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Lời Tâm Tình

Khi tôi hỏi đứa cháu trai 4 tuổi, Logan về việc tạ ơn chúa là thế nào, cậu 
bé giải thích: “đó là khi chúng ta nói với chúa, ‘Làm tốt lắm!’” Tôi cười khi 
nghe điều ấy, nhưng nó khiến tôi suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại được Kinh 
Thánh dạy hãy ngợi khen chúa, nói với ngài “Làm tốt lắm”? Lẽ dĩ nhiên 
ngài xứng đáng, bởi vì ngài đã làm một việc tốt khi ngài tạo dựng nên 
chúng ta và vũ trụ vô cùng phức tạp này, và trong từng khoảnh khắc một, 
ngài còn làm một việc rất tài tình chính là giữ mọi thứ gắn kết với nhau. 

ngài xứng đáng được hưởng lời ngợi khen và tạ ơn của chúng ta về 
công việc tốt đẹp, rất rõ ràng như thế, nhưng đôi khi tôi tự hỏi ngài cần 
lời khen ngợi để làm gì. Tôi thấy được những gì lời khen ngợi có thể có 
ích cho Logan hoặc cho tôi hoặc cho bất cứ ai khác. Tôi biết những lời 
khen ngợi nâng đỡ chúng ta thế nào, nhưng chúa có thật sự cần đến nó 
không? ngài toàn năng và thông biết mọi sự. chắc chắn ngài biết rõ ngài 
vĩ đại dường nào. Tại sao ngài cần nghe từ chúng ta?

Tôi nghĩ việc khen ngợi chúa hầu như chỉ có lợi cho chúng ta. chúng ta 
cần nghe điều ấy từ chính chúng ta. chúng ta cần nghĩ về sự tốt lành của 
chúa, và nói ra thành lời. chúng ta cần nó, và ít nhất là có 3 lý do.

đầu tiên, nó đặt sự việc vào trong cách nhìn đúng đắn. nó nhắc chúng 
ta nhớ về giới hạn và những yếu đuối của con người chúng ta, và về 
quyền năng và sự tốt lành của chúa đối với chúng ta.

điều ấy dẫn đến nguyên nhân thứ hai: nó đặt chúng ta vào trong lối 
đi tích cực, vào trong một lối suy nghĩ đầy hy vọng. điều ấy quan trọng 
bởi vì chúng ta không thể hạnh phúc cho đến khi chúng ta nhận ra rằng 
không một điều gì cản trở con đường mà chúng ta không thể vượt qua 
được, cùng với sự giúp đỡ của ngài.

Lý do thứ ba, và cũng là lý do hay nhất: nó mang chúng ta vào trong sự 
hiệp thông yêu thương cùng với đấng Tạo hóa của chúng ta, đấng mà 
sự sống đời đời chính là nhận biết ngài (ga 17:3). đó chính là mục đích 
của cuộc sống, lý do của ngài cho tất cả. đó chính là mục tiêu cơ bản của 
ngài và ao ước mỗi ngày của ngài đối với chúng ta. Lợi ích của việc ngợi 
khen dành cho ngài và cho cả chúng ta. Khi chúng ta nói với chúa “Làm 
tốt lắm”, hãy nghĩ về điều chúng ta nói, và nói một cách thật lòng, chính 
là chúng ta tạo ra một phần nhỏ thiên đàng nơi thế gian cho chính mình.
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Bieåu hieän tình 
yeâu töø  Chuùa

Elsa Sichrovsky

Lưng tôi đau vì ngồi quá 
lâu trên chiếc ghế sắt nhỏ  hẹp 
trên xe buýt, và mặt đỏ bừng vì 
ánh nắng mặt trời chiếu thẳng 
qua ô cửa sổ mở. chiếc xe 
buýt chen trên con đường bụi 
bặm, đi qua một góc khu phố 
bị bỏ hoang, nơi những ngôi 
nhà đổ nát, xám xịt và những 
cánh đồng đầy cỏ dại cao ngút 
dường như là cái bóng của 
cuộc đời của tôi. những tuần 
gần đây đặc biệt căng thẳng 
khi một vài người bạn và tôi 
vất vả để xúc tiến một dự án 
tình nguyện nơi cộng đồng 
mới. chúng tôi gặp nhiều khó 
khăn hơn là thành công, và 
những vấn đề riêng tư, mang 
đến đám mây nặng nề của sự 
chán nản che phủ tôi.

Khi xe buýt đi qua một dãy 
nhà khác, điều gì đó nơi dây 
phơi đồ bên ngoài ngôi nhà 
xiêu vẹo khiến tôi chú ý. đó 
là một chiếc khăn màu vàng 

sáng, tung bay trong gió, có 
in hình một gương mặt cười 
thật tươi. điều khiến tôi rướn 
cổ trong một giây để nhìn 
khi chúng tôi quẹo qua góc 
đường đó chính là 5 ký tự phía 
dưới khuôn mặt: S-m-i-L-E 
(cười).

Tâm hồn tôi rộn vui và 
không thể không nở một nụ 
cười tươi. Liệu người đã treo 
chiếc khăn kia có biết được 
sự hứng khởi mà nó sẽ mang 
lại cho một người khách qua 
đường đã rã rời và mệt mỏi 
nào đó không? hay chính 
chúa đã dàn dựng cảnh ấy 
chỉ để cho tôi, giống như một 
biểu hiện tình yêu từ chúa, để 
bảo đảm cho tôi về sự hiện 
diện của ngài? Tôi nhận ra 
rằng tôi đã bị chìm đắm trong 
những hoàn cảnh và khó khăn 
hiện tại của mình, đến nỗi tôi 
quên không nhận ra và cảm 
kích tình yêu của chúa đang ở 

xung quanh tôi—những bông 
hoa dại nở rộ bên đường, một 
con bướm xinh xắn tung cánh 
bay, một làn gió thổi vào cửa 
sổ cùng với ánh nắng mặt trời 
chói chang, nụ cười dễ thương 
của đứa bé ngồi cạnh bên tôi. 
Rất nhiều điều để đáng mỉm 
cười!

