SONG VA CHIA SE CN3MV-C = CHUNG TOI PHAI LAM GI?

Gợi ý suy niệm Lời Chúa– Chúa nhật 3 Mùa Vọng-Năm C

CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?

* Mời các Gia Trưởng, Quý chức, Nhóm, Hội đoàn, Phong trào cùng ngồi lại chia sẻ kinh
nghiệm Sống Lời Chúa hôm nay :

“Hôm nay Lễ Phục mầu hồng – Tỏ niềm Vui Mừng đón Chúa”

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections&Share)

Bài đọc 1: Xôphônia (4:14-18a). “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương
của Người mà đổi mới ngươi.
(câu 17)

1/ Tai sao hôm nay Chúa lại tỏ niềm vui hoan hỉ tưng bừng vì tôi?

2/ Vì đâu bao nhiêu lỗi lầm, án phạt của bạn đã được Chúa xoá bỏ?

Bài đọc 2: Philipphê (4:4-7). “Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh sống hiền hòa
rộng rãi, Chúa đã đến ngần.”
(câu 4-5)

1/ Chia sẻ nhờ đâu gia đình bạn có nhiều niềm vui trong mọi lúc?
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2/ Bạn thường làm gì khi cầu nguyện, nói năng, tâm sự với Chúa?

Tin Mừng: Luca (3:10-18). “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng
lòng với lương của mình
.” (Lc 3, 14)

1/ Những lời khuyên của ông Gioan, tôi đã áp dụng được những gì?

2/ Bạn đặt ra vài câu hỏi để giúp mình hạ quyết tâm sửa mình chưa?

3/ Để mừng Chúa đến, nhiều Tín hữu cần làm ngay những việc gì?

B- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này: (Lc 3,11)

AI CÓ HAI ÁO, THÌ HÃY CHIA CHO NGƯỜI KHÔNG CÓ

* Ngay bây giờ tôi phải làm gì? (So what am I doing/ For Action)

1/ Chia sẻ vật chất và tinh thần cho người đang cần đến tôi giúp đỡ.

2/ Mùa vòng bạn cần khiêm tốn lắng nghe lời kêu trách để sửa mình.

C- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)
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Lạy Cha, Ông Gioan đã muốn mọi người dân, công chức cho đến người lính, phải làm việc
bác ái theo đúng chức vụ của mình. Đến ngày sau hết, tay Chúa Giêsu sẽ cầm nia rẽ sạch lúa
trong sân: thóc mẩy sẽ thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Nhờ
ơn Chúa, con quyết sống yêu thương và công bằng để là những thóc mẩy, được thu vào kho
lẫm là Nước Trời Vĩnh Cửu.

Hoa thơm cỏ lạ: CHÚA GIÊSU MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG CHO NHỮNG AI MỞ LÒNG MÌNH CHO
ANH EM.
(Vernon Grounds)

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định/Huyền Đồng* johndvn@yahoo.com
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