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Lời tâM tình
trong quyển Reaching for the Invisible God (hiểu được thiên Chúa Vô hình), 

Philip Yancey đã viết: “Rất nhiều người đọc câu Kinh thánh Rô-ma 8:28, ‘Chúng ta 
biết rằng mọi việc đều sinh ích cho những ai yêu mến ngài’ và cho rằng mọi thứ 
bằng cách nào đó sẽ trở nên tốt nhất.”

tôi hoàn toàn tin tưởng vào thiên Chúa nhân từ, Đấng luôn muốn điều tốt nhất 
cho mỗi chúng ta, nhưng “tất cả đều trở nên tốt đẹp cho bạn” đôi khi có vẻ như 
quá đơn giản, quá dễ dàng thậm chí là sáo rỗng. Làm thế nào bạn nói điều ấy với 
một đôi vợ chồng vừa mới mất đi đứa con bé bỏng, hoặc với một người phụ nữ 
trẻ bị liệt và khuôn mặt biến dạng bởi một người lái xe say rượu, hoặc với những 
người còn sống sót trong những hành động tàn bạo? Làm sao bạn có thể gắn “sự 
đảm bảo điều tốt đẹp này” với những thực tế của một thế giới toàn những điều 
không hoàn hảo?

Yancey tiếp tục: “Bản gốc tiếng hy Lạp dịch rõ hơn: ‘trong mọi hoàn cảnh xảy 
đến, thiên Chúa sẽ làm cho mọi việc đều sinh ích cho những ai yêu ngài’. tôi nhận 
thấy lời hứa ấy đúng trong tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn và nghịch cảnh mà bản 
thân tôi đối mặt. Sự việc xảy ra, một số là tốt, một số là xấu, rất nhiều việc vượt xa 
tầm kiểm soát của chúng ta. trong tất cả mọi việc này, tôi cảm nhận được sự kiên 
trung vững bền của Chúa luôn sẵn sàng hành động cùng tôi và thông qua tôi để 
tạo ra điều tốt đẹp. tôi tin chắc rằng, lòng tin trong những lúc gian khó luôn được 
ban thưởng, dù những câu hỏi “tại sao” không được trả lời.”

tất cả chúng ta đều đang trong quá trình tiến bộ, được không ngừng định hình 
lại bởi những quyết định của chúng ta, những sự kiện trong cuộc sống, và những 
cách chúng ta phản ứng lại với những sự kiện ấy. những điều tồi tệ xảy ra. Đôi khi, 
sự thiệt hại có thể được bù đắp nhưng không bao giờ có thể đảo ngược lại được. 
Đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm chính là dựa vào những đổ nát từ những 
gì từng thân yêu đối với chúng ta, nhưng hoàn toàn có thể cùng với sự giúp đỡ 
của thiên Chúa. “Điều gì đó tốt đẹp” không hoàn toàn phụ thuộc nơi chúng ta, 
cũng không hoàn toàn phụ thuộc nơi thiên Chúa. Đó là điều ngài có ý định cùng 
làm với chúng ta, từng ngày một, từng khó khăn một.
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thieân chuùa 
cuûa toâi 
ñang coõng toâi
Abi F. May

Năm Ngoái, chồNg tôi và tôi 
xem xét việc làm một Ngôi Nhà 
hóNg mát troNg vườN. Ở Anh, 
một ngôi nhà hóng mát 
thường là một cái buồng 
nhỏ bằng gỗ hoặc nhà được 
dùng để chứa đồ với cửa và 
cửa sổ bằng kính—đủ che 
chắn để có thể ngồi ngoài 
vườn trong những ngày thời 
tiết không nắng, không ấm 
cũng không khô ráo. Sau khi 
đi dạo nhiều nơi, chúng tôi 
quyết định chấp nhận để 
một công ty đến xem xét 
khu vườn và cho chúng tôi 
ý kiến.

người nhân viên đến 
nhà chúng tôi là một người 
vui vẻ, khiêm tốn và tự giới 
thiệu tên mình là Richard. 
Sau khi xem xét toàn bộ, 
chúng tôi cùng ngồi xuống 
trong phòng khách, xem 
brochure và thương lượng 
giá cả. Lúc ấy, tôi giải thích lý 
do việc mua căn nhà hóng 
mát: chúng tôi vừa mới mất 
đứa con gái và muốn có một 
nơi yên tĩnh xung quanh là 

thiên nhiên và sự yên bình 
để ngồi và suy ngẫm.

Richard nhìn thấy những 
tấm hình của bé và những 
tấm thiệp chia buồn đặt trên 
bàn ăn. Anh ấy hỏi tôi có 
phải là người tin vào Chúa 
không, và tôi trả lời phải, 
anh đã ngõ lời muốn cầu 
nguyện cho tôi. Và tôi vui 
mừng đồng ý.

trong lời cầu nguyện của 
mình, Richard đã đề cập 
đến câu chuyện quen thuộc 
“những dấu chân”, trong 
đó, cuộc sống được miêu tả 
như một chuyến hành trình 
đi qua những động cát. hầu 
như luôn có hai dấu dân bên 
cạnh nhau, nhưng thỉnh 
thoảng chỉ có một dấu chân. 
Dấu chân thứ hai tượng 
trưng Chúa Giêsu đang 
bước đi bên cạnh chúng ta. 
Khi chỉ có một dấu chân, đó 
chính là dấu chân của Chúa 
Giêsu chứ không phải của 
chúng ta. những lúc ấy, khi 
chuyến hành trình quá khó 
khăn, ngài cõng chúng ta 

trên lưng.
Điều này gợi nhớ sự lo 

lắng và quan tâm của thiên 
Chúa dành cho chúng ta 
trong những giờ khắc đen 
tối nhất đã mang đến cho tôi 
nguồn an ủi tuyệt vời. tấm 
vải cuộc đời tôi bị xé toạt 
bởi thảm kịch này, và trong 
suốt thời gian dài, tôi đã 
không thể giữ được những 
thói quen chăm sóc tinh 
thần thường ngày. Sự thật 
là tôi không thể trò chuyện 
với Chúa Giêsu trong suốt 
những tháng đầu đau khổ vì 
mất đi đứa con thương yêu; 
nỗi đau của tôi không thể 
diễn tả được bằng lời. Khi 
tôi không biết liệu tôi có thể 
bước thêm một bước nữa 
không, thì ngài đã cõng tôi.

tôi không thể nói rằng 
lúc nào tôi cũng cảm nhận 
được mình được cõng, 
nhưng khi tôi nhìn quanh, 
tôi nhìn thấy những dấu 
chỉ—chẳng hạn như ngài 
gửi một người lạ mặt đến 
cầu nguyện cho tôi. 
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Khu Vườn Và 
Vườn CâY ăn quả