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn 
học để biết cách tận hưởng 
cuộc sống hơn và thưởng 
thức rất nhiều niềm vui lớn, 
nhỏ trong cuộc sống. Tôi nhận 
thấy sự hiện diện yêu thương 
của chúa hơn, cách ngài đã 
giúp đỡ, hướng dẫn, và tưới 
mát cuộc sống của tôi bằng 
ơn lành của ngài, giống như 
những biểu hiện tình yêu nhỏ 
nhắc tôi nhớ rằng ngài quan 
tâm tôi đến dường nào. 

hạnh phúc không ở trong 
chúng ta, cũng không có 
nếu không có chúng ta; 

hạnh phúc chính là sự kết 
hiệp giữa chúng ta với 

chúa.
—Blaise Pascal 1

1. Blaise pascal (1623-1662), triết 
gia, tác giả, nhà phát minh, 
nhà vật lý học, nhà toán học 
người pháp.
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Con ñöôøng 
ñeán haïnh phuùc

Phỏng theo bài viết của Virginia Brandt Berg
cho dù bất cứ điều gì chúng 

ta tìm kiếm trong cuộc sống, 
tất cả chúng ta đều có một 
khát vọng chung: tất cả chúng 
ta đều muốn hạnh phúc.

Lẽ dĩ nhiên hạnh phúc đối 
với mỗi người không giống 
nhau, nhưng một số người cho 
rằng, hạnh phúc đơn giản như 
việc có được một khoảng thời 
gian vui vẻ. Khi còn nhỏ, tất cả 
chúng ta đều có thời gian như 
thế. chúng ta nghĩ rằng hạnh 
phúc có nghĩa là làm việc khi 
chúng ta thích, có rất nhiều 
niềm vui và không có nhiều 
việc để làm. cuối cùng, sau khi 
gặp quá nhiều điều xấu và trải 
qua những cơn đau thắt ruột, 
hầu hết chúng ta học được 
rằng hạnh phúc không đến từ 
việc đạt được mọi thứ chúng 
ta muốn—rằng hạnh phúc 
không phải là kết quả của việc 
nhàn rỗi và những cây kem 
sôcôla.

đáng tiếc thay, một số 
người dường như không bao 
giờ học được điều ấy. họ dành 
cả cuộc đời để kiếm tìm hạnh 
phúc ở sai chỗ, và chỉ nhận 
ra khi quá muộn rằng họ đã 
dành cả đời theo đuổi bóng 

tối. Trong khi đó, có những 
người không xem hạnh phúc 
riêng tư là ưu tiên hàng đầu 
của họ, nhưng họ đã tìm thấy 
hạnh phúc.

Ella Wheeler Wilcoz đã viết 
bài thơ về hành trình tìm kiếm 
này:

Tôi lạc mất con đường đến 
hạnh phúc,

có ai biết nó không?
Tôi đã ở đó
Khi trời con sáng
nhưng tôi đã lang thang
Tôi nhìn thấy kho báu quý 

giá
Và những khung cảnh vui 

thích
Tôi chạy đuổi theo nó
Tôi lạc mất con đường hạnh 

phúc
Và không biết đi đâu.

hạnh phúc đích thực có 
thể tìm thấy nơi đâu? nó được 
tìm thấy trong việc sống hòa 
hợp với chúa. Rất nhiều người 
nghĩ họ không hạnh phúc bởi 
vì hoàn cảnh của họ, nhưng 
không phải thế--có điều gì đó 
không đúng nơi tâm hồn. Khi 
trong tâm hồn là lẽ phải, là sự 

đúng đắn, tất cả sẽ ổn thỏa, 
nhưng khi có điều gì đó không 
đúng nơi tâm hồn họ, mọi thứ 
sẽ đi theo chiều hướng bất 
ổn. họ ở trong cuộc chiến với 
chính mình vì họ đã lệch ra 
khỏi sự hòa hợp với chúa.

chúa giêsu đã nói với các 
môn đệ của ngài: “nếu anh em 
biết những điều này”—những 
chiếc chìa khóa để sống đúng 
mà chúa đã dạy họ--“nếu anh 
em thực hành, thì thật phúc 
cho anh em” (ga 13:17). Bản 
dịch King James dịch từ hy Lạp 
makarios là “hạnh phúc” thay vì 
là “phúc”.  điểm ấy làm rõ hơn 
và chứa đựng rất nhiều sự thật 
trong đó! niềm vui chính là kết 
quả của việc sống đúng. Khi 
chúng ta cố gắng hết sức để làm 
theo đường lối của chúa, chúng 
ta có thể thôi vất vả tìm hạnh 
phúc, bởi vì hạnh phúc sẽ đến 
với chúng ta. nếu tâm hồn của 
chúng ta ngay thẳng với chúa, 
và ý định của chúng ta phù hợp 
với ý định của ngài, chúng ta 
tìm thấy được sự thanh thản 
cho tinh thần, bình an và niềm 
vui—những nền tảng chính yếu 
của hạnh phúc (xem mt 11:28-
30; is 26:3; ga 15:11). 
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thái độ chính 
là sự quyết định

Gabriel García V

Thái độ của chúng ta đối 
với cuộc sống có quyết định 
đến mức độ hạnh phúc của 
chúng ta không? Tôi bắt đầu 
nhận ra sự liên quan trong 
khi làm công tác tình nguyện 
giúp đỡ những người còn 
sống sót trong trận động đất 
và sóng thần đến tiếp sau đó 
đã tàn phá rất nhiều nơi ở 
chile vào tháng 2 năm 2010. 
nhóm của chúng tôi đã gặp 
được những người can đảm 
và vô cùng lạc quan, những 
người đã tìm cách để suy 
nghĩ và hành động tích cực 
nhất ngay trong hoàn cảnh 
vô cùng tồi tệ ấy.

Vào chuyến đi đầu tiên 
đến nơi xảy ra thiên tai, 
chúng tôi gặp một người phụ 
nữ làm chủ một tiệm làm tóc 
trước đây. những đợt sóng 
thủy triều quét qua tiệm của 
cô, để lại phía sau nó là sự tàn 
phá hoàn toàn. Khi cô ấy đào 
trong đống bùn nơi căn tiệm 
trước đây, cô ấy chỉ tìm thấy 
một cây kéo, chiếc chuông 
báo động, và một tấm khăn 
choàng. Thật kỳ lạ khi đợt 
sóng không làm hư hỏng 
tấm gương lớn của cô.  Tạ ơn 

rằng cô vẫn còn một vài đồ 
cô cần, cô lau chúng và mở 
cửa làm việc lại.

