
Ba Câu Hỏi
Đại văn hào Nga, Leo Tolstoy, vào năm 1885, xuất bản 

một tập truyện ngắn, trong đó có câu chuyện tựa đề Ba Câu 
Hỏi, chúng tôi xin tóm lược sau đây.

Có vị vua kia thắc mắc ba câu hỏi mà ông ao ước có câu trả 
lời thỏa đáng. Ba câu hỏi đó là: 1. Khi nào là thời điểm đúng của 
mỗi hành động? 2. Ai là người quan trọng nhất?  3. Điều gì là 
điều quan trọng nhất nên làm?  Ông kêu gọi mọi thân hào nhân 
sĩ hãy giải đáp những câu hỏi này cho ông thì sẽ được trọng 
thưởng. Nhiều người kéo đến, trình bày những câu trả lời khôn 
ngoan, mong vua hài lòng, nhưng vua không hoàn toàn đồng ý 
với bất kỳ câu trả lời nào.

Rất thất vọng, vua bèn tìm đến một ẩn sĩ trong khu rừng 
nọ để vấn ý. Ẩn sĩ chỉ tiếp người bình dân nên vua phải giả 
dạng làm dân thường, đi bộ vào rừng và để lính hầu cận đứng 
chờ bên ngoài bìa rừng. Nhà vua gặp ẩn sĩ đang cuốc đất với 
dáng vẻ mệt mỏi. Sau khi chào thăm, vua đặt câu hỏi, nhưng 
ẩn sĩ không trả lời, cứ tiếp tục cuốc đất. Vua thấy tội nghiệp 
cho sự ốm yếu xanh xao của ẩn sĩ nên đề nghị giúp ông cuốc 
đất. Cuốc mãi đến chiều, vua lặp lại câu hỏi, nhưng ẩn sĩ vẫn 
yên lặng. Vua bực mình nói: “Tôi đến đây để tìm câu trả lời 
cho những thắc mắc của tôi, nếu ông không muốn giải đáp, xin 
cho tôi biết, để tôi đi về.”

Ngay lúc ấy, có một người đàn ông hớt hải chạy thình 
thịch về phía hai người. Người này bị một vết thương rất 
nặng ở bụng, máu chảy lênh láng, té xỉu dưới chân vua. 
Vua và ẩn sĩ giúp khiêng ông vào lều và suốt đêm, vua 
thức chăm sóc vết thương cho ông. Quá mệt sau một ngày 
dài làm việc và thức suốt đêm chăm sóc cho nạn nhân, gần 
sáng, vua thiếp đi trong giấc ngủ say nồng. 

Khi trời sáng, vua giật mình tỉnh giấc, tâm trí mênh mang 
không nhớ rõ mình đang ở đâu và làm gì. Vua giật mình khi 
thấy gương mặt râu ria rậm rạp của một người đàn ông đang 
chăm chú nhìn mình. Trong sự ngạc nhiên vô tả, vua được 
người đàn ông kia, tức là người vua đã cứu mạng hôm trước, 
xin lỗi và cho biết rằng, khi biết tin vua đến tìm ẩn sĩ, ông 
đã đến rình ngoài bìa rừng, chờ vua ra để ám sát nhà vua, trả 
thù cho người anh bị vua ra lệnh xử tử và tịch biên gia sản. 
Chờ đến tối không thấy vua ra, ông bước ra khỏi chỗ nấp 
thì gặp cận vệ của vua nên bị họ tấn công và đâm thấu một 

gươm. May nhờ được vua băng bó mà ông thoát chết, nên ông 
rất cảm động và hứa nguyện suốt đời sẽ trung thành phục vụ 
vua.  Nhà vua vui mừng vì hóa giải được mối thù và thêm một 
người bạn.  Vua hứa sẽ cho gia nhân khiêng ông về, sai y sĩ 
hoàng gia chăm sóc, và sẽ trả lại tài sản cho gia đình.

Nhà vua bước ra ngoài sân, thấy ẩn sĩ đang lom khom gieo 
hạt ở những luống đất vừa cuốc hôm qua. Vua nói với ẩn sĩ: “Lần 
cuối cùng, trước khi ra về, tôi xin ông hãy cho tôi câu trả lời.”

“Ông đã có câu trả lời.”  Ẩn sĩ đáp.
Vua trố mắt ngạc nhiên: “Câu trả lời nào?”
Ẩn sĩ từ tốn giải thích: “Ngày hôm qua, nếu ông không 

tội nghiệp tôi mà ở lại cuốc đất cho tôi, nếu ông ra khỏi khu 
rừng tức khắc, thì chắc đã bị người đàn ông kia sát hại, và ông 
sẽ hối hận vì không ở lại giúp tôi. Vậy thì thời điểm đúng là 
khi ông ở lại cuốc đất giúp tôi; tôi là người quan trọng nhất; 
và sự ông giúp đỡ tôi là điều cần làm nhất lúc đó. Sau đó, khi 
người đàn ông này chạy đến ngã quỵ dưới chân ông, thời điểm 
đúng là khi ông giúp đỡ người đó, vì nếu ông không giúp ông 
ấy, ông ấy sẽ chết mà không có dịp hòa giải với ông. Vì thế, 
ông ấy là người quan trọng nhất, và điều ông làm giúp ông ấy 
là điều cần làm nhất lúc đó. Hãy nhớ, chỉ có một thời điểm để 
làm những việc quan trọng.”

Câu chuyện kết luận rằng:
Ngay hiện tại chính là thời điểm quan trọng nhất vì chỉ 

trong thời điểm đó, chúng ta có quyền để thực hiện điều mình 
cần làm. Người quan trọng nhất là người ở cạnh chúng ta trong 
thời điểm đó, vì chúng ta không biết ai sẽ ở cạnh chúng ta trong 
thời điểm nào; và việc làm quan trọng nhất là làm điều tốt cho 
người đó, vì đó chính là lý do chúng ta hiện hữu trên đời.

Nếu áp dụng ba câu hỏi này cho chúng ta hôm nay thì 
chúng ta sẽ trả lời thế nào?

Với câu hỏi thứ nhất, có lẽ một số người sẽ trả lời rằng, 
thời điểm quan trọng nhất là lúc họ tốt nghiệp đại học, hay lúc 
họ thành công trong thương trường, hay được tiến cử vào chức 
vị lãnh đạo quan trọng, hay khi thấy con trưởng nam của mình 
trở thành người thành công trong xã hội…

Với câu hỏi thứ hai, có người sẽ cho rằng cha mẹ là 
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quan trọng hơn cả, hay vợ con là quan trọng hơn cả, hay 
quốc gia đại sự là quan trọng hơn cả, thậm chí cho rằng bản 
thân mình là quan trọng hơn cả.

