SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -LECTIO DIVINA CN33TN-A

NĂM PHỤNG VỤ 2020. A

LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TIN MỪNG MAT-THÊU 25, 14-30

"HỠI ĐẦY TỚ TÀI GIỎI VÀ TRUNG THÀNH
HÃY VÀO HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ ANH!"

Hát một thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa,
Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống,
để hạt giống đức tin
trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con.
Xin nhận lời các ngài chuyển cầu,
cho chúng con biết noi gương các ngài để lại:
luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Sách Lễ, Lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam,24.11)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Tin Mừng Matthêu 25, 14-30
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.
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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 Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
• 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 lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh
nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.

1. Chúa Giêsu nói: Ông chủ "cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một
yến, tùy khả năng riêng mỗi người." (câu 15).
Ông chủ đây là Thiên Chúa. Một yến theo đơn vị đo lường của Vùng Cận Đông cân nặng 34.5
kilô. Một yến bạc là một số tiền khổng lồ. Chúa trao cho mỗi người một đồng vốn rất quý giá: đó
là sự sống, với thân xác, trái tim, trí tuệ và tinh thần, với những khả năng và tài năng khác nhau,
cũng như những đoàn sủng Chúa Thánh Thần ban cho từng người (xem 1 Côrintô 12,7-11).
Tôi có nhận biết đó là ân huệ hay vốn liếng Chúa trao cho để sinh lợi cho Chúa, mưu ích cho
anh chị em không? Hay cho rằng "bàn tay ta làm ra mọi sự" mà vênh vang, tự đắc, độc quyền,
chẳng mang nợ ai?
........................................................................................................
........................................................................................................

2. "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ
giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " (câu 21)
Người đầy tớ tài giỏi và trung thành, như Mẹ Maria, nhận biết "Chúa đã làm cho tôi bao việc kỳ
diệu" (x. Luca 1,46-49), khôn ngoan và sáng suốt sinh lợi gấp đôi, góp phần cho cuộc sống của
đồng bào và xây dựng Nước Trời.
Cuối cùng, tất cả mọi việc tôi làm cả đời có giúp tôi nên thánh, nên trọn lành để hưởng Niềm Vui
của Chúa mình trên trời không? Nếu không, thì công lao khó nhọc ở đời của tôi sẽ đem lại gì?
........................................................................................................
........................................................................................................

3. Ông chủ nói với người đem chôn dấu yến bạc dưới đất:"Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng
nhác..." Tên đầy tớ vô dụng, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài" (câu 26.30).
Cái giá của sự làm biếng, vô dụng của cuộc sống xấu xa ở đời là chôn dấu "yến bạc" Chúa giao
cho mình, vì ganh tỵ, vô trách nhiệm, đổ lỗi cho ông chủ "hà khắc", tham lam, tàn ác... Hậu quả
là mình sẽ bị loại ra chỗ tối tăm, khốn khổ... Hiện nay tôi là người thế nào? đang giống ai?
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........................................................................................................
........................................................................................................

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 127

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh. Sáng danh...

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn một Lời Chúa để học thuộc và suy đi ngẫm
..................................................................................................

• Trong bài đọc 2, trích Thư 1 gởi tín hữu Texalonica ch. 5,5
Thánh Phao lô nói với chúng ta "Tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.
Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như
những người khác, nhưng luôn tỉnh thức và sống tiết độ".
Năm phụng vụ 2020 sắp kết thúc, hãy nhớ lại cuộc sống đi theo Chúa của tôi: xem xét mình có
sống như "con cái ánh sáng" không? Có việc làm nào, suy nghĩ hay tâm tình nào cho thấy mình
"thuộc về bóng tối, đang ngủ mê, không tỉnh thức, không tiết độ"?
................................................................................................
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CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Giáo Hội tăng trưởng nhờ làm chứng tá, nhờ cầu nguyện, nhờ sự thu hút của Chúa Thánh Thần
trong lòng Giáo Hội, chứ không nhờ những sự kiện. Đúng là những sự kiện cũng hữu ích, nhưng
sự tăng trưởng đích thực nơi Giáo Hội cần phải sinh hoa trái trong thinh lặng, thầm kín với những
việc lành và cử hành Hy Lễ Vượt Qua của Đức Kitô và ngợi khen Thiên Chúa.
Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sa vào cám dỗ mê hoặc. Chúng ta mong muốn Giáo Hội cần
phải trổi vượt hơn, và chúng ta tự hỏi "chúng ta có thể làm gì để Giáo Hội được rạng danh đây?"
Và thường thì chúng ta rơi vào một Giáo Hội của những sự kiện chứ không phải một Giáo Hội có
khả năng tăng trưởng trong thinh lặng với những việc lành và có khả năng sống kín đáo.
Sống trong thế gian, người ta thường không cưỡng nổi cám dỗ của sự hào nhoáng phô trương,
của tinh thần thế gian, của những điều bên ngoài. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị sự quyến rũ ...
"Ông hãy nhảy xuống từ nóc đền thờ và mọi người sẽ tuốn đến, sẽ nhìn thấy và sẽ tin vào ông."
Nhưng Ngài đã chọn cuộc đời rao giảng, cầu nguyện, làm việc lành. Ngài cũng chọn thánh giá
và đau khổ.
Giáo Hội lớn lên cùng với máu của các vị tử đạo, của những người nam và người nữ hiến dâng
cuộc đời mình. Ngày nay, cũng có rất nhiều người như thế. Điều lạ lùng là: những điều ấy không
được biết đến. Thế gian che giấu những điều này. Tinh thần của thế gian không khoan nhượng
cho những vị tử đạo.
(trích Bài giảng 15.11.2018)
liên lạc : cungtheochua@gmail.com
website : giadinhctc.com
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