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Lời tâM tình

Cuộc sống được hình thành từ những lựa chọn, từ những cái thông thường 
đến những cái dị thường. tôi nên mặc gì ngày hôm nay? tôi ăn sáng gì? tôi nên 
theo đuổi nghề nghiệp gì? tôi có nên kết hôn với người này không? Lớn và nhỏ, 
tất cả những lựa chọn của chúng ta cùng nhau xếp đặt nên những ngày của 
chúng ta, quyết định nên chúng ta là ai, và quyết định phần lớn mức độ hạnh 
phúc và thỏa nguyện của chúng ta.

trớ trêu thay, chính những lựa chọn nhỏ nhặt thường chiếm nhiều thời gian 
và sự quan tâm của chúng ta hơn, trong khi những lựa chọn chủ yếu nhất, quan 
trọng nhất và có thể tạo nên sự thay đổi to lớn nhất trong thời gian dài lại bị bỏ 
qua và trì hoãn. tôi muốn điều gì từ cuộc sống? tôi muốn trở thành một người 
như thế nào?

Có thể nào trải qua cuộc sống mà hoàn toàn chưa từng một lần đối mặt với 
những câu hỏi lớn ấy. hàng triệu người như thế. nhưng cách sống như thế có thể 
dễ dẫn đến thất vọng và hối tiếc hơn là có được hạnh phúc và thành tựu thật sự. 
như Yogi Berra (giám đốc và cựu cầu thủ bóng chày đội Major League người Mỹ) 
nói một cách dí dỏm: “nếu bạn không biết mình sẽ đi đâu, có khả năng bạn sẽ 
đến một nơi lạ khác.” Đừng để điều ấy xảy ra với bạn! hãy nhận ra điều gì quan 
trọng nhất đối với bạn và hãy đạt nó.

Chúa Giêsu đã nói: “nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc 
đẹp. tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà 
mua viên ngọc ấy” (Mt 13:45-46). Bạn nghĩ rằng có bao nhiêu người cũng nhìn 
thấy viên ngọc ấy nhưng không nhận ra giá trị của nó, hoặc dùng tất cả những gì 
mình có vào những việc kém giá trị hơn, hoặc đơn giản là không sẵn lòng trả giá?

Viên ngọc quý giá của bạn là gì? Đâu là những điều bạn chuẩn bị phải hy sinh 
để có được viên ngọc ấy? Đó là những quyết định chỉ có bạn mới có thể đưa ra, 
cùng với sự giúp đỡ của Chúa, nhưng hy vọng tập sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ 
theo hướng đúng đắn. nguyện xin Chúa ban cho bạn những gì tốt nhất của ngài!



“tôi quá bận 
rộn với cuộc sống đến nỗi không 

có thời gian để suy nghĩ,” một phụ nữ đang ở 
vào độ tuổi 40, mang căn bệnh vô phương cứu chữa 

nói với tôi khi tôi đến thăm cô ấy tại bệnh viện dành cho 
những người hấp hối. “trong khoảng thời gian nằm ở đây, tôi 

nhận ra rằng, hầu như mình không biết gì về chồng, con cái, hay 
mẹ chồng của tôi, những người cũng sống cùng chúng tôi. tôi bận rộn 

chăm sóc cho họ—mua sắm và nấu nướng, giặt quần áo cho họ, tắm rửa 
cho bọn trẻ, giúp chúng làm bài tập nhà—nhưng tôi không thể nói tôi thật 

sự biết họ đang nghĩ gì hoặc họ đang trải qua điều gì. tôi không thể nói với 
bạn đâu là lần cuối cùng tôi có được một cuộc trò chuyện sâu sắc với bất cứ ai 
trong số họ.”

tôi nghe được lời than van tương tự khi gần đây tham dự một buổi hội 
thảo. nhà diễn thuyết chính kết thúc và mở ra khoảng thời gian hỏi đáp thông 
thường. Một người đàn ông lớn tuổi , một CEO đã về hưu của một công ty lớn 
đứng lên và nói với khoảng 100 người tham dự. “tôi 70 tuổi, đang trong tình 

trạng sức khỏe rất tốt, và mới nghỉ hưu với khoảng lương hưu khá cao. tôi 
trông chờ đến thời điểm cuối cùng được thư giãn và dành thời gian cùng 

với gia đình, nhưng ngày hôm qua, vợ tôi yêu cầu ly dị. tôi đã làm việc 
chăm chỉ suốt cuộc đời, luôn vì gia đình mà tôi yêu thương. tôi đã 

sai chỗ nào? tại sao cuộc đời tôi lại như thế này?”
tôi thường nghe mọi người nói rằng họ muốn 

những người họ yêu thương hạnh phúc, và đó 
là lý do tại sao họ cần phải làm việc cực 

nhọc và lâu dài. Đáng 
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tiếc, càng thành công, họ 
càng bận rộn và càng có 
ít thời gian dành cho gia 
đình—và họ gặt hái ít hơn 
những phần thưởng mà 
họ trông đợi từ phần đầu 
tư của mình. Mặc dù động 
cơ của người đàn ông đã 
về hưu và của người phụ 
nữ sắp chết kia có vẻ đúng, 
nhưng cuộc sống mà họ 
sống đã không thể thỏa 

mãn được những nhu cầu 
tình cảm của những người 
họ yêu thương.

Kinh thánh nói với chúng 
ta: “Đừng quên làm việc từ 
thiện, và chia sẻ với những 
ai túng thiếu, vì thiên Chúa 
ưa thích những hy lễ như 
thế” (Dt 13:16). từ gốc hy 
Lạp koinonia được dịch 
thành “chia sẻ”, có nghĩa 
là “sự tham dự”,  “sự hiệp 

thông”, “tình bạn hữu”. nói 
cách khác, Chúa hài lòng 
khi chúng ta hy sinh những 
điều khác để dành thời gian 
giúp đỡ tha nhân, để tham 
dự vào cuộc sống của họ, 
để chia sẻ những chiến 
thắng và gian lao của họ, để 
hành động yêu thương với 
họ—nói ngắn gọn, Chúa 
vui lòng khi chúng ta dành 
thời gian để yêu thương. 

Làm 
một tín hữu 
thật khó!  Peter Amsterdam

Việc làm một tín hữu có thể 
ví như việc phải leo mãi trên 
con đường dốc. Việc tiếp thu 
tất cả những gì Chúa Giêsu 
đã nói và cố gắng để áp dụng 
chúng vào trong cuộc sống 
thật vô cùng khó khăn. Bởi vì 
những việc ấy không theo lẽ 
tự nhiên. Rất nhiều điều ngài 
muốn chúng ta làm hoàn toàn 
trái ngược với khuynh hướng 
tự nhiên của con người.

