MOI NGAY MOT CAU KINH THANH- THANG 5 TU 16-5

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống Tháng 05 (tiếp)

Ngày 16-05: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”
14,27)

(Ga

Bình an mà Chúa để lại đây những ơn huệ giải thoát…Xin Chúa giúp con dứt khóat với bảy
mối tội đầu, để tâm hồn có bình an.

Ngày 17-05: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi…”
15, 2)

( Ga

Chúa Giêsu là cây nho thật để Tín hữu nhờ Người mà được sống. Con quyềt sống mật thiết
với Chúa hàng ngày để sinh nhiều hoa trái.

Ngày 18-05: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của
Thầy…” (Ga 15,10)

Thực hành Lời Chúa trong đời sống là có Chúa hiện diện mọi lúc. Xin tình thương của Chúa
tràn ngập trong con trong mọi nơi.
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Ngày 19-05: “Không có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho
bạn hữu.” (Ga 15,13)

Chúa đã yêu con cụ thể bằng cái chết trên thập giá hùng hồn nhất. Xin Mẹ Maria dạy con
luôn sống hy sinh cho tha nhân mỗi ngày.

Ngày 20-05: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước.”
15,18-21)

(Ga

Lý do thế gian ghét các môn đệ là vì họ không thuộc vế thế gian. Xin cho con luôn sáng
suốt, để nghe và nhìn thấy việc Chúa làm.

Ngày 21-05: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…”
15,16)

(Ga

Con không xứng đáng; nhưng vì lòng thương xót Chúa đã gọi con. Con quyết tâm phục vụ
tha nhân thật nhiều để đáp đền ơn Cha.

Ngày 22-05: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.”
(Ga 15,27)

Chúa muốn mọi Tín hữu đều làm chứng bằng việc làm cho tha nhân. Xin Mẹ Maria dạy con
biết luôn quan tâm đến người khác.

Ngày 23-05: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công
chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)
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Chúa Thành Thần là sự thật, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những tội của thế gian. Xin giúp con
đừng sa ngã vào tình, tiền và danh vọng.

Ngày 24-05: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh
em.” (Ga 16,14)

Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt cho mọi người thấy quyền năng của Chúa. Xin mở lòng trí
con biết cảm nghiệm tình yêu Chúa.

Ngày 25-05: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng…,không nhớ đến
những cơn gian nan nữa. (Ga 16,21)

Người phụ nữ sống tâm tình vui buồn trước và sau khi sinh con. Xin cho con biết cảm nghiệm
sự đau khổ và Phục sinh của Chúa.

Ngày 26-05: “”Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em…và tin rằng, Thầy từ Thiên Chúa
mà đến.” (Ga 16, 27)

Tình yêu Chúa cho Tín hữu làm người và sống hạnh phúc hôm nay. Xin cho con Đức tin
mạnh mẽ trong Lời sự sống của Đức Kitô.

Ngày 27-05: “..anh sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”
(Ga 16, 33)

Ngày nay biết bao biến cố đang xảy ra trong thời cuối cùng. Xin giúp con biết tỉnh thức trước
những cám dỗ của thế gian này.

Ngày 28-05: “..xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một
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như chúng ta.”

(Ga 17,11)

Vì lòng thương xót Chúa con được phục tha nhân hôm nay. Xin cho con được sống hòa
thuận, hợp nhất trong Gia đình và Giáo xứ.

Ngày 29-05: “Còn các tông đồ thì ra đi khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…” (Mc
16,20)

Moị Kitô hữu đã nhận ba chức vụ: Tư tế, Tiên tri, Vương đế của Chúa. Con quyết sống tốt
để làm chứng cho Chúa đang hiện diện.

Ngày 30-05: “vì con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho con, họ đã nhận những Lời ấy.”
(Ga 17,8)

Lời của Cha đã ban cho mọi Tín hữu được nghe trong ngày Chúa Nhật. Con dốc quyết đem
Lời Chúa ra thực hành vào đời sống.

Ngày 31-05: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
(Lc 1,45)

Mẹ Maria là người Tín hữu Kitô đầu tiên của Tân ước, vì tin vào

Lời Chúa. Xin Mẹ giúp con đọc và sống Phúc Âm mỗi ngày.

Phó tế GBM Huyền Đồng *johndvn@yahoo.com

4/5

MOI NGAY MOT CAU KINH THANH- THANG 5 TU 16-5

5/5

