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Lời tâm tình

Cũng như rất nhiều người, trước thềm năm mới, tôi suy ngẫm lại năm 
vừa qua và đặt ra những mục tiêu cho năm sắp đến. Năm nay, khi chuẩn 
bị thực hiện việc này, một người bạn gửi cho tôi một câu trích dẫn của 
Joni Eareckson Tada: “Lòng tin không phải khả năng tin tưởng vào tương 
lai mờ mịt xa xăm. Lòng tin đơn giản chính là tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ 
đúng lời hứa và bước đi từng bước kế tiếp”. Câu trích dẫn ấy rất có ích và 
dưới đây là lý do tại sao.

Khi tôi áp dụng nó vào quá khứ, nó thật sự đúng. Mỗi một năm trong 
vòng bảy hoặc tám năm qua, luôn có những bước đi không dễ dàng bước 
vào tương lai không biết trước. Sau khi sức khỏe của vợ tôi đột nhiên xuống 
dốc trầm trọng, một nhóm các bác sĩ mất vài năm để chẩn đoán bệnh tình. 
Kết quả chẩn đoán cho thấy cô ấy mắc phải một loạt những rối loạn không 
thể chữa được nhưng có thể kiểm soát được. Trong khoảng thời gian khó 
khăn ấy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chính là cầu nguyện và bước 
đi từng bước một. Nhưng đó là tất cả những gì Thiên Chúa cần nơi chúng 
tôi. Không dễ dàng, nhưng giờ đây, cả hai chúng tôi có thể nói một cách 
không do dự rằng trải nghiệm ấy tốt cho chúng tôi. Nó làm chúng tôi thêm 
sâu sắc, làm cho chúng tôi biết cảm kích hơn tất cả những gì chúng ta có, 
và dạy chúng tôi biết trân trọng mỗi một ngày. Tôi nghĩ, hơn bất cứ điều 
gì khác, nó giúp làm tăng lòng tin của chúng tôi vào lòng nhân từ và tình 
yêu của Thiên Chúa.

Với câu tham khảo ấy, năm sắp tới không có vẻ sợ hãi. Những khó khăn 
hằng ngày trong những năm qua, giờ đây, chỉ là những ký ức mờ nhạt, 
nhưng điều tốt đẹp đến từ chúng mới là sức mạnh mang đến nguồn sinh 
lực và sự can đảm. “Hãy nghĩ lớn hơn”. “Bạn không có bất cứ điều gì phải 
sợ hãi. Hãy nhấc bước . Hãy bước những bước dài. Thiên Chúa tốt lành—
và Ngài ở cùng bạn!”
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thuyeàn tröôûng 
cuûa toâi

Elena Sichrovsky

Năm Ngoái, khi bước vào Năm 
mới, tôi đã khởi hàNh một chuyếN 
du NgoạN. Ngồi ở bến tàu, hít 
thở gió biển, lòng tôi vừa tràn 
ngập hứng khởi vừa hồi hộp 
khi nhìn lướt qua đại dương 
thời gian đang trải dài trước 
mắt.

Trong chuyến hành trình 
của mình, đôi lúc, tôi đối mặt 
với những xáo trộn và nghịch 
cảnh. Biển xanh trở nên dậy 
sóng và tung toé cùng những 
đợt sóng dữ. Cơn mưa nặng 
hạt và những đợt gió ào ào liên 
tục đập vào con thuyền của tôi. 
Nhưng cũng có những lúc ân 
sủng dồi dào và những tiến bộ 
ổn định, khi ánh sáng rạng rỡ 
chiếu lấp lánh nơi những đợt 
sóng lăn tròn và những cơn 
gió nhẹ đẩy con thuyền của tôi 
tiến lên phía trước.

Tôi không trải qua những 
điều này một mình. Thuyền 
trưởng của tôi, Chúa Giêsu 
luôn ở cùng tôi. Mỗi ngày, 
chúng tôi cùng nhau đối mặt. 
Cùng nhau đương đầu với 

những con sóng của nghịch 
cảnh. Cùng nhau cười đùa 
và tận hưởng ánh nắng mặt 
trời. Tôi biết Chúa Giêsu có kế 
hoạch cho chuyến hành trình 
của chúng tôi và đã vẽ biểu đồ 
đường đi.

Tuy nhiên, cũng có những 
lúc tôi nghi ngờ cách nhìn của 
Ngài khi tôi cảm thấy yếu đuối 
và mệt mỏi chiến đấu khi nhìn 
thấy từ xa một đợt bão khác 
đang kéo đến. “Chúa Giêsu ơi, 
chúng ta lại phải trải qua khó 
khăn nữa sao?” - Tôi than thầm. 
“Nếu Ngài yêu con nhiều như 
Ngài đã nói, Ngài có thể nào 
làm cho chuyến hành trình của 
con dễ dàng hơn không?”

Mỉm cười, Ngài nhẹ nhàng 
đáp: “Ta yêu con rất nhiều. Ta 
luôn yêu và sẽ luôn yêu con. 
Cho dù mọi thứ quanh con 
đang trông có vẻ ghê sợ và đầy 
bão tố, nó chỉ kéo dài trong 
một lúc. Bầu trời sẽ quang 
đãng và đẹp hơn sau cơn bão. 
Chỉ cần nắm lấy tay Ta, và Ta sẽ 
giúp con vượt qua. Hãy trông 

chờ những ơn lành mà những 
cơn bão này mang đến”.

Tôi đã học được bí quyết 
chính là ở sát bên Ngài cho 
đến khi mây tan. Và trong khi 
chờ đợi, tôi phát hiện ra một số 
điều tuyệt vời. Sự hiện diện yêu 
thương của Ngài trở nên thật 
hơn đối với tôi trong những 
ngày bão tố ấy, và những lời 
bảo đảm của Ngài ban cho tôi 
sức mạnh, xoa dịu cơn lo lắng 
của tôi và làm vơi đi nỗi sợ hãi 
của tôi. Và những ơn lành nào 
mà Ngài đã nói tới? Khi tôi 
đứng trước ngưỡng cửa của 
năm mới, tôi nhìn lại và nhận 
ra rằng những khoảng thời 
gian thử thách nhằm tạo ra 
can đảm, lòng tin và hy vọng - 
can đảm để không bao giờ bỏ 
cuộc cho dù gặp những khó 
khăn; niềm tin để bám chặt 
trong tình yêu sẽ không bao 
giờ làm tôi thất vọng; và hy 
vọng trong Chúa Giêsu, Đấng 
có kế hoạch hoàn hảo không 
chỉ dành cho năm sắp tới của 
tôi, nhưng cả cuộc đời tôi. 