“hãy yêu kẻ thù.
hãy làm ơn cho những ai 

ghét bạn.
hãy chúc lành cho những 

ai nguyền rủa bạn.
hãy cầu nguyện cho 

những ai ngược đãi bạn.
Ai đánh vào má phải, hãy 

đưa má bên kia nữa.

Ai lấy áo khoác ngoài của 
bạn, thì cũng đừng cản họ lấy 
áo trong.

hãy bố thí cho tất cả những 
ai xin bạn, và bất cứ ai lấy đi 
những gì của bạn cũng đừng 
đòi lại.

hãy cho vay, và đừng hy 
vọng được đền trả” (Lc 6,27-
30.35).

“Phải coi chừng, phải giữ 
mình khỏi mọi thứ tham lam, 
vì không phải hễ ai được dư 
dả mà mạng sống người ấy 
được bảo đảm nhờ của cải 
đâu” (Lc 12,15).

Ai muốn làm lớn giữa anh 
em, thì phải làm người phục 
vụ anh em (Mt:20:26).

Chúa Giêsu đã dạy những 

điều ấy và ngài trông mong 
chúng ta thật sự thực hiện 
chúng. Một đòi hỏi thật khó! 
những điều ngài đòi hỏi rất 
khó!

Rõ ràng rằng cần phải trả 
giá để trở thành người theo 
Chúa Giêsu, vậy tại sao có 
người lại muốn theo ngài? 
“tôi nhận được gì từ việc làm 
theo điều ngài muốn “tôi có 
được lợi gì?”. Đó là một câu 
hỏi hợp lý. hãy xem những lý 
do sau. 

trước tiên, bạn hãy nghĩ 
về dài lâu—rất lâu dài. Kinh 
thánh cho thấy rõ rằng 
những phần thưởng được 
ban ở đời sau và rằng những 
phần thưởng ấy tùy thuộc 
vào cách sống của chúng ta 
nơi thế gian. 
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“Đây, chẳng bao lâu nữa ta 
sẽ đến, và ta đem theo lương 
bổng để trả cho mỗi người 
tuỳ theo việc mình làm” (Kh 
22,12).

Bất cứ làm việc gì, hãy 
làm tận tâm như thể làm cho 
Chúa, chứ không phải cho 
người đời vì biết rằng anh em 
sẽ nhận được phần thưởng 
Chúa ban, là gia nghiệp dành 
cho dân người. Đức Giêsu 
là Chủ, anh em hãy phục vụ 
người (Cl 3:23-24).

“Không ai có thể đặt nền 
móng nào khác ngoài nền 
móng đã đặt sẵn là Đức 
Giêsu Kitô. người ta có thể 
dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, 
cỏ, rơm mà xây trên nền trên 
đó. nhưng công việc của mỗi 
người sẽ được phơi bày ra ánh 
sáng. thật thế, ngày của Chúa 
sẽ cho thấy công việc đó, vì 
ngày ấy tỏ rạng trong lửa, 
chính lửa này sẽ thử nghiệm 
giá trị công việc của mỗi 
người. Công việc xây dựng 
của ai tồn tại trên nền, thì 
người ấy sẽ được lĩnh thưởng” 
(1 Cr 3,11-14).

“Vì Con người sẽ ngự đến 
trong vinh quang của Cha 
người, cùng với các thiên 
thần của người, và bấy giờ, 
người sẽ thưởng phạt ai nấy 
xứng việc họ làm” (Mt 16,27).

“Anh em đừng tích trữ cho 
mình những kho tàng dưới 
đất, nơi mối mọt làm hư nát, 
và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 
nhưng hãy tích trữ cho mình 

những kho tàng trên trời, nơi 
mối mọt không làm hư nát, và 
kẻ trộm không khoét vách lấy 
đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, 
thì lòng anh ở đó” (Mt 6:19-
21).

“Phúc thay người biết kiên 
trì chịu đựng cơn thử thách, 
vì một khi được tôi luyện, họ 
sẽ lãnh nhận phần thưởng là 
sự sống Chúa đã hứa ban cho 
những ai yêu mến người” (Gc 
1:12).

Bên cạnh những phần 
thưởng ở đời sau, Chúa cũng 
ban thưởng cho chúng ta ở 
đời này.

Mọi phúc lành sau đây sẽ 
đến với anh em và bao trùm 
anh em, bởi vì anh em đã 
nghe tiếng Đức Chúa, thiên 
Chúa của anh em… Đức Chúa 
sẽ mở trời, là kho tàng quý 
báu của người, cho anh em, 
để ban mưa đúng mùa cho 
đất anh em, và chúc phúc cho 
mọi việc tay anh em làm (Đệ 
nhị luật 28:2, 12).

Anh em hãy cho, thì sẽ 
được thiên Chúa cho lại. 
người sẽ đong cho anh em 
đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc 
và đầy tràn, mà đổ vào vạt 
áo anh em. Vì anh em đong 
bằng đấu nào, thì thiên Chúa 
sẽ đong lại cho anh em bằng 
đấu ấy (Lc 6:38).

Khi bố thí, đừng cho tay 
trái biết việc tay phải làm, để 
việc anh bố thí được kín đáo. 
Và Cha của anh, Đấng thấu 

suốt những gì kín đáo, sẽ trả 
lại cho anh (Mt 6:3-4).

nếu anh em giữ các điều 
răn của thầy, anh em sẽ ở lại 
trong tình thương của thầy, 
như thầy đã giữ các điều răn 
của Cha thầy và ở lại trong 
tình thương của người (Ga 
15:10).

Kinh thánh nói rất rõ rằng 
chúng ta sẽ được ban thưởng 
cả ở đời này và đời sau cho 
những gì chúng ta làm theo 
những gì Chúa Giêsu bảo 
chúng ta nên làm, ngay cả khi 
những điều ấy trái ngược với 
bản chất của chúng ta. Có lẽ 
thực tế rằng những việc ấy 
quá khó thực hiện nên đó là 
lý do tại sao thiên Chúa khen 
thưởng cho chúng ta nếu 
chúng ta thực hiện.

