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Lời tâm tình
Xưa kia, có một người đàn ông giàu có rất yêu thương hai người con trai của 

mình và luôn cho chúng những điều tốt đẹp. Khi hai người con của ông trưởng 
thành, ông trao cho mỗi đứa giấy tờ ngôi nhà mà ông đã đặt cho chúng làm chủ 
sở hữu từ lúc mới sinh ra. Bên cạnh việc được xây dựng và thiết kế vô cùng 
kiên cố và đẹp, cả hai căn nhà đều có một điểm chung: chúng cần phải được 
bảo quản thường xuyên. một người con trai của ông luôn rất chăm chỉ cẩn thận 
sửa chữa và thậm chí còn cải thiện một số chỗ, nhưng người con trai kia để căn 
nhà cũ và mục nát. Bạn nghĩ ai trong số họ có thể nhận được nhiều thứ tốt đẹp 
hơn từ người cha? Đúng vậy, người con trai biết tỏ lòng biết ơn qua việc chăm 
sóc món quà của anh ta.

Đó không phải một trong những câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su đã kể, 
nhưng tôi nghĩ nó cũng có thể. (Lẽ dĩ nhiên, ngài sẽ kể hay hơn.) hoặc câu 
chuyện có thể như thế này:

Xưa kia, một người đàn ông giàu có cho hai người con trai của ông mỗi 
người một căn nhà. một người con trai chăm sóc tốt ngôi nhà, và người kia lại 
không. Và khi mưa xuống, nước lũ dâng lên, gió thổi mạnh đập vào căn nhà. 
ngôi nhà được bảo quản tốt vượt qua được cơn bão, nhưng ngôi nhà bị bỏ bê 
đã bị sụp đổ.

Và tôi nghĩ Chúa Giê-su sẽ giải thích dụ ngôn này như sau:
người đàn ông giàu có kia chính là Cha trên trời của chúng ta, chúng ta 

chính là con trai của ngài (và con gái của ngài), và ngôi nhà chính là thân 
thể của chúng ta. thân thể được “dựng nên cách lạ lùng và siết bao kỳ diệu” 
(thánh vịnh 139:14), như được nói đến trong Kinh thánh—nhưng nó cần phải 
được bảo dưỡng đặc biệt để chống chọi lại những cơn bão của cuộc sống. một 
cách chúng ta có thể làm để thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa về thân thể của 
chúng ta chính là thông qua việc chăm sóc nó. nếu chúng ta làm thế, chúng ta 
được lợi cả hai điều: Chúng ta được chuẩn bị tốt hơn cho những trở ngại của 
cuộc sống, và chúng ta có thể vui hưởng tốt hơn tất cả những điều tốt đẹp mà 
Chúa ban dư đầy cho chúng ta.
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Người bạN của tôi, Rose 
tRải qua thời giaN Rất khó 
khăN. Đầu gối và những 
ngón chân của cô ấy sưng 
tấy và bị viêm, những cơn 
đau buốt khiến cô không 
thể chợp mắt vào ban đêm. 
Cô ấy thường xuyên bị như 
thế từ khi còn nhỏ, nhưng 
chỉ mới dạo gần đây, hàng 
loạt những xét nghiệm tại 
một phòng khám chuyên 
khoa khớp cho thấy cô ấy 
mắc phải một loại suy yếu 
do căn bệnh viêm khớp. 
Bình thường, Rose là một 
người rất năng động, sống 
một cuộc sống bận rộn và 
ý nghĩa. Lẽ dĩ nhiên cô ấy 
thắc mắc tại sao mình lại 
mắc phải căn bệnh không 
thể chữa khỏi này, vì thế, 
cô ấy đã tìm hiểu.

Khi chúng tôi gặp nhau 
và cùng uống cà phê, tôi 
hơi khó hiểu trước lời 
than của cô ấy: “tất cả là 
do những ngón chân cong 
vòng của tôi.” Và rồi, cô ấy 
kể cho tôi nghe về kết quả 
cô ấy tìm hiểu được. tình 
trạng của cô ấy cơ bản là 
do yếu tố di truyền. Giống 
những ngón chân cong bất 
thường xuất hiện ở những 
thành viên trong gia đình, 
Rose bị di truyền chứng 
mẫn cảm đối với căn bệnh 
này. Điều gì đó thuộc về 
môi trường—có lẽ là sự 
nhiễm trùng—đã mở màng 
thời kỳ đầu tiên của cô ấy.

“Điều ấy có làm cho cô 
buồn không?” tôi hỏi.

“tôi sẽ sống cùng với 
nó,” cô ấy trả lời. “những 

ngón chân cong không có 
nghĩa là tôi co rút lại trong 
một góc. tôi mắc căn bệnh 
này bẩm sinh, nhưng tôi 
không để nó hủy hoại cuộc 
sống của tôi. Chúa luôn tốt 
lành với tôi!”

Dù trải qua nhiều năm 
chiến đấu với căn bệnh 
thấp khớp, nhưng kết quả 
chụp X-quang cho thấy 
các khớp của cô ấy bị tổn 
thương rất ít, điều này 
khiến các bác sĩ rất ngạc 
nhiên. Rõ ràng chính lối 
sống năng động, luôn di 
chuyển và cách nhìn tích 
cực đã góp phần vào vóc 
dáng khá cân đối của cô 
ấy.

Sau khi, Rose khập 

Nhöõng ngoùn chaân 
Cong  Voøng  cuûa Rose Abi F. May
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khiễng bước đi cùng với 
vẻ mặt nhăn nhó vì đau, tôi 
nghĩ đến sự kéo dài và khó 
khăn. Quả đúng, chúng ta 
không thể lựa chọn yếu tố 
di truyền, và không phải tất 
cả những đặc điểm về thể 
lý chúng ta được di truyền 
lại đều là tích cực, nhưng 
chúng ta có thể lựa chọn 
làm gì với những gì chúng 
ta được trao. Kinh thánh 

diễn tả thân thể chúng ta 
chính là đền thờ cho linh 
hồn chúng ta cư ngụ, và 
khuyên bảo chúng ta phải 
biết chăm sóc (1 Cô-rin-tô 
3:16-17). Có thể đền thờ 
của tôi không hoàn hảo; 
giống như Rose, tôi có 
những khiếm khuyết mà tôi 
được di truyền lại và những 
tình trạng khác tôi trải qua. 
tuy nhiên, không có điều 

gì thay đổi nghĩa vụ của tôi 
phải “chăm sóc đền thờ của 
mình” bằng cách duy trì 
những thói quen sống lành 
mạnh. Bằng cách cùng hợp 
tác với Chúa, ngài có thể 
giúp tôi đạt được những 
điều tốt nhất từ mọi thứ.

ngồi bên bàn phím 
đủ lâu rồi! Ánh nắng mặt 
trời đang chào đón tôi bên 
ngoài.1

AÊn uoáng coù lôïi cho söùc khoûe
Söùc Maïnh cuûa Hai

Leanna Silver

tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi cho 
dù tôi vừa mới Ngủ tRưa hơN một tiếNg—
điều mà tôi hiếm khi làm.

