THÂN TÂM MẠNH KHỎE - HÃY MỈM CƯỜI - NỤ CƯỜI

THÔNG BÁO TIN VUI # 218 - Website ChiaseLoiChua.com

"HÃY VUI LÊN! HÃY MỈM CƯỜI...!"

Lời Chúa nhắn nhủ: "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em
không theo kiểu thế gian ban. Anh em đứng xao xuyến cũng đừng sợ hãi". (Gioan 14, 27)

- Khi chuyện đại dịch Virus Corona đang xảy ra, bạn hãy vui và mỉm cười để đón nhận
nó, vì chỉ có như thế, bạn mới có thêm dũng khí để SỐNG CHO MÌNH, GIA ĐÌNH VÀ XÃ
HỘI hôm nay. NIỀM HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN SẼ ĐƯỢC NHÂN ĐÔI.

- TÔI hãy mỉm cười để đón nhận nó, để niềm vui, niềm hạnh phúc được nhân đôi, để mọi
người có thể vui cùng niềm vui của bạn, KHÔNG LÀM CHO NGƯỜI KHÁC LO LẮNG THÊM.

- Khi mỗi ngày mới đến với cuộc đời bạn, hãy VUI VẺ VÀ mỉm cười để cảm ơn cuộc đời đã
cho bạn thêm một ngày để được yêu thương, để có thêm thời gian nói với những người
bạn yêu quý rằng bạn dành cho họ nhiều tình cảm đến mức nào...

- Khi bạn gặp một vấn đề thật khó khănđể giải quyết, hãy mỉm cười để giữ cho tinh thần
mình được bình tĩnh, KHÔNG XAO XUYẾN, KHÔNG SỢ HÃI NHƯ LỜI CHÚA NÓI TRÊN. Và
như thế vấn đề sẽ dễ hơn trước nhiều...

- Khi một người nào đó đang buồn VỀ DỊCH COVID-19và muốn tâm sự với bạn, hãy VUI
VẺ mỉm cười với họ để cho họ thêm CAN ĐẢM tin vào cuộc sống. VUI cười sẽ không làm
nghèo đi người cho nó, nhưng sẽ làm người nhận nó giàu thêm. Đó là cái vốn quý nhất mà
Thượng đế ban CHO MỌI NGƯỜI
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- Hãy VUI VẺ, mỉm cười VÀ THA THỨ. Vì chỉ khi tha thứ cho người khác LÚC NÀY, ta mới
có thể tha thứ cho chính mình, TA CÓ BÌNH AN . Vậy, MUỐN CÓ tràn đầy niềm VUI, hãy
luôn luôn mỉm cười để KHÔNG CÒN XAO XUYẾN VÀ SỢ HÃI TRƯỚC NẠN DỊCH VIRUS
CORONA NỮA.

Và chính từ những món quà ấy mà bạn và tôi cảm nhận được BÌNH AN, khi được làm một
con người SỐNG KHÔNG XAO XUYẾN, KHÔNG SỢ HÃI, NHƯ LỜI CHÚA DẠY THÊM TÔI
HÔM NAY:

"THẦY NÓI VỚI ANH EM NHỮNG ĐIỀU ẤY, ĐỂ TRONG THẦY ANH EM ĐƯỢC BÌNH AN.
TRONG THẾ GIAN, ANH EM SẺ PHẢI GIAN NAN KHỐN KHÓ; NHƯNG CAN ĐẢM LÊN!!!"
(Gioan 16, 33)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Hãy trân trọng và nâng niu từng phút giây của
cuộc đời mình, sống thật tốt, thật xứng đáng TRƯỚC NẠN DỊCH hôm nay, để khi nó qua đi,
để khi ngày mai đến, bạn sẽ không bao giờ phải dùng đến hai từ "hối tiếc"...

-Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com,.org Để Sống/Chia sẻ
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