Chúng ta “tích trữ của cải 
nơi thiên đàng” bằng cách 
đưa ra những quyết định 
đúng đắn ở đời này, bằng 
cách sống để giúp cho “nước 
Cha trị đến, ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời” 
(Mt 6:10). nó cũng gần giống 
như việc gửi tiền vào ngân 
hàng. hãy tưởng tượng rằng 
mỗi lần bạn thể hiện tình yêu 
thương và lòng nhân hậu 
hoặc hành động tử tế, một 
khoảng tiền sẽ được đặt vào 
trong ngân hàng của bạn. Sẽ 
thế nào nếu mỗi lần bạn tha 
thứ cho ai đó làm lỗi với bạn, 
và một tờ chi phiếu được gửi 
vào? nếu điều đó xảy ra, vậy 
việc làm theo những gì Chúa 
Giêsu đã nói có vẻ như không 
mấy khó khăn phải không? 
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Phillip Lynch

tôi nhận ra rằng Chúa 
rất chậm rãi. Có lẽ điều này 
bắt nguồn từ trạng thái 
vĩnh cửu. ngài có tất cả thời 
gian nơi thế gian, vì thế, tại 
sao ngài lại phải hối hả?

thiên Chúa là nhà đầu 
tư, không phải là người 
đầu cơ. ngài không “mua” 
thứ gì đó ngày hôm nay với 
mục đích “bán” vào ngày 
mai. Chắc chắn, ngài muốn 
có được khoảng lãi cao 
cho phần đầu tư của ngài, 
nhưng ngài có thể chờ đợi 
rất lâu nếu cần. ngài đầu 
tư vào con người, và ngài 
dường như không quan 
tâm đến thời gian phải chờ 

đợi để phần đầu tư ấy sinh 
lãi. Việc biết về tương lai 
cũng đến dễ dàng, không 
gì nghi ngờ.

Câu chuyện về ông 
Giuse trong Kinh thánh 
chính là một minh họa rõ 
cho điều này.

Giuse có vẻ như là người 
con được cha của ông, 
Giacóp yêu thương nhất 
trong số 11 người con 
trai, và ông cũng là con 
út—chúng ta bắt đầu câu 
chuyện với cậu trai nhỏ 
trong gia đình.

Sau đó, Giuse có được 
hai giấc mơ kỳ quái, trong 
mơ, những người anh của 
ông cuối đầu trước ông. 
Với kiểu tham vọng thường 
thấy ở tuổi mới lớn, chàng 
trai trẻ Giuse đã kể với các 
anh của mình về hai giấc 
mơ. Anh ta đã nghĩ gì? Liệu 

anh ta có mong họ nói: 
“Chắc chắn rồi cậu em! hãy 
ở vào vị trí đứng đầu làm 
CEO của tập đoàn Jacob và 
những người con”?

trong buổi hợp kín của 
những thành viên trong 
ban quản trị, với sự vắng 
mặt của CEO hiện hành, 
Jacob, những người anh 
của Giuse đã loại ông ra 
khỏi ban quản trị, và cách 
thức tốt nhất chính là bán 
ông sang Ai cập làm nô lệ 
(x St 37).

nhưng điều trông giống 
như sự kết thúc lại là sự 
bắt đầu cho con đường 
dẫn đến vinh quang đối 
với chàng trai trẻ Giuse. 
Đó là một con đường lạ kỳ, 
nhưng con đường minh 
chứng cho những gian nan 
mà những tôi tớ vĩ đại của 
Chúa phải trải qua—một 
sự đào tạo chậm rãi nhưng 
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kỹ lưỡng đạt được nơi 
trường những Cú Va Đập 
Mạnh.

Giuse tiến lên những 
cấp bậc trong nghề nghiệp 
mới của mình, cho đến khi 
ông đạt tới vị trí nô lệ đứng 
đầu trong gia đình của một 
trong những viên quan cao 
cấp nhất của Pharaô. Kinh 
thánh đã không nói thời 
gian ấy bao lâu, nhưng có 
lẽ mất nhiều năm. Cùng lúc 
đó, Giuse đã học được cách 
quản lý điền trang rộng 
lớn.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp 
cho Giuse cho đến khi vợ 
của chủ ông thích ông, và 
Giuse tội nghiệp lâm vào 
một trong những thất bại 
vô hình trong cuộc sống: 

ông đã làm điều đúng, 
nhưng bị trừng phạt cho 
sự cố gắng của mình—bị 
tống vào tù vì bị vu cáo tội 
quấy rối tình dục, và ông 
phải mòn mỏi chờ đợi suốt 
nhiều năm.

nhưng hóa ra đây lại là 
sự bắt đầu cho một nghề 
nghiệp mới của Giuse. 
người cai quản trại giam 
nhận ra khả năng tổ chức 
của Giuse và quyết định 
sử dụng khả năng ấy, và 
Giuse đã đồng ý làm theo. 
Cuối cùng, ông có được rất 
nhiều thời gian. Cuối cùng 
trại giam lại được quản 
lý bởi chính tù nhân—
Giuse—nhưng ngay cả 
việc này không đủ giải 
thoát ông (x St 39). Chúng 
ta biết rằng Chúa có một 
kế hoạch bởi vì chúng ta 
biết kết thúc câu chuyện, 
nhưng tôi tin chắc Giuse đã 
rất thất vọng.

Khi cơ hội đầu tiên cho 
cuộc thoát ngục đến, người 
xin tội dùm cho Giuse đã 
không thực hiện như theo 
thỏa thuận, và việc thoát 
ngục không bao giờ thành 
hiện thực (x St 40).

Mất đến 2 năm Giuse 
mới có được cơ hội khác, và 
ông đã không để nó vuột 

khỏi ông. Ban đầu, chính 
việc mơ những giấc mơ to 
lớn đã khiến ông gặp phải 
rắc rối này, và chính những 
giấc mơ giúp ông thoát 
khỏi. 

Vị chủ tịch của tập đoàn 
Ai Cập, chính là người có 
giấc mơ to lớn, nghe rằng 
Giuse nổi tiếng về việc giải 
mộng, và ông đã lắng nghe 
và chấp nhận kế hoạch 14 
năm của Giuse và cho ông 
trở thành CEO.

Sau 7 năm phát đạt, thị 
trường cạn kiệt, nhưng lúc 
này, Giuse không chỉ giúp 
công ty đứng vững an 
toàn, nhưng còn ở trong 
vị thế giữ cho toàn thể dân 
chúng thịnh vượng. (x Dt 
41).

Khi Giuse biết rằng tập 
đoàn Giacóp và những 
Con trai sắp phá sản do 
tình trạng suy thoái, ông đã 
thuyết phục họ đóng cửa 
hàng ở vùng không sinh lợi 
Canaan, và chuyển vị trí ra 
ngoài khơi ở Goshen như 
một phân khu đặc biệt của 
Ai cập. như giấc mơ Giuse 
đã nằm thấy cách đó rất 
nhiều năm, ông trở thành 
chủ của những người anh 
của ông. những người anh 
độc ác của ông quỳ gối, 
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nhưng Giuse đã tha thứ 
cho họ, bởi vì, lúc ấy, ông 
hiểu rằng Chúa đã để ông 
trải qua tất cả những khó 
khăn vì có lợi cho chính 
ông và kết thúc tốt đẹp cho 
họ (x St 42-47:12).