Peter Amsterdam

cách đây khôNg lâu, một người bạn của tôi mua một mảnh đất 
và trồng khoảng 100 cây ăn quả. Anh ta phải dọn sạch đất trước 
khi trồng những cây non, và giờ đây, anh ta phải thường xuyên 
chăm sóc đất. những cây ăn quả ấy không ra trái cho đến khi 
chúng được 7 năm, nhưng rồi, chúng sẽ cho trái suốt nhiều chục 
năm. Ví dụ một cây táo cho trái suốt 35 năm, và một cây lê có thể 
cho trái suốt 100 năm.

tôi chưa bao giờ trồng cây ăn trái, nhưng tôi đã từng trồng 
một mảnh vườn rộng lớn. năm đầu tiên hầu như là học tập kinh 
nghiệm, bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa từng trồng trọt, nhưng 
năm thứ hai, khu vườn của tôi thu hoạch được gần 1000 pounds 
khoai tây, hàng trăm pounds quả bí dài, và một lượng lớn a-ti-
sô, bắp, bắp cải, đậu, cà, cà-rốt, hành, tỏi, củ cải và nhiều loại 
rau khác. Công việc rất vất vả, nhưng rất vui, thỏa nguyện và là 
những loại thức ăn tốt cho sức khỏe.

So với khu vườn ăn trái của anh bạn, khu vườn của tôi cho kết 
quả nhanh hơn. tuy nhiên, khu vườn của tôi cần phải trồng lại từ 
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đầu mỗi năm, nhưng khu vườn ăn trái của 
anh bạn sẽ sinh trái suốt quãng đời còn lại 
của anh ta. tôi ngưỡng mộ quyết tâm làm 
việc suốt 7 năm không nhìn thấy kết quả 
để đạt được mục tiêu dài hạn. 

Lúc trồng khu vườn ấy, tôi sống 
ở Canada, một tỉnh phía tây British 
Columbia, và tôi đọc được rằng người 
Canada là những người tiên phong trong 
ngành công nghiệp trồng táo ở đây. họ 
trồng những cây con cách xa nhau để có 
khoảng trống cho chúng lớn. trong suốt 7 
năm trước khi cây cho loạt trái đầu tiên, họ 
sử dụng những khoảng đất trống để trồng 
rau để ăn hoặc bán kiếm thu nhập. Một khi 
những cây táo bắt đầu sinh trái, họ có thể 
dần dần thôi trồng rau và sống dựa vào lợi 
nhuận từ vườn táo.

họ phải tìm cách để cân bằng giữa việc 
làm việc cho mục tiêu sinh tồn ngắn hạn 
với làm việc vì mục tiêu dài hạn. Đây là 
một thách thức thường gặp đối với hầu 

hết những công việc kinh doanh mới: 
làm những gì cần thiết để tồn tại hôm 
nay, trong khi cũng đạt được tiến bộ tiến 
về mục tiêu tương lai. Cả những mục tiêu 
và kế hoạch dài hạn và ngắn hạn đều cần 
thiết. Cần đến thời gian và nỗ lực để có thể 
vừa đạt được hiệu quả ngắn hạn và hướng 
tới tương lai thành công, nhưng đều xứng 
đáng.

Một điều khác tôi học được từ việc trồng 
vườn ở Canada chính là tôi cần làm cho 
công việc và mục tiêu của mình phù hợp 
với điều kiện của vùng và với cây trồng. 
thời tiết và loại đất là những yếu tố ngoài 
tầm kiểm soát của tôi, và chúng quyết định 
một phần những gì tôi có thể trồng. nếu 
tôi cố trồng những loại rau không thích 
hợp với điều kiện của vùng, cây sẽ không 
phát triển tốt cho dù tôi có làm gì đi nữa.

tôi cũng cần cân nhắc thời gian trồng 
và phát triển của những loại rau khác 
nhau. tôi có thể trồng một số cây rau khi 
thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng tôi phải 
chờ cho đến khi đất ấm lên mới trồng cây. 
Một số cây lớn nhanh—ví dụ như củ cải 
chẳng hạn. những loại cây này có thể thu 
hoạch 3 tuần sau khi trồng, nhưng sau đó, 
chúng cần được trồng lại. những loại cây 
khác như cà chua, đậu côve mất vài tháng 
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để lớn nhưng có thể được thu hoạch suốt 
mùa hè và đến đầu mùa thu. Và cũng 
tương tự như bắp cải, tôi học được việc 
xếp xen kẽ thời gian trồng để luôn có đủ 
mọi loại. Một vài cây bị phá bởi thú vật 
hoặc bệnh tật, trong khi những cây khác 
khỏe để đứng vững trước bất cứ điều gì. 
tôi phải học cách giải quyết một số những 
nhân tố để vụ mùa của tôi phát triển tốt.

Cuộc sống rất giống như thế. Có những 
việc chúng ta cố gắng, được thành công, 
có những việc thì không. Một số ý tưởng 
có ích trong một số hoàn cảnh này nhưng 
lại không thích hợp trong những trường 
hợp khác. Đôi khi, những mục tiêu dài hạn 
phải chờ đợi cho đến khi những nhu cầu 
ngắn hạn được đáp ứng.

Chúng ta cũng đi qua những thời điểm 
của cuộc đời—những giai đoạn riêng của 
chúng ta, xuân, hạ, thu, đông. Có những 
lúc tất cả những gì chúng ta có thể làm là 
trồng, tưới, và cung cấp dinh dưỡng cho 
cây, bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức 
vất vã mà vẫn chưa thấy được thành quả. 
Và rồi những quả đầu tiên kết trái, tiếp 
theo là thời gian thu hoạch và những lúc 

đất bỏ trống không trồng gì cả. Mùa đến 
rồi lại qua. Đó là một phần của cuộc sống 
và chúng ta phải thích ứng và thay đổi 
cùng với nó theo cách tốt nhất có thể.

Gần đây, tôi có nói chuyện với một bà 
mẹ của ba đứa con quyết định trở thành 
một y tá. Một khi hoàn thành khóa học và 
thời gian đào tạo, cô ấy sẽ có được những 
kỹ năng mới để giúp đỡ người khác, làm 
những việc bản thân vừa thỏa nguyện và 
vừa có thu nhập khá. tuy nhiên, trong lúc 
học tập, có thể sẽ khó khăn cho cô ấy và 
gia đình vì chồng cô phải một mình gánh 
vác mọi chi phí trong gia đình. Việc thay 
đổi đường hướng của cô ấy đồng nghĩa 
với hy sinh, nhưng giống như vườn cây 
ăn trái của người bạn tôi, nó sẽ mang lại 
nguồn lợi lớn về sau.

tôi biết những người làm những công 
việc lương thấp để có thể có nguồn sống 
trong khi họ lấy kinh nghiệm để rồi họ có 
thể chuyển sang công việc lương cao hơn 
và thỏa nguyện hơn—giống như những 
cây trồng ngắn hạn giúp họ duy trì sự 
sống cho đến khi cây trồng dài hạn hơn 
thu hoạch.

