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SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA - NĂM PHỤNG VỤ 2020.A

LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

ĐẠI LỄ CHÚA KITÔ VUA

NHỮNG ANH EM BÉ NHỎ NHẤT CỦA VUA GIÊSU
(TIN MỪNG Mt 25,40)

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 Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa đã muốn qui tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Chúa Kitô là Người Con Chúa hằng ưu
ái,
và là Vua toàn thể vũ trụ.
Xin cho hết mọi loài thọ sinh
đã được cứu thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi,
biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh,
và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng.
Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Sách Lễ, Lời nguyện CN Lễ ĐGK Vua)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Tin Mừng Matthêu 25, 31-45
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
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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: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, các dân thiên hạ sẽ được
tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ, như mục tử tách biệt chiên với dê". (c.31s)
Người Kitô hữu chúng ta tin theo Chúa Giêsu Phục Sinh và đặt niềm hy vọng vào lời hứa của
Đấng mình yêu thương trên hết mọi sự: "Thầy đi dọn chỗ cho anh em, sẽ trở lại để đem anh em
về với Thầy" (Ga 14, 1-4). Nhưng trước đó sẽ có xét xử chung. Vua Kitô đến tách biệt loài người
làm hai bên: kẻ lành và người dữ. Đây là cuộc phán xét chung để mỗi người được biết mọi việc
tốt xấu mình đã làm, cùng với mọi hoa trái hay hậu quả của chúng. Tôi có ý thức mình được
Chúa Kitô gọi đi theo Ngài hôm nay, để sau này được đưa lên trời ở với Chúa Cha không? Nếu
muốn ở với Chúa, thì tôi phải là chiên của Ngài. Hiện nay, tôi nghe lời và đi theo Mục Tử Giêsu
như thế nào?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2. "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi"
(câu 34).
Ai là người được Cha trên trời chúc phúc và nhận được phần thưởng là Vương Quốc/Nước Trời?
Chúa Giêsu nói với người Do Thái: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu
mến tôi, vì tôi xuất phát từ Chúa Cha và bởi Chúa Cha mà đến" (Ga 8,42). Thiên đàng được dọn
sẵn cho con cái, là những người yêu mến Chúa Giêsu và được quyền làm con Thiên Chúa vì đã
tin vào Người (Ga 1,12).
Là con của Cha trên trời, tôi sống như thế nào để không bị Chúa Giê su quở trách: "Các ông
không thể nghe lời tôi nói. Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông
ham thích." (Ga 8,44).
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3."Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta" (câu 40)
Ai là những ANH EM bé nhỏ nhất của Chúa Giêsu?
Chính Chúa trả lời : "Đó là người đói, kẻ khát, là khách lạ, kẻ trần truồng, người đau yếu hoặc
ngồi tù", và ĐTC Phanxicô tiếp lời Chúa, thích ứng với hoàn cảnh hôm nay: Đó là "người nghèo
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bị bỏ rơi, bị loại trừ, người bị hất hủi và kết án, người bị chê trách không sống đúng lề luật,
những di dân đi kiếm sống nơi đất khách quê người" ...
Tôi đã và sẽ quan tâm thế nào đối với những "anh em bé nhỏ nhất của Chúa Giêsu ở cạnh
mình?" Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên Điều Răn thứ hai cũng giống như Điều Răn thứ nhất. Ai
yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương con người.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

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 một Lời Chúa để học thuộc và suy ngẫm trong tuần :
.............................................................................................
• Trong Bài đọc 2 (1Côrintô 15,22), Thánh Phaolô viết:
"Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng
được Thiên Chúa cho sống". Trong cuộc sống, tôi quan tâm và thực hành TÌNH LIÊN ĐỚI với
CHÚA KITÔ và với CON NGƯỜI như thế nào? Có vui với người vui, có khóc với người khóc như
Chúa chưa? Tại sao?
................................................................................................
................................................................................................
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CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(54). Vì Thiên Chúa tiếp tục gieo nhiều hạt giống tốt lành trong gia đình nhân loại chúng ta. Đại
dịch gần đây cho phép chúng ta nhận ra và đánh giá cao, một lần nữa, tất cả những người ở
quanh chúng ta, giữa cơn sợ hãi, vẫn đã phản ứng bằng cách đặt mạng sống của họ lên tuyến
đầu. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta được đan xen nhau và duy trì bởi
những người bình thường, nhưng anh dũng qua nhiều biến cố có tính quyết định trong lịch sử
chung của chúng ta: các bác sĩ, y tá, dược sĩ, thủ kho và công nhân siêu thị, nhân viên dọn
dẹp, người chăm sóc, công nhân chuyên chở, nam giới và nữ giới làm việc để cung cấp các
dịch vụ thiết yếu và an toàn công cộng, các tình nguyện viên, các linh mục và tu sĩ... Họ hiểu
rằng không ai được cứu vớt một mình.
(55). Tôi thân mời mọi người bước vào niềm hy vọng đổi mới, vì hy vọng "nói với chúng ta về
một điều gì bén rễ sâu trong trái tim mỗi con người, không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều
kiện lịch sử của chúng ta. Hy vọng nói với chúng ta về một cơn khát, một khát vọng, một mong
mỏi có được một cuộc sống viên mãn, một khát vọng đạt được những điều to lớn, những điều
lấp đầy trái tim và nâng cao tinh thần của chúng ta lên những thực tại cao cả như chân, thiện,
mỹ, công bằng và yêu thương... Hy vọng luôn có tính mạnh bạo; nó có thể nhìn xa hơn thuận
tiện bản thân, những an toàn và tưởng thưởng nhỏ mọn chuyên giới hạn chân trời của chúng ta,
và nó có thể mở lòng chúng ta ra đón nhận các lý tưởng vĩ đại vốn làm cho cuộc sống trở nên
tươi đẹp và đáng giá hơn". Vậy chúng ta hãy tiếp tục tiến bước trên các nẻo đường hy vọng.
(trích thông điệp Fratelli Tutti, Tất cả anh em, số 54,55-3.10.2020)
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