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Sống và chia sẻ Lời Chúa – CN4PS/B

TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ LÀM THUÊ

Ptế GBM Định Nguyễn

A-Cảm nghiệm sống và Chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections &share)

Bài đọc 1: Công vụ 4, 8-12= Hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã
làm cho một người tàn tật… (c. 9-10)

1/ Nhờ đâu Phêrô đã mạnh dạn nói trước Thượng Hội Đồng câu này ?

2/ Là Chủ gia đình, Cộng đoàn tôi đã dám nói, làm gì theo Lời Chúa?
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*Chúa Thánh Thần đã thúc giục ông Phêrô can đảm nói câu này về Đức Giêsu cho mọi người.
Tôi cần cầu nguyện để có quyền năng của Thánh Linh làm chứng về Tin Mừng trong Gia đình
và Hội Thánh.

Bài đọc 2 : 1 Ga 3, 1-2= Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta : Người yêu đến nỗi cho
chúng ta được gọi là con Thiên Chúa! (c. 1)

1/ Những dấu hiệu nào để biết Thiên Chúa đang yêu thương tôi ?

2/ Những việc nào bạn làm để chứng tỏ mình được gọi là con Chúa ?

*Chúa cho tôi sức khỏe, người thân, nhà cửa, và các phương tiện trần thế khác… Bạn cần lắng
nghe và thực hành Lời Chúa, yêu thương tha nhân, xây dựng Nước Chúa ngay ở trần gian này.
(Sáng thế 1, 26)

Tin Mừng : Gioan 10, 11-18 = Người làm thuê, vì không phải là mục tử…nên khi thấy sói
đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. (c. 12)

1/ Nếu là mục tử,... xin chia sẻ những việc đang làm cho đoàn chiên ?

2/ Những điều thiếu sót với Gia đình và Cộng đoàn mà bạn chưa làm ?

*Những việc tôi đang làm cho người thân và tha nhân là cơm ăn, áo mặc..v..v…(Sthế 2, 15).
Ngòai ra còn giúp họ có đời sống đạo đức nhân bản và đời sống tâm linh: Sống làm người và
biết Lời Chúa .
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B-Câu Kinh Thánh Gioan 10,11 đánh động tôi chọn làm Châm Ngôn Sống :

TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH. MỤC TỬ NHÂN LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH
CHO ĐÒAN CHIÊN.

C- Cầu nguyện với Lời Chúa : Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy: Mục tử nhân lành thì hy sinh mạng
sống cho đàn chiên. Xin giúp thi hành bổn phận hàng ngày là hết lòng lo cho gia đình, cộng
đoàn mỗi ngày một thăng tiến hơn, không sống như người làm thuê, gặp sao hay chớ.! Con noi
gương Mẹ Maria sống đi thăm hỏi, săn sóc mọi người.

CA NGỢI LÀ CẦU NGUYỆN 2 LẦN :
Nguyễn Duy Vi

CHÚA LÀ MỤC TỬ

1/ Chúa là Mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi,

Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi.

Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa,

Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.
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ĐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội, này suối nước mát bóng, con tới uống
thảnh thơi,

gì !

Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu

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