Với câu hỏi thứ ba, có người cho rằng xây dựng gia đình 
hạnh phúc là quan trọng hơn cả, hay tạo nên sự nghiệp thành 
công là quan trọng hơn cả, hay cao cả hơn, rèn luyện bản thân 
trở thành người tốt là việc quan trọng nhất.

Có thật vậy chăng?
Thánh Kinh đặt nhiều câu hỏi thách thức chúng ta về quan 

niệm sống. Chúa Giê-xu từng vấn hạch thính giả của Ngài rằng: 
“Nếu quý vị có mọi điều vật chất trên thế gian này, nhưng đánh 
mất linh hồn đời đời trong hỏa ngục, thì điều đó có đáng không?”

Mùa Lễ Tạ Ơn là lúc chúng ta nhớ lại những ơn lành mình 
đã nhận lãnh, để tỏ lòng biết ơn. Có những khoảnh khắc trong 
đời, chúng ta bị rơi vào hầm hố đen tối, và như phép mầu nhiệm, 
đã có bàn tay nào đó đưa ra kéo chúng ta lên. Chúng ta vui 
mừng lắm và mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm ấy thì mỉm miệng cười. 

Có một hầm hố đen tối nhân loại đang bị rơi vào, là vũng 
bùn lầy tội lỗi mà con người cứ dần dần lún sâu từng ngày 
trong tuyệt vọng, không có lối thoát. Phép mầu nhiệm là bàn 
tay yêu thương của Chúa Cứu Thế đang đưa ra để kéo chúng ta 
ra khỏi vũng bùn lầy tội lỗi đó.  Vậy, áp dụng theo câu chuyện 
của ông Tolstoy, điều thứ nhất, thời điểm quan trọng nhất là 
khi Chúa Cứu Thế, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, đưa 
bàn tay ra để cứu giúp chúng ta. Điều thứ hai, người quan 
trọng nhất là chúng ta, là những tội nhân tuyệt vọng, không tự 
cứu mình được, chỉ run rẩy chờ đợi sự phán xét cuối cùng của 
Đấng Toàn Năng. Điều thứ ba, điều quan trọng nhất nên làm 
là, bàn tay cứu giúp đã đưa ra rồi, chúng ta có bằng lòng nắm 
lấy bàn tay ấy để được cứu ra khỏi vũng bùn lầy hay không?

Điều thứ nhất và điều thứ hai là những thực tại đã xảy ra 
rồi. Điều thứ ba là quyết định quan trọng bạn đối diện hôm 
nay. Hôm nay, thời điểm hiện tại này, khi bạn đang đọc những 
dòng chữ này, là điều quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để 
làm tốt cho mình. Hãy biến Mùa Tạ Ơn năm nay thành một 
kỷ niệm không quên, là kỷ niệm khiến bạn mỉm cười khi nghĩ 
đến, là ngày bạn quyết định nắm lấy bàn tay yêu thương ân 
cần của Chúa Giê-xu để được kéo lên khỏi chốn tuyệt vọng và 
đem đến nơi bình an, vui tươi, phước hạnh trong Ngài.

– Bình Minh

Michael Phelps
Ngày 5 tháng Tám vừa qua, trong lễ khai mạc Thế Vận 

Hội 2016 tại Rio De Janneiro, Brazil,  anh Michael Phelps, 
vận động viên bơi lội nổi tiếng đã được danh dự cầm lá cờ 
50 ngôi sao, đại diện Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội. Rồi liên tiếp 
những ngày sau đó, anh lần lượt dành nhiều huy chương vàng. 
Và đến nay, anh đã dành được tổng cộng 28 huy chương trong 
đó có 23 huy chương vàng.

Năm 2012, sau khi đoạt 6 huy chương Thế Vận Hội tại 
Luân Đôn, Anh Quốc, anh Michael Phelps  tuyên bố chấm dứt 
các cuộc tranh tài. Anh tâm sự với hãng thông tấn ESPN rằng 
anh rất đau khổ khi quyết định như vậy. “Không bơi lội nữa thì 
tôi là gì? Đời tôi đổ vỡ. Dường như có một quả bom nổ chậm 
gắn chặt vào người tôi. Tôi mất hết tự tin, cảm thấy không còn 
một chút giá trị nào cả. Tôi không còn muốn hiện diện trên 
đời này nữa.” Tháng Chín, năm 2014, anh bị cảnh sát bắt vì 
tội say rượu lái xe tại Baltimore, bang Maryland, quê nhà của 
anh. Ngay sau khi bị bắt về tội say rượu lái xe, anh tự cách ly 
khỏi người thân và bạn bè. Anh nghĩ rằng thế giới không có 
anh thì tốt hơn nên anh nghĩ đến chấm dứt cuộc đời mình là 
giải pháp tốt nhất. Ai cũng nghĩ rằng thời kỳ vàng son của anh 
đã chấm dứt. Giờ đây, anh chỉ nằm dài trông ngày tháng dần 
qua. Nhưng không! Anh đã vươn lên. Anh đã hồi phục, đã tìm 
lại được mục đích của cuộc đời và quyết định tranh tài trở lại.  
Bạn có biết lý do giúp anh phục hồi không?

Ông Ray Lewis là người bạn Cơ Đốc thân thương mà 
anh Phelps xem là “người bạn cao niên.” Biết rõ tình trạng 
vô vọng của anh Phelps, ông Lewis đến thăm anh và với thái 
độ ôn hòa, ông nói, “Bây giờ là lúc chúng ta phải chiến đấu... 
phải vực sức sống lên. Đừng bi quan. Bi quan chúng ta sẽ mất 
hết.” Ông Lewis cố gắng thuyết phục anh Phelps vào nghỉ 
dưỡng sức tại một trai phục hồi cho khuây khỏa tâm linh. Ông 
cũng tặng anhg Phelps một quyển sách nhan đề “Sống Theo 
Đúng Mục Đích” của Mục sư Rick Warren, một người bạn của 
ông. Nội dung quyển sách cho biết chúng ta được tạo dựng 
bởi mục đích của Thiên Chúa và Ngài đang mong đợi chúng 
ta khám phá cuộc đời mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chúng 
ta – trên đất này và cho đến cõi vĩnh hằng. Tác giả sách “Sống 
Theo Đúng Mục Đích” còn khuyên chúng ta không nên sống 
cô đơn, không bạn bè, phải phục hồi các mối tương giao mà 
vì lý do nào đó mà mình cắt đứt. Anh Phelps đã nghe theo lời 
khuyên này. Chính quyển sách ấy đã làm thay đổi cuộc đời của 
anh Phelps. Đọc xong, anh Phelps gọi ngay cho ông Lewis: 
“Hay quá! Quyển sách tuyệt vời! Tôi không thể tưởng tượng 
được. Tôi không biết cảm ơn ông bạn thế nào đây! Ông đã cứu 
đời tôi...!” Anh Phelps đã thú thật với đài truyền hình ESPN 
rằng, quyển sách của Mục sư Rick Warren có một quyền lực 
nào đó biến đổi cuộc đời của anh, và giúp anh biết rằng, cuộc 
đời anh có một mục đích cao đẹp mà anh cần theo đuổi. Anh 
quyết định tìm đến cha mình để phục hồi lại mối liên hệ đổ vỡ 
suốt hai thập kỷ nay; hai cha con ôm nhau trong nước mắt. Đời 
sống anh được phục hồi mà không cần đến một nguồn động 
viên nào để tăng sức; sự phục hồi khỏi cơn trầm cảm tâm lý 
của anh là một phép lạ, niềm hy vọng trong lòng anh đang nở 
rộ, hai yếu tố ấy quá đủ để anh trở lại tham dự Thế Vận Hội, 
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anh tự thấy mình không đủ ngôn ngữ để diễn tả được niềm vui 
kỳ lạ đang bao trùm trên anh.

