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Lời tâm tình

Ai đó nói hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra. Càng dành thời gian ở bên 
một người bạn, tôi càng thấy rõ điều ấy đúng.

Cách đây bốn năm, anh ấy là một thương gia thành đạt. Và rồi một trong 
những nhân viên của anh bị thất bại, xuất hiện với khẩu sung trong tay, ý định 
giết hết bao nhiêu người anh có thể. trong nỗ lực tước súng khỏi tay người nhân 
viên, bạn của tôi đã mất một cánh tay và một con mắt. Vài tuần sau khi xuất viện, 
tất cả tiền dành dụm của anh đều hết sạch. Vợ tôi và tôi gặp anh khi chúng tôi 
bắt đầu làm công việc tình nguyện tại một nơi cư trú dành cho người vô gia cư. 
Lúc ấy, anh mắc thêm căn bện Parkinson và một căn bệnh chết người khác, ung 
thư da. Anh ấy hầu như không thể tự mình bước đi hoặc bước ra khỏi chiếc ghế, 
nhưng anh ta là một trong những người tích cực và vui vẻ nhất tôi từng gặp.

Anh ấy đã rời nơi tị nạn để chuyển đến một căn hộ chung cư và sống bằng số 
tiền hưu ít ỏi. hai cuộc phẩu thuật đã ngăn chặn tế bào ung thư lây lan, thuốc và 
liệp pháp điều trị giúp anh chống chọi với căn bệnh Parkinson. Vào những ngày 
bệnh nặng, anh không thể tự mình làm gì được. Chở anh đi khám bệnh và mua 
sắm chính là một kinh nghiệm tôi học được. Bất kể chúng tôi làm gì hoặc bất kể 
mọi thứ khó khăn như thế nào đối với anh ấy, anh ấy luôn có một chương trình 
bí mật: không bao giờ không nở nụ cười khi gặp bất cứ ai. Và anh ấy luôn thành 
công. Anh ấy hỏi tên mọi người và kèm theo lời tạm biệt vui vẻ, và lần gặp sau, 
anh vẫn nhớ tên của họ. Anh ấy tìm cơ hội để động viên mọi người và hào phóng 
trong những lời khen ngợi. Anh ta kể những câu chuyện cười. Anh ta tự chế giễu 
mình. Bất cứ điều gì có thể làm mọi người cười.

Rất nhiều người, nếu họ ở trong hoàn cảnh của anh, họ sẽ trách Chúa hoặc 
trở nên cay đắng, nhưng bạn tôi thì không. “Đó không phải là cách sống tốt—và 
tôi vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống cần phải làm,” anh ấy nói với tôi.
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Tôi vẫn có Thể nhớ lần đầu 
Tiên Tôi pháT hiện ra Tác 
dụng của việc vài phúT ở 
Trong Tạo hóa của chúa. 
tôi cuống lên tìm quyển 
sách bài tập bị lạc mất 
nhưng lại cần nó vào 
ngày hôm sau. Càng tìm, 
tôi càng bối rối và chán 
nản. tôi phát bực lên và 
sắp khóc khi mẹ bước vào 
phòng. nhìn thấy vấn đề 
của tôi, mẹ đề nghị tôi ra 
ngoài hít thở không khí 
trong lành và tận hưởng 

ánh nắng mặt trời. “Có thể 
việc ấy sẽ cho con nguồn 
năng lượng mới và làm 
mới lại tâm trí của con,” 
mẹ nói.

Đầu óc của một đứa trẻ 
chín tuổi không thể hiểu 
được điều này, nhưng 
tôi vẫn cứ thử. Chạy dọc 
xuống khu vườn, tôi hít 
thở không khí xuân trong 
lành và được sưởi ấm bởi 
ánh nắng mặt trời. tôi 
ngừng lại ngửi mùi hương 
của những bông hoa mới 

nở và ngồi bên ao sen, 
nhìn cá vàng phóng lên và 
cảm nhận nước bắn nhẹ 
lên chân tôi. trở vào nhà, 
tôi chợt nhớ ra mình để 
quyển sách bài tập giữa 
những tấm nệm trên ghế 
sofa trong phòng khách 
khi ngồi xem tivi vào tối 
hôm trước. tôi cảm thấy 
nhẹ nhõm và thư thái. mẹ 
đã đúng.

tôi thường áp dụng 
bài học thời thơ ấu ấy cho 
cuộc sống trưởng thành 
của mình. Khi những 
thách thức của cuộc sống 
làm tôi chán nản, mệt mỏi, 
khi những đòi hỏi của 
công việc quá khắc khe và 
áp lực đè nặng, tôi thích 
dành thời gian ít phút 
ở cùng với thiên nhiên. 
Cho dù chỉ là những chậu 
kiểng bên cửa sổ hoặc 
cảnh núi đẹp hùng vĩ, 
luôn có công trình tuyệt 
vời do tay Chúa tạo ra 
trong thế giới đa dạng và 
đầy màu sắc xung quanh 
tôi, những điều làm tâm 
trí tôi tỉnh táo và làm mới 
tinh thần tôi.

thật là một sự bảo đảm 
tuyệt vời khi nhớ rằng, 
giống như tạo hóa tuyệt 
vời của ngài, cuộc sống 
của tôi ở trong đôi tay của 
Đấng to lớn hơn tôi. 

ñaáng

to lôùn
hôn toâi

Eldora Sichrovsky
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haõy haïnh phuùc
ThậT chẳng có ích gì khi là mộT người quá nghiêm khắc 
và quá nghiêm Túc đặc biệT là đối với chính bản Thân. Khả 
năng có thể tự cười bản thân chính là tài sản quý giá 
và giúp chúng ta khiêm tốn. những ai không thể cười 
trước những sai lầm của bản thân hoặc hài hước 
trước sai lầm của người khác thường là những 
người hoặc quá kiêu ngạo hoặc quá nghiêm 
trọng về cuộc sống.

thiên Chúa muốn chúng ta tận hưởng cuộc 
sống, và ngài ban cho chúng ta khả năng, sự 
khôn ngoan, và điều kiện để thực hiện điều đó. 
mục đích chính trong cuộc sống của chúng 
ta, như martin Luther đã từng nói, 
chính là  “yêu Chúa và tận hưởng 
ngài mãi mãi.”

nếu có bất kỳ điều gì đó 
những tín hữu chúng ta 
phải trở thành, đó chính 
là trở thành những người 
hạnh phúc (tv 146:5). 
Chúng ta có nhiều thứ 
để hạnh phúc hơn bất cứ ai 
khác trên thế giới. Chúng 
ta có tình yêu hạnh phúc 
của Chúa Giê-su, Đấng 
mang lấy tất cả những 
gánh nặng của chúng 
ta, mang lấy tất cả 
những lo lắng của 
chúng ta, và làm vơi 
đi phiền muộn 