Có gì không ổn nhỉ? tôi tự hỏi. mình 
bị bệnh sao? tôi kiểm tra nhiệt độ cơ 
thể. Không hề bị sốt.

tôi có việc phải làm, nhưng 
không thể tập trung. Rồi một 
ý nghĩ chợt đến: “nhớ lại 
chế độ ăn uống.”

Rất dễ để 
nhớ những 
gì tôi đã 

ăn ngày hôm đó—một nửa mẩu bánh mì 
nướng và một tách trà vào buổi sáng. tôi 
liếc nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ chiều.

tôi đã quá bận rộn, tôi tự nói với 
chính mình. Làm thế nào tôi có thể chèn 

thời gian để ăn lên trên những việc 
khác tôi phải làm?

tôi là một trong những người 
“may mắn” với quá trình trao 

đổi chất diễn ra 
rất nhanh. tôi 

khó tăng cân 
hơn là giảm 
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cân. tôi cần phải ăn thường xuyên để có 
đủ năng lượng và giữ cân nặng, nhưng mỗi 
lần ăn lại hiếm khi ăn nhiều. Và nếu thức 
ăn không hợp khẩu vị hoặc khi tôi đang trải 
qua những chuyện buồn, tôi sẽ bỏ ăn. Bữa 
ăn nhỏ “thông thường” của tôi và những 
thức ăn vặt thường giảm dần cho đến khi 
tôi hầu như không ăn gì cả.

Kết quả là năng lượng của tôi luôn ở 
mức thấp, tôi thường bị bệnh, và khó khỏi. 
Càng lúc việc tập thể dục càng khó đối 
với tôi, hoặc thậm chí là việc thức dậy vào 
buổi sáng. tôi có một vấn đề, và nó đang 
chuyển biến xấu hơn.

Giải pháp rất rõ ràng—tôi cần phải ăn 
uống tốt hơn—nhưng nó bị chi phối bởi 
thói quen xấu. tôi cầu nguyện về việc này, 
và Chúa chỉ cho tôi tìm sự giúp đỡ từ một 

người bạn.
Đầu tiên, tôi không thoải mái với những 

cuộc gọi và những tin nhắn “phiền phức” 
từ những người bạn tôi tin tưởng để thổ lộ 
chuyện riêng tư. tôi phải không ngừng tự 
nói với bản thân rằng cô ấy chỉ quan tâm 
và rằng tôi cần để cô ấy kiểm tra.  tôi biết 
ơn vì cô ấy thường gọi tôi, hỏi tôi ăn gì vào 
ngày hôm ấy.

Cho dù bạn có bạn bè hay người thân để 
giúp đỡ bạn hay không, luôn có ai đó sẵn 
lòng, người biết về cơ thể bạn tốt hơn chính 
bạn, và sẽ cho bạn những ý tưởng và những 
lời khuyên có ích. Cho dù là vấn đề giảm 
cân, tăng cân, tập thể dục nhiều hơn, hoặc 
đơn giản là ăn uống tốt hơn, Chúa sẽ giúp 
bạn biết và làm bất cứ điều gì bạn cần để 
sống lối sống lành mạnh. 1

Lời cầu nguyện cho ngày

Lạy Chúa Giê-su, khi con nghĩ về lời hứa của Ngài không bao giờ bỏ rơi con, 

không bao giờ rời bỏ con 1, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy con. Không gì 

có thể so sánh được với lời hứa ấy. Ngài là Đấng duy nhất có thể bảo đảm 

như thế. Con có thể mất mọi thứ quý giá đối với con—sức khỏe, giàu sang và 

những người yêu thương—nhưng con sẽ không bao giờ mất Ngài. Ngài luôn 

trung tín. Ngài luôn kề vai sát cánh bên con, Ngài bên con như hình với bóng. 

Ngài bất biến trong cuộc sống. Tạ ơn Ngài về điều đó!

1. Do thái 13:5
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Nếu bạN muốN tậN hưởNg cuộc sốNg tốt đẹp tRoNg 
NhữNg Năm sắp tới, bạN phải đầu tư vào sức khỏe 
của bạN Ngay hôm Nay. Bệnh tật và tai nạn là một phần 
của cuộc sống, và đôi khi, bạn không thể kiểm soát được 
hết những gì mình gặp hoặc những gì xảy ra cho bạn. tuy 
nhiên, việc cơ thể bạn phản ứng lại với những sự việc ấy 
như thế nào, và nó có thể hồi phục và khỏe lại nhanh như 
thế nào là điều bạn có thể kiểm soát được, bởi vì sức đề 
kháng và khả năng hồi phục của cơ thể phụ thuộc rất lớn 
vào những lựa chọn bạn thực hiện hằng ngày để chăm sóc 
cho sức khỏe—bạn ăn gì, bạn tập thể dục thế nào, bạn giải 
quyết căng thẳng như thế nào, việc ngủ nghỉ của bạn và 
thói quen giải trí của bạn, hoặc những lựa chọn khác trong 
cách sống.

Có rất nhiều điều thiết thực rất có lợi một khi quyết 
định cố gắng sống khỏe mạnh hoặc khỏe mạnh trở lại nếu 
bạn đang không khỏe, nhưng lời khuyên tốt nhất bạn có 
được chính là đến từ Chúa. Không ai hiểu cơ thể của bạn 
và những gì cơ thể bạn cần cho bằng ngài, vì thế, điều 
khôn ngoan nhất bạn làm chính là xin ngài chỉ cho bạn 
biết bạn cần phải thay đổi điều gì để có được tình trạng sức 
khỏe tốt nhất (Châm ngôn 3:5-6; Giê-rê-mi-a 33:3).

Dù bạn có tin hay không nhưng Chúa thậm chí có thể 
dùng vấn đề sức khỏe để làm cuộc sống của bạn về lâu dài 
trở nên tốt hơn. Không ai thích bệnh tật, nhưng nếu bạn 
nổ lực hơn để luôn gần bên ngài, vị cố vấn và người đồng 
hành của bạn trong những lúc ấy, mối quan hệ giữa bạn 
và ngài sẽ thêm sâu sắc. nếu bạn xin ngài dạy cho bạn 
điều gì đó hoặc mang đến kết quả tốt đẹp từ những bệnh 
tật, ngài sẽ dạy cho bạn. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn có 
được đức tin mạnh mẽ hơn, bình an trong tâm trí, và nguồn 
an ủi vì biết được rằng ngài đang điều khiển mọi việc—tất 
cả những điều ấy làm cho những lúc khó khăn trở nên dễ 
dàng hơn, và sự khôn ngoan đạt được sẽ ở lại cùng bạn khi 
bạn khỏe hơn.

Lần sau, khi đối mặt với cơn bão của những vấn đề về 
sức khỏe, hãy nhớ rằng trong cái họa đều có cái may và tia 

Maria Fontaine Chaát Löôïng cuûa
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nắng mặt trời sẽ chiếu rọi khi đến thời gian của Chúa, làm 
biến đổi ngay cả bầu trời đen tối nhất.Vẻ đẹp tinh thần vốn 
có được do vượt qua những thử thách sẽ huy hoàng rực rỡ 
hơn cả cầu vòng sau cơn bão và quý giá hơn bất kỳ “hủ 
vàng” nơi phía cuối cầu vòng.  Cho dù bạn trải qua vấn đề 
gì về sức khỏe đi nữa, nhỏ hay lớn cũng không quan trọng. 
Bất cứ vấn đề gì, Chúa đều có thể dùng trong cuộc sống 
của bạn cho những điều tốt đẹp.

