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Lời giới thiệu
Nhiều năm trước, tôi làm việc cho một người đàn ông rất thành đạt - một triệu phú tự tay gây dựng

cơ đồ. Ông không chỉ thành công mà còn là một người rất đặc biệt. Đó là điều mà bạn có thể nhận thấy
rất nhanh khi gặp ông. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra mối liên hệ giữa những gì ông đạt
được và cá tính rất riêng của ông.

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà tôi trò chuyện cùng ông và nói cho ông biết ông khác biệt như
thế nào. “Ý cậu khác biệt là như thế nào?” Ông đáp với vẻ “đề phòng”. Như hầu hết mọi người, ông
cho rằng được coi là khác biệt hoặc độc nhất là điều gì đó tiêu cực.

May mắn thay, tôi có một mối quan hệ tốt đẹp trong công việc với ông chủ của mình. Vì thế tôi có
thể chia sẻ thẳng thắn điều mình nghĩ với ông. Tôi nói với ông rằng sự khác biệt của ông là một tài sản
quý giá và hầu như tất cả mọi người thành công mà tôi biết đều rất cá tính và không hề pha trộn với
bất kỳ ai.

Tôi luôn nói rằng lời khen cao nhất mà bạn có thể nghe được là khi ai đó nói với bạn rằng: “Bạn
thật khác biệt!” Bạn phải làm được điều gì đó đặc biệt, hiếm có và không ai có thể làm tốt hơn thì mới
có thể nghe được những lời như vậy.

Dĩ nhiên là tôi không khuyến khích bạn trở nên kỳ quặc hay dở hơi. Điều mà tôi muốn nói ở đây là:
Khi bạn là chính con người thật của mình thì bạn sẽ nổi bật giữa đám đông. Bạn là bản thể duy nhất và
những người khác chỉ là các bản sao.

Một trong những điều may mắn trong đời tôi là được diễn thuyết ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.
Nhưng cũng vì vậy mà tôi tốn khá nhiều thời gian ở sân bay. Tôi để mắt đến những người có vẻ vội vã
mà chẳng đi đến đâu cả. Tôi ước gì mình có thể nói với họ rằng: “Bạn có biết là Chúa có một kế
hoạch độc nhất cho cuộc đời của bạn không? Bạn có biết là bạn đã được tạo ra một cách hoàn hảo cho
công việc mình đang làm? Bạn có biết điều Ngài mong đợi nhất ở bạn là một cuộc sống yên bình, dư
dả, thỏa mãn và tràn đầy tình yêu không?”

Đó là lý do vì sao tôi viết cuốn sách này. Đầu tiên là để chống lại sự tầm thường từ việc chạy theo
số đông và làm những việc mà Chúa không muốn bạn làm. Thứ hai là để khích lệ bạn sử dụng những
tài năng mà Chúa đã ban cho bạn!

Để bạn không tốn nhiều thời gian mà vẫn có thể tiếp nhận nội dung một cách nhanh chóng, tôi đã
sắp xếp cuốn sách thành 52 chương. Bạn sẽ không phải đợi mười trang mới tìm thấy một điểm nhấn
mà bạn sẽ nắm được mười ý chỉ trong một trang.

Điều tôi mong muốn khi bạn đọc cuốn sách này là bạn sẽ thấy được kế hoạch mà Chúa sắp đặt cho
cuộc đời bạn, từ đó sử dụng những tài năng mà Ngài đã ban cho bạn và bắt tay vào hành động để đạt
được những thành công vĩ đại mà bạn xứng đáng.
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Phần 1 Nhìn vào bên trong

1 Bạn biết bao nhiêu người xuất chúng trong cuộc đời này?
Bạn biết bao nhiêu người xuất chúng với những tính cách nổi bật và duy nhất? Đừng tự biến mình

thành một bình hoa di động. Eric Hoffer[1] đã đúng khi nói: “Khi con người được tự do làm việc theo
ý mình thì họ thường bắt chước người khác.” Loài người là sinh vật duy nhất từ chối là chính bản thân
mình.

Đừng tìm kiếm những điều kỳ diệu. Bạn chính là một điều kỳ diệu. “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được
tạo nên một cách đáng sợ và tuyệt vời” (Thi Thiên 139:14). Đừng để những người khác lấn át bạn và
cũng đừng cố gắng làm theo họ. Không ai có thể là bạn một cách hiệu quả như chính bạn. Khi bạn sử
dụng những tài năng mà bạn có, bạn được gọi là người có tài. Một trong những điều khó khăn nhất
trong việc bước lên nấc thang danh vọng là việc phải vượt qua đám đông đầy những bản sao ở phía
dưới.

Số lượng những người không biết tận dụng những thế mạnh của mình nhiều hơn những người làm
được điều đó. Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực bạn có khả năng nhất. Bạn không phải được tạo ra
để là tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người. Bạn là điều kỳ diệu lớn lao nhất trên thế giới này.

Hơn 90% những bông hoa trên đời hoặc có mùi khó chịu hoặc chẳng có mùi gì. Nhưng cái chúng
ta cần và nhớ mãi lại là những bông hoa với mùi hương thơm ngát. Hãy nổi bật! Quá nhiều người đã
tạo ra những nấm mồ cho cuộc đời mình bằng cách chôn vùi khả năng của chính mình.

Đừng cố gắng sống theo sự mong đợi của ai ngoài đấng tạo hóa. Một bản sao thì cố gắng thích nghi
với thế giới, nhưng một bản thể thì làm cho thế giới phải theo ý mình. Bởi vậy, tất cả mọi sự tiến bộ
đều phụ thuộc vào những bản thể.

Đừng làm theo đời này, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm hồn mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn
vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Rô-ma 12:2

Không cần đến số đông để tạo ra sự thay đổi mà chỉ cần một số ít người đặc biệt có quyết tâm và
có lý do đúng đắn để hành động. Bạn là người duy nhất có tất cả những khả năng của bạn. Bạn đặc
biệt và bạn hiếm có. Luôn tồn tại những giá trị trong những gì đặc biệt. Chúa Giê-su đã từng nói: “Hãy
để ánh sáng của các ngươi chiếu sáng trước con người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các
ngươi” (Ma-thi-ơ 5:16). Chúng ta càng giống chúa Giê-su thì càng trở thành người mà chúng ta được
sinh ra để trở thành.

Chúa yêu cách bạn là chính con người mình bởi Ngài yêu bạn rất nhiều khi để bạn trên cõi đời này
với tất cả những gì thực sự là bạn. Chúa muốn bạn sử dụng những gì Ngài dành cho bạn. Hãy dấn thân
- Đừng trộn lẫn.

Đừng trở thành một con vẹt và sao chép hành động của bất kỳ ai. Những người lãnh đạo giống như
loài chim ưng: Chúng không tụ tập đông đúc mà bạn chỉ có thể nhìn thấy mỗi lúc một con. Hãy vượt
lên sự tầm thường và trở thành một con chim ưng mạnh mẽ. “Chim ưng thường bay một mình, trong khi
những con quạ, con sáo thì thường bay cùng nhau” (John Webster).

Liệu vở kịch Hamlet có thể được viết bởi một tập thể? Liệu bức tranh Mona Lisa có thể được vẽ bởi một nhóm người? Liệu
Kinh Thánh có thể được thảo ra như một bản báo cáo hội nghị không? Những ý tưởng sáng tạo không nảy sinh từ một
nhóm người mà được tạo ra bởi những cá nhân xuất chúng. Ánh sáng của Chúa được truyền từ ngón tay của Ngài đến
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ngón tay của Adam.
A. Whitney Griswold

Chúa dẫn dắt mỗi linh hồn theo một cách rất riêng. “Không có người nào trước bạn: Bạn là người
đầu tiên có tất cả những gì thực sự là mình” (Christopher Morley). Thế giới này không bao giờ có đủ
sự đen tối để loại bỏ hết ánh sáng mà Chúa dành cho bạn.

Luôn nhớ rằng: Bạn là một cá thể duy nhất.

2 Đam mê là ngọn lửa thổi bùng lên ngọn nến trong bạn
Đấng tạo hóa đã đặt vào mỗi chúng ta một niềm đam mê nào đó. Một người có niềm đam mê sẽ tạo

nên ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với 99 người bị động còn lại chỉ có hứng thú. Quá nhiều người trong
cuộc đời này chỉ có hứng thú với số phận của họ. “Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức
mình” (Truyền Đạo 9:10). Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều khi bạn thêm vào đó ngọn lửa nhiệt
huyết.

Chúng ta được tạo thành và thúc đẩy bởi những gì chúng ta yêu thích. Phớt lờ niềm đam mê cũng
đồng nghĩa với việc bạn bỏ qua một trong những tài sản quý giá nhất mà Chúa đã trao cho bạn. Điều
gì khiến tim bạn loạn nhịp? Điều gì khiến bạn khát khao học hỏi nhiều hơn? Bạn mơ mộng những gì?

Điều gì chiếm lĩnh trái tim và thu hút sự quan tâm của bạn?
Bạn của tôi, Neil Eskelin, đã chia sẻ câu chuyện sau trong cuốn sách của ông mang tên Yes Yes

Living in a No No World (Có, có trong một thế giới Không, không):
Tôi đang tham dự một buổi tiệc trao thưởng của công ty bảo hiểm nhân thọ Chase National.

Diễn giả là Napoleon Hill, tác giả nổi tiếng của cuốn sách Think and Grow Rich(nguyên tắc nghĩ
giàu, làm giàu).

Khi Hill xuất hiện, ai cũng nhận thấy rằng tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều đến ông. Tất cả đều
tự hỏi rằng liệu một người 80 tuổi còn có thể đủ sức diễn thuyết nữa hay không, (ông mất không
lâu sau đó.)

Napoleon Hill chậm rãi bước lên bục, nhìn quanh khán phòng một lượt và nói: “Thưa quý ông
và quý bà, tôi đã nói bài phát biểu này hàng trăm, hàng nghìn lần trong cuộc đời mình. Nhưng tối
nay, tôi sẽ truyền đạt nó bằng cách tốt nhất mà tôi có thể. Đây sẽ là bài phát biểu hay nhất trong
cuộc đời tôi.”

Wow! Câu nói đó có tác dụng thật kỳ diệu. Tôi đã thấy 300 khán giả chăm chú lắng nghe và
“nuốt” từng lời mà HiII nói.

Nhiệt huyết luôn khiến người khác phải chú ý. Không có điều vĩ đại nào trên thế giới này đạt được
mà thiếu đi nhiệt huyết. Chúa Giê-su là một người đầy tâm huyết. Ngài đã chết bởi Ngài rất yêu Đấng
tạo hóa và cả loài người.

Hầu hết những người chiến thắng đều là những người có nhiều đam mê và đã từng thất bại. Thất
bại lớn nhất trên đời là khi một người để ngọn lửa đam mê trong mình tàn lụi. Khi bạn thêm đam mê
và cảm xúc vào những gì bạn tin tưởng, điều đó sẽ trở thành một lý tưởng. Có sự khác biệt rất lớn
giữa niềm tin thông thường và lý tưởng. Niềm tin thông thường có thể chỉ ở trong suy nghĩ, còn lý
tưởng mới thực sự là thứ khiến bạn bắt tay vào hành động.

Được thúc đẩy bởi quyết tâm mạnh mẽ, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mike
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Murdock[2] đã nói: “Điều tạo ra đam mê và nhiệt huyết trong bạn sẽ gợi mở số phận của bạn. Bạn yêu
việc gì thì con người bạn sẽ được biểu lộ qua đó.”

Hoàn thành sứ mệnh do Chúa giao cho là một ý tưởng tuyệt vời hoặc cũng có thể chẳng đi đến đâu
cả. Tất cả tùy thuộc vào đam mê của bạn. Đó là lý do vì sao chúng ta được căn dặn nên “đi theo các
đạo của Chúa, hết lòng kính mến và phục sự Đức Chúa Trời” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12).

Henri Frederic Ameil[3] đã nói rằng: “Thiếu ngọn lửa đam mê thì con người chỉ là một nguồn sức
mạnh tiềm ẩn, giống như viên đá lửa đợi được đánh vào sắt thì mới có thể phát sáng.”

Trước hết bạn phải có niềm tin mãnh liệt, sau đó bạn sẽ đạt được thành công. “Có rất nhiều thứ
‘bắt mắt’ đối với tôi, nhưng chỉ có rất ít thứ có khả năng chạm đến trái tim tôi và đó là những điều tôi
sẽ theo đuổi” (Tim Redmond).

Hãy để niềm đam mê trong bạn trỗi dậy và nó sẽ giúp bạn hoàn thành sứ mệnh của mình.

3 Những câu hỏi
Năm ngoái, có hơn một triệu người mua máy khoan. Điều này có nghĩa là gì? Không ai trong số họ

muốn mua một cái cuốc. Bởi đơn giản cái họ cần chỉ là những cái hố.
Những câu hỏi như cái cuốc. Còn câu trả lời là những cái hố.
Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời đúng đắn, bạn sẽ tìm thấy chúng bằng cách đặt đúng câu hỏi.
Bạn đang ở vị trí của mình ngày hôm nay bởi những câu hỏi bạn dành cho bản thân mình. Để đến

được với nơi bạn muốn đến, bạn phải hỏi đúng câu hỏi. Sự khác biệt giữa những người thành công và
không thành công chính là ở chỗ những người thành công đặt những câu hỏi tốt hơn, và bởi vậy sẽ có
những kết quả tốt hơn.

Một điểm chung thường gặp của những người thành công là họ luôn có khả năng đặt những câu hỏi
chất lượng.

Những câu hỏi chất lượng = Một cuộc sống chất lượng
Kinh Thánh đã dạy rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ

7:7) và “anh em chẳng được cho, vì không cầu xin” (Gia-cơ 4:2). Cách đơn giản nhất để xin là đặt
một câu hỏi. Tương tự như vậy, để có được câu trả lời, hãy hỏi những câu hỏi.

Nên nhớ rằng, không chỉ những câu bạn hỏi mà cả những điều bạn không hỏi cũng đều tạo nên số
phận của bạn. Những câu trả lời quan trọng nhất của cuộc đời được tìm thấy khi bạn hỏi những câu hỏi
chính xác.

Ai nói điều đó? (một câu hỏi quan trọng cần phải hỏi về bất cứ điều gì chúng ta tin là đúng)
Bạn đang hứa hay đang cam kết?
Bạn có kết bạn trước khi bạn cần họ không?
Có phải Chúa quá xa vời với bạn không? Nếu đúng là như vậy, hãy xem ai đã khiến điều đó xảy

ra.
Bạn có một ý chí quyết tâm mạnh mẽ hay bị sự yếu đuối đè nặng?
Lần cuối cùng mà bạn thất bại, là lần bạn đã dừng cố gắng bởi vì bạn thất bại, hay bạn thất bại vì

bạn đã dừng cố gắng?
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Người khác thấy thế nào khi làm bạn của tôi?
Người khác thấy thế nào khi làm việc với tôi?
Bạn đang kiếm sống hay bạn đang sống?
Nếu những thế hệ tiếp theo có thể học hỏi được những bài học tinh thần từ bạn, họ có thể học được

bao nhiêu?
Bạn có đủ liều lĩnh để thử thách niềm tin của bạn ở Chúa không?
Những thất bại sẽ khiến bạn nhụt chí hay cho bạn thêm nghị lực?
Bạn đang tồn tại hay bạn đang sống?
Chúa là niềm hy vọng của bạn hay chỉ là nơi bạn đổ lỗi?
Sứ mệnh của bạn trên Trái Đất này đã dừng lại chưa?
Bạn biết bao nhiêu người ích kỷ mà vẫn hạnh phúc?
Bạn biết bao nhiêu người thành công khi làm việc mà họ ghét?
Còn động lực nào có thể mạnh mẽ hơn tình yêu?
“Có điều gì Đức Chúa không làm được?” (Sáng Thế Ký 18:14)
Có điều gì là quá khó khăn đối với Chúa không?
Nếu bạn bị bắt giữ vì đã là người tốt, liệu có đủ bằng chứng để buộc tội bạn không?
Những câu trả lời quan trọng nhất của cuộc đời được tìm thấy khi hỏi đúng những câu cần hỏi.

4 Sự sợ hãi muốn bạn chạy trốn khỏi những thứ không hề đuổi theo bạn

“Sự sợ hãi gõ cửa. Và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây cả.”
(Billy Sunday)

Giờ đây, đó là câu trả lời đúng đắn cho nỗi sợ hãi của bạn.
Tại sao nỗi sợ hãi lại thích chiếm chỗ của niềm tin? Cả hai đều có điểm chung là chúng khiến ta

tin vào những điều không thể biết trước. Niềm tin dừng lại khi nỗi lo bắt đầu và nỗi lo sẽ lặng im khi
niềm tin lên tiếng. Những sự tưởng tượng tồi tệ nhất của chúng ta hầu như không bao giờ xảy ra, và
phần lớn những nỗi lo của chúng ta sẽ tự chết đi trong sự tiên đoán vô vọng.

Việc bạn bật ô lên chẳng có ích gì cho đến khi trời thực sự mưa.
Alice Caldwell Rice

Điều bạn sợ hãi của ngày mai chưa ở đây. Tại sao phải sợ hãi ngày mà bạn chưa bao giờ nhìn
thấy?

Một số người sợ chết đến mức họ chưa bao giờ thực sự sống.
Henry Van Dyke

Người ta luôn nói rằng, nỗi lo là một căn phòng tối… nơi những gì tiêu cực nhất có cơ hội phát
triển. Nỗi lo khiến bạn chẳng thể yên ổn một chỗ nhưng cũng khiến bạn chẳng thể đi tới đâu. Nếu bạn
không thể dừng lo lắng, hãy nhớ rằng nỗi lo lắng cũng chẳng thể giúp ích gì cho bạn cả. Một người bạn
của tôi từng nói: “Đừng nói với tôi là những nỗi lo không giúp ích gì. Tôi biết một điều tốt hơn.

https://sachhoc.com
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Những gì tôi lo thường chẳng bao giờ xảy ra cả.”
Nhiều người hay lo lắng cho tương lai, họ cảm thấy cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho những

điều có thể xảy ra. Sự sợ hãi giữ bạn lại, khiến bạn không thể thoải mái vận động cơ bắp mang tên
“liều lĩnh”. Khi bạn bị chiếm lĩnh hỏi bạn đang nghĩ gì về họ thôi.

Hãy dừng ngay việc lo lắng về những gì người khác đang nghĩ. Những gì bạn nghĩ họ đang nghĩ
không đúng đâu. Nó chỉ khiến bạn thêm nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi mà thôi.

Hầu hết con người tin tưởng những điều họ nghi ngờ và hoài nghi về những gì mà họ tin tưởng.
Lẽ ra họ nên làm như câu ngạn ngữ cổ: “Làm đầy niềm tin của bạn và để mặc sự hoài nghi nhịn đói

cho đến chết.”
Nhiều người sợ hãi đến mức họ băng qua cuộc đời và chạy trốn khỏi những thứ chẳng hề đuổi theo

mình. Sợ hãi tương lai là một sự lãng phí những phút giây hiện tại.
Đừng bao giờ sợ hãi ngày mai.

Chúa đang ở đây. Corrie Ten Boom[4] từng nói: “Đừng bao giờ ngần ngại việc đặt niềm tin vào
một tương lai không đoán định trước ở Chúa toàn năng.”

Hãy nghe theo lời khuyên của Howard Chandler[5]: “Mỗi buổi sáng tôi sử dụng 15 phút để làm
đầy tâm trí mình với những suy nghĩ về Chúa, và chẳng còn chỗ cho sự lo lắng ngự trị.”

Đừng bao giờ sợ hãi việc là chính bản thân mình.

5 Từ trang này, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu bạn muốn
Bạn có biết chương này có ý nghĩa gì không? Đây là bàn đạp cho tương lai của bạn, là điểm khởi

đầu cho bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Bạn có thể bắt đầu từ đây và đi bất cứ nơi nào bạn muốn.
Chúa đã đặt vào mỗi chúng ta tiềm năng và cơ hội để thành công. Để sống một cuộc đời thất bại,

bạn cũng phải mất thời gian và công sức chẳng kém gì so với những gì bạn phải bỏ ra để hạnh phúc và
thành công. Vậy mà, hàng triệu người vẫn sống những cuộc đời vô nghĩa trong nhà tù mà họ tự tạo ra -
đơn giản bởi vì họ không quyết định được nên làm gì với cuộc đời của chính mình, sống theo ý Chúa
thì luôn đơn giản hơn là làm trái ý Người. Có một sự thật là, “Nhiều người đánh đồng khả năng quyết
định kém cỏi với số phận” (Kin Hubbard).

Khi bạn chấp nhận những gì Chúa tạo ra cho cuộc sống của bạn, bạn sẽ tỏa sáng như một ngôi sao
trong bầu trời đêm. Khi bạn chọn lựa cách sao chép những gì người khác làm, bạn chỉ là bóng tối
trong màn đêm dày đặc mà thôi. Bạn có thể đoán trước tương lai của một người dựa trên sự nhận thức
của họ về mục đích sống của mình. Gánh nặng lớn nhất của cuộc đời là chẳng có gì để đặt lên vai
mình cả. Giá trị của một người được đánh giá dựa trên lý do mà họ sống và cái giá mà họ sẵn sàng
trả.

Bạn có muốn tốn mất hai năm trong đời mình chỉ để gọi điện thoại cho những người không có nhà?
Nghe có vẻ kỳ lạ phải không? Theo một nghiên cứu về cách kiểm soát thời gian, đó là lượng thời gian
mà một người bình thường trong đời lãng phí để gọi lại cho những người dường như chẳng bao giờ
nghe máy cả. Không chỉ có thế, chúng ta còn tốn mất sáu tháng để chờ đèn giao thông chuyền sang màu
xanh và tám tháng nữa để đọc thư rác.
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Đừng lãng phí một trong những tài sản quý giá nhất của mình: Thời gian. Mỗi phút trôi qua là một
món quà không thể lấy lại được. Chính lúc này là thời điểm thích hợp nhất để làm những gì mà bạn
nên làm.

Điều mà bạn dốc hết trái tim mình vào đó sẽ quyết định cách mà bạn sử dụng cuộc đời mình. Hãy
lấy động lực là niềm tin, thay vì cái tôi của mình.

Biết cách tôn thờ Chúa sau khi có được câu trả lời là sự tuân theo. Biết cách tôn thờ Chúa trước khi có câu trả lời là niềm
tin. Sự vâng lời thì tốt đẹp, nhưng niềm tin mới có thể làm lay động Chúa.

Bob Harrison

Niềm tin tạo nên một cây cầu kết nối thế giới này với thế giới tiếp theo. Không một cơn gió nào
ủng hộ một con tàu chẳng biết nó sẽ đi tới đâu. Một người không có mục tiêu thì chẳng khác nào một
con tàu không có bánh lái. Người chẳng biết mình đang đi đâu thì có thể chắc chắn là sẽ chẳng đi đến
đâu cả.

Chết vì một lý tưởng còn hơn sống mà chẳng có ý nghĩa gì.
Hãy lên đường!

6 Bạn giống như một túi trà vậy-chưa có mấy giá trị cho đến khi được thả vào nước nóng
Bạn đã bao giờ thất bại hay mắc lỗi chưa? Nếu câu trả lời là có, thì đây chính là chương dành cho

bạn. Bạn mắc lỗi chứng tỏ bạn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Và điều quan trọng là bạn vẫn
có thể phát triển thêm nữa. Thất bại và lỗi lầm có thể là một cây cầu, thay vì là hàng rào chắn ngăn
cản bạn đến với thành công.

Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người… Dẫu người té, cũng không nằm sải dài. Vì
Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.

Thi Thiên 37: 23-24

Thất bại cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi, vấn đề không phải là bạn rơi bao xa mà là bạn có thể
nẩy cao được bao nhiêu sau cú rơi đó. Những người thành công tin rằng sai lầm cũng chỉ là sự phản
hồi mà thôi. Bạn có thể học được một điều gì đó từ tất cả những chuyện xảy ra.

Có một câu chuyện như sau: Một giáo viên tiểu học yêu cầu các em học sinh về hỏi cha mẹ một
câu chuyện của chính gia đình mình. Sau đó rút ra bài học sau câu chuyện đó, rồi đến kể lại cho
cả lớp nghe vào buổi học hôm sau.

Vào buổi học ngày hôm sau, Joe là người đầu tiên kể câu chuyện của mình. “Bố tớ là một nông
dân và gia đình tớ nuôi gà. Một ngày nọ, cả nhà tớ đem trứng ra chợ bán. Trứng được để vào rổ
đặt ở ghế trước của xe tải. Khi xe đi qua một ổ voi trên đường, cái rổ rơi ra khỏi ghế và tất cả
trứng vỡ hết. Bài học của câu chuyện là không bao giờ để tất cả trứng của bạn vào một rổ.”

“Rất tốt”, cô giáo nhận xét.
Mary là người thứ hai kể câu chuyện của mình: “Gia đình tớ cũng là nông dân. Chúng tớ có

tới 20 con gà chuẩn bị đẻ trứng, nhưng khi trứng nở thì lại chỉ có 10 con gà con mà thôi. Bài học
rút ra từ câu chuyện này là đừng bao giờ đếm cua trong lỗ.”

“Rất hay,” cô giáo nói và cảm thấy hài lòng với hai câu chuyện của Joe và Mary.
Tiếp đến là lượt kể của Barney: "Bố tớ kể câu chuyện về dì tớ tên là Karen. Dì Karen từng là

một phi công. Trong một trận chiến, máy bay của dì ấy bị bắn trúng. Dì phải phá hàng vây của



https://thuviensach.vn

địch và tất cả những thứ mà dì có là một chai rượu wishkey, một khẩu súng và một ngọn mác”.
“Tiếp tục đi,” cô giáo tò mò.
Dì Karen uống hết chai rượu trước khi hạ cánh để chuẩn bị tinh thần, sau đó dì đáp máy bay

xuống ngay giữa 100 tên lính của địch. Dì hạ gục 70 tên bằng khẩu súng cho đến khi súng hết đạn.
Dì tiêu diệt tiếp 20 tên bằng ngọn mác cho đến khi lưỡi mác bị gãy. Và sau đó dì hạ đo ván 10 tên
còn lại bằng đôi tay của dì.”

