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Tì m  t h ấy  ý  n gh ĩ a

Một trong những câu hỏi trọng tâm mà những nhà triết và thần học đã 
phải cố lý giải trong suốt hàng nghìn năm chính là bí ẩn đâu là điều mang 
đến ý nghĩa cho cuộc sống. Mọi người muốn cảm thấy hạnh phúc và cảm 
thấy được thỏa nguyện, nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết được hạnh 
phúc thật sự là thế nào và đến từ đâu?

Người Hy Lạp cổ tin rằng hạnh phúc đến từ bên trong tâm hồn và có thể 
được nuôi dưỡng thông qua việc sống một cuộc sống có ý nghĩa. Đây được 
gọi là trạng thái eudaimonia (trạng thái mãn nguyện hạnh phúc), mà nhà 
triết học Aristotle đã miêu tả điều ấy tương tự như khi tham gia vào những 
hoạt động có thể phát huy những tài năng và thách thức khả năng của bản 
thân, hành động theo những cách mang lại lợi ích cho người khác, và định 
hướng cuộc sống của chính mình theo những nguyên tắc và giá trị đạo đức. 
Không phải chỉ là có được một khả năng hay một ý định—eudaimonia đòi 
hỏi phải hành động.

Trong thư của tông đồ Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, ông đã nài nỉ những 
tín hữu nơi đây sống một cuộc sống xứng đáng với ơn gọi của mình (Xem 
Ep 4:1). Ông tiếp tục giải thích rằng đó là sống khiêm tốn, hòa nhã, kiên 
nhẫn, bao dung, yêu thương, và ôn hòa với những người xung quanh.

Sống một cuộc sống có nguyên tắc và đức hạnh có vẻ tốt. Nhưng đáng 
tiếc, là con người, với bản chất không hoàn hảo thường khiến chúng ta 
không thể tự mình đạt được điều này. Tuy nhiên, là những tín hữu, chúng 
ta có thể nhờ đến sức mạnh của Chúa để giúp chúng ta vượt qua giới hạn 
của bản thân mình. “Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng, và 
cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn” (Tv 18:32).

Salomon, người được xem là khôn ngoan nhất, cũng đã nhận ra rằng 
cuộc sống vô nghĩa khi chỉ sống cho bản thân và cho thế gian này, nhưng 
ông đã vô tình tìm ra được câu trả lời. Trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và hạnh 
phúc trong sách Giảng viên, ông đã đưa ra kết luận: “Lời kết luận cho tất cả 
mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các 
mệnh lệnh Người truyền. Đó là tất cả đạo làm người” (Gv 12:13).

Nếu chúng ta càng học biết cách đặt Chúa và hạnh phúc của người khác 
làm trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động, cuộc sống của chúng ta sẽ 
càng có ý nghĩa và có mục đích hơn.
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liệu pháp 
Valerie
Anna Theresa Koltes

Đó là một ngày xuân 
hoàn hảo. Gió nhẹ, ấm áp, 
ngọt ngào, báo hiệu mùa 
xuân đã đến. Mọi người 
xung quanh tôi đều có tâm 
trạng rất tốt. Nhưng thường 
vào những ngày như thế 
này, vào lúc chúng ta không 
ngờ đến thì Chúa lại khiến 
ta phải bất ngờ bằng một 
bài học nhỏ.

Buổi sáng hôm ấy, tôi 
bất ngờ nhận được bức thư 
từ một người bạn. Bức thư 
chứa đựng sương giá của 
tin xấu—đủ để nhấn chìm 
con tàu hạnh phúc của tôi 
và kéo xuống cùng nó một 
số điều khác. Một sự tàn 
phá. Bỗng nhiên, sự vui vẻ 
của người khác làm tôi phát 
cáu. Tôi ước gì tất cả họ biến 
đi nơi khác cùng với ánh 
sáng mặt trời của họ.

Mọi loại suy nghĩ chán 
nản và phiền phức đang 
tấn công tâm trí tôi thì một 
người hàng xóm gọi điện.

“Phòng mạch bác sĩ dời 
cuộc hẹn của chị lại sớm 

hơn vào trưa nay, nhưng có 
một vấn đề. Không có ai ở 
nhà trông Valerie. Em có thể 
ở cùng bé cho đến khi chị về 
không?

Con thuyền của tôi nỗ 
những tiếng lạch bạch cuối 
cùng trước khi chìm. Trông 
trẻ ư? Là tôi sao? Điều cuối 
cùng tôi muốn chính là làm 
vấn đục sự ngây thơ của 
một đứa trẻ bởi tâm trạng 
tồi tệ của mình.

Tôi cố thoát ra khỏi suy 
nghĩ ấy, nhưng không được. 
Đứa trẻ thật đáng thương!

Chẳng mấy chốc, tôi đến 
căn hộ của họ, cảm thấy 
căng thẳng và bực bội.

Valerie xuất hiện. “Con 
mới có hộp bút màu sáp 
mới!” cô bé khoe.

Cô bé mỉm cười, và tôi 
cũng cố gượng cười theo. 
“Con muốn tô màu à?”

Cô bé gật đầu, trước khi 
biến mất và trở lại ngay lập 
tức với chiếc cặp màu đỏ 
đựng đầy dụng cụ vẽ.

Thú thật, tôi chẳng mấy 

thích tô màu, nhưng tôi cố 
ép mình giúp Valerie đổ 
mọi thứ ra bàn. Chúng tôi 
mở đĩa nhạc Tchaikovsky và 
bắt đầu tô bức tranh người 
đàn bà hoang dã với mái 
tóc dài đủ màu. Thật ngạc 
nhiên, thời gian trôi nhanh, 
khi tôi trở nên hào hứng với 
âm nhạc cổ điển và hội họa.

Tôi không biết bạn có gọi 
đó là “hội họa” hay không, 
vậy hãy gọi đó là “liệu pháp”.

Trong 3 tiếng đồng hồ, 
chúng tôi đã hoàn thành 
một vài bức tranh trừu 
tượng, nghe được cả một bài 
dài Hồ Thiên Nga, và tôi tìm 
thấy bình an. Với một tâm trí 
minh mẫn, tôi nhận ra rằng 
ngay cả khi có những nỗi 
thất vọng hoặc tai họa to 
lớn gì xảy ra trong cuộc sống 
của chúng ta, luôn có một 
giải pháp.

Giải pháp của tôi đã thật 
bất ngờ, tươi mới và đơn 
giản.