Làm những gì bạn có thể để sống cuộc sống khỏe mạnh. 
hãy cho cơ thể của bạn những điều tốt đẹp mà nó cần, và 
tránh những độc tố, căng thẳng hoặc những điều khác làm 
nó trở nên suy yếu. Cũng vậy, hãy làm những gì có thể để 
củng cố tinh thần của bạn bằng cách sống gần với Chúa, 
đọc và thấm nhuần Lời Chúa, và tránh những thứ gây xao 
lãng, suy yếu và làm kiệt quệ tinh thần của bạn. hãy làm 
những gì có thể, và hãy an tâm rằng Chúa sẽ làm những gì 
bạn không thể. Bạn thuộc về ngài mãi mãi, và ngài yêu 
bạn không lời nào có thể diễn tả được! 

Quy luật tự nhiên và những phép lạ
trong lúc Chúa hoạt động trong thế giới thần bí và có thể 

làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành ý định của ngài, 
chúng ta cũng cần chấp nhận sự thật rằng hầu hết thời gian 
Chúa chọn để làm việc trong trật tự tư nhiên mà ngài đã xếp 
đặt. Điều ấy có nghĩa là bạn có trách nhiệm làm những gì có 
thể để chăm sóc cơ thể của bạn bằng cách tuân theo những 
quy luật của Chúa về sống khỏe mạnh—ăn uống hợp lý, tập 
thể dục đều đặn và phù hợp, ngủ đủ, giảm thiểu tối đa căng 
thẳng, chú ý giữ vệ sinh, luôn cẩn trọng để tránh tai nạn, 
v.v… —và khi bị ốm hoặc gặp tai nạn, hãy thực hiện những 
bước thiết thực để giúp cơ thể lành lại. Chúa hiếm khi làm 
khác đi những quy luật tự nhiên của ngài để làm cho bạn 
điều mà bạn có thể tự mình làm được. Về vấn đề sức khỏe, 
hãy làm phần việc của bạn bao gồm chăm sóc tốt cơ thể và 
tinh thần thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục 
hợp lý, cho thân thể và tinh thần nghỉ ngơi đầy đủ, và tiếp 
nhận điều trị y khoa khi cần thiết.

Cuoäc Soáng
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Khỏe mạnh về mặt tinh thần và cảm xúc
Cách thức mà chức năng sinh lý của 

cơ thể chúng ta tương tác với hoạt động 
thuộc về tinh thần và tình cảm chính là một 
chủ đề rất rộng. Có rất nhiều nguyên nhân 
dẫn đến căn bệnh tâm thần từ những trải 
nghiệm và những nỗi đau trong quá khứ 
mà một người vẫn chưa chấp nhận được, 
cho đến những mất cân bằng về thể lý ảnh 
hưởng đến tâm trí và cảm xúc của một 
người, những cảm giác sợ hãi cực độ hoặc 
tội lỗi hoặc tiêu cực hoặc suy nhược, hoặc 
nghiện ngập, hoặc đau đớn về thể xác, hoặc 
căng thẳng, hoặc thậm chí đơn giản chỉ là 
mất ngủ một thời gian.  một người bị ảnh 
hưởng bởi những nguyên nhân ấy ở mức 
độ thế nào và bao lâu là rất khác nhau, tùy 
thuộc vào việc người đó giải quyết những 
nguyên nhân ấy như thế nào và có thể bị 
loại bỏ không. 

ngày càng nhiều những nhà chuyên 
môn về y khoa nhận ra ích lợi của niềm tin 
trong việc vượt qua những vấn đề về mặt 
cảm xúc và tinh thần, đặc biệt những người 
mắc bệnh do bị tổn thương về mặt tâm lý. 
những bệnh nhân quay sang Chúa để có 
được sự an ủi và giúp đỡ thường có chiều 
hướng phục hồi nhanh hơn.

Căng thẳng
Căng thẳng đóng vai trò quyết định đến 

sức khỏe, nó làm suy yếu hệ thần kinh và 
làm giảm tác dụng của bất cứ nổ lực nào 
của bạn nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe. 
Giảm căng thẳng thường có liên quan đến 
việc đánh giá lại những ưu tiên và những 
lựa chọn trong cách sống. Bạn cần phải bắt 
đầu làm điều gì khác đi để mang cuộc sống 
của bạn ở vào trạng thái cân bằng tốt hơn? 
Bạn sẽ phải trả giá gì? Sức khỏe của bạn 
đáng giá thế nào?

Việc chữa lành cần thời gian

hãy cẩn trọng với những sản phẩm, 
những phương cách và những cách điều trị 
cho kết quả tức thì. hầu hết những bộ phận 
trong cơ thể cần thời gian để điều chỉnh. 
tuy một số sản phẩm dược, những dạng 
thuốc bổ, hoặc dụng cụ thể thao có thể làm 
giảm bớt một triệu chứng hoặc giúp bạn 
vượt qua một vấn đề, nhưng nó có thể có 
tác dụng phụ, có thể gây ra những tổn hại 
nghiêm trọng hơn. những loại khác chỉ tốn 
thời gian và tiền bạc.

Khi bạn xem xét đến những lựa chọn 
cho việc chữa trị và sức khỏe, nên nhớ rằng 
việc chữa trị tất cả mọi dạng—thể lý, tâm 
thần, tinh thần, tình cảm—thường cần thời 
gian. Đó là cách Chúa đã tạo ra. Đôi lúc, có 
thể ngài lựa chọn phục hồi chúng ta khỏe 
mạnh lại một cách kỳ diệu và nhanh chóng, 
nhưng phần lớn, cơ thể và tinh thần của 
chúng ta cần thời gian để được hồi phục và 
chữa trị. Đây là cách mà Chúa làm nên cơ 
thể chúng ta và cách chúng hoạt động. Đó 
cũng là một trong những cách ngài dùng 
để làm sâu sắc tinh thần và cách nhìn của 
chúng ta về cuộc sống, và giúp chúng ta 
học những bài học và có được kinh nhiệm 
quý báu và sự trưởng thành.