“Chúa ơi,” cô giáo nói một cách sợ hãi, “Vậy theo bố em thì bài học đạo đức từ câu chuyện
đáng sợ này là gì?”

“Thưa cô, bài học là hãy tránh xa dì Karen khi dì đang say ạ.”

Theodore Roosevelt[6] đã từng nói: “Dám làm những điều phi thường, đạt được những chiến tích
lớn lao dù cho có phải gặp thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngang hàng với những tâm
hồn cằn cỗi chẳng biết thế nào là tận hưởng hay chịu đựng bởi họ không chiến thắng mà cũng chẳng
thất bại.” Một trong những điều liều lĩnh nhất bạn có thể làm trong đời là quá cẩn thận đến nỗi chẳng
bao giờ gặp thất bại hay mắc lỗi.

Thất bại thực sự là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Chẳng có ai đạt được
những thành công lớn lao mà không từng chơi vơi trên bờ vực của sự đổ vỡ.

Việc bạn thất bại còn tốt hơn nhiều so với việc bạn chẳng dám làm gì. Nếu bạn không mắc lỗi,
điều đó chứng tỏ những gì bạn làm là quá dễ dàng.

Vernon Sanders[7] đã từng nói: “Trải nghiệm là một người giáo viên khó tính bởi bài kiểm tra thì
đưa ra trước còn bài học lại đến sau.” Thất bại hay lỗi lầm sẽ khiến bạn tốt hơn hoặc tồi đi. Sự lựa
chọn là tùy thuộc vào bạn. May mắn thay, Chúa không bao giờ tạo ra cho bạn những kế hoạch kết thúc
trong thất bại.

Edwin Louis Cole[8] đã viết rằng: “Thành công cốt ở việc đứng dậy mỗi khi bạn vấp ngã. Bạn
không chết đuối vì bạn ngã xuống nước mà bởi bạn cứ ở đó thôi.” Hãy thức dậy và bước đi. “Ai ăn ở
ngay thẳng sẽ được cứu rỗi; còn ai đi theo lối cách cong - vênh sẽ sa vào một trong hai lối ấy.” (Châm
Ngôn 28:18).

Cách tốt nhất để bước tiếp là rút ra bài học và quên đi những tiểu tiết. Ước mơ của bạn sẽ không
bị tan vỡ chỉ bởi một lỗi lầm nhỏ, nhưng nó sẽ tan vỡ nếu bạn thờ ơ và coi như mình chẳng mắc lỗi gì
cả. Bạn phải vượt qua những thất bại và lỗi lầm bằng cách tìm thấy sự soi đường của Chúa. Những lời
răn của Chúa đã dạy rằng: “Đức Chúa sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi,
chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng” (Phục Truyền Luật Lệ Ký, 31:8).

Thất bại có thể là một gánh nặng hoặc nó có thể chắp cánh cho bạn bay xa. Có một sự thật là 99%
thành công là dựa trên những thất bại từ trước đó. Lỗi sai chứng tỏ người nào đó đã dừng nói để bắt
tay vào hành động. Hãy nhớ đến bài thơ cổ của Edgar A. Guest[9] có câu: “Thành công là thất bại lật
ngược lại mà thôi.”

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

7 Bạn không thể ngắm bình minh nếu nhìn về hướng Tây
Cách bạn tiếp nhận những gì xảy đến trong cuộc đời mình tạo nên sự khác biệt. Ví dụ như, nếu bạn
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đọc cuốn sách này và bắt đầu bằng câu nói “Tôi sẽ hành động như cách mà tác giả khuyên tôi”. Như
vậy, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn là chỉ đọc để được truyền cảm hứng.

Hành động không xuất phát từ suy nghĩ mà từ sự sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm. Hãy chuẩn bị sẵn
sàng cho sự thay đổi.

Tôi biết hàng tá người có vô số kiến thức trong đầu nhưng lại chẳng bao giờ có một ý tưởng nào
đáng giá cả. J. Oswald Sanders[10] đã nói: “Rất nhiều đôi mắt có khả năng nhìn, nhưng rất ít đôi mắt
có khả năng thấy.” vấn đề ở đây là chúng ta đang bị bão hòa thông tin nhưng lại rất “đói” khả năng
nhận thức bản chất vấn đề.

Hàng ngày, chúng ta liên tục tạo ra những quyết định “tiếp nhận” hay “chống lại”. Không có gì biến
mất nhanh hơn một ý tưởng mới trong một đầu óc bị khép kín.

Một người không thể học được điều mà anh ta nghĩ mình đã biết hết rồi.
Epictetus

Có những người chỉ nhìn thấy điều hay, số khác lại chỉ nhìn thấy điều dở.

Charles Francis Adams, cháu nội của John Adams[11] và con trai của John Quincy
Adams[12]), là thượng nghị sĩ của bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Quốc hội, và đại sứ Hoa
Kỳ tại Anh dưới thời tổng thống Abraham Lincoln, ông rất quan tâm đến việc ghi lại nhật ký hàng
ngày và khuyến khích con cháu mình cũng làm như vậy.

Henry Brooks Adams, con trai thứ tư trong số bảy người con của Charles, đã làm theo lời
khuyên của cha mình và bắt đầu viết nhật ký từ khi còn bé. Năm tám tuổi, sau một ngày vui chơi
cùng cha mình, cậu đã viết: “Đi câu cá cùng cha, ngày tuyệt vời nhất trong đời mình.”

Buổi đi chơi đó tuyệt vời đến nỗi Brooks đã nói và viết về nó đến tận 30 năm sau. Lúc này,
Brooks nghĩ đến việc so sánh nhật ký của mình và cha. Vào ngày hôm đó, Charles đã viết: “Đi câu
cá với con trai, phí mất cả một ngày.”

Có những điều may mắn và tốt đẹp đến với bạn hoặc trôi qua kẽ tay hàng ngày. Đừng quá bận rộn
đến nỗi không đủ thời gian để ý. Sự sẵn sàng tiếp nhận là khả năng tuyệt vời nhất mà bạn có. Bóng tối
và con quỷ trong bạn sẽ biến mất khi nghe thấy tiếng nói vọng lên: “Con sẽ làm những gì Người chỉ
dạy, thưa Chúa.” Khi bạn hướng đến Chúa, bạn sẽ quay lưng lại với những gì xấu xa. Đừng bao giờ để
bất kỳ điều gì kiểm soát cuộc sống của bạn, ngoại trừ niềm tin.

Nhận lấy hay chống lại là một sự chọn lựa. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bất cứ
nơi đâu, hoặc là chẳng ở đâu cả tùy theo cách mà chúng ta định hướng bản thân. Hành trình của chúng
ta với Chúa bắt đầu cùng sự tuân theo và kết thúc khi chúng ta ngoảnh mặt quay đi. Chúa có ở xa
chúng ta không? Những cơ hội mà Đấng tạo hóa đem lại không thể đánh thức những ai đang say sưa
ngủ.

Chúng ta không nhìn mọi vật như bản chất của chúng, mà theo bản chất của chúng ta.
Thường thì đầu óc chúng ta bị khóa chặt lại trên một con đường quen thuộc. Chúng ta đang tìm

kiếm màu đỏ, bởi vậy chúng ta bỏ qua màu xanh. Chúng ta tìm kiếm tương lai, nhưng Chúa nói rằng
hãy quan tâm đến hiện tại. Chúng ta tìm kiếm câu hỏi ở mọi nơi mà không biết rằng câu trả lời nằm
ngay ở chính trong ta.

Cơ hội sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận. Khi bạn không sẵn sàng đón nhận, điều
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đó sẽ giống như mong lấy được nhiều gạo mà chỉ mang theo mỗi chiếc ca nhỏ. Khi một người được
định hướng đúng cách, anh ta sẽ luôn sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mà Chúa đem lại.

Luôn tin tưởng ở Chúa.

8 Người có trí tưởng tượng thì không bao giờ cô đơn
Con người nên được nhìn nhận như những ngọn nến để thắp sáng thay vì là những chiếc bình rỗng

để đổ nước vào. Bạn được tạo ra để sáng tạo. Đôi mắt bạn tìm kiếm cơ hội, đôi tai bạn lắng nghe lời
chỉ dẫn, đầu óc bạn đòi hỏi sự thử thách và trái tim bạn chờ đợi sự dẫn đường của Chúa. Trái tim bạn
có thể nhìn thấy những thứ mà khối óc không bao giờ nhìn thấy được.

Hãy bắt bản thân mình sáng tạo mỗi ngày. Mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ ban ngày của ai đó.
Những con người hành động trước hết là những người biết mơ mộng. Sự kỳ diệu của trí tưởng tượng
nằm ở chỗ: Nó có khả năng tự thắp lên ngọn lửa cho chính mình. Sự sáng tạo có thể nhìn nhận mọi thứ
với một nhãn quan tinh tường. Khác với một chiếc máy bay, trí tưởng tượng của bạn có thể hạ cánh
vào ban ngày hay ban đêm, trong bất kỳ điều kiện thời tiết hay hoàn cảnh nào. Vì thế, hãy để nó được
tung cánh bay lên.

“Chúng ta có ý của Chúa Giê-su” (I Cô-rinh-tô 2:16). Và chúng ta cũng được ban cho sự sáng tạo
của Ngài. Thiên tài là người nhắm bắn vào nơi không ai có thể nhìn thấy và bắn trúng. Chúng ta được
dạy rằng đừng bao giờ bước qua một cái cầu cho đến khi ta ở gần nó, nhưng thế giới này lại được
điều khiển bởi những người có khả năng “qua cầu” trong trí tưởng tượng và bỏ xa đám đông. Thử
thách của chúng ta là đánh giá tương lai và hành động trước khi điều gì đó thực sự xảy ra.

Nhiều lần chúng ta hành động, hay thất bại trong việc hành động, không phải bởi vì ý chí của chúng
ta, như cách chúng ta vẫn thường tin là như vậy, mà bởi trí tưởng tượng. Những ước mơ của bạn sẽ
cho thấy tiềm năng bạn trở nên vĩ đại.

Bà ngoại nhìn thấy Billy vừa chạy quanh nhà vừa tự đánh mình bèn hỏi cậu tại sao cậu làm
như vậy. Billy trả lời: “Bà ơi, tại cháu quá chán việc đi bộ nên đã chuyển sang cưỡi con ngựa của
cháu một lúc ạ.”

Một ngày nọ, Michelangelo[13] nhìn thấy một tảng đá cẩm thạch mà người chủ của nó nói là
chẳng có giá trị gì. “Nó có giá trị đối với tôi” Michelangelo nói: “Có một thiên thần bị giam hãm
trong đó đang chờ tôi giải thoát ra.”

Những người khác có thể thông minh hơn, được giáo dục tốt hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn
bạn, nhưng bạn có sức mạnh của ước mơ, khát khao và tham vọng. Cả một rừng cơ hội có thể đến chỉ
từ một hạt giống ý tưởng. Woodrow Wilson[14] đã từng nói: “Không một người nào thiếu tầm nhìn mà
có thể nhận ra những cơ hội lớn hay thực hiện một chiến lược kinh doanh vĩ đại được.”

Kinh Thánh đã dạy rằng: “ở đâu thiếu một tầm nhìn, con người sẽ diệt vong (Châm Ngôn, 29:18).
Đó không phải là điều mà Chúa muốn nhìn thấy ở bạn. Sự bất mãn và nhụt chí không đến từ sự thiếu
thốn vật chất mà đến từ tầm nhìn hạn hẹp. Khi bạn không có ước mơ và trí tưởng tượng, cuộc sống của
bạn sẽ không tốt đẹp như mức nó đáng ra phải như vậy.

Có ước mơ là điều tuyệt vời nhất trên đời.
Bên trong bạn có một ý tưởng sáng tạo đang chờ được biến thành hiện thực.



https://thuviensach.vn

9 Quyết định của bạn sẽ quyết định số phận của bạn
Bạn tôi, Bob Harrison, có chia sẻ một câu chuyện như sau:
Một cô bé người Ai Cập đã phải trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ phần đầu thứ hai. Lúc sinh

ra, cô bé đã mắc phải một khuyết tật hiếm gặp - cô có hai cái đầu. Nguyên nhân của khuyết tật này
là do quá trình phôi thai chia tách để thành cặp song sinh thất bại dẫn đến việc một thai nhi sinh
đôi dính liền nhưng không phát triển đầy đủ nằm trong buồng trứng.

“Có hai đầu” không phải là một trường hợp hiếm gặp như chúng ta thường nghĩ. Tôi biết nhiều
người gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, vấn đề của họ không nằm ở vật chất mà ở tinh thần. Họ cứ
phân vân, lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác đối với những gì xảy ra với họ và cuộc sống của họ.

Kinh Thánh đã dạy rằng: “Một người phân tâm thì làm việc gì cũng đều không định” (Gia-cơ 1:8).
Tôi biết những người không chỉ có hai mà có đến ba, bốn cái đầu… Tôi chẳng hiểu họ là người kiểu
gì.

Là con người, ai cũng phải gặp những khó khăn, nhưng sự khác nhau ở đây là trước những khó
khăn đó, cách ứng xử của từng người khác nhau. Nhiều người thờ ơ, thiếu kiên quyết. Những người
như vậy tạo nên một thế giới màu xám. Họ lãnh đạm, không chắc chắn, thiếu quyết tâm và mọi thứ đều
ở mức trung bình. Xung quanh chúng ta, những kẻ ngốc dường như đang ngày càng nhiều lên như cỏ
chẳng cần phải tưới nước. Quá nhiều người đã lãng phí cả đời họ trong thất bại mà thậm chí còn
không nhận ra điều đó.

Chúa muốn chúng ta trở thành người quyết đoán nhất trên Trái Đất này. Tại sao Chúa lại ban cho
chúng ta những lời răn của Ngài? Đó là để chúng ta có thể chắc chắn và kiên quyết với cuộc đời mình.
Làm sao mà Đấng Tối cao có thể dẫn đường, chỉ lối cho những người không biết chắc là mình muốn
đi đường nào? Chúng ta đều phạm sai lầm lớn khi không làm những điều tốt đẹp mà chúng ta nên làm.

Người tầm thường không biết nên làm gì với cuộc sống của chính mình, vậy mà lại muốn có một cuộc đời khác tồn tại mãi
mãi.

Anatole France

Người bất hạnh nhất là người không bao giờ có thể tự mình đưa ra một quyết định nào. Người
thiếu quyết đoán thì không bao giờ được là chính mình. Đừng lo lắng về việc không đưa ra quyết định,
nếu bạn đợi đủ lâu thì người khác sẽ làm việc đó thay bạn. Nhưng điều đáng buồn là bạn không thể
phát triển khi để người khác quyết định cuộc đời bạn thay cho bạn. Những người thiếu quyết đoán thì
giống như một người mù đi tìm một con mèo đen ở trong một căn phòng tối.

Ma quỷ sẽ dễ dàng lợi dụng một con người trung lập. Chúa Giê-su đã nói: “Ai không ở với ta, thì
đối nghịch với ta; ai không đồng hành cùng ta, thì tan vỡ” (Ma-thi-ơ 12:30). Không đưa ra quyết định
nào cũng chính là một quyết định. Không cần phải đưa ra quyết định tồi tệ để phải xuống địa ngục.
Những người trung lập, không nghiêng về bên nào trong bất cứ hoàn cảnh nào đơn giản là thích sự ổn
định và sợ thay đổi. Larry Bielat[15] đã cảnh báo rằng: “Đừng tin tưởng người mà thấy cái gì cũng
tốt, hoặc thấy cái gì cũng xấu, và càng không tin người nào lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.” Hãy
đưa ra một quyết định dứt khoát đối với những vấn đề hay cơ hội mà bạn gặp trong đời. Nhiều tài
năng bị bỏ lỡ chỉ vì thiếu một quyết định đúng đắn.

Quyết định dứt khoát là một con dao sắc có thể cắt “ngọt” và sạch sẽ; sự đắn đo thì giống như một con dao cùn khi cắt để
lại những đường lởm chởm.

Gordon Graham
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Sự lưỡng lự, thiếu quyết đoán sẽ làm tê liệt niềm tin của bạn. Niềm tin cần một quyết định trước
khi có thể phục vụ bạn. Mọi thành công, dù lớn hay nhỏ, cũng đều bắt đầu từ một quyết định. Không
phải hoàn cảnh nào cũng được thay đổi khi ta đưa ra quyết định, nhưng sẽ chẳng có hoàn cảnh nào
được thay đổi cho đến khi quyết định được đưa ra.

“Nếu kèn phát tiếng lộn xộn thì ai sẽ sửa soạn mà ra trận?” (I Cô-rinh-tô 14:8). Bạn sẽ có một nền
tảng sai lệch và không biết phải làm gì nếu bạn thiếu quyết đoán.

Nếu bạn tiếp tục thiếu kiên quyết, bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Để có thể tiến xa từ
nơi bạn đang đứng, bạn phải quyết định được mình sẽ đi về đâu. Quyết định của bạn sẽ quyết định số
phận của bạn.

Điều gì là quyết định mà bạn phải đưa ra?

10 Bắt đầu bằng những gì bạn có, thay vì những gì bạn không có
Chúa đã cho bạn những gì bạn cần để bắt đầu tạo nên tương lai tốt đẹp của mình. Tuy vậy, phần

lớn mọi người thường nói những câu như: “Giá mà tôi có cái này, giá mà tôi khác đi, giá mà tôi xinh
đẹp hơn, giá mà tôi có nhiều tiền hơn… thì tôi sẽ có khả năng làm được điều mà Chúa mong muốn tôi
thực hiện.” Và hầu hết thời gian chúng ta đều phớt lờ những cơ hội mà Chúa đặt trong tầm tay mình. Ta
thường đánh giá quá cao tầm quan trọng của những gì mà mình không có. Chúa không bao giờ đòi hỏi
bạn bất cứ thứ gì mà bạn không thể đem đến cho Ngài. Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu? Hãy bắt
đầu với những thứ mà Chúa đã ban sẵn cho bạn.

John Wooden[16] đã từng nói: “Đừng bao giờ để những gì bạn không thể làm ngăn bạn làm những
gì bạn có thể làm.” Sự nhàn rỗi và lười biếng lâu ngày sẽ làm tê liệt khả năng sáng tạo của bạn. Đầu
óc không vững vàng, lúc thích cái này, lúc thích cái kia thì chẳng thể làm được gì nên hồn cả. Đừng
chờ đợi những điều kiện lý tưởng để hành động đúng đắn, hãy sử dụng những điều kiện bình thường.
Chúng ta không cần thêm sức mạnh, khả năng hay những cơ hội to lớn hơn. Điều mà chúng ta thực sự
cần là sử dụng những gì chúng ta có tại nơi mà chúng ta đang ở.

Sự lôi cuốn của những thứ xa xôi và thách thức chỉ là lừa dối mà thôi. Cơ hội tuyệt vời thực sự nằm ở chính nơi bạn đang
đứng.

John Burroughs

Những gì bạn có thể làm bây giờ là điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Sự vĩ
đại thực sự cốt ở việc bạn có thể làm tốt những điều nhỏ bé. Đừng cằn nhằn vì bạn không có thứ mà
bạn muốn.

“Chúng ta phải làm điều gì đó” là một điệp khúc mà ai cũng có thể nói được. “Bắt đầu đi” là lời chẳng mấy ai đáp lại.
Walter Dwight

Bạn có thể làm tất cả những gì mình muốn. Bắt đầu từ những gì bạn có và phát triển lên. Con người
chẳng thể nào hạnh phúc cho đến khi họ học cách sử dụng những gì mình có và dừng lo lắng về những
gì mình không có. Hạnh phúc không bao giờ đến với những người không biết trân trọng những gì mình
có sẵn. Hầu hết mọi người mắc phải sai lầm nghiêm trọng từ việc tìm kiếm những thứ giá trị ở những
nơi quá xa xôi trong khi chúng nằm ngay trong tầm tay của mình.

Hãy tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà bạn đang có, dù cho đó là gì.
Nhiều năm trước, một người phụ nữ nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng con gái bà ta
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đang bị sốt rất cao. Bà rời khỏi cơ quan ngay lập tức và đến hiệu mua thuốc cho con gái mình.
Khi quay lại xe ô tô, bà mới phát hiện ra mình để chìa khóa trong xe.

Bà phải về nhà với đứa con gái đang bị ốm và chẳng biết phải làm thế nào cả. Bà gọi về nhà và
người trông trẻ cho biết con gái bà đang sốt cao hơn. Cô ta gợi ý: “Bà có thể dùng một chiếc mắc
áo để mở cửa xe.”

Bà tìm thấy một chiếc mắc áo hoen rỉ trên đất, như thể có ai đó cũng đã để quên chìa khóa
trong xe. Bà nhìn chiếc mắc áo và nói: “Tôi chẳng biết phải dùng nó thế nào cả.” Bà cúi đầu và
cầu xin được Chúa giúp đỡ. Một chiếc ô tô cũ rích đi đến, người lái xe là một người đàn ông râu
ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác. Người đàn bà nghĩ: “Chúa ơi, đây là người mà
Ngài gửi đến để giúp con sao?” Nhưng bà chẳng còn lựa chọn nào khác, và bà cảm thấy biết ơn.

Người đàn ông bước ra khỏi xe và hỏi xem liệu ông có thể giúp gì được không. Bà đáp: “Vâng,
con gái tôi đang ốm rất nặng. Tôi phải về nhà để chăm sóc nó. ông có thể dùng cái mắc áo này để
mở cửa xe giùm tôi không?”

Người đàn ông đáp: “Chắc chắn rồi.” Ông ta bước đến chiếc ô tô và trong tích tắc cửa xe đã
được mở.

Bà ôm người đàn ông và nói trong nước mắt: “Cảm ơn ông rất nhiều. Ông là một người vô
cùng tử tế.” Ông ta đáp lại: “Thưa bà, tôi chẳng tử tế gì đâu. Tôi vừa ra tù, trước đây tôi bị bắt vì
tội trộm xe ô tô.”

Bà ôm ông ta một lần nữa và nói to: “Cảm ơn Chúa vì đã gửi đến cho con một chuyên gia!”
Kinh Thánh đã dạy rằng: “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4).

Chúng ta phải lái thuyền với những chiếc mái chèo mà mình có. Bạn chẳng bao giờ có thể làm được
nhiều điều trừ khi bạn tiến bước và hành động trước khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Không một ai là có
thể thành công bằng cách ngồi chờ đến khi mọi hoàn cảnh thuận lợi mới hành động cả.

Đừng lãng phí thời gian để nghi ngờ và sợ hãi về những gì mình không có mà hãy đắm mình vào
công việc trước mắt bạn với niềm tin rằng việc hành động đúng đắn lúc này sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất
cho tương lai. Như một câu châm ngôn cổ của Đức đã từng nói: “Hãy lớn lên từ nơi mà bạn được sinh
ra. Hãy bắt đầu dệt và Chúa sẽ cho bạn những sợi chỉ.”

Cứ bắt đầu làm… với những gì mà bạn có.

11 Nhàn cư vi bất thiện
Khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời bạn là ngay chính lúc này đây. Đừng để sự chần chừ và

lưỡng lự ngăn cản bạn đạt được thành công của đời mình. Tính “ỳ” là triệu chứng, và nỗi sợ hãi là vấn
đề. Khi bạn trì hoãn những việc bạn nên làm là bạn đang mở rộng đường cho những điều xấu xa.

Hãy trân trọng thời gian của bạn, đó là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Những ý tưởng có đời sống
hết sức ngắn ngủi, đó là lý do vì sao chúng ta phải hành động trước khi chúng không còn giá trị.

Ngay cả khi bạn đang đi đúng đường, bạn sẽ vẫn thất bại nếu bạn chỉ ngồi ỳ giữa đường.
Arthur Goodirey

Trì hoãn những việc đơn giản làm cho nó phức tạp hơn, và trì hoãn những việc khó khăn chỉ làm
cho nó không thể thành hiện thực. Sự tiêu cực và nhụt chí sẽ theo sau bất cứ quyết định nào không dứt
khoát.
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Làm việc là cách mà Chúa đem sự đầy đủ đến cho cuộc đời của bạn. “Nếu các ngươi sẵn lòng
vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất” (Ê-sai 1:19). Niềm tin tạo ra những nguồn tài nguyên
quý báu khi bạn đi theo sự dẫn đường của Chúa. Lao động là vinh quang. Tính trì hoãn, lười nhác là
điều nhục nhã.

Hôm nay là ngày để bắt đầu và luôn là quá sớm để dừng lại. Những lúc mà đầu óc chúng ta không
muốn phải suy nghĩ, hãy lao động. Cách nhanh nhất để thoát khỏi tính ỳ là nghe theo lời Chúa. “Vâng
lời Đức Chúa Trời thì tốt hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29). Chọn nghe theo sự
dẫn dắt của người khác là điều ngăn cản bạn nghe theo sự mách bảo của Chúa. Những gì chúng ta cần
là một chiếc đồng hồ báo thức có thể đổ chuông khi thời cơ chín muồi.

Tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội nhanh như cách chúng ta quyết định mình nên làm gì? Sự trì
hoãn là nấm mồ chôn vùi các ý tưởng. Bất cứ ai thích khoe khoang về những gì anh ta sẽ làm vào ngày
mai đều đã nói như vậy từ ngày hôm qua rồi. Không có gì hủy hoại tính cách của một người nhanh
chóng hơn là chẳng có gì để làm và lại có quá nhiều thời gian thừa thãi. Ngồi giết thời gian chính là tự
sát. Có hai điều lấy đi sự bình yên tâm hồn của chúng ta: Đó là những việc chưa hoàn thành và những
việc còn chưa bắt đầu.