4

BuoàNg ÑieäN 
THoaïi Bò 
Boû HoaNg
Curtis Peter van Gorder

tiềm năng của bạn đang mở 
rộng phía trước mặt—cho dù 
bạn 8, 18, 48 hoặc 80 tuổi. bạn 
vẫn có thể hoàn thiện bản thân. 
bạn của ngày mai có thể trở nên 
tốt hơn bạn của ngày hôm nay. 
—John C. Maxwell

Rải Rác Nơi một thàNh phố tôi đã từNg sốNg là NhữNg 
phòNg điệN thoại côNg cộNg bị bỏ hoaNg. Quá cũ kỹ và 
bị bỏ hoang, chúng đứng lặng yên và trống rỗng, 
một sự nhắc nhở kỳ lạ về sự hữu dụng trước đây của 
nó, giờ đây chỉ là sự choáng chỗ nơi vỉa hè, không 
có ích gì cho ai ngoài những con nhện giăng mạng 
trong góc. Cách đây 10 hoặc 20 năm, những chiếc 
phòng điện thoại này là phương thức liên lạc chính 
yếu. Sau đó được thay thế bởi điện thoại di động 
tiện lợi và nhiều chức năng hơn, những di tích ấy 
chẳng còn ai lưu tâm đến việc giữ lại hoặc tháo gỡ.

Những chiếc buồng điện thoại cũ kỹ ấy mang 
đến cho tôi một cảm giác buồn. Chúng làm tôi 
nhớ đến những người bị kẹt trong quá khứ bởi vì 
họ không thể hoặc không thích ứng với cái mới. 
Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể trở nên như 
thế. Nếu chúng ta tập trung vào quá khứ thay vì 
là hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ mất liên lạc với 
thế giới xung quanh và bị bỏ lại phía sau. Thế giới 
đang không ngừng thay đổi, và chúng ta cần sẵn 
sàng thay đổi cùng với nó, học hỏi những kỹ năng 
mới và không ngừng cố gắng để tiến bộ. Điều này 
đúng cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Năm vừa qua, đối với tôi là một năm với vô vàn 
những kinh nghiệm học hỏi. Tôi từ Trung Đông 
chuyển sang Ấn Độ và bắt đầu công việc mới. Đó 
là một thách thức. Sự thay đổi là hết sức khó khăn, 
nhưng tôi nhận ra rằng nó thường có ích cho tôi. 
Tôi cần phải thích ứng với chỗ ở mới và hoàn cảnh 
mới, và tôi có được một số những kỹ năng mới 
trong quá trình thích ứng.

Theo bản chất tự nhiên, con người thường 
muốn mọi thứ không thay đổi, nhưng những cách 
thức chúng ta làm ngày hôm qua thường không 
còn là cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu của 
ngày hôm nay. Cho dù chúng ta có thay đổi cùng 
với thời gian hay không, những gì trổi vượt ngày 
hôm qua thường đã lỗi thời hôm nay. Hãy quan sát 
sự thay đổi không ngừng trong thế giới điện tử, 
bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. Dạo gần đây, tôi xem 
lại những số tạp chí điện tử nổi tiếng và không thể 
không cười thầm trước những sảm phẩm được hô 
hào là “mới nhất” vào thời đó, nhưng lại đã lỗi thời 
vào thời nay.

Như có câu: “Thời gian và trào lưu không chờ đợi 
một ai.” Tốt hơn chúng ta phải tiến cùng thời gian. 
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9 Caùch 
ñeå Thay Ñoåi

Keith Phillips

1 Đánh giá và lập mục 
tiêu. Hãy lập một danh 
sách những khía cạnh bạn 
muốn thay đổi và những 
gì bạn có thể làm để mang 
đến sự thay đổi. Việc viết 
ra những kế hoạch và mục 
tiêu sẽ giúp kết tinh những 
ý nghĩ của bạn và làm kiên 
vững quyết tâm của bạn.

2 Lên chương trình 
thay đổi trong thời khóa 
biểu hằng tuần hoặc hằng 
ngày của bạn. Không có 
một kế hoạch rõ ràng, sớm 
muộn những ý định tốt sẽ 
có thể bị quên lãng hoặc bị 
lạc mất giữa bộn bề những 
điều khác bạn phải làm.

3 Cậy dựa nơi Chúa 
Giê-su, không phải chỉ dựa 
vào ý chí, trí tuệ hoặc khả 
năng tự nhiên. Kinh thánh 
dạy chúng ta: “Ẩn thân bên 
cạnh Chúa Trời, thì hơn tin 
cậy ở người trần gian” (Tv 
118:8), và “Phúc thay kẻ lấy 
Ngài làm sức mạnh. Càng 
tiến lên, họ càng mạnh 
bước” (Tv 84:6a, 8a).

4 Tìm sự chỉ dẫn và 
động viên từ Lời Chúa. 
Thiên Chúa hứa: “Này đây, 
Ta răn dạy, chỉ cho con biết 
đường lối phải theo”(Tv 
32:8).

5 Tham gia hoặc lập 
nhóm hổ trợ. Ở gần những 
người có cùng chí hướng 
sẽ mang đến cho chúng ta 
sự hổ trợ về mặt đạo đức 
và sự ủng hộ tích cực—hai 
chất xúc tác cho quá trình 
thay đổi. “Hai người thì hơn 
một, vì hai người làm việc 
cực khổ sẽ thu nhập khá 
hơn” (Gv 4:9). “Sắt bén nhờ 
sắt, con người nên sắc bén 
nhờ bạn bè” (Cn 27:17).

6 Nhờ người khác cầu 
nguyện cho. Sự hiệp thông 
cầu nguyện mang đến 
những kết quả đáng kể.

7 Tạ ơn Chúa về sự 
giúp đỡ của Ngài. Bạn càng 
tỏ thái độ biết ơn, Thiên 

Chúa càng muốn ban cho 
bạn nhiều hơn. “Hãy vào 
cửa thánh điện cất tiếng 
tạ ơn, tới khuôn viên đền 
vàng dâng lời ca ngợi” (Tv 
100:4).

8 Khi bạn thất bại, 
hãy xin Thiên Chúa giúp 
bạn tiếp tục cố gắng. “Vì 
chính nhân có ngã bảy 
lần cũng đứng lên được” 
(Cn 24:16). “Dầu họ có vấp 
cũng không ngã gục, bởi 
vì đã có Chúa cầm tay” (Tv 
37:24).

9 Vững tin rằng bạn 
có thể thay đổi cùng với 
sự giúp đỡ của Chúa. Hãy 
đọc lại những câu giúp 
gia tăng lòng tin như: 
“Vì chính Thiên Chúa tác 
động đến ý chí cũng như 
hành động của anh em 
do lòng yêu thương của 
Người” (Pl 2:13). Và “Phàm 
ai ở trong Đức Giêsu đều là 
thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, 
và cái mới đã có đây rồi” ( 
2Cr 5:17). 
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chôø ñôïi keát cuoäc 
haïnh phuùc
Maria Fontaine

cuộc sốNg là vô vàN 
NhữNg sự lựa chọN. Mỗi 
một ngày đều có những 
lựa chọn, lớn và nhỏ, và 
mỗi ngày trôi qua để lại 
một di sản to lớn của 
những lựa chọn trong quá 
khứ. Một số lựa chọn trở 
thành tốt đẹp, một số tồi 
tệ, một số pha lẫn cả hai, 
và một số chúng ta vẫn 
chưa biết chắc thế nào, 
nhưng mỗi một lựa chọn 
đều đóng một phần trong 
việc làm nên con người 

chúng ta.
Dưới đây là một vài 

nguyên tắc hữu ích khi 
nghĩ về quá khứ và nó 
mang tôi đến vị trí ngày 
hôm nay của mình.

