SONG VA CHIA SE LOI CHUA = CN 5 PS / B

Sống và chia sẻ CN5PS/B= HIỆP NHẤT &YÊU THƯƠNG

“CÀNH NÀO KHÔNG SINH TRÁI THÌ CHẶT ĐI”

Ptế GBM Định Nguyễn

A- Mời các Gia đình-Qúy chức-Nhóm-Hội đòan, Phong trào... Sống và Chia sẻ ba bài đọc
Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh hôm nay
. (Reflections&Share)

Bài đọc 1: Cv 9, 26-31= Khi tới Giêrusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đòan với các các
môn đệ; nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì không tin ông là một môn đệ. (c. 26)

1/ Khi một người mới trở lại đạo, bạn tiếp nhận với thái độ nào ?

2/ Tôi làm gì để sống hòa đồng với những người cùng có đức tin ?
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* Tôi nên bắt chước ông Banaba mạnh dạn đứng ra bảo lãnh đưa ông Saolô đến gặp các Tông
Đồ, là hôm nay giúp đỡ anh em Tân tòng, người cùng đức tin. Có thể họ có nhiều đặc sủng, sốt
sắng và nhiệt thành hơn ta..

Bài đọc 2 : 1 Ga 3, 18-24= Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu mội chót lưỡi; nhưng phải
yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (c. 18).
Ai tuân giữ điều răn Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy…(c. 24)

1/ Chia sẻ những việc làm chứng tỏ bạn và tôi thực hiện yêu thương ?

2/ Khi nào bạn biết có Chúa hiện diện trong tâm hồn và trong anh em ?

* Người ta có bài hát 10 thương, thì tôi có Kinh 14 thương: Chính nhờ Thánh Thần giúp, tôi
yêu thương bằng hành động như
trong Kinh Thương xác Bảy mối
rất hay mà tôi thường đọc:- Thứ nhất cho kẻ đói ăn.- Thứ hai : cho kẻ khát uống. -Thứ Ba: cho
kẻ rách rưới ăn mặc. -Thứ bốn : Viếng kẻ liệt cùng kẻ bị tù rạc (Visit the Sick and Imprisonned).
-Thứ năm: cho khách đỗ nhà.(Giver Shelter to the Homeless)- Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.- Thứ
Bảy: chôn xác kẻ chết.(Bury the Dead).
Rồi tiếp là Thương Linh hồn Bảy mối : Thứ nhất lấy nhời lành mà khuyên người. - Thứ hai: mở dạy kẻ mê muôi -Thứ ba: yên ủi kẻ âu
lo.- Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.- Thứ năm: tha kẻ dể ta .- Thứ Sáu: nhịn kẻ mất lòng ta. - Thứ
bảy: cầu cho kẻ sống và chôn và kẻ chết.

Bài Tin Mừng : Ga 15, 1-8= Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy…, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. (c. 5)
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1/ Những tai hại khi tôi thiếu hiệp nhất trong Gia đình và Cộng đồng ?

2/ Những gì đã là bức tường ngăn cách đã làm cho bạn mất sức sống ?

3/ Những phương thế tốt đẹp giúp bạn và tôi sống liên kết với anh em?

*Tôi đã có sổ Rửa tội, có tên trong Giáo xứ, đi lễ hằng ngày theo thói quen; nhưng không sinh
hoa trái là những việc làm và tập nết tốt. Vì tôi đã không thực hành Lời Chúa dạy, nên tôi sẽ bị
cắt tỉa, chặt đi !.

* Tôi tập 7 nhân đức và Chớ phạm 7 tộị. Dó là Kinh Cải Tội Bảy Mối có bảy nhân đức (và
7 chớ) là sinh hoa trái, tập nết tốt như : - Thứ nhất : khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. - Thứ
hai rộng rãi chớ hà tiện. - Thứ ba : Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục .- Thứ bốn: hay
nhịn, chớ hằn giận. – Thứ năm: kiêng bớt, chớ mê ăn uống. - Thứ sáu: yêu người, chớ
ghen ghét. - Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tội chọn làm Châm Ngôn Sống :

“CÀNH NÀO GẮN LIỀN VỚI THẦY MÀ KHÔNG SINH HOA TRÁI, THÌ NGƯỜI CHẶT ĐI…(Ga
15, 2)

* Những câu Kinh Thánh khuyên các Gia trướng, Qúy chức, Nhóm Hội đoàn, Phong
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trào cần đọc lại mỗi ngày để sinh hoa trái :

1/ Anh hãy nên gương mẫu cho các Tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái,
đức tin và lòng trong sạch.

2/ Hãy chuyên lo đọc Sách Thánh (Lời Chúa) trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ
và dạy dỗ.

3/ Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời
ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.

4/ Anh hãy tha thiết với với những điều đó, chăm chú vào đó, để mọi người nhận thấy
những tiến bộ của anh.

5/ Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy.. Hãy kiên trì trong việc
đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh
giảng dạy.

Timôthê 4, 12-16)

(1

C- Tôi cầu nguyện với Lời Chúa và Sống thực hành lời tôi Cầu nguyện : Lạy Cha ! Đức
Giêsu đã dạy: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi.” Với ơn
Chúa giúp, con sẽ sinh hoa quả Thánh Linh là
Vui mừng-Mến yêu-Bình an-Nhẫn nhục-Đại lượng-Nhân hậu-Tín trực-Hiền từ-Tiết độ
. Con quyết tập những nhân đức tốt lành như của Mẹ Maria. Amen.
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Hát là cầu nguyện 2 lần:

THẦY LÀ CÂY NHO

Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào gắn liền cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái.

Cành nào lìa cây sẽ khô héo liền, các con sẽ là môn sinh của Thầy.

- Lời hay ý đẹp : Bản chú giải Kinh Thánh hay nhất chính là Người Thực Hành. / The
best commentary on the Bible is a person who puts it into practice
.

Ptế Định Nguyễn
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