Cơ hội thường mất đi khi bạn hành động quá chậm chạp và cẩn trọng. Charles Sheldon[17] đã từng
nói: “Những lời hứa hay ho giống như những đứa trẻ đang khóc trong nhà thờ: Chúng cần được quan
tâm ngay lập tức.” Hãy đối mặt với bất cứ thử thách nào càng sớm càng tốt. Bạn càng trì hoãn thì vấn
đề sẽ chỉ càng lớn hơn thôi. Ai càng lười thì sẽ càng dễ hành động vào “ngày mai”. Bi kịch của cuộc
đời không phải là việc kết thúc nó quá sớm, mà là khi ta chờ quá lâu để nó được bắt đầu.

Càng trì hoãn hành động theo sự chỉ dẫn của Chúa bao nhiêu thì con đường mà Ngài vạch ra càng
mù mờ bấy nhiêu. Người khôn ngoan sẽ nghe theo sự mách bảo của Chúa và hành động mà không trì
hoãn.

Ngày xưa, Quỷ sứ quyết định hủy hoại con người. Hắn tập hợp những con quỷ nhỏ lại để bàn
bạc kế hoạch. Giận Dữ đến trước tiên và đề nghị được hoàn thành công việc bằng cách khiến anh
em trở mặt với nhau. Hẳn sẽ khiến con người căm ghét nhau và tự hủy hoại lẫn nhau.

Tham Dục cũng muốn hủy hoại con người bằng cách vấy bẩn đầu óc, làm tình yêu biến mất và
biến con người thành những con thú. Sau đó, Lòng Tham tiến đến và nói rằng những đam mê tội
lỗi, thèm khát không thể kiểm soát được sẽ hủy diệt loài người. Lười Biếng, Căm Ghét, Đố Kị và
Ganh Tị lần lượt đề nghị để mình đi hoàn thành công việc đó. Nhưng Quỷ sứ chưa có vẻ gì là hài
lòng với bất cứ ai trong số chúng.

Đến lượt con quỷ cuối cùng. Hẳn nói: “Tôi sẽ nói với con người một cách đầy thuyết phục theo
cách mà Chúa muốn họ trở thành. Tôi sẽ nói với họ những kế hoạch của họ cần phải chân thành,
sạch sẽ và can đảm như thế nào. Tôi sẽ khuyến khích họ đạt được những mục tiêu tốt trong đời!”

Quỷ sứ cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc trước những lời như vậy. Nhưng con quỷ tiếp tục: “Tôi sẽ
bảo họ là chẳng có gì phải vội đâu. Họ có thể làm tất cả những điều đẹp đẽ đó vào ngày mai. Tôi
sẽ khuyên họ nên chờ đến ngày mai khi mọi sự đều thuận lợi rồi bắt đầu cũng chưa muộn!”

Quỷ sứ đáp: “Ngươi là người được giao trọng trách đi đến Trái Đất để hủy diệt loài người.”
Tên con quỷ đó là: Trì Hoãn.

Hãy giết sự trì hoãn, đừng giết thời gian.
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12 Chẳng có ai là không quan trọng cả
Bạn không phải là một người tầm thường. Đừng bao giờ nhìn cuộc đời bạn như thể Chúa chẳng

trao cho bạn điều gì ý nghĩa. Hãy sử dụng tối đa những thế mạnh của mình, đó chính là cách mà Chúa
tạo ra bạn. Ngay cả một ngôi sao bé nhỏ cũng tỏa sáng trong bầu trời đêm từ hàng triệu dặm xa. Lỗi
lầm đầu tiên và tồi tệ nhất là tự giới hạn chính bản thân mình.

Quá nhiều người không bao giờ bắt tay vào làm những gì Chúa muốn họ làm vì họ chờ đợi đến khi
có thể hát hay như Sandi Patti[18], thuyết giảng tốt như Billy Graham[19], hoặc viết như Max
Lucado[20]. Chúa biết rõ những gì Ngài đang làm khi đặt chúng ta cùng nhau trên Trái Đất này. Hãy
sử dụng những tài năng mà bạn được sở hữu: Khu rừng sẽ thật yên ắng nếu chỉ những chú chim hót hay
nhất mới dám cất lời.

Nếu bạn cố tình lên kế hoạch cho cuộc đời bạn ở dưới mức mà bạn thực sự có thể đạt được, bạn
sẽ cảm thấy thất vọng trong suốt phần đời còn lại của mình.

Bạn cũng nên nhìn nhận người khác theo cách tương tự. Người nào cũng giá trị và quý báu. Ai
cũng có những điều bạn không biết và cần học tập. Chúng ta đều được tạo ra để phát triển và được
trao những cơ hội để trở nên vĩ đại, nhưng mỗi người lại được Chúa trao theo những cách khác nhau.
Vậy thế nào là sự vĩ đại? Thế nào là thành công? Đó là làm những điều mà Chúa muốn bạn làm và ở
nơi mà Ngài muốn bạn ở. Chẳng có ai là không quan trọng cả.

Với sự dẫn đường của Chúa, bạn có thể trở thành một trong những người thành công đặc biệt mà
Ngài tạo ra thay vì là một trong hàng ngàn nỗi thất vọng của Ngài. Và Ngài cũng đã từng nói rằng bạn
“được tạo nên một cách đáng sợ và tuyệt vời” (Thi Thiên 139:14).

Chúa tạo ra bạn vì một mục đích riêng. Ngài có một sứ mệnh giao cho bạn và không một ai khác
có thể thực hiện nó tốt hơn bạn có thể làm. Vượt qua hàng tỷ đơn xin việc, bạn là người có đủ khả
năng nhất. Bạn có đủ những yếu tố cần thiết để hoàn thành sứ mệnh này. Chúa đã ban cho bạn niềm tin
để làm những điều mà bạn nên làm. Tất cả chúng ta đều là thiên tài.

Bạn sẽ không bao giờ trở thành người mà bạn nên trở thành cho đến khi bạn làm những điều mà
bạn nên làm. Chúa yêu cầu bạn có trách nhiệm không chỉ với những gì mà bạn đang có mà với cả
những gì bạn có thể đạt được, không chỉ với việc bạn là ai mà với cả việc bạn có thể trở thành người
như thế nào. Chúng ta có trách nhiệm phải làm người mà Chúa đã ban cho ta những điều kiện cần thiết
để trở thành.

Cuộc đời bạn tạo nên sự khác biệt. Chúa không yêu cầu tôi phải là Joshua, Billy Graham, hay Pat
Robertson… mà Ngài sẽ chỉ yêu cầu tôi là John Mason. Jerry Van Dyke[21] đã từng nói: “Khóm hoa
hồng đẹp nhất không phải vì có ít gai nhất mà bởi khóm hồng ấy có những đóa hoa rực rỡ nhất.”

13 Đừng tự chống lại bản thân mình
Tất cả những gì thuộc về chúng ta, dù tốt hay xấu, cũng đều là sản phẩm của những gì ta nghĩ và tin

tưởng. Những gì mà bạn có là kết quả của những gì bạn cố gắng để đạt được.
Những cuộc chiến quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt đều diễn ra trong chính bản thân ta.

Điều tuyệt vời nhất được thực hiện bởi những người dám tin tưởng rằng Chúa ngự trị bên trong họ có
sức mạnh hơn tất cả những gì xảy ra bên ngoài. “Chúa trong con lớn lao hơn Chúa ở trong thế gian
này” (I Giăng 4:4).
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Tự chống lại bản thân mình khiến bạn có hàng nghìn lý do để tin rằng mình không thể, trong khi tất
cả những gì bạn cần chỉ là một lý do để tin rằng mình có thể. Thực hiện những gì bạn biết mình nên
làm thì tốt hơn nhiều so với việc lãng phí cả đời để tiếc nuối giá như mình đã làm. Có câu nói rằng:
“Đừng tự đổ nước lên thuyền của bạn, cơn bão đã làm việc đó đủ rồi.” Chiến thắng đầu tiên mà bạn
phải đạt được là thắng chính bản thân mình. Đối thủ lớn nhất của bạn chính là bản thân mình.

Bạn không thể hành động theo cách không phù hợp với những gì bạn tự nhìn nhận bản thân mình.
Zig Ziglar

Thật đáng ngạc nhiên là, đôi khi những gì bạn coi là trở ngại lớn nhất lại có thể trở thành sức mạnh
tuyệt vời. Câu chuyện về cậu bé 10 tuổi quyết định học Judo mặc dù cậu đã mất cánh tay trái trong
một vụ tai nạn ô tô thảm khốc dưới đây là một ví dụ.

Cậu bé bắt đầu bài học với một võ sư Judo người Nhật Bản. Cậu vẫn học tốt, bởi vậy cậu
không thể hiểu tại sao sau ba tháng theo học rồi mà vị võ sư vẫn chỉ dạy cậu duy nhất một thế võ.

“Thưa thầy,” cậu bé nói, “có phải là con nên học thêm những thế khác không ạ?”
“Đây là thế duy nhất con biết, và cũng là thế duy nhất con cần phải biết,” võ sư đáp lại.
Không thực sự hiểu lắm điều mà võ sư đang nói, nhưng cậu tin tưởng ông và tiếp tục tập luyện.
Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu bé đến giải đấu đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên là, cậu bé dễ dàng thắng hai trận đấu đầu tiên.
Trận thứ ba có vẻ khó hơn, nhưng khi đối thủ của cậu trở nên thiếu kiên nhẫn và bị phạt thì

cậu bé đã khéo léo sử dụng thế võ duy nhất mà cậu biết để giành phần thắng. Vẫn chưa hết ngạc
nhiên, cậu bé tiến thẳng vào vòng chung kết.

Lần này, đối thủ của cậu to lớn hơn, khỏe hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Cậu bé có vẻ bị áp
đảo. Nhận thấy cậu bé có thể bị thương, vị trọng tài cho phép nghỉ giải lao. Cậu đang chuẩn bị xin
trọng tài cho dừng trận đấu thì võ sư can thiệp.

“Không,” võ sư nói. “Hãy để cậu ấy tiếp tục.”
Không lâu sau khi trận đấu tiếp diễn, đối thủ của cậu bé đã mắc một sai lầm nghiêm trọng và

mất đề phòng. Ngay lập tức, cậu bé sử dụng thế đánh mà cậu được học để vật ngã đối thủ. Cậu bé
đã chiến thắng trận chung kết và giành chức vô địch.

Trên đường về nhà, cậu bé và võ sư bàn luận về tất cả các thế đánh trong các trận đấu vừa
diễn ra. Cậu bé lấy can đảm hỏi vị võ sư điều đang khiến cậu băn khoăn.

“Thưa thầy, làm sao mà con có thể chiến thắng cả giải đấu chỉ với một thế võ duy nhất?”
“Con chiến thắng vì hai lý do,” vị võ sư trả lời. “Điều đầu tiên, con đã làm chủ được một

trong những thế ném khó nhất của Judo. Thứ hai, thế đỡ duy nhất là đối thủ của con phải nắm
được cánh tay trái của con.”

Như vậy là điểm yếu không có tay trái đã trở thành điểm mạnh lớn nhất của cậu bé.

Nhà truyền giáo vĩ đại Dwight L. Moody[22] đã từng nói: “Tôi chưa bao giờ gặp người nào gây
nhiều phiền phức cho tôi như chính bản thân mình.” Đúng vậy, chúng ta đều hiểu điều này. Hãy nghe
theo lời khuyên của bạn tôi - Dave Blunt: “Đừng có cản trở bước đi của chính mình!”

Tự chê bai chính bản thân mình giống như dùng kính hiển vi để phóng đại những thứ tầm thường và
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chẳng còn chỗ để nhận những hình ảnh to lớn hơn. Đây là cách để tránh việc tự chống lại chính mình:
Cầu nguyện nhiều hơn, phân biệt đâu là sự thật và đâu chỉ là lời giả dối, bớt đi những ảnh hưởng tiêu
cực và thêm vào những lời răn của Chúa. Người dễ bị chúng ta đánh lừa nhất chính là bản thân mình,
cả niềm tin và nỗi sợ hãi đều đi tới bến cảng trong tâm trí bạn, nhưng bạn chỉ nên cho phép niềm tin
được đỗ lại mà thôi.

Hãy loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực của bạn về chính bản thân mình.

14 Bạn không thể đi lùi mà đến được với tương lai
Quan tâm đến nơi bạn đang đi tới thì quan trọng hơn việc quan tâm đến nơi bạn đã từng đi qua.

Đừng nhìn tương lai bằng cái nhìn của quá khứ. Chúng ta dễ rơi vào việc tính toán thiệt hơn và giới
hạn ước mơ của chính mình.

Theo Edmund Burke[23]: “Quá khứ nên là chiếc ván trượt để tới tương lai chứ không phải là
chiếc võng để ngủ vùi.” Bạn không bao giờ có thể lên kế hoạch cho tương lai bằng quá khứ. Không ai
có thể đi lùi mà đến được với tương lai. Bạn có để ý thấy những người còn để bóng ma của quá khứ
ám ảnh thì thường không làm được nhiều việc ý nghĩa không?

Tương lai của bạn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu chờ bạn khám phá.
“Sự cũ đã qua đi, nay mọi sự trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Chúa không dùng quá khứ để

quyết định tương lai của bạn.

Bất hạnh là một vị khách đến từ hôm qua muốn cùng bước đi với Chúa của ngày mai.
Mike Murdock

Đừng để quá khứ ám ảnh bạn. Những trải nghiệm quá khứ nên được quên đi thay vì ghi nhớ quá
cẩn thận. Điều quan trọng là nơi bạn sẽ tới, đó là nơi bạn đạt được thành công. “Quên lãng sự ở đằng
sau mà vươn theo sự ở đằng trước” (Phi-lip 3:14). Bạn không thể thấy được tương lai của mình bằng
cách suốt ngày nhìn lại quá khứ.

Tôi thích lắng nghe người khác. Tôi đặc biệt chú ý đến lượng thời gian mà họ nói về quá khứ, hiện
tại và tương lai. Tôi nhận ra rằng những người nói nhiều về quá khứ thường sẽ tiến chậm. Những
người nói về hiện tại sẽ dậm chân tại chỗ. Chỉ những người hướng đến tương lai mới có thể phát triển
được thôi. Hãy tránh xa những người ngủ vùi trong quá khứ.

Có nhiều người chìm trong quá khứ sâu đến mức thành công đã bỏ chạy trước khi họ đến được với
nó.

Tương lai chỉ đáng sợ với những người thích chìm trong quá khứ mà thôi. Sống trong quá khứ là
việc hao tốn năng lượng khủng khiếp. Bạn không thể xây dựng được gì cho tương lai khi cứ đắm chìm
trong những việc đã qua.

Một tương lai tốt đẹp đang chờ bạn, vì vậy đừng suốt ngày nghĩ về quá khứ. Quá khứ đã qua và
chúng ta chẳng thể làm gì được nữa. Những gì đã ở lại phía sau thì chẳng có giá trị bằng những gì
đang ở trước mặt.

Quá khứ chỉ còn là quá khứ.

15 Một chút liều lĩnh sẽ đem lại lợi ích cho bạn
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Hãy là một người dũng cảm và dám làm. Khi bạn nhìn lại quá khứ, bạn sẽ tiếc vì những điều mình
không làm hơn là những gì mình đã làm. Khi đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, hãy làm như thể bạn
không thể thất bại được. Nếu bạn chuẩn bị leo đỉnh Everest, hãy mang theo lá cờ quốc gia mình. Hãy
tin vào những gì mình có thể đạt được thay vì chỉ đứng nhìn từ đằng xa. Những kế hoạch thực sự quan
trọng và dường như không thể chính là những kế hoạch tuyệt vời. Giới hạn là do khả năng nhìn nhận
của chúng ta mà thôi.

Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hoặc chẳng là gì cả.
Helen Keller

Những kẻ tầm thường thì không bao giờ nghĩ là họ tầm thường. William Winans[24] đã từng nói:
“Không làm gì hơn mức bình thường chính là điều khiến con người tầm thường đi.” Và Ronald
Osborn[25] cũng nói: “Hãy làm gì đó khó khăn và bạn sẽ được lợi. Bạn sẽ không thể phát triển trừ khi
bạn cố gắng làm điều gì đó vượt tầm những gì mình đã làm tốt.”

Rất khó để xem điều gì là thực sự không thể, bởi những gì chúng ta coi là bình thường ngày hôm
nay đã từng được coi là không thể thành hiện thực vào ngày hôm qua. Napoleon Bonaparte[26] từng
nói: “không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ ngốc nghếch.”

Những từ ngữ nào đang nằm trong từ điển của bạn?
Những người sợ làm quá nhiều việc thường chẳng làm được gì ra hồn. Để đạt được những điều

tuyệt vời, chúng ta phải cố gắng làm những điều tưởng chừng như không thể. Không có gì là không thể
nếu như bạn cố gắng hết sức! Cách nhìn nhận của bạn là một tài sản vô giá. Hãy hướng đến những giấc
mơ to lớn.

Những công việc tuyệt vời nhất vẫn chưa được tìm thấy và thực hiện đâu. Một người chẳng chờ
đợi điều gì cả thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Không hy vọng thì làm sao thất vọng được. Cách duy
nhất để vượt lên những giới hạn là làm những điều to lớn và khó khăn. “Có điều gì là Chúa không làm
được chăng?” (Sáng Thế Ký 18:14).

Sự sẵn sàng mạo hiểm là cách chúng ta giữ lấy niềm tin. William Lloyd George[27] đã từng nói:
“Đừng ngại tiến một bước xa khi cần thiết, bạn không thể nhảy qua một cái hố sâu bằng hai bước nhảy
nhỏ.” Chúa không đặt giới hạn đối với niềm tin, và niềm tin không đặt giới hạn lên Ngài. Tầm nhìn
của bạn phải lớn hơn chính bản thân bạn. “Hãy dẫn tôi đến hòn đá cao hơn chính tôi” (Thi Thiên
61:2).

Trừ khi một người có thể bắt tay làm những điều vượt sức của mình, anh ta sẽ không bao giờ biết
mình có thể làm những gì. Charles Spurgeon[28] truyền cảm hứng cho mọi người bằng câu nói: “Hãy
là những người có niềm tin mãnh liệt. Một chút niềm tin sẽ đưa linh hồn của bạn đến thiên đàng, nhưng
niềm tin mãnh liệt sẽ đưa thiên đàng vào trong tâm hồn của bạn.”

Những người đáng chán nhất trên thế giới là người chỉ nắm lấy những gì đến với mình và không gì
khác nữa. Có nhiều cách để thất bại, nhưng không bao giờ nắm lấy cơ hội là cách hiệu quả nhất. Nhiều
thứ phải được chúng ta tin tưởng đã thì mới có thể thành hiện thực được.

Đừng làm những điều nhỏ bé, chúng chẳng thúc đẩy ai tiến lên. Chẳng có gì vĩ đại đạt được bởi
một người quá thực tế cả.

Tầm nhìn thể hiện giá trị tiềm ẩn của bạn.
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16 Hãy giống như những đứa trẻ… chúng thích sự thay đổi
Nhà du hành vũ trụ James lrwin từng cho biết trên chuyến hành trình lên Mặt Trăng, cứ mười phút

đoàn của ông lại phải điều chỉnh hướng đi một lần. Cuộc sống, cũng như một chuyến du hành lên Mặt
Trăng, luôn ẩn chứa rất nhiều sự bất ngờ và đòi hỏi bạn phải điều chỉnh linh hoạt. Luôn có sự thay đổi
là một chân lý bất di bất dịch.

“Bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm” (Max DePree).
Chúng ta không thể trở thành người chúng ta muốn nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Khi bạn dừng
thay đổi, bạn sẽ dừng việc phát triển bản thân. Con người ghét sự thay đổi, nhưng lại không biết rằng
thay đổi là điều duy nhất đưa chúng ta tiến lên.

Ai cũng thích thay đổi thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình. “Ai chối sự
khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; nhưng kẻ nào tiếp nhận lời quở trách sẽ được tôn trọng”
(Châm Ngôn 13:18). Sức mạnh đến từ việc biết thay đổi khi cần thiết. Không chấp nhận thực tại như
cách nó vốn có sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi Chúa tạo nên những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta là Ngài đang cho chúng ta cơ hội để
phát triển và trưởng thành hơn. “Người mà Chúa quở trách nên lấy làm may mắn” (Gióp 5:17).

Những người thông minh thì biết điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thời cuộc còn kẻ ngốc thì
không. Hãy sẵn sàng đón nhận những thay đổi mà Chúa tạo ra. Nếu bạn không thể sáng tạo thì ít nhất
bạn cũng có thể phát triển những gì đã có lên một tầm cao mới. Nếu bạn vẫn còn thở thì bạn vẫn có thể
phát triển mình thêm nữa.

Những ý tưởng tốt vẫn cần có sự thay đổi, thích nghi và điều chỉnh để hoàn thiện và thành công.
Henry Ford quên không gắn phanh vào chiếc ô tô đầu tiên mà ông tạo ra. Ít người biết đến lỗi lầm đó
nhưng tất cả đều biết đến sự thành công của ông. Thành công ít khi đến với những người luôn trung
thành với những cách làm vốn đã trở thành quen thuộc.

Thay đổi là tốt.

17 Nếu bạn tiếp tục làm những điều đúng đắn thì điều sai trái và người xấu rốt cục sẽ rời khỏi
cuộc đời của bạn

Tôi có nghe nói về một doanh nhân với câu khẩu hiệu là: “Đúng là đúng, ngay cả khi tất cả mọi
người đều chống đối, và sai là sai, cho dù tất cả mọi người có ủng hộ.”

Đừng mất nhiều thời gian để lo lắng về việc ai là người thích hợp mà hãy quan tâm nhiều hơn đến
việc gì là tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ để người khác quyết định điều đó thay bạn.
Những thất bại của bạn được lập trình sẵn ở địa ngục, còn những chiến thắng vinh quang thì nằm ở
thiên đường. “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lĩnh phần thưởng
của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy
là Chúa cám dỗ tôi; vì Chúa chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.”
(Gia-cơ 1:12-13).

Chẳng bao giờ là quá sớm để làm điều tốt đẹp, bởi bạn sẽ không biết được khi nào là quá muộn.
Bạn luôn có thể tìm thấy thời điểm thích hợp để làm những gì bạn thực sự muốn làm.

Những người thành công thì hiểu rằng không có ai đạt được điều gì lớn lao trong một sớm một
chiều cả. Điều làm cho họ khác biệt là sự quyết tâm hành động liên tục cho dù con đường đi có không
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bằng phẳng đến thế nào đi nữa. Chúng ta là những gì mà mình hành động lặp đi lặp lại.

Hãy nhớ đến những câu nói của John Wesley[29]:

Làm tất cả những điều tốt đẹp bạn có thể làm,
Bằng tất cả những cách mà bạn có thể,
Tại bất cứ nơi đâu bạn có thể,
Vào bất cứ thời điểm nào bạn có thể,
Đối với tất cả mọi người mà bạn có thể,
Cho đến khi bạn vẫn còn có thể.

Bạn sẽ không thu được thứ gì từ ngân hàng cuộc đời trừ khi bạn đầu tư vào đó. Tiềm năng phát
triển của bạn tỷ lệ thuận với mức độ bạn hành động có lý trí. Những người sống tốt thì không bao giờ
bị bỏ rơi. Bất cứ hành động xấu nào của bạn đều làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và ước mơ của
mình. Cũng như vậy, bạn sẽ nhận ra ước mơ của mình bằng cách cầu nguyện thường xuyên và hành
động đúng đắn.

Làm những điều đúng đắn, sau đó làm tiếp những điều đúng đắn, và cứ tiếp tục như vậy…

18 Thất bại đang đứng chờ kẻ bỏ cuộc giữa chừng
Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn biết mình có thể làm được. Một người với những ước mơ cháy bỏng

có sức mạnh hơn nhiều người chỉ biết đến sự thật mà thôi. Hãy nhớ rằng, thành công bền vững cần có
sự chuẩn bị kỹ càng. Những người “vụt sáng thành sao” cũng rất dễ vụt tắt vì thành công thực sự đòi
hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Người chiến thắng đơn giản là người làm được những gì mà kẻ thất bại
không còn đủ sức để tiếp tục làm.

Earl Nightingale[30] kể chuyện về một chàng trai trẻ đến thỉnh giáo một bậc tiền bối.
Chàng trai trẻ hỏi: “Làm sao để con có thể tạo dựng tên tuổi của riêng mình trong thế giới này

và trở nên thành công?”Anh ta nhận được câu trả lời là: “Con chỉ cần quyết định mình thực sự
muốn gì và kiên trì với nó, đừng bao giờ đi chệch khỏi mục tiêu cho đến khi con chạm được tới
đích, dù con đường đó có dài và chông gai đến thế nào.”

Thành công dường như nằm ở việc có thể tiếp tục được sau khi những người khác đã buông tay.
“Nước chảy đá mòn” - dòng suối luôn chiến thắng hòn đá, không phải nhờ sức mạnh mà nhờ sự

kiên trì. Sự bền bỉ, kiên nhẫn và trung thành thể hiện bạn đang dần rút ngắn khoảng cách giữa tài năng
sẵn có và thành công bạn sẽ đạt được trong tương lai. Sự kiên trì có thể làm bạn mệt mỏi, nhưng điều
mà bạn đạt được sẽ rất ngọt ngào.

Giu-đa, kẻ phản bội Chúa Giê-su, là một minh chứng cho người ban đầu có đức tin nhưng thiếu
kiên trì. Rất nhiều người thất bại không nhận ra được rằng họ chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là đến
được với thành công. Chúng ta đánh giá thành công bởi điểm kết thúc chứ không phải điểm bắt đầu. Bí
quyết thành công nằm ở sự nỗ lực và kiên định với mục tiêu.