Sẽ thế nào nếu Giuse tiếp 
quản công việc kinh doanh 
của gia đình ngay từ lúc bắt 
đầu câu chuyện? May mắn 
lắm, ông cũng chỉ lũng đoạn 

thị trường len sợi Canaan. 
Chắc chắn ông không bao giờ 
lên đến vị trí cao chóng mặt 
như ông đã có được, hoặc 
không bao giờ được Chúa sử 
dụng theo cách ông đã được 
dùng. Chúa đã đầu tư suốt cả 
một quá trình vào Giuse, và 
mất nhiều năm gian nan và 
khổ nhọc trước khi Chúa cho 
ông được nghỉ. Khi cơ hội gõ 
cửa, Giuse có được sự khôn 

ngoan và tài năng cần thiết 
để tận dụng triệt để cơ hội. Sự 
đầu tư của Chúa đã được bồi 
hoàn, và lợi nhuận tăng lên rất 
nhiều và nhanh.

Vì thế, nếu bạn đang thất 
vọng vì chưa đạt được những 
giấc mơ của mình, hãy suy 
nghĩ về điều này: thời gian 
có thể thay đổi so với thời của 
Giuse ở Ai cập, nhưng Chúa là 
mãi mãi. 

Chúa Giêsu đã nói rằng bí quyết để hạnh phúc và thành công chính là “tìm kiếm nước thiên 
Chúa trên hết mọi sự”, nhưng liệu điều ấy có ứng dụng được trong thời đại ngày nay không? 
Chúng ta có thể sống một cuộc sống trong đó Chúa chính là trung tâm, có thể nào chỉ làm vừa đủ 
sống trong thế giới vật chất này, và vẫn là chính mình? tôi tin chúng ta có thể.

 “tìm kiếm nước thiên Chúa trên hết mọi sự” có nghĩa là mang những điều ưu tiên của chúng ta 
ngang bằng với những điều ưu tiên của Chúa, như thế, bước đầu tiên chính là đánh giá một cách 
trung thực những giá trị và mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta.

Bước kế tiếp chính là nhận thức được những điều ưu tiên của Chúa. thiên Chúa muốn nhìn 
thấy chúng ta sống thế nào? Rất nhiều người dừng lại ở đây bởi vì họ trông chờ Chúa đòi hỏi 
những điều đòi hỏi sự hy sinh, phức tạp đến không thể. thật sự là, ngài đòi hỏi rất đơn giản: “Điều 
nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường 
bước đi với thiên Chúa của bạn” (Mk 6:8). toàn bộ lề luật được tóm gọn trong một điều răn duy 
nhất: “Yêu tha nhân như chính mình’” (Gl 5:14). nói thì dễ hơn làm, nhưng có thể thực hiện được.

Một điều quan trọng khác cần phải làm chính là loại bỏ một quan niệm sai khác: Chúa không 
chống lại sự thành công thuộc về vật chất. Kinh thánh không nói rằng “tiền bạc là nguồn gốc 
của mọi điều ác”, nhưng “lòng ham muốn tiền bạc chính là cội rễ sinh ra mọi điều ác” (1tm 6:10). 
thiên Chúa sẽ ban phát về vật chất cho chúng ta nếu chúng ta sử dụng những phúc lộc ấy để 
“thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với thiên Chúa của chúng ta 
và “yêu tha nhân.”

Chúng ta có thể nào vẫn là chính mình không?—Có thể, chúng ta thậm chí sẽ hạnh phúc hơn, 
tập trung hơn, và thỏa nguyện hơn. Chúa tạo nên mỗi chúng ta là một sự thể hiện khác biệt tình 
yêu của ngài. ngài sẽ không phá hỏng điều đó, nhưng cải thiện nó. Khi những giá trị của chúng 
ta phù hợp với những giá trị của ngài và chúng ta để cho những điều ưu tiên của ngài trở thành 
những điều ưu tiên của chúng ta, đó là một trường hợp toàn thắng. 

Bí maät cuûa cuoäc soáng
Keith Phillips
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Ñaùm Cöôùi Kyø Dieäu Cuûa Toâi
Andrew Mateyak

Chúa Giêsu đã nói nếu 
chúng ta “tìm kiếm nước 
thiên Chúa trên hết mọi 
sự,” Chúa sẽ ban cho 
chúng ta tất cả những gì 
chúng ta cần (x. Mt 6:33). 
nếu bạn làm việc chăm 
chỉ và làm tốt công việc, 
sếp của bạn chắc chắn sẽ 
thấy và khen thưởng bạn 
bằng cách tăng lương 
hoặc thăng chức. thiên 
Chúa cũng nghĩ như thế. 
nếu chúng ta đầu tư thời 
gian và sức lực của chúng 
ta vào công việc của ngài, 
giúp đỡ mọi người và 
sống theo như ngài mời 
gọi chúng ta sống, Chúa 
sẽ nhận thấy và khen 
thưởng cho chúng ta.

Là một tín hữu tình 
nguyện, tôi đã dành cuộc 

đời của mình để chia sẻ 
tình yêu của Chúa với tha 
nhân và cố gắng hết sức 
để sống đức tin của mình. 
tuy nhiên, có những lúc, 
tôi so sánh cuộc sống của 
mình với những người 
xung quanh và tự hỏi liệu 
mình có dư dã về vật chất 
hơn không nếu làm công 
việc ngoài đời thường.

Khi bạn gái và tôi quyết 
định kết hôn, chúng tôi 
tự hỏi làm thế nào chúng 
tôi có thể trang trải cho 
một đám cưới đủ lớn để 
tất cả thành viên trong 
gia đình và tất cả bạn bè 
có thể tham dự. nhưng 
chúng tôi đã dùng lời hứa 
“tìm kiếm trước tiên” của 
sếp chúng tôi, và ngài đã 
không làm chúng tôi thất 

vọng!
Một người bạn lâu năm 

chúng tôi gặp qua công 
việc tình nguyện, người 
đã chuyển sang một 
thành phố khác, nghe tin 
chúng tôi đính hôn và đã 
gọi cho tôi: “Chúc mừng 
hai bạn!”, cô ấy nói. “Mẹ 
của tôi làm công việc lên 
kế hoạch cưới nơi thành 
phố các bạn đang ở. tôi 
đã sắp xếp để mẹ sẽ tổ 
chức toàn bộ lễ cưới, đây 
như là món quà cưới của 
tôi.”

Không chỉ mẹ của bạn 
tôi đảm trách toàn bộ kế 
hoạch—trang trí, trang 
hoàn hoa, …—bà còn sắp 
xếp thợ may để may lễ 
phục cho tôi và váy cưới 
cho vợ của tôi, tất cả đều 
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không tốn tiền. trong lúc 
đó, một người bạn khác 
mời một nhiếp ảnh gia 
chuyên nghiệp để ghi 
lại buổi lễ và trả tiền cho 
bánh cưới, nhẫn cưới, và 
phòng khách sạn cho 
những khách từ xa đến.

