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*VUI ĐÓN TẾT KIỂU XƯA VÀ NAY*

1) Đón tết kiểu xưa: Ông Bà cha mẹ, con cháu cùng tụ họp trước bàn thờ Thiên Chúa sau
khi từ Thánh lễ nhà thờ ra về / mọi người cùng đứng trước bàn thờ, tạ ơn Chúa vì những ơn
lành Chúa ban trong năm cũ / cùng dâng mọi sự trong gia đình và xin Chúa chúc lành,
bình an trong năm mới. Sau đó cùng nhau mừng tuổi ông bà / cha mẹ / anh em mừng tuổi
nhau / nhận tiền lì xì rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm với rượu thịt, dưa chua,
bánh chưng, bánh tét / một kiểu đón Tết đậm đà tình quê hương, tình gia đình ,

2) Đón Tết kiểu ngày nay: Chúng ta có thể thấy sự trái ngược / thay vì Chúa trên hết thì đó
là tiền trên hết. Họ không muốn Thánh lễ / đọc kinh / tạ ơn / xin ơn, nhưng thay vào đó là
rượu chè, yến tiệc / thú vui / du lịch, mạnh ai nấy vui, mạnh ai nấy sống / ai có nhiều tiền
thì vui nhiều / ai không có tiền thì ...bi đát / người giàu với những cuộc vui thâu đêm...

* BẠN VÀ TÔI CÙNG TRẢI NGHIỆM VUI SỐNG TẾT: Đồng tiền không mang lại hạnh phúc /
chỉ mang lại nỗi lo âu và sự oán than của kẻ khác dưới lối sống bất công của chính họ /
quanh họ có biết bao nhiêu " người nhà giàu và Lazarô bất hạnh / nhưng ai sẽ cảnh báo
để cho họ tin ?
Chúa Giêsu, vị cứu tinh / đã sinh ra trong khó nghèo / chết trần truồng / mở ra một lối
sống mới / mà hạnh phúc không do đồng tiền mang lại nhưng Ngài đã chỉ cho ta thấy
con đường sống là hãy yêu thương tha nhân như chính mình / Hãy chia cơm sẻ áo cho
người khác.

NIỀM VUI LỄ GIAO THỪA
Một năm trôi qua với biết bao biến cố đã xảy ra, nhìn từ bản thân / nhìn qua gia đình, nhìn
ra xã hội, nhìn vào thế giới / Rất nhiều thứ đã xảy ra chung quanh ta trong khi đó có biết
bao người thân, bạn bè vừa qua ta vẫn thấy họ, nhưng đến nay không còn nữa. Thế giới
đang thay đổi từng ngày, thời gian trôi qua như bóng câu và không bao giờ quay trở lại
nữa.
Bạn và tôi có thể tìm biết ý Chúa qua lời cầu nguyện và qua các biến cố chung quanh
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ta / – vì thế ta nghiệm ra rằng không có thứ gì vĩnh cửu ở cuộc đời này cả ! Chúa ban cho
mỗi người thời gian như nhau – Hãy tìm biết ý Chúa và sử dụng cho đúng.
Kết quả: Thành công hay thất bại ở đời tất cả đều thuộc về ý Chúa. Đừng kiêu căng tự
mãn / cũng đừng thất vọng / Đừng tin thái quá cũng đừng bất cập!
a) Khi ta thất bại, đừng nghĩ rằng Chúa không thương ta, nhưng hãy xét kỹ coi Chúa muốn
dạy ta điều gì? Thiếu khiêm tốn, thiếu cậy trông / hay thiếu nhẫn nại ?
b) Khi ta thành công, đừng kiêu căng tự phụ' Nhờ có Chúa giúp đỡ nên ta mới được như
ngày hôm nay? Vậy thì ta thành công không do sức riêng mình, đúng không ?

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