Tương lai của chúng 
ta không bị giới hạn bởi 
quá khứ. Cho dù chúng 
ta có những quyết định gì 
hoặc người khác có quyết 
định gì thay cho chúng ta, 
và cho dù chúng ta đang 
đứng ở đâu ngay lúc này, 
tương lai vẫn sẽ tươi sáng 
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như những lời Thiên Chúa 
đã hứa—những lời hứa 
như: “Nếu có lòng tin…
không có gì là không thể” 
(Mt 17:20). Và “Mọi sự đều 
có thể đối với người tin” 
(Mc 9:23). Nếu bạn không 
đang ở vị trí bạn muốn, 
đây chính là lúc thay đổi. 
Nơi nào có sự sống, nơi đó 
có hy vọng.

Nếu một số lựa chọn 
của bạn không mang 
đến kết quả tốt, hoặc 
không như bạn nghĩ, hãy 
nhớ rằng có thể bạn vẫn 
chưa thấy hết toàn bộ kết 
quả. Điều trông giống 
như hòn đá hoặc rắn có 
thể vẫn chưa hóa thành 
bánh mì—hoặc thậm chí 
là một bữa ăn 3 món (Lc 
11:11-13). Nhà đạo diễn 

phim, diễn viên, biên kịch, 
và nhà sản xuất Orson 
Welles từng nói: “Một kết 
cuộc hạnh phúc tùy thuộc 
nơi bạn dừng câu chuyện 
của mình.” Hoặc như ai 
đó đã nói: “Mọi việc rồi 
sẽ ổn; và nếu nó không 
ổn, có nghĩa nó vẫn chưa 
kết thúc.” Nguyên tắc 
ấy đúng cho những ai 
yêu Chúa và tìm kiếm sự 
hướng dẫn của Ngài bởi vì 
Ngài đã hứa mọi việc kết 
cuộc sẽ luôn sinh ích (Rm 
8:28).

Bản chất tự nhiên của 
con người là luôn nhìn lại 
và hối tiếc về những gì đã 
làm, hoặc ước gì chúng 
ta làm khác đi. Thiên 
Chúa hiểu và cảm thông. 
Nhưng sẽ là sai lầm nếu 

bỏ qua điều tốt đẹp cũng 
đến từ những trải nghiệm 
ấy—sự khôn ngoan, sự 
trưởng thành và những 
bài học khác giúp định 
hình tính cách của chúng 
ta và chuẩn bị chúng ta 
cho những gì phía trước 
tốt đẹp hơn và to lớn hơn.

Khi bạn nhìn lại quá 
khứ, hãy đếm những ơn 
lành. Hãy nhớ những 
điều “chân thật, cao quý, 
chính trực, tinh tuyền, và 
đáng mến” cũng làm nên 
câu chuyện của cuộc đời 
bạn (x Pl 4:8). Tạ ơn Chúa 
về những quyết định 
tốt đẹp bạn thực hiện 
trong quá khứ, cũng như 
những quyết định Ngài sẽ 
giúp bạn thực hiện trong 
tương lai. 

Lạy Chúa, xin đừng để cuộc 

sống của con có quá nhiều điều tốt khiến 

con ỷ lại và ngủ quên trong chiến thắng. Xin giúp con đừng 

quá bị áp lực khiến con trì hoãn thời gian ở với Ngài. Xin giúp con 

đắm mình trong ánh nắng siêu nhiên của Ngài, nghỉ ngơi trong vòng tay 

của Ngài, uống lấy lời Ngài và hít thở Thần Khí Ngài. Xin giúp con tìm kiếm 

Ngài trên hết tất cả mọi sự – trên hết bất cứ điều gì con vui thích. Xin giúp 

con nhớ lời Ngài đã nói rằng không có Ngài, con không thể làm gì được 

(Ga 15,5), nhờ thế, con không đặt nhầm những điều ưu tiên, nhưng 

sẽ đặt Ngài, tình yêu của Ngài và những giá trị của Ngài vào 

vị trí đúng đắn – vị trí ưu tiên! 
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Thieân Chuùa coù moät 
keá hoaïch?

H & T
trả lời những câu hỏi của bạn

H: Liệu có phải thật sự Thiên 
Chúa có một kế hoạch tuyệt 
vời dành cho cuộc sống của 
tôi, như tôi vẫn thường nghe 
không? Giống như lái xe trên 
đoạn đường gồ ghề, không 
ngừng gặp hết trở ngại này đến 
trở ngại khác và mọi hướng 
đều gập ghềnh.

T: Thiên Chúa có một kế 
hoạch cho mỗi chúng ta, và 
đó là kế hoạch được tạo ra 
phù hợp tuyệt đối cho mỗi 
người chúng ta, đúng theo 
khả năng và những sở thích 
của chúng ta. Không chỉ thế, 
Ngài còn muốn để chúng ta 
tham gia vào kế hoạch đó, 
thực hiện và hoàn thành kế 
hoạch ấy cùng với chúng ta.

“Hãy hết lòng tin tưởng 
vào Đức Chúa, chớ hề cậy 
dựa vào sự hiểu biết của con. 
Hãy nhận biết Ngài trong mọi 
đường đi nước bước, Người 
sẽ san bằng đường nẻo con 
đi” (Cn 3,5-6). Tuy nhiên, như 
thế không có nghĩa là mọi 
việc đều sẽ dễ dàng hoặc diễn 
ra theo cách chúng ta muốn. 

Nhưng thực tế, đôi khi có vẻ 
như mọi điều Thiên Chúa 
mang đến cho bạn đều khó 
khăn, và rằng việc cố gắng 
làm theo kế hoạch của Ngài 
chỉ làm cho mọi việc thêm 
khó khăn hơn. Thiên Chúa 
có đòi hỏi nơi chúng ta quá 
nhiều không? Đôi khi có thể là 
như thế.

Thiên Chúa muốn những 
gì tốt nhất cho chúng ta, 
nhưng thường thì cách thức 
để dẫn đến kết cuộc ấy liên 
quan đến việc để chúng ta 
trải qua cả chiến thắng lẫn 
thử thách, niềm vui và lẫn đau 
khổ. Theo cái nhìn của chúng 
ta, một tình huống hoặc một 
sự kiện nào đó có thể có vẻ 
không tốt đẹp, nhưng từ 
góc độ của Thiên Chúa, đó 
là những gì Ngài muốn dành 
cho chúng ta bởi vì Ngài biết 
những điều ấy sẽ đẩy mạnh 
kế hoạch của Ngài. Ngài nhìn 
xa hơn chúng ta, và kế hoạch 
của Ngài tốt hơn và trọn vẹn 
hơn chúng ta (x. Is 55,8-9).