Joel Weldon[31] đã từng viết về cây tre Moso, một loại tre đặc biệt phân bố ở Trung Quốc và
vùng Viễn Đông. “Sau khi tre Moso được trồng, bạn sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu tăng trưởng nào
trong suốt năm năm trời - ngay cả trong những điều kiện lý tưởng nhất. Sau đó, như có một phép màu,
nó đột ngột lớn lên với tốc độ đạt gần 2.5 feet mỗi ngày và đạt tới chiều cao 90 feet trong vòng sáu
tuần! Nhưng đó không phải là phép thần. Sự tăng trưởng nhanh chóng của tre Moso là do bộ rễ dài đã
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phát triển trong vòng năm năm đầu đời… Năm năm trời chỉ để chuẩn bị!”
Cây tre Moso đã đạt tới chiều cao ấn tượng đó trong vòng sáu tuần hay năm năm? Dĩ nhiên câu trả

lời là năm năm. Nếu trong bất cứ thời điểm nào của năm năm đó mà người ta quên tưới nước, bón
phân thì cây tre chắc hẳn sẽ chết. Con người không thất bại, họ chỉ từ bỏ quá sớm thôi.

Chúa không bao giờ rời bỏ bạn, vì vậy bạn đừng bao giờ rời bỏ Chúa. “Vì tôi tin chắc rằng không
có sự chết, sự sống, các thiên sứ, kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc mai sau, chiều cao, chiều sâu, hay
bất cứ vật nào có thể chia rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8: 38-39).

Sự kiên trì của bạn là minh chứng cho thấy bạn chưa bỏ cuộc. “Hãy phó các việc của mình cho
Đức Chúa Trời thì những mưu ý sẽ được thành công” (Châm Ngôn 16:3). Tài sản lớn nhất mà bạn có
chính là sự kiên định với mục tiêu của mình. Không ai có thể cướp điều đó từ bạn. Chỉ có bạn mới có
thể đánh mất nó khi bạn thiếu ý chí mà thôi.

Bạn không có quyền gì với những thứ mà mình không theo đuổi. Vì sự theo đuổi là bằng chứng của lòng đam mê.
Mike Murdock

Phần thưởng cho những người bền chí là được đứng ở vị trí của người lãnh đạo. “Con có thấy
người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng trước mặt các vị vua, chứ
chẳng phải trước mặt người hèn hạ đâu” (Châm Ngôn 22:29). Mặc dù sự kiên trì và lòng trung thành
rất khó khăn, nhưng đó lại là điều cần thiết nhất. Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Quân đội sẽ thua
trận nếu lính buông súng đầu hàng khi nghe tiếng đại bác từ quân địch. Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ,
hãy để Chúa chạm đến tim bạn và tiếp thêm sức mạnh cho bạn.

Hãy vứt bỏ tất cả những gì khiến bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng.

19 Sự tập trung thay đổi tất cả mọi thứ
Ôm đồm quá nhiều việc luôn ngăn cản bạn thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Cách tốt nhất để có

thể tập trung là không bao giờ đặt dấu hỏi chấm vào nơi mà Chúa đã đặt dấu chấm. “Mọi người chẳng
biết rằng trong cuộc chạy đua thì tất cả đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy hãy chạy
cách nào cho được thưởng. Tất cả những người đua tranh đều tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ” (I
Cô-rinh-tô 9:24-25).

Đừng “chia” mình ra mỗi việc một ít, hãy học cách nói “không” một cách tích cực và nhanh chóng.
Sự tập trung cho bạn sức mạnh để nói “không” với tất cả những gì khiến bạn xao nhãng khỏi mục tiêu
của mình. Hãy tìm một điều gì đó trong cuộc sống để bạn có thể hoàn toàn đắm mình vào.

Một người với sự tập trung thì có sức mạnh bằng cả một đám đông. Người bắt đầu làm quá nhiều
việc thì sẽ đạt được rất ít mà thôi. Nếu bạn mong đợi hoàn thành tất cả mọi việc cùng lúc, bạn sẽ
chẳng bao giờ làm được cái gì cả. Người mà có mặt ở mọi nơi thì chẳng thực sự có mặt ở nơi nào hết.

Khi bạn không có mục tiêu, cuộc đời bạn sẽ trở nên đau khổ và rối rắm. “Thà đầy một lòng bàn tay
mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi” (Truyền Đạo 4:6). Thiếu một lý do
tốt để làm điều gì đó ý nghĩa là nguyên nhân khiến bạn chẳng bao giờ có sức mạnh để làm gì trọn vẹn
cả.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những điều vụn vặt trở nên quá quan trọng. Nếu bạn biết
cách bỏ qua một núi những việc vớ vẩn, tốn thời gian, bạn sẽ ngạc nhiên trước khối lượng công việc
khổng lồ mà bạn có thể hoàn thành.
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Bộ não của mỗi chúng ta là một người khổng lồ đang say ngủ chờ đợi được đánh thức bởi một niềm khao khát mãnh liệt
và quyết tâm chắc chắn thực hiện được điều đó.

Edgar F. Roberts

Sự kiên định với mục tiêu ban đầu là một trong những tính cách cần thiết nhất của con người và là
yếu tố không thể thiếu để vươn tới thành công. Thiếu mục tiêu, sự sáng tạo sẽ bị lãng phí trong một mê
cung những việc không quan trọng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến con người thất bại là sự thiếu tập trung. Lựa chọn đầu tiên mà Chúa
dành cho chúng ta không thể là sự rối loạn, thiếu kiên định, hay lãng phí tài nguyên. Bất cứ điều gì mà
bạn “toàn tâm toàn ý”, bạn sẽ có sức mạnh và động lực để tiến lên. Tập trung chính là bí mật của sức
mạnh.

Khi bạn tiến bước với một mục tiêu trước mặt, tâm trí bạn sẽ được soi đường. Con đường thẳng và
hẹp với đích đến là mục tiêu có mức độ tai nạn thấp nhất. Điều quan trọng không chỉ là điều bạn làm
mà còn cả những điều bạn không làm nữa. Chúng ta không thể làm tất cả những gì mình muốn, nhưng ta
có thể làm tất cả những gì Chúa muốn ta làm.

Mục tiêu thực sự rất tuyệt vời.
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Phần 2 Nhìn ra bên ngoài 

20 Giúp những người tài giỏi hơn bạn khám phá ra tài năng của họ
Châm Ngôn 11:24-25 có nói: “Người nào đem của cho đi thì lại càng có thêm nhiều! Cũng có

người giữ quá chặt mà chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê! Bằng cách làm giàu cho
người khác, họ làm giàu cho chính mình.” Bạn được tạo ra để giúp đỡ những người khác.

Những người có khả năng giúp đỡ người khác thì luôn có thể nhìn thấy điểm tích cực trong vấn đề
của người khác. Thực hiện Quy tắc vàng này không phải là một sự hy sinh mà là sự đầu tư.

Những gì chúng ta làm cho bản thân mình thì sẽ chết cùng ta, những gì chúng ta làm cho người khác
thì sẽ sống mãi. Có một câu nói từ xưa rằng: “Những gì tôi cho đi, tôi có. Những gì tôi sử dụng, tôi đã
có. Những gì tôi giữ, tôi mất.” Không có ai bị đánh lừa nhiều hơn là người ích kỷ.

Không có người nào là được vinh danh vì những gì anh ta nhận. Sự tôn trọng là phần thưởng cho những gì mà anh ta cho
đi.

Calvin Coolidge

Hãy đầu tư vào sự thành công của người khác. Khi bạn giúp đỡ ai đó leo núi, bạn cũng sẽ thấy
mình đến gần đỉnh hơn.

Nếu bạn muốn người khác phát triển, hãy để họ nghe được những điều tốt đẹp về chính bản thân
họ. Bởi sau đó chính họ sẽ đối xử với bạn theo cách mà bạn nhìn nhận họ. Hãy tìm điểm tốt đẹp trong
tất cả mọi người. Bạn sẽ dẫn dắt được người khác bằng cách khiến họ cảm thấy bạn đứng sau họ. Hầu
hết mọi người đều có thể sống sót trong hai tháng chỉ với năm lời nói tích cực và một cái vỗ vai khích
lệ.

Những gì tốt đẹp mà bạn làm cho người khác thì Chúa sẽ làm tương tự với bạn. “Người biết rằng
bất luận người làm điều lành gì đều sẽ nhận lành từ Chúa tùy việc lành mình đã làm” (Ê-phê-sô 6:8).
Bạn phát triển về mặt tinh thần tùy theo mức mà bạn đem lại cho người khác. Bằng cách cho đi, bạn
tạo ra không gian để phát triển từ bên trong bản thân mình.

“Khuyên bảo người khôn ngoan thì sẽ trở nên khôn ngoan hơn; dạy dỗ người công bình thì sẽ học
hỏi được nhiều hơn” (Châm Ngôn 9:9). Bạn có thể là cuốn từ điển sống duy nhất mà người nào đó
nghe theo. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời này chính là những gì bạn làm cho người khác. Cách tốt
nhất để khích lệ chính bản thân mình là khích lệ một ai đó. Nghĩa vụ của chúng ta là làm ai đó cảm
thấy khó khăn khi làm sai, và dễ dàng khi làm đúng.

Những người đem ánh sáng đến cho người khác thì sẽ tự tỏa sáng.
J. M. Barrie

Sau khi người khác gặp bạn, họ cảm thấy tệ hơn hay tốt hơn, to lớn hơn hay nhỏ bé đi, đầy niềm tin
hay chỉ càng sợ hãi? Bạn có đang giúp những người tài giỏi hơn bạn khám phá ra tiềm năng của họ
không?

Nếu bạn đối xử với người khác như cách họ là, họ sẽ giữ mức như họ hiện tại. Nếu bạn đối xử với
họ như con người họ có thể trở thành, bạn sẽ giúp họ đạt được những điều tốt đẹp. Không có bài tập
nào tốt hơn cho trái tim bạn bằng việc quan tâm và giúp tinh thần của người khác tốt hơn.

Hãy đi ra ngoài và tìm người nào đó để giúp đỡ.
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21 Đừng có lãng phí đời bạn để ca cẩm suốt ngày
Người mà suốt ngày chỉ nhìn thấy lỗi thì hiếm khi nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Bất kỳ người nào

mắc “bệnh hay than vãn” cũng sẽ nói với bạn rằng thành công chẳng qua chỉ là may rủi.
Trẻ con khi sinh ra đã là những người tích cực. Chúng cười hơn 100 lần trong ngày, và luôn đòi

hỏi điều tốt nhất xảy ra. Còn người lớn thì sao?
Có câu chuyện như sau: Một mục sư đang truyền dạy cho những đứa trẻ tại nhà thờ. ông tập

hợp tất cả những đứa trẻ xung quanh mình và đưa ra một bài giảng ngắn gọn trước khi cho chúng
giải tán để trở về nhà thờ.

Vào ngày Chủ nhật đó, ông sử dụng những con sóc để minh họa cho bài học về sự siêng năng
và vai trò của việc chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, ông bắt đầu: “Cha sẽ mô tả một thứ, và các con sẽ
giơ tay khi biết câu trả lời.” Những đứa trẻ tỏ ra hào hứng. “Loài vật này sống trên cây (dừng) và
ăn hạt dẻ (dừng)…” Không một cánh tay nào giơ lên.

“Và nó có màu xám (dừng) và có một cái đuôi dày và dài (dừng)…” Bọn trẻ nhìn nhau, nhưng
vẫn chẳng có cánh tay nào được giơ lên. “Và nó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác (dừng)
và vẫy đuôi khi cảm thấy hào hứng (dừng)…”

Cuối cùng thì một đứa trẻ thử giơ tay trả lời. Vị mục sư thở phào nhẹ nhõm và gọi cậu bé.
“Dạ,” đứa trẻ nói, “Con biết câu trả lời phải là Chúa Giê-su… nhưng con thấy sự mô tả thì lại
giống hệt một con sóc!”

Hãy tìm kiếm những gì tích cực nhất. Càng kêu ca nhiều, bạn sẽ càng đạt được ít điều tốt đẹp hơn.
Một cuộc đời đầy những lời kêu ca, than phiền thì chẳng khác nào một cái hố sâu. Sự khác biệt duy
nhất của một cái hố và một nấm mộ chỉ là vấn đề thời gian. Lối suy nghĩ thích ca cẩm lúc đầu chỉ là
người qua đường, sau đó là người khách và cuối cùng là chủ nhà trong đầu óc bạn.

Không ít người nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi. Bạn có biết những người như vậy không? Bạn biết bao
nhiêu người suốt ngày ca cẩm mà thành công?

Những người nhỏ nhen với trí tưởng tượng hạn hẹp thì băng qua cuộc đời trong những cái giếng bé nhỏ và luôn kiêu căng
chống lại tất cả những thay đổi có thể làm tổn hại đến cái thế giới bé nhỏ của họ.

Khuyết danh

Những điều tầm thường thì ảnh hưởng đến những bộ óc tủn mủn. Nhiều người tự tin là họ có thể di
chuyển cả ngọn núi lớn nếu như có ai đó dọn sạch đá ra khỏi con đường của họ. Những người đáng
thất vọng nhất trên thế giới là những người luôn phán xét tất cả mọi thứ xung quanh.

Sự khó chịu, khốn khổ muốn bạn nhập hội nhưng bạn không cần thiết phải tham gia. Những kẻ lắm
điều, suốt ngày chỉ kêu ca sẽ thu hút những kẻ hay than vãn khác và từ chối những người tích cực. Khi
Chúa sẵn sàng ban phước lành cho bạn, Ngài không gửi đến cuộc đời bạn những kẻ hay than vãn mà
thay vào đó là những người tràn đầy niềm tin, sức mạnh và tình yêu thương.

Khi bạn cảm thấy muốn kêu ca, hãy thử nghĩ đến Chúa. Bạn đã tắt ngọn đèn của Ngài để đứng
trong bóng tối. “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình
yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3). Bạn đang chờ đợi Chúa, hay Ngài đang chờ đợi
bạn? Chúa là niềm hy vọng hay chỉ là nơi để bạn đổ lỗi? Ngài là bạn hay kẻ thù của bạn? Đừng để
thiên đàng trở thành một nơi đầy những lời kêu ca, trách móc của bạn.

Trong tất cả những lời nói đáng buồn từ lưỡi hay cây bút,
Những lời đáng buồn nhất là:
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“Chuyện đó có thể đã như vậy rồi!”
John Greenleaf Whittier

Đừng có kêu ca. Chiếc bánh xe phát ra nhiều tiếng kêu nhất thường sẽ bị thay thế. Nếu bạn suốt
ngày chỉ biết ca cẩm về người khác, bạn sẽ chẳng có thời gian để yêu thương họ đâu.

Khi bạn kêu ca, ngoài việc luôn bị ám ảnh về nỗi đau của mình, bạn sẽ chẳng thu lại được lợi ích
gì cả.

22 Nếu bạn ngập trong sự ganh ghét, bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối to
Một trong những quyết định đáng giá nhất mà chúng ta có thể đưa ra là không để cuộc sống của

chính mình bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của người khác. Những gì xảy ra trong cuộc đời của người
khác chẳng có liên quan gì đến điều mà Chúa muốn bạn làm trong cuộc đời của chính bạn. Chúa yêu
bạn nhiều như cách Ngài yêu những người khác. Bất cứ lúc nào chúng ta theo dõi người khác là chúng
ta đang rời mắt khỏi Chúa. “Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây
đà trong mắt mình?” (Ma-thi-ơ 7:3).

Một vài người có vẻ biết cách sống cuộc đời của tất cả những người khác, ngoại trừ cuộc đời của
chính họ. Sự ganh ghét, đố kị là tâm địa của kẻ xấu xa muốn tất cả mọi người đều có gì đó tồi tệ hơn
mình. Đừng bao giờ đánh giá cuộc đời bạn theo những gì mà người khác làm được hoặc chưa làm
được. Nhớ rằng “tình yêu thương thì không ganh tị” (I Cô-rinh- tô 13:4). Sự ganh ghét là “món quà”
mà những kẻ tầm thường, thấp kém dành cho những người thành công. Chê vườn người khác xấu cũng
chẳng làm cho vườn của chính họ bớt đi tí cỏ dại nào.

Những đầu óc vĩ đại thì bàn luận các ý tưởng, những đầu óc tầm thường thì bình luận về sự kiện, những đầu óc nhỏ nhen
thì bàn tán về con người.

Laurence J. Peter

Sự ganh ghét là một nguồn tiêu hao năng lượng tinh thần vô cùng to lớn. Hãy tránh xa sự đố kị - đó
là nguồn gốc gây ra nhiều đau khổ nhất. Nếu bạn đang so sánh mình với người khác, cách nhìn của bạn
chắc chắn sẽ bị lệch lạc. Đừng bao giờ để người khác đưa ra giới hạn cho mình. Winston
Churchill[32] đã từng nói: “Đừng hài lòng khi là đứa con đúng ý cha mẹ, hãy là người mà chính bản
thân mình mong muốn.”

Những người hay ganh tị thì luôn rất nhanh chóng nhìn ra những gì tiêu cực.
Ngày xưa, có một người thợ săn sở hữu một con chó đặc biệt. Con chó đó là con độc nhất vô

nhị của cả loài, vì nó có thể đi trên mặt nước. Một ngày nọ, ông ta mời một người bạn cùng đi săn
để khoe con chó đặc biệt của mình.

Sau một hồi, họ bắn được vài con vịt trời rơi xuống sông. Người đàn ông ra lệnh cho chú chó
chạy ra kéo mấy con vịt vào bờ. Chú chó tuân lệnh và chạy trên mặt nước lôi mấy con vịt vào.
Người đàn ông vô cùng hào hứng chờ nghe người bạn khen ngợi chú chó tuyệt vời của mình,
nhưng bạn ông ta chẳng nói năng gì.

Tò mò, ông ta hỏi xem bạn mình có thấy điều gì khác biệt ở chú chó không. Người bạn đáp:
“Có, tôi thấy một điều lạ thường ở con chó của ông. Nó không biết bơi.”

Hầu hết những người ta gặp hàng ngày đều rất tiêu cực và không thể truyền cảm hứng cho ta. Họ
chọn nhìn vào cái lỗ ở giữa chiếc bánh doughnut thay vì nhìn cả chiếc bánh. Đừng mong đợi lời tán
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dương hay khích lệ từ những người như vậy. Họ không thể giúp bạn vượt lên hoàn cảnh hiện tại. Họ
chỉ càng đẩy bạn xuống sâu hơn mà thôi.

Hãy nhận ra họ là ai, ở bên cạnh họ ít nhất có thể và đừng để họ cướp đi niềm đam mê và mơ ước
của bạn.

Đừng trao quyền quyết định số phận của bạn cho những thế lực từ bên ngoài. George Craig
Stewart đã nói: “Những người yếu đuối là người bị hoàn cảnh làm chủ. Người mạnh mẽ là người có
thể làm chủ hoàn cảnh.” Bàn chân sẽ tự tìm chiếc giầy phù hợp. Có một quan điểm đúng đắn giúp bạn
hành động từ tầm nhìn sâu sắc thay vì chịu tác động từ hoàn cảnh bên ngoài.

Những bản sao thì cạnh tranh với nhau, còn bản thể chính gốc thì đấu tranh với chính bản thân
mình.

Có nhiều người rất ngốc nghếch khi cố gắng làm sao cho không thua kém kẻ thù và vượt bạn bè
mình. Tình yêu nhìn qua lăng kính viễn vọng, còn sự đố kị thì nhìn qua kính hiển vi. Có nhiều con
đường dẫn đến sự ghét bỏ nhưng con đường ngắn nhất thì ngập tràn sự ganh tị. Chúng ta thường coi
thường hoặc đánh giá quá cao những gì mình không có. Đừng ganh tị với bất kỳ ai hết. Bạn có những
thứ mà không ai có cả. Hãy phát triển chúng và làm cho những tài năng của mình nổi bật.

Tim Redmond đã nói: “Người lãnh đạo là một trong những dạng thành công. Điều làm anh ta khác
với những người khác là anh ta không bị lung lay bởi sự phản đối, tán dương hay sự so sánh.” Chúa
bước vào cuộc sống của mỗi cá nhân qua một cánh cửa riêng. Ngài dẫn dắt mỗi chúng ta trên một con
đường riêng.

Không ai có thể xây dựng số phận của mình dựa trên thành công của người khác. Điều mà người
nhỏ nhen tìm kiếm thì ở những người khác, điều mà người vĩ đại tìm kiếm thì ở trong Chúa.

Cách duy nhất để có tầm nhìn sáng suốt là hướng đôi mắt của mình đến Chúa.

23 Đừng tự giới hạn bản thân mình
Không ai có thể đặt ra giới hạn cho bạn mà không có sự cho phép của bạn. Không phải những

người khổng lồ mà thái độ của họ là nguyên nhân khiến cho những người Israel chẳng thể đến được
với Miền đất hứa.

Eli Whitney[33] đã bị cười nhạo khi ông giới thiệu máy cán bông. Edison[34] đã phải lắp đèn
điện mà ông phát minh ra một cách miễn phí trong một tòa nhà trước khi ai đó thèm đoái hoài đến nó.
Chiếc máy may đầu tiên đã bị đập vỡ ra từng mảnh bởi một đám du côn ở Boston. Mọi người chế
nhạo ý tưởng về đường ray bởi họ nghĩ rằng việc di chuyển ba mươi dặm một giờ là một điều không
tưởng. Morse[35] đã phải điều trần trước Quốc hội trước khi họ thèm để ý đến chiếc máy điện báo
của ông. Nhưng với tất cả những người này, bầu trời không phải là giới hạn.

Đề phòng những người tách khỏi đám đông
Đón chào ý tưởng mạo hiểm bằng lời khiển trách
Thế giới này sẽ ngừng phát triển nếu mọi việc được điều hành
Bởi kẻ chỉ biết nói: “không thể làm được việc đó đâu.”

Khuyết danh

Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng: “Hãy tìm, sẽ gặp” (Ma-thi-ơ 7:7). Chúng ta sẽ đạt được
đúng mức mà mình đã nỗ lực. Số người không có niềm tin vào bất cứ điều gì cả thì áp đảo những



https://thuviensach.vn

người có niềm tin quá vững vàng. Bạn ở xa câu trả lời nhất khi bạn chỉ đứng nhìn vấn đề. Không bao
giờ là an toàn hay đúng đắn khi nhìn tương lai mà chẳng có chút niềm tin.

Vậy làm sao để tìm ra câu trả lời? Bạn phải tìm kiếm nó. Hãy nói cho tôi biết điều mà bạn nghĩ về
Chúa Giê-su và tôi có thể đoán được vài điều về tương lai của bạn. Hình ảnh của Ngài trong bạn là
gì? Đó có đơn giản chỉ là một người tốt với những ý tưởng hay ho? Hay đó là con trai của Đức Chúa
Trời, người ủng hộ chúng ta trước Vua của những vị Vua, vị thần của những vị thần?

Hãy để tâm đến tiếng nói nội tâm nhỏ bé nhưng bền vững trong bạn hơn là những tiếng ồn ào, náo
loạn từ bên ngoài. Nhiều người không còn hy vọng điều tốt đẹp nhất nữa mà chỉ cố gắng tránh khỏi
những điều tồi tệ. Nhiều người trong chúng ta đã nghe thấy tiếng gõ cửa của cơ hội, nhưng trước khi
chúng ta mở được sợi xích, kéo chốt cửa ra, mở hai lớp khóa và tắt chuông báo trộm thì cơ hội đã đi
mất rồi.

Quá nhiều người tốn thời gian trong đời họ để nhìn quanh, nhìn xuống, hoặc nhìn về phía sau. Hãy
nhìn lên! Bầu trời không phải là giới hạn.

Đừng tự giới hạn bản thân mình!

24 Hãy chơi nhạc và đến một ngày bạn sẽ làm chủ dàn hợp xướng
Không phải rào cản nào cũng tồi tệ. Thực ra, cách cải trang ưa thích của cơ hội chính là thử thách.

Thử thách đó đơn giản là bạn gặp phải một vật cản trên con đường đến với thành công. Việc bạn đấu
tranh để vượt qua khó khăn là chuyện tốt, đó là minh chứng cho thấy bạn chưa bỏ cuộc.

Là một bản thể đi trên con đường của chính mình, thử thách không khiến bạn xa rời thế giới, thay
vào đó, nó hỗ trợ bạn trong việc sống một cách tích cực và thành công trong thế giới này. Không có ai
là hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Đến sư tử cũng phải bảo vệ bản thân nó trước những con ruồi vo ve
xung quanh.

Sự phát triển và thành công không loại bỏ các vấn đề mà tạo thêm các vấn đề mới. Chúa luôn đi
bên cạnh chúng ta và làm việc với chúng ta. Thomas Carlyle[36] đã nói: “Tảng đá là vật cản trên con
đường của kẻ yếu trở thành bậc cho kẻ mạnh bước cao hơn.”

Lấy ví dụ như loài hươu cao cổ với việc sinh đẻ khá đặc biệt. Một con hươu cao cổ mới ra đời
sẽ rơi tù bụng mẹ ở độ cao 10 feet và chạm đất bằng lưng. Trong vài giây, nó sẽ quay người lại và
gấp chân xuống dưới cơ thể của mình. Từ vị trí này, nó sẽ nhìn nhận thế giới lần đầu tiên trong
đời khi nó chảy hết dịch còn sót lại từ mắt và tai.

Sau đó, hươu mẹ sẽ dạy hươu con bài học đầu tiên trong đời một cách tương đối thô bạo. Hươu
mẹ sẽ dùng chân đá hươu con liên tục cho đến khi nào nó đứng lên được trên đôi chân của mình.
Hươu con được lợi từ bài học nghiêm khắc này bởi nó sẽ biết cách di chuyển nhanh chóng khi gặp
thú săn mồi. Điều đó sẽ giúp nó an toàn và tự bảo vệ được chính mình.

Chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận của chính mình về những nghịch cảnh. Trong hoàn cảnh khó
khăn, Chúa muốn chúng ta phát triển và tiến lên. Thử thách cho bạn cơ hội để phát triển chứ không
phải là từ bỏ và chấm dứt. Nghịch cảnh có thể làm bạn chệch hướng, nhưng chỉ bạn mới có thể làm
mình từ bỏ. Những thử thách giúp hé lộ bạn thật sự là ai và bạn tin vào điều gì. Chúng cho bạn biết
con người thật của chính mình.