Sau đó, trong lúc phân 
phát những hộp thức ăn, 
chúng tôi đã gặp lại cô trong 
căn nhà dựng tạm chỉ có một 
phòng đơn sơ của cô. cô chào 
chúng tôi bằng một nụ cười 
thân thiện và một cái ôm, và 
tự hào chỉ cho chúng tôi thấy 
cánh cửa gỗ được thay bằng 
cửa kính, nhờ đó, cô có thể 
nhìn ra những rừng cây xung 
quanh khu trại dựng tạm, nơi 
cô và những nạn nhân sống 
sót khác trong vụ động đất 
đang sinh sống. cô ấy đã 
biến điều không may thành 
một trải nghiệm phiêu lưu 
và tìm thấy nguyên nhân để 
chúc mừng dù trong thảm 
họa.

có rất nhiều người khác 
giống cô ấy. một người ngư 
dân nói với tôi khi chúng 
tôi đứng cùng nhau và 
nhìn cảnh hoang tàn dọc 
bờ sông: “Bạn có nhìn thấy 
cái cây đứng trơ trọi một 
mình không? đó chính là vị 
trí chính giữa của khu vườn 
trước đây của chúng tôi, còn 

nhà của chúng tôi ở ngay 
kia. Tôi đã mất hết mọi thứ 
khác, nhưng tạ ơn chúa vì 
tôi vẫn còn gia đình—vợ và 
tất cả những đứa con của 
chúng tôi. Sao tôi có thể 
phàn nàn cho được?” chúng 
tôi cùng nhau cầu nguyện 
để cầu xin cho anh tìm thấy 
một công việc tốt, khi nền 
kinh tế địa phương thực sự 
bế tắc sau trận động đất.

Lòng tin, sự lạc quan và 
biết ơn của anh đã được đền 
bù. Khi gặp lại anh sau đó 2 
tháng, anh nói với tôi rằng 
không lâu sau buổi gặp gỡ 
với chúng tôi trước đó, anh 
đã tìm được công việc trả 
cho anh lương gấp 2 lần so 
với công việc trước đây.

Khi đối mặt với những 
hoàn cảnh khó khăn, rất 
nhiều người trở nên cay 
nghiệt và oán trách chúa về 
cảnh ngộ khốn khổ của họ. 
nhưng điều ấy không xảy 
ra nơi những người này và 
những người sống sót can 
đảm khác, những người lựa 
chọn chú ý đến điều tích cực 
và ngẩng cao đầu mặc cho 
nghịch cảnh. 



Thiên Chúa Tôt Lành!

6

Phillip Lynch

(1 cr 13:4). Tôi nhận ra ngay 
những từ ấy nằm trong bài 
viết nổi tiếng của Tông đồ 
phaolô về tình yêu. Kế đến, 
tôi nhớ về những từ đơn giản 
mà gioan dùng để nói về bản 
chất của chúa: “chúa là tình 
yêu” (1 ga 4:8). Tôi chợt nhận 
ra 1cr cũng miêu tả về chúa.

Thiên chúa thật tuyệt vời! 
Thiên chúa kiên nhẫn với 
chúng ta bởi vì đó chính là 
bản chất của ngài. Sự công 
chính và công bằng của 
ngài hòa với sự kiên nhẫn, 
hiền hậu, chịu đựng vô bờ 
bến và luôn sẵn lòng tin 
điều tốt nhất ở mỗi chúng 
ta. ngài chính là đức chúa 
chịu đựng tất cả những gì 
không chính đáng chúng ta 
đối xử với ngài; ngài không 

đôi khi, tôi ngạc nhiên 
trước sự ngu xuẩn của mình! 
Tôi đã đọc Kinh Thánh đều 
đặn suốt 40 năm qua, nhưng 
chỉ ngày hôm qua, điều gì đó 
rất cơ bản tác động mạnh 
đến tôi khiến tôi tự hỏi suốt 
4 thập kỷ qua tâm trí tôi đã ở 
đâu.

Dạo gần đây, tôi băn khoăn 
về những đối xử không công 
bằng mà chúa thường nhận 
lấy. Trong rất nhiều quyển 
sách tôi đã đọc và những 
chương trình truyền hình và 
những bộ phim tôi đã xem, 
dường như bất cứ lúc nào 
có chúa xuất hiện, ngài đều 
được miêu tả rất cứng rắn, 
không nhượng bộ và thậm 
chí là chi li. Tôi cảm thấy chán 
với hình tượng này bởi vì đơn 

giản là nó không đúng với 
đức chúa mà tôi biết. cùng 
lúc, tôi thừa nhận rằng, bản 
thân tôi đôi khi cũng muốn 
biết về sự tốt lành của chúa—
không phải quá bận tâm về 
việc liệu chúa có tốt lành 
không, nhưng liệu có phải tôi 
là người duy nhất bị lỡ mất cơ 
hội nhận biết sự tốt lành của 
ngài không. nhưng dù tôi 
băn khoăn với những câu hỏi 
về sự công bằng của chúa, tôi 
biết rằng những miêu tả khác 
hoàn toàn sai lệch.

Tôi suy nghĩ về điều này 
và về việc Thiên chúa chắc 
phải ngán ngẫm với những 
lời buộc tội và càu nhàu của 
nhân loại, khi những từ đến 
với tôi: “Tình yêu thì nhẫn 
nhục, kiên nhẫn và hiền hậu” 

´
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tự phụ, ngạo mạn, thô lỗ, 
không chính đáng, chỉ biết 
tìm tư lợi, hay giận, hay cáu 
kỉnh, hay phẫn uất, hoặc 
căm thù. ngài là đức chúa, 
đấng mang cho chúng ta 
mọi thứ một cách nhưng 
không và rộng lượng (Xem 
Rm 8:32).

điều tác động đến tôi 
mạnh mẽ nhất chính là khi 
tôi chỉ ra những hạt bụi 
nhỏ trong mắt của những 
tác giả và những nhà biên 
kịch này, những người mà 
tôi nghĩ đã không đối xử 
công bằng với chúa, chính 
là tôi đang biện hộ cho cây 
xà trong mắt của tôi khi 
phàn nàn với chúa về việc 
ngài “bỏ mặc” tôi. như tôi 
đã nói, tôi thật ngu xuẩn. 

Bản Chất của Chúa
Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu; tình yêu không bao 

giờ đố kỵ hoặc sôi sục vì ghen tuông, tình yêu không tự đắc 
hay khoe khoang, hoặc ngạo mạn.

Tình yêu không bao giờ vênh vang tự đắc (ngạo mạn và 
huênh hoang với sự tự mãn); tình yêu không cư xử khiếm 
nhã (thiếu lễ độ) và không làm điều bất chính. Tình yêu 
(tình yêu Chúa trong chúng ta) không cậy quyền hoặc khăng 
khăng làm theo ý mình, không tìm tư lợi; tình yêu không 
nóng giận hay cáu kỉnh hay phẫn uất; tình yêu không làm 
điều bất chính [tình yêu không quan tâm đến điều sai trái 
làm tổn thương].

Tình yêu không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui 
khi thấy điều chân thật.

Tình yêu chống chịu được bất cứ điều gì và mọi thứ xảy 
đến, tình yêu luôn sẵn sàng tin tưởng điều tốt đẹp nhất nơi 
mọi người, niềm hy vọng của tình yêu không phai nhạt trong 
mọi hoàn cảnh, và nó chịu đựng tất cả [mà không bị suy yếu].