Vào thời của Tiên tri 
Giêrêmia, dân Israel bị bại trận, 

bị phân tán và lưu vong. Có lẽ 
họ đã ngạc nhiên trước những 
gì xảy ra đối với kế hoạch mà 
Thiên Chúa đã hứa đối với 
họ, Dân của Ngài. Thiên Chúa 
đã giải thích rằng họ phải 
chịu cảnh lưu vong trong 70 
năm như một sự trừng phạt 
cho tính cứng đầu của họ, và 
đó cũng là một phần trong 
kế hoạch của Ngài. Điều ấy 
nghe có vẻ không phải là tin 
tốt lành, nhưng Ngài đã đảm 
bảo với họ rằng Ngài tiếp tục 
thực hiện kế hoạch của Ngài 
dành cho họ. “Vì chính Ta biết 
kế hoạch Ta định làm cho các 
ngươi, kế hoạch thịnh vượng 
chứ không phải tai ương, để 
các ngươi có một tương lai và 
một niềm hy vọng” (Gr 29,11).

Vì thế, nếu bạn thấy mình 
lâm vào tình cảnh tương tự, 
lạc lối, và ngạc nhiên trước 
kế hoạch Thiên Chúa dành 
cho bạn, đừng thất vọng. Kế 
hoạch của Thiên Chúa không 
bao giờ thất bại, và Ngài 
không bao giờ từ bỏ việc cố 
giúp chúng ta hiểu và theo 
kịp kế hoạch của Ngài. 
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Baûo Hieåm hay Baûo Ñaûm?
Rose Conn

vào thời điểm cuối Năm 
Ngoái, tôi phải đối mặt vời 
rất nhiều những khó khăn 
và lo lắng khiến tôi cảm 
thấy bất an một thời gian. 
Sau đó, tôi đọc được một 
bài viết nói về sự khác biệt 
giữa “bảo hiểm” và “bảo 
đảm”, và nó đã làm tôi suy 
nghĩ. Thiên Chúa là bảo 
hiểm của tôi hay sự bảo 
đảm của tôi?

Việc có được Thiên 
Chúa trong cuộc sống 
chính là có được một dạng 
bảo hiểm. Chúng ta biết 
rằng cho dù có bất cứ điều 
gì xảy ra, Ngài sẽ ở bên 
chúng ta và chúc phúc 

chúng ta vì tin tưởng nơi 
Ngài. “Tôi tin chắc rằng: 
cho dầu là sự chết hay sự 
sống, thiên thần hay ma 
vương quỷ lực, hiện tại hay 
tương lai, hoặc bất cứ sức 
mạnh nào, trời cao hay vực 
thẳm hay bất cứ một loài 
thọ tạo nào khác, không 
có gì tách được chúng ta 
ra khỏi tình yêu của Thiên 
Chúa thể hiện nơi Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta” 
(Rm 8:38-39), và “Chúng ta 
biết rằng mọi sự đều sinh 
ích cho những ai yêu mến 
Chúa” (Rm 8:28).

Nhưng trong cuộc sống 
thường nhật của mình, 

đặc biệt khi đối mặt với 
một quyết định hay một 
vấn đề, những gì tôi muốn 
và cần hơn hết chính là 
một sự bảo đảm ngắn hạn. 
Thiên Chúa cũng ban cho 
chúng ta điều đó. Ngài 
hứa hướng dẫn chúng ta 
(Tv 32:8), ban cho chúng 
ta những gì chúng ta cần 
(Pl 4:19), ban cho chúng 

Bảo hiểm: phạm vi bảo hiểm 

theo hợp đồng, theo đó bên 

bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi 

thưởng hoặc bảo đảm cho bên 

kia về những thiệt hại do những 

sự kiện không mong muốn hoặc 

hiểm họa

Bảo đảm: tình trạng được bảo 

đảm: như an toàn; một sự chắc 

chắn ; một sự tin tưởng nơi tâm 

trí hoặc thái độ: không nghi ngờ 

hoặc hoài nghi.
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ta ân sủng và sức mạnh 
trong những lúc khó khăn 
(2 Cr 12:9). Ngài cũng ban 
cho sự bảo đảm: “Ta sẽ 
không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ 
không ruồng bỏ ngươi” 
(Dt 13:5)—và điều đó luôn 
đúng trong mọi hoàn cảnh 
ngay cả những hoàn cảnh 
tức thì.

Cuộc sống là một 
loạt những tình huống 
và những quyết định. 
Khi chúng ta chú ý đến 
những điều không chắc 

chắn, chúng ta trở nên 
tê liệt. Nhưng khi chúng 
ta dâng những khó khăn 
cho Thiên Chúa và đặt 
Ngài trong quyết định 
của chúng ta, những sự 
bảo đảm của Ngài sẽ đẩy 
chúng ta đi đúng hướng. 
“Nếu ai trong anh em 
thiếu đức khôn ngoan, thì 
hãy cầu xin Thiên Chúa, 
Người sẽ ban cho” (Gc 1:5). 
“Khi ngươi lưỡng lự không 
biết quẹo phải hay trái, tai 
ngươi sẽ được nghe một 

tiếng nói từ phía sau: ‘Đây 
là đường, cứ đi theo đó!” 
(Tv 30:21).

Ai biết được điều gì xảy 
ra trong năm tới? Có lẽ 
lẫn lộn những điều ngạc 
nhiên, những thành công, 
những thất bại, và những 
đêm không ngủ. Nhưng 
qua tất cả những điều 
đó, Thiên Chúa muốn là 
sự bảo hiểm và bảo đảm 
của chúng ta—bảo hiểm 
trong dài hạn và bảo đảm 
trong ngắn hạn. 

Chúng ta thường nói,
Giá như chúng ta có thể nhìn thấy, giá như chúng 
ta có thể biết
Nhưng Thiên Chúa yêu thương thường giăng màn
Che ngang trước chúng ta.

Chúng ta không thể nhìn thấy những gì phía trước,
Và vì thế chúng ta bám víu vào Ngài hơn,
Ngài dẫn chúng ta đi hết con đường đời,
Tin tưởng và vâng phục.
— Norman J. Clayton

Nhận ra thánh ý Chúa không phải là một việc trong nhất thời. Khi 

chúng ta có được những tiến bộ từ những thay đổi về thể lý và tinh 

thần, khi thời gian và những hoàn cảnh thay đổi, cần đánh giá lại 

cuộc sống và những khía cạnh trong cuộc sống để biết xem chúng 

ta có cập nhật kế hoạch của Chúa không. Nhận ra thánh ý Chúa là 

một sự việc thường xuyên đối với một tín hữu.—Maria Fontaine.



11

ng
aõ 

ve
à p

hí
a 

tr
öô

ùc
D

ựa
 t

h
eo

 b
ài

 v
iế

t 
củ

a 
D

.B
.B

cuộc sốNg chíNh là một tRải Nghiệm học hỏi vô cùNg lớN 
lao, và đối với những người biết và yêu Chúa Giêsu như 
chúng ta, Ngài chính là vị thầy của chúng ta. Hơn bất 
cứ điều gì khác, Ngài muốn dạy chúng ta tất cả những 
gì chúng ta cần biết về Ngài và tình yêu của Ngài, nhờ 
thế, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ hạnh 
phúc hơn.