D.B.B
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của chúng ta. Chúa Giê-su 
nói rằng ách của ngài thì 
êm ái và gánh của ngài thì 
nhẹ nhàng (mt 11:28-30).

nếu bạn thấy ách của 
ngài quá nặng để mang 
lấy, có lẽ bạn đã không “trút 
hết mọi lo âu cho ngài” (1 
Pr 5:7).  Có lẽ bạn đang cố 
mang quá nhiều và kéo về 
phần mình quá nhiều, thay 
vào đó, hãy để Chúa thực 
hiện bằng quyền năng của 

ngài, tình yêu của ngài, 
ân sủng của ngài, 

và sức mạnh của 
ngài. ngài nói, 

“Không có thầy, 
anh em chẳng 

làm được 
gì” (Ga 

1 5 : 5 ) . 
“ h ã y 

trút nhẹ gánh lo vào tay 
Chúa, người sẽ đỡ đần 
cho” (tv 55:22).

Lúc còn nhỏ, một nhà 
truyền giáo đã đến ở nhà 
chúng tôi. một buổi tối nọ, 
khi giúp chúng tôi rửa bát 
đĩa, tôi ngạc nhiên trước 
tinh thần vui vẻ, hanh phúc, 
khoan dung và khiêm tốn 
của ông. một người đàn 
ông đã làm những điều vĩ 
đại cho Chúa, lại đang rửa 
bát đĩa cùng tôi một cách 
khiêm tốn.

Vì có ý định trở thành 
một nhà truyền giáo, nên 
tôi đã hỏi một câu hỏi mà 
tôi  nghĩ hơn ai hết, ông 
có được câu trả lời: Đâu 
là đức tính theo ông nghĩ 
một người truyền giáo 
cần có nhất? tôi trông đợi 
một câu trả lời uyên thâm 
và trịnh trọng từ sự khôn 
ngoan và kinh nghiệm của 

ông, vì thế tôi ngạc nhiên 
khi ông dừng lại, tay vẫn 

còn nhún trong bồn 
rửa chén, nhìn tôi 

với nụ cười và nói: 
“Khiếu hài hước—

có thể cười khi 
cậu muốn 

khóc.”
Vì thế, 

hãy luôn 

cười trong nước mắt. một 
tia sáng mặt trời càng đẹp 
hơn giữa cơn mưa. hãy có 
nhiều ánh sáng mặt trời và 
nụ cười, và đừng có nhiều 
quá những buồn rầu. thế 
giới đã biết quá đủ địa 
ngục; hãy cho họ thấy một 
ít thiên đàng. “Anh em hãy 
vui mừng hớn hở vì phần 
thưởng dành cho anh em 
ở trên trời thật lớn lao” (mt 
5:12). nhà thơ người mỹ 
Ella Wheeler Wilcox đã viết: 
“Cười và thế giới sẽ cười 
với bạn; khóc và bạn chỉ 
khóc một mình. Vì thế giới 
già nua buồn bã phải vay 
mượn niềm vui; nhưng lại 
quá đủ những rắc rối.”

hãy hạnh phúc! Đừng u 
sầu, rầu rĩ, đừng giống như 
Jenny già ương bướng. 
Sau cả một ngày Chủ nhật 
chỉ toàn nghe “không” và 
“đừng” tại trang trại của 
người ông rất nghiêm khắc 
và sùng đạo, cậu bé Johnny 
tội nghiệp buồn bã thả bộ 
vào sân nuôi vịt và vuốt ve 
chiếc mũi dài của Jenny. 
“Jenny đáng yêu, chắc bạn 
cũng phải rất sùng đạo vì 
cậu cũng có gương mặt 
dài—giống như Ông của 
tôi!” cậu bé nói. Đó là cách 
nghĩ của một số người về 
tôn giáo. Đừng có cách 
nghĩ như thế! 
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ngöôøi laøm 
neân söï khaùc bieätD.B.B

mộT số những Tôn giáo  gồm những người 
Tin vào chúa cứu Thế cũng như những Tôn 
giáo khác dạy rằng đau khổ và buồn rầu 
chính là Thước đo Tinh Thần và lòng sùng 
đạo, nhưng hoàn toàn ngược lại. Chúa 
không có ý để cho niềm tin tôn giáo đồng 
nghĩa với đau khổ, và chắc chắn Chúa 
Giê-su cũng không làm như thế.

tôi không thấy ai có thể thật sự hạnh 
phúc cho đến khi những nhu cầu sâu sắc 
nhất của họ được thỏa mãn. ngay cả khi 
họ có được mọi thứ vật chất họ ao ước, họ 
vẫn cần điều gì đó để thỏa mãn cơn đói 
tinh thần của họ. tạ ơn Chúa, Chúa Giê-su 
làm điều ấy!

niềm tin của tôi làm tôi hạnh phúc và 
ngay cả công việc của tôi làm tôi hạnh 
phúc bởi vì tôi biết công việc ấy giúp ích 
cho một số người. Khi tôi bệnh tật hoặc 
trải qua mất mát, hoặc đối mặt với những 
vấn đề nghiêm trọng, có thể tôi không 
hạnh phúc trong chốc lát, nhưng ngay 
cả những điều ấy không thể phá hoại 

niềm hạnh phúc toàn diện của tôi. tình 
trạng thể lý hoặc hoàn cảnh hiện tại có 
thể khiến tôi có ao ước nhỏ nhoi nào đó, 
nhưng tôi vẫn có thể hạnh phúc nơi tinh 
thần.

tôi có rất ít điều làm tôi không hạnh 
phúc. Điều duy nhất mong muốn tôi có 
thể nghĩ đến chính là những người khác 
có thể hạnh phúc như tôi. Đó chính là 
mong muốn và ao ước thật sự duy nhất 
mà tôi có—khao khát giúp những người 
khác hiểu được Chúa Giê-su ban tặng 
nhiều đến thế nào, để họ cũng có thể 
hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi tận dụng 
mọi cơ hội để thuyết phục mọi người mở 
rộng tâm hồn và cuộc sống của họ cho 
ngài, bởi vì tôi biết họ sẽ khám phá ra 
niềm hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. nếu 
mọi người nhìn thấy rằng tôi hạnh phúc 
và họ không, họ sẽ tự hỏi đâu là điều khác 
biệt, và họ cũng muốn có được điều đó 
cho bản thân mình. Lẽ dĩ nhiên, điều khác 
biệt chính là Chúa Giê-su. 