 Cho dù bạn mới bắt đầu hoặc đã làm 
cùng một công việc suốt nhiều năm, sẽ có 
ích nếu thỉnh thoảng dừng lại và suy ngẫm 
lại. Mục tiêu trong cuộc sống của bạn là gì? 
những công việc bạn làm kiếm sống có 
liên quan thế nào đến những gì bạn muốn 
đạt được nhất trong cuộc sống? những 
mục tiêu của bạn có phù hợp với khả 

Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, 
trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các 
ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác 
các ngươi và ban ơn cứu thoát.—Is 46:4
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năng, tính cách và kinh nghiệm của bạn 
không? Bạn có cảm thấy thỏa nguyện khi 
theo đuổi những mục tiêu ấy không, hay 
bạn chỉ hy vọng tìm thấy sự thỏa nguyện 
một khi bạn đạt được chúng? thiên Chúa 
ở vị trí thế nào trong bức tranh ấy?

Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta chìa 
khóa để có được cuộc sống thỏa nguyện, 
hữu ích và hạnh phúc khi ngài nói: “thầy 
là cây nho; anh em là cành. Ai ở lại trong 
thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người 
ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 5:15). ngài cũng 
đã nói: “thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ 
ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác 
đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần Khí 
sự thật” (Ga 14:16-17).

nếu bạn có Chúa Giêsu ở trong bạn, bạn 
sẽ sinh hoa trái. nếu bạn đi theo sự hướng 
dẫn của thần Khí, bạn sẽ hữu ích. thiên 
Chúa sẽ giúp bạn tìm thấy vị trí của bạn. 
ngài sẽ ban cho bạn sự chỉ dẫn được dành 

riêng cho bạn. ngài sẽ hướng dẫn bạn 
theo những gì ngài biết là tốt nhất, nếu 
bạn sẵn lòng theo ngài. Khi bạn làm thế, 
hoa trái sẽ đươm. Không nhất thiết phải 
nhanh, nhưng nhất định nó sẽ ra hoa kết 
trái.

nếu thiên Chúa chỉ dẫn bạn chọn lấy 
một đường hướng mới trong cuộc sống, 
điều ấy có thể cũng giống như những năm 
đầu tiên của khu vườn ăn trái sẽ ra quả 
trong tương lai nhưng cần thời gian dài để 
chuẩn bị và lớn. hoặc thiên Chúa có thể 
chỉ dẫn bạn đầu tư thời gian và sức lực vào 
một số việc, những việc sẽ sinh trái nhanh 
trong một mùa, và những việc khác sẽ sinh 
trái sau một thời gian sau đó. Có thể có rất 
nhiều mùa phải làm việc và không có trái, 
sau đó mới là những mùa đầy trái.

Một số yếu tố quan trọng trong việc 
làm những gì thiên Chúa bày tỏ cho bạn 
làm chính là lòng tin, sự trông cậy và kiên 
nhẫn—lòng tin để đi theo những gì ngài 
chỉ dẫn; trông cậy rằng khi bạn làm, ngài 
sẽ giúp hoàn thành; và kiên nhẫn để chờ 
đợi mùa ra quả.

Ở trong ngài, và hoa trái sẽ trổ sinh. 
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Virginia Brandt Berg

troNg NhữNg lúc thử thách 
tột cùNg, thiên Chúa bày 
tỏ cho tôi thấy và tôi thấy 
ngài thật đến nỗi tôi có 
thể hét to với sự tự tin 
chắn chắn: “tôi biết Đấng 
tôi tin” (2tm 1:12).

thiên Chúa đã hứa: 
“ngươi có băng qua nước, 
ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi 
có vượt qua sông, cũng 
không bị nước cuốn; 
ngươi có đi trong lửa, cũng 
chẳng hề hấn gì, ngọn lửa 
không thiêu rụi ngươi đâu” 
(is 43:2). “Chúng ta có thể 
tin tưởng mà nói: Có Chúa 
ở cùng tôi mà bênh đỡ, thì 
chẳng sợ gì. hỡi người đời 
làm chi tôi được” (Dt 13:6). 
“Có thiên Chúa bênh đỡ 
chúng ta, ai còn chống lại 

được chúng ta” (Rm 8:31).
trong những lúc cấp 

thiết và những lúc gian 
nan dai dẵng, thiên Chúa 
thực hiện lời hứa của ngài 
ngày hôm nay cũng như 
trong quá khứ.  ngài nói 
với tôi: “ta sẽ không bao 
giờ thất hứa với con. Khi 
con đang trong cơn gian 
nan hoặc khi áp lực nặng 
nề, hãy can đảm. ta sẽ 
không bỏ rơi con trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào.” Và 
ngài cũng nói như thế với 
bạn.

Đó chính là thiên Chúa 
mà tôi biết, đó chính là 
thiên Chúa mà tôi đã 
chứng thực năm này qua 
năm khác trong tất cả mọi 
điều kiện, và ngài đang 

sẵn sàng trong khoảnh 
khắc này để giúp bạn vượt 
qua bất kỳ cơn gian nan 
nào. nếu bạn cảm thấy 
rằng bạn không thể tiếp 
tục đi tiếp cho đến khi 
gánh nặng của bạn vơi 
nhẹ bớt, thông điệp này 
chính là dành cho bạn.

thiên Chúa là Đấng 
trung tín. Cho dù bạn bao 
nhiêu tuổi, cho dù bạn 
đang trải qua khó khăn gì, 
thiên Chúa quan tâm đặc 
biết đến bạn từng khoảnh 
khắc. Bạn chính là người 
ngài hằng mong giúp đỡ. 
“hỡi những ai đang vất vả 
mang gánh nặng nề, hãy 
đến cùng tôi, tôi sẽ cho 
nghỉ ngơi dưỡng sức” (Mt 
11:28).

