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LECTIO DIVINA - CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

"BÀ MARIA VÀ ÔNG GIUSE
ĐEM CON LÊN GIÊ RUSALEM
ĐỂ TIẾN DÂNG CHO CHÚA
Tin Mừng Luca 2, 22

Hát 1 thánh ca Gíang Sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa,
Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn
để mọi người bắt chước.
Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương
để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong,
sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong
nhà Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách Lễ, Lễ Thánh Gia Thất)

1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
• Một người công bố Tin Mừng theo thánh Luca 2,22-35.39-40. 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. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau
đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa?
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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 hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để thực hành Lời 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).

CHIÊM NGHIỆM

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. "Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa". (câu 22)
Theo Luật Chúa, Đức Maria và thánh Giuse mang Hài nhi Giêsu lên Đền thờ tiến dâng cho
Thiên Chúa, để được hiến thánh và thuộc về Ngài. Mỗi người chúng ta, khi sinh ra, cũng được
cha mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi để trở nên con của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy.
Hãy nhớ lại xem, từ ngày đó, tôi đã được Cha trên trời, qua Mẹ Hội Thánh, dưỡng nuôi, chăm
sóc và dạy dỗ, mọi lúc mọi nơi làm sao. Ba hồng ân lớn lao tôi nhận được là Thánh Kinh, Thánh
Thể, Thánh Thần đã đem lại ánh sáng, sức mạnh và niềm vui nào cho cuộc sống của tôi hôm
nay?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. "Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân". (câu 30-31)
Ông Simêôn là người mong đợi Đấng Kitô Cứu Thế. Thần Khí ở với ông. Khi nhìn thấy Hài Nhi
Giêsu, ông đã lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa và công bố: "Con được thấy ơn cứu độ Chúa đã
dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen
Dân Ngài". Tôi có thể tuyên xưng như ông Simêôn không? Lòng tin của tôi thúc đẩy tôi nói gì về
Chúa Giêsu cho người khác? Lời nói và việc làm của tôi đem lại ánh sáng nào cho những người
chưa biết Chúa? Họ nhìn thấy được chút vinh quang nào nơi tôi là người đi theo Đức Kitô? Nếu
không, bạn phải tự hỏi: Chúa Thánh Thần tôi đã lãnh nhận đang ở đâu và làm gì cho tôi?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. "Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng
Thiên Chúa." (câu 40)
Đức Giêsu nêu gương cho chúng ta trong cách lớn lên làm người. Lớn lên (1) về thân xác (vững
mạnh), (2) về trí tuệ (khôn ngoan), và (3) về tâm hồn (ân nghĩa cùng Thiên Chúa).
Thiên Chúa có hài lòng về cách tôi lớn lên không? Và tôi quan tâm thế nào đối với những người
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sống với mình, để họ cũng được lớn lên đủ trọn 3 mặt. Hiện nay, tôi cần bổ túc cho phần nào
nhất?
......................................................................................................
......................................................................................................

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 thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
chúng con được Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương.
Vì thế, xin giúp chúng con có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.
Xin giúp chúng con chịu đựng và tha thứ cho nhau,
nếu người này có điều gì phải trách móc người kia.
Chúa đã tha thứ cho chúng con,
thì xin cho chúng con cũng tha thứ cho nhau.
Trên hết mọi đức tính, xin cho chúng con có lòng bác ái:
đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn chúng con
vì trong một thân thể duy nhất,
chúng con đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.
Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa chúng con thật dồi dào phong phú.
Chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Chúa. Amen.
(x.Bài đọc 2.A.Cl 3,12-21)

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

* Học thuộc thánh ca chúc tụng của ông Simêôn, từ câu 29-32, để cầu nguyện mỗi tối, trước khi
ngủ.
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* Hành động: Cố gắng cầu nguyện thường xuyên với lời nguyện kết trên đây (x. Cl 3,12-21), để
có được Bình an và Niềm Vui. ĐTC Phanxicô nói: "Gia đình đón Chúa Giêsu sẽ có Niềm Vui."

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(20) Sự thánh thiện là việc trải nghiệm, trong sự kết hợp với Đức Kitô, những mầu nhiệm của
cuộc đời Người. ... Nó có thể đòi hỏi phải tái tạo trong cuộc sống mình những khía cạnh khác
nhau của cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu: cuộc sống ẩn dật, cuộc sống của Người trong cộng
đồng, gần gũi với những kẻ bị bỏ rơi, nghèo đói và những cách khác mà Người đã diễn tả tình
yêu tự hiến của Người.
"Đức Kitô cho phép chúng ta sống trong Người tất cả những gì chính Người đã sống, và Người
sống nó trong chúng ta".
(21). Kế hoạch của Chúa Cha là Đức Kitô, và chính chúng ta trong Người. Cuối cùng, chính Đức
Kitô là Đấng yêu thương trong chúng ta, vì "sự thánh thiện không là gì khác hơn là đức ái được
sống trọn vẹn".
(175). Khi chúng ta tìm những con đường của đời sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thì
chúng ta không thể loại ra bất cứ lãnh vực nào. Trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, chúng
ta có thể tiếp tục phát triển và dâng lên Thiên Chúa một điều gì lớn hơn, ngay cả trong những
khía cạnh mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần
giải thoát mình và xua đuổi sợ hãi, là điều khiến chúng ta không cho Ngài đi vào một số lãnh
vực nào đó của đời mình. Ngài là Đấng đòi hỏi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta
mọi sự, và Ngài không muốn vào trong chúng ta để làm cho chúng ta ra tàn tật hoặc bị yếu đi,
nhưng để mang đến chúng ta sự sung mãn.
(trích "Gaudete et Exsultate",[Vui mừng và Hoan hỷ] 20.21.175)
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