VAN HOA VA GIA DINH # 9= HAY CAM TA TRONG MOI LUC

Văn Hóa và Gia đình # 9 :

HÃY CẢM TẠ TRONG MỌI LÚC

1Hãy cảm tạ, vì bạn chưa có đủ những gì bạn muốn. Vì nếu bạn có đủ rồi thì bạn còn
có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.!

2Hãy cảm tạ, những điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì
để học hỏi nữa sao ?

3Hãy cảm tạ, khi gặp lúc khó khăn. Vì không gặp khó khăn bạn sẽ thiếu kiên nhẫn
và không trưởng thành.

4-

Hãy cảm tạ, khi bạn còn những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm, bạn sẽ
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dễ tự mãn và không chịu học hỏi để tiến bộ, và cải thiện bản thân tốt hơn.

5Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì bạn không
có kinh nghiệm sống, và nghị lực để thắng mọi khó khăn trong cuộc sống.

6Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có. Vì nếu không có lỗi lầm thì bạn dễ tự
mãn, và biết bình tâm lắng nghe để sống hài hòa, vui vẻ như hôm nay.

7Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là đang phục vụ gia đình
và tha nhân rất nhiều.

Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may mắn cũng như khi khó khăn,
khổ cực. Vì nó tạo cho bạn thành con người có nghị lực và bản lãnh, để sống một cuộc
đời thật bình an và hạnh phúc.

Thánh Phao-lô khuyên: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là
điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. (1 Tx 5, 18)
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Pt GB Định Nguyễn Sưu Tầm
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