Chữa trị cần thời gian. nó là một quá 
trình. nếu có sự mất cân bằng nào đó 
trong cơ thể, hãy cân bằng trở lại thông 
qua những lựa chọn sống lành mạnh, 
thông qua những cải thiện đều đặn, thông 
qua những thay đổi không ngừng. hãy 
cho cơ thể có thời gian hồi phục từ trong 
ra ngoài, để được tăng sức, và tự hồi 
phục. Và trong thời gian đó, hãy để Chúa 
Giê-su hoạt động nơi tinh thần của bạn 
và mang những thay đổi, kết quả giá trị 
và tốt đẹp sẽ gắn bó với bạn suốt cuộc 
đời. “hãy chứng tỏ lòng kiên nhẫn bằng 
những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn 
hảo, không có chi đáng trách, không thiếu 
sót điều gì” (Gia-cô-bê 1:4). 1
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Mối LiêN KếT GiữA sứC Khỏe 
và hạNh phúC
Người có sức khỏe là có hy vọng và người có hy vọng là 

có mọi thứ.—Ngạn ngữ Ả-rập

Chính sức khỏe mới là của cải thật sự chứ không phải 

vàng bạc.—Mahatma Gandhi (1869-1948)

hạnh phúc không gì ngoài một sức khỏe tốt và một trí 

nhớ tồi.—Albert Schweitzer (1875-1965)

Thật đáng ngạc nhiên khi trải nghiệm cuộc sống trở nên 

sinh động hơn khi cơ thể bạn được có cơ hội tăng thêm 

chút sức mạnh.—Frank Duff (1889-1980)

Mối quan hệ lành mạnh với Chúa góp phần làm cho tình 

trạng sức khỏe tốt hơn do được làm vơi đi bớt lo âu. “Bình 

an của Chúa, bình an vượt lên trên hết mọi hiểu biết sẽ 

giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Giê-su” 

(phi-líp-phê 4:7)—D.B.B

Làm việc suốt bảy ngày một tuần là chống lại luật của 

Chúa về sức khỏe và hạnh phúc.—D.B.B

Chúa muốn chúng ta là một người cân bằng và đa dạng 

về thể lý, tinh thần, tâm thần và tình cảm. Điều đó có 

nghĩa là đừng làm gì quá mức. hãy ý thức.—D.B.B

Chúng ta biết rằng tâm trí và thể xác nối kết với nhau và 

thái độ có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, sự chết—

Toshihiko Maruta, người đứng đầu trong cuộc nghiên 

cứu kéo dài nhiều thập kỷ tiến hành bởi Mayo Clinic, cuộc 

nghiên cứu chứng minh những người lạc quan sống thọ 

hơn khoảng 19% số người bi quan.

Kế hoạch về sức Khỏe 
của chúa

D.B.B

Khỏe mạnh tốt hơn là được 
chữa lành. hãy nhớ, phòng bệnh 
hơn chữa bệnh. tốt hơn nên xây 
hàng rào chặn phía trên vách đá, 
nếu không sẽ bị rớt xuống phía 
đáy nơi bệnh viện chờ sẵn. Cách 
tốt nhất để phòng bệnh chính 
là tuân theo những quy luật tự 
nhiên về sức khỏe của Chúa: 
Sống, ăn uống, làm việc, vui 
chơi, nghỉ ngơi, và yêu hợp lý và 
duy trì mối quan hệ tốt với ngài.

Bạn không thể vi phạm 
những quy luật về sức khỏe của 
Chúa hoặc không quan tâm chăm 
sóc cơ thể và mong được khỏe 
mạnh, bởi vì Chúa tạo ra bạn 
giống với một cơ chế máy móc 
khiến bạn hối tiếc với những gì 
đã làm. Không phải Chúa thích 
trừng phạt hay thích nhìn bạn 
đau đớn. trái lại, ngài tạo ra 
những quy luật về sức khỏe bởi 
vì ngài yêu bạn và muốn bảo 
vệ bạn khỏi nguy hại. những 
quy luật ấy giúp bạn hạnh phúc 
hơn, tận hưởng cuộc sống tốt và 
hữu ích hơn bằng cách biết làm 
những gì bạn có thể để giữ sức 
khỏe và để khỏe mạnh. “Anh em 
đã biết những điều đó, nếu anh 
em thực hành thì thật phúc cho 
anh em” (Gio-an 13:17).

Chúa đã tạo dựng nên bạn, 
và ngài biết điều gì tốt nhất 
cho bạn. hãy chăm sóc tạo vật 
của Chúa bằng cách làm theo 
những quy tắc hữu ích của ngài 
và ngài sẽ ban cho bạn một sức 
khỏe tốt.1
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kieät 
söùc
7 caùch 
Gia taêng 
Naêng Löôïng

Jessie Richards

1. Ăn sáng.
những cuộc nghiên cứu 

cho thấy rằng những ai ăn 
sáng sẽ có được tâm trạng 
tốt hơn và có dồi dào năng 
lượng suốt một ngày so với 
những người không ăn sáng.

những nhà nghiên cứu 
tại trường đại học Cardiff 
cũng cho biết: ăn một chén 
ngũ cốc giàu chất dinh 
dưỡng vào mỗi buổi sáng 
sẽ giảm thấp mức độ của 
hóc-môn stress Cortisol.

Luôn tránh những thực 

phẩm chế biến, tăng lực, 
bao gồm ngũ cốc đóng hộp.

2. Uống nước.
 Đôi khi tình trạng mất 

nước nhẹ cũng làm cho bạn 
cảm thấy mệt mỏi và lờ đờ. 
thành phần chủ yếu của 
máu và những chất lỏng 
khác trong cơ thể là nước. 
thậm chí chỉ với tình trạng 
mất nước nhẹ có thể làm 
máu đặc hơn, khiến tim 
phải bơm mạnh để mang 
máu đến các tế bào và các 
bộ phận trong cơ thể, kết 

quả gây ra tình 
trạng mệt mỏi.
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Giải pháp rất đơn giản: 
một ly nước cao. ngoài 
việc uống thêm nước, nên 
ăn những loại thực phẩm có 
hàm lượng nước cao, ví dụ 
như: cà-rốt, dưa hấu, cam, 
và những rau quả nhiều 
nước khác.

3. Đi dạo quanh khu nhà.
Có vẻ như hoạt động thể 

lý khi bạn đang mệt mỏi 
sẽ làm cho bạn mệt hơn, 
nhưng sự thật là hoàn toàn 
ngược lại. hoạt động thể 
lý vừa phải như đi dạo làm 
tăng năng lượng.

trong những cuộc thử 
nghiệm được tiến hành 
ở trường đại học bang 
California, đi bộ nhanh 10 
phút không chỉ làm tăng 
năng lượng, nhưng những 
tác động kéo dài đến hai 
giờ. Và khi những cuộc 
đi bộ mười phút mỗi ngày 
trong suốt ba tuần, những 
người đi bộ cho thấy được 
họ tăng sức lực tổng thể và 
cải thiện tâm trạng.

4. Ăn những thức ăn vặt 
giàu năng lượng.

thức ăn vặt bao gồm 
protein, một lượng chất béo 
nhỏ, và chất xơ—như bơ 

đậu phộng ăn kèm với 
bánh quy giòn làm từ 

lúa mì nguyên hạt 
hoặc yogurt 

không đường kèm với các 
loại hạt—rất ngon và bổ 
dưỡng.

Carbonhydrates cung 
cấp nhanh năng lượng cho 
cơ thể, protein duy trì năng 
lượng và chất béo dự trữ 
năng lượng.