Và đó là lời khuyên chân 
thành của tôi. 
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hạt giống hiện tại, 
hoa trái tương lai

Peter van Gorder

Đi dạo trong khu vườn 
thực vật ở Kolkata, Ấn độ, 
tôi bị mê hoặc bởi những 
màu sắc sống động và sặc 
sỡ của những bông hoa. 
Trong vài tiếng đồng hồ, 
tôi cảm thấy như mình 
được mang đi khỏi sự 
chen lấn nơi thế gian để 
đến một thế giới xinh đẹp. 
Trên đường đi ra, tôi bước 
vào văn phòng để bày tỏ 
lời khen với nhân viên đã 
làm rất tốt việc sắp xếp và 
chăm sóc khu vườn.

Vị giám đốc cũng ở đó 
ngày hôm ấy và rất vui vẻ 
chia sẻ thông tin về khu 
vườn này. Tôi biết được 

rằng nhà truyền giáo 
William Carey đã thành 
lập viện này—một viện cổ 
nhất ở Ấn Độ—vào năm 
1820, với mục tiêu giúp đỡ 
người địa phương bằng 
cách thiết thực. Ông đã 
nhìn thấy những người 
nông dân địa phương sử 
dụng những hạt giống 
kém chất lượng và những 
kỹ thuật nông nghiệp kém 
hiệu quả, và ông mong 
muốn cải thiện kế sinh 
nhai của họ và giúp họ 
nhận ra điều đó khi ông 
nói: “khả năng mà đất làm 
giàu cho một quốc gia 
là một phạm vi gần như 

không hạn định.”
Tầm nhìn của Carey 

hoàn toàn không chỉ là 
trồng và triển lãm những 
loại hoa đẹp. Ông tập hợp 
những giống cây gần như 
tuyệt chủng và nuôi dưỡng 
chúng trong một khu vườn 
của cộng đồng để nhờ đó, 
chúng có thể được bảo 
tồn trong tương lai. Ông 
cũng đã trồng cây ngô, 
gòn, trà, mía và cinchona 
(một loại cây xanh mà vỏ 
của nó được dùng để tạo 
ra chất quinine, một chất 
chống sốt rét) từ những 
nước khác nhau để đưa 
vào mô hình vườn ươm ở 
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Ấn độ này. Ông đã thành 
công trong việc phổ biến 
ý định của mình đến mọi 
người, và nhóm người 
ông lập nên đã tiên phong 
trong việc giới thiệu một 
loạt các loại cây ngũ cốc, 
những cây hoa màu, trái 
cây, rau, và những loại cây 
trồng khác.

Tôi ấn tượng trước 
gia sản của Carey tồn tại 
gần hai thế kỷ kể từ sau ý 
tưởng ban đầu của ông. 
Khi ông bắt đầu khu vườn 
này, đây hoàn toàn là một 
ý tưởng rất sáng tạo và 
ông phải đối mặt với rất 
nhiều những thách thức 

và sự phản đối. Tuy nhiên, 
ngoài việc chăm sóc cho 
người vợ bị bệnh, dịch 
Kinh Thánh sang nhiều 
ngôn ngữ địa phương, và 
ra sức xóa bỏ tục lệ thiêu 
sống vợ theo chồng (tế 
góa phụ), Carey đã rất kiên 
định với ý tưởng của mình.

Khu vườn bị di dời nhiều 
lần, cho đến khi cuối cùng 
nó được chuyển đến vị 
trí hiện tại vào năm 1870. 
Tại đây, nó đã tồn tại qua 
những cuộc chiến tranh, 
những cuộc bạo loạn, hạn 
hán và thiên tai. Khu đất 
rộng mà nó tọa lạc giờ 
đây chính là khu đất cao 

cấp ngay trung tâm thành 
phố, và tôi chắc rằng có số 
ít người muốn mảnh đất 
này hóa thành một khu 
phát triển sinh lợi, nhưng 
giờ đây, khu vườn này đã 
trở thành một tài sản giá 
trị cho cộng động, không 
bị khuất phục bởi lòng 
tham. Để nỗ lực xây dựng 
cả một dự án như ngày 
nay ở vào vị trí này quả là 
một việc làm to lớn—nếu 
không nói là điều không 
thể. Đó chính nhờ vào 
việc nhìn xa trông rộng và 
sự vất vả của Carey trong 
suốt nhiều năm để người 
đời ngày nay tận hưởng 

Không một hành động tử tế nào, dù nhỏ 

hay lớn mà lãng phí cả.—Aesop (620 BC 

– 560 BC)

Một trong những ý định xuất sắc nhất 

chính là chúng ta có thể có được trong 

hành động của chúng ta, chính là vì Thiên 

Chúa đã làm chúng.—Thánh Francis de 

Sales (1567-1622)
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một chút thiên đàng nơi 
thế gian.

Điều này giúp tôi nhận 
ra rằng những gì chúng ta 
làm lúc hiện tại có thể ảnh 
hưởng to lớn đến tương 
lai và những thế hệ tiếp 
theo. Công việc của Carey 
nơi khu vườn đã cho thấy 
một tài sản mà chúng ta 
có thể để lại đời sau. Ông 
đã theo đuổi giấc mơ của 
mình, và đã sinh hoa trái, 
cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng. Đôi khi chúng ta 
không đánh giá đúng 
mức tầm quan trọng của 
những ảnh hưởng của 
chính mình. Mỗi một tâm 
hồn mà chúng ta chạm 
đến hoặc sự giúp đỡ có 
ảnh hưởng lan rộng khắp 
nhiều thế hệ cho đến vĩnh 
cửu, nhưng nó cần xới đất 
và gieo hạt đầu tiên để tạo 
nên cả khu vườn. 

của Myriam.
Myriam không chỉ giúp 

đỡ về mặt tài chính mà 
còn giúp đỡ chúng tôi rất 
nhiều về mặt tinh thần—
cô ấy đi chợ, thuê xe, điều 
này giúp chúng tôi thuận 
tiện hơn trong việc đi lại 
bệnh viện cũng như chở 
người bệnh của chúng tôi 
ra ngoài. Tôi rất buồn khi 
mỗi ngày phải chứng kiến 
sự chịu đựng đau đớn ở 
khu bệnh nhân ung thư.

“Làm sao mình có thể 
đền đáp cho bạn đây?” tôi 
nói và ôm chào tạm biệt 
Myriam

“Đừng lo lắng gì cả! 
Mình thật sự rất vui khi có 
thể giúp đỡ bạn.”

(Tiếp theo trang 7)
Khi tôi nghĩ không ai 

nhận thấy hoàn cảnh tuyệt 
vọng của tôi, thì Chúa đã 
chứng tỏ cho tôi thấy Ngài 
có—bằng cách chạm đến 
tấm lòng của một người 
bạn, người đã đến để cứu 
tôi. Trải nghiệm này nhắc 
tôi nhớ rằng rất nhiều 
người có tấm lòng nhân ái 
biết bao.