Ngài biết rằng không ai trong chúng ta có thể hoàn 
thành bất cứ điều gì thật sự tốt đẹp nhờ dựa vào sức 
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mạnh và sự khôn ngoan 
của bản thân. Ngài đã 
nói: “Không có Thầy, anh 
em chẳng làm gì được” 
(Ga 15:5). Và Kinh Thánh 
cũng nói thêm rằng “Với 
Đấng ban sức mạnh cho 
ta, ta chịu được hết” (Pl 
4:13). Đó chính là bí quyết. 
Chúng ta cần học để Chúa 
Giêsu hành động thông 
qua chúng ta.

Lẽ dĩ nhiên, việc học 
biết cậy dựa hơn vào Chúa 
Giêsu không phải là điều 
chúng ta có thể học chỉ 
trong một đêm. Việc ấy 
cần đến thời gian và trải 
nghiệm, và thường bao 
gồm nhiều khó khăn và 
những điều có vẻ là thất 
bại. Có vô số những nhân 
vật trong Kinh Thánh 
Thiên Chúa phải hạ thấp 
họ trước khi Ngài có thể 
dùng họ.

Hãy xem Giuse. Người 
con thứ 12 của Giacóp, 
ông chính là người con 
được cha đặc biệt yêu 
thương. Những anh trai 
của Giuse ganh tị và gần 
như giết chết ông, quăng 
ông xuống hố, và bán ông 
làm nô lệ. Giuse đã phải 
làm nô lệ và sau đó bị 
buộc tội là tội phạm trước 
khi Thiên Chúa có thể 
đưa ông lên địa vị quyền 
quyền lực thứ hai ở Ai Cập 
và dùng ông để cứu dân 
Ngài khỏi nạn đói (x St 

chương 37, 39-41).
Và hãy xem Môsê. Suốt 40 năm, Môsê được xem như 

một vị hoàng tử trong vương triều Pharaoh, nhưng 
Thiên Chúa không thể dùng ông cho đến khi ông trải 
qua thêm 40 năm trong sa mạc không làm gì ngoài việc 
chăn cừu (x Xh chương 2-3).

Và hãy nghĩ về Vua Đavít. Khi Đavít đem lòng yêu một 
người phụ nữ đã có chồng, Bathseba, cố ý sắp đặt để 
chồng của bà bị giết chết trong trận chiến, và sau đó nói 
dối và che dấu tội lỗi, Thiên Chúa đã vạch trần và đã trừng 
phạt ông nặng nề. Và sau đó, người con trai phản bội của 
Đavit, Absalom, đã một lần đẩy ông ra khỏi ngai vàng (x 
2Sm chương 11-12, 15). Đavit đã té nhào sao? Hay ông 
đã té về phía trước? Đôi lúc đường lối đi lên của Chúa 
lại chính là đi xuống—trái ngược với những gì chúng ta 
nghĩ. Đavít đã khiêm tốn và nhớ rằng chính Thiên Chúa 
là Đấng làm cho ông nên trọng đại. Từ khoảnh khắc khắc 
nghiệt của cuộc sống đã sinh ra mật ong ngọt ngào là 
những bài Thánh vịnh, ca khen Thiên Chúa về tình yêu, 
lòng nhân từ, quyền năng và lòng thương xót của Ngài.

Hoặc tông đồ Phaolô. Ông là một nhà chính trị Do thái 
tài ba, sau đó được đổi tên là Saul, tự nguyện chấm dứt 
một giáo phái mới phát triển nhanh. Khi ông cưỡi ngựa 
đi Đamát để bắt, tống giam, và hành hình tất cả những 
người theo Đức Giê-su Nadareth mà ông có thể tìm thấy, 
Thiên Chúa đã khiến ông ngã ngựa và bị mù mắt trước 
ánh sáng chói lóa của nhan thánh Ngài. Rung sợ, mất khả 
năng kiểm soát, mù lòa, Saul phải được dắt vào trong 
thành phố, và quá đỗi ngạc nhiên với những gì xảy ra 
với mình khiến ông không thể ăn uống gì suốt 3 ngày. 
Sau đó, một môn đệ của Chúa Giêsu đến cầu nguyện 
cho Saul, và Saul nhìn thấy lại đuợc, được hoán cải, và trở 
thành tông đồ Phaolô. Thiên Chúa đã phải làm ông vỡ 
vụn, rồi làm mới lại ông trước khi Ngài có thể dùng ông 
để giúp đỡ nhiều người khác (x Cv chương 9).

Hầu như những ai được Thiên Chúa sử dụng đều trước 
tiên phải cạn kiệt sức lực của bản thân. Nếu không như 
thế, họ sẽ quá kiêu ngạo và tự tin vào bản thân, và cho 
là mọi công trạng đều thuộc về bản thân. Thiên Chúa sử 
dụng những gì yếu đuối và điên rồ (1 Cr 1:25-29).

Khi chúng ta học được từ những lầm lỗi của bản thân, 
chúng ta sẽ nhờ đó trở nên tốt hơn, giống như những 
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nhân vật trong Kinh thánh. 
Chúng ta cũng có thể học 
được từ những lầm lỗi của 
họ. “Những sự việc này xảy 
ra cho họ để làm bài học, 
và những lời đều được 
chép để dạy dỗ chúng ta, 
để nhờ đó chúng ta vững 
lòng tin cậy” (1 Cr 10:11; 
Rm 15:4).

Cách Thiên Chúa nhìn 
sự việc không giống với 
cách của chúng ta, và tư 
tưởng của Ngài không 
phải là tư tưởng của chúng 
ta và đường lối của Ngài 
không phải đường lối của 

chúng ta (Is 55:8-9). Ngài 
không phán xét hoặc ban 
thưởng cho cho chúng 
ta dựa trên những thành 
công và thất bại của chúng 
ta, nhưng dựa trên những 
động cơ của chúng ta. Một 
ngày nào đó, nơi Thiên 
đàng, Ngài sẽ không nói 
với những ai trung thành 
với Ngài rằng: “Tốt lắm, 
đầy tớ thành công của Ta,” 
nhưng Ngài nói: “Tốt lắm, 
đầy tớ tài giỏi và trung 
thành của Ta” (Mt25:21).

Vì thế, ngay cả khi bạn 
không hiểu tại sao bạn 

lại trải qua những gian 
nan, thử thách, khó khăn 
và đau khổ, hãy nhớ rằng 
Thiên Chúa có mục đích 
của Ngài và Ngài biết 
Ngài đang làm gì. Thiên 
Chúa có được những 
chiến thắng vĩ đại nhất từ 
những gì tưởng chừng là 
thất bại—chiến thắng của 
sự phục tùng, đau khổ, 
khiêm tốn và hoàn toàn 
cậy dựa vào Ngài. Vì thế, 
đừng thất vọng mỗi khi 
bạn phạm sai lầm, nhưng 
hãy rút ra bài học. Hãy 
ngã về phía trước. 