Chiếu sáng
Ánh sáng chỉ có thể được nhìn thấy khi nó được phản chiếu bởi những vật 
thể, ngay cả một hạt bụi rất nhỏ cũng có thể chiếu sáng như viên kim cương 
khi nó nhận lấy ánh sáng mặt trời. Nếu không có bụi, bạn không thể nhìn 
thấy được ánh sáng, và nếu không có ánh sáng, bạn không thể nhìn thấy 
bụi. Cần cả hai yếu tố. Đấng Tạo Hóa được nhìn thấy nơi sự phản chiếu 
của thụ tạo của Ngài (Rm 1:20). Vì thế “hãy để ánh sáng của anh em chiếu 
giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà 
tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5:16)—D.B.B
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AÙnh Saùng Nhoû Nhoi 
cuûa Toâi
David Bolick

đêm hôm Trước vợ Tôi và 
Tôi cùng ngắm hoàng hôn 
nơi sân Thượng, và chúng 
Tôi ở lại cho đến khi những 
ngôi sao xuấT hiện. như 
thông thường, ngôi sao 
hôm xuất hiện trước tiên. 
Khoảng hơn một tiếng hơn 
sau, vẫn còn ánh sáng sáng 
nhất trên bầu trời vào đêm 
không trăng, ánh sáng 
ổn định của nó sáng hơn 
so với những tia sáng của 
những ngôi sao lấp lánh 
khác.

Lẽ dĩ nhiên, ngôi sao 
hôm có lợi thế hơn vì nó 
chính là hành tinh sao Kim, 
giống như một ngôi sao. 
Giống như mặt trăng, nó 
không phát ra ánh sáng 
nhưng chỉ phản chiếu ánh 
sáng từ mặt trời.

tôi chợt nghĩ, nếu mặt 
trăng và Sao Kim có thể 
chiếu rọi sáng như vậy, với 

bề mặt trơ trọi và không 
có ánh sáng, tôi không 
cần phải lo lắng quá nhiều 
về bản liệt kê phản chiếu 
về mặt tinh thần của 
tôi—mức độ tốt lành và 
thánh thiện của tôi, theo 
nhận định của bản thân 
tôi hoặc của người khác. 
tất cả những gì tôi thật sự 
phải làm chính là sẵn sàng 
phản chiếu ánh sáng của 
Chúa khi ngài chiếu ánh 
sáng vào tôi. nhận thức 
này không cho phép tôi 
được buông xuôi bản thân 
và trở thành một người 
nhếch nhát về mặt tinh 
thần, nhưng nó giúp tôi 
hiểu rằng tôi không phải 
cố gắng trở thành điều gì 
đó không phải là bản thân 
mình.

trải nghiệm ấy giúp tôi 
hiểu một câu Kinh thánh 
quen thuộc theo một chiều 

hướng mới—“Bây giờ, 
chúng ta chỉ thấy lờ mờ 
như trong một tấm gương” 
(1 Cr 13:12). tôi luôn áp 
dụng câu Kinh thấy ấy vào 
trong nhận thức của tôi về 
Chúa và về những thực tế 
thuộc về tinh thần, nhưng 
giờ đây, tôi nhận ra rằng nó 
còn được áp dụng vào cách 
người khác nhìn thấy Chúa 
phản chiếu nơi tôi. Cho dù 
cố gắng thế nào, tôi cũng 
không thể thay đổi được 
bản chất của mình giống 
như một hành tinh hay mặt 
trăng không thể biến thành 
ngôi sao. Sự biến đổi ấy là 
điều thiên Chúa làm khi 
ngài chiếu sáng nơi tôi. Có 
thể tôi không phải là bề mặt 
phản chiếu ánh sáng sáng 
chói nhất, nhưng ánh sáng 
của ngài đủ sáng để biến 
tôi thành một trong những 
ngôi sao của ngài. 
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Dulcinea Fox

cuộc sống ngày hôm nay 
với rấT nhiều những biến 
đổi đối với rấT nhiều người, 
bao gồm cả Tôi. hôm trước, 
tôi than phiền về chuyện 
này với một người bạn, 
và cô ấy nói: “Có thể bạn 
chỉ cần tận dụng sự xáo 
trộn.”

tận dụng sự xáo trộn 
ư? nói thì dễ hơn làm. tôi 
không thích sự xáo trộn. 
tôi không biết có mấy ai 
làm thế không. nhưng nó 
khiến tôi suy nghĩ.

một vài ngày sau, khi 
tôi sắp bắt đầu 30 phút 
chạy bộ mỗi ngày, một 
vài tiếng sấm, và mưa trút 
xuống. Không nhìn thấy 
một chỗ trú mưa nào, vì 
thế, lựa chọn duy nhất 
của tôi là chạy nhanh về 
nhà. tôi hít một hơi sâu, 
và chạy.

Chạy được khoảng 

5 phút, một loạt những 
suy nghĩ bỗng xuất hiện 
trong đầu tôi. tại sao tôi 
phải chạy điên cuồng như 
vậy? Và tôi đang chạy để 
thoát khỏi điều gì? tôi đã 
bị ướt sũng rồi. Quần áo 
của tôi không còn có thể 
ướt hơn được nữa. Chạy 
nhanh về cũng không 
làm cho tôi về đến nhà 
khô ráo hơn chút nào cả. 
Cuống cuồng lên vì bị 
ướt dường như thật ngốc 
nghếch. tôi xem xét lại 
những lựa chọn của mình. 
tận dụng sự xáo trộn!

tôi ngưng chạy hết 
tốc lực và chú ý  thưởng 
ngoạn sấm chớp, cơn 
mưa xối xả, những hẻm 
núi và con suối chảy 
siết đã từng là một con 
đường—tất cả. thật vui!

Cho đến trước lúc ấy, 
tôi đã than vãn về tình 

trạng ướt sũng đáng 
thương của mình—bộ 
quần áo ướt đẫm khó 
chịu, dính sát vào người; 
mái tóc dính bệt trên mặt 
và cổ; đôi giày sũng nước  
phát ra tiếng kêu ở mỗi 
bước đi. nhưng ngay khi 
tôi chấp nhận rằng không 
thể nào khác đi, tôi có 
thể thuận theo tự nhiên, 
thoải mái và thậm chí vui 
vẻ đi bộ về nhà.