Lần sau, khi Chúa đánh 
động lòng tôi để làm 
“người Samari nhân hậu” 
đối với ai đó đang cần, 
tôi biết mình sẽ cảm thấy 
hứng khởi đáp trả lời mời 
gọi ấy, và nhớ đến sự 
giúp đỡ của Myriam đã 
có ý nghĩa đối với tôi đến 
dường nào. 
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Khi Không ai nhận thấy
Iris Richard

Một ngày mưa ảm đạm 
khi tôi ngồi bên cửa sổ của 
một ngôi nhà phố bằng 
gạch nhỏ trong một dãy 
phố tại Leicester, nước 
Anh, nhìn mưa tạo thành 
những dòng sông nhỏ nơi 
ô cửa. Một người bạn cho 
tôi ở trong nhà của của 
anh ấy trong lúc anh ấy 
đi vắng và tôi giúp chăm 
sóc một người thân đang 
bệnh nặng vào giai đoạn 
cuối. Mất nửa tiếng ngồi 
xe buýt từ nhà đến bệnh 
xá Royal Leicester, nơi tôi 
ở đây hầu như cả ngày.

Tôi đã phải dành dụm 

tiền cho chuyến đi này, 
nghỉ việc không lương 
2 tuần, và xin nghỉ thêm 
vài ngày dự phòng trong 
trường hợp tôi cần ở lại 
lâu hơn cho đến lúc người 
bà con khác đến thay thế 
cho tôi. Thế nhưng, hai 
tuần kéo dài thành ba 
tuần, và người bà con vẫn 
chưa đến. Tôi sắp hết cạn 
tiền và bắt đầu âm thầm lo 
lắng liệu rằng mình có thể 
kéo dài tình trạng tài chính 
eo hẹp như bây giờ trong 
bao lâu nữa.

Tối hôm ấy, tôi gọi điện 
cho bạn tôi, Myriam và nói 

về hoàn cảnh của mình.
“Mình đang đi trên 

đường!” cô ấy nói. “Mình 
có thể nghỉ làm một tuần 
và mình sẽ rất vui được 
đến với bạn.”

Tôi đón Myriam ở trạm 
xe buýt vào tối hôm sau. 
Đêm ấy mưa tầm tã, nhưng 
tôi thật biết ơn khi nhìn 
thấy cô ấy điều tôi khó mà 
nhận thấy. Việc cô ấy đến 
đáp trả lời cầu nguyện của 
tôi, và tôi cảm nhận Chúa 
đã đến với tôi và người 
thân đang bị bệnh của tôi 
thông qua sự hiện diện 

(Xem tiếp ở trang 6)



8

dù phải là thiên 
thần hay Không

Sonia Purkiss

Do thái 13:2 có viết: “Đừng quên tỏ 
lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những 
người đã được tiếp đón các thiên thần mà 
không biết”.

Tôi đã biết câu Kinh thánh này từ khi 
còn nhỏ, và tôi nhớ đã tưởng tượng mọi 
người mà tôi gặp đều là thiên thần, điều 
này giúp tôi cố gắng cư xử nhã nhặn và 
thân thiện trong hầu hết mọi tình huống. 
Đáng buồn thay, khi lớn lên, tôi lại dễ thể 
hiện vẻ ngoài khó khăn và giữ khoảng 
cách với mọi người.

Tuy nhiên, vào năm 17 tuổi, tôi đã có 
một cuộc gặp gỡ thú vị giúp mang câu 
Kinh Thánh này trở lại với cuộc sống và 
nhiều câu Kinh Thánh khác về chủ đề sự 
tử tế. Lúc ấy, gia đình tôi đang sống tại 
Đài Loan, và tôi có một cuộc hẹn khám 
bệnh tại bệnh viện. Bố sẽ gặp tôi tại bệnh 
viện để giúp thông dịch, vì tôi không giỏi 
tiếng Trung Quốc cho lắm để hiểu những 
thuật ngữ y học. Tuy nhiên, bố đã đến trễ 
và tôi nhận ra mình phải tự xoay sở mà 

không có bố bên cạnh, điều này khiến tôi 
rất sợ hãi.

Khi tôi đang rất khó khăn để điền vào 
tờ đơn toàn tiếng Trung Quốc, một người 
đàn ông trẻ tuổi nói tiếng Anh lưu loát 
đến gần và hỏi tôi có cần giúp đỡ không.  
Tôi cảm thấy mỏi mệt và căng thẳng, nên 
đã hành động hơi bực bội và khó gần—
nhưng tôi thật sự cần giúp đỡ, vì thế tôi 
đã chấp nhận sự giúp đỡ một cách vô ơn.

Khi điền xong mẫu đơn, người đàn ông 
trẻ tuổi giúp tôi tìm tầng lầu và phòng chờ 
cho cuộc hẹn của tôi. Khi ông ta rời khỏi, 
tôi thở phào nhẹ nhõm và gọi cho bố để 
nói cho bố biết chỗ để tìm tôi, nhưng bố 
vẫn chưa kịp đến khi tên tôi được gọi. Tôi 
bước vào phòng bác sĩ và hỏi liệu ông có 
nói được tiếng Anh không. Ông không 
nói tiếng Anh,

Thất vọng hơn bao giờ hết, tôi vừa định 
rời khỏi thì cánh cửa mở ra, và cùng một 
người đàn ông đó bước vào không báo 
trước và nói sẽ thông dịch cho tôi. Tôi biết 
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mình nên biết ơn về điều đó, nhưng tôi 
không thể che dấu vẻ bực bội trước tình 
huống mình gặp phải.

Cuối cùng, cuộc hẹn đã xong. “Tốt hơn 
tôi nên ở cùng cậu cho đến khi bố cậu 
đến, trong trường hợp cậu cần sự giúp 
đỡ” người đàn ông trẻ nói khi chúng tôi 
rời khỏi phòng bác sĩ. Thay vì trò chuyện 
với ông ta, tôi lại ngồi khoanh tay và giữ 
im lặng.

Cuối cùng, bố cũng đã đến, ông và 
người đàn ông trẻ dễ dàng và nhanh 
chóng bắt đầu cuộc trò chuyện, và khi 
ra về, họ đã bắt tay. Tôi cũng đã chìa tay 
ra, nhưng người đàn ông trẻ đã lùi lại và 
giơ tay lên. “Không, không có gì đâu, tôi 
mừng vì được giúp đỡ,” ông nói.

