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*THÂN TÂM CẦN AN LẠC - SẼ TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG HẰNG HỮU

*LỜI KINH THÁNH NÓI: "KHI ẤY ĐỨC GIÊ-SU NÓI VỚI CAC MÔN ĐỆ RẰNG: "ANH EM ĐỪNG
XAO XUYẾN! HÃY TIN VÀO THIÊN CHÚA VÀ TIN VÀO THẦY". "TIN MỪNG GIOAN 14, CÂU
1)

*BẠN VÀ TÔI CÙNG TÌM HIỂU - SỐNG VÀ CHIA SẺ:
- Có 2 người quen biết cùng sinh hoạt cộng đồng công giáo tốt lành và là thông gia với
nhau. Mỗi lần ngồi với nhau thì cũng hay nói chuyện qua lại về vấn đề ĂN UỐNG DƯỠNG
SINH: Một ÔNG nhỏ người và hơi gầy thì ĂN UỐNG kiêng cữ kỹ lưỡng còn ông thông gia
thì ĂN UỐNG bình thường những thứ gì mình thích không kiêng cữ gì cả nên người cũng
hơi béo.
- Ông thứ nhất GẦY có lối sống rất kỷ luật, gần như là kiêng ăn đồ nhiều mỡ, không hút
thuốc, rượu bia, thậm chí cà phê thì chỉ uống 1 cốc vào buổi sáng mà thôi. Ngày nào 2 vợ
chồng cũng dẫn nhau đi bộ dạo quanh hồ vào buổi sáng, không ngờ hung tin báo rằng
ông đã đột qụy và qua đời hưởng thọ 60 tuổi nơi trần thế.
- Ông thứ 2 ăn uống bình thường chẳng kiêng cữ gì cả ông thích nhất là món heo quay
uống với rượu đỏ hoặc bia Đức thì nay cũng đã qua đời hưởng thọ 76 tuổi nơi dương gian.
- Không biết về bên KIA THẾ GIỚI đó họ có chế độ ăn kiêng không nhỉ???

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG -TÙY BẠN SUY NGHỈ:
1. Người phát minh ra máy chạy bộ đã qua đời ở tuổi 54.
2. Người phát minh ra dụng cụ thể dục đã qua đời ở tuổi 57.
3. Nhà vô địch thể hình thế giới đã qua đời ở tuổi 41.
NHƯNG...
5. Người phát minh ra KFC (Gà rán Kentucky) qua đời ở tuổi 94.
6. Nhà phát minh ra thương hiệu Nutella qua đời ở tuổi 88.
7. Nhà sản xuất thuốc lá Winston qua đời ở tuổi 102.
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- Con thỏ luôn nhảy lên và nhảy xuống, nhưng nó chỉ sống được 2 -3 năm trong khi đó
con rùa ít vận động lại sống được 400 -500 năm.
- Do đó bạn hãy nghỉ ngơi một chút, thư giãn, giữ cho thân tâm an lạc, ăn uống và tận
hưởng cuộc sống của bạn.

- Nên ăn vừa phải những thứ gì bạn thích vì bạn vẫn sẽ trở về nơi "Đấng Hằng Hữu"

*BẠN VÀ TÔI CÙNG THỰC HÀNH LỜI CHÚA NÓI:

"THẤY LÀ ĐƯỜNG - SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG". (TIN MỪNG GIOAN 14, CÂU 6)
Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.
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