Chúa Giêsu đã nói: “.... không phải hễ ai được dư giả 

mà mạng sống của người ấy được bảo đảm nhờ của cải 

đâu” (Lc 12,15). Cuộc sống không phải chỉ bao gồm của cải, 

bởi vì của cải vật chất không thể mang lại sự thoả mãn thật 

sự. Chúng có thể tạm thoả mãn thân xác, nhưng chúng không 

bao giờ có thể thoả mãn tâm hồn hay tinh thần đang 

kêu cầu Thiên Chúa để có được niềm vui, niềm hạnh 

phúc và sự thoả nguyện vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới có 

thể ban cho.  —D.B.B

Để đến với vòng tay yêu thương của Thiên 
Chúa, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

Lạy Chúa Giêsu, con muốn biết Ngài và trải 
nghiệm tình yêu của Ngài, con xin mở rộng 
tâm hồn con và mời Ngài vào. Amen.
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tôi tưởNg tượNg một Người 
đaNg đi du NgoạN, ngồi yên 
trên chiếc thuyền lướt đi 
trên dòng sông uốn khúc 
quanh co chảy ra thung 
lũng xanh. Những cây và 
bụi cây, một vài cây nở 
rộ, dọc theo hai bên dòng 
sông. Những đỉnh núi 
hùng vĩ phủ đầy tuyết thấp 
thoáng xa xa. Nhưng vị du 
khách này không nhận ra 
vẻ đẹp xung quanh; anh ta 
chăm chú đọc quyển sách 
hướng dẫn, đọc về lịch sử 
của nơi đang du ngoạn và 
dòng sông sẽ mang anh ta 
đến đâu.

“Hãy nhìn lên! Bạn đang 
bỏ lỡ phong cảnh đẹp!” 
Chúng tôi gọi anh ấy, 

caûm kích 
theá giôùi 
tuyeät vôøi
Bài luyện tập tinh thần

Abi F. May

nhưng không có ích gì. 
Anh ta không ngừng đọc, 
đầu cúi và tâm trí anh ta 
đang ở một nơi khác.

Có những lúc, chúng 
ta cần đọc quyển sách 
hướng dẫn, cũng như có 
lúc chúng ta cần ngẫm 
nghĩ lại hoặc nghĩ về phía 
trước, nhưng chúng ta 
cũng nên có lúc dừng lại 
và sống cho từng khoảnh 
khắc.

Trong suốt tuần kế tiếp, 
hãy dành 5 hoặc 10 phút 
để nhìn cận thế giới quanh 
bạn. Chú ý đến đám mây 
trắng trôi lững lờ trên 
bầu trời xanh. Hãy ngắm 
những cánh hoa, hoặc 
những hoa văn trên thân 

cây, hoặc bầy chim đang 
bay trên bầu trời. Mỗi ngày 
hãy nhìn điều gì đó khác, 
và tạ ơn Chúa về sự sáng 
tạo của Ngài.

1
Thế giới này sẽ thế nào 

nếu đầy ắp sự quan tâm
Chúng ta không có thời 

gian đứng nhìn?
Không có thời gian đứng 

dưới những tán cây,
Ngắm  những con bò và 

cừu:
Không có thời gian để 

nhìn, khi đi qua những 
khu rừng,

Khi những con sóc dấu 
những hạt dẻ trong cỏ:

Không có thời gian để 
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Lương thực cho người đọc

Ngöôøi Höôùng Daãn Cuoäc Soáng

• Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu 
gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho 
tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước 
trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi 
trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của 
Người.—Tv 23:1-3

• Người dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công 
chính và dạy cho biết đường lối của Ngài.—
Tv 25:9

• Phàm ai kính sợ Đức Chúa, Người chỉ cho 
thấy đường phải chọn.—Tv 25:12

• Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa 
chuộng đường lối họ dõi theo.—Tv 37:23

• Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là 
Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối 
cho con.—Tv 31:3

• Này đây Ta răn dạy, chỉ cho con biết đường 
lối phải theo; Ta ban lời khuyên nhủ.—Tv 32:8

• Chính Người là Thiên Chúa, đời đời là Thiên 
Chúa chúng ta, Người lãnh đạo chúng ta đến 
muôn thuở.—Tv 48:15

• Ngài dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai 
đưa tới rạng ngời vinh quanh.—Tv 73:24

• Lời Ngài là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh 
sáng chỉ đường con đi.—Tv 119:105

Samuel Keating

nhìn giữa ánh sáng ban ngày,
Dòng suối lấp lánh ánh sao như 

bầu trời đêm:
Không có thời gian để quay nhìn 

Người Đẹp,
Nhìn đôi chân nhảy múa
Không có thời gian để chờ nhìn  

thấy một nụ cười
Một cuộc sống đáng thương, chỉ 

toàn những điều lo toan,
Chúng ta không có thời gian 

đứng ngắm nhìn.
—William H. Davies (1871-1940)

1
Giải pháp hiệu quả nhất dành 

cho những người sợ hãi, cô đơn 
và không hạnh phúc chính là hãy 
ra ngoài, nơi nào đó họ có thể 
thinh lặng, một mình với những 
điều tuyệt vời, với thiên nhiên và 
với Chúa. Bởi vì chỉ khi đó, người 
ấy mới cảm nhận được rõ sự vật 
và rằng Thiên Chúa ao ước nhìn 
thấy mọi người hạnh phúc, giữa 
cái đẹp đơn giản của thiên nhiên. 
Tôi tin chắc rằng thiên nhiên 
mang đến sự khuây khỏa trong 
lúc khó khăn.—Anne Frank (1929-
1945)

Thiên Chúa là người bạn của 
sự tĩnh lặng. Cây cối, những 
bông hoa và cỏ lớn lên trong sự 
tĩnh lặng. Hãy nhìn những ngôi 
sao, trăng và mặt trời, chúng di 
chuyển trong tĩnh lặng.—Mẹ 
Têrêsa (1910-1997)
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Thế gian này chính là xưởng để Thiên 
Chúa làm nên con người.—Henry Ward 
Beecher (1831-1887)

Hãy bước đi vững chãi và khôn ngoan. 
Vì có một bàn tay trên cao luôn nâng đỡ 
bạn.—Philip James Bailey (1816-1902)

Cuộc sống giống như một tấm thảm: 
chúng ta là những sợi dọc trên khung 
cửi; những thiên thần là những sợi 
ngang; Thiên Chúa là người dệt. Chỉ có 
người dệt mới thấy toàn bộ mẩu vẽ. 
—Trích trong quyển sách The Angels’s 
Little Instruction, Eileen Elias Freeman, 
1994

Kiến thức quý giá nhất chính là biết 
được rằng xung quanh chúng ta là 
những điều bí ẩn. Kiến thức và hy vọng 
vào tương lai đều không phải là trục 
xoay trong cuộc sống của chúng ta hoặc 
quyết định phương hướng của nó. Cuộc 

sống của chúng ta chỉ được quyết định 
bởi việc chúng ta để cho bản thân kết 
hiệp mật thiết với Thiên Chúa, Đấng tỏ 
hiện Chính Mình Ngài nơi chúng ta, và 
bởi việc phục tùng thánh ý của Ngài.
—Albert Schweitzer (1875-1965)