Suốt trên đường về nhà, tôi đã hối tiếc 
về thái độ của mình. Tại sao tôi lại khiếm 
nhã với ông ta như vậy? Không phải vì lỗi 
của ông ta mà bố đã không thể đến kịp 
để giúp tôi, và sự thật là ông đã rất thân 
thiện. Tôi chợt nghĩ, nếu ông ấy chính là 

thiên thần, tôi chắc chắn đã bỏ lỡ dịp tiếp 
đón ông. Suốt những ngày tiếp theo, tôi 
nghĩ về cuộc gặp gỡ ấy rất nhiều—không 
phải vì cố nghĩ xem ông có phải là thiên 
thần không, nhưng suy nghĩ nhiều về 
cách tôi cư xử với mọi người.

Bạn thấy đấy, việc người đàn ông trẻ 
ấy có phải là thiên thần hay không không 
quan trọng. Sự việc này giúp nhắc tôi nhớ 
về sự thật quan trọng rằng mọi người đều 
xứng đáng được cư xử bằng sự tôn trọng 
và tử tế, cho dù họ là ai hoặc tâm trạng 
của chúng ta đang thế nào. Trong trường 
hợp này, một người đã cố gắng để giúp 
đỡ tôi, và tôi đáp trả lại cho ông ta bằng 
sự lạnh nhạt và thiếu tôn trọng. Tôi thậm 
chí đã không hỏi tên của ông ta.

Tôi mất mát gì khi tử tế và bày tỏ sự 
biết ơn theo cách mà lẽ ra Chúa Giêsu đã 
làm? Có lẽ chỉ là một chút lòng kiêu hãnh 
của mình.

Tôi hy vọng mình có thể gặp lại người 
đàn ông ấy, để tôi có thể xin lỗi và nói cho 
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ông ấy biết tôi hối lỗi thế 
nào trước những gì mình 
đã cư xử; nhưng không 
phải lúc nào tôi cũng có 
được cơ hội lần thứ hai. 
Tuy nhiên, điều tôi có thể 
làm chính là quyết tâm để 
cho trải nghiệm ấy thay 
đổi tôi, nhờ đó, tôi hành 
động tốt hơn vào lần sau 
với người khác, trong tình 
huống khác.

Ngay cả khi những 
người khác thiếu nhã 
nhặn, hoặc bất lịch sự, 
điều vốn dĩ không phải 
trong trường hợp này, Lời 
Chúa chỉ bảo chúng ta 
“phải có lòng thương cảm, 
nhân hậu, khiêm nhu, hiền 
hòa và nhẫn nại” (Cl 3:12) 
trong tương tác của chúng 
ta với họ. Sự tử tế của 
chúng ta đối với họ không 
nên tùy thuộc vào cách họ 
cư xử với chúng ta.

Tôi đã thôi ngừng tìm 
kiếm những thiên thần 
(mặc dù điều ấy rất thú 
vị khi tôi gặp được thiên 
thần!) nhưng thay vào đó, 
tôi chú ý việc cố gắng noi 
gương Chúa Giêsu, luôn 
sẵn sàng làm điều tốt, 
không nói xấu ai, ôn hòa, 
ân cần và luôn dịu dàng 
với mọi người (Xem Tt 3:1-
2)—cho dù họ có phải là 
thiên thần hay không. 

Nghề nghiệp của mọi nhân loại chính là 
phục vụ người khác.—Leo Tolstoy (1828-
1910)

“Tôi muốn góp thêm vẻ đẹp cho cuộc sống,” 
Anne đã nói một cách đầy mơ mộng. “Tôi thật 
sự không muốn mọi người “biết” nhiều hơn…
mặc dù tôi biết rằng đó chỉ là một tham vọng 
viễn vong…nhưng tôi muốn mọi người có thời 
gian vui vẻ hơn nhờ tôi…có được niềm vui 
nhỏ nhoi hoặc suy nghĩ hạnh phúc mà vốn sẽ 
không bao giờ tồn tại nếu tôi đã không được 
sinh ra.—Anne Shirley (1874-1942)

Hãy nghĩ đến người nông dân. Ông vừa trải 
qua một năm khó khăn; ông lo lắng về tương 
lai. Liệu vụ mùa năm sau có khá hơn chút nào 
không? Cho dù chán chường thế nào, ông 
không thể chỉ sống trong ngôi nhà nông, nhìn 
chằm chằm chiếc bàn bếp. Ông phải suy nghĩ 
cho tương lai của nông trại, cho gia đình.

Vì thế, ông phải phấn chấn lên. Ông ra đi và 
gieo hạt. Gió thổi, mưa rơi, mặt trời chiếu sáng. 
Ông trở lại nông trại với vẻ hạnh phúc hơn rất 
nhiều, với trái ngọt từ vụ mùa được cất trữ an 
toàn trong kho.

Nếu ông không thể nhìn thấy kết quả, ông 
sẽ không bao giờ gieo hạt. Nếu ông không bao 
giờ bước ra ngoài, sẽ không có mùa màng. Hãy 
bước ra khỏi “vùng thoải mái” của bạn và bước 
ra ngoài để nhận ra những mục tiêu của mình, 
ngay cả khi khó khăn. Đó là cách chúng ta làm 
nên một sự khác biệt.—Chris Hunt 
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Nhớ về 
Martha

Joyce Suttin

Người hàng xóm của tôi, 
Martha đã qua đời tuần này 
sau thời gian dài chống chọi 
với căn bệnh khí thũng. 
Tôi sẽ nhớ Martha lắm và 
những ngày qua đã nghĩ về 
cô ấy rất nhiều.

Khi chồng tôi, Dan và 
tôi dọn đến khu nhà của 
Martha, cô ấy đã mời chúng 
tôi ghé nhà dùng trà và 
bánh. Chúng tôi ngồi trong 
căn phòng khách trắng tinh 
khiết của cô nói chuyện 
về gia đình của chúng tôi 
và công việc tình nguyện 
chúng tôi đã làm ở Mexico. 
Cảm giác như ở nhà, và tôi 
tạ ơn vì có được một người 
hàng xóm như Martha, một 
người luôn quan tâm và 
làm cho chúng tôi luôn cảm 
thấy mình được chào đón.

Martha sống một mình. 
Cô ấy không có con cái, và 
chồng cô ấy đã qua đời. 
Khi sức khỏe của cô ấy suy 
yếu vào năm ngoái, Dan đã 

nhận báo mỗi buổi sáng 
và đặt bên cửa để cô ấy dễ 
dàng lấy. Một ngày nọ,  tôi 
thấy người làm vườn của 
cô cắt cỏ. Sau đó, âm thanh 
lớn hơn và tôi nhận ra ông 
ta đang cắt cỏ cho chúng 
tôi. Martha ra hiệu cho tôi 
từ cánh cửa và nói với tôi 
rằng cô ấy rất biết ơn sự tử 
tế của Dan.

