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LECTIO DIVINA - NĂM PHỤNG VỤ 2020.A
ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI?
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
"ANH CÓ TIN VÀO CON NGƯỜI KHÔNG ?"
"THƯA NGÀI, TÔI TIN"
Tin Mừng Gioan 9,35.38
Hát 1 thánh ca Mùa Chay 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 Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa Kitô đã dẫn đưa nhân loại
đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin.
Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới,
Người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền,
và nâng lên hàng nghĩa tử của Chúa.
Chúng con xin ngợi khen và tạ ơn Cha
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Sách Lễ, Tiền tụng CN 4 Chay)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 9,1.6-9.13-17.34-38.
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 Chúa GIÊSU KITÔ ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của
tôi? Ngài là AI?
• 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 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 Lời Chúa một lần nữa. Rồi suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay soi sáng kinh nghiệm
sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.
1. Đức Giêsu bảo người mù: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa".
Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được." (câu 7)
Nhớ lại cách Chúa Giêsu chữa anh mù từ thuở mới sinh (c. 6-7):
Chúa sai anh đến hồ Silôác -có nghĩa là Người được sai phái-.
Chúng ta đã được mang đến với Chúa Giêsu trong Hội Thánh, để được thánh tẩy trong nước
nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ ngày đó, Thiên Chúa đã nhận tôi làm con. Tôi có biết và
nhận ra Cha trên trời đã dưỡng nuôi, dạy dỗ và chăm sóc mình như thế nào trong Giáo Hội của
Ngài không ? Hãy kể ra các ơn lớn mình đã nhận được..
...............................................................................................................
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...............................................................................................................
2. "Anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?"
Anh đáp : "Người là một vị ngôn sứ" (câu 17).
Qua việc đối chất với những người chung quanh, nhất là với người Pharisêu, anh mù, trong suy
nghĩ, đã từng bước khám phá ra người mở mắt cho mình là ai. Nên anh đã nói được Đức Giêsu
là "một vị ngôn sứ". Còn tôi, nhớ lại những gì xưa nay đã nhận được trong gia đình, giáo xứ,
Giáo hội, tôi nhận ra "Đức Giêsu là ai cho mình?" Để làm việc này, tôi cần ngồi xuống, thinh
lặng và cầu nguyện: nhờ ai, bởi đâu tôi được như thế này hôm nay?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
3. "Anh có tin vào Con Người không?"
- "Thưa Ngài, tôi tin" (câu 35.38)
Người mù đã hỏi: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?". Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người.
Chính Người đang nói với anh đây". Để tin vào Chúa Giêsu, người ta cần gặp được Chúa Phục
Sinh, và nhất là cảm nhận được Chúa luôn yêu mình. Bạn có nghiệm thấy mình được Chúa yêu
không? Như thế nào? Và để giúp những người khác tin vào Chúa Giêsu, bạn cũng phải giúp
họ nhận ra mình được Ngài là Đấng sống và đang yêu họ. Qua chính con người của bạn đó.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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. Thánh vịnh 22
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc - ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.Sáng danh.
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
..............................................................................................
• Xem Bài đọc 2, trích Thư gởi tín hữu Êphêsô 1,8-10
T. Phaolô nói: "Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy

2/3

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA CN4MC-A

anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện,
công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa."
Được thánh tẩy trong nước và Thánh Thần, chúng ta cố gắng trở nên "ánh sáng" của Chúa Kitô,
chọn sống "lương thiện, công chính và chân thật". Hãy xem xét cuộc sống để biết mình đã sống
3 chuẩn mực trên như thế nào.
.....................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Tin Mừng không nói tên của thiếu niên được Chúa làm cho sống lại ở Naim. Chúa Giêsu nói với
bạn, với tôi, với mỗi người chúng ta và Ngài nói: 'Hãy chỗi dậy'. Chúng ta biết rằng Kitô hữu
chúng ta cũng vấp ngã và chúng ta phải luôn luôn chỗi dậy. Chỉ có ai không bước đi thì mới
không vấp ngã, nhưng cũng không tiến lên. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đón nhận sự can
thiệp của Chúa Kitô và tin tưởng vào Thiên Chúa. Bước đầu tiên là chấp nhận chỗi dậy. Cuộc
sống mới mà Ngài ban cho chúng ta sẽ tốt đẹp và đáng sống, bởi vì nó sẽ được trợ giúp bởi Một
Ai Đó, Đấng sẽ đồng hành cùng chúng ta trong tương lai mà không bao giờ rời bỏ chúng ta, giúp
chúng ta sống cuộc sống của mình một cách xứng đáng và ý nghĩa.
Đó quả thực là một sự tạo dựng mới, một sự sinh ra mới. Đó không phải là một tình trạng tâm lý.
Có lẽ, trong những lúc khó khăn, nhiều người trong các con sẽ nghe lặp lại những từ "phép
thuật" mà ngày nay trở thành mốt như thể chúng có thể giải quyết mọi thứ: "Bạn hãy tin vào
chính mình", "Bạn phải tìm ra năng lực bên trong bạn", "Bạn phải ý thức về năng lượng tích cực
của bạn"...
Nhưng tất cả những lời này chỉ đơn giản là lời nói và đối với những người thực sự "chết bên
trong" thì chúng không có tác dụng. Lời của Chúa Kitô thì có một âm hưởng khác, trỗi vượt vô
tận. Đó là một lời thần thiên và sáng tạo, mà chỉ lời ấy mới có thể mang lại sự sống nơi nó đã
chết.
(trích Sứ điệp "Ngày Giới Trẻ Thế Giới" 2020)
website : giadinhctc.com
liên lạc : cungtheochua@gmail.com
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