SONG VA CHIA SE LOI CHUA= CN7TN/B

Sống và chia sẻ Lời Chúa CN7TN/B

“ĐỨNG DẬY ! VÁC CHÕNG MÀ ĐI VỀ NHÀ !” (MC 2, 11)
- Ptế ĐịnhNguyễn

A- Cac gia đình-Nhóm-Qúy chức- Hội đòan- Phong trào quyết tâm dành thì giờ 15 phút
trước Thánh Lễ, giờ thờ phượng Chúa…, để chia sẻ với nhau qua ba bài Kinh Thánh sau :

Bài đọc 1 : Isaia 43:18,19,21-22,24,25 = “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những chuyện thuở trước.” (c. 25)

1/ Chia sẻ lòng Chúa thương xót từ bao năm qua dù tôi đã lỗi phạm ?

2/ Tại sao Chúa muốn bạn quên đi quá khứ và sống ngay cho hiện tại ?

* Đúng thế, Chúa đã yêu thương tôi và muốn tôi đổi mới ngay bây giờ. Đừng để đến ngày mai, vì
không biết có ngày mai. Hãy trở về ngay !
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Bài đọc 2 : Thư 2 Cor 1, 18-22 = “Quả thật, mọi Lời hứa của Thiên Chúa đều là “có” nơi
Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “Amen”, để tôn vinh Thiên Chúa. (c.
20)

1/ Chúa trung tín giữ các Lời hứa, còn tôi giữ với gia đình thì thế nào?

2/ Amen là thật như vậy, tin chắc như vậy. Bạn chia sẻ niềm tin Chúa?

*Chữ Amen còn khẳng định lòng trung thành của Chúa. Trong các lời mở đầu Đức Giêsu
thường nói “Amen” thật, tôi bảo thật các ông…

Bài Tin Mừng : Mac-cô 2, 1-12 = Ta truyền cho con : “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà
!” (c. 11)

1/ Bệnh bại liệt là dấu chỉ các tội lỗi, Chúa xử án hay ban ơn.Tại sao ?

2/ Chúa bảo anh bại liệt vác chõng mà về đi, là một hình thức thế nào?

3/ Ngày cánh chung Chúa sẽ vinh quang ngự đến để làm gì cho tôi?

* Chúa không lên án; nhưng ban ân sủng để đem ơn tha tội cho bạn. Tôi đang bại liệt là đang
phạm tội, cần Chúa phá tan là chữa lành. Chúa sẽ ban ân xá cho loài người , bạn và tôi trong
ngày Chung thẩm.
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B- Câu Kinh Thánh tôi chọn để làm Châm ngôn Sống tuần này:

“Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng để đi về nhà !”(c.11)

*Thực hành: Bạn và tôi bỏ ngay hôm nay vài tật xấu và đam mê hay lỗi phạm.

C- Nói với Chúa : Nghe Lời Chúa Giêsu dạy con quyết bỏ tính nóng giận, nói hành, đam mê ăn
uống, và tính tham lam...Con noi gương Mẹ luôn nhớ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Amen.
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