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LECTIO DIVINA - NĂM PHỤNG VỤ 2020.A
ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI ?
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
"CHÚNG TÔI ĐÃ NGHE VÀ BIẾT RẰNG
NGƯỜI THẬT LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN"
Tin Mừng Gioan 4, 42
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 Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
khi người phụ nữ xứ Samari cho Người nước uống,
Đức Kitô, Chúa chúng con, đã ban cho bà đức tin.
Vì Người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh,
nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha.
Vì thế, chúng con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ
nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(trích Lời Tiền tụng, CN 3 Chay)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Lời Chúa:
Tin Mừng theo T. Gioan (Bài đọc ngắn) 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
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 thờ phượng 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. "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban"(câu 10)
Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari.
• Chúa Giêsu xin ai nước uống? Là người thế nào? (câu 9.18)
.......................................................................................
.......................................................................................
• Từng bước Chúa làm cho bà nhận ra Ngài như thế nào?
* c. 13:.....................................................................................
* c. 17:.....................................................................................
* c.25-26:.................................................................................
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................................................................................................
• Kết quả, người phụ nữ làm gì, nói gì ? (câu 29).
................................................................................................
................................................................................................
2. "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước
uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."(câu 10)
Hôm nay tôi có nhận ra AI là ân huệ Thiên Chúa ban cho không? Tin Mừng theo T. Gioan từng
bước giới thiệu Ngài :
• "Đấng ban cho mạch nước đem lại sự sống đời đời." c.14 :
• " Ông thật là một ngôn sứ " c. 19.
• Chúa Giêsu là " Đức Kitô " c. 25-26.
• "Đấng Cứu độ trần gian" c. 42.
Nước Hằng Sống mà Chúa Giêsu "Đấng Cứu độ trần gian" ban cho tôi là gì? Thánh Gioan cho
biết: "Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào
tôi, hãy đến mà uống!" Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước
hằng sống". Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận." (Gioan
7,37-39 ; xem Ga 3,5; 19,34; 1 Ga 5,6-8). Chiêm ngắm Chúa Giêsu giúp tôi nhận ra hồng ân
Tình yêu Chúa Ba Ngôi dành cho tôi. Hãy viết ra lời tạ ơn.
.............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
3. "Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng Cứu độ trần gian" (c.42) Từ khi
được thánh tẩy rồi được sống trong Hội Thánh đến nay, tôi có nghe và biết Chúa Giêsu đã cứu
tôi không? Đối với tôi Người có phải là Đấng Cứu độ trần gian không? Tại sao?
.............................................................................................................
...........................................................................................................
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 Đáp ca 94)
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng,
như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức,
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.
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Sáng danh......
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.
.........................................................................................
• Bài đọc 2, Thư Rôma 5,2.5-6, T. Phaolô nói như sau:
"Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa,
như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh
quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã
đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta".
Nhớ lại các hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho, tôi đã sống niềm Tin, Yêu và Hy vọng như
thế nào? Tôi sẽ sống làm sao để người khác thấy Chúa Giêsu thật là niềm Vui và Hạnh Phúc
của tôi ?
............................................................................................................
...........................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Điều quan trọng là mỗi tín hữu nhận ra con đường riêng của chính mình, là họ nói lên những
điều tốt nhất của chính mình, những hồng ân cá nhân nhất mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng họ
(xem 1Cr 12:7), thay vì vô vọng cố gắng bắt chước một điều gì đó không dành cho họ. Tất cả
chúng ta đều được mời gọi làm nhân chứng, nhưng có nhiều cách thực tế để làm nhân chứng....
Bằng những hình thức khác nhau này, tôi cũng nhấn mạnh rằng "thiên tài của người phụ nữ"
được nhìn thấy trong những phong cách thánh thiện nữ tính, là phương tiện thiết yếu để phản
ảnh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này. Thật vậy, trong những thời mà phụ nữ có
khuynh hướng bị lờ đi hoặc không được nhìn đến, Chúa Thánh Thần đã làm nổi bật những vị
thánh mà sự hấp dẫn của các ngài đã tạo ra sức mạnh tinh thần mới và những cải cách quan
trọng trong Hội Thánh..... Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả các phụ nữ vô danh hoặc bị quên
lãng, mỗi người theo cách riêng của mình, đã nâng đỡ và biến đổi các gia đình và cộng đồng
bằng sức mạnh của chứng từ của họ.
(trích Tông Huấn "Vui Mừng và Hoan Hỷ, 12)
liên lạc : cungtheochua@gmail.com
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