Tình yêu không bao giờ mất [không bao giờ phai nhạt 
hoặc không lỗi thời hoặc kết thúc]. Ơn nói tiên tri (ơn giải 
thích mục đích và ý định thần thánh) rồi sẽ hoàn tất và qua 
đi; ơn nói tiếng lạ sẽ hết và chẳng còn; ơn hiểu biết cũng sẽ 
qua đi [nó sẽ hết giá trị và bị thay thế bởi chân lý].

—Tông đồ Phaolô, 1 Cr 13:4-8

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của 
người anh em, mà cái xà trong con 
mắt của chính mình thì lại không để 
ý tới? … Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi 
ra trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác 
trong con mắt người anh em!—chúa 
giêsu, Lc 6:41-41
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Sẽ Thế 
nào nếu?
Joe Johnston

Kika sáu tuổi, với đôi mắt 
xanh xinh đẹp và nụ cười 
có thế làm tan chảy trái tim 
băng giá nhất. Kika thích 
những thứ như mèo con, 
kem và thổi bong bóng. cô 
bé học đọc bảng chữ cái và 
đếm ngược từ mười. nhưng 
Kika chưa bao giờ bước một 
bước nào trong cuộc đời.

cô bé bị liệt từ vùng thắt 
lưng trở xuống, mới sinh ra 
đã mắc tật nứt đốt sống. cô 
bé ngồi trên chiếc xe lăn bé 
xíu và đi quanh nhà, và có 
một chiếc lớn hơn đặt dưới 
cầu thang để cô bé vẫn còn 
có thể sử dụng được khi lớn 
hơn.

Kika không bao giờ phàn 
nàn về tình cảnh của mình. 
đối với cô bé đó đơn giản 
cuộc sống là thế—và cô bé 
tận hưởng từng giây phút 
cuộc sống. một số người 
nói rằng, vào buổi tối, khi 
mọi người đều đã ngủ say, 
Kika lấy vòng hào quang, 
mang đôi cánh của cherub, 
và lượn quanh nhà để kiểm 
tra mọi người—gia đình của 
cô bé và những tín hữu tình 
nguyện khác, bao gồm cả 
tôi, những người mà cô bé 
sống cùng. Kika chiếu sáng. 
Kika chính là thiên thần của 
chúng tôi.

cô bé ngáp vào buổi sáng 
khi ba của bé ẵm bé xuống 
cầu thang và đặt bé ngồi 
xuống chiếc ghế sofa. mấy 
anh chị em chúng tôi đang 
ngồi chờ bố. Bố bước xuống 
cười thật tươi.

“hôm nay, chúng ta sẽ có 
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một bài tập nhỏ gọi là “sẽ 
thế nào nếu?” chúng ta sẽ 
đi theo chiều kim đồng hồ, 
bắt đầu với Ben.”

chúng tôi biết bài tập 
này thế nào. người đầu 
tiên đưa ra một ngữ cảnh 
ngắn về một chuyện gì đó 
kinh khủng xảy ra, và người 
kế tiếp trong vòng tròn sẽ 
tưởng tượng mình ở vào 
hoàn cảnh thảm khốc ấy 
và tìm ra khía cạnh tích cực 
hoặc kết quả tích cực có thể 
nào đó, và tạ ơn chúa về 
điều đó.

một lúc tạm ngưng ngắn 
ngủi và những nụ cười ranh 
mảnh nơi những vành môi 
khác nhau khi những ngữ 
cảnh được chuẩn bị.

Ben tằn hắn và bắt đầu: 
“được rồi, Joy, sẽ thế nào, 
nếu kính của chị bị trầy 
nghiêm trọng và chị không 
thể sử dụng chúng?”

Joy mỉm cười. “chị sẽ rất 
biết ơn về điều đó, vì giờ đây 
không còn gì ngăn chị dùng 
kính sát tròng và không còn 
lệ thuộc vào cặp kính nữa.”

câu hỏi “Sẽ thế nào nếu?” 
đã thực sự giúp mọi người 
suy nghĩ theo hướng tích 
cực—một cách tốt để bắt 
đầu một ngày mới. nó cũng 
là một sự chuẩn bị tốt khi có 
những điều tồi tệ xảy ra, vốn 
dĩ thường xảy ra.

“Sẽ thế nào nếu em bị cắn 
bởi một con nhện góa phụ 
đen?” người kế tiếp hỏi. đây 
là một khả năng hoàn toàn 
có thể xảy ra tại trại nuôi súc 
vật ở mexico, nơi chúng tôi 

đang sinh sống. chúng tôi 
đã giết một vài con nhện 
góa phụ đen, một vài con 
có thân hình gần bằng ngón 
tay cái.

“Em sẽ tạ ơn chúa vì hai 
người hàng xóm gần nhà 
mình nhất là bác sĩ.” hay! 
nộc độc của nhện góa phụ 
đen chạy rất nhanh.

“Sẽ thế nào nếu cổ tay 
của bạn bị bông gân?” cả 
căn phòng vỡ cười. patrict, 
là người kế tiếp, với cặp mắt 
dữ tợn. Anh thật sự bị bông 
gân và vẫn chưa khỏi.

“nếu em bị bông gân 
tay—cầu chúa đừng có 
chuyện đó!—Em sẽ tạ ơn vì 
mình có thể tránh rửa chén 
suốt thời gian dài khi đến 
lượt của mình.” một câu trả 
lời xuất sắc.

“được rồi, chị có một tình 
huống. Ví dụ em thật sự rất 
thích dâu, nhưng không 
phải vào mùa dâu. Em tìm 
khắp thị trấn và không tìm 
thấy bất kỳ một quả nào, 
nhưng cuối cùng, trong một 
tiệm cuối cùng, có một hộp 
dâu nhỏ—những trái dâu 
ngọt ngào nhất, và căng 
mọng nhất chưa từng thấy. 
Em mua chúng và rời khỏi 
cửa tiệm, nhưng khi vừa 
bước xuống lề đường, một 
chiếc taxi chạy ngang sát 
qua và hất chúng khỏi tay 
em. chiếc hộp bị cán qua và 
những quả dâu bị cán nát. 
Em sẽ tạ ơn về điều gì?”

“món mứt dâu!” cả căn 
phòng vỗ tay. một cú thoát 
đẹp khỏi tình huống khó.

“Sẽ thế nào nếu em về nhà 
sau một ngày làm việc dài, 
mồ hôi nhễ nhại, và đầy bụi 
bặm, và khi bước vào phòng 
tắm, không có nước?” một 
tình huống khác tương tự.