Thiên Chúa 
không Thay đổi 
Theo năm Tháng
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caên phoøng 
nhöõng 
maûnh gheùp 
cuûa chuùa
Anita Healey

đồNg hồ reNg Nhắc tôi Nhỏ 
mắt theo chỉ dẫN của bác sĩ. 
theo thói quen, tôi che mắt 
khỏe lại và kiểm tra thị lực 
của con mắt đang bị đau. 
nhìn đến chiếc đồng hồ to, 
nhưng tôi nhìn thấy rất mờ, 
tệ hơn nhiều so với những 
ngày trước.

những ký ức về quá trình 
đau đớn ở bệnh viện ùa về. 
Lại thêm những cuộc kiểm 
tra và thủ tục nào tôi phải 
trải qua nữa? tại sao những 
điều ban đầu rất nhỏ lại trở 
nên tồi tệ thế này?

tôi không thể ngủ. tôi 
nằm trên giường, cố chống 
lại những sợ hãi đang đe 
dọa tôi. “hãy nhìn ta,” Chúa 
Giêsu nói với tâm trí tôi. “hãy 
nhìn ta”.

tôi nhắm mắt lại và tưởng 
tượng ngài. tôi thấy ngài 
nhìn tôi và tôi được đưa đến 
một nơi khác. Bằng đôi mắt 
nơi tâm trí, tôi có thể nhìn 
thấy một căn phòng rộng 
với rất nhiều bức tường và 
màn che. “nơi này là đâu?” 

tôi hỏi ngài.
“Đây là căn phòng ghép 

hình của ta”. ngài tỏ ra rất 
hứng thú.

ngài khiến tôi chú ý 
đến một trong những bức 
màn, nơi tôi có thể nhìn 
thấy một bé trai đang chơi 
với những khối ghép hình, 
mỗi một khối có hình dáng 
khác nhau, chồng lên nhau 
và khớp với nhau. Kế đến, 
bé trai ấy chọn một khối 
trông giống như viên gạch 
bằng vàng, và trông rất vui 
vẻ. Cậu bé cố ý đặt nó khớp 
với bộ ghép hình của mình, 
nhưng thử đủ mọi cách đều 
không khớp. tôi nhìn thấy 
cậu bé càng lúc càng bực 
bội cho đến khi Chúa Giêsu 
xuất hiện và lấy đi khối vàng 
ấy. Sau đó, ngài chỉ cho cậu 
trai thấy làm thế nào những 
mảnh khác khớp với nhau 
tạo nên một kết cấu đẹp và 
lấp lánh mà không cần đến 
khối ấy.

Cuộc sống của chính tôi 
cũng tương tự như thế. Rất 
nhiều lần tôi ao ước điều 
gì đó hoặc muốn điều gì 
đó xảy ra. thường thì tôi có 

suy nghĩ của riêng mình khi 
nào sự việc nên xảy ra và đôi 
khi tôi cố thúc ép thay vì xin 
thiên Chúa giúp cho sự việc 
được giải quyết trong thời 
gian của ngài, nếu ngài biết 
điều đó là tốt cho tôi và cho 
những người khác có liên 
quan. Cố gắng để làm cho 
những việc nào đó khớp lại 
trong cuộc sống của tôi khi 
chúng không phải là một 
phần trong kế hoạch của 
ngài, sẽ không có tác dụng 
gì; tôi chỉ làm cho bản thân 
bực bội, không hạnh phúc 
và thất vọng. Đó là điều đã 
xảy ra khi tôi trông đợi mắt 
của tôi tốt hơn ngay lập tức. 
tôi muốn chúng xảy ra theo 
thời gian của tôi chứ không 
phải của thiên Chúa.

Giờ đây, bất cứ lúc nào tôi 
bực bội, tôi nhớ đến những 
thoáng nghĩ ngài đã cho tôi 
bước vào căn phòng ghép 
hình của ngài. ngài có liên 
quan đến mọi khía cạnh 
trong cuộc sống của tôi, và 
ngài sẽ giúp tôi làm cho mọi 
việc khớp với nhau theo cách 
của ngài, trong thời gian của 
ngài, nếu tôi để ngài làm. 
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nhöõng caùnh 
cöûa môû vaø ñoái thuû
Jessie Richards

khi một Người bạN gửi 
cho tôi một bài học kiNh 
tháNh NgắN qua email, một 
đoạn đặc biệt nổi bật đối 
với tôi: “Ở đó cánh cửa đã 
mở rộng cho tôi, để tôi 
hoạt động, nhưng đối thủ 
cũng nhiều” (1 Cr 16:9). 
Đó là một ý nghĩ khá thú 
vị: những cánh cửa mở và 
những đối thủ cũng có 
liên quan đến Kinh thánh 
và đôi lúc, có sự liên quan 
cần thiết.

Sau đó, tôi suy ngẫm 
đoạn Kinh thánh trong 
Khải huyền chương 3: “Ai 
thắng”—chúng ta không 
thể được như thế nếu 
không vượt qua điều gì 
đó—“ta sẽ cho làm cột trụ 
trong Đền thờ thiên Chúa 
của ta” (Kh 3:12). Đến cuối 
chương là một lời hứa 

khác và cũng là một trong 
những câu bản thân tôi 
yêu thích; “Ai thắng, ta sẽ 
cho ngự bên ta trên ngai 
của ta, cũng như ta đã 
thắng và ngự bên Cha ta 
trên ngai của người” (Kh 
3:21).

những câu Kinh thánh 
ấy gợi lên một điều rất 
hay. Đầu tiên là cánh cửa 
mở—cánh cửa được mở 
ra cho một người để bước 
qua—và tiếp đến là những 
đối thủ và những thử 
thách, chúng ta biết được 
từ nội dung của đoạn 
Kinh thánh, đó là những 
gì chúng ta có thể vượt 
qua được. Điều thứ 3 tiếp 
đến chính là sự nhận biết 
rằng Chúa Giêsu đã phải 
đi qua cánh cửa mở dành 
cho chính ngài, đối mặt 

với kẻ thù mà ngài không 
thể tưởng tượng hết được, 
cũng như tưởng là không 
thể chống trả được, nhưng 
ngài đã làm được. ngài đã 
vượt qua được!

Điều ấy động viên tôi 
rằng bất cứ cánh cửa mở 
nào phía trước tôi, và bất 
cứ chống lại kẻ thù nào, 
tôi cũng có thể vượt qua 
được. thực tế là “ Với Đấng 
ban sức mạnh cho tôi, tôi 
chịu được hết” (Pl 4:13). Và 
bởi vì tôi có thể vượt qua 
được, một ngày nào đó, 
tôi có thể ngồi trên ngai 
thiên Chúa cùng với ngài. 
tôi không bao giờ  tham 
vọng như trong những 
câu chuyện người nghèo 
hóa thành công chúa, 
nhưng điều ấy nghe có vẻ 
hấp dẫn!
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nói về những câu 
chuyện tưởng tượng, tôi 
nhớ đến một yếu tố chính 
thường gặp trong những 
câu chuyện phiêu lưu—
yếu tố mà tôi gọi là “kho 
báu phía sau tên khổng 
lồ độc ác”. Có khi nào anh 
hùng đạt được mục tiêu 
mà không bắt đầu bằng 
trận chiến đấu tiêu diệt 
kẻ hung ác hoặc quái vật 
không?

