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LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT 14 TN-C
"TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA
ĐÃ ĐẾN GẦN CÁC ÔNG"
Lc 10,9
Hát 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 muốn tất cả mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý,
xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín, và
đoái thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài,
để dân Chúa được Lời Hằng Sống qui tụ
và được thần lực các Bí tích thúc đẩy,
biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện Khánh nhật Truyền giáo)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 10, 1-9.

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 và suy nghĩ về 1
lời chạm đến tôi, dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau :

Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ 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 tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia
sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

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?
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1. Đức Giêsu bảo các môn đệ : "Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai
thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi
như chiên con đi vào giữa bầy sói" (câu 3)
Hôm nay Chúa Giêsu cũng nói các lời này với mỗi người chúng ta. Hay
cho ai khác? Hãy nhớ lại xem chung quanh chúng ta còn có những ai
chưa được biết tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, nơi Chúa Giêsu chịu
đóng đinh và phục sinh . Tôi nhận thấy cuộc sống của họ thế nào? Họ
có được bình an, niềm vui, hay tình thương trong gia đình không? Tôi
có dám thưa với Chúa:'"Xin sai con đi!" cho dù sẽ phải "di như chiên
con giữa bầy sói" không? Để làm gì? Nói gì?
....................................................................................................
....................................................................................................
2."Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: 'Bình an cho nhà
này và bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy'" (câu 5-6)
Sứ giả Tin Mừng trước tiên phải là sứ giả của Bình An. Vì Chúa Kitô
mang bình an trên trời xuống thế cho "loài người Chúa thương" (Luca
2,14), và là thứ bình an Chúa Phục Sinh ban tặng cho môn đệ sau khi
chịu chết trên thập giá để cứu độ trần gian (Ga 20, 19). Đây là bình an có
được do hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, bình an nhờ sống theo
Thần Khí (x.Galat 25, 22). Là môn đệ-thừa sai của Chúa Kitô, tôi có
bình an trong mình không? Đến với anh em, tôi mang đến cho người
khác bình an nào? Là Kitô hữu, tôi quan tâm xây dựng bình an ở nơi
mình sống như thế nào? Hay tôi chẳng quan tâm? Tại sao?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. "Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ:
Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông" (câu 9).
Chúa Giêsu muốn các môn đệ ra đi theo cách thức của mình: biết chăm
sóc con người về mặt thể chất lẫn tinh thần: "Hãy chữa những người
đau yếu và nói về Triều đại Thiên Chúa". Bằng việc làm yêu thương và
với lời nói cho thấy Thiên Chúa đang có mặt trong cuộc sống của họ để
cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho mình............................???
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