“chị sẽ tạ ơn chúa về một 
cơn mưa bất thình lình, và chị 
có thể mặc đồ tắm, bước ra 
ngoài, và tắm mưa!”

“Không hợp lý! Sẽ thế nào 
nếu không có mưa?”

“Lẽ dĩ nhiên sẽ có! Sự tạ 
ơn sẽ làm cho phép lạ xuất 
hiện!”

đi đến người cuối cùng, 
bố của Kika. cố gắng không 
cười, ông nói: “Sẽ thế nào 
nếu…” Ông ngừng một 
chút. “Sẽ thế nào nếu con 
gái của bạn sinh ra với căn 
bệnh nứt đốt sống? Và sẽ thế 
nào nếu điều ước của cô bé 
chính là có được một chiếc 
máy geiger—một chiếc máy 
cách mạng về công nghệ có 
thể kích thích hệ thống thần 
kinh của những bệnh nhân 
mắc tật nứt đốt sống và cuối 
cùng có thể giúp cho đứa 
con gái bé bỏng của bạn tự 
đi được?

“Và rồi, sẽ thế nào nếu 
sáng nay, bạn nhận được 
một bức thư từ một người 
bạn viết rằng: “Tôi hy vọng 
anh nhận được tờ chi phiếu 
2,000 đôla tôi đã gửi cho anh 
để mua chiếc máy geiger 
cho Kika?"

chiếc máy geiger trị giá 
10,000 đôla nhưng, 2,000 
đôla chính là một sự khởi 
đầu tuyệt vời. phép lạ đã 
bắt đầu xuất hiện. 
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Maria Fontaine

Lễ tạ ơn ban đầu là 
ngày lễ ở Bắc mỹ, được kỷ 
niệm ở mỹ vào tháng 11 
và ở canada vào tháng 10, 
nhưng sẽ hay biết mấy nếu 
toàn thế giới dành ra một 
ngày để suy ngẫm và tạ 
ơn chúa về sự tốt lành của 
ngài. đấng Tạo hóa của 
chúng ta đã ban xuống rất 
nhiều những món quà cho 
nhân loại. ngài đã ban cho 
chúng ta món quà sự sống 
và một thế giới đầy những 
điều tuyệt diệu  để chúng 
ta sống, và tràn đầy những 
trải nghiệm tuyệt vời và 
những vẻ đẹp vô cùng 
phong phú. như Kinh 
Thánh nói, Thiên chúa đã 
làm mọi sự tốt đẹp hợp 
thời đúng lúc (xem gv 
3:11).

ngài đã ban cho chúng 
ta tình yêu gia đình và 
bạn bè, và mọi niềm vui 

mà chúng ta trải nghiệm. 
ngài không chỉ ban cho 
chúng ta món quà sự sống 
như chúng ta biết, mà 
ngài đã hứa rằng linh hồn 
của chúng ta sẽ sống tiếp 
sau khi sự tồn tại nơi thế 
gian qua đi. ngài ban cho 
chúng ta một tương lai 
vĩnh cửu thông qua con 
của ngài, chúa giêsu cứu 
Thế.

Kinh Thánh nói: “hãy tạ 
ơn chúa trong mọi hoàn 
cảnh; vì đó là điều Thiên 
chúa muốn” (1 Tx 5:18), 
và chúng ta được mời gọi 

bước vào nhan Thánh 
ngài bằng lời tạ ơn và ngợi 
khen (Tv 100:4). Khi bạn 
ngừng để nghĩ về tất cả 
những gì chúa đã ban cho 
bạn, có phải nó khiến bạn 
muốn bày tỏ lòng biết ơn?

nhưng có thể bạn tự 
hỏi bạn nên tạ ơn chúa 
thế nào. có thể bạn không 
biết làm thế nào diễn tả sự 
biết ơn bằng lời, hoặc có 
thể bạn cảm thấy những 
từ ngữ của bạn không đủ 
hùng hồn để diễn tả. hãy 
yên tâm. chúa không tìm 
kiếm những sự bày tỏ lòng 
biết ơn được thể hiện một 
cách thật rõ ràng hoặc với 
ngôn từ cẩn trọng. ngài 
vui khi nghe những lời tạ 
ơn chân thành, với những 
từ nhiều hoặc ít, cao quý 
hay đơn giản, trôi chảy 
hay ngập ngừng. chúa 
nhìn thấy sự ngợi khen nơi 
trái tim của bạn và chuyển 
chúng thành những vần thơ 
với giai điệu tuyệt đẹp. 

Những Suy 
Nghĩ Biết Ơn
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toâi bieát ôn
 Jessie Richards

một suy nghĩ khá kỳ lạ xuất 
hiện trong đầu tôi vào trước 
ngày lễ tạ ơn năm ngoái, rất 
bất ngờ: “Tôi biết ơn.” Tôi 
nghĩ Lễ Tạ Ơn rất tuyệt vời! 
Tại sao lại không thích một 
ngày hướng sự tập trung vào 
một điểm sáng trong lịch sự, 
sự biết ơn, gia đình và những 
món ăn ngon? Thêm vào đó, 
tôi cũng thích giáng Sinh, vì 
những lý do tương tự, nhưng 
tôi không bao giờ nói “Tôi là 
giáng Sinh”.

Tôi chạy bộ vào buổi sáng 
Lễ Tạ Ơn, và giữa những chiếc 
lá thu sắc vàng, đỏ đang tô 
điểm dọc con đường của tôi, 
tôi xem xét lại năm qua cho 
đến thời điểm đó. Tôi sắp tiến 
đến gần thời điểm cuối năm, 
và mặc dù năm qua không 
hoàn toàn thuận buồm 
xuôi gió, thậm chí là những 
khoảng thời gian thách thức, 

tôi đã luôn tận hưởng những 
niềm vui. đa phần những gì 
tôi quan tâm đều hoặc đã 
được giải quyết hoặc những 
giải pháp đang phát huy tác 
dụng. câu trả lời cho một tình 
huống riêng tư khó xử khá 
nghiêm trọng đã đến với tôi 
trong tích tắc vài ngày trước. 
Tôi ngạc nhiên vì mình đã 
không nhìn thấy được nó sớm 
hơn. câu trả lời thật đơn giản 
và tuyệt vời! Tôi hạnh phúc, 
biết ơn và kể cho gia đình và 
bạn bè của tôi nghe.

