MOI NGAY MOT CAU KINH THANH = TU 16 DEN 30-4

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống tháng 04 (tiếp)

Ngày 16-04: Bà Mác-đa-la nói: “ Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để
người ở đâu ?” (Ga 20,2)

Xin cho con luôn biết bắt chước bà này, đi tìm kiếm Chúa trong mọi người, cả lúc vui buồn của
cuộc sống , và vất vả hôm nay.

Ngày 17-04: Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm
lấy chân và bái lạy Người.”(Mt 28,9)

Các bà xưa và nay luôn nhiệt thành với Giáo Hội trong mọi việc. Con luôn tôn trọng người phụ
nữ và giao trách nhiệm cho họ.

Ngày 18-04: “Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi
xuống nhìn vào trong mộ.” (Ga 20,11)

Lòng quyết tìm Chúa của bà Maria đã được Thiên thần trả lời và Chúa hiện ra ngay. Xin thêm
lòng mến và đức tin để con gặp Chúa.
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Ngày 19-04: “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi
với họ.” (Luca 24,15)

Xin Mẹ dạy con luôn chia sẻ Chúa với nhau, để gặp Chúa hiện diện.

Ngày 20-04: Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an
cho anh em.” (Luca 24,36)

Con tin rằng khi cầu nguyện, sẽ có Chúa ở giữa và con có bình an.

Ngày 21-04: “… Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là
Đức Giêsu.” (Ga 21,4)

Xin giúp con biết nhận thấy Chúa trong mọi nơi để nâng đỡ con.

Ngày 22-04: “Nghe bà (Maria Mácđala) nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn
không tin.” (Mc 16, 11)

Bà Maria đã chứng tỏ niềm tin bằng hành động suốt tuần Chúa Sống lại. Con quyết noi gương
bà Máđala để làm chứng cho Chúa.

Ngày 23-04: “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì
được thấy Chúa.” (Ga 20,20)

Lòng tin tưởng và hợp nhất, các môn đệ đã được Chúa Giêsu viếng thăm. Xin cho gia đình con
luôn cầu nguyện trong giờ kinh tối.
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Ngày 24-04: Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không ra bởi
nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

Nước là phép Rửa và Thần Khí là Chúa Thánh Thần tác động biến đổi. Xin cho con được thông
phần vào sự sống đời đời là Nước Chúa.

Ngày 25-04: “…ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến,..ai bởi Thần Khí mà sinh
ra thì cũng vậy.” (Ga 3, 8)

Con chỉ thấy gió rung động cành cây, Thần Khí thì vô hình không hiếu nổi.Xin giúp con cảm
nhận được Chúa đang đổi mới lòng con.

Ngày 26-04: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng…để các biệc làm của họ khỏi bị chê trách.”
(Ga 3,20)

Con quyết làm điều công chính, để xứng đáng Chúa chúc bình an.

Ngày 27-04: “Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời
chứng của Ngài.” (Ga 3,32)

Con đọc và suy niệm Lời Chúa Giêsu để chia sẻ cho mọi nguời.

Ngày 28-04: “Người nói thế là để thử ông(Phi-lip-phê), chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.”
(Ga 6,6)

Xin Đức mẹ dạy con biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa Giêsu luôn.
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Ngày 29-04: “…các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền, các ông
hoảng sợ.” (Ga 6,19)

Con cần bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra Chúa đến trong mọi lúc.

Ngày 30-04: “Các ông còn đang nói, thì chính Đức Gêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an
cho anh em.” (Lc 24,36)

Nói về Chúa những gì mình đã thấy để làm chứng về niềm tin rất là cần thiết. Xin giúp con luôn
rao giảng về Chúa cho mọi người.
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