Cố gắng ăn cách mỗi ba 
đến bốn tiếng. Ăn ba bữa ăn 
nhỏ và hai lần ăn nhẹ giữa 
các buổi ăn chính có thể 
giữ cho mức năng lượng và 
lượng đường trong máu của 
bạn ổn định suốt cả ngày. 
Lưu ý từ “nhỏ”. Bữa ăn quá 
nhiều cần nhiều hơn năng 
lượng để tiêu hóa, như thế 
có thể sẽ làm bạn buồn ngủ, 
lờ đờ.

những thực phẩm ngọt 
làm tăng đột ngột đáng kế 
lượng đường trong máu, ban 
đầu làm tăng nhanh năng 
lượng của bạn. nhưng tiếp 
sau mức độ cao ấy chính là 
sự giảm nhanh lượng đường 
trong máu có thể khiến bạn 
cảm thấy kiệt sức. Chất xơ 
có tác dụng giải phóng dần 
carbonhydrates, nhờ thế, 
glucose được giải phóng 
bởi những thực phẩm giàu 
chất xơ sẽ vào máu với tốc 
độ chậm và ổn định—năng 
lượng ở dạng sức bền.

một vài gợi ý cho những 
lựa chọn giàu chất xơ: một 
chén bột ngũ cốc, đậu đen 
và bánh mì lúa mạch kẹp 
phô-mai, bắp nổ hoặc một 
quả táo.

5. Pha một tách cà phê 
kiểu Ý.

nếu bạn uống cà-phê, 
bên cạnh chất làm tỉnh 
táo nhanh caffeine hãy 
uống kèm với sữa bột giàu 
protein có tác dụng duy trì 
năng lượng, bằng cách pha 
một tách cà-phê kiểu Ý. 
Sữa biến cà-phê của bạn 
thành dạng thức uống giàu 
protein, bổ sung thêm năng 
lượng cho cơ thể. Cũng thế, 
cung cấp thêm can-xi tốt 
cho xương, đừng làm mất 
đi tác dụng tốt bởi việc cho 
quá nhiều đường. thêm vào 
đó một ít quả hạnh, và chất 
béo có lợi cho sức khỏe sẽ 
thật sự giúp bạn duy trì hoạt 
động, trong khi làm bạn 
cảm thấy đang nuông chiều 
chính mình.

6.  Giảm căng thẳng.
một trong những điều 

làm hao tốn năng lượng lớn 
nhất chính là căng thẳng. 
Căng thẳng triền miên, 
ngay cả ở mức độ thấp, sẽ 
ăn mòn năng lượng của 
bạn. Dần dần bản thân bạn 
sẽ thấy mình chẳng làm 
được gì nhiều và cảm thấy 
căng thẳng tăng lên.

Bất cứ điều gì làm bạn 
thoải mái sẽ làm giảm căng 
thẳng, và sẽ giúp tăng năng 
lượng.

hít thở bằng bụng. Khi 
hít vào, bụng của bạn nên 
phồng to như trái bóng; 
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khi thở ra, bụng bạn xẹp 
xuống. Lẽ dĩ nhiên, việc 
nhớ luyện tập hít thở sâu 
không phải là điều đầu tiên 
bạn nhớ đến khi đứng dưới 
nòng súng, vì thế để nhắc 
nhở, thử đặt một bức tranh 
thanh bình với từ “hít thở” 
kế bên máy vi tính của bạn 
hoặc bất cứ nơi nào bạn dễ 
bị căng thẳng.

hãy loại bỏ những phẫn 
uất. Giữ lấy những phẫn uất 
sẽ thúc đẩy tâm trí và cơ thể 
bạn phản ứng lại như thể nó 
đang trải qua căng thẳng 
triền miên kéo dài, kết quả 
là làm suy yếu hệ miễn dịch 
và dần dần làm kiệt sức. 
mặt khác, cố gắng cảm 
thông và tha thứ sẽ giúp 
kiểm soát được căng thẳng.

7. Tiếp sinh lực cho tinh 
thần.

Cuộc sống tiếp diễn. 
những khó khăn về mặt 
cảm xúc là không thể tránh 
khỏi, nhưng nếu bạn phản 
ứng lại một cách khôn 
ngoan—cầu nguyện và tích 
cực sẽ giúp ích—và như 
thế, não và cơ thể của bạn 
sẽ phấn chấn lại, tiếp theo 
là nghị lực và sức sống của 
bạn cũng được mạnh lên.

Dội nước vào mặt hoặc 
tắm. những cuộc nghiên 
cứu cho thấy nước có thể 
tăng năng lượng và giúp 
bạn giảm đi cảm giác quá 
tải.

nghe nhạc là một trong 
những cách hữu hiệu nhất 
để đối mặt với tâm trạng 

không tốt, giảm căng 
thẳng và tăng năng lượng. 
nghiên cứu cho thấy âm 
nhạc có tác động tích cực 
giúp bạn đỡ cảm thấy  mệt 
mỏi. hãy mở những bài 
nhạc bạn ưa thích mỗi khi 
bạn cần phấn chấn lên.

hãy làm những việc 
tốt. Cuộc nghiên cứu được 
xuất bản trong tờ báo 
Sức Khỏe và hành Động 
Xã hội cho thấy những 
hành động vị tha có thể 
đẩy mạnh sáu phạm vi có 
ảnh hưởng đến mức năng 
lượng của cơ thể: sự thỏa 
mãn trong cuộc sống, sự tự 
trọng, cảm giác điều khiển 
được cuộc sống, sức khỏe 
thể lý, tâm trạng và hạnh 
phúc. 1

đưa ra những quyết định về những phương thức điều trị y khoa được dựa trên sự hiểu biết 
rõ, được cầu nguyện nhiều, và cẩn thận là hết sức quan trọng. Cần khôn ngoan hỏi ý kiến 
người thứ hai hoặc thậm chí thứ ba, và tìm hiểu những rủi ro và những tác dụng phụ có 
hại có thể xảy ra của mỗi một lựa chọn trước khi đưa ra quyết định.

Chúa thường để chúng ta quyết định. ngài sẵn sàng hướng dẫn bạn trong việc tìm hiểu 
và cân nhắc những lựa chọn, nhưng ngài nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy” 
(mát-thêu 9:29). Bạn có lòng  tin vào Chúa sẽ hành động một cách độc lập nhiều hơn, hay 
vào những chuyên gia y khoa?

Cuối cùng chính là đức tin của bạn về sự việc này là thế nào. Đó chính là một quá trình 
bao gồm những suy nghĩ thận trọng được cầu nguyện nhiều và thật sự thành thật với chính 
bản thân bạn và Chúa. Không có ích gì khi giả vờ có lòng tin vào một hành động nào đó 
nhưng thực chất bạn không có lòng tin.

một khi bạn có được quyết định cùng với sự giúp đỡ của Chúa và xin ơn lành của ngài 
cho hành động mà bạn đã lựa chọn, bạn có thể nhắc lời hứa: “hãy ký thác đường đời cho 
Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay” (thánh vịnh 37:5). 1

(tiếp theo trang 13)
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?
traû Lôøi NhöõNG caâu hoûi cuûa baïN

Chúa hay thuoác
Làm thế nào tôi biết được ý chúa?