Có những điều chúng 
ta không thể tránh được. 
Giống như những xáo trộn 
nhỏ chẳng hạn. Cuộc sống 
luôn có những lúc khó 
khăn. nếu chúng ta có thể 
thôi đấu tranh chống lại 
những gì chúng ta không 
thể thay đổi và chấp nhận 
hoàn cảnh thực tại, chúng 
ta sẽ đặt bản thân mình ở 
vị trí có thể tận dụng tốt 
hoàn cảnh. 

taän duïng söï xaùo troän
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Thoûa Nguyeän 
Andrew Mateyak

“có cơm ăn áo mặc, Ta hãy 
lấy Thế làm đủ” (1 tm 6:8). 
những từ ấy chạy qua 
trong tâm trí tôi khi đang 
rửa chén dĩa của buổi điểm 
tâm sáng. Điều đó có thể 
nào không? tôi có thể nào 
thật sự hài lòng, không cần 
gì khác ngoài cơm ăn và 
áo mặc không? tông đồ 
Phao-lô đã viết: “tôi học 
được sống thỏa mãn trong 
bất cứ hoàn cảnh nào” (Pl 
4:11). Không phải tôi. Có 
những lúc tôi ước mình có 
thêm điều gì đó tôi nhìn 
thấy người khác đang tận 
hưởng. Không phải lúc nào 
tôi cũng hài lòng. Làm thế 
nào tôi có thể chỉ hài lòng 
với cơm ăn áo mặc? tôi 
hỏi bản thân khi làm xong 
công việc rửa chén.

như câu trả lời cho câu 
hỏi của mình, sự chú ý của 
tôi hướng về đứa cháu gái 
bảy tháng của tôi. Kylie 
đang chơi yên lặng và 

gặm một miếng táo 
với vẻ thật hạnh phúc. 
Bé trông thật sự thỏa 
mãn—một hình ảnh 
hoàn hảo diễn tả sự 
bình an và thanh 
bình. nhưng bé có 
gì nơi thế gian 
này? một 
m i ế n g 
bỉm và 
một miếng táo, tuy 
nhiên, bé hoàn toàn hạnh 
phúc.

tôi đã có được câu trả 
lời. Kylie không hề lo lắng 
việc liệu ngày mai bé có 
thức ăn không hoặc bé có 
còn bỉm để mặc không.  Bé 
có thức ăn, bé có bỉm, và 
bé hoàn toàn thỏa nguyện, 
tin tưởng rằng mẹ sẽ chăm 
sóc bé và cho bé những gì 
bé cần khi bé cần đến.

tôi nhận ra mình nên 
như thế—hạnh phúc và 
hài lòng với những gì Chúa 
ban cho tôi, và tin tưởng 

ngài sẽ chăm sóc tôi và 
ban cho tôi những gì tôi 
thật sự cần. Và tôi đang ở 
đây. tôi không chỉ có cơm 
ăn và áo mặc và những thứ 
vật chất khác, nhưng tôi 
còn có được nhiều điều mà 
hàng triệu người trên thế 
giới không có. tôi có được 
Chúa Giê-su và món quà ơn 
cứu độ của ngài. tôi có gia 
đình, sức khỏe, và những 
người bạn. tôi có Kylie bé 
bỏng yêu tôi dù tôi thế nào 
đi nữa. tôi thật sự có được 
tất cả những gì tôi cần. tôi 
thật sự thỏa nguyện. 
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caêng thaúng
Maria Fontaine

rấT dễ bị áp lực mộT khi 
có vẻ như có nhiều việc 
phải làm hơn Thời gian 
có được. Chúng ta nghĩ 
mình chưa làm xong 
nhiều thứ hoặc không làm 
đủ nhanh, vì thế, chúng 
ta dồn ép bản thân mình 
nhiều hơn. nhưng sự thật 
là khi chúng ta làm thế, 
chúng ta sẽ làm việc ít 
hiệu quả hơn và thậm chí 
ít hoàn thành được nhiều 
việc hơn. những gì ban 
đầu là hành động tích cực 
và có động lực lại trở nên 
căng thẳng.

Căng thẳng gây cản trở 

cho chúng ta theo nhiều 
cách. nó đặt thêm căng 
thẳng nơi hệ thần kinh 
của chúng ta, điều này làm 
giảm đi sự nhạy bén của 
trí não. nó khiến chúng 
ta cố đi quá nhanh, và 
chúng ta không cẩn thận 
và thiếu sự cầu nguyện 
chúng ta nên cần và vì thế, 
dễ phạm sai lầm hơn. nó 
dập tắc nguồn cảm hứng. 
nó làm chúng ta trở thành 
người khó chịu và những  
người khác cảm thấy khó 
làm việc cùng. nó thật sự 
có thể lấy mất niềm vui ra 
khỏi cuộc sống! Để bản 
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thân bị căng thẳng hoàn 
toàn là điều phản tác 
dụng.

căng Thẳng?—hay bình 
an?

học cách nhận ra 
những ảnh hưởng của 
căng thẳng khi nó vừa 
mới xuất hiện và thực 
hiện những bước tích cực 
để ngăn chặn có thể cũng 
là một trong những thói 
quen quan trọng nhất 
chúng ta có thể tạo lập—
và cách tốt nhất để thực 
hiện chính là nhờ Chúa 
giúp đỡ.

Chúng ta cầu xin Chúa 
giúp chúng ta nhìn thấy 
những dấu hiệu cảnh 
báo sớm, và rồi chúng 
ta cần học biết dâng tất 
cả những lo lắng và bận 
tâm cho ngài và tin tưởng 
ngài sẽ thực hiện mọi việc 
thông qua chúng ta, theo 
cách của ngài và trong 
thời gian của ngài. “Đừng 
lo lắng gì cả. nhưng trong 
mọi hoàn cảnh, hãy đem 
lời cầu khẩn, van xin và tạ 
ơn  mà giãi bày trước mặt 
thiên Chúa mọi điều anh 
em thỉnh nguyện. Và bình 

an của thiên Chúa, bình 
an vượt lên trên hết mọi 
hiểu biết, sẽ giữ cho lòng 
trí anh em được kết hợp 
với Đức Giê-su” (Pl 4:6-7).

những điều đầu Tiên Thực 
hiện Trước

Căng thẳng chính là 
kẻ thù! Là những người 
tín hữu, khi cảm thấy 
căng thẳng, điều đầu tiên 
cần phải làm trước hết, 
thường là điều chúng 
ta cần nhất—thời gian 
chúng ta cùng với Chúa.

Khi bạn giữ cho tinh 
thần mạnh mẽ và khỏe 
mạnh bằng cách đọc và 
suy ngẫm Lời Chúa và 
bằng cách dành thời gian 
để yêu ngài và được ngài 
yêu, bạn sẽ có được một 
trong những điều hữu 
hiệu nhất chống lại căng 
thẳng, chính là lòng tin. 
Lòng tin mang đến cho 
bạn sự hiểu biết sâu sắc 
siêu nhiên của ngài về 
con người và hoàn cảnh. 
Lòng tin mang đến cho 
chúng ta bình an khi biết 
rằng ngài điều khiển mọi 
sự.

