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ĐỪNG ĐỂ MA QUỶ CÁM DỖ -Tin Mừng theo thánh Marcô đoạn 1 câu 21-28.

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào
hội đường giảng dạy.Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như
một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có
một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng:

"Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?
Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Nhưng Đức Giê-su quát mắng
nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!". Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng,
và xuất khỏi anh ta....

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA ĐỂ THẮNG CÁM DỖ.

1/ Trong thời hiện đại này, ma quỷ vẫn lộng hành. Nó lộng hành bằng nhiều hình thức: Có
thể nhập vào con người; có thể nhẹ nhàng lôi kéo con người hướng về sự dữ; có thể lèo
lái con người thực hiện tội ác; để phá rối trật tự cuộc sống của con người, của thế giới;
v..v...

2/ Ma quỷ không bao giờ hiện nguyên hình của nó để cám dỗ bạn và tôi. Nó luôn ẩn nấp
dưới những hình dáng xinh đẹp và hấp dẫn. Nó tấn công nhiều người bằng thủ đoạn tinh
vi, ngọt ngào. Nó nắm rõ điểm yếu nhất của từng cá nhân cũng như tập thể, từ đó lôi kéo
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nhiều Tín hữu xa Chúa. Thúc giục bạn và tôi chống đối Thiên Chúa, chống đối hạnh phúc
đích thực của con người.

3/ CÁC BẠN thường tự hào mình không bị quỷ ám; nhưng thực ra, ma quỷ có thể ám bằng
cách lừa gạt con người chạy theo hạnh phúc giả tạo như: cuốn hút vào tham vọng, dục
vọng, oán thù, ích kỷ, hưởng thụ, và cac ham mê như tiền bạc, tiện nghi, thời trang, phim
ảnh, v..v...

* BẠN VÀ TÔI CẦU NGUYỆN QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Hãy nhớ, đời sống cầu nguyện
luôn là điểm mốc quan trọng nhất để ta thoát khỏi mọi ảnh hưởng của ma quỷ. Hãy luôn
cầu nguyện như hơi thở. Cùng cầu nguyện chung trong Gia đình hoặc Nhóm cách chân
thành và khiêm nhường. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

* LẠY CHA ! NHỜ Chúa THÁNH THẦN THÚC ĐẨY để chúng con QUYẾT TÂM làm việc lành
phúc đức và tránh xa CÁC dịp tội , mọi cám dỗ RÌNH RẬP CHUNG QUANH chúng con
HÀNG NGÀY. AMEN!

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm: Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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