Người Thừa Kế Gia Bảo
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Ngày 14/8/2012
Hôm nay tôi đến tham dự buổi họp theo yêu cầu của một
thành viên để bàn chuyện gia đình.
Rất hoan hỹ để báo tin là tất cả anh em tham dự đều đồng
tâm và hiệp lực với anh cả và trao cho anh cả toàn quyền
quyết định về moị việc về sau như chăm sóc cho thân mẫu,
bảo quản nhà thờ tổ, đất hương hỏa và nền mộ gia tộc.
Đa tạ Cữu Huyền Thất Tổ đã an bài cho một sự ổn định. Cám
ơn Cô Tám, Chú Mười và Chú Mươì Hai đã sáng suốt góp
phần vào việc ổn định và an bài nầy.
Đây là một kỳ vọng và là niềm tin của tất cả thành viện trong
gia tộc vào sự linh thiêng của linh lực Lê gia tộc giúp cho an
ổn và an vui trong gia tộc, cùng giữ vững gia đạo được dài
lâu theo dòng sinh mệnh của gia tộc.
Anh, em, cháu, chắt nhớ hôm nay
Linh lực nhà ta đang an bài
Phù trì cháu chắt trong gia tộc
Hiếu đạo, thuận hoà thực hành ngay
Rồi đây ta sẽ vui với trăng sao
Để lại cho đời những thấp, cao
Bao nhiêu xáo trộn giờ an ổn
Trở lại an nhiên của hôm nào
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Ngày 19/8/2012 (nhằm ngày mùng 3 tháng 7 Nhâm Thìn)
Hôm nay anh Lê Thành Ái nhận lãnh trách nhiệm phụng
dưỡng thân mẫu và thừa tự di sản của gia tộc.
Việc thừa tự được liệt kê trong Hội Đồng Gia Tộc:
Điều 2- Nhiệm Vụ:
Hội Đồng Gia Tộc là một tập họp những thành viên lão thành và thanh xuân để
quyết định và thi hành những đề án cho sinh hoạt cuả gia tộc và gánh những
nhiệm vụ như sau:
(1) Gìn giữ và phát huy gia đạo, gia kỷ và gia phong.
(2) Thờ phụng và tổ chức lễ giỗ tổ tiên.
(3) Quản lý và bảo toàn nhà thờ, nhà chung và nền mộ.
(4) Quản lý và canh tác vườn và ruộng.
(5) Quyết định trợ giúp và bảo trợ những thành viên nghèo hay lâm nạn và hiếu
học, từ quỹ tương trợ và học bổng (TT&HB).
(6) Ngăn chận và giúp đở để hoàn lương bất cứ thành viên nào lạc vào đường bất
thiện.

Cầu xin Cữu Huyền Thất Tổ giúp cho anh Lê Thành Ái chu
toàn trách nhiệm một cách viên mãn như sự an bài đã phơi
bày.
Từ nay trở lại với an nhiên
Để lại cho người những đảo điên
Tâm an thoát khỏi vòng tục lụy
Tránh cảnh tranh giành, khỏi ưu phiền.
Lê Quang Đẳng
Ngày 19/8/2012
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