: “Chúng ta là
Kitô hữu, như một dân đang lữ hành trong lịch sử, được nâng đỡ nhờ sự diện của
Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Đấng đang nói với chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta.
Ngày dành riêng cho Kinh Thánh không phải là ‘mỗi năm một lần’, nhưng là một lần
cho cả năm, vì chúng ta rất khẩn thiết cần phải trở nên gần gũi, mật thiết với Sách
Thánh và với Chúa Giêsu phục sinh, Đấng không ngừng bẻ bánh Lời Chúa và bánh
Thánh Thể giữa cộng đoàn tín hữu. Vì vậy, chúng ta cần phải gắn bó mật thiết với
Kinh Thánh, nếu không, trái tim chúng ta sẽ băng giá, đôi mắt sẽ khép lại, và vô số
hình thức đui mù sẽ tấn côngchúng ta”2.
Do đó, Chúa nhật này là dịp thuận tiện để đọc lại một số tài liệu của Giáo hội3,
trước hết là Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma, trình bày tổng hợp các nguyên tắc
thần học, cử hành và mục vụ liên quan đến Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ,
nhưng cũng có giá trị với mọi cử hành phụng vụ (Các Bí tích, các Á Bí tích và Các
Giờ kinh phụng vụ).
1. Qua các bài Sách Thánh được công bố trong phụng vụ, Thiên Chúa nói với
dân Người, và chính Chúa Kitô công bố Tin Mừng của Ngài4. Chúa Kitô là
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trung tâm và là sự viên mãn của tất cả Kinh Thánh, Cựu ước cũng như Tân ước5.
Lắng nghe Tin Mừng, cao điểm của Phụng vụ Lời Chúa6, được diễn tả qua một
sự tôn kính đặc biệt7, được thể hiện không chỉ bằng những cử chỉ và lời tung hô,
mà bằng chính sách Tin Mừng8. Một trong những nghi thức thích hợp cho Chúa
nhật này là cuộc rước sách Tin Mừng9, hoặc, nếu không có, thì sách Tin Mừng
được đặt trên bàn thờ10.
2. Các bài đọc Kinh Thánh được Giáo hội sắp xếp trong Sách bài đọc mở ra cho
chúng ta sự hiểu biết về toàn bộ Lời Chúa11. Vì vậy, cần phải tôn trọng các Bài
đọc được chỉ định, không được thay thế hoặc loại bỏ các Bài đọc này, và sử
dụng các ấn bản Kinh Thánh được chấp thuận sử dụng trong phụng vụ12. Việc
công bố các bài đọc Kinh Thánh trong Sách Bài đọc tạo thành mối dây hiệp nhất
giữa các tín hữu khi họ nghe các bài Sách Thánh này. Hiểu được cấu trúc và
mục đích Phụng vụ Lời Chúa giúp cộng đoàn tín hữu đón nhận lời cứu độ của
Thiên Chúa13.
3. Nên hát Thánh vịnh Đáp ca, vì đây là lời đáp của Giáo hội cầu nguyện14. Do
đó, việc phục vụ của người hát Thánh vịnh Đáp ca cần phải được gia tăng trong
mỗi cộng đoàn15.
4. Trong suốt năm phụng vụ, khởi đi từ các bài Sách Thánh, các mầu nhiệm đức
tin và các chuẩn mực của đời sống Kitô hữu được trình bày trong các bài
giảng16. “Các Mục tử, trước hết có trách nhiệm rất lớn lao là giải thích và giúp
mọi người hiểu Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là sách của dân Chúa, nên những
người có ơn gọi là thừa tác viên của Lời Chúa có sứ mạng làm cho Lời Chúa
đến được với cộng đoàn”17. Các Giám mục, các Linh mục và các Phó tế cần phải
nhận ra bổn phận của mình là phải thực hiện sứ mạng này một cách đặc biệt
bằng cách tận dụng những phương tiện do Giáo hội đề xuất18.
5. Sự thinh lặng có tầm quan trọng đặc biệt, phù hợp cho việc suy gẫm và giúp
người nghe đón nhận Lời Chúa trong nội tâm của họ19.
6. Giáo hội luôn đặc biệt quan tâm đến những người công bố Lời Chúa trong
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hỏi việc chuẩn bị bề trong và bề ngoài, xem trước bài đọc và tập rượt trước,
tránh tùy cơ ứng biến20. Có thể nói vài lời ngắn gọn và thích hợp trước các bài
đọc21.
7. Vì giá trị của Lời Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy lưu tâm đến tòa giảng,
nơi Lời Chúa được công bố22. Tòa giảng không phải là đồ trang trí, nhưng là vị
trí xứng hợp với phẩm giá của Lời Chúa, trong sự tương xứng với bàn thờ:
chúng ta vẫn nói, bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Thánh Chúa Kitô, liên
quan đến tòa giảng và nhất là bàn thờ23. Tòa giảng được dành riêng cho việc đọc
các bài Sách Thánh, Thánh vịnh Đáp ca, các bài hát đối đáp, Tin Mừng phục
sinh (Exsultet), giảng, lời nguyện tín hữu. Tòa giảng là nơi không phù hợp cho
việc thông báo, điều khiển hát24.
8. Các cuốn sách chứa đựng những đoạn Sách Thánh, mà những đoạn sách này
khơi dạy nơi tâm hồn những người nghe lòng tôn kính Thiên Chúa, Đấng nói
với dân của Ngài25. Vì lý do này, cần phải lưu tâm đến sách phụng vụ và sử
dụng sách phụng vụ cách tốt nhất. Không được sử dụng tờ rơi, bản sao chụp để
thay thế sách phụng vụ26.
9. Gần hoặc trong những ngày tiếp theo Chúa nhật Lời Chúa, là thời gian thuận
tiện cho việc quy tụ các nhóm với mục đích giúp cho họ nhận ra giá trị của Kinh
Thánh trong các cử hành phụng vụ27.
10. Chúa nhật Lời Chúa cũng là dịp thuận tiện để đào sâu mối liên hệ giữa Kinh
Thánh và Các Giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện với các Thánh vịnh và các Thánh
ca trong giờ Kinh sách, các bài đọc Kinh Thánh, cổ võ cử hành cộng đoàn giờ
Kinh sáng và Kinh chiều28.
Giữa vô số các vị Thánh nam nữ, là chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa Giêsu,
có thể coi thánh Giêrônimô như là tấm gương cho tình yêu tuyệt vời mà ngài dành
cho Lời Chúa. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô mới nhắc lại gần đây, thánh
Giêrônimô là một “học giả, dịch giả, nhà chú giải không mệt mỏi, hiểu biết sâu sắc và
đam mê phổ biến Kinh Thánh […] Bằng cách lắng nghe Lời Chúa, thánh Giêrônimô
tìm thấy chính mình, tìm thấy dung mạo của Thiên Chúa và của anh chị em, đồng
thời thay đổi đời sống cho phù hợp với đời sống của cộng đoàn29.
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Dưới ánh sáng Chúa nhật Lời Chúa, Thông tư ý này nhằm làm cho chúng ta ý
thức tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với đời sống Kitô hữu, khởi đi từ các bài
Kinh Thánh được đọc trong phụng vụ, Lời Chúa đặt chúng ta vào cuộc đối thoại
sống động và liên lỉ với Ngài30.
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