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Luke 14:1,7-14

Participation in the Love of the Father
Our sonship is fidelity, gratitude, and participation. And
fidelity to the love of God who loved us first, created us
and gave up his only-begotten Son, Jesus Christ, for our
sake. It is gratitude for his fatherly mercy, the joy that
opens eyes and hearts to the presence, the goodness and
the beauty of our brothers and sisters. It is the
participation in the love of the Father, of the Son, and of
the Holy Spirit, who brings us to share one another’s joy
and sorrow, happiness and the suffering, prosperity and
adversity. — General Audience, June 4, 2014

Participación en el Amor del Señor
Nuestro deber de hijos es la fidelidad, el agradecimiento,
y la participación. Y la fidelidad al amor de Dios quien nos
amó primero, nos creó y dió a su único hijos, Jesucristo,
por nuestros pecados. El agradecimiento hacia su
misericordia paternal es la alegría que abre ojos y
corazones a su presencia, la bondad y belleza de nuestros
hermanos y hermanas. Es la participación en el Amor del
Padre, Hijos y Espiritú Santo lo que nos permits compartir
el gozo y sufrimiento de nuestro prójimo, su alegría y
sufrimiento, prosperidad y adversidad. — Audiencia
General, 4 de junio, 2014

Tham dự vào Tình Yêu của Thiên Chúa Cha
Mối liên hệ làm con của chúng ta là trung tín, biết ơn, và
tham gia. Trung tín với tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu
thương chúng ta trước, tạo dựng chúng ta, và ban cho chúng
ta người con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô, vì lợi ích
của chúng ta. Việc biết ơn tình thương của người Cha làm
cho chúng ta có được niềm vui khi mở mắt, mở lòng trước
sự hiện diện, sự tốt lành và vẻ đẹp của anh chị em chúng
ta. Việc tham dự vào tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con, và
Chúa Thánh Thần, đấng đem chúng ta đến tha nhân để chia
sẻ với họ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, thịnh
vượng hay khó khăn –Buổi triều kiến chung, ngày 4 tháng 6,
2014

아버지의 사랑에 참여
자녀됨이라는 것은 신뢰하고, 감사하고, 그리고 참여라는 것입니다. 바로 우리를 먼저 사랑하셔서 우리를 창조하시고 우리를 위하여 당신의
외아들을 바치신 하느님의 사랑에 대한 신뢰인 것입니다. 우리의 형제, 자매들의 선함과 아름다움안에 계시는 그 분의 현존에 우리의
시선과 마음을 열게하는 기쁨이신 아버지의 자비에 감사드리는 것입니다. 우리가 서로의 기쁨과 슬픔, 행복과 고통, 번영과 역경을 함께
나눌수 있도록 부르시는 성부, 성자, 성령의 사랑에 참여하는 것입니다. -2014 년 6 월 4 일 일반알현