Việc chúng ta quay 



12

sang Chúa nhờ giúp đỡ 
giống như việc mở chiếc 
van áp suất nơi tinh thần 
của chúng ta. nếu bạn 
tiếp tục tự cố gắng làm tất 
cả mọi việc, áp lực sẽ tiếp 
tục tăng lên.

thiên Chúa quan tâm 
đến bạn và niềm hạnh 
phúc của bạn. ngài muốn 
bận tâm đến. ngài muốn 
giúp bạn thực hiện những 
công việc của bạn, và 
ngài sẽ giúp bạn hết tất 
cả những gì bạn để ngài 
giúp. ngài sẽ làm nhẹ 
gánh nặng của bạn một 
cách đáng kinh ngạc nếu 
bạn xin ngài. ngài sẽ xoa 
dịu những căng thẳng của 
bạn, làm dịu tâm trí bạn, 
và chỉ cho bạn biết phải 
làm gì.

Thiên chúa có TấT cả mọi 
câu Trả lời

 Lẽ dĩ nhiên sẽ tốt hơn 
rất nhiều khi loại bỏ bất 
cứ điều gì châm ngòi cho 
căng thẳng trước khi nó 
xảy ra. Để làm điều này, 
việc cầu nguyện để được 
giúp đỡ trong việc tổ chức 
sắp xếp công việc là rất 
quan trọng. Cầu nguyện 
trước khi bạn bắt đầu một 
ngày và cầu nguyện tiếp 
mỗi khi có một nhân tố 

mới xuất hiện, và ngài sẽ 
truyền cho bạn những ý 
tưởng giúp cho mọi việc 
của bạn rõ ràng và đơn 
giản, nhờ đó, bạn không 
phải đối mặt với căng 
thẳng ngay lúc đầu.

Bạn sẽ ngạc nhiên 
trước những chỉ dẫn cụ 
thể của ngài về kế hoạch 
làm việc của bạn và cách 
thức thực hiện. ngài sẽ 
chỉ cho bạn những điều 
ưu tiên. ngài sẽ cho bạn 
những lời khuyên để hoàn 
thành mọi việc theo cách 
hiệu quả nhất và với năng 
xuất cao nhất. ngài sẽ giúp 
bạn tránh được rất nhiều 
vấn đề mất thời gian đặt 
bạn vào trong tình trạng 
căng thẳng, bằng cách 
nhắc bạn nhớ những điều 
bạn quên hoặc không chú 
ý tới, hoặc bằng cách chỉ 
cho bạn những điều mà 
bạn không thể nào biết 
được nếu không được 
ngài chỉ. ngài sẽ cùng bạn 
bước đi trong những lúc 
thuận lợi và những lúc khó 
khăn. ngài sẽ mang đến sự 
thỏa mãn và niềm vui sâu 
sắc hơn trong những lúc 
thuận lợi và ban cho bạn 
sự chỉ dẫn và sức mạnh để 
biến những lúc khó khăn 
trở thành chiến thắng. 

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta 
là Thiên Chúa” (Tv 46:10). 
Những bản dịch Kinh 
Thánh khác thay “hãy yên 
lặng” bằng “thư giãn” “hãy 
buông” và “hãy ngừng tranh 
đấu” (NSAB). Đó là lời mời 
gọi từ Đức Chúa kêu mời 
bạn hãy đặt những lo toan 
của bạn xuống và tìm kiếm 
Thánh Nhan Ngài. Tôi tin 
rằng Chúa mong mỏi những 
khoảnh khắc thinh lặng cùng 
với chúng ta hơn cả chúng ta 
mong mỏi.—Sarah Young 

Thoát khỏi những mối bận 
tâm và hoạt động hiện thời 
bằng cách tập trung suy nghĩ 
về Chúa, sự quan tâm và tình 
yêu không bao giờ cạn kiệt 
của Ngài. Một khi tinh thần 
của bạn chỉ chú tâm đến 
Chúa, sự nghỉ ngơi sẽ đến 
tiếp theo.—Maria Fontaine

Thiên Chúa có thể giải quyết 
tất cả mọi khó khăn của bạn 
chỉ trong tích tắc. Ngài có thể 
làm mới tinh thần của bạn 
bằng một hơi thở sâu. Ngài 
có thể làm rõ mọi suy nghĩ 
của bạn chỉ bằng một khúc 
nhạc ngọt ngào tuyệt vời. 
Ngài có thể xóa sạch mọi sợ 
hãi và nước mắt của bạn chỉ 
bằng một khoảnh khắc nghỉ 
ngơi ngắn ngủi trong bình an 
hoàn hảo của Ngài nếu bạn 
để tâm trí của bạn nơi Ngài 
và chỉ duy mình Ngài, bởi vì 
bạn tin tưởng vào Ngài (Is 
26:3).—D.B.B
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Mang nieàm vui trôû laïi
H: Tôi cảm thấy mình ít hạnh phúc hơn so với lúc còn trẻ. Làm thế nào tôi 
có lại được niềm vui trong cuộc sống mà tôi đã đánh mất?

A: Cũng giống như bạn, hầu hết người lớn nhìn trẻ 
con chơi đùa vui vẻ và ao ước họ có thể quay ngược lại 
thời gian. trẻ con khi chơi đùa đều trông rất hạnh phúc, 
vô tư, và luôn phấn khởi với cuộc sống. Chúng cười rất 
nhiều, rất dễ chơi đùa, và có thể vui với những điều đơn 
giản nhất. Lẽ dĩ nhiên, chúng cũng có những vấn đề, 
những đau đớn, nhưng chúng rất dễ phục hồi. trẻ con 
sống trong từng khoảnh khắc và nhìn chung có nhiều thời 
gian hạnh phúc hơn người lớn. Dưới đây là một vài cách 
bạn có thể có lại được một chút điều kỳ diệu thời tuổi thơ.
hãy khám phá lại Thế giới xung quanh bạn. hãy nhìn cận cảnh 
những điều bạn thường không chú ý đến—những nụ hoa 
trên cây bạn đi ngang qua, những tia nắng mặt trời vào 
buổi sáng chiếu qua cửa sổ nhà bếp, những đám mây 
trắng trên nền trời xanh, mạng nhện trên ống nước.
Thưởng Thức Thức ăn của bạn. Đừng chỉ ăn vội; hãy ăn thật 
chậm để suy nghĩ và thưởng thức. Lần đầu tiên bạn ăn 
món ăn ấy là khi nào? món ăn yêu thích nào của bạn lúc 
này nhưng lại không thích khi còn nhỏ?

