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phung phung

HOA QUẢ THÁNH LINH THỨ 9: Tiết Độ

*MỜI ĐỌC THƯ THƯ GALAT 5: 22-23

Tháng 6 rồi bạn ơi! Bình an, hạnh phúc tiết độ đến vời bạn hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 01/06/2022

TIN MỪNG: Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở
nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và
biết tự chủ. (2 Tm 1:7)

HOA QUẢ THÁNH LINH THỨ 9: Tiết Độ—Tiết độ là nhân đức nhân bản giúp ta kiềm chế
sức lôi cuốn của dục vọng—những thú vui, giúp làm chủ bản năng và sử dụng chừng mực
những của cải đời này.

SUY NIỆM: Bạn đang sống trong môi trường tràn ngập với những lời mời gọi hấp dẫn để
đáp ứng cho nhu cầu dục vọng của con người. Mọi thứ "thượng vàng hạ cám" lẻn vào gia
đình, vào mảnh vườn tâm hồn của bạn một cách quá dễ dàng qua các thiết bị vi tính điện
tử, mạng Internet, v.v... từ đó bạn trở nên u mê ù lì trong cõi riêng tư của chính mình, rồi
bạn theo đuổi những tham vọng của bản ngã, của những đam mê vô trật tự... bạn
không cần ai nữa kể cả Thiên Chúa. Một khi bạn nói "CÓ" một cách dễ dàng với "đủ thứ"
chung quanh thì việc rèn luyện nhân đức tiết độ lại càng trở thành khó khăn và có khi

1/2

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - CHA VƯƠNG

được coi như là việc làm cổ lỗ sĩ nữa. Ngược lại khi bạn nói 'KHÔNG', bạn sẽ đương đầu
với một cuộc chiến nội tâm. Cuộc chiến này sẽ giúp bạn nhận định ra địa vị của mình
trong thế giới, trong môi trường sống của mình. Đôi khi bạn phải mạnh dạn nói "KHÔNG"
với những cám dỗ, những hào nhoáng tạm thời, những tư tưởng nông cạn và tiêu cực... để
bạn có thể nói "CÓ" với những gì có giá trị thật sự và thể hiện chúng bằng hành động với
lòng yêu thương và trung tín. Để rèn luyện nhân đức tiết độ bạn phải làm quen với việc
nói 'KHÔNG' để dành phần thắng trong cuộc chiến nội tâm này, chắc chăn nó sẽ dẫn
bạn đến một cuộc sống bình thản và hạnh phúc hơn đó.

LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực,
vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao
cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo
điều lành. (Tt 2:2)

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin rửa sạch trong con những gì nhơ bẩn, và xin chữa lành trong
con mọi vết thương của tội lỗi, và xin thêm sức cho. NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN TÁC
ĐỘNG con QUYẾT TÂM nói "KHÔNG" với những dục vọng của thế tục.

THỰC HÀNH: Người Anh có câu: "All things in moderation and moderation in all things"
(mọi thứ phải điều độ và điều độ trong mọi thứ). Tự kiểm tra lãnh vực thể xác như ăn uống,
ngủ nghỉ, vui chơi, tình dục... bạn đang quá lố ở chỗ nào nhỉ? Tập sống một cách điều độ
hơn.

From: Đỗ Dzũng
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