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Mừng XUÂN VỀ/Tết Nhâm Dần 2022 TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

*Xuân về! Đất trời như mở hội, cỏ cây, hoa lá đâm chồi nảy lộc, chim trời reo ca, tung tăng
hót vang, thưởng thức vị ngọt trong lành của Hồng Ân Thiên Chúa:

*Lời Chúa nói: "NGUYỆN ĐỨC CHÚA CHÚC LÀNH VÀ GÌN GIỮ ANH EM! NGUYỆN ĐỨC
CHÚA TƯƠI NÉT MẶT NHÌN ĐẾN ANH EM,... NGUYỆN ĐỨC CHÚA GHÉ MẮT NHÌN VÀ BAN
BÌNH AN CHO ANH EM". (SÁCH DÂN SỐ ĐOẠN 6, CÂU 24 ĐẾN CÂU 26)

(Bài này được đọc 10 lần Thứ bảy và Chúa nhật vừa qua trên Đài APPLE TV 21.12
Houston, TX vào giờ Thông Báo)

*Có lẽ bởi sự biến hóa kỳ diệu của mọi vạn vật vào mùa xuân nên lòng người cũng hân
hoan và trao gửi cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho nhau: CA DAO=

''Mừng Tết đến, vạn lộc đến nhà nhà. - Cành mai vàng, cành đào hồng thắm tươi

Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ. - Cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang

Và kính chúc người người sẽ gặp lành. - Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay.''
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Quả thực, ngày xuân luôn mang lại cho chúng ta một niềm vui dạt dào. Ngày xuân ai
cũng mong được sum vầy bên nhau, cùng nâng ly rượu mừng chúc nhau hưởng trọn vẹn
niềm vui trong ngày xuân mới.

1/ Cuộc sống luôn chạy theo công việc, luôn bận rộn với tiền tài, danh vọng khiến chúng
ta chẳng có giờ gần gũi người thân, thì ngày xuân ta có dịp đến bên nhau để gắn kết tình
bằng hữu, để tỏ lòng tri ân với ông bà cha mẹ, để cùng nhau hòa lên câu hát mừng xuân.

2/ Ngày xuân chúng ta cũng không quên hướng về Đấng đã cho ta mùa xuân. Ngài là
Đấng Tạo Thành. Ngài là Đấng Càn khôn đã cho con tạo xoay vần theo cung nhịp XuânHạ - Thu - Đông. Ngài là Đấng tạo nên mùa xuân nên Ngài cũng tạo nên những thay đổi
cho cuộc sống quanh ta thêm đẹp xinh hơn.

3/ Xin tri ân Đấng Tạo Thành đã cho ta mùa xuân. Xin Chúa là Chúa mùa xuân chúc lành
cho ngày xuân của chúng ta luôn tươi vui rộn ràng. NHỜ ƠN CHÚA, ban cho chúng ta có
bốn mùa. NGHE LỜI Chúa, BẠN VÀ TÔI QUYẾT TÂM SỐNG LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG
TRONG ĐẠI DICH CUỘC ĐỜI NÀY.

4/ Nhưng người xưa còn có câu: "vô công bất thụ lộc" nghĩa là không có công thì không
nhận bổng lộc. Muốn nhận được ân lộc của Chúa chỉ cần làm theo lời Mẹ Maria xưa đã nói
với các gia nhân trong tiệc cưới Cana. "Người bảo gì anh em hãy làm như vậy" - TIN MỪNG
GIOAN ĐỌAN 2, CÂU 5.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

- LẠY Chúa là Đấng đã làm cho con tạo xoay vần xin cũng gìn giữ chở che cuộc đời
CHÚNG CON một năm MỚI bình an. NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN DẪN DẮT, mỗi người
chúng CON biết lắng nghe Lời Chúa, ĐỂ ĐEM ra thực hành TRONG ĐẠI DỊCH.
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Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-----------------------------------------

3/3