Tôi ngưỡng mộ khu vườn 
hoàn hảo của Martha và 
cảm thấy vinh hạnh mỗi 
khi cô ấy nhờ tôi chăm sóc 
khu vườn khi cô đi du lịch. 
Những chậu cây của Martha 
giống như thú cưng của 
cô ấy. Cô ấy yêu thương và 
chăm sóc chúng cao lớn.

Ngày hôm kia, người bạn 
tốt nhất của Martha ghé 
qua. Chúng tôi nói chuyện 
vài phút, và cô ấy giải thích 
rằng Martha đã lập di chúc 
và ngân hàng sẽ tiếp quản 
ngôi nhà của cô ấy. Tôi hỏi 
về những chậu cây và cô ấy 

bảo tôi nên đem chúng về 
chăm sóc, bởi vì khi những 
viên chức từ ngân hàng đến 
và kiểm tra tài sản, những 
chậu cây trong vườn sẽ mất. 
Một lần nữa, tôi cảm thấy 
vinh hạnh. Những chậu cây 
của Martha đã mang đến 
cho cô ấy rất nhiều niềm 
vui, và giờ đây, chúng mang 
đến niềm vui cho tôi và gia 
đình.

Martha đã dạy tôi rất 
nhiều điều, và tôi muốn 
bảo đảm rằng tài sản của 
cô ấy chính là sự tử tế và 
sự thân thiện, cũng giống 
như những chậu cây sẽ 
tiếp tục sống. Trong tương 
lai, tôi sẽ chú ý chào đón 
những người hàng xóm.  
Tôi sẽ không tò mò hay 
lấn chiếm, mà tôi sẽ luôn 
để họ biết rằng tôi luôn 
sẵn sàng khi họ cần. Tất 
cả chúng ta đều có lúc cần 
đến một người hàng xóm 
tốt bụng. 
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Cây nến 
trên đế

Phỏng theo bài viết của Peter Amsterdam

Thể hiện tình yêu của Chúa 
với những ai mà Ngài đặt 
trên đường đời của chúng ta 
mỗi ngày chính là điều trọng 
tâm trong đời sống người tín 
hữu. Viết về điều này, tông 
đồ Phaolô đã trình bày: “Tình 
yêu Chúa Giêsu thúc bách” (2 
Cr 5:14) để thực hiện điều ấy. 
Theo những cách thức cụ thể, 
Chúa dẫn dắt mỗi người chúng 
ta chạm đến một phần của thế 
giới bằng tình yêu của Ngài, 
Ngài đã gọi chúng ta trở thành 
“ánh sáng thế gian” và hãy 
“để cho ánh sáng của chúng 
ta chiếu sáng trước mặt thiên 
hạ, để mọi người nhìn thấy 
những việc tốt đẹp chúng ta 
làm để tôn vinh Cha của chúng 
ta, là Đấng ngự trên trời” (Mt 
5:14, 16). Trải qua hàng thế 
kỷ—thực tế là kể từ khi thời tín 
hữu sơ khai—những tín hữu 
đã đến với thế giới thông qua 
việc trở thành những người 
được xem là có những “ảnh 

hưởng tốt đẹp” trong cộng 
đồng của họ. Ngay cả khi mọi 
người không xem trọng đức 
tin của tín hữu hoặc không 
hiểu về tôn giáo của họ, hoặc 
khi những người tín hữu bị 
bách hại, bị vu khống, những 
hành động tử tế và những 
việc làm tốt của họ chiếu sáng 
trước mặt mọi người, làm cho 
mọi người muốn biết về điều 
gì đã làm cho họ khác so với rất 
nhiều người trong xã hội. Như 
tông đồ Phêrô đã chỉ dạy: “Hãy 
ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, 
để ngay cả khi họ vu khống, 
coi anh em là người gian ác, họ 
cũng thấy các việc lành anh em 
làm mà tôn vinh Thiên Chúa” 
(1 Pr 2:12).

Khi mỗi người chúng ta nỗ 
lực để bước ra đi và chìa đôi 
tay giúp đỡ trong cộng đồng 
chúng ta đang sống; khi chúng 
ta giúp đỡ—về tinh thần hay 
hành động, hoặc cả hai—
những ai Chúa đặt trên đường 

đời của chúng ta; khi chúng 
ta làm phần việc của mình để 
mang tình yêu của Chúa đến 
với người khác và làm cho cuộc 
sống của họ trở nên tốt hơn 
bằng bất cứ cách nào chúng 
ta có thể, tấm gương tốt của 
chúng ta sẽ lan rộng và sẽ là 
“ngọn nến trên đế” (Mt 5:15).

Bằng cách đến với những 
người lân cận, và đặt đức tin 
vào trong những hành động 
có thể nhìn thấy được để thể 
hiện tình yêu và sự quan tâm 
của chúng ta, chúng ta có thể 
sống làm gương cho tình yêu 
của Chúa. Ngay cả khi bạn 
không có nhiều thời gian và 
nguồn lực, bạn vẫn có thể giúp 
đỡ cộng đồng của mình và chủ 
động đáp ứng nhu cầu, thể 
hiện tình đoàn kết và quan tâm 
đến lợi ích và chất lượng cuộc 
sống của người khác. Khi làm 
như thế, chính là bạn đang đặt 
tình yêu của Chúa vào trong 
hành động. 
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Vì Ai?
Gene Kato

Có những lúc tôi có cảm 
giác như mình đang chơi trò 
chơi giả vờ làm người tốt; 
chẳng hạn như lúc tôi tham 
gia hoạt động tình nguyện 
giúp giảm nhẹ thiên tai sau 
trận động đất Tohoku và 
sóng thần năm 2011 ở Nhật 
bản. Một phần trong tôi chân 
thành muốn giúp đỡ và tạo 
nên một sự thay đổi, nhưng 
tôi cũng biết đó là điều bản 
thân tôi “nên” muốn làm, và 
tôi hạnh phúc khi được mọi 
người nhìn thấy tôi là một 
người luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Lúc ấy, tôi toàn tâm toàn ý 
làm công việc giúp giảm nhẹ 
thiên tai. Tôi cảm thấy thật 
dễ chịu khi phục vụ. Và thậm 
chí cảm thấy tốt hơn nữa khi 
được nhận biết. Chẳng bao 
lâu, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao 
những người khác không 
làm nhiều như tôi, và tôi 
nhận thấy mình đang đánh 
giá thấp những người khác. 
Và không mất nhiều thời 

gian trước khi mọi việc bắt 
đầu sáng tỏ.