Đó chính là trải nghiệm 
của tông đồ Phaolô. Đầu 
tiên là những cánh cửa 
mở. “Khi tôi đến troa rao 
giảng tin Mừng, dù cửa 
đã mở cho tôi để làm việc 
Chúa,” ngài giải thích. “hãy 
cầu nguyện cho chúng 
tôi…để xin thiên Chúa 
mở cửa cho chúng tôi rao 
giảng tin Mừng” ngài đã 

viết tiếp, “để chúng tôi 
loan báo mầu nhiệm Đức 
Giêsu; chính vì mầu nhiệm 
này tôi đã bị giam giữ” (Cl 
4:3).

Phaolô đã hiểu rõ rằng 
những cánh cửa mở dẫn 
đến những đối thủ, nhưng 
ngài vẫn muốn đi qua 
những cánh cửa ấy và tạ 
ơn khi chúng được mở ra. 
Và tôi có thể hiểu lý do tại 
sao. thành công và thử 
thách không nhất thiết 
phải đến tách biệt nhau. 
Không có những cánh cửa 
nào mà không có đối thủ. 
hoặc không hề có kho báu 
mà không có những tên 
khổng lồ hung ác. thường 
thì chúng đến cùng với 
nhau.

Lần sau khi cầu nguyện 
xin Chúa mở cánh cửa cơ 
hội, tôi nhận ra rằng cùng 
với cơ hội sẽ là những 
thách thức và nghịch cảnh. 
Khi những điều ấy xuất 
hiện, tôi có thể nhận ra 
chúng như là dấu hiệu cho 
tôi biết rằng cơ hội thật sự 
đang đến với mình, ngay 
cả khi tôi phải chiến đấu 
tiêu diệt những tên khổng 
lồ để đạt được nó.

Luôn mãi, 
trong mọi 
hoàn cảnh
Lời cầu nguyện tạ ơn

 Lạy Chúa, Ngài tạo nên 
mọi bộ phận bên trong 
thân xác con và đặt con 
trong lòng mẹ. Tạ ơn Ngài 
đã tạo dựng nên con một 
cách thật diệu kỳ! Công 
trình của Ngài thật kỳ 
công. Ngài quan sát con 
khi con thành hình trong  
nơi tối tăm một mình 
trong lòng mẹ. Ngài nhìn 
thấy con trước cả khi con 
được sinh ra. Mỗi ngày 
trong đời con được ghi lại 
trong quyển sách của Ngài. 
Mỗi một khoảnh khắc đều 
được sắp đạt sẵn trước khi 
mỗi ngày trôi qua. Ôi lạy 
Chúa, những ý nghĩ Ngài 
dành cho con thật quý báu. 
Những ý nghĩ ấy không 
thể nào đếm được hết! (Tv 
139:13-17).
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LươnG thựC Cho nGười ĐọC

Ñieàu toát ñeïp 
         töø Ñieàu toài teä
Samuel Keating

thiêN chúa biết trước 
NhữNg yếu đuối coN Người 
của chúNg ta và NhữNg 
thiếu sót của bảN thâN và 
đaN kết chúNg lại troNg kế 
hoạch của Ngài dàNh cho 
cuộc sốNg của chúNg ta. 
Không có gì nằm ngoài sự 
kiểm soát của thiên Chúa, 
và cùng với sự cộng tác 
của chúng ta, ngài có thể 
mang điều tốt đẹp đến 
từ bất kỳ hoàn cảnh nào, 
ngay cả hoàn cảnh tồi tệ. 
thực tế, thay vì là những 
chướng ngại vật trên 
đường đời, những khó 
khăn thường có thể là 
những bàn đạp 
để tiến tới 
những điều 
tốt đẹp 
hơn và to 
lớn hơn.

Dưới đây là một số ví dụ 
trong Kinh thánh:

Giuse tin tưởng Chúa 
trong những lúc thịnh 
vượng và gian nan, và 
những khó khăn ông đối 
mặt giúp ông có thể giúp 
đỡ gia đình và đất nước 
của mình (St 37-47).

những người anh của 
Giuse bí mật bán ông sang 
làm nô lệ ở nước ngoài, 
cuối cùng, ông trở 
thành nô lệ của 
P o t i p h a r , 
m ộ t 

q u a n 
c ủ a 
Pharaoh, chỉ huy 
thị vệ. Giuse thành 
công trong vị trí mới của 

mình, nhưng khi vợ của 
Potiphar vu khống cho 
ông tội quấy rối bà, ông 
đã bị cầm tù.

Ông cũng đảm trách 
trọng trách trong nhà 
tù, và khi ông giải 
đoán đúng 
giấc mơ 
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của người hầu rượu của 
Pharaoh, người hầu rượu 
đồng ý sẽ xin Pharaoh cho 
ông được thả. Đáng tiếc 
thay, người đàn ông ấy 
nhanh chóng quên mất lời 
hứa, và Giuse mòn mỏi chờ 
đợi trong tù thêm 2 năm. 
Dường như mọi việc chỉ trở 
nên tệ hại hơn đối với Giuse 
đ á n g 

thương. 
nhưng khi 

Pharaoh có 2 giấc 
mơ kỳ lạ mà không ai 

trong số những nhà thông 
thái của ông có thể giải 

thích được, người hầu 
rượu nhớ đến Giuse 

và đề cập ông với 
Pharaoh. Khi 

Giuse giải 
t h í c h 

đ ư ợ c 

những giấc mơ, Pharaoh 
không chỉ thả ông khỏi 
tù nhưng còn phong ông 
làm tể tướng triều đình, 
người có uy quyền cao thứ 
2 trong toàn cõi đất Ai cập.

nhờ thế, Giuse có thể 
cứu Ai cập, gia đình của 
ông và đất nước trong nạn 
đói kéo dài 7 năm, và cuối 
cùng, ông đoàn tụ cùng 
với gia đình.

Giuse đã tuyên bố rằng 
thiên Chúa đã mang điều 
tốt đẹp từ việc làm gian 
ác của những anh trai của 
ông, dù trải qua rất nhiều 
những khó khăn, bao gồm 
cả lời cáo buộc gian của vợ 
Potiphar, sự vô ơn và mau 
quên của người hầu rượu, 
và nạn đói.