Sau đó, tôi bắt đầu ngẫm 
nghĩ về suy nghĩ nghĩ hôm 
trước và chợt nhận ra. “Tôi 
biết ơn” tượng trưng một cách 
hoàn hảo cho kiểu người mà 
tôi muốn trở thành, cách mà 
tôi muốn sống cuộc sống của 
mình, điều mà tôi muốn được 
biết đến. đó là một cách nói 
khác rằng: “Tôi dâng lời tạ ơn 

chúa,” nhưng tôi muốn làm 
nhiều hơn thế; tôi muốn sống 
tâm tình biết ơn và tôi muốn 
thể hiện bằng lời nói. mọi lúc. 
“Tôi biết ơn” tiến đến một 
bước xa hơn là chỉ đơn giản 
tạ hơn hoặc biết ơn, vốn dĩ có 
thể được thực hiện một cách 
hơi thụ động.

Vì thế, giờ đây tôi hãnh 
diện khẳng định rằng tạ ơn 
không chỉ là điều gì đó chúng 
ta thỉnh thoảng thực hiệnmột 
cách có ý thức, hoặc một lần 
trong năm khi quây quần bên 
bàn ăn cùng với gia đình, bạn 
bè, những trận đá bóng và 
múc đầy những dĩa thức ăn! 
nguyện xin sự tạ ơn và lòng 
biết ơn luôn là một phần bản 
chất của tôi và luôn được thể 
hiện nơi tất cả những gì tôi nói 
và làm.

Tôi tạ ơn, và tôi sẽ luôn mỉm 
cười về điều gì đó! 
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trả lời những câu hỏi của bạn

Haønh ñoäng laïc quan 
duø ñang chaùn naûn

H: Tôi cảm thấy hạnh phúc 
hơn kể từ khi tôi tìm thấy 
Chúa Giêsu, nhưng tôi vẫn 
gặp khó khăn và đôi lúc hơi 
chán nản. Bạn bè cố làm tôi 
vui  và nói với tôi “hãy mang 
lấy khuôn mặt hạnh phúc”, 
nhưng làm thế nào tôi có thể 
cười và trông hạnh phúc khi 
tôi không thật sự cảm thấy 
như vậy? Nếu như thế chẳng 
phải là giả tạo sao?

T: Không hề giả tạo khi 
mang lấy một vẻ mặt hạnh 
phúc ngay cả khi bạn không 
cảm thấy hạnh phúc. đó là 
dấu hiệu của một sức mạnh 
và sự trưởng thành từ nội 
tâm. nó cho thấy bạn nhận 
ra rằng cho dù bất cứ điều 

gì làm bạn chán chường 
ngay lúc hiện tại cũng chỉ là 
nhỏ nhoi trong cuộc sống 
vô vàn rộng lớn, và rồi khó 
khăn sẽ qua.

Việc bạn vui vẻ ở bên 
mọi người, mỉm cười ngay 
cả khi bạn không thật sự 
cảm thấy thoải mái chính 
là hành động yêu thương 
và biết quan tâm. đó là sự 
quan tâm chu đáo cố gắng 
không để vẻ mặt của mình 
làm ảnh hưởng tiêu cực đến 
mọi người, hoặc gửi thông 
điệp sai đến mọi người như 
thể bạn buồn bởi vì bạn 
không thích ở bên họ.

hành động tích cực hơn 
tâm trạng của bạn cũng 

giúp ích cho bạn và sẽ 
thường giúp mang bạn ra 
khỏi nỗi sợ hãi của mình.

Lẽ dĩ nhiên, điều tốt nhất 
chính là vượt qua được điều 
đang khiến bạn chán nản, 
và bước đầu tiên tốt nhất 
trong hướng ấy chính là 
thường xuyên trò chuyện 
với chúa giêsu và xin ngài 
giúp bạn giải quyết vấn đề. 
nếu có ai đó có thể giúp 
bạn phân tích sự việc, cũng 
có ích khi trò chuyện với họ. 
có lúc cần trông tươi tắn và 
vui vẻ—những lúc ở bên 
người khác—nhưng cũng có 
lúc quay sang nhờ chúa và 
người khác giúp đỡ (Xem gc 
5:16; gl 6:2). 
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những thoáng suy ngẫm

Hạnh Phúc, 
thư Giãn, 
và 
tận Hưởng 
Cuộc Sống
Được biên soạn bởi DaviD 
bolick

Tất cả những ai đang 
vất vả mang gánh nặng 
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ 
cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
Anh em hãy mang lấy ách 
của tôi, và hãy học hỏi với 
tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường. Tâm 
hồn anh em sẽ được nghỉ 
ngơi bồi dưỡng. Vì ách 
tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ 
nhàng.—Chúa Giêsu, Mt 
11:28-30

chúa không thể mang 
cho chúng ta niềm hạnh 
phúc và bình an tách ra 
khỏi ngài bởi vì không 

có hạnh phúc và bình an 
như thế.—C.S Lewis (1898-
1963), nhà biện giải, nhà 
văn tiểu luận, nhà phê bình, 
viện sĩ, nhà thơ, và tiểu 
thuyết gia người Anh

một người sung mãn 
nhất là khi niềm vui chính 
là điều cơ bản bên trong 
anh ta, và nỗi buồn chỉ là 
ở lớp bên ngoài. nỗi sầu 
muộn chỉ là phần tạm nghỉ 
vô nghĩa, một tâm trạng 
nhạy cảm nhất thời, ngợi 
khen nên là nhịp đập liên 
hồi của tâm hồn. Bi quan 
chỉ được xem là kỳ nghỉ 

lễ nữa ngày của cảm xúc; 
niềm vui mới chính là ngày 
lao động nhộn nhịp mà 
nhờ đó mọi sự sống.—G.K. 
Chesterton (1874-1936), 
nhà biện giải, tác giả và 
nhà tâm lý học người Anh

Không một sự chế giễu 
nào trên thế giới này sáo 
rỗng đối với tôi cho bằng 
lời bảo rằng hãy vun trồng 
hạnh phúc. hạnh phúc 
không phải là củ khoai tây, 
được trồng dưới đất tơi 
xốp, và được bón phân. 
hạnh phúc chính là ánh 
sáng rạng rỡ chiếu xuống 
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trên chúng ta từ thiên 
đàng.  hạnh phúc là giọt 
sương mai thần thánh 
tưới mát tâm hồn ta từ 
những loài hoa bất tử nở 
rộ và quả ngọt chốn thiên 
đường.—Charlotte Bronte 
(1816-1855), tiểu thuyết 
gia, nhà thơ người Anh

Tôi tìm thấy niềm vui 
sống trong những cuộc 
chiến đấu không ngừng 
và dữ dội trong cuộc sống, 
và tìm thấy niềm vui đến 

từ việc học hỏi điều gì 
đó, từ việc được dạy cho 
biết điều gì đó.—August 
Stringdberg (1849-1912), 
họa sĩ, nhà viết tiểu luận, 
nhà thơ, tiểu thuyết gia, 
nhà viết kịch người Thụy 
Điển

cũng thật đúng khi về 
bản chất, niềm vui thiêng 
liêng hơn nỗi buồn, bởi 
vì mặc dù nhân loại buồn 
phiền, và Thiên chúa chia 
sẻ nỗi buồn, nhưng bản 
thân ngài không buồn 
phiền, và “đấng Tạo hóa 
vui vẻ” không bao giờ 
khiến nhân loại buồn: nỗi 

buồn chỉ là một eo biển 
hẹp đầy giông bão mà con 
người phải vượt qua đến 
đến với đại dương bình 
an của ngài.—George 
MacDonald (1824-1905), 
mục sư, nhà thơ, tác giả 
người Scốt-len.