Điểm nhấn chính là vào 
một buổi sáng, thật nực cười, 
tôi đã ngủ dậy muộn. Tôi 
được phân công là người lái 
xe trong đoàn để đến Tohoku 
vào 6 giờ sáng, nhưng đồng 
hồ báo thức đã không reng, 
và tôi đã được đánh thức 
bởi một cú điện thoại vào 
lúc 6 giờ 15. Tôi nhảy ra khỏi 
giường, chạy lung tung khắp 
nơi để sẵn sàng nhanh nhất 
có thể, tự hỏi làm thế nào 
mình có thể để việc như thế 
này xảy ra. Bạn gái của tôi 
cũng dự định đi cùng, nhưng 
tôi vội đến nỗi đã không đợi 
cô ấy.

Khi lái xe đi, tôi có chút 
nghi ngờ điều gì đó không 
ổn, nhưng vì quá nhức đầu và 
những tình nguyện viên trên 
xe không ngừng nói chuyện, 
nên tôi chẳng để ý thêm. 
Tuy nhiên, khoảng một giờ 
sau, tôi nhận được một loạt 

những tin nhắn giận dữ của 
bạn gái với lời kết thúc: “em 
ghét anh”.

Tôi có 5 tiếng đồng hồ lái 
xe để suy nghĩ về điều ấy, và 
càng suy nghĩ tôi càng thấy 
ghét bản thân mình. Suốt 
những tháng qua, tôi cũng 
đã “bỏ lại phía sau” rất nhiều 
người, bởi vì họ không thể 
theo kịp tôi hoặc bởi vì tôi 
muốn bản thân mình nổi trội.

Tôi đã gọi cho bạn gái vào 
tối hôm đó để xin lỗi và sau 
đó dành thời gian trò chuyện 
với Chúa Giêsu, và cũng xin 
Ngài tha lỗi. Một vài chuyện 
đã thay đổi vào ngày hôm ấy. 
Không nhiều trong những 
gì tôi đã làm, nhưng trong 
cách thức tôi làm. Tôi vẫn có 
rất nhiều mục tiêu, nhưng 
tôi muốn hoàn thành chúng 
theo cách Chúa Giêsu làm, 
theo cách yêu thương và tử 
tế. Đó chính là cách duy nhất 
để cho những gì tôi làm được 
bền vững và có ý nghĩa. 
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Vòng tay
Màu Xanh lá
Mila Nataliya A. Govorukha

Chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi 
đến lễ hội nhạc rock Exit—được tổ chức 
hằng năm nơi bóng râm của tòa lâu đài 
xinh đẹp ở Novi Sad, thị trấn Sebian xinh 
đẹp bên sông Danube—là một chuyến 
viếng thăm khó quên. Sân khấu khắp mọi 
nơi và những con đường đông đúc người, 
những ngôi làng căng lều to vang dội đủ 
loại âm nhạc, mùi hương chevapi, món 
thịt đặc sản địa phương, và không khí 
thân thiện, sự đông đúc và tự do. Nhưng 
có lúc có vẻ như thể tôi chẳng hề tham 
dự gì cả.

Tôi và người bạn tình nguyện đến từ 
Đan Mạch đã đến từ Bosnia để tham dự 
và gặp những người bạn đồng nghiệp 
bên ngoài sân lễ hội, những người đã tổ 
chức những dự án tự thiện ở Sebia và 
Kosovo. Kế hoạch là phải tập hợp hơn 50 
nhóm tình nguyện viên, những người sẽ 
sử dụng âm nhạc để cho giới trẻ biết tình 
yêu của Chúa cũng như gửi đến thông 
điệp phản đối ma túy và bạo lực.

Chúng tôi đã tưởng rằng được miễn 
phí vào cổng, nhưng không may, có phí. 
Người quản lý giảm giá cho chúng tôi, 
nhưng không hoàn toàn miễn giảm phí.

Người bạn đi cùng và tôi không biết 
phải làm sao. Đó không phải là một số 
tiền lớn, nhưng ngân sách của chúng tôi 
rất hạn hẹp. Nếu trả tiền vào cổng, chúng 

Hãy đối xử với mọi người bằng 
sự lễ phép, thậm chí với những 
người khiếm nhã với bạn. Không 
phải bởi vì họ tử tế, nhưng bởi vì 
bạn tử tế.—Khuyết danh

Hành động tử tế nhỏ bé nhất 
còn đáng giá hơn cả một ý định 
cao đẹp nhất—Kahlil Gibran 
(1883-1931)
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tôi có thể không đủ tiền cho chuyến hành 
trình trở về; và lựa chọn đưa ra là lập tức 
trở về nhà mà không làm được gì điều mà 
chúng tôi định đến làm. Chúng tôi ganh tị 
với những ai đang đeo trên tay chiếc dây 
màu xanh lá cho phép họ vào cổng. 

Sau đó, một người phụ nữ chúng tôi 
chưa từng gặp tiến đến và bắt đầu cuộc 
trò chuyện. Khi chúng tôi tự giới thiệu về 
mình, bà thốt lên: “Ồ, tôi có nghe về công 
việc của các bạn ở Sarajevo! Tôi cần lấy 
vài thứ, các bạn có thể chờ tôi một chút 
được không?”

Người phụ nữ—có tên là Maria—quay 
trở lại sau vài phút, cầm trong tay hai 
chiếc vòng đeo tay màu xanh, cho mỗi 
người chúng tôi. Khi đeo vào tay cho 

chúng tôi, bà nói: “Tôi định mua vài món 
quà lưu niệm mang về, nhưng thay vào 
đó, tôi giúp các bạn có thể vào cổng.”

Đó chỉ là khởi đầu của khoảng thời gian 
tuyệt vời tại lễ hội Exit. Chúng tôi đã hát 
trên những con đường và những quảng 
trường, và chúng tôi đã phân phát những 
tài liệu dành cho tín hữu, chúng tôi đã 
tham gia vào những vở kịch ngắn đầy ý 
nghĩa, chúng tôi đã có vô số những cuộc 
trò chuyện với rất nhiều người ở mọi độ 
tuổi, quốc tịch, chúng tôi đã cầu nguyện 
với hàng trăm người và trải qua những 
ngày khó quên cùng với những người 
bạn.

