THONG BAO TIN MUNG # 76 = NGHI TOI NGUOI NGHEO

Bánh Ban Sự Sống # 38:
---------THÔNG BÁO TIN MỪNG # 76= Website ChiaseLoiChua.com
*HÃY NGHĨ TỚI NGƯỜI NGHÈO !*

* Cảm nghĩ: Bạn đã nghe đọc nhiều lần Bài giảng trên núi hay là Hiến Chương Nước Trời, hay
là tám mối phúc thật của Đức Giêsu. (Mat-thêu 5,1-10)
Và Lời Chúa :
Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: họ sẽ được Chúa cứu nguy. (Thánh vịnh 41,
2)
Thư Do thái dịch là "đoái đến" hàm ý "nghĩ tới người khác".
Chung quanh bạn có nhiều người người nghèo về tình thương, hy vọng, và nghèo hiếu biết về
Thiên Chúa. Dù không thể nào giải quyết mọi nan đề của họ; nhưng bạn có thể cho họ thấy là
mình quan tâm tới họ. Có thể bạn không có tiền; nhưng bạn có cả một tấm lòng.

* Thực hành: Bạn có thể làm cho người gặp khó khăn, khi ta đang thực tâm nghĩ tới họ.
1 - Bạn có thể lắng nghe họ nói.
2 - Bạn có thể đối xử lịch sự và tôn trọng họ.
3- Bạn có thể cầu nguyện cho họ.
4 -Bạn có thể viết thư khích lệ họ.
5- Bạn có thể nói cho họ biết về Lời Chúa nói trong Phúc Âm.
6 - Bạn có thể yêu thương họ bằng những hành động cụ thể khác.

* Hãy tránh đừng chỉ sống triêng cho mình, lúc nào cũng tìm cách chiếm đoạt, hay tìm mọi
cách để mình được vui sướng cho mình.
* Hãy quên mình để nghĩ đến lợi ích của người khác, để ý tìm cách chia sẻ bớt những của cải và
tinh thần của mình cho họ.
* Chắc chắn bạn có một sức mạnh Lời Chúa làhoa trái của Chúa Thánh Linh nở ra : "bác ái,
vui mừng, bình an , nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ".(Galát 5,22)

* Bánh Ban Sự Sống tôi Ăn-nhai và nuốt Lời Chúa :
1- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mat-thêu 5, 3)
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