h ã y 
học Thứ gì 

đó. trẻ con 
không có thời 

gian làm những 
điều lặp đi lặp lại 

vì chúng luôn bận 
rộn khám phá những điều 
mới. hãy bắt đầu một sở 
thích hay một hoạt động 
mới. hãy đọc sách của một 
tác giả mới. Đi du lịch, hoặc 
thưởng ngoạn qua tạp chí 
du lịch. nếu có thể hãy trải 
nghiệm một chuyến thám 
hiểm.
Tự Thưởng cho bản Thân. 
hãy đặt một mục tiêu cho 
tuần và chọn một phần 
thưởng khi bạn đạt được 
mục tiêu đặt ra. hy vọng 
là một trong những điều 
động viên tốt nhất, và nó 
luôn phù hợp ở bất kỳ độ 

những gì một đứa trẻ yêu quý sẽ vẫn được lưu giữ 
nơi tâm hồn cho đến tuổi già
—Khalil Gibran (1883–1931)
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tuổi nào.
hãy nói chuyện với mộT đứa 
bé. nếu bạn muốn có một 
cách nhìn mới, hãy hỏi 
một đứa trẻ về hầu hết bất 
cứ điều gì. Sự hóm hỉnh, 
khôn ngoan, trí tưởng 
tượng, niềm hy vọng, cảm 
xúc cao—chúng có tất 
cả những điều ấy. Đừng 
ngạc nhiên khi bạn nhớ lại 
những suy nghĩ của chính 
mình thời thơ ấu.
hãy Tạm dừng. thế giới của 
bạn sẽ không đổ ầm xuống 
nếu bạn ngừng làm việc và 
ngừng hoàn thành trong 
vài phút. hãy thư giãn. hãy 
suy ngẫm những suy nghĩ 
hạnh phúc. hãy cho trí 
tưởng tượng của bạn bay 
xa.
hãy biếT ơn về những điều 
nhỏ nhặT. một đứa trẻ có 
thể vui mừng khi có được 
một món quà rẻ tiền, một 
cơ hội được đi chơi, một 
chút sự quan tâm, được 
chơi xích đu ở công viên. 
hãy nghĩ về những điều 
nhỏ nhặt bạn vui thích, và 
hãy tạ ơn. 

Thiên Chúa là một nghệ nhân tài ba nhất. Thiên Chúa nhìn 
thụ  tạo của Ngài trong lúc tạo dựng và nhìn thấy nó tốt đẹp; 
khi Người hoàn thành xong, Người thấy rằng nó “rất tốt đẹp”. 
Vị Nghệ Nhân Vĩ Đại rõ ràng đã rất hài lòng với thế giới của 
Người. Đó là một thế giới với những chuyển động, những sự 
sắp xếp và những vật thể tuyệt vời, một thế giới đầy màu sắc 
như những màu sắc của cầu vòng và hoa hồng, đầy những hoa 
văn như những hoa văn nơi bộ lông của hải ly hoặc trên những 
chiếc lá của hoa lan, rất nhiều những mùi hương như mùi 
hương của quả mộc qua và cây kim ngân, với vô số những âm 
thanh như tiếng sấm, tiếng suối chảy, và với rất nhiều những 
vị khác nhau như vị của dưa hấu, của sô-cô-la.—Clyde S. Kilby

nếu bạn muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc vĩnh cửu và sâu sắc mà Kinh thánh 

nói đến, bạn có thể. Bắt đầu bằng việc đón nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu 

Độ. Chỉ đơn giản cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, con tin vào Ngài và muốn có được hạnh phúc mà Ngài và Cha 

Ngài hứa. Xin hãy vào trong cuộc sống của con. A-men.



15

löông thöïc cho ngöôøi ñoïc

haïnh Phuùc luoân laø cuûa baïn

bạn có biếT rằng “hạnh phúc” 
là mộT Trong những cái Tên 
của chúa không? Chúa tạo 
dựng chúng ta theo hình 
ảnh của ngài, vì thế, ngài 
muốn cũng muốn chúng 
ta hạnh phúc.

Tạo vậT ngập Tràn hạnh 
phúc để ca khen đấng 
Sáng Tạo.

Chiên cừu phủ trắng 
đồng xanh, lúa vàng dưới 
lũng rung rinh dạt dào, câu 
hò tiếng hát trổi cao.—Tv 
65:13

trời vui lên, đất hãy 
nhảy mừng, biển gầm 
vang cùng muôn hải vật, 
ruộng đồng cùng hoa trái, 
nào hoan hỷ. hỡi cây cối 
rừng xanh, hãy reo mừng 
trước tôn nhan Chúa.—Tv 
96:11-12

trời hãy hò reo, đất hãy 
nhảy múa, núi non hãy bật 
tiếng hò reo!—Is 49:13

hạnh phúc Sâu Sắc nhấT 
đến Từ mối liên hệ mậT ThiếT 
với chúa.

trước thánh nhanh, ôi 
vui sướng tràn trề, ở bên 
ngài, hoan lạc chẳng hề 
vơi!—Tv 16:11

Ước chi mọi kẻ tìm 
kiếm Chúa đều mừng vui 
hoan hỷ trong ngài.—Tv 
40:16

hạnh phúc thay dân 
nào được Chúa trời làm 
Chúa!—Tv 144:15

“thầy đã nói với anh 
em để anh em được 
hưởng niềm vui của thầy, 
và niềm vui của anh em 
được nên trọn vẹn.”—Ga 
15:11

niềm Tin vào lòng nhân Từ 
của chúa Sẽ mang lại hạnh 
phúc.

Phúc thay … ai cậy 
trông Đức Chúa, thiên 
Chúa họ thờ.—Tv 146:5

tuy không thấy người, 
anh em vẫn yêu mến, tuy 
chưa được giáp mặt mà 
lòng vẫn kính tin. Vì vậy, 
anh em được chan chứa 
một niềm vui khôn tả, rực 
rỡ vinh quang.—Pr 1:8

ngay cả Trong lúc khó 
khăn, Thiên chúa cũng có 
Thể ban cho chúng Ta niềm 
vui.