Vào ngày cưới, khi 
chúng tôi bước vào căn 
phòng được trang hoàn 
lộng lẫy, cả hai chúng 
tôi đều ngạc nhiên trước 
cách thiên Chúa đã sử 
dụng những người yêu 
thương ấy để chu cấp mọi 
thứ chúng tôi cần.

nhưng câu chuyện của 
tôi vẫn chưa dừng lại ở đó.

Vì vợ của tôi chưa bao 
giờ xuất ngoại, tôi thầm 
hy vọng có thể đưa vợ ra 

nước ngoài vào dịp tuần 
trăng mật. tôi tìm thấy vé 
khuyến mãi đi Macao vào 
ngày thích hợp, nhưng 
chúng tôi chỉ có đủ tiền 
cho tiền vé máy bay, còn 
tiền phòng khách sạn và 
những khoảng chi phí 
khác thì không có.

tôi gần như từ bỏ ý 
định của mình khi một 
người bạn cũ—một 
trong những người bạn 
học năm lớp 7 của tôi—
bất ngờ viết thư cho tôi. 
“tôi nghe bạn sắp kết 
hôn. hai bạn định hưởng 
tuần trăng mật ở đâu?” 
anh ta hỏi. tôi trả lời rằng 
tôi hy vọng đến Macao, 
nhưng có thể sẽ không 
thực hiện được.

“Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người 
không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn 
cho những ai yêu mến Người” (1 Cr2:9).

“Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được 
với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng 
ta” (Rm 8:18).

Bạn có thể tưởng tượng 
tôi bất ngờ thế nào, khi 
người đàn ông này, người 
mà tôi đã không liên lạc 
suốt nhiều năm, hồi âm 
rằng anh ta thường đi 
công tác đến Macao và là 
thành viên trong câu lạc 
bộ của một khách sạn. 
“nếu bạn quyết định đi 
đến Macao, tất cả chi phí 
tôi sẽ thanh toán!”

Vị sếp tuyệt vời của 
tôi, Chúa, đã ban cho 
tôi những gì lòng tôi ao 
ước, (tv 37:4, Ep 3:20). 
thiên Chúa có trả công 
cho những ai phục vụ 
ngài bằng thời gian , 
tiền bạc và khả năng 
của họ không? Chắc 
chắn ngài có! 
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Hoâm Nay laø 
Sinh Nhaät cuûa ToâiLuis Azcuénaga

hôm nay, tôi 65 tuổi. tôi 
chính thức bước vào hàng ngũ 
những người già. ngày hôm 
nay, tôi là “người đàn ông già.”

Một từ nhỏ thật đáng 
ghét—“già”! nó gợi lên những 
từ khác như “già yếu” và 
“xuống  sức” và “chứng mất 
trí”. nó không là những từ 
miêu tả tôi hoặc tôi cảm thấy 
thế nào. nó là những lời hạ 
thấp!

Cách đây không lâu, tôi 
xem tuổi 65 là rất lớn tuổi, 
sống buồn chán, không còn 
đóng góp được gì hoặc đóng 
góp rất ít. tôi không thể thích 
nghi được.

Giờ đây tôi 65 tuổi, tôi phải 
thừa nhận rằng một số điều 
thay đổi. tôi có bụng to, tóc 
bạc, và sinh tật một chút. tôi 
không còn có được sức mạnh 
như lúc trước. tôi chậm chạp 
hơn, hay quên, và đôi khi 
không nhận ra khuôn mặt 
đầy nếp nhăn, mệt mỏi đang 
nhìn chằm chằm tôi từ trong 
gương khi tôi cạo râu. nhưng 
nói thật, những điều ấy không 
quan trọng cho lắm. tôi không 
tin rằng “tuổi già” chỉ được đo 

bằng tuổi tác của một người, 
nhưng còn bằng tâm hồn của 
họ. “Già” chính là một thái độ; 
đó là điều chúng ta có thể 
quyết định và kiểm soát ở một 
mức độ nào đó.

thật lòng, tôi chưa bao giờ 
cảm thấy tốt hơn thế. Cuộc 
sống của tôi có ý nghĩa. tôi 
thỏa nguyện. tôi thích bắt 
đầu những dự án mới và đối 
mặt với những thách thức. 
tôi cũng học được cách yêu 
những niềm vui đơn giản 
trong cuộc sống: trò tinh 
nghịch của đứa cháu, buổi 
bình minh, một bữa ăn ngon, 
một trận đấu ping-pong thật 
hào hứng, một ly rượu vang, 
một cuộc đi dạo ngoài trời, 
một cuộc trò chuyện thú vị, 
chuyến đi du lịch, một trận 
cười, thỉnh thoảng thoải mái 
ngủ. Đây chính là giai đoạn tốt 
nhất trong cuộc đời!

tôi có được kinh nghiệm 
và sự khôn ngoan, tuy nhiên, 
thường đạt được thông qua 
ngôi trường của những cú va 
đập mạnh và qua chính những 
vấp ngã của chính bản thân. 
thật tuyệt vời khi nhìn thấy 

bàn tay của Chúa trong cuộc 
sống của tôi, không chỉ trong 
những ơn phúc rõ ràng nhưng 
còn trong những thử thách 
và nghịch cảnh, phiền muộn, 
những trải nghiệm “qua thung 
lũng âm u” (tv 23:4). Giờ đây, 
tôi tạ ơn về tất cả, bởi vì tôi 
nhận ra những điều ấy giúp 
tôi trở thành con người của tôi 
ngày hôm nay.

tôi hiểu rõ hơn về những 
điều mang giá trị lâu dài và thật 
sự. tôi biết những gì thật sự 
thỏa mãn và những gì không. 
tôi học được tình yêu. tôi cảm 
nghiệm tình yêu của vợ, của 
con cái, của những đứa cháu, 
những người bạn, và tôi uống 
trực tiếp từ nguồn cội của tình 
yêu, chính là Đức Chúa.

tôi học biết nhận ra những 
cách thức khác nhau thông 
qua đó, Chúa thể hiện tình yêu 
của ngài đối với tôi mỗi ngày. 
ngay cả khi tôi vẫn chưa hiểu 
hết tình yêu của ngài sâu rộng 
thế nào, tôi không bao giờ  biết 
ơn hơn thế. 

Ai đó nói cuộc sống bắt đầu 
lúc 40 tuổi. tôi nói cuộc sống 
bắt đầu lúc 65 tuổi. 
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löïa 
choïn
Virginia Brandt Berg

Có bao giờ bạn nghĩ về sự lựa chọn 
mà Môsê thực hiện khi ông rời bỏ Ai 
cập không? Chính sự lựa chọn ấy làm 
cho Môsê trở nên vĩ đại. Sôlômon được 
biết đến bởi sự khôn ngoan, Đavít được 
biết đến nhờ những bài thánh vịnh, và 
Phêrô được biết đến nhờ sự hăng hái, 
nhưng Môsê lại trở trên vĩ đại nhờ sự 
lựa chọn mà ông thực hiện.