“Các  anh 
[các anh trai của 

Giuse] đã định làm 
điều ác cho tôi, nhưng 

Thiên Chúa lại định cho nó 
thành điều tốt, để thực hiện 

điều xảy ra hôm nay, là cứu 
sống một dân đông đảo” (St 
50:20)

Thông qua cái chết hy 
sinh trên thập giá, Chúa 
Giêsu đã trả giá cho tội 
lỗi của chúng ta và chúng 
ta có thể có được sự sống 
vĩnh cửu cùng với Ngài.

những người đứng đầu 
trong xã hội và tôn giáo Do 
thái kết án Chúa Giêsu về 
tội phạm thượng, và quyết 
định kết án tử ngài, và dẫn 
ngài đến quan Philato, 
người cai trị của Rôma ở 
Giuđa. Philatô không tìm 
thấy lý do gì để kết án Đức 
Giêsu, nhưng vì sợ đám 
đông đang tụ tập chống 
đối, nên ông đã để cho 
dân chúng quyết định số 
phận của Đức Giêsu. Bị xúi 

g i ụ c 
b ở i 

n h ữ n g 
người đứng 

đầu, đám đông 
đòi “đóng đinh ngài!”, 
Chúa Giêsu bị chế giễu, 
bị đánh đập, nhổ nước 
bọt. ngài bị đánh bằng 
đòn roi, và những gai sắt 
nhọn được buộc ở đầu 
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dây làm thâm tím và xé 
thịt da ngài. Mão gai được 
đội trên đầu ngài. Bị lột áo 
choàng và quá yếu ớt sau 
những tra tấn, ngài không 
thể vác nổi thập giá đến 
nơi hành hình, một người 
đứng ven đường được ra 
lệnh để vác giúp ngài.

tại đồi Golgotha, chân 
tay ngài bị đóng đinh vào 
thập giá, ngài bị treo trên 
ấy cho đến chết, giữa hai 
tên tội phạm khác. Chúa 
Giêsu bị treo trên thập giá 
suốt 6 giờ, trong lúc ấy, 
những tên lính bóc thăm 
áo và những người đứng 
xem sỉ nhục ngài. hầu hết 
tất cả bạn bè và những 
người theo ngài đều bỏ 
rơi ngài. Cảm thấy cô đơn 
vô cùng, ngài đã kêu lên 
Cha ngài: “Lạy Cha, lạy 
Cha, sao Cha nỡ bỏ con?” 
nhưng trước khi chết, 
ngài đã thốt lên: “Mọi sự 

đã hoàn tất!” tội lỗi của 
chúng ta đã được chuộc. 
ơn cứu độ đã đến.

“Hêrôđê, Phongxiô 
Philatô, cùng với chư dân 
và dân Ítraen đã toa rập 
trong thành này, chống lại 
tôi tớ thánh của Ngài là Đức 
Giêsu, Đấng Ngài đã xức 
dầu. Như thế, họ đã thực 
hiện tất cả những gì quyền 
năng và ý muốn của Ngài 
đã định trước” (Cv 4:27-28).

Mọi sự tưởng chừng vô 
cùng tồi tệ đối với Phaolô 
và Xila tại Philípphê (Cv 
16:16-40)

Khi Phaolô trừ quỷ khỏi 
một người bói toán, những 
người chủ của cô tức giận, 
xúi giục đám đông chống 
lại hai ông, lôi hai ông đến 
những nhà chức trách, 
buộc tội gian hai ông. 
những nhà chức trách 

đánh đập hai ông và tống 
hai ông vào ngục bất chấp 
quyền công dân Rôma của 
họ. Đêm ấy, có một trận 
động đất mạnh khiến nền 
móng của nhà tù phải rung 
chuyển, tất cả các cửa mở 
toang và xiềng xích của 
mọi người buột tung ra.

nhưng sau khi Phaolô 
và Xila cứu sống viên cai 
ngục bằng cách không 
bỏ trốn, viên cai ngục đã 
dẫn hai ông về nhà riêng, 
chuẩn bị bữa ăn cho 2 ông, 
rửa vết thương cho hai 
ông, và lắng nghe những 
gì hai ông nói. Chính đêm 
hôm ấy, ông và cả nhà tin 
vào Chúa Giêsu. Sáng hôm 
sau, Phaolô và Xila được 
thả ra cùng với lời xin lỗi từ 
quan tòa.

“Ông [viên cai ngục] và 
cả nhà vui mừng vì đã tin 
Thiên Chúa” (Cv 16:34). 
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thật thú vị khi biết được một số ý nghĩ 
hầu như tự chúng hình thành, nảy sinh 
dưới mọi tình huống bất lợi, và làm việc 
một mình nhưng không lùi bước trước 
thử thách … những ý nghĩ nhỏ bé bị chế 
ngự và bị đánh bại bởi bất hạnh, nhưng 
những ý nghĩ to lớn vượt lên chúng.
—Washington Irving

Chúng ta được tạo ra để kiên trì. Đó là 
cách chúng ta biết được chúng ta là ai.
—Tobias Wolff

hạnh phúc khác với vui thích. hạnh phúc 
có liên quan đến việc đấu tranh, chịu 
đựng, và đạt tới.
—George Sheehan

Để thành công, bạn cần hiểu điểm khác 
biệt quan trọng giữa việc tin bạn sẽ 
thành công và tin bạn sẽ thành công dễ 
dàng.

tin rằng con đường đến thành công 
sẽ gập ghềnh dẫn đến đến thành công 
to lớn hơn bởi vì nó buộc bạn phải hành 
động. những ai tự tin rằng họ sẽ thành 
công , và tin rằng thành công không đến 
dễ dàng, sẽ nỗ lực hơn, dự tính sẽ đối 

phó với vấn đề thế nào trước khi chúng 
phát sinh, và kiên trì hơn trong lúc đối 
mặt với khó khăn.

nuôi dưỡng thái độ lạc quan thực tế 
bằng việc kết hợp thái độ tích cực với sự 
đánh giá trung thực những thách thức 
chờ đợi bạn. Đừng chỉ hình dung thành 
công—hãy hình dung những bước bạn 
phải thực hiện để thành công đến.
—Heidi Grant Halvorson, “Là một người 
lạc quan nhưng không phải người điên rồ” 

Việc điêu khắc nên cuộc đời của chúng 
ta đôi khi đòi hỏi những gian nan và thử 
thách khác nhau để nhờ đó, chúng ta có 
thể học được biết tìm kiếm sự giúp đỡ 
của Chúa. Chúng ta học được rằng đôi khi 
để leo lên được ngọn núi, chúng ta phải 
đi qua những thung lũng. Con đường 
dẫn đến thành công không phải lúc nào 
cũng là con đường thẳng tiến; đôi khi đó 
là những con đường đi xuống vực thẳm 
và buộc chúng ta phải đi trong một lúc 
lâu. nếu chúng ta thấy mình đang ở điểm 
thấp của con đường, sẽ hữu ích khi nhớ 
rằng có những điều ở đó làm cho chúng 
ta trở nên mạnh mẽ hơn, và tốt hơn.
—Peter Amsterdam

