SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA - CN8TN-C

LECTIO DIVINA -CHÚA NHẬT 8 TN-C

"LÒNG CÓ ĐẦY THÌ MIỆNG MỚI NÓI RA"
Tin Mừng theo thánh Luca 6, 45

Hát 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 Thiên Chúa toàn năng,
Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để tái tạo chúng con nên người mới.
Xin cho chúng con tích cực sống mầu nhiệm Vượt Qua,
để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con mang lại nhiều hoa trái
và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời.
Chúng con cầu xin nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo thánh Luca 6,39-45
• 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.

2. NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa, suy nghĩ và ghi nhận 1 lời chạm đến tôi,
dựa theo các câu hỏi gợi ý sau :
• 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, sau khi suy niệm, có thể mời vài ngườichia sẻvắn tắt câu trả lời
của mình. Không giải thích.)
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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?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

1. "Đức Giêsu nói với các môn đệ:"Thầy nói với anh em là những kẻ đang nghe Thầy đây:"Học
trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng bằng thầy mà thôi"(c. 27.41)
Đi theo Chúa Giêsu, người môn đệ luôn lắng nghe lời của Chúa để thực hành, mà ngày càng trở
nên giống Chúa hơn, chứ không thể nào hơn Chúa được. Nhưng trong đời sống của mình, phải
chăng nhiều khi chúng ta hành xử như "người mù mà lại dắt mù", khiến "cả hai lại sa xuống hố"
(c. 39). Tôi nhớ lại (1) khi nào tôi chễnh mảng lắng nghe Chúa Giêsu dạy dỗ mình ; (2) có khi
nào tôi là "kẻ mù mà lại dắt mù", khiến cả hai đi lạc đường, rơi xuống hố" ; (3) Những lúc đó con
ngưới tôi như thế nào? Bình an, vui vẻ? Bực tức,bất an?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

2. "Hỡi kẻ đạo đức giả !(c. 4)" (câu 42)
Kẻ đạo đức giả là người thế nào? Đó là người "khẩu Phật tâm xà", nói một đàng làm một nẻo.
Lời Chúa nhắc nhở chúng ta 3 điều có thể giúp mình sống chân thật, không giả hình, dối trá:
(1) Hãy "lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người
anh em" (c.42)
(2) "Xem quả biết cây". Nhớ lại việc làm của mình để nhận ra mình là "cây tốt" hay "cây
xấu"(c.43)
(3) "Lòng có đầy thì miệng mới nói ra". Kho tàng trong lòng mình đang chất chứa những gì ? Cái
tốt hay cái xấu ? ( c.46).
.......................................................................................................
.......................................................................................................

3."Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra" (câu 45).
Mỗi lần tham dự Thánh lễ, là Bữa ăn Thiên Chúa dọn cho con cái trong nhà. Chúa ban cho họ
Lời Chúa và Thánh Thể, là chính Chúa Kitô Phục Sinh tìm đến gặp và ở trong mỗi người tín
hữu.(đọc Gioan 14,23 và 6,56). Vậy miệng lưỡi người có Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh
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Thần trong lòng mình – Kitô hữu:có Chúa Kitô – sẽ nói ra những điều gì? Nhớ lại những lời nói
việc làm của tôi trong tuần qua, tôi nhận ra ai là chủ trí khôn và tâm hồn của mình. Tôi có dành
thời gian thinh lặng, một mình để lòng lắng đọng, và có thể thấy lòng trí mình đầy tràn những
gì? Chúa Giêsu hay tiền bạc, Chúa Thánh Thần tình yêu hay ích kỷ, oán ghét, hận thù? Nói gì
với Chúa?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

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 vinh đáp ca 91

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,
Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;
Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.Sáng danh...

5. NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
.........................................................................................
• Tôi lắng nghe T. Phaolô khuyên nhủ anh chị em ở Philiphê "hãy có những tâm tình như chính
Đức Kitô Giêsu" (Philiphê 2,5 và sau đó), và " Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến,
cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau" (Philiphê 2,2-4). Tôi sẽ làm gì và làm như thế
nào để được" an ủi, hiệp thôngtrong Thần Khí '?(c. 1)
.............................................................................................
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.............................................................................................

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(162)Lời Chúa mời gọi chúng ta một cách rõ ràng, "hãy đứng vững trước những mưu chước của
ma quỷ" (Eph 6:11) và "dập tắt tất cả các tên lửa của Ác Thần" (Eph 6:16).
Đây không phải là những lời hoa mỹ, vì con đường dẫn đến sự thánh thiện của chúng ta là một
trận chiến liên tục.
Những ai không nhận ra điều này sẽ làm mồi ngon cho sự thất bại hoặc tầm thường. Với cuộc
chiến này, chúng ta có thể dựa vào các vũ khí mạnh mẽ mà Chúa đã ban cho chúng ta: đức tin
được thể hiện qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, Bí Tích
Hòa Giải, các việc bác ái, đời sống cộng đồng, và tham gia việc truyền giáo.
Nếu chúng ta bất cẩn, những lời hứa cuội của thần dữ sẽ dễ dàng quyến rũ chúng ta. Như thánh
linh mục Brochero đã nói: "Có điều gì là tốt lành khi Lucifer hứa cho anh chị em tự do, và đổ
đầy trên anh chị em tất cả những lợi ích, nếu những lợi ích ấy là giả dối và có chất độc?"[122].

(163)Trong cuộc hành trình này, việc phát triển những sự tốt đẹp, việc trưởng thành trong đời
sống tâm linh và lớn lên trong tình yêu là cách đối phó tốt nhất với sự dữ.
Không ai chống lại được nó nếu chọn ở lại trong ngõ cụt, nếu hài lòng với một ít, hoặc ngừng mơ
ước tận hiến một cách quảng đại hơn cho Chúa. Tệ hơn nữa, nếu họ có cảm giác thất bại, vì "ai
bắt đầu mà không tự tin, thì đã thua một nửa trận chiến rổi, và chôn vùi tài năng của họ...
Chiến thắng của Kitô hữu luôn luôn là một thập giá, nhưng một thập giá đồng thời cũng là biểu
tượng của chiến thắng, được thực hiện với việc thận trọng chiên đấu chống lại những cuộc tấn
công của sự dữ"[123].(trích "Vui Mừng Hoan Hỷ", số 162.163)
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