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HỌC HỎI ĐỂ SỐNG LỜI CHÚA
Kính thưa quý vị , Năm Mới Giáp Ngọ 2014 là Năm Gia đình:
1/ Giờ Kinh tối Gia đình giúp gì cho bạn và tôi? – Có thể là một cách hay nhất giúp mọi
người hòa hợp, tôn trọng, nhận lỗi và tha thứ cho nhau. Vì Chúa đã dạy : "Ở đâu có hai ba người
đồng tâm nhất trí mà xin điều gì thì Ta ở giữa và Ta sẽ ban cho." ( )
2/ Phần chính trong giờ kinh tối Gia đình là gì ? – Là chọn một đoạn Phúc Âm ngắn phù hợp
với Gia đình, rồi mỗi người chia sẻ từng chữ, từng câu (Ăn –Nhai Nuốt Lời Chúa). Thí dụ đọan
Tin Mừng Mat-thêu 7 : "Cứ xin thì sẽ được...(từ câu 7 đến câu 11)
3/ Thời gian giờ Kinh tối lâu chừng bao nhiêu phút ? – Trung bình từ 7 phút đến 15 phút là
tối đa, tùy theo số tuổi của con. Đọc một đoạn Kinh Thánh, cha mẹ gợi ý, lắng nghe con cái chia
sẻ. Lời Chúa: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người
khôn xây nhà trên đá." (Mat-thêu 7, 24)
4/ Tại sao mỗi buổi sáng dậy, bạn vui mừng cảm tạ Chúa ?– Vì ngày mới là món quà quý
già mà Chúa tặng cho tôi. Kinh Thánh dạy : "Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng lên, chúng tôi
vui mừng sung sướng triền miên...". (Thánh vịnh 118, câu 24)
5/ Tâm tình của tôi khi cầu nguyện là gì ?. - Thưa cầu nguyện chính là tạ ơn liên lỉ, hơn là xin
ơn. Lời Chúa nói : "Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong
những lời cầu nguyện của tôi." (Thư E-phê-sô 1, 16)
6/ Chúa để bạn hoàn toàn tự do để làm gì ? – Để đừng sống theo xác thịt. Kinh Thánh nói:
"Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt;
nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau..." (Thư Galat 5, 13-15)
7/ Những người không giống tôi, tôi có loại bỏ họ không ?– Không, họ là bộ phận trong
thân thể, phải cùng lo đến nhau. Lời Chúa dạy : "Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ
phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau..." (1 Corinto
12, 25-26)
8/ Bạn và tôi có cần nghỉ ngơi, thư giãn đôi chút? – Thưa rất cần, Hãy dựng tấm bảng :
"dừng"(STOP) tại ngã tư cuộc sống bận rộn của bạn, để nghe tiếng Chúa. Đức Giêsu cũng tách
khỏi đám đông để nghỉ ngơi giây lát. Lời Chúa : "Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mac-cô 6, 31)
9/ Quý vị có đón nhận Tin Mừng của Chúa rồi giữ riêng cho mình không ? – Không, dù
tiện hay không, bạn vẫn nói cho người khác biết về Chúa. Kinh Thánh nói : "Tất cả những gì viết
trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, giáo
dục để trơ nên công chính." ((2 Ti-mô-thê 3, 16)
10/ Tôi làm gì sau khi nghe Lời Chúa trong các bài Phúc âm ? – Tôi thực hành và chia sẻ
với những người tôi gặp gỡ hằng ngày. Lời Chúa nói: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan
những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc
được nghe, người chết chỗi dậy...(Luca 7, 22)
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Hoa thơm cỏ lạ :
1/ Hãy dừng lại, tách khỏi cuộc sống bận rộn, để bạn có thể tái nạp nhiên liệu cho linh
hồn mình.
2/Sự tự do không cho bạn quyền làm điều mình muốn, mà chỉ làm điều Thiên Chúa
muốn.
3/ Cầu nguyện cho người khác là đặc ân và trách nhiệm.

Ca dao Việt Nam:
Nghe tin anh nói nhọc nhằn,
Mẹ cho trái mít anh mần cả xơ.

Nghèo đến nỗi có giường không chiếu.
Lo nồi cơm sớm lại thiếu nồi chiều.

Ptế Định Nguyễn – Mời thăm: Website ChiseLoiChua.com
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