Câu chuyện mà anh Michael Phelps trải qua, nhắc nhở 
chúng ta rằng, dù cuộc đời có bệ rạc đến đâu, dù trong lòng 
chúng ta không còn một tia hy vọng nào, thì Thiên Chúa vẫn 
cứ ở bên chúng ta. Câu chuyện của anh cũng nhắc những ai 
đang đặt niềm tin vào Thiên Chúa cần phải tiếp cận với những 
người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, giúp họ khơi lại ánh 
sáng hy vọng và phục hồi khỏi tình trạng bế tắc.

– CTM

Phiếu Bảo Hành Vô 
Thời Hạn

Một công ty đã đăng một quảng cáo cho sản phẩm 
của mình, và chế độ bảo hành như sau:

1. Tất cả sản phẩm được bảo hành 1 năm.
2. Khách hàng có nhu cầu bảo hành 2  
  năm sẽ tính thêm 20% giá trị hợp đồng.
3. Các lỗi được bảo hành:

a. Lỗi do sản phẩm kém chất lượng:  
  Bị cong, bong tróc, bạc màu.

b. Lỗi do khâu sản xuất khiến sản phẩm  
  không vận hành tốt.

4. Các lỗi không được bảo hành:
a. Sản phẩm bị hư do tác động từ bên  

 ngoài (nhiệt, nước, lực đập mạnh..).
b. Sản phẩm bị hư do nguồn điện không  

 ổn định.
c. Do người sử dụng không vận hành  

 đúng theo hướng dẫn.
Bất cứ công ty nào cũng có những quy định bảo 

hành tương tự để bảo vệ quyền lợi của công ty lẫn 
quyền lợi của khách hàng.

Nhưng chúng ta ai cũng có được một phiếu bảo 
hành rất đặc biệt: “Phiếu bảo hành vô thời hạn” cho tất 
cả các bộ phận trên cơ thể chúng ta. Lời hứa bảo hành 
này đã được ghi rõ trong quyển sách bán chạy nhất thế 
giới. Đó là Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, sách Ê-sai 
46:3-4 đã ghi rõ “…Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các 
ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe Ta, Ta đã 
gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi 
từ trong lòng mẹ. …Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác 
các ngươi nữa…” (từ “gánh vác” bao hàm chịu trách 
nhiệm chăm lo). Đây là lời hứa của Đấng đã tạo dựng 
nên cơ thể chúng ta. Ngài hứa bảo hành không chỉ một 
mà nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta.

Hãy dùng khoa học, y học tìm hiểu về một bộ 
phận nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong cơ thể con 

người là cái lưỡi, để nhận biết rằng lời hứa trên đã 
được thực hiện vô cùng chính xác.

Mỗi ngày chúng ta thưởng thức những món ăn 
ngon, những hương vị trái cây đậm đà, chúng ta có bao 
giờ tự hỏi làm sao mình có thể cảm nhận được hết vị 
ngon ngọt, mặn mà đó không? Tất cả những cảm nhận 
đó đến từ cái lưỡi. 

Cái lưỡi có bốn chức năng quan trọng mà trong 
tiếng Việt đều bắt đầu bằng chữ N: Nếm, Nói, Nhai, và 
Nuốt. Lưỡi giúp con người nếm để phân biệt, thưởng 
thức các vị khác nhau trong thực phẩm, nước uống 
cũng như dược phẩm hoặc các chất khác. Ðó là Vị 
Giác, một trong năm giác quan của cơ thể.

Điều thú vị nhất khi nghiên cứu về cái lưỡi là có 
những chồi nhỏ gọi là nụ nếm (Bud taste) nằm rải rác 
ở mặt trên của lưỡi. Chính những nụ nếm làm cho bề 
mặt của lưỡi khi nhìn vào gương nó không được nhẵn 
láng. Nhìn qua kính hiển vi điện tử, nụ nếm nhỏ li ti có 
hình dạng như một củ hành.

Nụ nếm được phân bố thành từng vùng trên bề 
mặt lưỡi với các thụ cảm khác nhau: 

1. Phần sát cuống lưỡi: cảm thụ vị đắng
2. Phần hai bên rìa lưỡi, phía trong gần 

cuống lưỡi: cảm thụ vị chua
3. Phần hai bên rìa lưỡi, phía đầu lưỡi: cảm 

thụ vị mặn
4. Phần ngay đầu lưỡi: cảm thụ vị ngọt

Nghiên cứu về sự phân bố các nụ nếm trên bề 
mặt lưỡi, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa thật 
nhân từ và tinh tế. Lúc nào Ngài cũng muốn chúng ta 
cảm nhận hương vị ngọt ngào trước, rồi đến mặn mà, 
còn chua và đắng chúng ta cảm nhận sau cùng. Nên 
trong mối quan hệ nào của chúng ta với mọi người 
chung quanh, hãy tìm và cảm nhận tất cả hương vị 
ngọt ngào và mặn mà trước, vì đây là điều mà Đấng 
tạo dựng nên cơ thể con người mong muốn. 

