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Chi Tran

HÃY DÂNG TẤT CẢ CHO CHÚA.
Tha thứ và quên đi là một trong những điều khó thực hiện nhất đối với một người. Nhưng
mỗi khi chúng ta dâng những nỗi đau của chúng ta lên Thiên Chúa và nói: "Lạy Chúa
Giêsu, xin hãy giữ lấy. Con không muốn giữ nữa, con chán nó lắm rồi", Ngài sẽ đắp lên
vết thương, lên những tổn thương, những đau đớn của chúng ta bằng tình yêu của Ngài và
làm cho chúng ta khoẻ mạnh trở lại.
Thiên Chúa hiểu rõ mọi hoàn cảnh và trái tim của mỗi người. Có lẽ chúng ta không thể nào hiểu
được tại sao ai đó lại xử sự theo cách này, hoặc tại sao họ lại làm điều như thế đối với chúng ta,
nhưng không cần phải hiểu, chỉ cần tha thứ. Tuy nhiên, việc tha thứ thường rất khó; nó không
thể đến một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao Chúa nói chúng ta cần Ngài trợ giúp để có thể
làm được điều ấy. Chúng ta có được tình yêu và sự khoan dung từ Chúa để có thể tha thứ.
Khi điều tồi tệ xảy ra đối với một người. Điều quan trọng là chúng ta đối phó với những trở ngại,
những vấn đề, những tổn thương và những thất vọng đó như thế nào. Khi chúng ta để cho bản
thân trở nên oán giận trước những điều làm chúng ta tổn thương, sự oán giận đó sẽ đưa đến sự
cay đắng. Và nếu để cho sự cay đắng diễn ra theo đúng trình tự của nó, nó sẽ khiến cho tinh
thần của chúng ta ngày một suy nhược. Theo thời gian, tâm hồn và tâm trí của chúng ta sẽ dễ
dàng tiếp thu những suy nghĩ tiêu cực khác về những hoàn cảnh và về những người khác. Sự
cay đắng giống như lưỡi cuốc chuẩn bị đào lỗ nơi trái tim chúng ta để gieo những mầm mống
của bất mãn và thất vọng.
Nếu bạn không để tất cả mọi thứ qua đi và dâng lên Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ huỷ hoại bạn
và có thể gây hại rất nhiều cho người khác.
Khi trong lòng chứa đầy cay đắng hay oán giận, thường bạn sẽ không nhìn thấy rõ mọi việc.
Thậm chí là những việc đặc biệt nhỏ cũng khiến cho những phần thưởng của tình yêu Thiên
Chúa không còn quan trọng gì nữa, bởi vì sự cay đắng làm bạn trở nên đui mù trước những điều
tốt lành. Nhưng một khi bạn dâng điều đó lên cho Chúa, bạn có thể nhìn thấy mọi việc rõ ràng
hơn, và bạn sẽ cảm nhận và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa nhiều hơn.
Không có gì có thể thay đổi sự thật rằng những điều tồi tệ đã xảy ra, nhưng những gì chúng ảnh
hưởng đến bạn có thể thay đổi được; chúng có thể bị chôn vùi, chúng có thể bị bỏ lại phía sau,
chúng có thể bị ném đi, và cuối cùng chiến thắng và điều tốt lành có thể đến, và bạn có thể tìm
thấy sự giải thoát khi để những việc ấy qua đi. Tuy không phải sự tổn thương và nỗi đau sẽ
không bao giờ xảy đến, nhưng Thiên Chúa có thể điều khiển những tình huống ấy - những tình
huống tối tăm, buồn bã, tổn thương, đau đớn, hay bất công - và biến chúng thành điều gì đó
tuyệt đẹp trong cuộc sống của bạn.
Khi bạn thật sự dâng tất cả cho Thiên Chúa, Ngài sẽ tuôn đổ thần dược chính là tình yêu của
Ngài với quyền năng chữa lành đầy tràn trong tâm hồn của bạn. Ngài có thể xoa dịu, phục hồi
và chữa lành bất cứ tổn thương, bất cứ nỗi đau, bất cứ quá khứ nào, và Ngài sẽ làm. Tất cả
những gì Ngài yêu cầu Cau nguyen 02chính là bạn hãy buông ra.
Điều đó cũng rất tốt khi nhắc nhở bản thân rằng bạn cũng cần đến sự tha thứ. Chúa Giêsu nói
rằng nếu chúng ta tha thứ cho những ai có lỗi với chúng ta thì Cha của chúng ta ở trên trời cũng
sẽ tha thứ cho chúng ta (x. Mc 11,25-26). Khi bạn nhận ra rằng bạn cũng phạm lỗi và cũng có
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những quyết định sai trái gây tổn thương đến những người khác và rằng bạn cũng cần rất nhiều
sự tha thứ và lòng khoan dung, nó sẽ giúp bạn mở rộng lòng tha thứ và khoan dung đối với
người khác.
Và lẽ dĩ nhiên, một khi bạn dâng tất cả cho Chúa, bạn cần phải tiếp tục dâng cho Ngài. Một khi
bạn đã tha thứ và quên đi, bạn cần phải cẩn trọng với tinh thần của bạn và tranh đấu chống lại
những suy nghĩ mang tính chỉ trích, dẫn đến sự oán giận và cay đắng trong tương lai. Bạn cần
phải học cách chống lại sự cám dỗ giữ lấy những nỗi đau và suy nghĩ đến những điều xấu về
những người đã làm điều sai trái với bạn. Thái độ tiêu cực và chỉ trích ấy có thể ăn mòn bạn
dần. Nó sẽ làm bạn cảm thấy không hạnh phúc, không toại nguyện, không thoả mãn, không hài
lòng và cay đắng.
Hãy luôn đến với Chúa, yêu mến Ngài và dâng tất cả cho Ngài; Ngài sẽ không bao giờ bỏ quên
bạn. Ngay cả khi mọi người và hoàn cảnh bỏ quên bạn, hoặc ngay cả khi bạn cảm thấy bị bỏ
quên, Ngài cũng không bao giờ quên bạn! Kế hoạch của Ngài không bao giờ thất bại, tình yêu
của Ngài không bao giờ cạn kiệt và bàn tay của Ngài luôn rộng mở trong cuộc sống của bạn.
Nếu bạn có thể tin và hành động như vậy, bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Hãy tha thứ, quên đi, từ bỏ sự cay đắng và tiến lên phía trước. Khi bạn làm như thế, Ngài
sẽ đong đầy Thần Khí của Ngài trên bạn, Ngài sẽ ban cho bạn tình yêu, sự dịu dàng, sự
cảm thông và một trái tim biết cho đi. Ngài sẽ làm cho bạn trở thành một người mạnh mẽ
và tốt lành hơn. Ngài sẽ có thể sử dụng bạn như chiếc bình của tình yêu Ngài và như cột
trụ mà người khác có thể dựa vào. Nói cách khác, Ngài sẽ làm bạn trở nên giống Ngài
hơn!
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