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*NIỀM VUI và HẠNH PHÚC NĂM MỚI*

Trước thềm Năm Mới, người người, nhà nhà đều mong muốn có một không khí mới mẻ, vui
tươi. Sau đây là những Lời Chúc Qúy Báu của Chúa giúp cho Tín hữu nào khát khao sống
Hạnh Phúc:
1/ Được sự thỏa lòng: Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Người sẽ cho được phỉ chí thỏa
lòng. (Thánh vịnh 37, 4)

2/ Được sống khiêm nhường: Chúa hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, và nâng kẻ
khiêm nhường lên . (Luca 2, 52)

3/ Được Thánh Linh dẫn dắt: Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đấy
có tự do. (2 Cor 3, 17
)

4/ Được tin tưởng vào Chúa: Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào
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hiểu biết của con. (Châm ngôn 3, 5)

5/ Được sống sung mãn: Kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá... Phần Ta đến, để cho
chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10, 10)

6/ Được sống cho Chúa: Anh em hãy coi mình như đã chết với tội lỗi; nhưng nay được
sống cho Thiên Chúa. (Roma 6, 11)

7/ Được nên giống Chúa: Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho
những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 6 , 44)

8/ Được nên hoàn thiện: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là
Đấng hoàn thiện. (Mt 5, 48)

9/ Được là bạn với Chúa: Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và và mở, thì
Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. (Khải
Huyền 3, 20)
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