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* Cảm nghĩ: Bác sĩ thấy một điểm nhỏ trên da của tôi, một điểm mà ông cho là cần phải lưu ý.
Đó là chuyện nhỏ cần phải xử lý, để lâu sẽ thành tồi tệ hơn., có thể nguy hiểm cho tôi.
* Một phút suy tư: Có một trận chiến tương tự đang diễn ra bên trong tôi, mỗi khi những ý nghĩ
tội lỗi ở bên trong tôi cần được Thánh Linh xử lý hay thanh tẩy, để giúp tôi đánh bật những ý xấu
nuôi dưỡng bởi xác thịt tôi. Xác thịt đưa vào những ý tưởng vô luân, bất khiết, tranh cãi, ghen
ghét và ganh tị (Galat 5,19-20).
Nhưng nếu tôi mời Thánh Linh đến cứu gíup, Ngài sẽ đụng chạm đến tâm hồn và sinh hoa trái
trong tôi là : "yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền hậu, trung tín, hiền lành,
tiết độ". (Galat 5, 22-23) để đánh bại những ý tưởng và hành động xấu đó.
Chuyện kể: Một anh kia có vợ hai con, hiền lành đạo đức, làm trong một sở sáu người. Trong
sở cũng có một cô đồng lứa tuổi rất hiền hoà, vui tính, mát mẻ. Thề rồi ngày tháng trôi qua, anh
đã tiến dần tới sa lầy, ngã quị xuống, không đứng dậy được, trước bóng dáng người đẹp hàng
ngày gần guĩ, và gia đình anh đã tan vỡ.
*Thực hành: 1/ Bạn có mời Thánh Linh đến để đánh bại xác thịt trước những cám dổ tương tự
như trên không? Bạn có cầu nguyện liên tục và suy niệm Lời Chúa để thắng trận giặc bên trong
chưa?
2/ Biết bao những người tài giỏi, đạo đức, thánh thiện, địa vị cao đẹp trong giáo hội và xã hội
đã bị sa ngã thảm thương, vì không có những giờ tĩnh nguyện, không gặp gỡ, tâm sự với Chúa
qua các nhóm nhỏ. Đã dùng địa vị, quyền hành, tiền bạc, lặng lẽ đi đêm rồi một ngày đổ bể ra
thật là đau lòng, hối tiếc, mang tai mang tiếng thì đã muộn!
* Lời Chúa tôi ghi nhớ: Những việc do tính xác thị gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô
uế, phóng đãng, thơ quấy, hận thù, bât hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chi rẽ, bè
phái... (x. Gal 5,18-20)
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