H: tôi chịu đựNg một căN bệNh kiNh 
NiêN. tôi xiN chúa chữa làNh tôi 
mà khôNg cầN đếN sự caN thiệp của 
y khoa, và tôi tiN Ngài có thể, NhưNg 
Ngài vẫN chưa làm. gầN đây, bác sĩ đề 
Nghị một hướNg điêu tRị hoặc một phươNg 
pháp điều tRị tôi đaNg xem xét. làm thế 
Nào tôi biết điều gì là tốt Nhất cho tôi 
tRoNg tRườNg hợp Này?

T: Cho dù bạn khỏe lại nhờ vào tiến trình chữa 
lành tự nhiên, hay do việc chữa trị thuộc về y khoa, 
hoặc do sự can thiệp thiêng liêng, tất cả sự chữa lành 
đều là một món quà của Chúa. Khi chúng ta nghe cụm từ 
“chữa lành thuộc về siêu nhiêu”, chúng ta đều nghĩ đến 
những sự chữa lành vượt xa tự nhiên và lĩnh vực y khoa. 
nhưng Chúa không chỉ hoạt động theo những cách thức 
kỳ diệu. những cơ chế phục hồi của cơ thể được tạo ra 
một cách tuyệt diệu, và những khám phá của khoa học 
cho chúng ta hiểu được những gì cơ thể cần để hồi phục, 
cũng như tiến trình chữa lành có thể được hổ trợ như thế 
nào, thật kỳ diệu—cho dù những người tìm ra những 
khám phá có nhận biết được sự thật hay không. “[Chúa] 
ban sự khôn ngoan cho những nhà thông thái. người mạc 
khải điều thẳm sâu và bí ẩn” (Đa-ni-en 2:21-22). “mọi ơn 
lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn 
xuống từ Chúa là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gia-cô-
bê 1:17). Điều không hay chính là một số nghiên cứu y 
học và khoa học đạt đến những kết luận sai trái và không 
phải được linh hứng bởi Chúa, và những chương trình 
điều trị dựa trên những suy nghĩ sai lầm thường dẫn đến 
nguy hại hơn là có kết quả tốt. Đây là lý do tại sao việc 

(xem tiếp ở trang 12)
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Ngöûi höông 
nhöõng boâng hoaCurtis Peter van 

Gorder

được siNh Ra vào 
“bi” (befoRe 
iNteRNet—tRước 
thời đại iNteRNet), 
tôi NhìN thấy mọi 
Người điêN cuồNg 
gửi tiN NhắN và đôi 
khi tự hỏi khôNg 
biết họ tồN tại thế 
Nào Nếu “tRở về 
thời xưa”, khi mà 
“gửi tin nhắn” bằng 
máy đánh chữ nặng 
30 pound, sửa xóa 
bằng chất lỏng rất 
bẩn hoặc cục tẩy, đi 
đến bưu điện, xếp 
hàng mua tem, đợi 
một đến hai tuần để 
bức thư đến nơi, và 
đợi thêm một hoặc 
hai tuần nữa để 

nhận được hồi âm.
tại sao mọi 

người lại quá bận 
rộn như thế? ngày 
hôm nay, tài xế 
honda ôm của tôi 
vừa chạy xưa vừa 
thương lượng một 
vụ kinh doanh bằng 
điện thoại đi động. 
Anh ấy có còn nhớ 
gọi điện nơi công 
cộng đồng nghĩa 
với việc tìm phòng 
điện thoại công 
cộng, có đúng đồng 
xu, và bỏ thêm tiền 
xu vào nếu cuộc gọi 
dài hơn 3 phút?

Điều tôi muốn 
biết chính là thời 
gian chúng ta tiết 

kiệm được do 
không phải trải qua 
những việc này trôi 
đi đâu? Chẳng phải 
lẽ ra chúng ta thảnh 
thơi với thời gian 
thư giãn, nhờ vào 
những điều kỳ diệu 
hiện đại tiết kiệm 
thời gian sao?

Có phải chỉ đơn 
giản là vấn đề quản 
lý thời gian không 
tốt? Lời khuyên 
của Chúa: Dành 
điều ưu tiên. Phân 
công công việc. 
Làm những phần 
việc khó trước. Dọn 
dẹp những điều 
bừa bộn trong cuộc 
sống. học cách nói 

không. …
nhưng còn nhiều 

điều phải làm hơn 
thế. Đôi khi không 
phải câu hỏi chúng ta 
đang làm gì, nhưng 
chính là chúng ta 
đang trở nên thế nào. 
nhà hiền triết Ấn Độ 
Rabindranth tagore 
đã nói: “một người 
quá bận rộn làm việc 
tốt sẽ không có thời 
gian để làm người 
tốt.”

Làm thế nào 
chúng ta có thể 
chậm lại một chút 
và tận hưởng cuộc 
sống hơn, nhưng 
vẫn làm mọi việc 
chúng ta cần phải 
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hoàn thành?
ngày hôm 

trước, khi đang 
chuẩn bị đi họp, 
đứa cháu gái nắm 
lấy tay tôi và hỏi 
một cách rất phấn 
khởi: “Con có thể 
trình diễn cho ông 
xem một vài bước 
nhảy con vừa học 
được trong lớp 

khiêu vũ không ạ?”
trước khi thốt 

ra: “Xin lỗi, ông rất 
bận. Cháu có thể 
biểu diễn cho ông 
xem vào lúc khác,” 
tâm trí tôi đi trước 
năm năm khi tôi 
nghe cô bé vội vã 
chạy ra cửa: “Xin 
lỗi ông! Cháu là 
một thiếu niên rất 

bận rộn.”
“Chắc chắn 

rồi,” tôi nói. “hãy 
biểu diễn cho ông 
xem nào.”

năm phút nhảy 
thật sôi nổi và tiếp 
theo là tràn vỗ tay, 
tôi đi họp đỡ căng 
thẳng hơn và lạc 
quan hơn.

tôi đã tìm thấy 

câu trả lời. nếu 
chúng ta dành thời 
gian ngừng và ngửi 
hương hoa, hương 
của chúng sẽ lưu 
lại bên ta suốt cả 
ngày, nhắc chúng 
ta nhớ có những 
điều quan trọng 
trong cuộc sống 
hơn là việc vội vã 
làm việc kế tiếp. 1

löông thöïc cho ngöôøi ñoïc

Saùch Höôùng daãn cuûa Ngöôøi Cheá Taïo

hầu Như tất cả 
NhữNg thiết bị đều 
có kèm theo sách 
hướNg dẫN do Nhà 
sảN xuất cuNg cấp, 
cho ta NhữNg chỉ 
dẫN cơ bảN về việc 
bảo dưỡNg và chỉ 
cho biết phải làm 
thế Nào khi gặp 
tRục tRặc. Đấng 
Sáng tạo ra chúng 
ta ban cho chúng 
ta sách hướng dẫn, 
chính là quyển 
Kinh thánh để 

hướng dẫn chúng 
ta cách bảo dưỡng 
“máy móc”. hoàn 
cảnh và điều kiện 
thay đổi, nhưng 
những nguyên tắc 
cơ bản để sống 
khỏe là không bao 
giờ thay đổi. Làm 
theo những nguyên 
tắc ấy, và bạn có thể 
chắc chắn rằng bạn 
sẽ gặp ít hư hỏng 
hơn.

