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TRONG MÙA ĐẠI DỊCH - CÓ 3 CÔ: 1/ CÔ VID. 2/ CÔ DẠI. 3/ CÔ KHÔN.

BẠN MUỐN/ THÍCH/ LÀM CÔ NÀO?

*MỜI BẠN ĐỌC SỐNG VÀ CHIA SẺ VỚI THÂN HỮU: TIN MỪNG MAT-THÊU 25, 1-13

Â

1/ Theo Đoạn Tin Mừng của Thánh Sử Matthêu 25: từ câu 1 tới câu 13 về Dụ Ngôn Mười
Người Trinh Nữ. Nội dung đoạn Dụ Ngôn Tin Mừng này đề cập đến năm cô khờ dại và năm
cô khôn ngoan. Kết quả, năm cô khôn ngoan có chuẩn bị đủ dầu, nên khi chàng rể đến
thì các cô ra đón.

*Bỗng nhiên, trong Mùa Đại Dịch xuất hiện một cô cực kì sát nhân mang tên Cô Vid li ti,
mà mắt thường không ai nhìn thấy; ấy thế mà sức hạ sát của cô đã làm cả triệu người mất
mạng và hàng triệu người lây nhiễm.

Â

2/ Thế giới Kytô Giáo nói chung, đặc biệt là giới trẻ và ngay cả giới trung niên đang quay
cuồng trong ba chữ S: Sex, Screne, Sport. Một số rất lớn các thành phần trong giới trẻ
ngày nay bỏ Luật Chúa ăn cơm trước kẻng, chung sống với nhau bừa bãi; họ có giờ là dán
mắt vào màn ảnh nhỏ: Mobile, Ipad, Laptop để thoả mãn nhu cầu; họ đam mê các cuộc
thi đấu thể thao thay cho các Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật và Lễ Buộc.
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*Họ y như Cô Dại, như những con thiêu than đâm vào ánh đèn nóng liều mình mất linh
hồn.

Â

3/ Ý chính trong đoạn Tin Mừng về Năm Cô Khờ Dại và Năm Cô Khôn ngoan hầu hết họ
đều hiểu, nhưng họ nghĩ rằng đời họ còn dài. Bỗng Cô Vid từ Vũ Hán bay tới khắp nơi trên
Thế Giới và mức đê doạ cận kề như súng dí mang tai họ, đến nội không ai còn cảm thấy
an toàn tính mạng. Lúc này già trẻ lớn bé không ai còn dám nhởn nhơ, lo vội vàng chọn
cách chuẩn bị của năm Cô khôn ngoan.

*KHÔN NGOAN nghĩa là lo chuẩn bị, để lỡ có bị Cô Vid hỏi thăm, họ còn đường hy vọng
khi họ như đèn bị đứt bóng trong cuộc đời này. Như vậy, Cô Vid chính là hồi chuông cảnh
tỉnh họ nên chọn Cô Khôn làm cứu cánh.

Â

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.

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