Đợi chờ vô thời hạn là một thái độ vô 
cùng cởi mở đối với cuộc sống. Và việc 
từ bỏ việc điều khiển tương lai và để 
Chúa quyết định cuộc sống của chúng 
ta cũng thế. Đó chính là một lập trường 
cấp tiến đối với cuộc sống trong một thế 
giới bị thống trị bởi sự điều khiển.
—Henri J. M. Nouwen (1932-1996)

Có một điều chắc chắn: Thiên Chúa biết 
điều Ngài đang làm. Vì thế, bất cứ khi 
nào chúng ta không hiểu tại sao Ngài lại 
để cho điều gì đó xảy ra, chúng ta hãy 
gói những câu hỏi của chúng ta trong 
đức tin và cất kỹ cho đến một ngày Ngài 
tiết lộ nguyên nhân.—D.B.B

những thoáng suy ngẫm

tin tưởng vào 
Kế hoạch của chúa

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó 
vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được 

nhiều hạt khác. —Gc 12:24

  Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,  chớ cậy dựa 
vào sự hiểu biết của con. —Cn 3:5
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Hy vọng ở đâu?
Mila Nataliya A. Govorukha

tôi khôNg thích tâm tRạNg của mìNh. Không phải lạnh 
cóng—nhưng giống như cơn lạnh báo hiệu sắp có 
những cơn mưa to. Giống hệt thời tiết ngày hôm ấy. 
Tôi biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, và nó làm 
tôi sợ. Những thay đổi đang bắt đầu và nó hiện ra trước 
mặt tôi như những đám mây báo hiệu điềm xấu. Tôi 
cũng biết có hy vọng cho hoàn cảnh của mình, giống 
như tôi biết mặt trời rồi sẽ xuất hiện, nhưng không thể 
không lo lắng.

Tôi nhận ra những dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp 
kéo đến. Tôi đang ngồi bên đống cỏ khô trên ngọn đồi, 
phía bên phải tôi là cây táo, phía dưới đồi là những bụi 
cây, và phía bên trái là những đàn cừu đang được thả 
gặm cỏ. Phía trên cao, những tia nắng mặt trời le lói 
xuyên qua những đám mây u ám. Những ngọn núi xa 
xa trông như những bản màu gồm những màu ảm đạm 
xen lẫn nhau—xanh lá, xám, xanh dương và tím. Giữa 
những ngọn núi ấy và tôi là cơn mưa nhẹ trông như tấm 
màn mỏng phủ xuống. Tôi phải thừa nhận rằng ngay 
cả khi không có mặt trời và những màu sắc rực rỡ như 
thường ngày, cảnh vật vẫn rất đẹp.

Hoàn toàn giống với ngày hôm nay, tôi nghĩ. Giống 
như tuần này, giống như những tháng trước. Quá nhiều 
điều không chắc chắn như những đám mây lơ lững phía 
trên tôi. Quá nhiều những thử thách, giống như những 

ngọn núi phía trước tôi. 
Nhưng vẫn tìm thấy vẻ đẹp 
ngay giữa những hoàn 
cảnh gian nan.

Ngay sau khi những 
đám mây ấy tan đi, mặt 
trời xuất hiện, và bỗng 
nhiên trở nên ấm áp hơn. 
Một con bươm bướm đậu 
xuống chiếc giày của tôi, 
và  một chú chim gõ kiến 
truyền tải thông điệp 
bằng tín hiệu Morse—
“Thiên Chúa là tình yêu” 
(1 Ga 4:8). Hy vọng xuất 
hiện, và nó thật đẹp! 

Cuộc sống là một 
bông hoa và tình yêu 

là mật ngọt
—Victor Hugo
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Không một điều gì thật sự 
giá trị đến từ tham vọng 
hoặc đơn thuần từ trách 
nhiệm; những điều giá trị 
đích thực xuất phát từ tình 
yêu và từ những cống hiến 
cho nhân loại. —Albert 
Einstein

Chúng ta phải hiểu những 
chân lý thuộc về tinh thần 
và áp dụng chúng vào trong 
cuộc sống hiện đại của 
chúng ta. Chúng ta phải tận 
dụng nguồn sức mạnh từ 
những đức tính và thói quen 
tốt hầu như bị lãng quên: 
đơn sơ, khiêm tốn, suy tư 
và cầu nguyện. Những chân 
lý thuộc về tinh thần ấy đòi 
hỏi một sự tận tuỵ vượt xa 
những kiến thức khoa học, 
vượt lên chính mình, nhưng 
những phần thưởng lại vô 
cùng lớn lao và đó chính 
là niềm hy vọng duy nhất 
của chúng ta. —Charles 
Lindbergh

Cuộc sống hữu dụng nhất 
khi nó được dành cho những 
điều làm cuộc sống ấy 
trường tồn. —William James

Hạnh phúc không phải có 
rất nhiều nhưng chính là 
cho đi nhiều. Chúng ta sống 
được nhờ những thứ nhận 
được, nhưng chúng ta làm 
nên cuộc sống nhờ những gì 
chúng ta cho đi. —Norman 
MacEwan

Thế giới của chúng ta là một 
thế giới đầy dẫy vũ khí hạt 
nhân và những thứ xa lạ với 
những giá trị thuộc về đạo 
đức. Chúng ta biết về chiến 
tranh nhiều hơn biết về 
hoà bình, biết về chết chóc 
nhiều hơn biết về sự sống. 
— Omar N. Bradley

Những điều tốt nhất và đẹp 
nhất trên thế gian không 
thể được nhìn thấy hoặc 
thậm chí không thể chạm 
đến được; nó phải được cảm 
nhận bằng trái tim. — Helen 
Keller

Cuộc sống trở nên khó khăn 
hơn khi chúng ta sống cho 
người khác, nhưng điều 
này cũng làm cuộc sống ấy 
trở nên phong phú và hạnh 
phúc hơn.
—Albert Schweitzer

Chúng ta có mặt ở đây để 
thêm vào trong cuộc sống 
những gì chúng ta có thể 
thêm vào, chứ không phải 
lấy đi điều gì đó từ cuộc 
sống. —Sir William Osler

Một người thợ mộc lớn tuổi 
đã đến tuổi về hưu, ông nói 
với người chủ về kế hoạch 
nghỉ việc và tận hưởng cuộc 
sống cùng với vợ con. 

Người chủ cảm thấy tiếc 
trước sự ra đi của một người 
thợ giỏi, và ông nhờ người 
thợ trước khi nghỉ việc hãy 
xây thêm giúp ông một ngôi 
nhà. 

Người thợ mộc đồng ý, 
nhưng lại nghĩ chẳng bao 
lâu nữa mình sẽ nghỉ nên đã 
không toàn tâm trong công 
việc. Ông sử dụng những 
sản phẩm và những nguyên 
liệu kém chất lượng. Thật 
đáng tiếc để kết thúc một 
công việc theo cách này so 
với sự tận tuỵ bấy lâu của 
ông. 

Khi người thợ hoàn tất 
ngôi nhà, người chủ đến 
xem xét ngôi nhà, ông giao 
chìa khoá nhà cho người 

nhöõng giaù trò 
cuoäc soáng ñích thöïc
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thợ mộc và nói: “Đây là nhà 
của ông. Đây là món quà tôi 
dành cho ông”.