Hoàn cảnh khó khăn của bạn có thể kéo dài nhưng không bao giờ là mãi mãi. Ma quỷ muốn bạn
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nghĩ rằng chẳng có gì tồn tại lâu hơn là vấn đề hiện tại của bạn. Chính thử thách khiến bạn lớn mạnh
hơn, bởi vì bạn phát triển thông qua nghịch cảnh chứ không phải là sự thỏa mãn.

Khi tôi di chuyển bằng máy bay, tôi đã nhận ra rằng dù bầu trời có nhiều mây mù đến thế nào
chăng nữa thì trên những đám mây, mặt trời vẫn đang tỏa nắng. Hãy nhìn lên! Cách bạn hướng tới sự
phát triển đem lại giá trị cho chính bạn. Và nghịch cảnh chính là một phần của cuộc sống.

Chúa Giê-su nói: “Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng
thế gian rồi.” (Giăng 16:33). Chúa Giê-su không nói: “Trời không có bão” mà Ngài nói: “Ta ở đây,
đừng run sợ, hãy tin tưởng.” Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chúa chưa bao giờ nói rằng đời sẽ dễ
dàng cả. Tuy nhiên, Ngài có nói rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23).

Trong hoàn cảnh khó khăn, một vài người có thể bay lên, còn những người khác lết trên những đôi nạng.
Harold w. Ruoff

Khó khăn không chỉ thay đổi con người mà còn làm lộ bản chất thật của họ. Như Studs Terkel[37]
đã nói:

“Hãy chơi nhạc, và đến một ngày bạn sẽ làm chủ dàn hợp xướng.” Khi Chúa ở bên cạnh chúng ta,
Ngài sẽ giúp ta chơi nhạc cho dù ta không thích giai điệu đi chăng nữa. Bạn không nên chỉ trông vào
Chúa khi gặp khó khăn mà hãy nhìn nhận những khó khăn của mình với đôi mắt của Ngài.

Nghịch cảnh là cơ hội để bạn tiến lên.

25 Bạn được sinh ra để là một câu trả lời
Huấn luyện viên bóng rổ John Wooden đã từng nói: “Bạn không thể có một ngày hoàn hảo nếu

không làm điều gì đó cho một người sẽ không bao giờ có thể trả ơn bạn được.” Tôi tin vào một câu
nói ý nghĩa trong Kinh Thánh thể hiện sự ban phước lành của Chúa trong cuộc đời bạn: “Chớ từ chối
làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy” (Châm Ngôn 3:27). Tôi không
thể đếm nổi có bao nhiêu lần tôi được trải qua cảm giác vui sướng khi giúp đỡ người khác. Tôi thích
cách người ta hỏi tôi: “Tại sao ông lại làm như vậy?” và tôi chỉ đáp “Bởi vì tôi có thể.”

Niềm vui chia đôi là niềm vui nhân đôi. Bạn được sinh ra để giải quyết một vấn đề nào đó. Helen
Keller[38] đã từng nói: “Tôi chỉ là một người đơn lẻ. Tôi không thể làm tất cả, nhưng tôi có thể làm
điều gì đó và tôi sẽ không từ chối làm điều mà tôi có thể làm.”

Hãy là một câu trả lời. Hãy dang tay giúp đỡ khi ai đó mà bạn biết đang trên đường xuống dốc.
Hãy bước vào khi người khác đang bước ra. Không có công việc gì, người nào hay hành động nào là
không quan trọng khi gắn liền với sự giúp đỡ. Nếu bạn không có một chút nhân từ nào trong tim, bạn
đang gặp vấn đề về tim nghiêm trọng nhất.

Hãy tử tế - bạn không bao giờ biết được những ảnh hưởng tốt đẹp mà hành động của mình mang lại
hoặc những ảnh hưởng xấu mà nó có thể ngăn chặn được. Lần sau, khi người bán hàng nhìn bạn với vẻ
thiếu tôn trọng, hãy nhớ đến câu chuyện về triệu phú John Barrier và ngân hàng bang Washington.

Câu chuyện như sau: John Barrier đã gửi tiền ở Ngân hàng Old National Bank (bây giờ là U.S.
Bank) ở Washington trong vòng 30 năm. Ông kiếm tiền bằng cách mua và sửa lại những tòa nhà
cũ. Một ngày tháng 10 năm 1988, ông mặc bộ quần áo tồi tàn thường thấy của mình. Ông đỗ xe tải
trong bãi đậu xe gần đó để vào gặp người môi giới và đổi ngân phiếu trong ngân hàng. Tuy nhiên,
giao dịch viên liếc nhìn bộ quần áo cũ kỹ của ông và từ chối đóng dấu vào vé gửi xe. John Barrier
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sau đó đã rút toàn bộ tiền gửi trong ngân hàng đó ra và chuyển sang một ngân hàng khác.
Đóng góp của bạn được đánh giá bởi cách bạn trả lời trước những vấn đề mà mình gặp phải. Theo

Mike Murdock: “Bạn sẽ chỉ được nhớ đến bởi hai điều: vấn đề bạn giải quyết hoặc vấn đề mà bạn
gây ra.” Bạn sẽ luôn được ban phước lành khi cho hơn là nhận.

Hãy giúp đỡ những người khác và chứng kiến những lời chỉ trích, sự tuyệt vọng và thống khổ rời
bỏ cuộc đời bạn. Những kẻ suốt ngày chỉ kêu ca, bới móc là dạng người lười biếng và thụ động nhất.
Hãy đặt mình vào vị trí của người hàng xóm, ông chủ và bạn bè của bạn và xem có cách nào để giải
quyết vấn đề.

Bạn biết bao nhiêu người ích kỷ nhưng vẫn hạnh phúc? Với hai tháng giúp đỡ người khác, bạn có
thể có nhiều bạn hơn là hai năm chỉ cố gắng được người khác giúp. “Nếu bạn có thể thực hiện giải
pháp thì Chúa sẽ đem câu trả lời đến cho bạn.” (Pastor E. V. Hill)

Biển Chết là biển chết bởi vì nó chỉ liên tục nhận chứ không cho.
Khuyết danh

Chỉ một hành động của bạn thôi có thể là tất cả những gì cần thiết để khiến cuộc đời ai đó bước
sang một trang mới. Hãy tìm kiếm những vấn đề mà bạn có thể giải quyết được.

Với khả năng của mình thì bạn có thể làm được những gì?

26 Lời nói có thể hàn gắn những trái tim nhưng nhiều lúc nó cũng giống như thuốc nổ vậy - có
thể thổi bay những cây cầu

Bạn hãy thử không nói bất cứ điều tồi tệ nào về bất kỳ ai hay về bất cứ thứ gì trong một ngày xem.
Bạn sẽ thấy sự khác biệt! Mark Twain[39] nổi tiếng với câu nói: “Sự khác nhau giữa một từ đúng và
một từ gần đúng cũng giống sự khác nhau giữa sấm chớp và một con đom đóm.”

Châm Ngôn 16:27 đã nói: “Kẻ rỗi việc toan mưu hại người, và trên môi hắn như có ngọn lửa
hừng.” Bạn có thể hiểu nhiều về tính cách của một người bằng cách nghe anh ta nói về người khác. Lời
nói là sự thể hiện của trái tim. Một bản thể thì nói: “Chúng ta hãy tìm cách.” Một bản sao thì nói:
“Chẳng có cách nào cả.” Bản thể nói: “Có cách tốt hơn để làm điều này.” Bản sao thì nói: “Cách đó
thì ai chẳng làm rồi.” Thay vì dùng cụm từ “giá như”, bạn hãy dùng cụm “lần sau”. Đừng hỏi: “Nếu
không được thì sao?” mà hãy hỏi: “Nếu được thì sao?”

Kẻ ngu dốt thì thường nói nhiều mà chẳng hiểu mình nói gì. “Thùng rỗng kêu to.” Thời điểm bạn
cần im lặng nhất là khi bạn cảm thấy nếu không nói gì thì bạn sẽ nổ tung mất.

Ngay cả chiếc ô tô chạy nhanh nhất cũng chẳng thể đuổi kịp một lời đã nói ra trong cơn giận dữ.
Bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi những gì mình chưa nói ra. Im lặng là vũ khi tối thượng của
sức mạnh. Thật là sai lầm khi đánh giá sức mạnh của động cơ bằng khói xả ra ngoài. Một vài người
thì nói ra từ kinh nghiệm của họ, những người khác thì theo kinh nghiệm là chẳng nên nói gì.

Hãy học hỏi từ chính tạo hóa - đôi tai của bạn thì không đóng lại được nhưng miệng của bạn thì có.
Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, người khôn ngoan sẽ dập tắt nó bằng sự im lặng. Đôi khi bạn phải im
lặng để được người khác nghe và thấu hiểu. “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm Ngôn 18:21).
Khi con cá mở mồm ra cũng là lúc nó bị bắt lên bờ.

Những lời nói của bạn là sự phản ánh nơi bạn sẽ đến trong tương lai. Chúa Giê-su đã từng nói:
“Bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ
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12:37).
Có câu chuyện kể rằng: Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống

hố. Tất cả những con ếch còn lại tụ tập quanh cái hố đó. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch
còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố gắng hết súc nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch tiếp
tục bảo chúng đừng nhảy vô ích, rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì tuyệt vọng và kiệt sức.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy lên cao nhất nó có thể. Một lần nữa, đàn ếch trên bờ lại ầm
ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa và cuối cùng nó
cũng thành công.

Khi nó đã ở ngoài cái hố sâu, những con ếch khác xúm lại hỏi: “Cậu không nghe chúng tôi nói
gì à?” Một con ếch già giải thích với chúng rằng thực ra con ếch kia bị điếc. Nó cứ nghĩ là từ nãy
đến giờ những con ếch khác đang hò reo đang cổ vũ để nó thoát khỏi cái hố. Điều đó đã tạo nên
một sức mạnh kỳ diệu giúp nó tìm được sự sống mong manh trong hoàn cảnh cái chết cận kề.

Câu chuyện này nói với chúng ta một bài học quý báu: Những lời nói có thể cứu người nhưng cũng
có thể giết người. Một câu nói cổ vũ có thể giúp một người lên tinh thần và thực hiện được điều tuyệt
vời. Nhưng một câu nói tiêu cực có thể khiến ai đó tuyệt vọng và không còn sức lực để hành động.

Những lời nói hy vọng có thể giúp ta đi suốt chặng đường dài. Ngược lại, bất kỳ ai cũng có thể nói
những lời tiêu cực để làm người khác mất tinh thần và không thể tiếp tục bước đi trong những hoàn
cảnh khó khăn.

Khi bạn chẳng biết nên nói gì, hãy hỏi Chúa và Ngài sẽ giúp bạn.
Để biết ai đó là người thế nào, hãy nghe thật kỹ cách mà anh ta nói về điều mà mình không thích.

Nhiều mối quan hệ đã chết trong trứng nước bởi những lời nói sai trái hoặc bị hiểu nhầm.
Lời nói sẽ đem lại kết quả. Đó là những hạt mầm có thể đem đến vụ mùa bội thu. Vì vậy, hãy sử

dụng chúng một cách khôn ngoan.

Một con cú già thông thái đậu trên cây sồi
Càng chứng kiến nhiều thì nó càng nói ít,
Càng nói ít thì nó càng nghe được nhiều,
Tại sao chúng ta không làm giống như vậy?

Edward H. Richards

Hãy cẩn thận với lời nói của bạn!

27 Sự trả đũa rất đỗi nhỏ nhen
Có một yếu tố đảm bảo sẽ khiến sự khác biệt trong bạn “bốc hơi”: Đó là sự ăn miếng trả miếng.

“Đừng cắt những gì có khả năng gắn kết lại với nhau” (Joseph Joubert). Khi ai đó làm điều gì không
tốt với bạn, quên khuấy đi là cách phản ứng tốt nhất. Đừng bao giờ mang theo sự thù hằn trong cảm
xúc của bạn: Khi bạn đang cảm thấy ức chế và mệt mỏi vì sức nặng của nỗi hận thù thì người nào đó
đang nhởn nhơ làm việc. Một trong những niềm vui tồn tại lâu dài nhất sẽ đến với bạn khi bạn thực
lòng bỏ qua cho một người đối nghịch… cho dù họ có biết điều đó hay không.

Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn - chẳng điều gì có thể làm cho họ khó chịu hơn. Không có một sự
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trả thù nào ngọt ngào hơn là việc bỏ qua và không đoái hoài đến nữa. Người duy nhất bạn nên “đáp
trả” là những người đã giúp đỡ bạn có ngày hôm nay.

Chưa bao giờ sự ảnh hưởng của Chúa trong cuộc sống của bạn lại mạnh mẽ như khi bạn bỏ qua sự
trả thù và dám tha thứ cho kẻ thù. “Người không thể tha thứ sẽ phá hỏng cây cầu mà một ngày nào đó
anh ta có thể sẽ phải bước qua” (Larry Bielat). Sự căm ghét, cay đắng và trả thù là những xa xỉ phẩm
khiến bạn phải trả cái giá rất đắt.

Sự tha thứ hàn gắn, sự không tha thứ làm nỗi đau thêm dài. Hãy nhanh chóng bỏ qua. Con người
cần được yêu thương nhiều nhất khi họ ít xứng đáng được nhận nó nhất. Chúa Giê-su đã dạy: “Khi
ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức làm hòa với họ” (Ma-thi-ơ 5:25). Cách hàn gắn tốt
nhất là hàn gắn thật nhanh chóng.

Bạn không thể tiến lên phía trước khi bạn còn cố gắng trả đũa một ai đó. Đừng cảm thấy bị xúc
phạm, đó là ý muốn của Quỷ Sa-tăng, nó đang muốn kéo bạn ra khỏi ý chí của Chúa. Khi bạn nghĩ về
điều xúc phạm mình, vấn đề sẽ lớn hơn; khi bạn nghĩ đến Chúa thì vấn đề không còn nữa.

Khi bạn không tha thứ, bạn đang phớt lờ ảnh hưởng của nó đến số phận. Hậu quả của sự trả đũa
còn tồi tệ hơn là nguyên nhân gây ra nó. Douglas Steere[40] đã cảnh báo: “Sự căm ghét là dạng tự tử
từ từ.” Không có ai đáng thương hơn một người giữ sự căm thù trong mình suốt nhiều năm trời.

Người có thể tha thứ sẽ chấm dứt sự xung đột. Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn, đó là cách tốt nhất
bạn nên đối xử với họ. Tha thứ giúp bạn tiết kiệm được “chi phí” bạn phải trả cho việc bạn giận dữ,
ghét bỏ và lãng phí năng lượng.

Có hai điều để nhận ra một người tốt: Sự cho đi và tha thứ. Cách sử dụng trí não bạn kém hiệu quả
nhất là căm ghét. Nếu bạn muốn mình đau khổ, hãy căm ghét một ai đó. Sự ghét bỏ gây tổn hại cho
người nuôi dưỡng nó hơn nhiều so với người mà nó hướng đến.

Norman Cousins[41] đã từng viết: “Cuộc đời là một chuyến hành trình của lòng vị tha.” Bất kỳ ai
cũng nên có một nghĩa trang đặc biệt để chôn cất những lỗi lầm mà bạn bè và những người thân yêu đã
từng gây ra.

“Tha thứ là cách giải thoát cho một tù nhân và cuối cùng bạn khám phá ra rằng người đó chính là
bạn” (Khuyết danh).

Mỗi ngày hãy tha thứ cho một ai đó.

28 Đích ngắm có giá trị gì nếu bạn không biết nên bóp cò khi nào?
Chúa luôn định sẵn thời gian và con đường cho bạn. Ngài muốn chúng ta biết nên làm gì và làm

việc đó khi nào. “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ quan sát ngươi mà
khuyên răn ngươi” (Thi Thiên 32:8). Bạn đừng sống một cuộc đời vượt ra ngoài hoặc chạy trước ý
muốn của Ngài.

Không có thời điểm nào là đúng đắn cho những hành động không đúng cả. Nếu bạn mất quá nhiều
thời gian quyết định xem nên làm gì với cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra đó chính là cách mà bạn đang
sống. Thời gian là món quà của Chúa để giúp ước mơ thành hiện thực. “Địa ngục chính là sự thật
được phát hiện ra quá trễ, là công việc bị bỏ qua khi thời cơ đã chín muồi” (Tryon Edwards). Bạn
cần làm gì đó với những ý tưởng của mình.

Có một điều mạnh hơn tất cả các đội quân trên thế giới này, đó là một ý tưởng gặp thời.
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Victor Hugo

Một lời nhận xét chuẩn xác còn tốt hơn cả ngàn lời nhận xét vội vàng. Một ngày nọ, Billy
Graham xuống máy bay với một chiếc xe limousine chờ sẵn. Mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng ông
vẫn bước đến và nói với lái xe: “Tôi chưa bao giờ lái một chiếc xe limousine cả. Tôi muốn lái
chiếc xe này.”

Người tài xế đáp: “Được thôi ạ, tôi sẽ để ông lái nó.” Billy Graham vào xe và bắt đầu lái. ông
không quen lái xe limousine, vì thế ông đã đi ở tốc độ 70 dặm/giờ ở khu vực chì được phép đi xe
với tốc độ 55 dặm/giờ. Một cảnh sát mới vào nghề đã chặn xe của ông lại, tiến đến và thấy người
trong xe là mục sư Billy Graham.

Anh ta quay lại xe của mình, gọi đến trụ sở chính và nói: “Nhìn này, tôi vừa chặn xe một người
vô cùng, vô cùng quan trọng.”

“Quan trọng thế nào?” trụ sở chính hỏi.
“Ồ, ông ấy rất quan trọng.”
“Ông ấy có quan trọng hơn thống đốc bang không?”
“Có.”
“Đó có phải là tổng thống Mỹ không?”
“Ông ta còn quan trọng hơn cả tổng thống Mỹ ấy chứ.”
“Vậy thì đó là ai?”
“Tôi nghĩ đó là Chúa bởi vì Billy Graham là người lái xe.”
Có một quyết định đúng đắn sẽ đem lại hạnh phúc và ngược lại. Nhiều người bỏ qua những cơ hội

dành cho mình để tìm kiếm những cơ hội khác. Hãy theo đuổi những cơ hội của ngày hôm nay vào
ngày hôm nay và cơ hội của ngày mai vào ngày mai.

Chúa luôn soi sáng cho con đường của bạn “Lời Chúa là ngọn đèn cho tôi, là ánh sáng cho con
đường của tôi” (Thi Thiên 119:105). Ngọn đèn soi tỏ những thứ ở gần ta và ánh sáng trên con đường
chỉ cho ta biết nên đi về hướng nào.

Đừng vội vã khi thành công dựa trên sự chuẩn xác. Những người quản lý thời gian tệ nhất là người
đầu tiên than phiền vì sao một ngày chỉ có 24 giờ. Chạy nhanh cũng chẳng để làm gì nếu bạn chạy sai
đường.

Chọn đúng thời điểm là yếu tố quan trọng để thành công. Luôn có một thời cơ đúng đắn cho những
kế hoạch của bạn. Đừng nhìn quá gần hoặc quá xa. Tôi thường thấy những người lãnh đạo nói rằng:
“Chúa dẫn dắt tôi làm như vậy.” Nghe theo sự mách bảo của Chúa là sự định hướng chuẩn xác cho
con đường tương lai của bạn. Điều đó giải phóng con người thực sự của bạn và giúp bạn xác định
những ưu tiên của mình. Nếu Chúa là người nâng bước ta đi, tại sao ta phải lãng phí thời gian đi con
đường của người khác?

Hãy chọn đúng thời điểm và đi đúng đường.

29 Ngày hôm nay, tôi sẽ…
- Dậy sớm vì một ngày không là đủ dài để hoàn thành hết những việc cần làm.
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- Khen ngợi ba người.
- Thực hiện những hành động có ý nghĩa đối với ba người.
- Không đánh mất một giờ đồng hồ của buổi sáng để phải tốn cả ngày để tìm lại.
- Giải quyết một vấn đề lớn hơn bản thân mình.
- Có một sự tiến bộ nhỏ trong một lĩnh vực nào đó.
- Cảm ơn Chúa, đây là ngày hôm nay.
- Thực hiện ba hành động nằm ngoài vùng “an toàn” của mình.
- Biết rằng ma quỷ ghét ngày hôm nay vì tôi đã một lần nữa thức dậy.
- Hy sinh bản thân mình.
- Cảm ơn miếng bánh mỳ mà tôi có hàng ngày.
- Giúp một người nào đó giỏi giang hơn tôi khám phá ra tài năng của họ.
- Biết rằng cả thế giới này đều tôn thờ Chúa.
- Dành khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để giao tiếp với Chúa.
- Tìm thấy một cách khác để thực hiện điều gì đó.
- Sống theo quy tắc vàng để không bao giờ phải xin lỗi về những gì mình đã làm vào ngày hôm

qua.
- Biết rằng nơi để tôi hạnh phúc là tại đây và thời điểm để hạnh phúc là bây giờ.
- Thực hiện những bước nhỏ để kiểm soát một thói quen xấu.
- Đánh giá ngày hôm nay không phải bằng những gì tôi thu được mà bằng những hạt giống mà tôi

gieo trồng.
Những gì mà bạn làm hàng ngày thực sự tạo ảnh hưởng. Có lý do để Chúa tạo ra một ngày với 24

giờ và lặp lại vào ngày hôm sau.
Điều tôi thích nói trước khi đôi chân của mình chạm đất vào thời điểm bắt đầu một ngày mới là:

“Đây là ngày mà Ngài tạo ra, thưa Chúa. Con sẽ hân hoan đón chào ngày hôm nay. Hãy để những lời
con nói và sự thanh tịnh trong tim con được Ngài chấp nhận. Ngài là người đem đến sức mạnh và cứu
rỗi linh hồn con. Hãy để tất cả những gì con nói và con làm đem vinh quang đến cho Ngài. Giờ đây,
thưa Chúa, con cần tất cả những sự giúp đỡ mà con có thể nhận được!”

Bí mật để thành công được ẩn giấu trong chính lịch trình hàng ngày của bạn.

30 Bạn được tạo ra để làm cầu nối
Chúa không tạo nên những chúng ta đứng đơn lẻ. Ngài đặt chúng ta trong một cộng đồng - những

người bạn và những mối quan hệ tốt đẹp. Những mối quan hệ có ý nghĩa này sẽ giúp con người thật
của bạn được bộc lộ. Bạn biết người mà tôi đang nói tới là ai rồi đấy; sau khi gặp họ xong bạn sẽ cảm
thấy bản thân mình bớt khó tính, thêm niềm tin và có tầm nhìn vào tương lai. Vì thế, hãy trân trọng
những người mà Chúa đã gửi đến để giúp đỡ bạn. Giá trị của mỗi mối quan hệ được đánh giá bằng
đóng góp của nó đối với tầm nhìn, kế hoạch và mục đích của bạn. Có những người luôn theo bạn và
giúp đỡ bạn rất tích cực.
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Bạn có quan hệ gần gũi với ai là điều rất quan trọng. Ma quỷ không sử dụng người lạ để làm hại
hay ngăn cản bạn. Những mối quan hệ tiêu cực sẽ lôi kéo phần xấu xa nhất, thay vì tốt đẹp nhất trong
con người bạn ra. Sau khi bạn ở gần họ, bạn sẽ thấy mình đầy lòng nghi hoặc, sợ hãi, rối trí và xét nét.
Con đường ma quỷ thích dùng nhất để bước vào cuộc đời bạn là thông qua những người mà bạn gần
gũi nhất.

Khi bạn hướng đến Chúa, những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện. Một vài người bạn của
bạn sẽ không muốn bạn phát triển. Họ sẽ muốn bạn cứ ở nơi mà bạn đang đứng. Những người bạn
không muốn giúp bạn bước lên tầm cao hơn sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ. Bạn bè của bạn hoặc là sẽ
giúp tầm nhìn của bạn mở mang, hoặc cũng có thể phá vỡ ước mơ của bạn.

Đừng bao giờ để ai kéo bạn ra khỏi việc theo đuổi sứ mệnh mà Chúa ban cho bạn. “Đừng để ai đó
tạo ra thế giới cho bạn, bởi khi họ làm vậy thì thế giới đó trở nên vô cùng nhỏ bé” (Ed Cole). Ai đang
tạo nên thế giới cho bạn?

Đừng bao giờ nhận những lời khuyên từ những người thiếu hiệu quả. Đừng bàn bạc vấn đề của bạn
với ai đó không thể góp phần cải thiện vấn đề. Những người thất bại với chính bản thân mình sẽ là
người đầu tiên giúp bạn trở nên giống như họ.

Không phải ai cũng có quyền được đóng góp ý kiến cho cuộc đời của bạn.
Ngày xửa ngày xưa, một cô công chúa xinh đẹp, độc lập và bản lĩnh tình cờ trông thấy một con

ếch trong ao. Con ếch nói với công chúa: “Ta từng là một chàng hoàng tử đẹp trai cho đến khi mụ
phù thủy xuất hiện và nguyền rủa ta. Một nụ hôn của nàng sẽ biến ta trở lại thành hoàng tử. Sau
đó chúng ta có thể kết hôn và chuyển đến sống trong cung điện với mẹ ta. Nàng có thể chuẩn bị
bữa ăn cho ta, giặt giũ quần áo cho ta, sinh con cho ta, và mãi mãi cảm thấy hạnh phúc với những
việc như vậy.”

Tối hôm đó, khi công chúa ngồi tận hưởng món đùi ếch, cô nói: “Ta không nghĩ như vậy!” Hãy
nhớ rằng, không phải ai cũng có quyền nói cho bạn biết nên làm thế nào, vì vậy đừng nghe lời họ
nói.

Bạn chắc chắn sẽ chẳng thu được gì tử tế khi nói chuyện với nhầm người. Nói cách khác, đừng
theo những người mà chẳng đi tới đâu cả.