Chúng ta đọc Do thái chương 11, 
Môsê nằm trong hàng ngũ những 
người vững tin vào Chúa. “nhờ đức 
tin, ông Môsê, khi lớn lên đã từ chối 
không chịu cho người ta gọi là con của 
công chúa Pharaô; ông thà cùng chịu 
ngược đãi với dân thiên Chúa còn hơn 
là được hưởng cái sung sướng chóng 
qua do tội lỗi mang lại; ông coi sự ô 
nhục của người được xức dầu là của cải 
quý báu hơn các kho tàng của người 
Ai cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn 
phần thưởng mai sau” (Dt 11-24-26).

Môsê, một đứa bé nằm trong chiếc 
thúng được con gái của Pharaô tìm 
thấy khi bị bỏ trôi giữa đám sậy cao 
dọc dòng sông nile (Xh 2:1-10), được 
nuôi nấng dạy dỗ trong giàu sang và 
phú quý. nhưng khi lớn lên, ông phải 
lựa chọn. Ông là người Do thái, không 
phải là người Ai Cập. Ông sẽ trung 
thành với Ai cập và mang vương miện 
của Pharaô, hay ông lựa chọn dân tộc 
của ông?

Quả là một khủng hoảng đối với 
chàng trai trẻ Môsê! hãy tưởng tượng 
ông lêo lên đến vị trí cao và nhìn 
những ngọn đèn chớp tắt từ lâu đài 
và thành phố tráng lệ—lâu đài với tất 
cả sự giàu có, vẻ đẹp và những thứ mà 
ông đã sử dụng suốt cả cuộc đời. Rồi 
nhìn phía nam những kim tự tháp, nơi 
dân tộc của ông đang làm gạch, làm 
nô lệ cho Pharaô. Khi họ làm việc vất 
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vã và chịu những đòn roi của 
kẻ cai quản nô lệ, Môsê đau 
lòng biết bao! họ chính là dân 
tộc của ông, nhưng nếu ông 
lựa chọn trở thành một trong 
số họ, ông sẽ phải quên tất cả 
những cao sang quyền quý mà 
ông đã hưởng thụ; ông sẽ mặc 
những quần áo rách rưới của nô 
lệ và vĩnh viễn từ bỏ mối quan 
hệ với người mẹ nuôi của ông. 
nhưng ông đã lựa chọn, khi Lời 
Chúa nói: “thà cùng chịu ngược 
đãi với dân thiên Chúa còn hơn 
là được hưởng cái sung sướng 
chóng qua do tội lỗi mang lại”.

Giờ đây, “những sung sướng 
chóng qua do tội lỗi mang lại” 
ấy còn cám dỗ hơn những gì 
một người có thể nghĩ đến, bởi 
vì Ai cập thời ấy là một nơi hấp 
dẫn nhất trên thế giới. Kho thóc 
được chất đầy, sự giàu sang của 
thế giới đổ vào ngân khố của Ai 
cập—và Môsê có thể đã thừa 
hưởng tất cả!

Môsê được nuôi dạy “cho 
biết tất cả về sự khôn ngoan 
của người Ai cập” (Cv 7:22), nhờ 
thế, ông biết rõ sự lựa chọn ấy 
có ý nghĩa gì: đó chính là từ bỏ 
những tài sản của một đế chế 
hùng mạnh nhất trên thế giới 
để làm nô lệ. nhưng ông không 
chỉ được giáo dục và khôn 
ngoan, ông nhìn xa trông rộng; 
ông sẵn sàng từ bỏ những sung 
sướng nhất thời để có được 
món lợi tương lai. “Ông nhìn về 
phần thưởng.” Ông biết rằng 
những sung sướng do tội lỗi 
mang lại chỉ nhất thời, và cũng 
biết rằng phần thưởng của 

Chúa dành cho ai biết lựa chọn 
đúng chính là vĩnh cữu. Môsê 
hiểu rằng không có ân huệ của 
Chúa tỉ phú cũng chỉ là người 
cùng khổ.

tông đồ Phaolô đã viết về 
Chúa Giêsu, “người vốn giàu 
sang phú quý, nhưng đã tự ý 
trở nên nghèo khó vì anh em” 
(2Cr 8:9). Đó cũng chính là sự 
lựa chọn mà Môsê thực hiện.

Sự lựa chọn của Môsê dẫn 
đến sự nghèo khổ, chịu ngược 
đãi và chịu sỉ nhục khủng khiếp, 
nhưng ông đã quyết định thà 
làm kẻ thấp kém nhất trong số 
con cái của Chúa ở thế gian và 
mãi mãi được mang lấy vương 
miện nơi thiên đàng (Gc 1:12; 
Kh 2:10). Ông đã bênh vực con 
cái của Chúa, để nhờ đó, ông 
được đứng cùng với họ trước 
Vị Vua vĩnh hằng, và ngẩng cao 
đầu.

nếu bạn tưởng tưởng Môsê 
không nhượng bộ Pharaô trên 
những bậc thang nơi lâu đài, 
điều này nghe có vẻ như một 
lựa chọn điên rồ. nhưng nếu 
bạn tưởng tượng Môsê trên 
những bậc thang dẫn đến ngai 
vàng của Chúa nơi thiên đàng, 
đón nhận phần thưởng, sự lựa 
chọn ấy rõ ràng rất khôn ngoan 
và vinh dự! Và một phần trong 
vinh dự ấy, Môsê trở thành một 
trong những người lãnh đạo vĩ 
đại nhất được biết đến trên thế 
giới, và sự ảnh hưởng của ông 
vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Rất nhiều người ngày hôm 
nay rất thiển cận khi họ thực 
hiện những chọn lựa của mình; 
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họ chỉ nhìn thấy hiện tại. họ 
đánh đổi tương lai để lấy 
hiện tại. họ không nhìn thấy 
phần thưởng có thể là của 
họ.