Vị ngọt và mặn nằm ở đầu lưỡi nên ta có thể giữ 
nó lại trong miệng đến khi nào mình muốn. Loại thực 
phẩm có vị chua và đắng khi ta cảm nhận được nó, lúc 
đó thức ăn đã vào đến phần gần cuống lưỡi và chúng 
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ta phải nuốt vào, nếu 
không chúng ta sẽ có 
cảm giác buồn nôn. 
Thiên Chúa cũng 
muốn điều đó, Ngài 
muốn chúng ta đừng 
nên giữ những cay 
đắng, những chua 
cay lâu quá, hãy 
nuốt nó vào trong 
và tiêu hóa nó đi. Vì 
khi giữ lại người tổn 
thương đầu tiên là 
chính mình.

Điều đáng nhớ 
nhất là từ khi sinh 

ra, mỗi người có trên 10,000 nụ nếm được phân bổ 
rải rác khắp bề mặt của lưỡi. Vì phải sử dụng hằng 
ngày, nên các nụ nếm cũng bị hao mòn. Nhưng chúng 
ta đã được một phiếu bảo hành vô thời hạn. Một số 
nụ nếm tự động tiêu hủy và được thay thế ngay bằng 
các nụ mới. Tuổi thọ của nụ nếm trung bình là 10 
ngày. Cứ 10 ngày là chúng ta sẽ được thay một nụ 
nếm mới.

Trong mỗi nụ nếm chứa cả ngàn tế bào vị giác. 
Các tế bào này được hóa chất trong thức ăn nước uống 
kích thích và chuyển cảm thụ vị giác theo dây thần 
kinh lên não để nhận diện hương vị món ăn. 

Một điểm khác cho thấy sự yêu thương, quan tâm 
đến tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta, bên 
cạnh việc tạo ra những nụ nếm, thay mới nó thường 
xuyên; Ngài còn giúp rửa nó để chúng ta có thể cảm 
nhận được các vị khác nhau trong một bữa ăn. Niêm 
mạc lưỡi có những tuyến tiết ra nước bọt để rửa sạch 
các nụ nếm sau khi cảm nhận một vị để cơ thể tiếp tục 
thụ cảm một vị mới. Chính vì vậy mà chúng ta có thể 
tận hưởng một bữa ăn với nhiều hương vị khác nhau.

Buồn thay, có một số người giàu có và thành đạt 
lại nghĩ rằng: “Chính bằng cấp, học vị của tôi đã đưa 
tôi vào vị trí xã hội này, từ đó tôi có thể kiếm thật 
nhiều tiền, và tôi có thể đến những nơi sang trọng để 
thưởng thức hết những món ngon vật lạ.” Nhưng họ 
quên rằng nếu cái lưỡi không còn cảm thụ được hương 
vị thì nem công chả phụng cũng trở thành vô vị. Bằng 
cấp, tiền bạc, hay địa vị không mua được những nụ 
nếm nhân tạo để thay vào cái lưỡi.

Cho đến nay, khoa học y học đã phát triển đến 
đỉnh cao, nhưng vẫn chưa có công trình nào phát 
minh ra một thiết bị có thể thay thế những nụ nếm 
trên bề mặt lưỡi của người. Các phương pháp điều trị 

rối loạn vị giác còn rất hạn chế.
Cái lưỡi chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong toàn 

cơ thể con người, mà chúng ta đã thấy sự kỳ diệu mà 
Thiên Chúa ban cho loài người. Ngoài ra mỗi ngày, hệ 
thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa v.v… 
vẫn hoạt động một cách nhịp nhàng. Những tế bào mới 
vẫn liên tục được tái tạo để thay thế những tế bào chết. 

Điều đáng quan tâm là những nụ nếm trên bề mặt 
lưỡi được thay mới mỗi 10 ngày, không cần một điều 
kiện nào để việc thay mới này được xảy ra và điều này 
được thực hiện suốt đời. (Đến lúc chúng ta ngoài 50 tuổi 
việc thay đổi này có chậm đi, vì nhu cầu sử dụng của 
chúng ta không cao. Từ 10,000 nụ nếm sẽ giảm xuống 
5,000 nụ nếm, nên lưỡi người cao tuổi có vẻ láng bóng 
hơn, nhưng vẫn được thay mới mỗi ngày đến suốt đời). 

Việc thay mới nụ nếm không có sự phân biệt nào. 
Người giàu cũng như người nghèo, người có bằng cấp 
thật cao cũng như người không biết đọc chữ, người 
có địa vị cao cũng như người bình thường đều được 
hưởng quyền lợi ngang nhau. Ai cũng chỉ có khoảng 
10,000 nụ nếm và ai cũng sẽ được thay nụ mới mỗi 10 
ngày. Không vì ít học hay nghèo khó mà số nụ nếm bị 
giảm đi, và thời gian thay nụ mới bị trì hoãn trễ hơn. 

Bên cạnh đó Thiên Chúa cũng hướng dẫn chúng 
ta cách sử dụng cái lưỡi: “Chớ có một lời dữ nào ra 
từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một 
vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho người 
nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). “Người nào cũng phải 
mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b). 
“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm 
thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi 
người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6).

Nhưng trong cuộc sống, chúng ta ít khi làm theo 
những hướng dẫn này. Chúng ta thường dùng theo 
cách riêng của minh: “Đồng một lỗ miệng mà ra cả 
sự khen ngợi và rủa sả!..” (Gia-cơ 3:10). Ngài cũng 
đã biết trước, nên trong sách Ma-thi-ơ 12:34 có ghi lại 
rằng “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới 
nói ra.” Thiên Chúa biết rằng trong cuộc sống chúng 
ta mỗi ngày, không ai có thể tránh được lỗi lầm ra từ 
miệng lưỡi: “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách 
lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy 
là người trọn vẹn...” (Gia-cơ 3:2). 

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta 
“Phiếu bảo hành vô thời hạn.” Phiếu bảo hành này có 
những điểm rất đặc biệt: Không có thời hạn; không 
đòi hỏi điều kiện; luôn vì quyền lợi của chúng ta; 
luôn bảo vệ chúng ta. Cho dù chúng ta không thực 
hiện theo hướng dẫn sử dụng, nhưng Ngài vẫn tiếp 
tục bảo hành, yêu thương. Thậm chí để bảo vệ chúng 
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ta trước những lỗi lầm do chính chúng ta gây ra, Ngài 
đã không ngại xuống trần gian và chịu chết trên thập 
tự để gánh lấy tội thay cho chúng ta.

Có ai trong vòng chúng ta dám tự nhận rằng 
mình chưa hề phạm một lỗi dù nhỏ từ miệng lưỡi 
mình không? Vậy hãy mau đến với Ngài, Đấng đã 
ban tặng cho bạn “Phiếu bảo hành vô thời hạn” ngay 
khi bạn xa cách Ngài, từ chối Ngài. Hằng ngày Ngài 
vẫn yêu thương chăm sóc lưỡi của bạn để bạn thưởng 
thức được cao lương mỹ vị. Ngài còn muốn chăm sóc 
cả linh hồn bạn từ nay cho đến đời đời. Hãy đón nhận 
Ngài vào lòng, Ngài đã hứa rằng “Dù tội các ngươi 
như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như 
son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).