Mike Murdock từng nói: “Khi Chúa sẵn sàng ban phước lành cho bạn, Ngài sẽ đem một người
đúng đắn đến với cuộc đời bạn.” Chúa quan tâm đến con người thông qua con người.

Hãy cẩn thận khi bạn dừng chân và hỏi hướng đi trên con đường đời của mình. Người khôn ngoan
sẽ làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bằng những mối quan hệ tích cực.

Bạn sao, ta vậy.

31 Khi kẻ khác “ném đá” bạn, hãy biến “đá” thành những bậc thang để bước lên
Tất cả những ý tưởng tuyệt vời đều có thể tạo ra sự phản đối, xung đột và thậm chí là chiến tranh.

Nói một cách khác, để thành công bạn sẽ phải đối mặt với thử thách và những lời chỉ trích.
Mọi ý tưởng to lớn, độc đáo và vĩ đại đều nhận được sự phản ứng từ bên ngoài theo ba giai đoạn

như sau:
• “Điều đó là không thể nào - chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi.”
• “Có thể đấy, nhưng chẳng được lợi lộc gì đâu.”
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• “Ngay từ đầu tôi đã nói đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo mà.”
Đây là cách mà chúng ta nên phản ứng lại với những lời chỉ trích: “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng

không tuyệt vọng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không từ bỏ; bị đánh đập, nhưng
không bị hủy diệt” (II Cô-rinh-tô 4:8-9). Hãy yêu kẻ thù của bạn, nhưng nếu bạn thực sự muốn họ phát
điên lên thì bạn phải phớt lờ họ hoàn toàn.

Sự chỉ trích vô lý là ngôn ngữ của ma quỷ. Kinh Thánh mô tả ma hướng ra ngoài, còn ma quỷ thì
tấn công từ ngoài vào trong.

Bất cứ kẻ nào nói xấu người khác với bạn thì lúc sau cũng sẽ nói xấu chính bạn. Kẻ thích “ném đá”
người khác chỉ cố gắng kéo bạn xuống cái mức thấp hèn của chính hắn mà thôi. Kẻ nhỏ nhen thì nhìn ai
cũng thấy lỗi. Tượng đài không bao giờ được xây dựng để kẻ khác “ném đá” cả.

Có câu chuyện như sau: Một chiếc xe buýt chở toàn những người xấu xí đâm vào một chiếc xe
tải đang chạy, và tất cả mọi người trên xe đều thiệt mạng. Khi họ đứng ở cổng để bước vào thiên
đường, Chúa quyết định ban cho mỗi người một điều ước để bù đắp cho nỗi đau mà họ phải nếm
trải.

Chúa yêu cầu người đầu tiên nói ra điều ước của mình: “Con muốn trở nên xinh đẹp lộng lẫy.”
Chúa búng tay và điều ước được thực hiện.

Người thứ hai nghe thấy điều ước đó và nói: “Con cũng muốn trở nên xinh đẹp như vậy.” Chúa
lại búng tay và điều ước trở thành hiện thực.

Hàng người cứ nối tiếp nhau, và Chúa ban cho mỗi người điều ước của mình. Khi một nửa
hàng người đã ước xong, người cuối cùng trong hàng bật cười. Khi chỉ còn mười người nữa,
người này buồn cười quá đến nỗi cười lăn lộn trên nền đất.

Cuối cùng cũng đến lượt người này. Chúa hỏi điều ước là gì và ông ta đáp: “Xin Ngài hãy làm
cho tất cả bọn chúng xấu xí trở lại.”

Bạn có thể đoán trước sự thất bại của một người dựa vào cách mà người đó chỉ trích người thành
công. Kẻ thất bại thì có bao giờ đưa ra được phương án nào để cải thiện vấn đề.

Những người có thể thì sẽ hành động. Những kẻ không thể thì sẽ chê bai và chỉ trích.
Những kẻ kêu ca, than phiền về cách mà quả bóng nẩy thường là những kẻ đánh rơi bóng nhiều

nhất. Nếu những lời chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì đến người hành động thì những kẻ chỉ trích sẽ sớm
hết việc. Sự ganh tị chính là bùn bẩn mà những kẻ thất bại muốn ném vào người thành công. Những kẻ
ném bùn vào người khác thì cũng làm mình vấy bùn. Những đầu óc nhỏ nhen, tủn mủn là kẻ đầu tiên
thích chỉ trích những ý tưởng to lớn, tốt đẹp.

Nếu kẻ nào đó chỉ trích bạn một cách vô lý, bạn hãy phớt lờ chúng và sống sao cho không một ai
tin vào những lời nói vô căn cứ đó. Nỗi sợ bị chỉ trích chính là “thần chết” trên con đường bạn đi tới
thành công. Nếu bạn sợ bị chỉ trích, bạn sẽ chết một cách vô ích và chẳng làm được điều gì đáng tự
hào. Người thành công là người có thể xây dựng nên một nền tảng vững chắc từ chính những hòn đá
mà kẻ khác ném vào người họ.

Sự chỉ trích là lời khen ngợi khi bạn làm theo kế hoạch của Chúa.

32 Không ai có thể tự mình làm được mọi thứ mà không có sự giúp sức của người khác
Không ai có thể đạt được thành công mà chỉ dựa vào bản thân mình. Nếu bạn muốn “đóng cửa”
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với thế giới, cánh cửa đó cũng sẽ giam hãm chính bạn lại. Chúng ta có thể nhận sự trợ giúp của người
khác khi cần.

Bất kỳ ai đã có hành động tử tế với chúng ta hoặc nói lời khích lệ ta đều đã góp phần hình thành nên tính cách, suy nghĩ
và thành công của chúng ta.

George Matthew Adams

Hãy có một trái tim biết ơn và nhanh chóng nhận biết ai là người đã giúp đỡ bạn. Đồng thời, bạn
hãy khiến mình trở thành người không thể thay thế đối với một ai đó. Rất dễ dàng để đổ lỗi cho người
khác vì những gì bạn không đạt được, nhưng bạn đã bao giờ biết ơn họ vì những thành công mà bạn có
được chưa?

“Tầm nhìn hạn hẹp khiến bạn nghĩ rằng chẳng có ai làm việc chăm chỉ như bạn cả. Tầm nhìn đó là
kẻ thù của làm việc theo nhóm. Đó là cánh cửa mời sự chia rẽ và xung đột bước vào” (Tim
Redmond). Những gánh nặng sẽ giảm bớt khi mọi người cùng nhau góp sức.

Có câu chuyện kể rằng: Một đôi vợ chồng già bước vào một quán ăn nhanh. Người chồng bước
đến quầy thanh toán, gọi món, trả tiền và bê khay thức ăn đến bàn nơi người vợ chờ sẵn. Trên
khay thức ăn là một chiếc bánh hamburger, một gói khoai tây chiên và một cốc nước.

Rất cẩn thận, người chồng cắt đôi cái bánh hamburger và chia khoai tây chiên thành hai phần
bằng nhau. Ông ta uống một ngụm và đưa cốc nước cho người đàn bà, bà cũng uống một ngụm và
đẩy cốc về phía ông.

Một chàng trai trẻ ngồi ở bàn kế bên nhìn đôi vợ chồng già và cảm thấy tội nghiệp thay cho
họ. Anh ta đề nghị được mua cho họ thêm một suất nữa, nhưng người đàn ông già lịch sự từ chối
và cho biết họ đã quen với việc chia sẻ mọi thứ rồi. Người đàn ông bắt đầu ăn nhưng vợ ông ta thì
ngồi yên và chẳng ăn gì.

Chàng trai trẻ tiếp tục quan sát đôi vợ chồng già. Anh ta vẫn cảm thấy mình cần phải giúp đỡ.
Khi người đàn ông đã ăn xong phần thức ăn của mình, vợ ông ta vẫn chưa ăn chút nào. “Thưa bà,
tại sao bà lại không ăn?” chàng trai trẻ hỏi người đàn bà một cách thông cảm.

Người đàn bà nhìn lên và nói một cách lịch sự: “Tôi đang chờ để đeo răng giả vào.” Chúng ta
đều cần sự giúp đỡ từ một ai đó…

Nếu bạn không tin ai khác ngoài bản thân mình, bạn sẽ sống trong một thế giới vô cùng bé nhỏ.
Người mà tự cho là mình biết hết rồi thì sẽ chẳng biết thêm được điều gì nữa. Tất cả những người vĩ
đại đều được ai đó giúp đỡ. Bạn càng bước lên cao hơn trên nấc thang sự nghiệp thì bạn sẽ càng cần
nhiều người ở bên cạnh mình. Woodrow Wilson đã từng nói: “Tôi không chỉ sử dụng bộ não của mình
mà cả của những người khác nữa.” Đằng sau thành công của một người luôn có bóng dáng của những
người hỗ trợ.

Hãy làm việc với người khác. Bạn sẽ không thể có thành công lâu dài nếu thiếu đi những mối quan
hệ tích cực.

Tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ mình.

33 Sự lạc quan có sức mạnh hơn tất cả
Người mất mát nhiều nhất trong cuộc sống này chính là người đánh mất sự lạc quan. Tất cả sự phát

triển và bước tiến vĩ đại trong lịch sử đều gắn liền với lòng đam mê.
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Không một điều vĩ đại nào có thể đạt được nếu thiếu đi nhân tố quan trọng này. Vì thế, hãy trở
thành người tích cực và nhiệt huyết nhất mà bạn từng biết.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, 200 nhà lãnh đạo đã được hỏi điều gì khiến cho một người trở
nên thành công. 80% các nhà lãnh đạo cho rằng lòng nhiệt huyết là nhân tốt quan trọng nhất để thành
công. Một người lãnh đạo đầy lòng đam mê với công việc sẽ sớm có những người trợ thủ cũng tích
cực như vậy. Niềm vui và sự lạc quan của Chúa có tính lan tỏa.

Helen Keller đã từng nói: “Hãy giữ khuôn mặt của bạn hướng đến mặt trời và bạn sẽ chẳng thể
nhìn thấy bóng râm.” Người thiếu khôn ngoan thì tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai còn người khôn
ngoan thì ngược lại, tìm kiếm nó ở thời điểm hiện tại. Không có gì đáng buồn hơn là một người bi
quan. Một nụ cười lạc quan có thể đem đến ánh sáng cho thế giới của bạn. Nụ cười cũng giúp khoảng
cách giữa con người trở nên ngắn nhất.

Có bao nhiêu người bạn biết trở nên thành công khi làm điều mà họ căm ghét? Harvey Mackay[42]
đã khuyên chúng ta như sau: “Hãy tìm xem bạn yêu thích làm gì và bạn sẽ không bao giờ phải làm
việc một ngày nào trong cuộc đời của bạn nữa.” Thomas Carlyle cũng nói: “Hãy cho tôi thấy một
người có thể vừa hát vừa làm việc.” Đó là người mà tôi muốn làm việc cùng nhất.

Hạnh phúc là một điều đến từ bên trong. Lựa chọn đầu tiên của chúng ta là hãy hân hoan, bởi ta
biết rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, tức là kẻ làm theo ý muốn Ngài đã định”
(Rô- ma 8:28).

Hãy đón nhận những điều ta không biết với niềm vui thay vì nỗi sợ hãi. Norman Cousins đã nói:
“Nụ cười là một dạng ‘đi dạo’ từ bên trong. Nụ cười khiến các cơ quan trong người bạn được vận
động và tăng cường lưu thông máu. Điều đó cũng giúp bạn thổi bùng lên những khát khao.”

Với mỗi phút bực mình, bạn đã đánh mất 60 giây hạnh phúc của cuộc đời mình. Hai điều ảnh
hưởng đến hạnh phúc là những gì chúng ta có và những gì chúng ta không có. Mức độ hạnh phúc của
con người tùy thuộc vào mức chúng ta thiết lập tâm trí mình về niềm vui. Hạnh phúc không thể tìm
thấy, vì nó chưa bao giờ mất đi.

Thường thì một người sẽ không thất bại ở việc mà anh ta yêu thích. Đừng lo lắng về những việc
bạn không thích làm - người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Cách tốt nhất để cải thiện chất lượng công
việc của bạn là hãy yêu quý việc mình làm.

Hãy cười lên, và gương mặt của bạn sẽ trở nên rạng rỡ.
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Phần 3 Nhìn lên bên trên

34 Nếu ngắt bông hoa thì bạn sẽ không có quả
Chúa là Chúa của các thời điểm. Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng: “Phàm sự gì có thời tiết;

mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng. Có
kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất. Có kỳ khóc, có kỳ cười; có kỳ than vãn, và
có kỳ nhảy múa” (Truyền Đạo 3:1-4). Những thứ khác nhau một cách rõ ràng xảy ra trong những mùa
khác nhau.

Chúa là Chúa của mùa đông.
Mùa đông là mùa của sự chuẩn bị, sự nhận thức và định hướng. Đó cũng là thời gian mà gốc rễ

phát triển. Chúa muốn thiết lập nền tảng đúng đắn trong bạn vào mùa đông. Không có sự thu hoạch
vào lúc này.

Chúa là Chúa của mùa xuân. Đó là thời gian gieo trồng, cày cấy và nuôi dưỡng. Nói cách khác,
mùa xuân là mùa của lao động chăm chỉ. Chúa muốn bạn thực hiện những kế hoạch của mình. Không
thể gặt hái vào lúc này.

Chúa là Chúa của mùa hè. Mùa hè là mùa của sự phát triển nhanh chóng. Đây là thời điểm mà các
hoạt động, sở thích và con người bắt đầu đến với những ý tưởng của bạn do Chúa ban cho. Vào lúc
này, chỉ có một lượng rất khiêm tốn được thu hoạch mà thôi. Và sau đó là đến mùa thu.

Mùa thu… đây là thời điểm thu hoạch mà Chúa định. Trong mùa này, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều
thành quả to lớn so với những gì mà bạn bỏ ra. Nhưng hầu hết mọi người không đến được lúc này.
Thường thì họ bỏ cuộc giữa chừng vì chẳng biết mình đang ở đâu trên con đường đi đến thành công.

Thành công của bạn không phụ thuộc nhiều vào tốc độ mà phụ thuộc vào thời điểm và sự định
hướng. Bạn thu được kết quả gì nếu chạy sai đường? Chìa khóa thành công là làm đúng việc tại đúng
thời điểm. Tryon Edwards[*] đã nói rằng: “Có một thời điểm và vị trí cho mọi thứ xảy ra, làm mọi
việc vào đúng lúc và đúng nơi thì bạn sẽ không chỉ thu được nhiều hơn mà còn được thoải mái hơn
nhiều so với những người lúc nào cũng bận bịu.”

Chúa không tạo nên sự vội vã.
Khi bạn không làm gì đó đúng thời điểm, bạn sẽ trở nên vội vàng và chỉ thu được sự thất vọng mà

thôi. Có nhiều điều để làm với cuộc sống của bạn hơn là tăng tốc độ của nó lên.
Khi bạn hiểu rằng Chúa là Chúa của thời điểm, bạn sẽ được chuẩn bị để làm đúng việc vào đúng

lúc. Bạn sẽ được truyền cảm hứng để kiên nhẫn và đến được với lúc gặt hái thành quả. Lời răn của
Chúa luôn là chân lý: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc thì đến kỳ chúng
ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

Sông có khúc, người có lúc.

35 Một hành động có giá trị hơn ngàn ý định tốt
Rất ít ước mơ trở thành hiện thực khi ta chỉ ngồi đó mà mơ. Giá trị của con người nằm ở hành

động của anh ta. Chẳng có ai đạt được điều gì to lớn khi chỉ ngồi lỳ một chỗ và chẳng làm gì.

Ngồi một chỗ và mơ mộng không thể khiến một con người vĩ đại.
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Chúa cho bạn cá, nhưng trước nhất bạn phải đứng dậy đào mồi.
Khuyết danh

Khi Chúa Giê-su đang nói, một người phụ nữ trong đám đông đã cất lời rằng: “Phước lành cho dạ
đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú” (Lu-ca 11:27). Chúa Giê-su đáp lại: “Những kẻ nghe và giữ lời
Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (Lu-ca 11:28). Người hành động đúng đắn theo lời Chúa dạy còn
được ban phước nhiều hơn mẹ của Chúa Giê-su.

Hãy biết rằng bạn chẳng học được điều gì khi bạn chỉ nói. Nói mà không làm là hành động giết
chết các ước mơ. Hành động tốt đẹp nhỏ bé nhất còn tốt hơn ý định tuyệt vời nhất. Lịch sử được tạo ra
khi bạn có những hành động đúng đắn. Hành động là trái ngọt của nhận thức.

“Hỡi kẻ biếng nhác, hãy nhìn loài kiến, xem cách nó ăn ở mà học khôn ngoan: Tuy nó không có
người chỉ dẫn, quan sát hay kiểm tra nhưng nó cũng tự biết kiếm ăn trong mùa hè và tích trữ lương
thực trong mùa gặt” (Châm Ngôn 6: 6-8). Không ai có thể thuyết giảng tốt hơn loài kiến, dù chúng
chẳng nói gì cả. Nếu bạn hành động, bạn sẽ được ngưỡng mộ, nhưng nếu bạn lười nhác, bạn sẽ bị
khinh bỉ.

Bạn nên tìm kiếm những điểm tốt ở người khác. Hãy nhớ rằng: Họ cũng phải làm như vậy với bạn,
vì thế bạn cũng nên làm điều gì đó tốt đẹp để giúp đỡ họ.

Một người đàn ông trung niên chết và tới trước cánh cổng thiên đường. Thánh Peter hỏi ông
ta đã làm gì khi còn sống để chết được lên thiên đường như vậy.

Đầu tiên, Thánh Peter hỏi ông ta có theo tôn giáo nào trong đời không? ông ta có đến nhà thờ
không? Các câu trả lời đều là không. Thánh Peter nói rằng điều đó là không tốt.

Thánh Peter hỏi tiếp xem ông ta có hay cho tiền những người nghèo khổ không? Câu trả lời lại
tiếp tục là không. Như vậy thì hẳn là không tốt rồi.

“Ngươi có làm bất cứ hành động nào tốt đẹp không? Giúp đỡ láng giềng chẳng hạn? Bất cứ
điều gì?” Thánh Peter hỏi. Vẫn như trước, câu trả lời là “Không, thưa Cha”. Thánh Peter trở nên
trầm ngâm và đáp: “Nhìn xem, tất cả mọi người đều có lúc tử tế. Hãy hợp tác với ta, ta đang cố
gắng giúp ngươi. Bây giờ, ngươi hãy nghĩ thử đi!”

Người đàn ông dừng lại và đáp: “Con thấy một bà già khi vừa đi ra khỏi cửa hàng. Bà ta đang
bị một lũ du côn bao vây. Chúng lấy ví của bà ta và chuyền cho nhau, chế nhạo và nguyền rủa bà.
Con điên tiết lên, bèn bỏ túi của mình xuống đất, đánh lũ du côn và lấy lại ví cho bà ta. Sau đó con
tiến đến gã to con nhất và chửi gã là kẻ đê hèn, nhát gan, tiểu nhân và nhổ vào mặt gã.”

“Wow!” Thánh Peter thốt lên.
“Thật là ấn tượng! Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Ồ, mới hai phút trước, thưa Cha.”Người đàn ông đáp lại.
Nhiều người thấy đời mình chỉ là một giấc mơ hão huyền vì họ chẳng có hành động gì để đạt được

nó.
Mỗi khi một người nào đó thể hiện một ý tưởng, bạn có thể thấy mười người khác cũng đã nghĩ đến

điều đó rồi, nhưng chẳng làm gì cả.
Mark Twain đã từng nói: “Sấm nổ to và ấn tượng, nhưng sét mới là thứ chết người.” Giá trị của

cuốn sách này với người đọc không nằm ở lời nhận xét: “Quả là một cuốn sách truyền cảm hứng!” mà
ở sự quyết tâm “Tôi sẽ làm gì đó!”
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Ma quỷ sẵn sàng để bạn tuyên xưng đức tin, miễn là bạn không thực hành. Khi cầu nguyện, chúng ta
cùng lúc cũng phải sẵn sàng hành động theo lời Chúa răn dạy. Kết quả của những gì bạn cầu nguyện
nằm ở hành động của bạn. Hành động tạo nên những điều kỳ diệu.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hành động biến niềm tin của chúng ta thành hiện thực. “Công việc
con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bản tính nó ra” (Châm Ngôn 20:11). Nhiều
người tránh né việc khám phá bản chất của thành công bởi tận sâu thẳm trong tim, họ không tin rằng
thành công đến từ nỗ lực hành động đúng đắn của chính bản thân họ.

Hãy hành động theo sự dẫn đường của Chúa.

36 Đi theo con đường của Chúa
Chúa là một nhà hoạch định chiến lược tài ba. Ngài có sự tính toán và sắp đặt rõ ràng cho tất cả

chúng ta. Ngài giống như một người chạy đường trường hơn là người chạy nước rút. Ngài có sắp đặt
cho toàn bộ cuộc đời của con người thay vì chỉ tính cho ngày mai. Ngài không bao giờ chậm trễ cả.
Đừng bao giờ cố gắng thúc giục Chúa. “Ai tin thì sẽ không gấp rút” (Ê-sai 28:16). Những vấn đề cấp
bách thường chẳng đến mức cấp bách như vậy. Áp lực thường đến khi chúng ta không chịu đi theo tốc
độ của Chúa.

Những người thiếu nhiệt huyết thường bỏ cuộc giữa đường và những kẻ hèn nhát thậm chí còn
không bắt đầu. Chúa là niềm tin của những bản thể và nơi để các bản sao đổ lỗi. Với bạn thì Ngài là
ai? Kinh Thánh đã dạy: “Hãy phó các việc của mình cho Chúa thì những mưu ý mình sẽ được thành
công” (Châm Ngôn 16:3) và “Chúng ta toan định đường lối; dựa vào Chúa để chỉ dẫn mình” (Châm
Ngôn 16:9).

Hãy chấp nhận tốc độ của Ngài. Bí mật của Ngài nằm ở sự kiên nhẫn. Thời gian đợi chờ không
lãng phí nếu bạn đợi thời cơ chín muồi để thực hiện sứ mệnh của Chúa. Con đường đến thành công là
đường lên dốc, vì vậy đừng chờ đợi phá vỡ kỷ lục tốc độ nào. Tất cả những thành tựu vĩ đại đều cần
có thời gian. Hạnh phúc là một quá trình, không phải là điểm đến.

Trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ Abraham Lincoln
đã đáp lại câu hỏi về việc liệu ông có tin tưởng Chúa đứng về phe miền Bắc không như sau: “Tôi
không biết, tôi còn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng tôi rất lo lắng không biết liệu chúng ta có đứng về
phía Chúa không.” Henry Ward Beecher[43] cũng từng nói: “Sức mạnh của một con người cốt ở việc
tìm thấy con đường mà Chúa đang đi, và đi con đường đó.”

Đi trên con đường của Chúa giúp tạo ra một nền tảng vững chắc cho bạn. Chẳng có gì là bền vững,
trừ khi chúng được tạo nên từ những lời răn và ý chí của Ngài. “Nếu Đức Chúa Trời không xây cất
nhà thì những thợ xây làm uổng công” (Thi Thiên 127:1).

Đừng bao giờ đứng ở nơi mà Chúa không dành cho mình. Khi Chúa đã đóng và chốt cửa lại thì
đừng cố trèo qua cửa sổ để vào. “Chúa định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối đó”
(Thi Thiên 37:23).

Một người đi theo sự chỉ dẫn của Chúa giống như một ngọn nến, cháy ở phần bấc. Nếu bạn “cháy”
ở cả hai đầu thì bạn sẽ không “sáng” như bạn tưởng đâu. Bất kỳ người vĩ đại nào cũng phải biết nên đi
đường nào, đi như thế nào, đi theo ai và đi vào lúc nào.

Chúa có kế hoạch cho cả cuộc đời của bạn khi Ngài chỉ cho bạn con đường.
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37 Bảng chữ cái cho sự khác biệt
A An tâm
B Bản lĩnh
C Cá tính
D Danh dự E
V(ẻ) vang
G Giá trị
H Hành động
I ích lợi
K Kiêu hãnh
L Lương tâm
M Mạnh mẽ
N Nỗ lực
O Óc sáng tạo
P Phát triển
Q Quyết tâm
R Rõ ràng
S Sâu sắc
T Tự do
U Uyên thâm
V Vĩ đại
X Xuất sắc
Y Yêu thương

38 Trong cuộc đua để đạt đến sự hoàn hảo, không có điểm kết thúc
Bạn nên hướng chất lượng công việc của mình đến sự hoàn hảo.
Không có tài sản nào giá trị bằng chất lượng sản phẩm tuyệt hảo. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ

tỷ lệ thuận với mức bạn cam kết đến mức hoàn hảo ở việc mình làm, không kể đó là việc gì.

Có một điều rất thú vị về cuộc sống, nếu bạn từ chối chấp nhận tất cả mọi thứ ngoại trừ điều tốt nhất, bạn thường sẽ đạt
được nó.

Somerset Maugham

Đề làm điều đúng đắn thì tốn ít thời gian hơn là đấu tranh với bản thân mình hoặc giải thích với
người khác vì sao bạn làm sai. Orison Swett Marden[44] đã nói: “Có một sự khác biệt vô cùng to lớn
giữa sai một chút và chuẩn xác tuyệt đối, giữa khá tốt và tốt nhất, giữa sự tầm thường và đẳng cấp.”



https://thuviensach.vn

Mỗi ngày bạn nên hỏi bản thân mình: Tại sao ông chủ/khách hàng lại thuê tôi thay vì người nào đó
khác? Tại sao mọi người chọn làm việc với tôi mà không phải là với đối thủ của tôi?

Để ý hành động của bạn, chúng trở thành thói quen.
Để ý thói quen của bạn, chúng trở thành tích cách.
Để ý tính cách của bạn, điều đó sẽ trở thành số phận của bạn.