Cám ơn Maria về tấm lòng quảng đại 
đã giúp chúng tôi có thể tham gia. 
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giá trị của Việc 
Sống Khỏe Mạnh

Sống khỏe mạnh không 
phải là điều tự nhiên xảy ra. 
Nó cần sự nỗ lực, và cũng 
thường kèm theo cả sự hy 
sinh, sắp xếp lại những ưu 
tiên và từ bỏ những thứ 
nào đó chúng ta rất thích 
nhưng lại không tốt cho 
bản thân. Sức khỏe lâu dài 
chính là sự đầu tư cả cuộc 
đời, nhưng đó là một sự 
đầu tư khôn ngoan. Tốt 
hơn nên đầu tư một ít mỗi 
ngày để tăng cường sức 
khỏe cho cơ thể hơn là bỏ 

mặt và phải chịu những 
vấn đề sức khỏe nghiêm 
trọng.

Trong những vấn đề về 
sức khỏe, cũng như nhiều 
điều khác trong cuộc sống, 
Chúa thường không làm 
thay cho chúng ta những 
gì chúng ta có thể và nên 
tự làm. Ngài mong đợi 
chúng ta chăm sóc cơ thể 
của mình, và Ngài thường 
không chịu trách nhiệm 
cho những hậu quả tiêu 
cực khi mà lẽ ra chúng ta 

có thể có những lựa chọn 
lành mạnh hơn, nhưng đã 
không chọn.
Những quy tắc cơ bản

Tạ ơn vì Chúa đã lập 
ra những quy tắc rất rõ 
ràng để sống khỏe mạnh. 
Những quy tắc này chung 
quy về ba nhóm: tinh 
thần, cảm xúc, và thể xác. 
Bí quyết để khỏe mạnh 
về tinh thần chính là cố 
gắng hết sức sống gần với 
Chúa, tìm và làm theo kế 
hoạch của Ngài dành cho 

By Maria Fontaine, adapted 

Phỏng theo bài viết của Maria Fontaine
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cuộc sống của chúng ta. 
Chìa khóa quan trọng để 
khỏe mạnh về mặt cảm 
xúc chính là duy trì thái 
độ tích cực, nhờ đó giảm 
thiểu căng thẳng, lo lắng, 
sợ hãi và những cảm xúc 
tiêu cực khác, tất cả những 
điều trên đều gây tổn hại 
đến sức khỏe và trạng thái 
hạnh phúc của chúng ta. 
Khỏe mạnh về mặt thể xác 
được tóm gọn khá đầy đủ 
trong ba trụ cột của một 
thân xác khỏe mạnh mà 
một số chuyên gia về sức 
khỏe thường đề cập: “Ăn 
đúng, ngủ đúng, và tập 
thể dục đúng”.

“Ăn đúng” được tóm 
tắt trong một vài chỉ dẫn 
khá đơn giản—đơn giản, 

nhưng không phải lúc nào 
cũng dễ dàng. Thay đổi 
thói quen ăn uống không 
tốt cần sự quyết tâm và 
kế hoạch, nhưng có thể 
bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn 
nhanh chóng có được thói 
quen thèm ăn những thức 
ăn tốt, và không thèm ăn 
những thức ăn không tốt 
cho sức khỏe.

“Ngủ đúng” nghe có vẻ 
dễ dàng, nhưng rất nhiều 
người thiếu ngủ. Đúng 
là có một số người ngủ ít 
hơn những người khác, 
nhưng áp lực của cuộc 
sống hiện đại ép chúng 
ta cố làm nhiều thứ hơn 
trong ngày bằng cách ngủ 
ít hơn những gì cơ thể cần 
để khỏe mạnh. Đó là một 

cách làm thiển cận, bởi 
vì chúng ta sẽ làm được 
nhiều hơn trong lúc chúng 
ta thức khi chúng ta được 
nghỉ ngơi đầy đủ.

Đối với những người 
không có thói quen tập 
thể dục thường xuyên, rất 
dễ sao lãng việc tập thể 
dục. Điều khó bỏ qua nhất 
chính là nhu cầu ngủ, bởi 
vì tác hại của việc thiếu 
ngủ sẽ cảm nhận được tức 
thời. Ngược lại, rất giống 
như những tác hại của 
thói quen ăn uống không 
lành mạnh, hậu quả của 
việc thiếu tập thể dục có 
thể đến rất chậm. Tập 
thể dục giúp cơ thể của 
chúng ta đào thải chất độc 
và củng cố lại chức năng. 

By Maria Fontaine, adapted 



18

Nó cũng giúp săn chắc cơ, 
khỏe xương, và những cơ 
quan nội tạng, tăng cường 
hệ miễn dịch, và giúp duy 
trì cân nặng phù hợp. Hầu 
như không có một tế bào 
sống nào trong cơ thể 
không được hưởng lợi từ 
việc tập thể dục thường 
xuyên và đúng cách.
Chế độ riêng

Những quy tắc cơ bản 
là rất chung, nhưng vì độ 
tuổi, cơ địa, và những sở 
thích cá nhân là rất khác 
nhau nên những gì có tác 
dụng tốt nhất cũng tùy 
nơi mỗi người. Nhu cầu 
của mỗi người cũng thay 
đổi theo thời gian khi có 
những yếu tố mới xuất 
hiện. Như vậy, làm thế nào 
bạn biết được điều gì là 
đúng cho mình. Rất nhiều 
“chuyên gia” đưa ra những 
thông tin và lời khuyên 
mâu thuẫn, và đôi khi có 
những chế độ ăn kiêng 
hoặc tập thể dục ban đầu 

được tán thưởng rộng rãi, 
nhưng sau đó lại mất uy 
tín. Bạn nên theo chế độ 
của ai? Chỉ có Đấng tạo 
dựng nên bạn mới thật sự 
biết điều gì tốt nhất cho 
bạn, và Ngài muốn hợp 
tác với bạn để bạn có được 
sức khỏe tốt nhất.

Tai sao không hỏi Chúa 
để Ngài chỉ cho bạn biết 
điều gì cần thay đổi trong 
chế độ ăn uống hoặc kế 
hoạch tập thể dục của 
bạn. Một trong những 
cách Ngài làm chính là cho 
bạn biết thông qua cơ thể 
của bạn. Ví dụ như  sự đau 
nhức mỗi ngày một nặng 
hơn có thể là dấu hiệu 
của việc tập quá sức hoặc 
không tập thể dục đúng 
cách.
Giữ cơ thể cân đôi là một 
lối sống

Mục tiêu là tạo thói 
quen lâu dài về việc ăn 
uống, ngủ nghỉ và tập thể 
dục phù hợp—chứ không 

phải chỉ là điều chúng ta 
thực hiện trong vài ngày 
hoặc vài tuần cho đến khi 
chúng ta sụt được vài cân 
hoặc mặc vừa size nhỏ 
hơn. Nếu chúng ta không 
thay đổi thói quen xấu 
khiến chúng ta tăng vài 
cân, số cân sẽ quay lại. Đó 
là lý do tại sao những chế 
độ ăn kiêng và chương 
trình tập thể dục hứa hẹn 
mang lại kết quả nhanh 
thường không hiệu quả: 
vì những chương trình 
này chỉ tập trung vào 
ngắn hạn thay vì lựa chọn 
những lối sống mang đến 
những thay đổi dài hạn. 
Trong một vài trường hợp, 
ta có thể thực hiện những 
chương trình ngắn hạn để 
khỏe hơn hoặc giảm cân, 
nhưng rồi ta cần xây dựng 
những thói quen sống 
khỏe dài hạn mới nếu ta 
muốn duy trì được những 
gì đã đạt được.