Bạn thì sao? Bạn có mắc 
căn bệnh tâm hồn thiển 
cận, chứng cận thị thuộc về 
tinh thần, khi bạn chỉ sống 

cho hiện tại không? hay bạn 
hướng tâm hồn và tâm trí của 
mình về phần thưởng to lớn 
mà thiên Chúa hứa ban cho 
những ai đặt ngài và vương 
quốc của ngài lên trên hết?

những niềm vui thú có che 
mất tầm nhìn của bạn khiến 
bạn không nhìn thấy phần 

thưởng lớn lao mà Chúa dành 
sẵn cho bạn không? ngoài 
những thực tế về sự vĩnh cữu 
thì đâu là hạnh phúc! (tv 16:2) 
thiên Chúa yêu bạn và có 
những kế hoạch lớn lao dành 
cho cuộc sống của bạn nhưng 
ngài để bạn lựa chọn. hãy lựa 
chọn khôn ngoan.  

a g b l d
j t s z l
v n e a f
k u o p i

s d r a m

t z v b yñieàu chænh 
taàm nhìn
 Ariana Andreassen

Khi không đeo kính, 
những thứ cách xa vài mét 
khiến tôi phải căng mắt 
nhìn, và bất cứ thứ gì ở xa 
đều rất mờ. tôi đã đeo kính 
khoảng 20 năm, nhưng đôi 
khi, có những tình huống 
tôi không thể hoặc không 

đeo kính. Khi ở trong 
những lúc ấy, tôi luôn lỡ 
mất những gì đang diễn ra 
quanh tôi.

Một lần, chồng của tôi, 
Mike và tôi rời khỏi tiệm 
làm tóc, bỗng nhiên, Mike 
bắt đầu nói chuyện về một 

người bạn của chúng tôi. 
Sự thật là, cô ấy đã ở trong 
tiệm làm tóc suốt, nhưng 
thị lực của tôi quá giới hạn 
đến nỗi đã không nhìn 
thấy cô ấy.

Cuộc sống rất dễ dàng 
diễn ra theo cách ấy, quá 
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tập trung vào những gì 
đang diễn ra và chúng ta 
không nhìn thấy toàn cảnh 
bức tranh. Khi điều ấy xảy 
ra, những vấn đề khá nhỏ 
nhặt ấy mà chúng ta tập 
trung chú ý, trở nên quá 
quan trọng đối với chúng 
ta. Chỉ cần bước lùi lại, 
chúng ta sẽ nhận ra rằng 
những việc quan trọng hơn 
và to lớn hơn đang diễn ra 
ngoài tầm nhìn của chúng 
ta; chúng ta sẽ nhìn thấy 
những gì chúng ta bỏ lỡ.

Là một người mẹ trẻ, 
thỉnh thoảng, tôi bực bội 
khi công việc nuôi dạy con 
cái khiến tôi không còn 

nhiều thời gian. tôi mất 
đi tự do làm những gì tôi 
muốn. nhưng khi dừng 
lại và suy nghĩ, tôi nhận ra 
ngay rằng “tự do” của tôi 
là điều rất nhỏ tôi từ bỏ để 
đổi lại được tình yêu và sự 
cảm kích tôi nhận được từ 
hai đứa con đáng yêu của 
tôi, hoặc sự hãnh diện tôi 
có được khi làm mẹ.

Đôi lúc, chúng ta nhìn 
quá thiển cận đến nỗi 
không nhìn thấy bức tranh 
rộng lớn hơn; có những 
lúc, chúng ta đi qua vùng 
sương mù, hoặc những 
vật cản che chắn tầm nhìn 
của chúng ta; tuy nhiên, 

có những lúc bức tranh 
quá lớn để chúng ta có thể 
hiểu.

Cho dù trong trường 
hợp nào, chúng ta có thể 
được an ủi khi biết rằng 
Chúa nhìn thấy rõ và hiểu 
rõ tất cả, và rằng một ngày 
nào đó chúng ta cũng sẽ 
nhìn thấy và hiểu rõ. tông 
đồ Phaolô đã diễn giải điều 
này rất hay: “Bây giờ chúng 
ta thấy lờ mờ như trong 
một tấm gương, mai sau sẽ 
được mặt giáp mặt. Bây giờ 
tôi biết chỉ có ngần có hạn, 
mai sau tôi sẽ được biết 
hết, như thiên Chúa biết 
tôi” (1Cr 13:12). 
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những thoáng suy ngẫm

NhöõngÑieàu Öu Tieân Trong Cuoäc Soáng

Bất cứ điều gì bạn 
làm cho bản thân 
hoặc cho nhân loại, 
nếu bạn không nghĩ 
lại xem mình có yêu 
thương và quan tâm 
gia đình của chính 
bạn không, thì bạn 
có thật sự hoàn 
thành được gì? –Lee 
Iacocca (1924 TCN), 
tác giả và nhà kinh 
doanh người Mỹ.

Trong suốt những năm 
làm bác sĩ tư, tôi chưa 
bao giờ nghe khách 
hàng nhí của tôi (những 
trẻ nhỏ) nói “thời gian 
hữu hiệu”. Tất cả những 
gì một đứa trẻ biết chính 
là chúng muốn thời gian 
của bạn và sự quan tâm 
của bạn, cho dù đó là 
việc nhìn chúng làm trò 
nhào lộn hoặc dẫn chúng 
đi ăn trưa ở ngoài. Trong 
nỗ lực nhằm tìm thời gian 
dành cho con cái, đừng 
quá lo lắng về tính “hữu 
hiệu”. Cho con cái tất cả 
thời gian bạn có thể và 
tính hữu hiệu sẽ tự động 
phát huy.—Kevin Leman, 
nhà tâm lý học và tác giả 
có sách bán chạy nhất

Hãy trân trọng tình yêu mà 
bạn nhận được trên hết mọi 
sự. Tình yêu vẫn tồn tại sau 
khi vàng và sức khỏe của 
bạn biến mất.—Og Mandino 
(1923-1996), tác giả người Mỹ

Tôi nhận ra rằng phần khốn 
khổ nhất mà nhân loại gây 
ra cho chính mình chính là 
sự đánh giá sai giá trị của 
vật chất.—Benjamin Franklin 
(1706-1790), nhà ngoại giao, 
nhà chức trách, nhạc sĩ, nhà 
khoa học, nhà lý luận chính trị, 
và tác giả người Mỹ

Được sưu tập bởi Samuel Keating



17

Cuộc sống còn lại bạn có 
được chính là một món 
quà. Hãy yêu thương nó. 
Hãy tận hưởng nó một 
cách trọn vẹn, ngay lúc 
này. Ngay lúc này, hãy làm 
những gì quan trọng.—
Leo Babauta, tác giả và 
blogger người Mỹ

Chúng ta luôn sẵn sàng 
để sống nhưng chưa bao 
giờ thực sự sống.—Ralph 
Waldo Emerson (1803-
1882), nhà thơ, nhà diễn 
thuyết, nhà viết tiểu luận 
người Mỹ

Hãy dành thời gian ở bên 
những người bạn yêu 
thương. Một ngày nào đó 
bạn sẽ nói một trong hai 
điều: “Tôi ước mình đã 
làm”, hoặc “Tôi mừng vì 
mình đã làm.”—Zig Ziglar 
(1926 TCN), nhà diễn 
thuyết tích cực, người bán 
hàng, và tác giả người Mỹ