Không phải sự thịnh 
vượng làm nên hạnh phúc 
nhưng chính mối quan 
hệ yêu thương  và cách 
chúng ta nhìn thế giới mới 
làm nên hạnh phúc…. con 
người hạnh phúc bao lâu 
họ biết lựa chọn để được 
hạnh phúc, và không ai có 
thể ngăn họ.—Alexander 
Solzhenitsyn (1918-2008), 
nhà sử học, nhà soạn kịch, 
tiểu thuyết gia người Xô 
Viết và Nga.
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N I Ề M  V U I  G I Ả N  Đ Ơ N

trong phần lớn cuộc đời, không hề có điều tuyệt vời xảy ra. nếu bạn không tận 
hưởng việc thức dậy, làm việc, hoàn thành công việc và ngồi xuống cùng ăn bữa 
ăn với gia đình và bạn bè, như thế, bạn sẽ không thể nào có lúc hạnh phúc được. 
nếu ai đó đặt hạnh phúc của mình trên những điều lớn lao tương tự như có công 
việc mới tốt đẹp, một khoản tiền lớn, một hôn nhân hạnh phúc hoàn hảo hoặc một 
chuyến du lịch đến Paris, người ấy sẽ không có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc. 
Mặt khác, nếu hạnh phúc là một buổi điểm tâm sáng ngon, những bông hoa trong 
khu vườn, thức uống ngon hoặc một buổi nghỉ trưa yên ả, như thế, hẵn bạn có thể 
sống với nhiều lúc hạnh phúc hơn.—Andy Rooney (1919-2011), nhà biên tập truyền 
hình và phát thanh người Mỹ 

      Lời nGợi khEn Cho nGày

Lạy Chúa,  con xin nâng tâm hồn, tâm trí và tinh thần con lên với ngài 
trong lời cầu nguyện, ngợi khen và tạ ơn. ngài chính là Đấng ban mọi điều 
tốt lành, và ngài là tất cả những gì tốt đẹp đối với con. 

ngài chính là Đấng Tạo Dựng nên con, là Cha của con, là nguồn sức 
mạnh và sự sống của con. ngài làm cho mặt trời mọc, và ánh sáng chiếu 
sáng, bóng tối sập xuống. ngài ôm con trong cánh tay ngài. ngài an ủi con 
trong khi con u buồn. ngài sưởi ấm con bằng tình yêu của ngài. ngài che 
chở cho con, bảo vệ con và chu cấp cho con.

Tất cả bình an, sự thỏa lòng và những ơn lành đều đến từ ngài. Con 
ngợi khen, tôn vinh và tạ ơn ngài. Amen.
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iris Richard

5 cách thư giãN
mỗi buổi sáng tôi thức dậy và lên tàu cao tốc rời ga. Khi tôi tăng tốc trên 
đường ray của cuộc sống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ. Thời gian 
trôi đi đâu? Làm thế nào những đứa con của tôi lớn nhanh đến thế? giờ 
đây đến những đứa cháu của tôi. Tôi nhìn thấy chiếc bóng của mình 
qua ô cửa sổ và tự hỏi tất cả những sợi tóc bạc đến từ đâu. có vẻ như 
chỉ mới hôm qua…

Trong thế giới không ngừng thay đổi và phát triển ngày nay, rất khó 
để không thôi tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh chúng 
ta, những áp lực của một cuộc sống vô cùng bận rộn và đầy những 
tham vọng. nhưng thông qua việc đáp ứng những nhu cầu nội tâm của 
chính mình, tâm hồn chúng ta được đổi mới. nó có thể được bắt đầu 
một cách đơn giản, hãy làm theo những gợi ý sau:

đừng xem thường bạn bè và gia đình; những mối quan hệ 
này cần được nuôi dưỡng. hãy để mọi người biết rằng bạn 
biết ơn họ và vui mừng vì họ là một phần trong cuộc sống 
của bạn. hãy cố gắng ở bên những người hạnh phúc. Ở 
bên những người lạc quan sẽ giúp nâng đỡ tâm trạng của 
chính bạn. Và khi bạn vui vẻ và lạc quan, bạn cho đi điều gì 
đó đến với những người xung quanh bạn.

01
đầu tư vào 
NhữNg mối 

quaN hệ

02
đi BỘ 

NhaNh

hoạt động thể chất làm tiết ra chất endorphin, một loại 
hoocmon tạo cảm giác hưng phấn làm gia tăng cảm giác 
khỏe mạnh và làm cho việc tiếp cận với thách thức một cách 
tích cực trở nên dễ dàng hơn. Việc tập thể dục cũng cải thiện 
tình trạng sức khỏe chung của bạn. Trong lúc tập thể dục, hãy 
tập tung vào việc hít thở sâu bằng bụng. Việc hít thở này làm 
tăng lượng oxy được chuyển đến mọi tế bào trong cơ thể của 
bạn và đầy những độc tố ra khỏi hệ thống tuần hoàn máu.
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03
SuY NgẪm

Tập trung vào một vật thể—một bông hoa, một cái cây, 
một đám mây—và chú ý đến những điều kỳ diệu của nó. 
hoặc tập trung vào một suy nghĩ tích cực hoặc một câu 
Kinh Thánh. hãy để cho những suy nghĩ về sự biết ơn 
đong đầy tâm trí, đong đầy tinh thần của bạn. hãy tưởng 
tượng những khó khăn của bạn, sự bối rối, và những sợ 
hãi sẽ bay đi khi bạn hít thở chậm và sâu.