Frank Outlaw

Oliver Wendell Holmes[45] đã từng nói: “Tội lỗi có nhiều khuôn mặt, nhưng lời nói dối là nụ
cười phù hợp với tất cả.” Bạn có thể đi đến tận cùng thế giới bằng cách nói dối, nhưng bạn sẽ không
bao giờ có thể quay trở lại. Một lời nói dối không thể tự đứng một mình - nó cần những lời nói dối
khác. Mỗi khi bạn nói dối, dù chỉ là lời nói dối vô hại, bạn sẽ đẩy mình đến gần với thất bại hơn.
Không có cách nào đúng đắn để làm việc sai trái. Mỗi khi bạn chân thành, bạn sẽ đưa mình đến gần
hơn với những thành công vĩ đại.

Một hành động đúng đắn sẽ khiến tương lai bạn gặp ít rắc rối hơn. Cẩn thận với những điều chỉ
đúng có một nửa, bạn sẽ gặp trục trặc với một nửa sai trái còn lại. Chỉ có bạn mới có thể hủy hoại tính
cách của mình. Thiên tài sẽ được người khác ngưỡng mộ, người giàu sẽ được kẻ khác ganh tị, người
có quyền lực được nể sợ, nhưng chỉ những người có nhân cách mới được tin tưởng.

Những nguồn lực từ bên ngoài không thể kiểm soát tính cách của bạn. Bạn là người kiểm soát tính
cách của chính mình. Cách để đánh giá tính cách thực sự của bạn là những điều bạn làm khi chẳng ai
biết bạn đang làm gì. Hãy để tâm đến nhân cách của mình nhiều hơn là danh tiếng. Bởi vì tính cách
của bạn là con người bạn thực sự, còn danh tiếng chỉ là những gì người khác nghĩ về bạn mà thôi.

Charles Caleb Colton[46] đã từng nói: “Người tốt thì sẽ ngày một tốt hơn, còn người xấu thì chắc
chắn sẽ ngày một tồi tệ hơn; bởi vì tội lỗi, phẩm giá và thời gian là ba điều không bao giờ dậm chân
tại chỗ.”

Bạn sẽ đạt được sự hoàn hảo nếu bạn…
Quan tâm nhiều hơn mức người khác cho là thông minh.
Liều lĩnh nhiều hơn mức người khác cho là an toàn.
Mơ mộng nhiều hơn mức người khác cho là thực tế.
Chờ đợi nhiều hơn mức người khác cho là có thể thành hiện thực.

Khuyết danh

Hãy trở thành tấm gương cho người khác học tập.

39 Chúa đã ngừng quan tâm đến bạn chưa?
Nếu bạn vẫn còn đang thở thì câu trả lời là chưa. Đừng “chết” cho đến khi bạn chấm dứt sự tồn tại.

Thi Thiên 138:8 nói rằng: “Đức Chúa sẽ làm xong việc thuộc về tôi.” Chúa không ngừng phát triển và
hoàn thiện mỗi chúng ta. Ngài muốn chúng ta hoàn thành mọi lời hứa và đạt được các mục tiêu trong
cuộc sống của mình.

“Các sự ban cho và kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ” (Rô-ma 11:29).
Những gì Chúa đặt vào bạn tồn tại xuyên suốt cuộc đời bạn. Ngài muốn bạn sử dụng những gì mà Ngài
đem đến cho bạn để hoàn thành sứ mệnh mà Ngài giao cho. Nếu bạn chưa sử dụng những tài năng mà
Ngài đem đến cho bạn, Ngài vẫn muốn quan tâm đến bạn. Nếu bạn đã thất bại nhiều lần, Ngài vẫn
muốn giúp đỡ bạn. Làm sao để bạn có thể đồng hành cùng Ngài?
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Hãy đọc lời cầu nguyện đơn giản sau: “Thưa Chúa, xin Người cho con cơ hội để con có thể bắt
đầu sử dụng những gì Người ban cho con.”

Ralph Waldo Emerson[47] đã nói: “Một hạt sồi có thể tạo nên cả rừng cây.” Sự thành công của
cuộc đời bạn phụ thuộc vào những hạt giống mà Chúa gieo vào bạn.

Chúa bắt đầu một cách tích cực và kết thúc một cách tích cực. Ngài chưa dừng quan tâm đến bạn.
Niềm tin của Ngài là động lực cho ta, giúp ta có sức mạnh để hoàn thành những việc ý nghĩa.

Đừng chỉ làm nhiều việc khác nhau, hãy thử thách mình với những việc to lớn hơn. Nỗi khó khăn
của chúng ta lớn dần lên, và những nỗi đau đó giúp ta phát triển và trưởng thành. Con đường do Chúa
vạch ra sẽ trở nên bằng phẳng khi chúng ta bước đi trên con đường đó. Khi niềm tin được trải ra, nó
sẽ nảy nở. “Chúng ta càng làm nhiều thì sẽ càng có thể làm được nhiều” (William Hazlitt).

Những cơ hội lớn hơn và động lực mạnh mẽ hơn chính là phần thưởng cho những gì chúng ta đã
đạt được. Nếu bạn muốn trèo cao hơn, bạn phải nắm lấy những cành cây chứ không phải những bông
hoa. Thành công biến thành thất bại khi chúng ta ngừng hành động sau khi đạt được những gì mình
muốn. Đừng dừng lại! Đừng ngủ quên trên chiến thắng! Khi bạn làm những gì mình có thể làm, Chúa
sẽ làm những gì mà bạn không thể làm. Ngài chưa ngừng quan tâm đến bạn đâu!

Những gì bạn nghĩ là đã qua vẫn còn tồn tại.

40 Tin vào những điều kỳ diệu khỉ tỉnh giấc
Hãy bắt đầu ngày mai như thể bạn chưa bao giờ có một ngày tươi đẹp đến thế. Thay vì chỉ bước

xuống giường và vươn vai, hãy để tâm trí của bạn hướng đến Chúa và tất cả những điều tốt đẹp Ngài
đem đến cho bạn. Hãy suy nghĩ, lên kế hoạch, tin tưởng và cầu nguyện để có một ngày ý nghĩa.

Bạn nên kiểm soát một ngày mới ngay từ những giây phút đầu. Hầu hết mọi người đánh mất một
tiếng ban đầu của buổi sáng và mất cả ngày để tìm lại. Giờ đầu tiên của một ngày mới có thể định
hướng những gì bạn làm trong cả ngày còn lại. Đừng bắt đầu ngày mới mà chẳng biết mình sẽ làm gì.
Bạn nên tập thói quen chủ động. Thường thì những người chẳng cần người nhắc nhở họ nên làm gì sẽ
trở thành ông chủ. Khi bạn có thể chủ động với cuộc sống của mình, những người khác sẽ không có
quyền xen vào cuộc sống của bạn với những yêu cầu vô lý.

Nhàn cư vi bất thiện. Tội lỗi thường xuất hiện khi bạn thiếu việc đúng đắn để làm. Ma quỷ sẽ chen
ngang vào kế hoạch của bạn khi bạn chẳng làm gì cả.

Có một câu chuyện như sau: Đó là một ngày sau Lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở San
Francisco. Mục sư của nhà thờ phát hiện tượng Chúa Giê-su lúc còn bé đã biến mất. Ngay lập
tức, ông chạy khắp nơi để tìm kiếm và thấy một cậu bé đang cầm một toa xe màu đỏ, trong đó có
tượng Chúa mà ông đang cất công tìm.

Ông bước đến chỗ cậu bé và hỏi: “Con lấy vật này ở đâu vậy, người bạn nhỏ của ta?”
Cậu bé đáp: “Con lấy từ nhà thờ, thưa Cha.’’
“Tại sao con lại làm vậy?”
Cậu bé trả lời: “Thưa Cha, một tuần trước Lễ Giáng sinh, con đã cầu nguyện đến Chúa Giê-su

và thưa với Ngài rằng nếu Ngài cho con một toa xe màu đỏ thì con sẽ đưa Ngài đi dạo một vòng
ạ.”
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Bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không sẵn sàng theo đuổi. Nếu bạn có một mục tiêu
trong cuộc đời đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, đam mê và đầy thử thách thì bạn sẽ luôn chờ đợi ngày mới
đến. Hãy đối mặt với những sự công kích và không bỏ cuộc giữa chừng. Sự phát triển của bản thân
bạn nằm ở cách bạn đón nhận cuộc sống mỗi ngày.

Hãy tìm kiếm điều gì thực sự là số phận của bạn và đừng để nó trôi qua kẽ tay. Nếu Chúa đã có lời
nhắc bạn, hãy tiến về phía trước thay vì ngoái lại nhìn xem ai đang ở sau mình. Đừng sống một cách
lãnh đạm và thờ ơ như thể Chúa chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn cả.

Những gì bạn làm khi bạn chẳng có gì để làm sẽ cho biết đâu là con người thật của bạn và điều mà
bạn tin tưởng. Hãy bắt đầu một ngày mới của bạn bằng cách hướng đến Chúa và bạn sẽ luôn có một
kết thúc tốt đẹp.

Bạn hãy bắt đầu một ngày mới đúng cách và đừng ngoảnh lại.

41 Bạn sẽ luôn tin vào điều mình tìm thấy hơn là những gì người khác khám phá ra
Bạn nên dựa vào Chúa thay vì dựa vào người khác. Chúa là người dẫn đường chỉ lối cho bạn. Quá

nhiều người lấy niềm tin của người khác là cơ sở cho niềm tin và hành động của mình. Chân lý chỉ là
chân lý khi đó là điều mà bạn thực sự tin. Chúa là người luôn cho bạn những lời răn thay vì những lời
giải thích.

Lẽ dĩ nhiên, Chúa sử dụng các mục sư, sách vở, âm nhạc, video để đưa lời răn đến với cuộc sống
của bạn. Nhưng những điều họ nói chưa hẳn là đã đầy đủ. Niềm tin của chúng ta chỉ có giá trị khi
chúng ta thực sự tin như vậy và coi niềm tin đó là ánh sáng dẫn đường. Nếu niềm tin của người khác
không thể đưa bạn tới được thiên đường thì nó cũng chẳng thể đưa bạn đến được với thành công và
hạnh phúc.

Đừng tin vào điều gì chỉ bởi vì đó là điều mà mọi người đều tin là đúng. Hãy tin bởi Chúa đã cho
bạn thấy như vậy và đảm bảo điều đó là đúng trong lời răn của Ngài. Ngài muốn kết nối thẳng đến
tiềm thức của bạn. Judas, môn đồ phản bội chúa Giê-su, đã biết những lời răn của Chúa nhưng không
để những lời đó trở thành cơ hội cho sự tự khám phá bản thân mình.

Có hai loại người thiếu khôn ngoan. Loại người thứ nhất nói rằng: “Điều này đã có từ lâu, như vậy
nó là tốt.” Loại người còn lại nói rằng: “Điều này mới mẻ đây, như vậy là tốt hơn rồi.” Đừng cố gắng
làm điều gì đó trừ khi bản thân bạn chắc chắn về nó, nhưng cũng đừng từ bỏ điều gì khi người khác
không tin chắc là bạn có thể làm được.

Điều đó được thể hiện trong lời mà Chúa Giê-su đáp khi Thánh Peter tuyên bố: “Người là Chúa
cứu thế, Con trai của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-su nói với Thánh Peter: “Chẳng phải máu thịt cho
ngươi biết điều này đâu mà bởi Cha ta ở trên trời vậy.” (Ma-thi-ơ 16:17).

Những lời cam kết quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta không thể được tạo nên trên cơ sở
những gì người khác nói. Có một sự thật là: “Kinh Thánh quá dễ hiểu đến mức bạn phải có người khác
giúp đỡ thì mới hiểu sai được” (Charles Capps). Những nhà thần học khi truyền tải luôn cố gắng biến
Kinh Thánh thành một cuốn sách xa với cách hiểu thông thường. Chúa đã tạo nên những lời răn dễ
hiểu để ai cũng có thể tự mình khám phá.

Hãy tin vào sự giúp đỡ của Ngài. Bạn đã bao giờ cầu nguyện những lời này chưa? “Thưa Chúa…
Ngày hôm nay, con đã hành động đúng đắn. Con không buôn chuyện, không mất bình tĩnh, không tham
lam, khó tính, thô tục, ích kỷ hay buông thả. Con rất biết ơn vì điều đó.”
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John Wesley[48] đã từng nói: “Khi tôi còn bé, tôi tin vào mọi thứ. Trong những năm sau, việc mắc
hàng ngàn lỗi lầm khiến lòng tin của tôi giảm đi một nửa so với khi trước. Và hiện tại, tôi hầu như
chẳng chắc chắn vào điều gì trừ những lời Chúa răn dạy.”

Hãy tin vào những điều mình thực sự tin tưởng thay vì những điều người khác tin.

42 Điều gì làm nên một ngày của bạn?
Điều gì ảnh hưởng, kiểm soát và thống trị một ngày của bạn? Liệu đó có phải là tin tức hàng ngày,

người hàng xóm hay buôn chuyện nói xấu người khác, ký ức về một thất bại trong quá khứ? Hay đó là
kế hoạch mà Chúa dành cho bạn, lời mà Ngài mách bảo bạn từ trong tim và sự biết ơn Ngài? Hãy để
mục tiêu mà Chúa muốn bạn vươn tới dẫn đường cho bạn, nếu không thì những thứ không quan trọng
sẽ khiến bạn có một ngày chẳng ra gì.

Sự tầm thường lúc nào cũng muốn kiểm soát những hành động của bạn. Nó bắt đầu ở đâu đó và dẫn
bạn đi khắp mọi nơi. Nó có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt trong đời sống của bạn nếu bạn để nó
làm như vậy. “Một vài cám dỗ tấn công người chăm chỉ, nhưng hầu hết cám dỗ sẽ hạ gục kẻ lười
biếng” (Charles Spurgeon).

Một cuộc đời thành công và thú vị không phải là tình cờ mà có được. Đó là kết quả của những lựa
chọn đúng đắn. Hãy để những hành động ý nghĩa làm nên một ngày của bạn thay vì toàn những lựa
chọn thiếu suy nghĩ.

Khi tin tức muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để tâm đến những tin tốt lành.
Khi quá khứ muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để ước mơ của bạn dẫn lối.
Khi nỗi sợ hãi muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy hành động đúng đắn và bạn sẽ chẳng

còn lo sợ.
Khi sự trì hoãn muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy đi từng bước nhỏ một thôi.
Khi những tác động tiêu cực muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy ở bên những người lạc

quan và tích cực.
Khi sự rối trí muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để những lời răn của Chúa dẫn đường.
Khi sự cô đơn muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để những lời cầu nguyện sưởi ấm cho

bạn.
Khi sự xung đột muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy để sự bình an khiến bạn vững tâm.
Khi sự ganh tị muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy hưởng niềm vui từ việc giúp đỡ những

người khác.
Khi sự tham lam muốn ảnh hưởng đến một ngày của bạn, hãy làm tâm mình trong sạch bằng cách

cho đi mà không cần nhận lại.
Bạn hãy sống từng ngày thật ý nghĩa.

43 Khi bạn đã tìm thấy một con đường tốt, hãy làm nó tốt hơn nữa
Tất cả sự phát triển đều nhờ vào những người không thỏa mãn với mức chỉ tốt mà thôi. Phần lớn

mọi người gặp thất bại vì thiếu kiên trì trong việc tạo nên những kế hoạch mới góp phần vào những kế
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hoạch đã đạt được thành công từ trước.
Nếu ban đầu bạn gặp thành công thì hãy thử thách mình nhiều hơn. Chẳng có lỗi lầm nào lớn hơn là

việc ngủ quên trên chiến thắng. Nếu bạn không thể nghĩ được ý tưởng gì mới mẻ thì hãy tìm cách để
làm ý tưởng cũ của mình tốt hơn. “Với những gì chúng ta không thể sáng tạo được thì ít nhất ta có thể
cải thiện nó” (Charles Caleb Colton).

Đừng tìm kiếm một đáp án duy nhất cho vấn đề của bạn, hãy đưa ra nhiều đáp án và chọn cái tốt
nhất thôi. Người thành công là người làm nhiều hơn mức cần thiết và bền bỉ, kiên trì nhất. Như Zig
Ziglar[49] nói: “Sự khác biệt giữa tầm thường và khác thường chỉ là chút xíu thôi.” Luôn có một con
đường, và một con đường khác còn tốt hơn. Khi bạn đã tìm thấy cái gì đó, hãy nhìn lại một lần nữa.
Việc học không bao giờ kết thúc cả. Càng thực sự khao khát cái gì đó, bạn càng có động lực để cố
gắng tìm thấy một cách thức tốt hơn. “Kẻ khôn sẽ nghe và tăng thêm học vấn, người thông minh sẽ
được rộng mưu trí” (Châm Ngôn 1:5). Nếu bạn hài lòng với những gì là tốt, bạn sẽ không bao giờ có
được những điều tốt đẹp nhất.

“Điều đáng giá là những gì bạn học được sau khi bạn đã biết mọi thứ rồi” (John Wooden). Người
nào nghĩ mình đã biết mọi thứ rồi thì sẽ không suy nghĩ nữa. Nếu bạn nghĩ là bạn đã đến nơi rồi, bạn
sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều quan trọng là đây: Vào bất cứ lúc nào bạn cũng phải sẵn sàng hy sinh
những gì bạn đang là cho những gì bạn có thể là. Người thành công tìm kiếm công việc ngay cả sau khi
anh ta đã có việc làm rồi.

Hãy làm cho điều tốt đẹp nào đó xảy ra. Thomas Edison đã từng nói: “Chỉ cho tôi thấy một người
đàn ông hoàn toàn thỏa mãn, và tôi sẽ cho anh thấy một kẻ thất bại.” Cyrus H. K. Curtis[50] cũng từng
nói với trợ lý của mình: “Có hai loại người chẳng bao giờ làm được điều gì to tát.” Người trợ lý hỏi
lại: “Đó là những dạng người nào?” ông đáp lại: “Là người không thể làm những gì họ được yêu cầu,
và người chỉ có thể làm những gì họ được yêu cầu mà thôi.”

Hãy tìm kiếm một con đường tốt hơn, và làm cho nó tốt hơn nữa.
Chúa luôn có một con đường tốt hơn cho bạn.

44 Chúa tạo ra bạn
Chúa tạo ra bạn khác biệt chứ không thờ ơ.
Chúa tạo ra bạn khác thường chứ không tầm thường.
Chúa tạo ra bạn quan trọng chứ không vô dụng.
Chúa tạo ra bạn giỏi giang chứ không kém cỏi.
Chúa tạo ra bạn năng nổ chứ không thụ động.
Chúa tạo ra bạn có ý nghĩa thay vì chẳng có giá trị gì.
Chúa tạo ra bạn hiệu quả chứ không đầy lỗi sai.
Chúa tạo ra bạn khéo léo chứ không vụng về.
Chúa tạo ra bạn đặc biệt thay vì hòa lẫn vào số đông.
Chúa tạo ra bạn đúng đắn chứ không sai lệch.
Chúa tạo ra bạn tài năng chứ không bất tài.
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Chúa tạo ra bạn cao quý chứ không thấp hèn.
Chúa tạo ra bạn có trách nhiệm thay vì vô trách nhiệm.
Chúa tạo ra bạn đầy đủ chứ không nghèo khổ.
Chúa tạo ra bạn biết lẽ phải chứ không điên rồ.
Chúa tạo ra bạn thông minh chứ không ngốc nghếch.
Chúa tạo ra bạn kiên định thay vì lúc này, lúc kia.
Chúa tạo ra bạn sâu sắc chứ không nông cạn.
Chúa tạo ra bạn đầy cuốn hút thay vì chẳng đáng quan tâm.
Chúa tạo ra bạn nhạy cảm chứ không vô cảm.
Chúa tạo ra bạn độc nhất vô nhị thay vì là một phần của đám đông.
Chúa tạo ra bạn quyết đoán thay vì thiếu quyết đoán.
Chúa tạo ra bạn là một bản thể chứ không phải là một bản sao.
Khi Chúa để chúng ta sống cùng nhau, Ngài đã mỉm cười vì điều đó làm Ngài thấy hài lòng. Hãy

chấp nhận cách mà Ngài tạo ra bạn và kế hoạch độc nhất vô nhị mà Ngài tạo ra cho cuộc đời bạn.
Những gì Ngài tạo ra cho bạn thì đều tốt cả, như Ethel Waters[51] đã nói: “Tôi biết mình phải là một
ai đó, vì Chúa không tạo nên rác rưởi.”

Hãy là chính mình - còn ai khác có thể là bạn tốt hơn bạn được chứ?

45 Không gì tệ hơn lời ngụy biện
Những lời biện minh là đinh ốc để xây nên ngôi nhà của sự thất bại. Một lời biện minh còn tệ hơn

cả lời nói dối, bởi sự ngụy biện thực chất là lời nói dối cẩn trọng. Sự biện minh có mục đích bảo vệ
cái tôi khi ai đó làm việc gì sai lầm. George Washington Carver[52] đã nói: “99% các thất bại đều
đến từ những kẻ chỉ suốt ngày nói lời xin lỗi.”

Khi bạn giỏi ngụy biện, thật khó để bạn giỏi bất cứ một điều gì khác. Đừng biện minh cho những gì
mình làm chưa tốt nữa mà hãy cố gắng làm tốt hơn. Sự ngụy biện luôn thay thế cho tiến bộ. Bạn có thể
thất bại nhiều lần, nhưng bạn sẽ không là một người thất bại cho đến khi bạn đổ lỗi cho người nào đó
hoặc một cái gì đó khác.

Có thể có nhiều lý do khiến bạn thất bại, nhưng đừng bao giờ biện minh. Đừng để một thử thách
biến thành một nơi để bạn cho rằng đó là nguyên nhân khiến mình thất bại. Bạn có thể chọn lựa mà:
Hoặc là để nghịch cảnh thành nơi cho bạn đổ lỗi hoặc bạn có thể coi đó như cơ hội của mình. Không
có sự ngụy biện nào là phù hợp với nguyện vọng của Chúa.

Những người không trung thành với mục tiêu luôn có hàng tá lời biện minh vì sao mình làm chưa
tốt. “Tôi chưa bao giờ thấy một người giỏi ngụy biện mà làm được việc gì ra hồn” (Ben Franklin). Sự
từ bỏ và thất bại luôn bắt đầu với lời biện hộ, giải thích, nuối tiếc và cảm giác thương hại chính bản
thân mình. Người thực sự muốn làm điều gì đó luôn tìm thấy một con đường nơi người khác chỉ coi là
lý do vì sao mình không làm được.

Ở một buổi hội thảo gần đây, một diễn giả bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng một câu hỏi như
sau: “Đâu là lời nói dối mà bạn tự lừa mình thường xuyên nhất?”
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Cả khán phòng đột nhiên im lặng như tờ vì câu hỏi không dễ trả lời này. Ông cũng có thể diễn đạt
rằng: “Đâu là lời ngụy biện mà bạn thường xuyên nói với chính mình?” Trong đời, bạn có thể có kết
quả hoặc lời giải thích. Nếu bạn không thể đạt được kết quả mà mình muốn, những lý do bạn đưa ra
chính là lời ngụy biện để bạn tự an ủi mình. Những lời biện hộ đánh lừa bản thân bạn rằng mình chẳng
thể làm gì được để thay đổi tình trạng sẵn có này.

Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ lừa dối theo cách này sao? Chúng ta thích việc biện hộ mỗi
khi mình mắc lỗi. Kết quả là, những lời giải thích tạo nên trải nghiệm của chúng ta, và trải nghiệm đó
định nghĩa ta là ai. Những gì chúng ta đã trải qua tạo nên con người của chúng ta hiện giờ. Đó là cách
mà mọi chuyện diễn ra.

Kết quả hay lời giải thích, bạn có thứ nào nhiều hơn? Nếu đáp án của bạn là lời giải thích thì đã
đến lúc bạn phải phân tích những lời nói dối này. Những lời biện hộ luôn khiến ta thất bại. Hãy nhớ
rằng người suốt ngày ngụy biện cho thất bại của mình thì không còn thời gian và năng lượng cho bất cứ
việc quan trọng nào khác.

Chúng ta biết rằng lời biện hộ luôn là lớp mặt ngoài của sự lừa dối. Với tất cả những tội lỗi bạn đã
gây ra, ma quỷ luôn cho bạn một lời giải thích có vẻ rất hợp lý. Bằng cách nói: “Hoàn cảnh không
thuận lợi”, bạn đã giới hạn khả năng của Chúa. Nếu bạn chờ đợi mọi thứ hoàn hảo mới thực hiện thì
bạn không bao giờ có thể thành công.

Thành công chỉ do may rủi là lời mà bất cứ kẻ thất bại nào cũng nói được. Luôn có đủ lời biện hộ
nếu bạn đủ yếu đuối để dùng chúng.

Hãy chọn lấy cơ hội thay cho lời biện minh.

46 Cánh cửa mở ra cơ hội được ghi bên ngoài là “Đẩy vào”
Hãy trở nên hiếu chiến và luôn sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội. Nếu không, cơ hội sẽ chẳng đến với

bạn đâu. Lý do khiến nhiều người chẳng đi được bao xa trong cuộc đời của họ là bởi họ bỏ lỡ mất
những cơ hội quý báu và bắt tay với sự trễ nải.

Sự trì hoãn là ngôi mộ chôn vùi cơ hội. Khi cơ hội đến gõ cửa nhà bạn thì đừng đứng ở sân sau
tìm kiếm cỏ bốn lá. Đối với những người bền chí thì luôn có thời gian và cơ hội dành cho họ.

Hãy để tâm đến những vấn đề lớn, đó là cách mà các cơ hội thường cải trang. Sự chống đối, phân
tâm và thử thách luôn bao quanh ước mơ của bạn. Vì thế, hãy tận dụng những thứ đến với bạn và bỏ
qua những thứ không còn ở đó nữa. Nghịch cảnh là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo lớn lên.

Đối với những người thức thời, sự thay đổi chính là cơ hội ngàn vàng. Nếu bạn đang tìm kiếm
những cơ hội lớn, hãy để ý đến những vấn đề còn đang gặp vướng mắc hay khó khăn.

