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On Dec 2, 2018, at 10:26 PM, Henry Tran wrote:
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> SỐNG TINH THẦN MÙA VỌNG - ĐÓN CHÚA TRONG CUỘC SỐNG
>
1/ Trong một căn phòng nọ có bốn ngọn nến đang cháy sáng trước bàn thờ. 1/ Bỗng cây
nến thứ nhất mở miệng than van: “Tôi là biểu tượng của An bình. Thế nhưng thời nay, thế
giới đã không có sự bình an hòa thuận: con người không còn biết nhường nhịn nhau và
hơi một chút đụng chạm là họ dùng gươm đao súng đạn nói chuyện hơn thua với nhau...
Thế rồi ánh sáng của ngọn nến mờ dần và sau cùng tắt ngúm.
>
2/ Cây nến thứ hai liền bắt đầu tâm sự: “Tôi là biểu tượng cho Tin yêu. Thế nhưng thời
nay, xem ra tôi đã trở nên thừa thãi. Biết bao người sống không tin yêu vào bất cứ ai và
bất cứ sự gì! ”. Nói xong cây nến cũng từ từ lịm tắt.
>
3/ Đến lượt cây nến thứ ba than van: “Tôi là biểu tượng của Hạnh phúc, nhưng đến nay
tôi không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta đã gạt tôi sang một bên và không cần biết
đến giá trị của tôi nữa. Nhiều người đã quên luôn cả hạnh phúc đời sau mà chỉ tìm hạnh
phúc chóng qua đời tạm này”. Dứt lời, ngọn nến liền vụt tắt.
>
4/ Căn phòng trở nên tối mịt và chỉ còn một ngọn nến thứ tư tiếp tục phát ra ánh sáng
yếu ớt. Bất chợt, một cô bé bước vào trong phòng nhìn lên bàn thờ, thấy ba ngọn nến đã
tắt, cô liền tự nhủ: “Tại sao ba cây nến Hòa Bình, Tin Yêu và Hạnh Phúc lại bị tắt hết như
thế? Cuộc sống của thế giới luôn cần đến ánh sáng từ những cây nến này”.
>
*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: A/ Bấy giờ cô gái nghe có tiếng nói yếu ớt phát ra
từ cây nến thứ tư: “Đừng lo! Tôi là biểu tượng của Hy Vọng. Bao lâu tôi còn cháy sáng dù
rất nhỏ bé mong manh, thì nhân loại vẫn hy vọng có lại được nền Hòa Bình, Tin Yêu và
Hạnh phúc”. Nghe vậy cô bé liền dùng cây nến Hy Vọng đang cháy leo lét để thắp sáng
ba cây nến kia và căn phòng đã chiếu tỏa đầy ánh sáng chan hòa như trước.
>
B/ Niềm hy vọng rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người TÍN HỮU. Khi mọi sự xem ra đã
bị tắt ngúm thì BẠN cũng đừng thất vọng, vì chỉ cần một chút ánh sáng hy vọng là TÔI
vẫn có thể tìm lại được các thứ ánh sáng khác. Vì thế có người đã nói: “Thà thắp lên một
ngọn đèn, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”.
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>Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa .
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