Mỗi sáng khi thức dậy, đứng trước gương đánh 
răng, còn cảm nhận được vị cay cay của kem đánh 
răng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Mỗi ngày khi chúng 
ta ăn hoa quả, còn thưởng thức được vị ngọt ngọt của 
trái mận, chua chua của trái táo, bên cạnh việc gửi lời 
cám ơn đến người tặng những thứ trái cây đó, chúng 
ta đừng quên dâng lời tạ ơn đến Đấng đã cho chúng ta 
nếm được vị ngọt và vị chua của nó. Hãy nói như một 
tác giả đã nói: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng 
nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ 
lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14).

– Blessings

Niềm Tin và Đời Sống
Paganini

Hôm ấy là một ngày trời lạnh buốt tại thành phố Luân 
Đôn, một ông lão khiếm thị ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ ở 
một góc phố, tay cầm một chiếc vĩ cầm rất cũ. Ông run rẩy đàn 
một vài bản nhạc cổ điển và trước mặt ông là một chiếc hộp 
thiếc. Thỉnh thoảng khách qua đường dừng lại, bỏ vào chiếc 
hộp thiếc vài đồng xu. Nghe tiếng động, ông lão lên tiếng cảm 
ơn. Lúc tối, có hai người ăn mặc sang trọng dừng lại. Một 
người nói bằng mội giọng tiếng Anh không mấy đúng: “Tội 
nghiệp ông lão! Không ai cho tiền cả nhỉ? Kéo đàn cho hay 
vào, họ phải cho chứ!” Người đàn ông kia bảo ông lão: “Xin 
cho tôi mượn đàn của ông một lúc!” Ông lão đưa ngay và chờ 
đợi. Người khách cầm cây đàn và nhận ra đây là một chiếc đàn 
khá tốt. Thế rồi ông kéo đàn, hết bài này sang bài khác, toàn 
là nhạc cổ điển nổi tiếng. Mọi người qua đường dừng lại ngày 
càng đông vì tiếng đàn hay quá. Sau nửa giờ đồng hồ, người 
khách dừng đàn, lấy mũ của ông đưa qua trước mặt những 
người nghe. Mọi người đều bỏ tiền vào. Chỉ chốc lát, chiếc mũ 
đầy tiền, ông khách lấy ra đưa vào tay ông lão. Sau đó cũng 
trả lại cây đàn. Ông lão xúc động, lắp bắp: “Cảm ơn ông đã có 
lòng tốt. Làm sao tôi có thể tạ ơn ông được. Xin ông cho biết 
quý danh để tôi ghi nhớ!” Ông khách nói thật nhanh: “Tôi là 

Paganini!” Ông lão chưa kịp nói gì thì ông khách và người bạn 
đã rẽ sang phố khác và tiếp tục đi.

Giới âm nhạc đều biết Niccolò Paganini (1782-1840) 
là một nhạc sĩ vĩ cầm tài danh của nước Ý. Năm 9 tuổi, ông 
biểu diễn đàn vĩ cầm tại Genoa. Kể từ năm 13 tuổi, ông là 
thần tượng của người Ý. Cũng từ năm 13 tuổi, ông đã sáng 
tác nhiều bản nhạc dành cho đàn vĩ cầm đến nay vẫn còn 
nổi danh trên thế giới.

Ông Niccolò Paganini dù nổi danh và giàu sang nhưng 
lúc nào cũng thương xót người nghèo. Các tác phẩm của 
ông cũng như tiếng đàn cộng với các nghĩa cử đã khiến con 
người này trở thành huyền thoại.

Những Bức Thư Ðến Trễ
Năm 1943, giữa Thế Chiến Thứ Hai, một người lính Hoa 

Kỳ tên Alex Tornquist ngồi trên chiến hạm lên đường đến mặt 
trận tại Âu châu. Anh nhớ sinh nhật con trai 14 tuổi của mình 
nên lấy giấy viết thư mừng sinh nhật con. Lá thư này gửi về 
thành phố Seattle, bang Washington. Người lính tiếp tục lên 
đường tham chiến, sau đó anh bị trọng thương, được cứu chữa, 
và sau cùng anh được về với gia đình. Thời gian trôi qua nhanh. 
Năm 1965 người lính lâm bệnh và qua đời.

Con trai của người lính ấy là Kenneth Tornquist, vừa đúng 
70 tuổi. Năm 1998 ông bỗng nhận được bức thư mà cha viết 
từ năm 1943 trên tàu chiến khi ấy. Không hiểu vì sao bức thư 
ấy lại vào tay một nhà buôn tem thư. Khi thấy địa chỉ, nhà 
buôn này cho nguyên bức thư vào một phong bì khác, dán 
tem mới và gửi cho ông Kenneth Tornquist. Ông Kenneth đọc 
thư của cha trong nước mắt, ông tưởng tượng khi ấy mình chỉ 
mới 14 tuổi. Bao nhiêu lời chúc của cha gần như đã thành sự 
thật. Bức thư đến trễ đúng 55 năm. Nhưng dù sao ông cũng 
đã nhận được bức thư và ông hiểu được tình thương của cha 
đối với mình.

Anh Victor Johnson bị tai nạn gãy chân phải vào bệnh 
viện tại Frankfort, bang Kentucky. Cha mẹ anh tại bang 
Washington nghe tin này vội viết một tấm thiệp chúc lành và 
gửi vào ngày 2/10/1961. Thư chỉ dán một con tem 7 xu. Một 
ngày cuối năm 1998, bưu điện tại Frankfort tìm thấy tấm thiệp 
này và giao lại cho anh Victor. Cầm tấm thiệp, anh Victor cười 
ngất, vì không hiểu tại sao thư đi lâu như thế: 37 năm. Chân 
anh đã lành từ hồi nào và cha mẹ cũng đã qua đời. Nhưng anh 
Victor rất mừng vì dù sao cha mẹ cũng đã nghĩ tới anh, chỉ tiếc 
là thiệp đến quá trễ mà thôi. 

Hai trường hợp kể trên nghe rất lạ tai trong thời đại mà 
người ta có thể gọi điện thoại hay gửi điện thư trong vài phút. 
Thời gian 55 năm hay 37 năm lâu thật, nhưng những lá thư ấy 
may mắn cũng đến tay người nhận, và may mắn hơn là người 
nhận còn sống. 