Lệ có rơi khi màn đêm 
buông xuống, hừng đông 
về đã vọng tiếng hò reo.—
Tv 30:5

thật thế, cây vả không 
còn đâm bông nữa, cả 
vườn nho không được trái 
nào. Quả ô-liu đợi hoài 
không thấy, ruộng đồng 
chẳng đem lại gì ăn. Bầy 
chiên dê biến mất khỏi 
ràn, ngó vào chuồng, bò 
bê hết sạch. nhưng phần 
tôi, tôi nhảy mừng vì Đức 
Chúa, hỷ hoan vì Chúa, 
Đấng cứu độ tôi.—Kha-
ba-cúc 3:17-18

chúng Ta luôn có Thể hạnh 
phúc vì có được ơn cứu độ.

tôi mừng rỡ muôn 
phần nhờ Đức Chúa, nhờ 
thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn 
hở biết bao! Vì người mặc 
cho tôi hồng ân cứu độ.—
Is 61:10
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NHữNg THoáNg suy Ngẫm

tự trồng lấy
HạNH pHúC

Chúng ta tự làm cho bản 
thân hoặc hạnh phúc hoặc 
khốn khổ. Và cả hai đều như 
nhau.—Carlos Castaneda 
(1925-1998)

Kiên quyết giữ tâm trạng 
hạnh phúc và vui vẻ và bạn 
sẽ tạo được một sức mạnh 
vô địch chống lại những khó 
khăn.—Helen Keller (1880-
1968)

Con người thường hay chỉ 
đếm những khó khăn, nhưng 
lại không đếm những niềm 
vui. Nếu họ cộng tổng số lại, 
họ sẽ nhận ra rằng mỗi một 
số mệnh đều có được đủ hạnh 
phúc cho mình.—Fyodor 
Dostoevsky (1821-1881)

Hạnh phúc không ở nơi hoàn 
cảnh của chúng ta nhưng ở 
nơi bản thân chúng ta. Nó 
không phải là điều chúng ta 
nhìn thấy, giống như cầu vòng 
chẳng hạn, hoặc là điều chúng 
ta cảm nhận, giống như sức 
nóng của một ngọn lửa chẳng 
hạn. Hạnh phúc là chính 
chúng ta.—John B. Sheerin 
(1906-1992).

Tôi bắt đầu học được cách 
đây rất lâu rằng những người 
hạnh phúc nhất chính là 
những người làm nhiều điều 
nhất cho tha nhân.—Booker 
T. Washington (1856-1915)

Hạnh phúc giống như con 
bươm bướm, khi chúng ta 

rượt đuổi, nó luôn xa tầm với 
của chúng ta, nhưng nếu bạn 
ngồi xuống  yên lặng, nó sẽ đậu 
xuống bên bạn.—Nathaniel 
Hawthome (1804-1864)

Hạnh phúc thật sự hiện hữu 
nơi những phẩm chất thuộc 
về tinh thần: tình yêu, sự cảm 
thông, kiên nhẫn, chịu đựng, 
tha thứ, và còn nhiều điều 
khác. Vì những phẩm chất 
ấy mang đến hạnh phúc cho 
chúng ta và cả những người 
khác.—Dalai Lama thứ 14 
(1935TCN)

Nghệ thuật sống hạnh phúc 
chính là khả năng cảm nhận 
được hạnh phúc từ những 
điều thông thường.—Henry 
Ward Beecher (1813-1887)
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Chỉ có thể sống hạnh phúc 
mãi mãi bằng cách sống hạnh 
phúc từng ngày.—Margaret 
Bonnano (1950TCN)

Nếu chúng ta nỗ lực mang 
hạnh phúc đến cho những 
người khác, chúng ta không 
thể ngăn hạnh phúc đến 
với chính mình. Để có được 
niềm vui, chúng ta phải cho 
đi nó, và để giữ niềm vui, 
chúng ta phải phân tán nó.—
John Templeton (1912-2008)

Hạnh phúc không tùy 
thuộc vào bề ngoài của sự 
việc, nhưng tùy thuộc vào 
cách bạn nhìn chúng.—Leo 
Tolstoy (1828-1910)

Giá như chúng ta ngừng cố 
gắng để hạnh phúc, chúng 
ta có thể có được thời gian 
tốt đẹp.—Edith Wharton 
(1862-1937)

Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ 
nhận ra hạnh phúc đuổi theo 
bạn—James Freeman Clarke 
(1810-1888)

Bạn làm đẹp lòng Chúa bất 
cứ khi nào bạn thật tâm vui 
vẻ và cười.—Martin Luther 
(1483-1546)

Hạnh phúc thật sự không 
đến từ những mưu cầu cá 
nhân để có được sự thỏa mãn 

hoặc vui thích ích kỷ, nhưng 
đến từ việc tìm thấy Chúa và 
cho những người khác tình 
yêu và sự sống của Ngài và 
mang đến cho họ hạnh phúc. 
Và rồi, hạnh phúc sẽ đuổi 
theo, bắt kịp và vây quanh 
bạn mà chẳng cần bạn tìm 
kiếm nó.—D.B.B (1919-
1994) 

Làm thế nào thỏa nguyện

Đừng làm hỏng những gì bạn có bởi việc ao ước những gì bạn không có. 
—Epicurus (341-270 TCN)

Để thỏa nguyện, chỉ hãy suy nghĩ bạn sẽ hạnh phúc thế nào nếu bạn mất đi mọi thứ 
bạn có lúc này và rồi có lại nó.
—Vô danh

Sự thỏa nguyện chính là hạt ngọc trai đắt giá, bất cứ ai đánh đổi nó với mười ngàn 
điều ước chính là thực hiện một sự trao đổi khôn ngoan và hạnh phúc.
—John Balguy (1686-1748)

Sự mãn nguyện dài lâu và đích thật không được tìm thấy trong hoàn cảnh hay trong 
của cải vật chất của chúng ta, nhưng chính trong việc ở gần với Thiên Chúa và làm 
theo kế hoạch của Ngài dành cho cuộc sống của chúng ta.
—Virginia Brandt Berg
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bài luyện tập tinh thần

böôùc ñi baèng loøng tin

kinh Thánh đề cập rấT nhiều đến việc 
bước đi. Chúng ta được khuyên hãy bước 
đi trên con đường của Chúa (Đệ nhị luật 
10:12), bước đi trên con đường lương 
thiện (Cn 2:20), bước đi trong thần Khí (Gl 
5:16), bước đi đúng đắn (Rm 13:13), bước 
đi trong tình yêu (Ep 5:2), bước đi trong 
khôn ngoan (Cl 4:5), bước đi trong lẽ thật 
(3 Ga 4), và bước đi theo con đường làm 
đẹp lòng Chúa (Cl 1:10).

nhưng phải làm gì trong những lúc 
bạn không biết phải bước đi đường nào? 
Bóng tôi giăng kín nẻo đường của bạn; 
sương mù dày đặt che khuất con đường 
phía trước bạn. Bước chân của bạn loạng 
choạng, và bạn không biết phải rẽ đường 
nào. Đó chính là lúc bước đi bằng lòng 

tin (2 Cr 5:7). Chúng ta có thể bước đi 
bằng lòng tin mà không cần biết chính 
xác chúng ta sẽ đi đến đâu hoặc sẽ đối 
mặt với điều gì tiếp theo, bởi vì chúng ta 
không bước đi một mình. Khi chúng ta 
kêu cầu Chúa, ngài sẽ bước cùng chúng 
ta (Lv 26:12) và dẫn đường cho chúng ta 
(is 30:21). Chúa Giê-su đã hứa: “tôi là ánh 
sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải 
đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được 
ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8:12).