Nếu bạn thật sự nghiêm 
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một cuộc sống 
được sống tốt

Hãy yêu cuộc sống. Hãy tham 
dự vào cuộc sống. Hãy yêu 
cuộc sống bằng một sự say mê 
bởi vì cuộc sống thật sự đền 
đáp lại gấp nhiều lần những gì 
bạn bỏ vào. —Maya Angelou

***
Những điều tốt đẹp nhất trong 
cuộc sống ở gần nhất: hơi thở 
trong mũi bạn, ánh sáng nơi 
mắt bạn, bông hoa dưới chân 
bạn, những công việc tay bạn 
làm, con đường ngay phía 
trước bạn. Vì thế, đừng cố 
chộp những vì sao, nhưng đơn 
giản thực hiện công việc rất 
thông thường trong cuộc sống 
mỗi khi chúng đến, chắc chắn 
rằng những công việc hằng 
ngày và lương thực hằng ngày 
chính là những điều ngọt ngào 
nhất trong cuộc sống. 
— Robert Louis Stevenson

***
Ý nghĩa không phải là điều gì 
đó bạn vô tình gặp được, giống 
như lời giải đáp cho một câu đố 
hoặc giải thưởng cho trò tìm 
kiếm kho báu. Ý nghĩa là điều 
gì đó bạn phải xây nên trong 
cuộc sống của bạn. Bạn xây nó 
bằng chính quá khứ của bạn, 
bằng chính những cảm xúc 
và sự trung kiên, bằng những 

trải nghiệm của những người 
đi qua đời bạn, bằng chính tài 
năng và sự hiểu biết của bạn, 
bằng chính những gì bạn tin 
tưởng, bằng chính những điều 
và những con người mà bạn 
yêu thương, bằng chính những 
giá trị mà bạn sẵn lòng hy sinh 
điều gì đó. Nguyên liệu đã có 
sẵn. Bạn là người duy nhất có 
thể sắp xếp nó lại với nhau để 
trở thành một kết cấu riêng 
biệt, và đó sẽ là cuộc sống của 
bạn. Hãy để cuộc sống ấy có 
một chân giá trị và một ý nghĩa 
đối với bạn. Nếu được như thế, 
sự cân bằng giữa thành công và 
thất bại đối với bạn không mấy 
quan trọng nữa. —John Garder

***
Một cuộc sống muốn đẹp 
cần phải có ý nghĩa. Luôn có 
một nét đẹp như nhau nơi 
một bông hoa bé xíu cũng 
như nơi một cái cây cao to, 
nơi những viên đá quý nhỏ 
bé cũng như những châu báu 
to lớn. Một cuộc sống đẹp 
chính là một cuộc sống làm 
trọn sứ mệnh của nó nơi thế 
giới này, sứ mệnh mà Chúa 
tạo ra cho nó, và thi hành 
những gì Chúa muốn nó 
hoàn thành.—D.B.B

túc trong việc thay đổi 
lối sống lành mạnh hơn, 
những câu hỏi đầu tiên 
đặt ra chính là: “Hằng ngày 
tôi phải ăn uống, ngủ nghỉ 
và tập thể dục như thế 
nào cho đúng đắn?” “Tôi 
cần phải thay đổi gì trong 
suy nghĩ và lối sống của 
mình?” và “Chế độ cụ thể 
nào là tốt nhất cho tôi?”

Thay thế những thói 
quen không tốt cho sức 
khỏe bằng những thói 
quen tốt cần sự quyết tâm, 
sự tìm tòi và lập kế hoạch, 
nhưng những thành quả 
mà chúng ta nhanh chóng 
đạt được sẽ giúp chúng 
ta tiếp tục duy trì; chúng 
ta sẽ cảm thấy khỏe hơn 
rất nhiều và muốn tiếp 
tục thực hiện những thói 
quen giúp chúng ta cảm 
thấy khỏe mạnh. 
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dành thời gian Cho 
Mọi người

Rất dễ để làm người tốt nhưng vẫn được bao 
bọc trong thế giới riêng nhỏ bé của mình. Nói 
cho cùng, con đã có nhiều việc và trách nhiệm 
hơn những gì con nghĩ mình có thể kham nổi. 
Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi con có 
quá ít thời gian để dành cho người khác.

Khi Ta còn ở thế gian, Ta cũng rất bận rộn, 
đặc biệt là trong suốt sứ mệnh rao giảng của 
mình. Ta chỉ có ba năm rưỡi để hoàn thành sứ 
mệnh của mình, nhưng Ta vẫn dành thời gian 
cho mọi người—ngay cả với một số người mà 
những người khác cho rằng không xứng đáng 
với thời gian của Ta. Ta để cho trẻ con đến với 
Ta. Ta nói chuyện với người phụ nữ Samaria 
bên giếng nước. Ta nhìn thấy Zacchacus trên 
cây cao và yêu cầu dùng bữa tối tại nhà của ông 
ta. Ta cũng đã dành thời gian riêng để động viên 

hàng ngàn người—những cuộc trò chuyện là 
vô số và rất bình thường nên đã không được kể 
lại trong sách Tin mừng, tuy nhiên, mỗi một 
cuộc trò chuyện đều có một ảnh hưởng to lớn 
nơi cuộc sống của ai đó. Nếu Ta có thể dành 
thời gian để ngừng lại và thể hiện tình yêu, sự 
tử tế và thông hiểu đối với những người quanh 
Ta, thì con cũng có thể.

Khi con thể hiện tình yêu trong những việc 
nhỏ, Ta sẽ tuôn đổ thêm tình yêu của Ta trên 
con, nhờ đó, con có thể có thêm để cho đi, và 
có thêm để tận hưởng. Con sẽ nhận thấy việc 
cho đi bản thân “nhiều hơn” và thật sự chẳng 
phải là hy sinh gì cả. Ta sẽ đền bù cho con qua 
những ơn lành, những nguồn cảm hứng, và cả 
những người mà con dành thời gian cho họ.


