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Â

LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 4 TN-C

"NHƯ CÁC NGÔN SỨ ÊLIA và ÊLISA,
ĐỨC GIÊSU KHÔNG PHẢI CHỈ ĐƯỢC SAI ĐẾN
DÂN DO THÁI MÀ THÔI"

TIN MỪNG LUCA 4, 21-30: NGÔN SỨ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI QUÊ HƯƠNG. (C. 24)

Thánh ca ngợi khen khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa,đã muốn cho tát cả các dân tộc có cùng môt nguồn gốc.
Chúa lại muốn cho họ nhận biết Chúa, và qui tụ họ thành một gia đình.
Xin tuôn đổ tình thương Chúa trong lòng mọi người,
để hết thảy đều cùng chung một khát vọng
là lo sao cho anh em cũng được tiến triển với mình,
cá nhân mỗi người sẽ được phát triển
và xã hội loài người sẽ công bình thịnh vương hơn.
Chúng con cầu xin nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con.Amen
(Sách lễ Rôma,Thánh lễ cầu cho các dân tộc)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo thánh Luca 4,21-30
• Một người công bố Lời Chúa. 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. NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến
tôi, dựa theo cáccâu hỏi gợi ý sau đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôirõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôilàm gì để đi theo Chúa?
.......................................................................................

(Nếu đã 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 để NHẬN RA Ý CHÚA

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.Đức Giêsu nói:"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." (câu 21)
Đức Giêsu nói như vậy sau khi công bố lời ngôn sứ Isaia (xem Luca 4,17-19), hợp với lời rao
giảng đầu tiên của Ngài:"Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần" (Mc 1,15). T.
Phaolô diễn giải:"Khi thời gian tới hồi viên mãn,Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con
một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật...hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng
thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em
mà kêu lên "Abba, Cha ơi". Vậy anh em là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ
Thiên Chúa."(Galát 4,4-7).Tôinhớ lại để nhận ra tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho mỗi
người chúng ta, mà ngợi khen và tạ ơnChúa.
......................................................................................................
......................................................................................................

2. "Mọi người đều tán thành và thán phục...Họ bảo nhau "Ông này không phải là con ông Giuse
đó sao?( c.22)... Mọi người trong hội đường đều phẫn nộ..." (câu 28)
Đáp lại sứ điệp Tin Mừng Đức Giêsu mang đến, người Nadarét đã phản ứng như thế nào? Từ
chỗ tán thành và thán phục...họ đã tỏ ra nghi ngờ...rồi khi nghe hết lời Đức Giêsu (c.23-27), họ
đã phẫn nộ và xua đuổi. Trong năm qua,tôicó thái độ nào đối với lời Chúa Giêsu đã được nghe?
Lời nào tôi đón nhận, lời nào bị để ngoài tai? Tại sao?
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......................................................................................................
......................................................................................................

3."Vào thời ông Êlia...vào thời ngôn sứ Êlisa..." (câu 13).
Đức Giêsu nói cho người đồng hươngNadarét biết, như các ngôn sứ trước đây, mình không chỉ
đến với Dân Do Thái mà thôi, nhưng còn để mang sự sống, bình an và niềm vui của Thiên Chúa
cho các dân ngoại nữa, cho mọi người sống trên trái đất. Đó là sứ mạng Ngài sẽ giao phó cho
các môn đệ trước khi về trời :"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo" (Maccô 16,15).Tôi có giống người Nadarét không? Phải chăng tôi muốn giữ
riêng Chúa Giêsu và Tin Mừng cho người Công giáo?Vậy đi theo Chúa Giêsu để làm gì mà
không đi theo Ngài trên đường Ngài đi?
......................................................................................................
......................................................................................................

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 (Thánh vịnh Đáp ca 70)

Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con
ghé tai nghe và thương cứu độ.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ
Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.
Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
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ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể.
Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.Sáng danh...

5. NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
..........................................................................................
• ĐầuXuân Nhâm Dần, sống Hiệp Hành với Hội Thánh, tôi nghĩđến vài gia đình chưa biết Chúa
ở gần tôi để cầu nguyện cho họ trong năm mới này. Đó là các gia đình :
............................................................................................
............................................................................................

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Giáo Hội đang ở trong sứ mạng giữa thế giới: niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta chiều
kích thích hợp nhất của tất cả mọi sự, cho phép chúng ta nhìn thế giới với đôi mắt và con tim
của Chúa; niềm hy vọng sẽ mở cho chúng ta chân trời vô tận của đời sống vĩnh cữu; thúc đẩy
chúng ta đến đức ái mà chúng ta được cảm nếm trước nơi các Bí tích và nơi tình yêu huynh đệ
đến tận cùng trái đất.

Mỗi người đã được chịu phép rửa là một sứ mạng.
Ai yêu mến thì để cho mình được chuyển động, được thúc đẩy từ bên ngoài, được lôi cuốn để
trao ban cho người khác và tạo nên những tương quan làm nên sự sống.
Không ai là vô dụng và vô nghĩa đối với tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một sứ
mạng trong thế giới để mang lại hoa trái của tình yêu Thiên Chúa.

Sứ mạng của chúng ta bén rễ trong tình phụ tử của Thiên Chúa và mẫu tử của Giáo hội,
bởi vì Bí tích Thánh Tẩy diễn tả lệnh truyền của Chúa Giêsu: như Cha đã sai Thầy, Thầy
cũng sai anh em với đầy Thánh Thần để hoà giải thế giới.
(trích sứ điệp Truyền Giáo 2019)

liên lạc : cungtheochua@gmail.com
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