Người thợ mộc rất bất 
ngờ! Thật đáng tiếc! Giá như 
ông biết ông đang xây ngôi 
nhà của chính mình, ông đã 
làm nó khác đi. 

Chúng ta cũng vậy. 
Chúng ta xây dựng chính 
cuộc sống của chúng ta mỗi 
một ngày, và chúng ta cũng 
thường không toàn tâm cho 
việc làm này. Và rồi chúng ta 
ngạc nhiên khi nhận ra rằng 
chúng ta phải sống trong 
chính ngôi nhà chúng ta đã 
xây dựng.

Nếu chúng ta có thể làm 
lại lần nữa, chúng ta sẽ làm 
nó khác rất nhiều. Nhưng 
chúng ta không thể quay 
trở lại. 

Bạn chính là người thợ 
làm nên cuộc sống của bạn. 
Mỗi ngày, bạn đóng một cây 
đinh, đặt một tấm ván hoặc 
xây một bức tường. Thái độ 
và những lựa chọn bạn thực 
hiện ngày hôm nay làm nên 
“ngôi nhà” của bạn vào ngay 
mai. Hãy xây một cách khôn 
ngoan! — Khuyết danh

Một trong những điều đáng 
tiếc nhất chúng ta biết về 
nhân loại chính là tất cả 
chúng ta đều thường hay 
chần chừ trong cuộc sống. 
Chúng ta mơ về ngôi vườn 
hoa hồng diệu kỳ ở tận cuối 
chân trời thay vì tận hưởng 
những bông hoa hồng đang 
nở rộ bên ngoài cửa sổ của 
ngôi nhà chúng ta hôm nay. 
— Dale Carnegie

Ngày hôm nay là một ngày 
khác thường nhất, bởi vì 
chúng ta không bao giờ 
sống nó trước đây; chúng ta 
sẽ không bao giờ sống lại nó 
một lần nữa; nó là ngày duy 
nhất chúng ta có. — William 
A. Ward

Tốt hơn, ngày hôm nay, bạn 
nên sống, hành động và suy 
nghĩ hết sức mình; vì ngày 
hôm nay là sự chuẩn bị cho 
ngày mai và tất cả những 
ngày mai khác tiếp theo sau. 
—Harriet Martineau

Tôi, chứ không phải những 
sự kiện, có thể làm tôi cảm 
thấy hạnh phúc hay không 
hạnh phúc trong ngày hôm 
nay. Tôi có thể lựa chọn 
ngày hôm nay như thế nào. 
Ngày hôm qua đã qua, ngày 
mai vẫn chưa đến. Tôi chỉ có 
một ngày, ngày hôm nay, và 
tôi sẽ hạnh phúc trong ngày 
hôm nay. — Groucho Marx

Tôi không nghĩ mình đã 
chiếm được rồi. Tôi chỉ chú 
ý đến một điều là quên đi 
chặng đường đã qua, để 
lao mình về phía trước. 
Tôi chạy thẳng tới đích, để 
chiếm phần thưởng từ trời 
cao Thiên Chúa dành cho kẻ 
được Người kêu gọi trong 
Đức Giêsu. — Philiphê 3,13-
14

Trong cuộc sống, bạn hãy 
mau chóng thực hiện những 
hành động tốt trước khi nó 
trở nên quá muộn. — Ralph 
Waldo Emerson

Khi thực hiện việc lựa chọn 
trong cuộc sống, đừng quên 
mục đích sống. —Samuel 
Johnson

Giá trị của cuộc sống không 
nằm ở độ dài của những 
tháng ngày, nhưng ở việc 
chúng ta sống hữu ích 
mỗi ngày. —Michael de 
Montaigne

Điều quan trọng không phải 
là năm tháng ta sống mà là 
cuộc sống trong năm tháng 
đời ta. — Abraham Lincoln

Cuộc sống là một cơ hội, 
hãy tận dụng nó. Cuộc sống 
là điều tuyệt đẹp, hãy ngợi 
khen nó. Cuộc sống là niềm 
hạnh phúc, hãy nếm trải nó. 
Cuộc sống là một giấc mơ, 
hãy nhận ra nó. Cuộc sống là 
một thách thức, hãy đối mặt 
với nó. Cuộc sống là một 
nhiệm vụ, hãy hoàn thành 
nó. Cuộc sống là một trò 
chơi, hãy thưởng thức nó. 
Cuộc sống là nỗi buồn, hãy 
vượt qua nó. Cuộc sống là 
một bài ca, hãy hát vang nó. 
Cuộc sống là sự tranh đấu, 
hãy chấp nhận nó. Cuộc 
sống là một lời hứa, hãy làm 
trọn nó. Cuộc sống là một bi 
kịch, hãy đương đầu với nó. 
Cuộc sống là sự phiêu lưu, 
hãy mạo hiểm với nó. Cuộc 
sống là vận may, hãy nắm 
bắt nó. Cuộc sống rất quý 
giá, đừng huỷ hoại nó. Cuộc 
sống là sự sống, hãy chiến 
đấu vì nó. — Mother Teresa



chúa giêsu với tình yêu

Keá Hoaïch cuûa Ta hay cuûa con?
Ta muốn làm con hạnh phúc và ban cho con mục đích sống—và điều ấy hoàn 

toàn nằm trong quyền năng của Ta. Ta có những câu trả lời cho những câu hỏi của 
con, những giải pháp cho những vấn đề của con, và những hiểu thấu về những 
hoàn cảnh phức tạp mà con đang phải đương đầu. Ta muốn chia sẻ tất cả những 
điều đó và nhiều điều khác nữa với con, nhưng con phải làm phần việc của con.

Khi con xin sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ ban nó cho con (Xem Gr 29:13; Mt 7:7; Gc 1:5), 
nhưng trước tiên, con phải sẵn lòng đặt qua một bên những kế hoạch và những 
ý định của con (Is 55:8-9). Điều đó có thể khó khăn, đặc biệt khi con muốn điều 
gì đó mà con không chắc Ta đồng ý là điều tốt nhất cho mọi người có liên quan, 
hoặc ở vào thời gian đúng lúc. Khi đối mặt với những thách thức như thế, hãy nhắc 
nhớ mình những lời hứa trong Kinh Thánh—“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 
Người sẽ cho bạn được phỉ chí toại lòng” (Tv 37:4) và “Ai sống đời trọn hảo, Người 
chẳng nỡ từ chối ơn lành” (Tv 84:12). Nếu ao ước của con chính là tìm kiếm và làm 
theo kế hoạch của Ta, Ta sẽ ban cho con điều tốt nhất.

Ta biết quá khứ, hiện tại, và tương lai của con. Ta hiểu những nhu cầu và 
những ước muốn của con, những khát vọng và những sợ hãi của con. Ta 
biết mọi thứ về con. Con càng học cách tìm kiếm và làm theo kế hoạch 
của Ta dành cho cuộc sống của con, con sẽ càng có thể tìm thấy niềm 
hạnh phúc và sự thỏa nguyện thực sự. Sự lựa chọn chính là ở nơi con.