Có một bức thư của Thiên Chúa đã gửi cho mỗi người ở 
trần gian này, nhưng có khi người nhận không muốn đọc thư, 
hoặc bài bác chỉ trích nội dung của thư. Chỉ có một số người 
bằng lòng nhận, đọc và sống đúng như lời thư dạy bảo. Bức 
thư mà Thiên Chúa gửi cho mỗi người trên trần gian này chính 
là tin mừng về việc Thiên Chúa sai Chúa Giê-xu xuống trần 
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Ân Sủng Diệu Kỳ
Nhìn những chiếc lá vàng khô cuốn bay theo gió, lòng tôi 

lâng lâng nhớ đến những buồn vui trong cuộc sống... Có lúc 
tưởng chừng như vô vọng, kiệt sức, bất lực... tôi thấy mình 
thật mong manh, yếu đuối. Tôi nhận ra rằng, dù giàu có, tài 
giỏi, thành công, hay quyền lực, nhưng khi đối diện với bệnh 
tật, sinh tử thì những điều mình có đó, tất cả đều trở nên vô 
nghĩa... Tôi hiểu được con người là giới hạn, nên tôi luôn tìm 
cầu nơi Đấng Vô Hạn. 

Như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng có buổi họp mặt 
trong ngày Lễ Tạ Ơn để cùng chia sẻ về những ơn phước nhận 
được trong năm. Đặc biệt năm nay, đối với gia đình tôi lại 
càng thêm ý nghĩa... 

Tôi nhớ cách đây mười năm vào khoảng thời gian này, ba 
tôi bị đau đầu khiến ông mệt mỏi, khó chịu. Ông chưa bao giờ 
bị đau như thế. Dù đã uống thuốc nhưng cơn đau vẫn không 
giảm. Tôi đưa ông đi khám bệnh, bác sĩ nói có lẽ ông làm việc 
quá căng thẳng nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng 
gần một tuần rồi mà ông vẫn bị cơn đau hành hạ, má tôi đề 
nghị nên đưa ba đi châm cứu xem sao. Sáng thứ Bảy, chúng 
tôi rời nhà sớm vì phải mất 45 phút lái xe. Đến nơi, không hiểu 
sao lúc này ba tôi không tự đi được, chúng tôi phải dìu ông 
cách chậm chạp. Vị y sĩ vừa thấy ông liền nói: “Tôi chỉ châm 
cứu cho người tỉnh chứ không châm cứu cho người mê. Có 
thể trong đầu ông ấy có vấn đề rồi, gia đình đưa ông đi chụp 
quang tuyến xem sao.” 

Một tiếng sau chúng tôi đến nơi phòng quang tuyến, vì 
không có hẹn nên phải chờ thêm hai tiếng nữa. Sau khi xem 
kết quả hình chụp, bác sĩ nói ba tôi bị xuất huyết não đã ba 
ngày rồi, cần nhập viện gấp. Đến lúc này ba tôi như người say, 
không thể đứng vững, tuy ông có thể nói chuyện nhưng đôi 
mắt cứ nhắm nghiền. 

Lại thêm 30 phút nữa mới đến bệnh viện. Thật lạ lùng, lần 
đầu tiên tôi thấy trong phòng cấp cứu không có một bệnh nhân 
nào. Bấy giờ ba tôi hoàn toàn mất khả năng điều khiển, mặt 
bên phải bị sưng, miệng thì méo xệ xuống. Các bác sĩ nhanh 
chóng cấp cứu cho ông. Độ nửa giờ sau, bác sĩ tìm gặp chúng 
tôi, ông nói: “Não của ông ấy bị xuất huyết đã hơn mười ngày 
rồi. Không có cách nào ngoài việc phẫu thuật để lấy máu ứ 
ra.” Nghe vậy, má tôi bật khóc, bà gần như muốn xỉu; riêng 

tôi cũng sợ hãi vô cùng. Chúng tôi vào gặp ba trước khi đưa 
ông vào phòng mổ. Bác sĩ nói với má tôi: “Bà có mời mục sư 
cầu nguyện không? Chúng tôi có thể đợi ... Bà hãy nói chuyện 
với ông ấy một chút, tuy ông không thể nói nhưng vẫn có thể 
nghe.”  Nhìn ba với bao dây nhợ gắn vào người cộng thêm 
những điều bác sĩ vừa nói khiến tôi chết lặng. Lúc này tôi mới 
hiểu cảm giác sắp xa người thân yêu khủng khiếp như thế nào. 
Vì quá gấp rút nên không mời mục sư được, tôi chỉ kịp gọi 
điện thoại cho một người quen và nhờ cầu nguyện cho ba tôi.

Ngồi trong phòng chờ đợi, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, 
cầu nguyện, và cầu nguyện... Ba giờ sau, bác sĩ bước ra cho 
biết phẫu thuật thành công, hiện ông đang trong phòng hồi 
sức. Chúng tôi hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu 
xin của chúng tôi. Vài ngày sau, ba tôi được về nhà. Một lần 
nữa chúng tôi tạ ơn Chúa vì ông không bị một biến chứng nào. 
Ba tôi phục hồi rất nhanh, tuy nhiên vẫn phải uống thuốc mỗi 
ngày và nhất là giữ cho vết mổ luôn sạch sẽ. Đáng lẽ sau một 
tuần, vết mổ phải khô và liền da; đằng này, chỗ mổ lại hơi 
sưng và ửng đỏ. Chúng tôi đưa ông đi khám, bác sĩ nói vết mổ 
bị nhiễm trùng nên phải giải phẫu ngay. Ba ngày sau, bác sĩ 
xem lại vết mổ trước khi cho ba tôi xuất viện. Nhưng vết mổ 
vẫn đỏ, lần này còn có thêm chút nước màu vàng đục rỉ ra nữa. 
Vị bác sĩ lắc đầu nói: “Phần nhiễm trùng đã lan tới xương sọ, 
tôi phải giải phẫu để lấy phần xương bị nhiễm trùng ra.” Thế 
là ba tôi lại chịu thêm một lần phẫu thuật nữa. 