Bài luyện tập này chính là lời nhắc nhở 
về nguyên tắc quan trọng ấy. hãy tưởng 
tượng bạn bước đi trên con đường nơi 
một thành phố xa lạ hoặc một con đường 
thôn quê lạ lẫm. Bụi giăng kín ngay ngã 
ba đường. Bạn nên rẽ trái, rẽ phải, hay tiếp 
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böôùc ñi baèng loøng tin

tục đi thẳng? Giờ đây, hãy tưởng tượng 
Chúa Giê-su ngay bên cạnh bạn. “Xin hãy 
chỉ con biết con đường nào nên đi” (tv 
143:8), bạn cầu xin. Chúa Giê-su có chiếc 
đèn pin trong tay. ngài sẽ chiếu sáng con 
đường bạn nên đi và rồi cùng bước đi 
với bạn. Sự hiện diện của ngài sẽ làm tan 
biến nỗi sợ của bạn. Bạn biết mình đang 
đi đúng đường.

Bây giờ, hãy nghĩ về một quyết định 
hoặc một vấn đề bạn đang đối mặt 
nhưng lại không có câu trả lời. hãy theo 
cùng một trình tự. Kêu cầu Chúa, xin 
ngài chỉ cho bạn biết nên đi đâu hoặc 
nên làm gì tiếp theo. hãy để ngài chiếu 
ánh sáng nơi con đường của bạn—có lẽ  
thông qua một câu Kinh thánh, hoặc có 
thể thông qua lời của ngài nói với tâm trí 
bạn hoặc một sự chắc chắn nơi tâm hồn 
mà ngài ban cho bạn. Khi bạn tiến bước 
theo hướng ngài chỉ cho bạn, tin tưởng 
rằng ngài hướng dẫn bạn và ở cùng bạn. 
Không có gì phải sợ hãi.

2

ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi 
đường! —Is 2:5

Bạn không bao giờ bước đi một mình 
nếu bạn có Chúa Giê-su trong tâm hồn và 
tay bạn đặt trong tay ngài.—D.B.B

hạnh phúC thiêng Liêng

Thiên Chúa không phải là một Đấng buồn 
bã; Ngài là một Thiên Chúa hạnh phúc, và 
Ngài cũng muốn chúng ta hạnh phúc. Kinh 
Thánh nói: “Hạnh phúc thay dân nào được 
Chúa Trời là Chúa” (Tv 144:15). Đây chính 
là ý nghĩa của sự cứu độ, giải thoát chúng ta 
khỏi đau khổ, đau đớn và sự chết. Thiên Chúa 
không phải là một người tàn bạo luôn từ chối 
bạn mọi điều và làm bạn khốn khổ. Ngài yêu 
cuộc sống và tạo ra nó để bạn vui thích. Ngài 
dựng nên thế giới xinh đẹp này như ngôi nhà 
để chúng ta sống và tận hưởng, và Ngài ban 
cho chúng ta một tâm hồn, tâm trí và thân xác 
tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống. Ngài thậm 
chí hứa thỏa mãn mọi ao ước của lòng bạn nếu 
bạn lấy Ngài làm niềm vui của bạn (Tv 37:4). 
—D.B.B

Tôi có một niềm tin tôn giáo hạnh phúc. 
Tôi tin bằng   cả tâm hồn rằng Chúa Giê-su 
yêu chúng ta và muốn chúng ta hạnh phúc. 
Không chỉ thế, Ngài muốn bản thân chúng 
ta thật sự tận hưởng cuộc sống và Ngài muốn 
tận hưởng cuộc sống cùng với chúng ta. “Ở 
đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” 
(2 Cr 3:17). Sự thật có thể phóng thích và sự 
tự do của Thần Khí Ngài cho phép chúng ta 
tận hưởng rất nhiều điều vui thích trong cuộc 
sống khi chúng ta luôn gần bên Ngài. Chúng 
ta không phải lựa chọn giữa hạnh phúc và làm 
vui lòng Thiên Chúa. Chúng ta có thể có cả 
hai! —Maria Fontaine



CHúA Giê-Su Với TìNH yêu

nieàm 
haïnh Phuùc

Một số người nghĩ rằng họ không thể nào hạnh phúc cho đến 
khi họ hoàn toàn không có khó khăn. Họ hạnh phúc bao lâu mọi 
việc diễn ra theo cách của họ, nhưng ngay khi bất cứ điều gì tiêu 
cực xảy ra, nó đâm thủng quả bong bóng của họ và bất cứ niềm 
hạnh phúc nào họ có được đều tan biến hết. Bởi vì họ để cho hoàn 
cảnh quyết định niềm hạnh phúc của họ, họ luôn chuẩn bị cho nỗi 
thất vọng kế tiếp và không bao giờ có thể thoải mái để vui hoặc 
cảm nhận điều tốt đẹp nơi cuộc sống. Họ sẽ không bao giờ tìm 
thấy hạnh phúc vĩnh cửu khi sử dụng phương cách ấy.

Hạnh phúc Ta ban không phụ thuộc vào hoàn cảnh, vốn dĩ 
thay đổi như thời tiết. Thay vào đó, nó được quyết định bởi sự 
hiện diện của Ta và những lời hứa của Ta, những điều không bao 
giờ thay đổi. Hoàn cảnh không thay đổi những thực tế muôn đời.

“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em 
được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. 
Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33). Con 
không thể tránh được những khó khăn của cuộc sống, nhưng con 
có thể vượt qua nó. Con không thể có được mọi điều Ta đã hứa và 
hoạch định cho con ngay lúc này, nhưng con có thể nếm trước nó 
bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào. Ta có thể nâng tinh thần của con 
khỏi giới hạn thế gian, nơi mà hạnh phúc rất mong manh, và mang 
nó vào chốn thiên đàng, nơi hạnh phúc vững chắc như đá tảng. 
Con càng dành nhiều thời gian cùng với Ta và lời của Ta, thấm 
nhuần tình yêu và có cách nhìn của Ta về cuộc sống, con sẽ được 
chuẩn bị tốt hơn cho những thăng trầm không thể tránh khỏi, và 
con sẽ hạnh phúc hơn.


