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LECTIO DIVINA - SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A
"HÃY CANH THỨC
VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO
CHÚA CỦA ANH EM SẼ ĐẾN!"
Tin Mừng Matthêu 24,42
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 Chúa là Đấng chúng con tôn thờ,
xin cho chúng con hằng tha thiết đợi chờ Đức Kitô ngự đến,
để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con đang tỉnh thức
cầu nguyện, và hân hoan ca tụng 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 Hai sau CN 1 Mùa Vọng)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
• Một người công bố Lời Chúa. Mt 24,37-44
• 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 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 CHUNG
1. Chúa Giêsu nói : "Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như
vậy." (câu 37)
Cơn lụt hồng thủy thời ông Nôê, trong bản chất sâu xa của biến cố, là thời điểm Thiên Chúa ra
tay cứu độ nhân loại. Ngài không muốn loài người bị hủy diệt, nên đã cứu ông Nôê và gia đình.
Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã đi vào cõi sống con người, chẳng mấy ai để ý và chìm sâu
trong cái chết như mọi người để cứu sống chúng ta. Hôm nay tôi có ý thức rằng Chúa có thể đến
với tôi cách không ngờ, vào giờ không thể đoán trước không? Tôi quan tâm thế nào đến những
sự việc xảy ra quanh mình? Tôi có vô tâm hay vô tình đối với những cuộc sống bên cạnh
không? hay chỉ biết mỗi mình, chẳng nghĩ rằng Chúa có thể đang ở đó ?
............................................................................................................
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............................................................................................................
2. "Anh em hãy canh thức... hãy sẵn sàng." (câu 42.49).
Canh thức là tỉnh ngủ, là luôn thức để canh chừng. Sẵn sàng là luôn cảnh giác để đáp ứng kịp
thời. Cụ thể, muốn được như vậy, người ta phải làm gì? Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2: "Hãy
loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.. ăn ở cho đúng
đắn, không say sưa, dâm đãng, không cãi cọ ghen tương. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô" (Rôma
13,11-14)
Tôi đã sống các lời khuyên này như thế nào? Cần bắt đầu từ đâu?
............................................................................................................
............................................................................................................
3. Cách mầu nhiệm, Chúa Giêsu Phục Sinh đang đến với chúng ta mỗi ngày qua Lời Chúa và
các bí tích, trong Thánh Lễ mỗi ngày.
Tôi có thái độ và tâm tình nào mỗi khi tham dự Thánh lễ "Chỉ để xin ơn này ơn khác? Theo lòng
đạo đức sốt sắng hay theo thói quen? Có phải để được lắng nghe Chúa nói với tôi và đón Ngài
vào trong cuộc sống của tôi không? Hãy nhớ lại lời tuyên xưng khi Linh mục nói: "Đây là Mầu
nhiệm Đức Tin" và "Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa."
............................................................................................................
............................................................................................................
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
Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết mình đang sống trong thời nào.
Đã đến lúc chúng con phải thức dậy,
vì hiện nay ngày Chúa cứu độ chúng con đã gần hơn trước kia,
khi chúng con mới tin.
Xin giúp chúng con loại bỏ những việc làm đen tối,
và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.
Xin cho chúng con biết ăn ở cho đứng đắn
như người đang sống giữa ban ngày :
không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng,
cũng không cải cọ ghen tương.
Nhưng xin giúp chúng con mặc lấy Chúa Giêsu Kitô,
và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Amen.
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để học thuộc và suy ngẫm.
............................................................................................
• Tuần 1 Mùa Vọng hướng lòng chúng ta đến Ngày Chúa Giêsu quang lâm, và cho xác loài
người được sống lại.
Cuộc sống của tôi hôm nay có thật sự hướng đến Hạnh phúc Nước Trời không? Nhìn xem cuộc
sống của những người sống gàn bên, tôi thấy họ đặt hy vọng ở đâu? Mùa Vọng này sẽ giúp tôi
chờ đón Chúa như thế nào?
.......................................................................................................
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CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúng ta gọi Chúa Thánh Thần là "quà tặng tuyệt vời từ Chúa Cha". Chúa Thánh Thần là sức
mạnh làm cho Giáo Hội dũng cảm đi ra, vì Ngài dẫn dắt Giáo Hội đi về phía trước.
Chúa Thánh Thần là "ngôi sao chỉ đường của Giáo Hội". Không có Ngài, thì chỉ còn "đóng kín
và sợ hãi."
Mở lòng ra với Chúa Thánh Thần.
Để hiểu và đón nhận những lời của Chúa Giêsu, chúng ta cần mở lòng ra cho Chúa Thánh
Thần.
Khi một người mở lòng với Chúa Thánh Thần, thì tựa như chiếc thuyền buồm no gió tiến về phía
trước, tiến mãi. Nhưng chúng ta cần cầu nguyện để có thể mở ra với Chúa Thánh Thần.
Giờ đây chúng ta có thể tự hỏi chính mình :
Giây phút nào trong ngày, tôi đã bỏ quên Chúa Thánh Thần? Và tôi có biết điều ấy khi tôi đi lễ
Chúa Nhật không, hay chỉ đơn giản đi là đi thôi?
Thứ hai, cuộc sống của tôi có phải là cuộc sống nửa vời và buồn tẻ, thiếu sức sống, trì trệ và
làm phiền lòng Chúa Thánh Thần không?
Sau cùng, hãy mở lòng mình, mở cuộc đời mình ra, để nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho
mình niềm vui của Tin Mừng, giúp mình hiểu được lời Chúa Giêsu dạy, để mình không bị đóng
khung, không còn ngốc nghếch, nhưng là chân thực.
Điều ấy giúp chúng ta hiểu được đâu là điểm yếu của chúng ta, đâu là điều làm phiền lòng Ngài,
và để Ngài dẫn chúng ta tiến về phía trước tới gần Chúa Giêsu, và để Ngài dạy cho chúng ta
con đường cứu độ của Chúa Giêsu.
(Trích bài giảng 6/10/2016)
liên lạc : cungtheochua@gmail.com
website : giadinhctc.com
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