Rất nhiều người chết đi 
mang theo tiềm năng của 
mình? Tại sao lại như 
thế? Thường thì bởi vì 
họ chuẩn bị để sẵn sàng 
sống. Trước khi họ biết rõ, 
thời gian vụt qua.—Oliver 
Wendell Holmes (1809-
1894), tác giả, nhà diễn 
thuết, giáo sư, và bác sĩ 
người Mỹ

Mục đích của cuộc sống 
chính là một cuộc sống có 
mục đích.—Robert Byrne 
(b. 1930), tác giả người 
Mỹ

Khi bạn được sinh ra, 
bạn khóc và cả thế giới 
vui mừng. Hãy sống cuộc 
sống của bạn để khi bạn 
chết, cả thế giới khóc và 
bạn vui mừng.—Châm 
ngôn của người Cherokee

Hãy nhớ rằng bạn chỉ có 
một linh hồn; bạn chỉ có 
duy nhất một lần chết. … 
Nếu bạn nhớ điều ấy, bạn 
sẽ không lo lắng quá nhiều 
điều.—Thánh Teresa 
thành Avila (1515-1582), 
nhà văn, nữ tu người Tây 
Ban Nha

Vì được cả thế giới mà 
phải thiệt mất mạng sống, 
thì người ta nào có lợi 
gì?—Chúa Giêsu, Mc 8:36
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Một việc khiến tôi không ngừng ngạc nhiên và kinh ngạc, và 
càng muốn suy ngẫm về nó: bầu trời đầy sao và quy luật đạo 
đức.—immanuel Kant (1724-1804), triết gia và nhà nhân loại học 
vào cuối thời Đại Khai Sáng

baàu trôøi 
ñeâmbài luyện tập tinh thần

Abi May

Đây là bài luyện tập dành cho buổi 

chiều hoặc buổi tối, đặc biệt vào lúc bầu 

trời quang đãng, khi nhìn thấy rõ trăng 

và sao. tốt nhất là ngoài trời, nhưng nếu 

không thể, bất cứ nơi nào có thể nhìn ra 

ngoài cửa sổ cũng đủ.

hãy nhìn bầu trời rộng lớn. hãy quan 

sát những vì sao, hằng hà những vì sao 

lấp lánh, cách xa tâm trí hạn hẹp của 

chúng ta. hãy nhìn vầng trăng, thứ gần 

chúng ta nhất trong không trung. hãy 

dành thời gian; khung cảnh trước mắt 

bạn rất bao la và đáng để bạn chú ý.

Đức Chúa, với uy danh lẫy lừng, đã đặt 

vinh quang ngài nơi không trung. Đavít, 

tác giả sách thánh vịnh đã viết như thế 

(tv 8:2). Bạn làm theo suy ngẫm của ngài, 

vì ngài cũng đã ngồi và quan sát:

“ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, 

muôn trăng sao Chúa đã an bài…” (tv 8:4)

Khi bạn nhìn lên những vì sao, vầng 

trăng, và bầu trời bao la, bạn có cảm 

thấy mình thật bé nhỏ và chẳng quan 

trọng gì không? Dường như Đavít cũng 

đã cảm nhận như thế, tuy nhiên, nhận 

thức tiếp theo của ngài đáng để chúng 
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ta chú ý. ngài đã nói chuyện với Đức 

Chúa khi ngài nói: “…thì con người là 

chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân 

là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho 

con người chẳng thua kém thần linh là 

mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ 

triều thiên.” (tv 8:5-6)

Cho dù bạn cảm thấy mình nhỏ bé 

thế nào, cho dù bạn đánh giá bản thân 

mình không quan trọng thế nào trong sự 

vĩ đại của thế giới và lịch sử, Chúa luôn 

nghĩ về bạn. Chúa “bận tâm” về bạn. 

thiên Chúa, Đấng đưa mọi thụ tạo vĩ đại 

vào hoạt động, và thiên Chúa ấy biết rõ 

từng sợi tóc trên đầu của bạn (Lc 12:7). 

ngài biết rõ những tư tưởng và kế hoạch 

của bạn (Dt 4:12). ngài biết rõ những nỗi 

buồn thầm kín của bạn cũng như những 

ước muốn của bạn (tv 38:9). Bạn không 

một mình giữa vũ trụ; Chúa biết và yêu 

bạn (Ga 3:16).

Với sự suy ngẫm về tình yêu vô bờ bến, 

và khôn dò của thiên Chúa dành cho 

bạn—một cá nhân riêng lẽ—bạn có thể 

cùng Đavít kết thúc: “

“Lạy Đức Chúa là Chúa chúng ta, lẫy 

lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa 

cầu!” (tv 8:10) 



chúa giềsu với tình yêu

Söï thaät laø gì?
Câu hỏi từ thời xa xưa giờ đã ít được hỏi. Một số người không hỏi bởi vì họ chỉ nghĩ 

đến những ước muốn và những nhu cầu về vật chất, đến nỗi họ không bao giờ dừng 
lại để xem xét những nhu cầu thuộc về tinh thần. Số khác không hỏi bởi vì họ sợ mình 
sẽ không thích câu trả lời. Và một số người không hỏi bởi vì họ không tin rằng có câu 
trả lời; nỗi khao khát sự thật tận sâu bên trong họ bị phai mờ bởi chủ nghĩa hoài nghi 
và quan điểm về “đạo lý tương đối” đang tràn ngập trong tư tưởng thời hiện đại.

nhưng sự thật có thôi không tồn tại bởi vì mọi người không tìm kiếm nó hoặc không 
muốn nhận biết nó không? Liệu Chúa và thế giới tâm linh có thôi không tồn tại bởi vì 
rất nhiều người lựa chọn không tin không? Lẽ dĩ nhiên là không! Sự thật là sự thật, và 
nó không phụ thuộc vào bất cứ ai tin vào nó. ngay cả khi không một ai tin, nó vẫn thật 
và trường tồn hơn cả thế giới mà con trải nghiệm được bằng năm giác quan của mình. 
Điều mà con nghĩ là thực không gì ngoài một sự phản ánh yếu ớt về thế giới thực—và 
đó chính là sự thật!

Sự thật chính là một thực tế thuộc về tinh thần, và nó dành cho tất cả những ai thành 
tâm muốn có nó. ta ban cho chìa khóa để tìm thấy nó, khi ta nói: “thầy là đường, là 
sự thật, và là sự sống. nếu con ở lại trong Lời ta, con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải 
phóng con. hãy xin, thì sẽ được; hãy tìm, thì sẽ thấy; hãy gõ cửa, thì cửa sẽ mở cho” (Ga 
14:6; 8:31-32; Mt 7:7). hãy mở rộng tâm hồn cho ta, và đón nhận sự sống mới—sự sống 
đời đời. hãy để ta dẫn con vào trong sự thật. hãy để ta giải phóng con!