Cuối cùng ba tôi cũng được về nhà với vết lõm trên đầu, 
chờ đến khi có mẩu xương sọ sẽ ráp vào. Vết mổ cũng bắt đầu 
khô và kéo da non, nhưng không biết sao ông lại bị nóng sốt, 
ban ngày thì nóng, đến chiều tối thì lạnh run. Chúng tôi thấy 
ngày càng yếu nên vội đưa ông đi cấp cứu. Sau nhiều giờ chờ 
đợi, kết quả là ông bị mất một lượng lớn bạch huyết cầu, vì 
chưa biết nguyên nhân nên phải lưu lại bệnh viện để theo dõi. 
Suốt một tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông vẫn 
sốt cao, bác sĩ biết ông bị nhiễm trùng nhưng vẫn không biết 
ở chỗ nào. Một tối nọ, má tôi đang trò chuyện với ba, tự nhiên 
ông thở dồn dập, đôi mắt mở trừng, ông muốn nói gì đó nhưng 
không được nên cố vẫy tay như chào tạm biệt. Má tôi hoảng 
sợ, vừa khóc vừa kêu cứu. Các bác sĩ nghe tiếng má tôi liền 
mang theo dụng cụ cấp cứu chạy nhanh đến phòng ba tôi, họ 
bảo má tôi ra ngoài chờ. Khi ấy tôi không có mặt ở đó, vừa 
nhận được điện thoại của má, tôi phóng xe chạy như bay. Thật 
tình lúc đó tôi rất lo sợ, vừa lái xe tôi vừa cầu nguyện xin Chúa 
chăm sóc ba tôi và cho tôi đến nơi bình an. Ngồi trong phòng 
đợi, tôi và má cùng cầu nguyện. Một lát sau, chúng tôi được 
vào thăm ba, bác sĩ nói ông bị dịch nước tràn vô phổi, ông còn 
khuyên chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần vì hiện giờ ba tôi rất 
yếu, họ chỉ giúp cho ông ngủ được thôi, ngày mai mới quyết 
định làm gì. Nhìn ông nằm trên giường mà như bị treo vậy, 
phần đầu của giường được dựng cao, những ống nhựa nhỏ 
được gắn vào người, còn thêm hai, ba loại máy theo dõi nữa. 
Thật sự tôi không biết ông có chịu nổi không. 

Cám ơn Chúa cho sức khỏe ba tôi đỡ hơn. Các bác sĩ bắt 
đầu tìm chỗ bị nhiễm trùng. Họ xét nghiệm đủ thứ, từ phổi, 
bao tử, thận, gan, cuối cùng là tim. Thì ra một van tim của ông 
bị nhiễm trùng. Các bác sĩ chọn chữa trị bằng thuốc, nhưng 
thấy không khả quan nên quyết định giải phẫu. Thật khủng 

gian để hy sinh chuộc tội cho loài người. Ai tin nhận thì được 
tha tội, được tái tạo, và được hưởng hạnh phúc thật.

Ðây là bức thư quan trọng nhất cho chúng ta, vì không 
phải là thư mừng sinh nhật hay thư chúc lành bệnh, nhưng là 
tin mừng, là con đường đưa nhân loại từ chỗ tối tăm tội ác vào 
miền ánh sáng, thương yêu, tha thứ, và thánh thiện.

Bức thư đã được gửi từ hơn hai ngàn năm trước sẽ đến với 
bạn hôm nay, nếu bạn bằng lòng nhận. Khi bạn bằng lòng tin 
nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là bạn đã nhận bức thư của Thiên 
Chúa. Nếu bạn bằng lòng mời Chúa vào cuộc đời mình, hạnh 
phúc sẽ đến với bạn. 

– Nguyễn Sinh
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khiếp, chỉ trong một thời gian ngắn mà ba tôi phải chịu bốn 
lần phẫu thuật. Lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Tạ ơn 
Chúa, ca phẫu thuật rất thành công. Cả nhà vui mừng đón ông 
xuất viện. Sức khỏe ông ngày một tốt, và ông có thể tự lái xe đi 
làm như trước đây. Một thời gian sau, bệnh viện gọi ba tôi trở 
lại để gắn mãnh xương vào hộp sọ. Mọi sự đều tốt đẹp trong 
sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Dù đã qua mười năm nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ những ân 
tình mọi người dành cho gia đình tôi. Tôi xin mượn trang giấy 
này để một lần nữa gửi lời cám ơn đến những người đã yêu 
thương, nâng đỡ, chia sẻ, và cầu nguyện cho chúng tôi trong 
những lúc khó khăn. Trên tất cả, tôi xin dâng lên Chúa lòng biết 
ơn sâu sắc về ân sủng diệu kỳ Chúa đã ban cho gia đình tôi. 

Qua câu chuyện này, tôi muốn được chia sẻ đến bạn những 
phước hạnh thiên thượng. Nếu không có Chúa, tôi không thể 
có sự bình an và sức chịu đựng để vượt qua những hoang 
mang, lo lắng, và nỗi sợ hãi. Tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu 
nguyện. Chúa là Đấng Vô Hạn đã nhậm lời cầu xin của tôi, và 
Ngài đã ban cho còn hơn những điều tôi trông đợi. Ân sủng 
Chúa thật diệu kỳ biết bao. 

Bạn có muốn nhận những phước hạnh như tôi không? Chỉ 
cần bạn thật lòng đặt niềm tin nơi Chúa, ân sủng của Ngài sẽ 
tuôn tràn trên bạn.

– Thiên Đăng

Trả Giá Rất Nhỏ
Câu chuyện thật sau đây đã xảy ra bên Nam Phi. Một 

người sinh sống tại một thành phố nhỏ, ngày kia nhận được 
giấy từ bưu điện gọi ra lãnh một hộp quà từ Anh quốc gửi 
đến. Khi nghe nhân viên bưu điện bảo phải trả một lệ phí nhỏ 
để nhận hộp quà, người này từ chối. Hộp quà ấy bị xếp vào 
loại hàng vô thừa nhận và có lúc nhân viên bưu điện đem ra 
làm đồ gác chân. Mười bốn năm sau, ty bưu điện đem các 
bưu kiện vô thừa nhận ra bán đấu giá. Một người hiếu kỳ đã 
trả một số tiền nhỏ để mua được gói quà ấy. Khi mang về 
nhà, người này mở hộp quà ra và thấy bên trong đầy ắp giấy 
bạc Anh quốc, đáng giá hàng chục ngàn đô-la. 

Thật là một chuyện hi hữu, người đáng lý được hưởng một 
món tiền lớn lại từ chối, còn người chỉ bỏ ra một món tiền nhỏ 
để mua một cái hộp cũ, lại được may mắn ngàn năm một thuở! 
Có điểm câu chuyện không cho chúng ta biết là: Ai ở bên Anh 
quốc đã gửi hộp quà và vì lý do người đó gửi qua Nam Phi? 

Khi đọc câu chuyện này, chúng tôi nghĩ đến lời tạ ơn Thiên 
Chúa của Thánh Phao-lô: “Cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài ban 
Chúa Cứu Thế cho chúng ta. Ðó là món quà vô cùng vĩ đại.” 

