CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - CN5MC-C

SỐNG CN5MC-C: TIN MỪNG GIOAN 8, 1-11

TÂM SỰ VỚI CHÚA : Lạy Chúa Giesu Kitô kính yêu ! Qua bài Tin Mừng Goan, qua thái độ
cư xử , tính cách nhẹ nhàng và đầy khôn ngoan của Chúa , Chúa tỏ cho con thấy lời Chúa
nói : “ Ai trong các ông sạch tội , thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. “ và khi Chúa viết
trên đất , con đã thấy tội của con : Con cũng giả hình như người Pha-ri-sêu , giữ đạo , đi
lễ đầy đủ , đọc kinh sáng tối , nhưng lòng còn xa Chúa , còn cay đắng với những người
chung quanh ; nói xấu , lên án , tố cáo ngầm. Nay , con thật xấu hổ , con xin xám hối ăn
năn. Và con cũng hơn gì người phụ nữ ngoại tình kia.

Chúa ơi ! Hôm nay , Chúa cho con nhận ra: Chúa đã cứu thoát con khỏi những cục đá
nhiều lần trong đời , những tảng đá tội lỗi đè nặng con. Chúa cứu con bởi máu huyết của
Chúa , bởi roi đòn và cái chết nhục nhã của Chúa.
Nhưng ,
Thật tuyệt vời thay ! Chúa đầy quyền năng ! Chúa đã trỗi dạy từ trong cõi chết. Để
truyền ban Thần Khí và Lời Hằng Sống cho con. Nhờ Thẩn Khí Chúa ban.

Con vâng nghe và làm theo lời truyền dạy của Chúa cách dễ hơn : Như người phụ nữ
ngoại tình kia ; chi ra về và đã không phạm tội nữa. Con tin , qua việc cầu nguyện và
đoc Lời Chúa mỗi ngày , đó là ; chất đề kháng mạnh mẽ nhất cho con , để con biết
khuớc từ tội lỗi , khuớc từ những buổi vui chơi vô bổ , mất bao nhiều thời gian ; khuớc từ
những quyến rũ đam mê , nghiện ngập , tiền tài , danh vọng ...

SỐNG CẦU NGUYỆN: Chúa Giesu ơi ! Lòng con đang rạo rực niềm vui ; vì đời con đã
thuộc về Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa.
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