NhữNG ThoáNG Suy NGẫM
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nhöõng ñieàu    ñaït ñöôïc
töø ñau khoå
Estrela Marques

khi ai đó bảo tôi rằNg tôi hãy cố tạ ơN Ngay 
cả troNg tìNh cảNh tồi tệ, có vẻ Như đó là điều 
khôNg thể. tôi quen thuộc với lời răn dạy 
trong Kinh thánh “hãy tạ ơn trong mọi hoàn 
cảnh” (1 tx 5:18), nhưng tôi thật sự không 
làm được. Có thể nào có được tâm tình biết 
ơn và cất giọng tạ ơn khi mọi việc trong tình 
trạng tồi tệ nhất có thể?

tôi bắt đầu hiểu nguyên tắc tạ ơn về mọi 
điều khi đọc Sức Mạnh trong Lời ngợi Khen, 
của Merlin Carothers. theo những gì ông 
nhận ra, lời ngợi khen giải phóng quyền 
năng làm phép lạ của Chúa, không chỉ trong 
hoàn cảnh chúng ta đang đối mặt nhưng 
còn nơi tâm hồn của chúng ta, ban cho 
chúng ta bình an và lòng tin chúng ta cần 
để đi qua những cơn bão trong cuộc đời.

tôi muốn có được nhiều hơn nữa sức 
mạnh của Chúa trong cuộc sống của tôi, 
vì thế, tôi quyết định thử tạ ơn ngài về mọi 
điều. tôi biết được, trong thực tế, nó khó 

thực hiện thế nào.
Khi đứa con thứ hai của 

chúng tôi được 4 tháng, 
chồng của tôi gặp một 
tai nạn khủng khiếp. trên 
đường đến bệnh viện, tôi 
được thông báo rằng anh 
ấy đang được phẩu thuật 
trong phòng cấp cứu. 
nước mắt dâng trào khi tôi 
nghĩ có thể mình sẽ không 
bao giờ gặp lại anh ấy ở đời 
này nữa.

tôi dành nhiều giờ đồng 
hồ sau đó để cầu nguyện 
cho anh ấy và những bác 
sĩ đang làm phẩu thuật, 
nhưng tôi không thể tập 
trung. Rồi Chúa Giê-su đã 
nói với tâm hồn tôi, nhắc 
tôi tạ ơn ngài ngay cả 



17

nhöõng ñieàu    ñaït ñöôïc
töø ñau khoå

trong tình cảnh này. tôi gượng ép “tạ ơn 
Chúa Giê-su”, nhưng tôi biết mình không 
thực sự đồng tình với lời mình nói. Làm thế 
nào tôi có thể?

Sau nhiều giờ đau khổ, tôi được báo 
rằng chồng tôi đang trong tình trạng hôn 
mê, trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy bị 
nhiều chỗ vỡ trên hộp sọ có thể dẫn đến 
tổn thương não, cũng như xương hàm, tay 
và xương hông đều bị gãy, và những vết 
thương sâu trên lưng. Các bác sĩ đã có thể 
cứu chữa phần lớn cánh tay phải bị thương 
nặng, nhưng anh ấy bị mất một ngón tay. 
họ nói đã làm tất cả có thể. Chỉ có thời gian 
mới nói được cơ thể anh ấy phản ứng thế 
nào. tôi cố mạnh mẽ và có lòng tin, nhưng 
tôi bị sụp đổ và rất đau buồn.

tôi không thể nào không hỏi tại sao một 
Chúa yêu thương lại để sự việc như thế này 
xảy ra. tôi cố gắng tin tưởng rằng chồng 
của tôi đang trong tay Chúa, rằng ngài 

yêu thương và chăm sóc 
chúng tôi và biết điều tốt 
nhất, nhưng tôi cũng cảm 
thấy rằng nếu tôi tin như 
thế, có nghĩa là tôi phải tạ 
ơn về bất cứ kết quả nào 
ngài lựa chọn. tôi suy nghĩ 
cả đêm. Làm thế nào tôi 
có thể tạ ơn nếu chồng 
tôi chết? hoặc nếu anh ấy 
sống nhưng không thể 
đi, không thể nói chuyện, 
hoặc không còn hoạt động 
bình thường trở lại? Làm 
thế nào tôi có thể nói tôi 
ổn cho dù bất cứ việc gì xảy 
đến? tôi không ổn!

Khi tôi nhìn bình minh 
lên, Chúa Giê-su nhắc 
tôi nhớ đến những đau 
khổ của ngài tại vườn 
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Gethsemane. ngài đã xin 
Cha ngài cho ngài khỏi 
bị đóng đinh, nhưng cuối 
cùng, ngài đã cầu nguyện: 
“Xin đừng theo ý con, 
nhưng xin theo ý Cha” 
(Lc 22:42). Chúa Giê-su đã 
không đòi hỏi tôi bước đi 
trên con đường mà chính 
ngài đã không bước. tôi 
trải nghiệm điều mà vô số 
những người suốt nhiều 
thế hệ đã khám phá ra: 
thiên Chúa có thể dùng 
mọi gian nan để làm cho 
chúng ta trở nên tốt hơn.

ngay khi hiểu ra ý nghĩ 
ấy, một sự bình an khôn tả 
tràn ngập tâm trí và tinh 
thần của tôi. Mỗi một ngày 
trong 5 ngày tiếp theo, tôi 
đến phòng săn sóc đặc 
biệt để trò chuyện, đọc, 
và cầu nguyện cho chồng 
của tôi, cho dù anh ấy vẫn 
còn hôn mê và những báo 

cáo thường nhật của bác sĩ 
không mấy hy vọng.

Sau 5 ngày, anh ấy tỉnh 
dậy và bắt đầu hồi phục 
nhanh chóng. Anh ấy mắc 
chứng quên tạm thời, 
nhưng có thể cử động tay 
chân và nói chuyện. Máu 
bầm trong não đã tự biến 
mất không cần phẩu thuật. 
Anh ấy chỉ nằm trong 
phòng săn sóc đặc biệt 10 
ngày, dù các bác sĩ dự đoán 
anh ấy phải ở đấy ít nhất 1 
tháng.