04
cầu NguYệN

Lời cầu nguyện giống như một sự mở 
rộng của việc suy ngẫm. nó cũng có ích 
lợi tức thì lên cơ thể, tâm trí và tinh thần, 
nhưng đi xa hơn thế; nó nối kết bạn với 
đấng Tạo Dựng nên bạn và phóng thích 
quyền năng của ngài để hành động 
thay cho bạn.

hầu hết căng thẳng đều có liên quan đến công việc. hãy 
dành thời gian để hoàn toàn thoát khỏi công việc và làm việc 
gì đó có tác động tích cực. Thay vì cầm lên thiết bị điện tử 
gần nhất như thói quen tiêu khiển quen thuộc của bạn, hãy 
thử vẽ hoặc sáng tác, hoặc đọc một quyển sách hay—điều gì 
đó sẽ kích thích nơi bạn một con đường mới và làm thúc đẩy 
dòng chảy sáng tạo trong bạn.

05
DàNh thỜi 
giaN NghỈ 

NgƠi
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Söï kinh ngaïc 
vaø Bieát ôn
Bài Luyện Tập Tinh Thần
Abi May

hãy tưởng tưởng một 
đứa trẻ nhỏ khi được nhận 
quà sinh nhật hoặc quà 
giáng Sinh. Vô cùng hào 
hứng, đứa trẻ xé giấy gói 
bên ngoài để xem món 
quà bên trong là gì. đôi 
mắt mở to và hét lên vui 
sướng khi nhìn thấy món 
đồ chơi mới. có lẽ cô bé 
sẽ ôm lấy búp bê tóc vàng 
mới của mình, hay cậu bé 
bắt đầu đẩy chiếc xe đồ 
chơi đi khắp phòng.

đó chính là hình ảnh 
đơn giản về sự ngạc nhiên 
và biết ơn chúng ta đọc 
trong Thánh vịnh: 

Lạy Thiên Chúa, chúng 
con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn 
Ngài và cầu khẩn Thánh 
Danh, kỳ công Ngài, chúng 
con xin kể lại. (Tv 75:1)

Ngài thật cao cả, và làm 
nên những việc lạ lùng. (Tv 
86:10)

[Con sẽ] hát bài cảm tạ 
tri ân và tường thuật mọi kỳ 
công của Ngài. (Tv 26:7)

Trong bài tập này, hãy 
tưởng tượng bạn là đứa bé 
ấy, háo hức đón nhận rất 
nhiều món quà từ chúa: 
sức khỏe, gia đình, bạn bè, 
một mái nhà che nắng che 
mưa, công việc làm, một 
thế giới xinh đẹp—bảng 
liệt kê là vô tận. hãy háo 
hức khi mở từng món quà 
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một bằng con mắt tâm 
trí của bạn và trải nghiệm 
một lần nữa điều kỳ diệu 
của từng ơn lành cụ thể. 
hãy nói với chúa “Tạ ơn 
ngài!”

2

Sự tốt lành của chúa 
vô cùng trọng đại đối với 
bạn.—đừng bao giờ để 
ngày hoặc đêm qua đi mà 
không được trân trọng 
nhưng hãy nhớ những gì 
chúa đã làm.—William 
Shakepeare (1564-1616), 
nhà soạn kịch và nhà thơ 
người Anh

nếu ai đó đưa cho tôi 
một đĩa cát, và nói với tôi 
có những mẩu sắt vụn 
trong đó, có thể tôi sẽ tìm 
kiếm bằng đôi mắt của 
mình, và tìm bằng đôi tay 
vụn về của mình, nhưng 

vẫn không thể tìm ra; 
hãy để tôi dùng thỏi nam 
châm để rà soát qua, và 
giờ đây, hầu hết những 
mẩu sắt không thể nhìn 
thấy tự động bị hít vào 
nhờ một lực hấp dẫn.

một trái tim không 
biết ơn, cũng giống như 
ngón tay của tôi trong 
cát, không tìm thấy lòng 
thương xót; nhưng hãy để 
tâm hồn biết ơn trải qua 
một ngày, như thỏi nam 
châm tìm thấy sắt, tâm 
hồn biết ơn sẽ tìm thấy 
trong mọi lúc, những ơn 
lành từ trời cao nào đó, chỉ 
có sắt trong cát của chúa 
mới là vàng!—Henry Ward 
Beecher (1813-1887), diễn 
giả, người theo chủ nghĩa 
bãi nô, người đưa ra chủ 
trương cải cách xã hội, tu sĩ 
người Mỹ.

hãy suy nghĩ về điều 
hứng khởi, nói điều hào 
hứng, hành động một 
cách say mê, và bạn sẽ trở 
nên một người luôn hứng 
khởi. cuộc sống sẽ khoác 
lên nó một sự thú vị sâu 
sắc hơn, một nhiệt huyết 
mới, và một ý nghĩa to 
lớn hơn. Bạn có thể nghĩ, 
nói  và hành động buồn 
tẻ hoặc đơn điệu hoặc 
không hạnh phúc. Với chu 
trình tương tự, bạn có thể 
tạo nên sự hứng khởi, sự 
hào hứng và dấy lên tận 
đáy sâu của niềm vui.—
Norman Vincent Peale 
(1898-1993), tác giả người 
Mỹ
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chúa Giêsu với tình yêu

Niềm  hạnh phúc vĩnh 
hằng như mặt trời

niềm hạnh phúc nơi tinh thần vượt xa hẳn niềm hạnh phúc 
nơi thân xác, vì niềm hạnh phúc nơi tinh thần chính là điều 
luôn ở bên con, ngay cả trong những đêm cô đơn nhất và 
những thời khắc đen tối nhất.

niềm hạnh phúc nơi thân xác chỉ là thoáng qua; nó đến và 
đi cùng với hoàn cảnh và những gì xung quanh con, với những 
gì con nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm bằng thể lý. nhưng 
niềm hạnh phúc nơi tinh thần đến từ việc biết rằng Ta chính là 
đấng cứu độ con và rằng Ta yêu và trông nom con; những sự 
thật ấy không bao giờ thay đổi.

niềm hạnh phúc mà Ta ban vĩnh hằng như mặt trời. Khi mặt 
trời lặn sau phía xa chân trời vào buổi đêm, con có lo lắng nó 
sẽ biến mất mãi mãi không? Không, con biết rằng nó vẫn ở 
đó và chỉ không thể nhìn thấy trong một lúc. đêm đến và con 
không thể nhìn thấy mặt trời, nhưng con không bao giờ nghi 
ngờ sự tồn tại của nó hoặc liệu nó có mọc vào sáng hôm sau 
hay không.  niềm hạnh phúc nơi tinh thần cũng thế; nó luôn 
tồn tại và mãi mãi tồn tại, giống như mặt trời vậy.

Khi bóng tối bao trùm tinh thần của con, và con không nhìn 
thấy hạnh phúc, đó chính là lúc tin tưởng cho đến sáng mai, 
cho đến khi con nhìn thấy và cảm nhận trở lại ánh sáng tình 
yêu của Ta. đừng bao giờ nghi ngờ. Bình minh sẽ đến.


