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*ĐỌC VÀ SỐNG :"KINH BẢY MỐI TỘI ĐẦU"

TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 (virus corona)

VẬY COVID - 19 LÀ GÌ ?

1/ C = Cầu nguyện -Ăn chay - Hãm mình - Chia sẻ của cải, tinh thần.

2/ O = Ổn định cuộc sống Thể xác và Tâm hồn. Thể thao và Tiết độ.

3/ V = Vệ sinh sạch sẽ tâm hồn và thân xac. Tránh Tham-Sân-Si.

4/ I = Ít nói hành, nói xấu. Tránh tụ tập ăn nhậu. bài bạc, hút sách...

5/ D = Dưỡng dục sức khỏe. Đào tạo tâm linh, bồi dưỡng trí tuệ.
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6/ 1 = 1 Điều nhịn. Bạn cần nhịn nhẫn vui vẻ trong Gia đình thì có:

7/ 9 = 9 Điều lành. Gia đình sẽ an vui, hạnh phúc trong mùa Dịch này.

*Ngoài ra, Bạn vả tôi cùng đọc và TÍCH CỰC cầu nguyện với sự thúc đẩy của Chúa Thánh
Thần: theo" KINH BẨY MỐI TÔI ĐẦU":

1/ "Thứ Nhất: Khiêm nhường, chớ Kiêu ngạo": -Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, con quyết tâm Sống
khiêm tốn-hài hòa vui vẻ, với mọi người con gặp gỡ hảng ngày không trừ một ai.

2/ "Thứ Hai: Rộng rãi, chớ Hà tiện": -Nhờ ơn Chúa nhắc bảo, con quyết tâm Sống rộng rãi,
cởi mở, bao dung, hài hòa với mọi người chung quanh, dù họ khó khăn với con.

3/ "Thứ Ba : Giữ mình sạch sẽ, chớ mê Tà dâm": -Nhờ ơn Chúa tác động, con quyết Sống
tiết độ về thể xác lẫn tâm hồn, hướng mọi suy nghĩ và hành động lên Chúa.

4/ "Thứ Bốn: Hay nhịn, chớ Hờn giận": -Nhờ ơn Chúa thúc đẩy, con quyết tâm mỉm cười,
tha thứ, vui vẻ làm hòa với họ. Vì tha thứ là con và họ được chữa lành.(Forgiveness is
healing)

5/ "Thứ Năm: Kiêng bớt, chớ mê Ăn uống": -Noi gương Mẹ Maria, con quyết tâm Sống đơn
giản, nghèo khó, như Gia đình Thánh gia, để nghĩ tới người nghèo, và bệnh tật bên con.
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6/ "Thứ Sáu: Yêu người, chớ Ghen ghet": -Noi gương Mẹ Maria con quyết can đảm bước đi
thăm những người ốm đau, nghèo khổ, giúp họ can đảm, bớt sợ virus corona.

7/ "Thứ Bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ Làm biếng":-Noi gương các Thánh con
quyết tâm Đọc, Sống và Chia sẻ Lời Chúa với mọi người, dù tiện hay không thuận tiện.

===========

*Lời Chúa nhắn nhủ tôi: "Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an
của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng
đừng sợ hãi." (Gioan 14, 27)

MÙA DỊCH VIRUS CORONA (Covid-19) THÁNG 1/2020 -
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