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NHỮNG THÓI QUEN GIÚP SỐNG NĂM MỚI TRONG MÙA ĐẠI DỊCH
BẠN VÀ TÔI BƯỚC VÀO NĂM 2021 sẽ quyết tâm mạnh mẽ hơn TẬP THÓI QUEN TỐT, ĐỂ
THẮNG ĐẠI DỊCH CUỘC ĐỜI. Dưới đây là một số ý tưởng:
1. Đáp lại những quà tặng. Khi sử dụng một món quà, hãy đọc ngay một kinh cho người
tặng quà, HOẶC VIẾT MỘT LÀ THƯ CÁM ƠN HỌ NGAY .
2. Cầu nguyện ngẫu nhiên. Chọn ai đó để cầu nguyện cho họ trong suốt một ngày. Đó có
thể là một chính trị gia mà bạn nghe thấy đang cổ vũ cho việc phá thai...!
3. Gặp Chúa Giêsu thường xuyên hơn. Hẹn hằng tuần đến thăm Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm.
Bạn HÀNG NGÀY ĐỌC KINH THÁNH /LỜI CHÚA ĐỂ TÂM SỰ VỚI CHÚA.
4. Hãy nhớ Chúa nói với tôi: "Ta là Chúa, và Ta đã dựng nên ngươi; Chúa Giêsu nói với
chúng ta: "Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em."
(Mat-thêu 7, 2)
5. Chúa Đấng Vô hình. Hãy tìm kiếm Ngài Đấng vô hình để làm điều tốt. "Bấy giờ, Cha của
anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh" (Mat-thêu 6, 6).
6. Đọc Lời Chúa. Đặt một cuốn Kinh Thánh ở nơi nào đó thuận tiện và mở nó ra đọc mỗi
ngày một lần, ĐỂ LẮNG NGHE CHÚA NÓI GÌ VỀ CƠN ĐẠI DỊCH?
7. Chay kiêng hằng ngày. Chúa Giêsu đã ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ.ÂÂ
Hãy bỏ qua một món ăn nào đó đã được dọn ra trong bữa ăn...
8. Tận dụng lúc phải chờ đợi. Bạn sẽ làm gì trong khi chờ đồ ăn chín dần trong lò . Hãy
biến những khoảnh khắc chờ đợi vụn vặt ấy thành những lời cầu nguyện.
9. Hãy biến còi báo động và đèn nhấp nháy của xe cấp cứu thành tín hiệu nhắc ta cầu
nguyện. Hãy cầu nguyện cho người đang cần chiếc xe cấp cứu ấy...!
10. Hãy Quên mình. Khiêm tốn sẽ dẫn đến thánh thiện. Vì thế, hãy tránh sửa lỗi người
khác nếu không cần thiết. Hãy xếp mình ở chỗ chót hết.
11. Hãy cho đi thứ mà bạn yêu thích. Bạn có thể tặng những thứ bạn không dùng đến,
nhưng thỉnh thoảng hãy tặng một món đồ bạn yêu thích.
12. Hãy đeo Thánh giá – là chứng nhân thầm lặng cho tình yêu và sự hy sinh của Chúa
Giêsu trong người bạn., để nhắc bạn chết và Sống lại với Chúa mỗi ngày.
13. Tặng quà bất ngờ. Hãy tha nợ cho ai đó; âm thầm biếu thẻ quà tặng hoặc cho tiền ai
đó vào thời điểm họ gặp khó khăn...VÌ :"FORGIVENESS IS HEALING".
Chúc QUÝ VỊ VÀ CAC BẠN MỘT Năm Mới 2021 HẠNH PHÚC và BÌNH AN!
*Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com và .org, để Sống và Chia
sẻ Lời Chua.
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