PHƯỚC ĐỨC HAY MAY MẮN?
MẾN GỞI:

Anh Chị Em cùng Con Cháu!
Hôm nay là ngày Andy chính thức được trường Đại Học Macquarie nhận vào
học nghành Chiropratic Science (Tạm Dịch:Khoa học thần kinh cột sống).
Mừng cho Andy nhưng đây không phải khả năng mà tự thân Andy có
được,mà chính là nhờ phước đức của Ông Bà Tổ Tiên để lại cho Andy.Tại sao
lại nói như vậy? thật ra Andy là một đứa lười học, sau giờ học về nhà chỉ ôm
máy vi tính chơi game, và cũng không chịu đi học thêm ngày nào, số điểm để
học nghành này là 80 điểm, trường cũng là trường có danh tiếng ở Sydney,
mà điểm thi của Andy chỉ có 65 điểm, thiếu 15 điểm, hưng được trường nhận,
đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai cũng là sáng hôm nay khi đăng facebook
chúc mừng Andy thì trưa được người bạn hỏi có muốn cho Andy đi làm hay
không, nếu chịu làm người ta trả lương đàng hoàn và dạy những gì mà Andy
sẽ hoc ở đại học khi nhập học.
Thường thì chúng ta nghĩ đó là may mắn, thưa không! đó là kỳ tích mà tự
thân không thể làm được, đó là có sự trợ lực vô hình, chính là Phước Báo mà
Ông Bà ta để lại,
Qua sự việc này chúng ta nên suy nghĩ lại, Ông Bà chúng ta ăn ở hiền lành,
yêu thương giúp đỡ người hoạn nạn, cho nên tạo được Phức Đức mà hôm
nay chúng ta hưởng, chính ngày hôm nay Andy đã hưởng.
Cái gì ăn mà không làm thì sẽ hết, cho nên chúng ta ăn thì cũng nên trồng.
Thứ nhất là học hỏi và nối tiếp truyền thống ăn ở hiền lành, thương yêu và
giúp đỡ người hoạn nạn như Ông Bà ta đã làm.
Thứ hai là gieo trồng Phước Đức để con cháu noi gương và thừa hưởng.
Đôi lời cùng Anh Chị Em cùng Con Cháu Mong rằng mọi người Suy Ngẫm!
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