Khi lần đầu tiên, anh ấy 
nói được trở lại, những lời 
anh nói không hiểu được. 
tôi vẫn tin tưởng rằng 
Chúa có một kế hoạch yêu 
thương, và tôi tạ ơn ngài về 
điều đó. Và Chúa đã hành 
động. Chồng tôi có thể 
hoàn toàn sử dụng được 
tay phải trở lại, suy nghĩ và 
khả năng nói chuyện của 

anh ấy bắt đầu trở lại bình 
thường. Các bác sĩ đều 
ngạc nhiên.

tôi có được một cách 
nhìn mới về cuộc sống—
như lời Albert Camux đã 
diễn tả: “trải qua vực sâu 
của mùa đông, cuối cùng 
tôi học được rằng trong tôi 
là một mùa hè không bao 
giờ bị đánh bại.”

trong vực sâu của nỗi 
đau, tôi được bao bọc 
trong tình yêu không bao 
giờ rời xa tôi cho dù chỉ là 
trong khoảnh khắc. Khi tôi 
lựa chọn thay thế nỗi buồn 
và tuyệt vọng bằng sự ngợi 
khen và thái độ biết ơn, 
tôi cảm nghiệm được sức 
mạnh kiên vững mạnh mẽ 
hơn bất cứ điều gì đang 
tồn tại mà tôi biết—“bình 
an của Chúa, bình an vượt 
lên trên hết mọi hiểu biết” 
(Pl 4:7). 

thiếu niên. thỉnh thoảng, 
tôi lo lắng về nó, nhưng 
khi ngồi cùng nhau, cậu 
bé chia sẻ những suy 
nghĩ, những mối bận tâm 
và những giấc mơ của cậu 
bé, Chúa Giêsu giúp tôi 
nhìn thấy sự đáng yêu và 
sâu sắc nơi con trai mà có 

lúc tôi không để ý.
Chồng tôi và tôi cùng đi 

dạo buổi tối, và khi chúng 
tôi nắm tay nhau và nhìn 
hoàng hôn, chúng tôi 
cùng đếm những ơn lành.

tôi biết tôi không thể 
trông đợi mọi ngày đều 
hoàn hảo, nhưng giờ đây 

(Tiếp theo trang 19)

tôi biết làm thế nào để 
gia tăng những cơ hội: tôi 
dành thời gian để nối kết 
với Chúa Giêsu và làm mới 
lại mối liên kết ấy suốt 
ngày bằng cách hướng 
những suy nghĩ của tôi 
đến ngài và sự tốt lành 
của ngài. 
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Moät Ngaøy 
Hoaøn Haûo

Joyce Suttin

Ngày hôm Nay thật hoàN 
hảo! Không phải là một 
ngày lười biếng hoàn hảo 
(tôi thích những ngày 
như thế, được ngủ muộn 
và không có gì nhiều để 
làm), hoặc hoàn hảo theo 
nghĩa có nhiều điều hoàn 
thành, hoặc không có vấn 
đề gì. Một ngày hoàn hảo 
từ đầu đến cuối, và giờ 
đây, tôi muốn suy nghĩ lại 
để xem tại sao ngày hôm 
ấy lại hoàn hảo đến thế. 
Có thể tôi làm nó xuất 
hiện lần nữa.

tôi thức dậy sớm và 
chào ngày mới với cuộc đi 
bộ dài 2 dặm, tạ ơn Chúa 
về những người thương 
yêu và cầu nguyện cho 
họ trong khi cả thân xác 
và tâm trí tôi đều đang 
chuyển động. Sau đó, tôi 
đọc những tài liệu xây 

dựng đức tin và suy ngẫm 
lại những gì đã đọc và cầu 
nguyện những điều ấy 
làm thay đổi tôi. tôi lắng 
nghe những bài hát hay, 
và lời của bài hát ngợi 
khen Chúa đong đầy tâm 
hồn tôi. tôi dành ít phút 
để cảm nhận sự hiện diện 
yêu thương của Chúa 
Giêsu, và ngắm nhìn tia 
nắng mặt trời chiếu qua 
ô cửa kính và lan tỏa khắp 
căn phòng.

Sau buổi ăn sáng, tôi 
lên kế hoạch cho năm học 
tới và đặt mua tài liệu học 
cho những học sinh lớp 
1, lớp 7 và lớp 9 của tôi. 
Một buổi sáng bận rộn, 
nhưng thật ngạc nhiên 
khi không hề có áp lực gì. 
tôi đã dành thời gian cho 
Chúa Giêsu và quả thật, 
đều xứng đáng.

tôi bắt đầu chùn xuống 
khi cắt rau chuẩn bị bữa 
cơm trưa, nhưng tôi tạ 
ơn Chúa về thức ăn tốt 
cho sức khỏe và sức khỏe 
của gia đình. tay tôi bận 
rộn, nhưng tâm tình tạ ơn 
nâng tâm hồn và tâm trí 
tôi lên chốn thiên đường. 
Đó chính là sự nâng đỡ 
mà tôi cần.

tôi nghe những bản 
nhạc piano đang khi lái xe 
đi công việc. tôi nhít từng 
chút một trên đường, 
nhưng không hề có cảm 
giác căng thẳng như mọi 
khi.

trở về nhà, nào là email, 
điện thoại, sự viếng thăm 
của hàng sớm, tôi vừa nấu 
ăn, lau dọn và dành thời 
gian với đứa con trai tuổi 
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Chúa Giêsu với tình yêu

Qua côn baõo
Ta không thể hứa tránh cho con khỏi 

mọi cơn bão của cuộc sống, nhưng Ta 
có thể hứa ở cùng con trong những cơn 
bão tố ấy. Sự giúp đỡ của Ta đến dưới 
nhiều dạng khác nhau. Có thể không 
phải lúc nào cũng đến theo cách con 
trông đợi, nhưng nó sẽ đến. Ta sẽ không 
bao giờ để con một mình chống chọi.

Khi con xin Ta giúp đỡ, Ta sẽ đáp trả 
lời cầu nguyện của con. Khi con sợ hãi, 
Ta sẽ ban cho con lòng tin để tin tưởng 
Ta, bình an nơi tâm trí và can đảm để 
tiếp tục. Khi con yếu đuối và mệt mỏi, 
hãy cậy dựa vào Ta và Ta sẽ ban cho con 
sức mạnh mà con chưa từng biết đến. 
Khi trái tim con tan vỡ, Ta sẽ chữa lành.

Ta không thể cho con tránh khỏi mọi 
khó khăn và nỗi buồn, nhưng Ta có thể 
làm cho mọi khó khăn trong cuộc sống 
có thể chịu đựng được và mang đến điều 
tốt đẹp lúc sau cùng. Ta có thể giúp cho 
tinh thần của con vượt lên trên những 
cơn bão của cuộc sống. Trên những 
đám mây—trên thiên đàng cùng với 
Ta—mặt trời luôn chiếu sáng. Ta chính 
là ánh sáng mặt trời trong những ngày 
mưa, là cầu vòng sau cơn bão. Ta là tia 
hy vọng sáng chói mang đến lại sự long 
lanh nơi đôi mắt của con. 

Cơn bão trong lúc hiện tại sẽ qua đi. 
Trong lúc ấy hãy để Ta giúp con vượt 
qua cơn bão.