Thánh Phao-lô là người được Thiên Chúa gửi cho một 
món quà. Không như người nọ đã từ chối món quà vì không 
chịu trả một giá nhỏ, ông Phao-lô đã tiếp nhận món quà của 
Thiên Chúa, đã tận hưởng món quà đó, đã biết được món quà 
của Thiên Chúa là vô cùng vĩ đại, nên ông Phao-lô đã lớn tiếng 
tạ ơn Thiên Chúa, và giới thiệu món quà của Thiên Chúa cho 
chúng ta. Nếu bằng lòng trả một giá rất nhỏ, người ở Nam Phi 
đã nhận lãnh được một món tiền to lớn gấp mấy chục ngàn lần 

giá mình đã trả. Ông Phao-lô đã bằng lòng trả một giá rất nhỏ 
và đã nhận được Chúa Cứu Thế, đã được tất cả phước hạnh 
của Thiên Chúa ban cho trong Chúa Cứu Thế, và được hưởng 
thiên đàng hạnh phúc đời đời. 

Khi đọc đến đây, có lẽ bạn thắc mắc hỏi: Tại sao trước 
nay tôi thường nghe Thiên Chúa luôn tặng quà vô điều kiện, 
không bao giờ đòi hỏi người nhận phải trả một giá nào, mà 
nay ông Phao-lô phải trả một giá nhỏ? Giá đó là gì? Xin thưa, 
giá mà ông Phao-lô phải trả đó không phải là việc lành, công 
đức, hay lập công chuộc tội. Nhưng giá ông Phao-lô cũng 
như những người muốn tiếp nhận Chúa Cứu Thế đều phải trả 
là tấm lòng thành. 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta từ trước khi sáng thế, 
Ngài đã sai phái Chúa Cứu Thế là Con Một của Ngài xuống 
trần gian, mang thể xác bằng xương bằng thịt, Ngài gánh thay 
tội lỗi chúng ta và chịu chết trên cây thập tự, nhưng Ngài đã 
chiến thắng tử thần và sống lại trong vinh quang. Chúa Cứu 
Thế vâng lệnh Thiên Chúa hoàn thành trọn vẹn công cuộc cứu 
rỗi, không ai có thể thêm bất cứ điều gì vào chương trình đó. 
Ai muốn nhận sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế chỉ cần nhận với 
tấm lòng thành và đặt trọn niềm tin vào Ngài. Với tấm lòng 
thành, chúng ta thưa với Chúa Cứu Thế: Lạy Chúa, con tin 
Chúa đã yêu thương con, đã gánh vác tất cả tội lỗi của con, và 
đã chịu chết vì con trên cây thập tự. Con xin Chúa thanh tẩy 
mọi tội lỗi của con, xin Ngài ngự trị trọn đời sống con. 

Khi bạn bằng lòng trả giá rất nhỏ đó, Chúa Cứu Thế sẽ 
vào lòng bạn, sống trong bạn với tình thương bao la của Ngài, 
và ban cho bạn thiên đàng hạnh phúc đời đời. 

 
– CTM

 Vượt trên Số Phận
Anh Mark Wellman, 29 tuổi, bị tê liệt từ chân trở xuống 

trong một tai nạn trước đây. Nhưng không vì sự mất mát đó 
mà anh tự coi mình là một phế nhân. Anh vẫn làm việc với tư 
cách là giám đốc một chương trình dành cho người tàn tật tại 
công viên quốc gia Yosemite, bang California. Không để hai 
chân cản trở ước mơ leo núi, anh Wellman đã dùng đôi tay 
khỏe mạnh của mình để hoàn thành mơ ước. 

Cùng leo với anh Wellman là anh Mike Corbett, một 
người bình thường. Trong quá trình leo núi, anh Corbett luôn 
là người leo trước, sau khi đóng cọc và cột dây, anh thòng dây 
xuống cho anh Wellman nắm và nâng  mình lên. Mỗi lần anh 
chỉ nhích được 15cm. Cuối cùng, anh Wellman đã chinh phục 
ngọn núi El Capitan, cao 3500 feet (1066 mét), trong công 
viên quốc gia Yosemite.

Ngồi trên chót núi El Capitan, anh Wellman nhìn quanh 
thung lũng Yosemite với niềm tự hào vì anh đã chinh phục ngọn 
núi này nhờ vào lòng quyết tâm. Và anh hãnh diện vì có được 
kinh nghiệm mà nhiều người có đôi chân khỏe mạnh chưa dám 
làm. Riêng anh Corbett với kinh nghiệm 41 lần leo núi, đối với 
anh lần này là một thành công đầy cam go và cố gắng. 

Khi được phỏng vấn về cảm tưởng sau khi chinh phục 
ngọn núi El Capitan, anh Wellman cho biết anh rất hãnh diện 
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và trong tương lai anh sẽ tiếp tục những thử thách mới, chẳng hạn như trượt tuyết. Anh Corbett cho 
biết suốt thời gian leo núi, anh Wellman không hề than phiền dù ở vào tư thế khó khăn và đau đớn. Anh 
Corbett công nhận anh Wellman là một nhà vô địch thực sự, một người có ý chí sắt đá ít người sánh kịp. 

Thiên Chúa ban cho con người có ý chí.  Ý chí vô cùng quan trọng. Thầy Nguyễn Bá Học, nhà giáo 
và cũng là nhà văn, đã nói: “Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người 
ngại núi e sông.” Ðứng trước trở lực, vượt qua hay không là do ý chí chứ chưa hẳn vì thiếu sức khỏe, 
thiếu phương tiện, hay thiếu may mắn. Trong cuộc đời chúng ta, mỗi khi nhìn lại những thất bại, lắm 
khi chúng ta phải thẹn thùng thú nhận rằng, chúng ta thất bại chỉ vì mình không can đảm phấn đấu và 
khắc phục khó khăn. 

Trong mùa lễ Tạ Ơn, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mỗi chúng ta, dù thân thể khỏe mạnh hay 
khiếm khuyết, Thiên Chúa vẫn thương yêu và tạo dựng chúng ta theo mục đích của Ngài.  Con người 
không những có ý chí nhưng cần có mục đích cho đời sống. Thật đáng buồn cho những ai làm việc 
nửa chừng! Những người hay bỏ cuộc sẽ không bao giờ thành công. Nếu đã tin theo Chúa, chúng ta 
hãy quyết tâm giữ lòng tin bền vững cho đến cuối cùng. Có thể chúng ta không leo tới đỉnh El Capitan 
như anh Mark Wellman, nhưng chúng ta sẽ đến được Nước Vinh Quang Vĩnh Hằng của Thiên Chúa.

– CTM
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