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MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Từ ngày 01 đến ngày 15-3

Ngày 01-3: Chúng ta được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia, nhưng lời họ đã nghe
không sinh ích gì cho họ. Bởi vì những kẻ đã được nghe không lấy đức tin mà đáp lại lời giảng.
(Dt 4, 2) * Họ đây là những người Do thái được Chúa mời gọi vào đất hứa. Tôi luôn khiêm tốn,
lắng đọng tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa.

Ngày 02-3: Còn chúng ta là những người tin, ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như Lời Thiên
Chúa đã phán: “Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của
ta…”(Dt 4, 3)

* Chốn yên nghỉ là là quê hương trên trời, Giêrusalem mới vĩnh cửu. Tôi sẽ không được vào,
nếu để của cải vật chất chiếm hữu. (x.Tv 95)

Ngày 03-3: Trong đoạn Thánh vịnh nói trên, lại có những lời chép rằng: Chúng sẽ không được
vào chốn an nghỉ của Ta. (Dt 4, 5)

* Chúa cho tôi hưởng hạnh phúc hiện tại và sự sống thần linh đời đời. Tôi đã cảm nghiệm được
Nước Trời ngay bây giờ bởi đức tin.
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Ngày 04-3: Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì ?
Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? (Gc 2, 14) * Thánh Giacôbê thì nói đức tin phải có
hành động, hình như đối lập với thánh Phaolô. Tôi thấy cần phải có việc làm để chứng tỏ đức tin
của tôi cho mọi người thấy Chúa hiện diện.

Ngày 05-3: Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. (Gc 2, 17) * Hành
động ở đây không phải là hành động của Lề Luật. Tôi nên diễn tả đức tin bằng việc làm bác ái
cho tha nhân .

Ngày 06-3: Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn
thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy
thế nào là tin. (Gc 2, 18) * Đây là một câu thật chí lý và thực tế cần áp dụng trong mọi thời đại.
Như vậy, tôi vừa tin và vừa có hành động đi kèm.

Ngày 07-3: Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân
thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người… (1 Pr 2, 9)

* Câu Kinh Thánh này nhắc đến các ơn Chúa Thánh Linh cho tôi từ khi chịu phép rửa. Tôi cần
nhớ sống và thực hành trong đời sống.

Ngày 08-3: Xưa kia anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa
anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. (1Pr 2, 10)

* Chúa muốn nói với tôi như người tình nhân chẳng được yêu, nay Người gọi tôi là người yêu.
Tôi hãy đáp lại tình yêu Chúa thật cụ thể.

Ngày 09-3: Anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy lánh xa những đam mê xác
thịt, vốn gây chiến với linh hồn. (1 Pr 2, 11) * Những việc của xác thịt là dâm bôn, hận thù, bất
hoà, ghen tương…; còn những việc của Thần Khí là bác ái, bình an, nhân hậu…Tôi luôn sống
theo Thần Khí để không đam mê theo xác thịt.
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Ngày 10-3: Người thiêu ra tro các thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra,
cho những kẻ vô luân thời sau. (2 Pr 2. 6)

diệt thành đó để làm gương

* Chúa đã dùng lửa thiêu đốt hai thành phố trên vì phạm tội xác thịt…Tôi thấy hình phạt này
để không dám phạm tội dâm ô nữa.

Ngày 11-3: Người cứu ông Lot, kẻ công chính đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của
những người phạm pháp. (2 Pr 2, 7)

*Ăn ở buông tuồng, vô luân là hậu quả của kẻ không kính sợ Chúa. Tôi quyết sống không dung
dưỡng những dục vọng tội lỗi của mình.

Ngày 12-3: Người công chính sống ở giữa họ, mắt thất tai nghe những hành vi phi pháp ngày
ngày xâu xé tâm hồn…(2 Pr 2, 8)

*Người công chính cảm thấy đau xót, bị giầy vò, thử thách. Tôi sống trong một thế giới bất kính
này, cần chuẩn bị làm chứng đức tin.

Ngày 13-3: Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng
có Chúa Cha. (1 Ga 2, 23)

*Ai phủ nhận Đức Giêsu là Chúa Cứu Thế tức là kẻ chối Chúa Cha.

Khi tôi tuyên nhận Chúa Giêsu, tôi sẽ được gọi Thiên Chúa là Cha.

Ngày 14-3: …Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu: “ở lại trong” anh em, thì chính anh em
sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha…(1Ga 2, 24-25) * Chữ “ở lại trong” (động từ tiếng Hy Lạp)
được dùng 40 lần trong thư này thì họ sẽ ở trong Con và trong Cha. Bởi đó lời hứa của Thiên
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Chúa về sự sống đời đời được hoàn thành.

Ngày 15-3: Dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô “ở lại trong” anh em và anh em chẳng cần
ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu(sức dầu) của Người dạy dỗ anh em mọi sự…chứ không phải đối
trá- thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, hãy “ở lại trong” Người. (1Ga 2, 27)

* Gioan đã từng nói về sự sức dầu ở 1Ga 2, 20, tức là nhờ Thánh Linh soi sáng trong lòng mà
các Tín hữu hiểu biết và “ở lại trong” Chúa. Tôi luôn xác tín rằng Chúa ở trong tôi và tôi ở trong
Chúa.

-----------

Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3, 30)

Châm ngôn Sống : Tu Hội Đắc Lộ - 1957

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định/ Huyền Đồng
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