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“KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH”
-----*****-----

MÙA CHAY CUỘC ĐỜI, BẠN VÀ TÔI CẦN ĐỌC VÀ SỐNG NHỮNG CÂU KINH THÁNH SAU:

A- Con làm gì khi bối rối- bấn loạn- sợ sệt... (confused) ?
1/ Ngôn sứ thì làm chủ những cảm hứng tiên tri của mình, bởi vì Thiên Chúa không phải là
Thiên Chúa gây hỗn loạn; nhưng Thiên Chúa của bình an.. ( 1Cor 14, 32-33)

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

3/ Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đử thứ việc xấu xa.
Đức khôn ngoan làm cho con người trở nên thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung,
mềm dẻo... (Gc 3, 16-18)

4/ Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban
cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách... (Gc 1, 5-7)

5/ Anh em đang bị lửa thử thách : đừng ngạc nhiên , mà coi đó như một cái gì khác
thường xảy đến cho... Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, hãy vui mừng
bấy nhiêu...(1Pr 4, 12-13)

6/ Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy vào sự hiểu biết của con. Hãy nhận
biết Người trong mọi đường đi nước bước, người sẽ san bằng đường nẻo con đi. (Cn 3, 5-6)
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7/ Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông cũng không bị
nước cuốn, ngươi có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi
đâu ! (Is 43, 2)

B- Con làm gì khi bị thử thách - cám dỗ ? (Tempted)
1/ Ai tưởng mình đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không một thử thách nào đã xã
xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người..., để anh em có sức chịu đựng. (1Cor
10, 12-13)

2/ Vị Thượng Tế chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn
của ta. Vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi... (Dt 4,
14-16)

3/ Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai
bị thử thách. (Dt 2, 18)

4/ Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào
Lề Luật; nhưng lệ thuộc vào ân sủng. (Rom 6, 14)

5/ Khi bị cám dỗ đừng ai nói : “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị
cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai; nhưng mỗi người có bị cám
dỗ... (Gc 1, 12-14)

6/ Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội
cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1Ga 1, 9)

7/ Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm
thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự...(1Pr 5,
8-9)
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8/ Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực tòan năng của Người. Hãy mang
toàn bộ binh giáp võ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu chước của
ma quỷ...(Ep 6, 10-17)

9/ Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh. Hỡi
tội nhân, hãy, hãy rửa tay cho sạch. Hởi kẻ hai lòng, hãy tẩy sạch tâm can...(Gc 4, 7-8)

Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3, 30)
Noi gương thánh Gioan Baotixita - Đắc Lộ 1957
Ptế : GB Maria Định Nguyễn
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