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BÁNH SỰ SỐNG - LECTIO DIVINA
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN-A
"NGÀI LÀ ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN
và LÀM PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN"
Gioan 1, 33-34
Hát 1 thánh ca khai mạc
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Thiên Chúa toàn năng
chúng con nhận biết Đức Kitô Con Một Chúa
xuất hiện như người phàm,
và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con.
Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới,
và trở nên giống hình ảnh Người.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời. Amen.
(Sách Lễ, Lời nguyện thứ 3 sau lễ Hiển Linh)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Lời Chúa. Tin mừng theo thánh Gioan 1, 29-34.
Mọi người đứng lắng nghe.Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ
nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau
đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ
phượng Chúa ở điểm nào ?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài
người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với
kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào. Không chia sẻ.
1. "Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng
xoá bỏ tội trần gian".
Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, làm chúng ta nhớ tới Con Chiên Vượt
Qua trong sách Xuất hành, chương 12, và Người Tôi tớ đau khổ được ngôn sứ Isaia nói đến ở
chương 53.
Chúa Giêsu đến thực hiện cuộc giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và là con chiên được sát tế làm hy lễ
đền tội thay cho loài người. Đối với tôi, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, đã giúp xóa bỏ tội tôi
như thế nào, như tôi hằng kêu xin Ngài thương xót trong mỗi Thánh lễ ?
.........................................................................................................
........................................................................................................
2. "Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần" (c. 33)
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Qua bí tích Thánh Tẩy, tôi được Chúa Giêsu làm phép rửa trong nước và Thánh Thần, để "tha
tội và ban Chúa Thánh Thần cho tôi, như thánh Phêrô rao giảng trong ngày Hiện Xuống (Cv 2,
38). Từ ngày được thánh tẩy/rửa tội, tôi có ý thức mình phải sống theo Thánh Thần Chúa Giêsu
ban cho mình không? Tôi có để Ngài sửa lại mọi sự, soi sáng, an ủi và dạy dỗ như hay đọc
không? Tại sao?
.........................................................................................................
........................................................................................................
3. "Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn". ( câu 34)
Đấng Thiên Chúa tuyển chọn đây chính là "Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" (xem Mt
3,17, lễ CG chịu phép rửa). Tin Mừng Chúa Nhật 2 này nhắc nhở tôi về niềm tin vào Chúa
Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian và là CHÚA của tôi.
Nhìn lại mối tương quan của tôi đối với Ngài, tôi thấy mình đã tin theo, yêu mến và đặt niềm cậy
trông vào Ngài như thế nào? Cuộc sống của tôi với Ngài trong năm nay sẽ có gì mới?
.........................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy
theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết thúc
Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,
Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ, mong được thấu đến Ngài.
Sáng danh...........
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN.
• Tôi chọn một câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
...............................................................................................
• Dựa vào Bài đọc 2, khởi đầu Thư 1 T. Phaolô gởi tín hữu Côrintô chương 1, câu 1-3, tôi suy
nghĩ và hành động theo 1 trong các lời sau đây của Ngài :
1. "Tôi là Phaolô, bởi ý của Thiên Chúa, tôi được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu' (câu 1).
Nhờ bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, tôi cũng được gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu. Tôi đã làm
tông đồ của Chúa như thế nào? Trong năm 2020, tôi sẽ làm gì?
....................................................................................................
....................................................................................................
• Anh em "là những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân
thánh, cùng với tất cả những ai bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu
Kitô" (câu 2). Tôi có nhận ra mình đã được hiến thánh và được kêu gọi
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làm dân thánh không? Bí tích Thánh Tẩy, Thánh Kinh tôi nghe được, Thánh Thể tôi rước lấy,
Thánh Thần ở trong tôi và sống trong Hội Thánh đã đem lại gì cho tôi? Hãy xem xét lại cuộc
sống mình: tôi đi theo Chúa thì được gì ? để làm gì?
.................................................................................................
..................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Thánh Phaolô quả quyết:"Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em là đức tin vô
ích." (1 Cr 15,17).
Nếu tình yêu của Chúa Cha đã không cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, nếu Ngài đã không
có thể ban sự sống lại cho thân xác của Người, thì sẽ không phải là một tình yêu hoàn toàn
đáng tin cậy, cũng có khả năng chiếu soi những bóng tối của sự chết.
Khi Thánh Phaolô nói về đời sống mới của ngài trong Đức Kitô, ngài nói về "đức tin vào Con
Thiên Chúa, là Ðấng đã yêu thương tôi và đã hiến mạng sống Mình vì tôi" (Gl 2,20). "Đức tin
vào Con Thiên Chúa" này chắc chắn là đức tin của vị Tông Đồ Dân Ngoại vào Chúa Giêsu,
nhưng nó cũng nói lên rằng Chúa Giêsu đáng tin cậy, không chỉ dựa trên tình yêu cho đến chết
của Người mà còn trên việc Người là con Thiên Chúa.
Chính bởi vì Chúa Giêsu là Chúa Con, bởi vì Người hoàn toàn ở trong Chúa Cha, Người đã có
thể chiến thắng sự chết và làm cho sự viên mãn của sự sống được sáng toả.
Nền văn hoá của chúng ta đã đánh mất khái niệm về sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa, về
hoạt động của Ngài trong thế gian. Chúng ta nghĩ rằng chỉ tìm thấy Thiên Chúa ở bên ngoài,
trên một mức độ khác của thực tại, tách biệt khỏi các mối liên hệ hằng ngày của chúng ta.
....... Các Kitô hữu tuyên xưng đức tin của họ vào tình yêu cụ thể và mạnh mẽ của Thiên Chúa,
Đấng thực sự hoạt động trong lịch sử và quyết định vận mệnh cuối cùng của nó, một tình yêu
mà con người có thể gặp gỡ, một tình yêu hoàn toàn được mặc khải trong cuộc Khổ Nạn, Cái
Chết và Phục Sinh của Đức Kitô.
(trích thông điệp "Lumen Fidei" 'Ánh Sáng Đức Tin', số 17)
liên lạc : cungtheochua@gmail.com
website : giadinhctc.com
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