Dưới đây là 
một số những lời 

khuyên quý giá 
trong Kinh thánh 
về những điều cơ 
bản để sống khỏe:

Cẩn thận với việc 
ăn uống của bạn.
Ăn một chế độ ăn 
uống cân bằng.

Chúa nói: “Đây 
ta ban cho các 
ngươi mọi thứ cỏ 
mang hạt giống, … 
và mọi thứ cây có 
trái mang hạt giống 
để làm lương thực 

cho các ngươi”
—Sáng thế 1:29
mọi loài di động 
và có sự sống sẽ là 
lương thực cho các 
ngươi. ta ban cho 
các ngươi tất cả 
những thứ đó
—Sáng thế 9:3

Đừng ăn quá nhiều.
Kẻ say sưa ăn nhậu 
ắt sẽ phải túng 
nghèo; kẻ mơ màng 
buồn ngủ sẽ khố 
rách áo ôm—Châm 
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ngôn 23:21

Đừng ăn quá ít.
nên ăn uống vì như 
thế mới có thể tồn 
tại.—Công vụ tông 
đồ 27:34

Đừng quá lo lắng 
về việc ăn uống của 
bạn.
Đừng lo cho mạng 
sống: lấy gì mà 
ăn hoặc lấy gì mà 
uống. Chẳng phải 
mạng sống quan 
trọng hơn của ăn 
s ao?—Mát - thêu 
6:25

Sống một cuộc 
sống cân bằng.
Tập thể dục.
Luyện tập thân thể 
ích mọi bề.—1 Ti-
mô-thê 4:8

Ngủ đủ.
Bạn có thức khuya 
hay dậy sớm, khó 
nhọc làm ăn cũng 
hoài công. Còn kẻ 

được Chúa thương 
dầu có ngủ, người 
vẫn ban cho đủ 
dùng.—Thánh vịnh 
127:2

Phải cân bằng giữa 
làm việc và nghỉ 
ngơi.
Sáu ngày làm 
việc, còn ngày thứ 
bảy dành để nghỉ 
ngơi.—Xuất hành 
23:12

Hãy tích cực.
tâm trí hân hoan 
làm thân xác lành 
mạnh, tinh thần suy 
sụp khiến gân cốt 
rã rời—Châm ngôn 
17:22

Đừng bỏ qua phần 
linh hồn.
Hãy nuôi dưỡng 
tinh thần.
người ta sống 
không chỉ nhờ cơm 
bánh, nhưng còn 

nhờ mọi lời miệng 
Chúa phán ra.—
Mát-thêu 4:4

Kết hiệp với Chúa.
những người cậy 
trông Đức Chúa 
thì được thêm sức 
mạnh. như thể 
chim bằng, họ tung 
cánh. họ chạy hoài 
mà không mỏi mệt, 
và đi mãi mà chẳng 
chùn chân.—I-
sai-a 40:31

Suy nghĩ và nói một 
cách tích cực.
Lời tử tế là tảng mật 
ong làm cổ họng 
ngọt ngào, khiến 
xương cốt lành 
mạnh—Châm ngôn 
16:24

Tôi cầu chúc 

anh được 

mọi bề thịnh 

đạt: thể xác 

mạnh khỏe 

và tinh thần 

phấn chấn.

—3 Gio-an 2
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Cöôøng Traùng

Nhôø Theå Duïc
Cheryl M. Stevens

một tRoNg NhữNg khía 
cạNh quaN tRọNg tRoNg 
việc duy tRì sức khỏe tốt 
chíNh là tập thể dục. tập 
thể dục có thể bao gồm 
những môn thể thao, tập 
luyện sức bền, đi bộ, leo 
cầu thang, hoặc bất kỳ hoạt 
động nào làm tim bơm 
máu, lưu thông máu, và cơ 
hoạt động. Dưới đây là một 
số lợi ích của lối sống năng 
động.

Năng lượng được gia 
tăng. Cảm thấy mệt mỏi 
sau một ngày mệt nhọc? 
Đi bộ nhanh, chạy bộ, hoặc 
đạp xe đạp vòng quanh khu 
nhà sẽ làm cho oxy và máu 
giàu dinh dưỡng chạy qua 
khắp các bộ phận của cơ thể 
và bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo.

Kiểm soát được cân 
nặng. những bài luyện tập 

tim mạch thường xuyên 
chính là bí quyết cho việc 
giảm cân lành mạnh, nhưng 
luyện tập thể dục cũng quan 
trọng đối với việc tăng cân 
lành mạnh. những bài tập 
thể dục luyện sức bền như: 
cử tạ chẳng hạn có thể giúp 
tăng cường cơ bắp.

Sức khỏe tốt hơn. 
Luyện tập thể dục hợp lý 
làm tăng hệ miễn dịch, đặc 
biệt tập thể dục nơi không 
khí trong lành, có ánh 
nắng mắt trời và nó còn 
giúp tống chất độc ra khỏi 
cơ thể. Cả hai điều lợi ích 
này cải thiện tình trạng sức 
khỏe toàn diện.

Khả năng tổn thương 
được giảm thiểu. Khi cơ 
thể được luyện tập thể dục 
hợp lý, khả năng dễ chấn 
thương đối với những loại 

chấn thương gặp phải do 
lối sống hoặc những công 
việc ngồi nhiều, ví dụ như 
những vấn đề ở lưng, đau 
cổ hoặc căng cơ. Chỉ cần 
lưu ý không tập quá sức khi 
mới bắt đầu chế độ luyện 
tập thể dục, vì như thế 
cũng có thể dẫn đến chấn 
thương.

Trẻ trung. tập thể 
dục đều đặn có thể ngăn 
ngừa ung thư, chứng loãng 
xương, tiểu đường, và 
những chứng bệnh mãn 
tính khác. Luyện tập tăng 
sức bền tái tạo mô cơ, có 
tác dụng như thành phần 
chống lão hóa.

Giảm căng thẳng. 
thông qua việc kích thích 
tiết endorophins, chất hóa 
học được tiết ra từ não bộ 
giúp cơ thể khỏe mạnh, tập 
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thể dục giảm căng thẳng và 
sự mệt mỏi thuộc về cảm 
xúc và tinh thần sau một 
ngày làm việc mệt nhọc 
nhưng lại ngồi nhiều.

Thêm minh mẫn. tập 
thể dục kích thích sự lưu 
thông của máu và oxy đến 
mọi bộ phận của cơ thể, 
bao gồm cả não. những 
người làm công việc mang 
tính sáng tạo hoặc bản chất 
công việc là giải quyết vấn 
đề thường làm việc với 
năng suất cao hơn sau khi 
vận động thể dục.

