SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN 6 PS / B

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA –CN6PS/B

HY SINH MẠNG SỐNG VÌ ANH EM

yêu anh”

“Yêu anh tâm trí hao mòn, yêu anh đến thác cũng còn

Ca Dao

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections&Share)

Bài đọc 1: Công vụ (10:25-26;34-35;44-48). “Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành,
thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào Người cũng tiếp nhận.” (câu 35)

a/ Tôi nghĩ gì khi thấy một người sống lương thiện, làm việc bác ái?

b/ Chúa có ban Thánh Thần và tiếp nhận dân ngoại không? Tại sao?

Bài đọc 2: (1 Gioan 4:7-10). “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa , vì Thiên
Chúa là tình yêu.” (câu 8)
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a/ Căn cứ các dấu hiệu nào để tôi biết một người yêu Thiên Chúa?

b/ Tại sao các gia đình ngày nay lại bị đổ vỡ và chia ly quá nhiều?

Bài Tin Mừng: (15:9-17). “Không có tình thương nào cao cả hơn …của người đã hy sinh
tính mạng vì bạn hữu của mình.”
(câu 13)

a/ Hãy nói những việc làm tốt của tôi cho gia đình và nơi làm việc?

b/ Đối với những người mình không ưa, bạn làm những gì cho họ?

c/ Là người có trách nhiệm trong một tập thể, tôi hy sinh những gì?

B- Chúa có ý dạy tôi điều gì? – Tôi lắng nghe và nói với Chúa:

1- Chúa không thiên vị ai: Những ai nghe và thực hành Lời Chúa thì Thánh Thần đều xuống
trên họ. Người ngoại đạo được nhận vào làm con Chúa. Ông Phêrô đã làm một việc thân thiện
với dân ngoại và có người chống đối. Nhưng ơn cứu độ của Chúa có tính cánh phổ quát, chứ
không dành riêng cho một ai, một dân tộc nào.
(Bài đọc 2)

Tôi thường muốn đạo Chúa là của mình, chỉ có mình là hay; nhưng tôi quên là người ngoại
cũng được Chúa mời gọi, ban ơn Thánh Thần. Vì Thiên Chúa rất công minh, Người không dựa
vào bộ dạng bên ngoài, nhưng nhìn thấy tận đáy lòng tốt xấu của tôi. Không phải chỉ tôi mới
đẹp lòng Chúa, chưa chắc, nếu người khác sống theo công bình cũng đẹp lòng Chúa và được
Chúa yêu thương.
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2- Yêu thương là giống Chúa: Khi bạn thực hành yêu thương như chia sẻ tinh thần lẫn vật
chất, nhịn nhục, tha thứ…là bạn đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Chúa thế nào. Vì Ngài
diễn tả tình yêu của Ngài với bạn bằng chính việc sai Con Một đến thế gian để làm của lễ đền
tội, để đem sự sống cho bạn hôm nay. (Bài đọc 2)

Tôi thường lợi dụng sức khỏe, vật chất, quyền hành để lấn áp người khác, gây biết bao đổ vỡ
trong gia đình và ngoài xã hội. Tôi đã sống ích kỷ, vụ lợi, trên đội dưới đạp làm người khác phải
khổ sở và mất hy vọng vào Chúa. Tôi đã không hy sinh, cho vợ chồng, cha mẹ, con cái và
những người có trách nhiệm phải săn sóc.

3- Quên mạng sống vì bạn hữu: Nếu bạn là bạn của Chúa sẽ nói năng hành động giống
Chúa Giêsu, bạn sẽ sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Bạn kiên trì giữ cái thế đón nhận tình
thương là giữ các điều răn của Chúa là hợp nhất với nhau trong gia đình cũng như giáo xứ.
Đồng thời bạn noi gương Chúa quên mạng sống vì anh em.

Chúa đã yêu thương tôi một cách cụ thể: “Ngài nhận tôi là bạn hữu”, một danh từ thật thân
thương. Đã là bạn hữu, thì tôi thực hành những điều Chúa dạy, vì không ai có thể nói: Lạy Chúa!
Lạy Chúa mà vào được Nước Trời! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên
trời mới được vào mà thôi. (x.Mt 7,21)

C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này:

ANH EM LÀ BẠN HỮU CỦA THẦY, NẾU ANH EM THỰC HÀNH NHỮNG ĐIỀU THẦY TRUYỀN
DẠY. (Ga 15,14)

You are my friends. If you do what I command you.
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1/ Sau khi dâng lễ, cầu nguyện, tôi áp dụng Lời Chúa vào đời sống.

2/ Vì là bạn của Chúa, nên tôi luôn quên mình để phục vụ anh em .

D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh
mạng sống mình vì bạn hữu. Nhờ ơn Chúa giúp, con quyết thực hiện những điều Chúa dạy là
quên mình vì người khác, vì họ cũng là con Chúa và là anh em của con. Con luôn thực hành Lời
Chúa trong đời sống như Mẹ đã làm mẫu gương.
Amen

Hoa thơm cỏ lạ:
GIÊSU./

KHI LÀM VIỆC NHỎ CHO NGƯỜI KHÁC LÀ LÀM VIỆC LỚN CHO CHÚA

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30)

Phó tế: GBM Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
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