Ngủ ngon hơn. Vận 

động cơ thể thường xuyên 
có thể giúp bạn dễ ngủ và 
ngủ sâu, điều này sẽ cải 
thiện tâm trạng, năng suất 
làm việc và khả năng tập 
trung. Đừng tập thể dục 
quá gần với giờ ngủ, nếu 
không bạn sẽ khó ngủ.

tập thể dục không 
phải là một công việc. 
tham dự lớp khiêu vũ, 
tham gia vào những trò 
đá banh hoặc bóng rỗ 
nơi công viên, hoặc tham 
gia vào câu lạc bộ xe đạp 
hoặc đi bộ. nếu bạn cảm 
thấy chán với một hoạt 

động nào đó, hãy thử loại 
hình khác. Bạn càng hứng 
thú với việc tập thể dục, 
bạn sẽ càng dễ dàng biến 
nó thành một thói quen và 
lợi ích mang lại sẽ càng to 
lớn hơn.

Và nếu bạn không thể 
sắp xếp thời gian cho việc 
tập thể dục, hãy nhớ rằng 
hoạt động cộng gọp lại 
cũng có lợi ích gần như 
tương tự. Đi bộ đến cửa 
hàng. Đi thang bộ thay vì 
thang máy. Chơi với con 
cái thay vì chỉ ngồi và 
xem chúng chơi. 1

thinh laëng
Bài Luyện Tập Tinh Thần

sức khỏe tiNh thầN Rất 
quaN tRọNg đối với toàN 
bộ tìNh tRạNg sức khỏe 
của chúNg ta. Khi tinh 
thần chúng ta bình tĩnh và 
bình an, cơ thể của chúng ta 
được lợi.

Kinh thánh nói: “hãy 
đến gần Chúa, người sẽ 
đến gần anh em” (Gia-cô-
bê 4:8). âm nhạc truyền 
cảm hứng, đọc sách và 
cầu nguyện lớn tiếng có 
thể giúp ích cho chúng ta, 

nhưng cũng có những lúc, 
chúng ta nên trò chuyện với 
Chúa trong thinh lặng. ngài 
nói: “Dừng lại: hãy biết ta 
đây là Chúa!” (thánh vịnh 
46:10)

mục đích của bài luyện 
tập tinh thần này chính là 
mang bình an đến cho tinh 
thần của bạn thông qua việc 
dành 10 hoặc 15 phút cho 
việc suy ngẫm thinh lặng.

tìm một nơi thinh lặng, 
nơi bạn không bị làm phiền. 

Bạn có thể đọc thánh vịnh 
hoặc nghe một bài hát 
thánh ca hoặc bài hát phúc 
âm để tâm trí bạn không 
còn vướng bận bởi những 
việc khác và giúp bạn “vào 
cửa thánh điện cất tiếng tạ 
ơn” (thánh vịnh 100:4). 
Kế đến, hãy suy ngẫm một 
hoặc vài những ý nghĩ sau.

từ thế giới tội lỗi và ồn ào
tôi hối hả chạy trốn;
một giọng nói nhỏ trong 

thâm tâm
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tôi chờ đợi với lòng 
kính sợ khiêm cung:

Giờ đây, con im lặng và 
lặng yên,

Không dám động đậy 
trước nhan thánh ngài;

Xin biểu lộ cho tâm hồn 
đang chờ đợi của con

Bí mật của tình yêu 
ngài.—Charles Wesley

thư giãn và buông bỏ 
mọi thứ khi bạn bước vào 
trong sự hiện diện của 
Chúa. Bạn có thể thư giãn 
và buông bỏ mọi thứ, chính 
xác bởi vì Chúa đang hiện 
diện. trong sự hiện diện 
của ngài, không có điều 
gì thật sự quan trọng; tất 
cả mọi việc đều trong tay 
ngài. Căng thẳng, băn 
khoăn, lo lắng, thất vọng, 
tất cả đều tan biến trước 
ngài, như tuyết tan trước 

mặt trời.—James Borst

Chạy trốn khỏi tất cả 
những cảnh tượng nơi mặt 
đất;

Để cho sự phù hoa và ồn 
ào biến mất;

trong sự thinh lặng nơi 
tâm trí,

tôi tìm thấy thiên đàng, 
và Chúa của tôi.—Isaac 
Watts

hầu như không bao giờ 
có một sự thinh lặng hoàn 
toàn nơi tâm hồn của chúng 
ta. Chúa hầu như không 
ngừng thì thầm với chúng 
ta. Chỉ khi nào những âm 
thanh của thế gian tắt hẵn 
nơi tâm hồn hoặc chìm sâu, 
chúng ta mới có thể nghe 
thấy những tiếng thì thầm 
của Chúa. ngài luôn thì 
thầm với chúng ta, chỉ là do 

chúng ta không luôn nghe 
thấy, bởi vì tiếng ồn, sự vội 
vã, sự xao lãng mà những 
hối hã của cuộc sống gây 
ra.—F.W Faber 

Chúng ta không bao 
giờ có thể hoàn toàn khỏe 
mạnh cho đến khi chúng 
ta có được mối quan hệ 
sống động với Chúa thông 
qua Con của Người, Chúa 
Giê-su. Bạn có thể bắt đầu 
mối quan hệ này ngay bây 
giờ bằng cách cầu nguyện 
lời nguyện đơn giản sau:

Lạy Chúa Giê-su, con tin 
Ngài và muốn biết về Ngài 
rõ hơn. Xin luôn ở bên con. 
A-men.  



Cơ thể của con là một bộ máy năng 
suất cao và phức tạp lạ thường, nhưng 
nó cần được bảo dưỡng hợp lý để vận 
hành tốt. nếu con không muốn mắc 

bệnh hoặc những vấn đề thể lý khác, con 
phải làm phần việc của con. Việc này mất 

thời gian, suy nghĩ, và nổ lực. Con phải ăn 
uống hợp lý, uống nhiều nước, ngủ đủ, tập thể 

dục, kiểm tra mắt và răng định kỳ, hạn chế tiếp 
xúc với những thứ có thể gây hại, v.v ….
Chăm sóc cơ thể không bao giờ dễ dàng và đơn 

giản, nhưng thậm chí phức tạp và khó khăn hơn nhiều. 
thế giới đang thay đổi, điều này làm thay đổi cách sống 

của con người, và đặt ra những nhu cầu to lớn hơn đối 
với cơ thể. Rất nhiều những căn bệnh nguy hiểm làm chết 
nhiều người ở những thế hệ trước được giảm thiểu và xóa 
sạch, nhưng những thách thức mới xuất hiện do những 
thứ như thức ăn chế biến, tiếp xúc thường xuyên với hóa 
chất, khói, những công việc ngồi nhiều, và căng thẳng 

của lối sống thế kỷ 21.
Không dễ dàng, nhưng nếu con cố gắng hết sức 

để sống lối sống lành mạnh, con sẽ tránh cho mình 
rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Con cũng 

sẽ nhận ra rằng dễ dàng hơn để xin ta can 
thiệp khi con bị ốm, bởi vì rất khó có lòng tin 

vào việc ta sẽ sửa chữa những vấn đề con 
biết do chính mình gây ra. Đây chính là 
cách hiểu đúng về sự chữa lành, nhưng 
nguyên tắc còn áp dụng để có được sự 
giúp đỡ của ta trong bất kỳ khó khăn 
nào con đối mặt. Con làm điều con có 
thể, và ta sẽ làm điều con không thể.

chuùa gieâ-su vôùi tình yeâu

Haõy laøm phaàn vieäc cuûa con