Bởi nghịch cảnh ẩn chứa rất nhiều giá trị. Nó chính là nơi cơ hội ẩn giấu. Khi Chúa muốn làm điều
gì đó tuyệt vời, Ngài đem đến thử thách. Và khi Chúa muốn làm điều gì đó rất tuyệt vời thì Ngài sẽ bắt
đầu với điều tưởng chừng như không thể.

Francis Bacon[53] đã từng nói: “Một người thông minh thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn những gì anh
ta tìm thấy.” Một hoàn cảnh đem đến cơ hội thì luôn đáng giá hơn hoàn cảnh đem lại vật chất. Bạn có
để ý là những người vĩ đại không bao giờ thiếu các ý tưởng không? Khi những người rất thành công
được phỏng vấn, họ luôn nhắc đến những kế hoạch to lớn cho tương lai của mình. Hầu hết chúng ta
đều nghĩ: “Nếu tôi là họ, tôi sẽ chẳng làm gì nữa.” Thành công không có nghĩa là dừng lại. Những
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người thành công vẫn luôn tiến về phía trước.
Có nhiều cơ hội hơn là khả năng. Cuộc sống ẩn chứa vô số cơ hội ngàn vàng để thực hiện những

điều ý nghĩa. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm, và đừng dừng lại chỉ vì những gì bạn không thể
làm. Trong vườn cây ăn trái mang tên “cơ hội”, sẽ tốt hơn nếu bạn trèo lên hái quả thay vì há miệng
chờ sung.

Những cơ hội tuyệt vời luôn đến với những người biết tận dụng những cơ hội nhỏ nhất. Nhiều
người nhầm rằng cơ hội có nghĩa là kiếm được tiền mà chẳng phải làm gì. Nhưng món quà lớn nhất mà
Chúa ban cho chúng ta không nằm ở vật chất mà nằm ở chính những cơ hội ngàn vàng để chúng ta thực
hiện sứ mệnh của mình. Và những cánh cửa mở ra cơ hội đang chờ bạn mở ra.

Cơ hội khắp nơi xung quanh.

47 Mở rộng tầm nhìn của bạn
Chúng ta đều “đội chung” một bầu trời, nhưng chúng ta có tầm nhìn không giống nhau. Những

người đặc biệt luôn nhìn thấy bức tranh ở tầm vĩ mô. Mở rộng tầm nhìn của bạn nghĩa là có thể nhìn
thấy những cơ hội lớn tiềm ẩn xung quanh bạn. Khi bạn mở rộng tầm nhìn của mình, cuộc sống của bạn
cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình rất khác biệt.

Những nhu cầu bình thường của con người không thể nào kiểm soát hành động của người có niềm
tin vào Chúa. Bạn có đủ liều lĩnh để thử thách niềm tin của mình không? “Hướng đến mặt trời và dù
bạn không bắn tới thì mũi tên của bạn cũng sẽ bay cao hơn nhiều so với khi bạn nhắm đến một vật thể
nào đó ngang tầm với mình” (Joel Hawes).

Có một câu chuyện như sau: Cách nhìn của một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn sau khi bà
tiến đến chỗ ngồi của Picasso[54] trong một nhà hàng và đề nghị ông vẽ vài nét lên khăn ăn của
bà. Bà nói rằng bà sẵn lòng trả giá tùy theo mức mà ông cảm thấy là cần thiết. Picasso chiều ý bà
và sau đó nói: “Nó đáng giá 10.000$.’’

“Nhưng ông chỉ mất 30 giây để vẽ nó thôi mà.” Người phụ nữ đáp lại.
“Ồ không,” Picasso trả lời. “Tôi mất 40 năm để làm được như vậy.”
Hãy biết rằng Chúa cho bạn sự tự do, và tự do giải phóng bạn để nhìn cao hơn và xa hơn. “Vậy

nếu Con của Chúa buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do” (Giăng 8:36). Tầm nhìn là
nghệ thuật nhìn những thứ không hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Nếu những gì bạn làm hôm qua vẫn có vẻ to tát so với khả năng của bạn thì có nghĩa là bạn chưa
hành động nhiều vào ngày hôm nay. Bạn không thể học được nhiều trong những hoàn cảnh quá thuận
lợi.

Khi Chúa khiến bạn vươn cao và xa hơn, bạn sẽ không trở lại hình dạng cũ của mình nữa. Người
mà sợ phải làm quá nhiều thì sẽ làm quá ít. Hãy đảm bảo rằng con đường bạn đi không dẫn tới ngõ
cụt.

Có câu nói rất hay rằng: “Con người không thể khám phá những đại dương mới trừ khi anh ta có đủ
sức mạnh để không nhìn về phía bờ.” Đó là lý do vì sao tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta “chèo ra
ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá” (Lu-ca 5:4). Trừ khi bạn cố gắng làm gì đó vượt khỏi những điều bạn
đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển được.

Nhìn xung quanh… sau đó nhìn ra xa hơn một chút… và xa hơn một chút nữa.



https://thuviensach.vn

48 Ý định tốt là chưa đủ
Bạn không thể đạt đến thành công nếu bạn quá cẩn trọng. “Đừng chơi để không thua - đó là điều

nguy hiểm nhất trên thế giới này” (Hugh Walpole). Có bao nhiêu đội bóng đá vô địch quốc gia mà trận
nào cũng chơi theo lối kèm người?

Chìa khóa nằm ở đây: Hãy từ bỏ sự an toàn của việc ở nơi bạn đang ở, để được ngạc nhiên vì con
người mà bạn có thể trở thành. Bạn sẽ không thể phát triển trừ khi bạn cố gắng làm những gì vượt qua
những gì bạn đã làm được rồi.

Tôi đã đi rất nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và vòng quanh thế giới trong vòng 20 năm qua. Đôi khi
tôi quay lại những nơi đã từng đi qua và gặp lại những người tôi đã gặp. Có những người vẫn ở
nguyên chỗ cũ như lần trước tôi đã gặp họ. Dường như với họ thời gian không trôi đi chút nào. Vấn đề
cũ, lời giải thích cũ. Câu chuyện cũ, và kết thúc chẳng có gì mới mẻ. Họ vẫn luôn cảm thấy không vui.
Điều đó hẳn là có lý do. Họ vẫn hành động và nói năng như vậy suốt bao nhiêu năm trời. Như vậy thì
chẳng cần hỏi cũng biết vì sao họ luôn buồn khổ và bất hạnh.

Những người tầm thường được định nghĩa như là người tốt nhất trong những người tồi nhất và
người tồi nhất trong những người tốt nhất. Tiềm năng là từ vô nghĩa nhất trên đời này. Nó có nghĩa là
bạn chưa làm hết khả năng của mình. Những ý định tốt giống như những tờ ngân phiếu được rút ra ở
ngân hàng trong khi bạn chẳng hề có tài khoản. Bất cứ kẻ tầm thường nào cũng có cả ngàn ý định hay
ho.

Kẻ thù lớn nhất của sự vĩ đại chính là sự “tốt”. Đừng bao giờ chấp nhận “tốt” đã là đủ rồi. Chấp
nhận sự tầm thường ở người khác sẽ khiến bạn tầm thường đi thôi.

Bạn không thể có một chỗ phơi nắng cho mình nếu bạn cứ trốn dưới bóng mát vườn nhà. Hãy bước
ra ngoài! Khởi hành đi! “Những người không bao giờ làm gì hơn mức mà họ được trả công để làm thì
sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì hơn mức họ làm cả” (Elbert Hubbard). Đơn giản là bạn hãy hành
động nhiều hơn.

Một người quá cẩn trọng sẽ đốt cháy cây cầu của cơ hội trước khi đến được đó. Hầu hết những
người chỉ ngồi há miệng chờ sung chẳng bao giờ làm được bất cứ điều gì. Người tầm thường không có
nhiều khát vọng và thường sẽ đạt được còn ít hơn cả mức đó.

Một hành động liều lĩnh còn đáng giá hơn cả ngàn ý định tốt.
Hãy có những khởi đầu tuyệt vời thay vì chỉ có những ý định hay ho.

49 Đừng cố gắng trở thành người thành công mà hãy trở thành người có giá trị
Chúa Giê-su chưa bao giờ dạy chúng ta cách kiếm sống. Ngài dạy cho chúng ta cách sống như thế

nào. “Chúa không yêu cầu chúng ta thành công. Ngài muốn chúng ta trung thành” (Albert Hubbard).
Hầu hết mọi người để mắt đến những mục tiêu sai lầm. Mục tiêu của bạn có phải là nhiều tiền hơn, vị
trí cao hơn, nhiều quyền lực hơn? Đó không phải là mục tiêu mà chỉ là sản phẩm phụ của đích đến mà
thôi.

Có một quan điểm đúng đắn là vô cùng quan trọng. Một mục tiêu chính xác là gì? Đó là hãy làm
việc để trở thành người mà bạn muốn trở thành, thay vì đạt được điều gì đó từ bên ngoài như tiền bạc
hay danh vọng.

Đừng tìm kiếm thành công mà hãy tìm kiếm chân lý và bạn sẽ thấy cả hai. “Nhưng trước hết, hãy
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tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”
(Ma-thi-ơ 6:33). Đừng đánh giá sự giàu có của một người bằng những thứ người ấy sở hữu mà hãy

đánh giá bằng những gì không mua được bằng tiền.
“Hạnh phúc không phải là một phần thưởng mà là một kết quả. Chịu đựng không phải là hình phạt

mà là hậu quả” (Robert Green Ingersoll). Hãy làm tốt nhất bạn có thể và Chúa sẽ công bằng khi cho
bạn kết quả.

Khi ta rời bỏ thế giới này, phần đất để ta yên nghỉ thực ra vô cùng nhỏ bé đến nỗi thật khó hiểu tại
sao con người lại phải chạy đuổi theo tiền tài và địa vị mệt mỏi đến như vậy khi họ còn sống. “Người
nào được cả thiên hạ mà đánh mất mình thì phỏng có ích gì?” (Mác 8:36).

Có một điều rất buồn cười là nhiều người dùng những đồng tiền không phải của họ để mua những
thứ họ không cần để gây ấn tượng cho những người mà họ không thích. Tôi tin chắc bạn không phải là
người như vậy. Đừng lãng phí cuộc đời vào những thứ chẳng đi đến đâu như Frank Perkins ở Los
Angeles. Vào năm 1992, anh ta cố gắng lập kỷ lục thế giới mới bằng việc ngồi trên cột cờ với thời
gian dài nhất. Trước khi anh ta xuống khỏi cột cờ thì người tài trợ cho anh ta bị phá sản, bạn gái anh ta
bỏ đi, điện thoại và điện đều bị cắt.

Thành công không phải là đạt được điều bạn hướng tới mà là kiên định với mục tiêu tốt đẹp của
mình. Hãy làm những gì mà Chúa muốn bạn làm và tin tưởng rằng Ngài sẽ lo nốt phần còn lại.

Hướng đến Chúa và tất cả những gì bạn muốn sẽ tự tìm đến với bạn.

50 Đầu tư vào chính bản thân mình
Chúa thường xuyên gửi tới chúng ta những cơ hội quý báu để đầu tư vào chính bản thân mình. Hãy

để ý tìm kiếm chúng.
Trong cuộc đời mình, tôi đã trải nghiệm điều này. Ví dụ như tôi và vợ thường có một buổi tối “hẹn

hò” giúp ích rất nhiều cho hôn nhân của chúng tôi. Ngoài ra, vào mỗi sáng thứ bảy khi các con tôi còn
nhỏ, chúng tôi thường ăn sáng trước. Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời cho tôi và bọn trẻ, đồng
thời vợ tôi cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái.

Tất cả những gì bạn làm hoặc nói đều tạo ra một sự đầu tư vào đâu đó. Sự đầu tư của bạn sẽ tạo
ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào bạn. Luôn cố gắng làm tốt nhất mà mình có thể, bởi
những gì bạn “gieo trồng” ngày hôm nay sẽ cho bạn thu hoạch sau này.

Một trong những sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là suy nghĩ bạn đang làm việc cho một ai
đó. Không kể bạn đang làm việc cho bao nhiêu ông chủ, bạn thực sự đang làm việc cho Chúa. Bạn
không thể coi người khác là “cần câu cơm” của mình được. Bởi vậy, khai thác những cơ hội đầu tư
tuyệt vời từ Chúa là điều rất quan trọng. Đó là cách mà Ngài tạo dựng và giúp chúng ta phát triển. Khi
một cung thủ bắn chệch mục tiêu, anh ta phải xem lại mình đã mắc lỗi gì. Thất bại trong việc bắn cung
không phải là lỗi của hồng tâm mà là lỗi của người bắn. “Để cải thiện mục tiêu, bạn phải cải thiện bản
thân mình” (Gilbert Arland).

Khi bạn được hưởng những điều tốt đẹp, đừng sử dụng chúng ngay một lúc mà hãy giúp đỡ người
khác và đầu tư cho chính bản thân mình. Đó là cách giúp bạn không lãng phí thời gian quý báu để chê
bai, phán xét người khác.

“Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ nào trách được” (II
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Ti-mô-thê 2:15). Sự đầu tư đúng chỗ không lấy đi mà sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ. Bạn không thể
hoàn thành sứ mệnh của mình nếu bạn không áp dụng nguyên lý đầu tư vào chính bản thân mình.

Tìm kiếm những cơ hội mà Chúa ban để đầu tư cho chính bản thân mình.

51 Chờ đợi điều ngược lại
Một trong những lý do mà Kinh Thánh được ra đời là để dạy chúng ta nhìn đúng bản chất và chờ

đợi điều ngược lại từ những gì chúng ta thấy trong thế giới này. “Tôi không thể tin nổi vào mắt mình”
là một lời ta thường nghe thấy, bởi Chúa muốn ta bước đi không phải bằng sự dẫn dắt của đôi mắt mà
bởi niềm tin. Chúa nhắc nhở ta phải cho đi để nhận lại, phải hy sinh sự tồn tại để đạt được sự sống và
phải phục vụ để dẫn đầu.

Một trong những điều Kinh Thánh răn dạy về nghịch lý được thể hiện như sau: “Ai gìn giữ sự sống
mình, thì sẽ mất; còn ai vì ta [Chúa Giê-su] mà mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ
10:39).

Khi nỗi sợ hãi đến, hãy chờ đợi điều ngược lại - niềm tin sẽ trỗi dậy trong bạn.
Khi những triệu chứng bệnh tật tấn công cơ thể bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại - khả năng chữa

lành kỳ diệu của Chúa sẽ cứu giúp bạn.
Khi nỗi buồn cố gắng bám lấy bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại - niềm vui sẽ lan tỏa trong con

người bạn.
Khi bạn thiếu thốn, hãy chờ đợi điều ngược lại - Chúa sẽ cung cấp cho bạn đủ đầy.
Khi bạn rối trí, hãy chờ đợi điều ngược lại - sự bình an của Chúa sẽ xoa dịu tâm hồn bạn.
Khi bóng tối cố gắng bao phủ lấy bạn, hãy chờ đợi điều ngược lại - ánh sáng của Chúa sẽ soi

đường cho bạn.
“Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà không phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín

mà sau không biết… Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng hãy sợ kẻ làm mất
linh hồn và thân thể trong địa ngục” (I Cô-rinh-tô 1: 26, 28).

Trên con đường đi đến thành công của bạn, đừng run sợ nếu bạn cảm thấy rối trí hay yếu ớt. Chúa
sẵn sàng ở bên trợ giúp cho bạn.

Có một bài thơ nổi tiếng như thế này:

Nghi ngờ thấy vật cản
Niềm tin thấy con đường
Nghi ngờ nhìn trời đêm
Niềm tin chờ buổi sáng
Nghi ngờ sợ cất bước
Niềm tin vút bay cao
Nghi ngờ: “Ai tin chứ?”
Niềm tin: “Chính là tôi.”

Khuyết danh

Hãy nhớ rằng, vẻ bề ngoài thường đánh lừa - đặc biệt là ấn tượng đầu tiên về vấn đề của bạn.

52 Bản ghi nhớ/ Email
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Gửi đến: Bạn
Từ: Chúa
Ngày: Hôm nay
Chủ đề: Điều mà ta nghĩ về con
Ta muốn nói với con rằng ta đã biết con từ trước khi thời gian được hình thành. Ta thậm chí còn

biết rõ cả những sợi tóc trên đầu con. Ta để các con ở cạnh nhau là cố ý và có mục đích. Ta ngắm nhìn
con và thấy rằng con đã được tạo ra một cách tuyệt vời và đáng nể.

Ta biết những kế hoạch ta dành cho cuộc đời con. Những kế hoạch để con thành công thay vì tổn
hại. Kế hoạch để cho con hy vọng và một tương lai tươi sáng.

Ta cũng cho con những tài năng và trang bị sẵn cho con những gì cần thiết để con vững bước trên
đường đời. Những tài năng của con là vĩnh cửu. Đừng bỏ mặc mà hãy sử dụng và phát triển chúng.

Ta muốn con tin vào điều này: Khi ta bắt đầu một công việc tốt đẹp trong con, ta sẽ thực hiện cho
đến khi hoàn thành. Mặc dù con sẽ gặp nhiều gian khổ trong thế giới này, ta vẫn muốn con hiểu rằng ở
bên ta, con sẽ được bình an. Hãy lạc quan lên.

Ta không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa của mình. Những lời nói của ta được truyền tải đến
mọi thế hệ mãi mãi về sau. Khi ta đã nói thì ta sẽ thực hiện.

Con có thể tin tưởng và coi ta như là nơi trú ẩn và nguồn sức mạnh. Hãy đặt những gánh nặng lên
vai ta và ta sẽ giúp con vượt qua gian khó. Ta sẽ không để cho người ngay thẳng bị tha hóa.

Hãy hướng đến ta khi con lao động và bị những gánh nặng đè lên vai. Ta sẽ tiếp thêm cho con sức
mạnh. Bởi vì ta là tảng đá, là pháo đài, là phương tiện, là sức mạnh để con có thể tin tưởng. Cho dù
con vấp ngã con cũng sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ nâng con đứng dậy bằng đôi tay mình.

Đừng nghe theo những kẻ không hiểu biết, đừng đứng cạnh những kẻ xấu xa, và đừng ngồi với
những kẻ đáng khinh thường. Thay vào đó, hãy hướng thiện bằng những lời răn dạy của ta. Nếu con
làm được như vậy, con sẽ giống như cây được trồng bên cạnh dòng sông. Con sẽ cho ra quả khi đến
mùa và bất cứ điều gì con làm cũng sẽ thành công.

Cuối cùng, ta muốn con biết rằng ta yêu con. Ta yêu con nhiều đến mức ta đã đem đứa con trai duy
nhất của mình đến với các con. Khi con có niềm tin, con sẽ không chết mà được cứu rỗi, được tự do,
chiến thắng, được tha thứ và có sự sống vĩnh hằng.

Tất cả những gì ta muốn là những gì thuộc về con.
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Lời kết
Hãy là người đặc biệt mà Chúa muốn bạn trở thành. Đừng thỏa hiệp với bất cứ thứ gì không phải

là con người bạn. Đừng ngoảnh lại. Hãy tiến lên phía trước và bước đi thật dứt khoát trên con đường
mà Người tạo ra cho riêng bạn.

Bí quyết thành công là gì?
“Hãy chịu đau đớn,” cửa sổ nói.
“Giữ mình bình tĩnh,” băng nói.
“Đừng dừng lại,” đèn xanh nói.
“Làm việc chăm chỉ,” cái búa nói.
“Đo lường chuẩn xác,” cái cân nói.
“Cập nhật kịp thời,” tờ lịch nói.
“Đi đúng đường,” bút chì nói.
“Luôn sắc bén,” con dao nói.
“Đáng tin cậy,” sổ sách nói.
“Luôn ấm áp,” ngọn lửa nói.
“Luôn đúng giờ,” đồng hồ nói.
“Luôn trung thành,” keo dán nói.
“Luôn tỏa sáng,” ngọn đèn nói.
“Là một bản thể khác biệt,” bức tranh nói.
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Về tác giả
John Mason là mục sư, tác giả sách và diễn giả nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông là người sáng lập

và chủ tịch của Insight International và Insight Publishing Group, ông là tác giả của 12 cuốn sách, bao
gồm các cuốn như An Enemy Called Average, Let Go Of Whatever Makes You stop, và Know Your
Limits- Then Ignore Them… Sách của ông đã bán được hơn 1,4 triệu bản và được dịch ra 35 ngôn
ngữ trên toàn thế giới.

Những cuốn sách của John Mason được biết đến rộng rãi nhờ sự tinh thông và khả năng truyền cảm
hứng từ niềm tin vào Chúa cùng những nguyên lý có tính thực tiễn cao. Những bài viết của ông đã
được in hai lần trong tạp chí nổi tiếng Reader’s Digest của Mỹ cùng nhiều bài viết trong nước và
quốc tế khác.

Được biết đến vì sự thông minh nhanh nhạy, những suy nghĩ đầy sức mạnh và các ý tưởng sâu sắc,
John Mason là một diễn giả có tiếng ở Mỹ và trên toàn thế giới.

http://SachMoi.net/
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[1] Eric Hoffer (1903-1983): Triết gia người Mỹ
[2] Mike Murdock: Mục sư, nhà truyền giáo người Mỹ
[3] Henri Frederic Ameil (1821-1881): Nhà thơ, nhà triết học người Thụy Sĩ
[4] Corrie Ten Boom (1892-1983): Nữ tín đồ Cơ Đốc người Hà Lan, từng cứu giúp rất nhiều

nạn nhân Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
[5] Howard Chandler (1873-1952): Họa sỹ nổi tiếng người Mỹ.
[6] Theodore Roosevelt (1858-1919): Là tổng thống thứ 26 của Mỹ.
[7] Vernon Sanders: Cầu thủ bóng chày người Mỹ.
[8] Edwin Louis Cole (1922-2002): Được biết đến nhiều với tên Ed Cole, là người sáng lập ra

Christian Men’s Network - một tổ chức nhằm giúp đỡ những người đàn ông Kitô hữu.
[9] Edgar A. Guest (1881-1959): Nhà thơ sinh ra ở Anh, lớn lên ở Mỹ, được biết đến nhiều với

danh hiệu nhà thơ dân gian.
[10] John Oswald Sanders (1902-1992): Là giám đốc điều hành của OMF International - tổ

chức của những người truyền giáo Tin lành.
[11] John Adams (1735-1826): Phó tổng thống đầu tiên và là tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ.
[12] John Quincy Adams (1767-1845): Tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ.
[13] Michelangelo (1475-1564): Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc nổi tiếng thời kỳ Phục

hưng.
[14] Robert Woodrow Wilson (1936): Nhà thiên văn học người Mỹ, người đã đoạt giải Nobel

Vật lý năm 1978.
[15] Larry Bielat: Huấn luyện viên, bình luận viên bóng đá người Mỹ.
[16] John Wooden (1910-2010): Huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại người Mỹ, nổi tiếng với

biệt danh “Thầy phù thủy của Westwood”.
[17] Charles Sheldon (1857-1946): Thừa tác viên Tin lành, người đứng đầu phong trào áp

dụng đạo đức Kitô giáo vào các vấn đề xã hội trong những năm đầu thế kỷ 20 tại Mỹ.
[18] Sandi Patti: Ca sĩ hát nhạc Thánh ca nổi tiếng người Mỹ.
[19] Billy Graham: Là mục sư, nhà truyền bá Phúc âm, là một trong những nhà lãnh đạo có

nhiều ảnh hưởng nhất của phong trào Tin Lành thuộc cộng đồng Kháng cách.
[20] Max Lucado: Tác giả của hơn 100 cuốn sách bán chạy, với khoảng 80 triệu bản in trên

khắp thế giới.
[21] Jerry Van Dyke: Diễn viên, nhà viết hài kịch người Mỹ.
[22] Dwight L. Moody (1837-1899): Nhà tryền giáo vĩ đại người Mỹ, người sáng lập ra Giáo

hội Moody, trường Northfield Mourt Hermon, Viện Kinh Thánh Moody và Nhà xuất bản Moody.
[23] Edmund Burke (1729-1797): Chính khách, nhà văn, nhà triết học người Ireland.
[24] William Winans (1836-1917): Người sáng lập và lãnh đạo Farmer’s Savings Bank - ngân

hàng tiết kiệm dành cho công dân.
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[25] Ronald Osborn: Chủ tịch Giáo hội đầu tiên của Giáo hội Kitô giáo (Christian Church)
[26] Napoleon Bonaparte (1769-1821): Là Hoàng đế của người Pháp từ năm 1804-1815. Ông

là nhà quân sự và chính trị kiệt xuất.
[27] William Lloyd Geogre: Nhà báo tự do người Anh. Các bài báo của ông tập trung viết về

các vấn đề như nhân quyền và xung đột biên giới.
[28] Charles Spurgeon (1834-1892): Là nhà thuyết giáo người Anh, được xem là “Ông hoàng

của những nhà thuyết giáo”.
[29] John Wesley (1703-1791): Là mục sư, nhà thần học, nhà thuyết giáo người Anh.
[30] Earl Nightingale (1921-1989): Nhà văn, diễn giả nổi tiếng người Mỹ.
[31] Joel Weldon: Là một trong những diễn giả uy tín nhất Bắc Mỹ.
[32] Winston Churchill (1874-1965): Là thủ tướng Anh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ

hai.
[33] Eli Whitney (1765-1825): Nhà phát minh ra máy cán bông người Mỹ.
[34] Thomas Edison (1847-1931): Nhà phát minh người Mỹ.
[35] Sanuel Morse (1791-1872): Nhà phát minh ra tín hiệu vô tuyến điện và bảng mã hóa ký tự

(mã Morse) dùng để truyền thông tin điện báo.
[36] Thomas Carlyle (1795-1881): Triết gia người Scotland.
[37] Studs Terkel (1912-2008): Nhà văn người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer.
[38] Helen Keller (1880-1968): Nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù, điếc người Mỹ.
[39] Mark Twain (1835-1910): Nhà văn, tiểu thuyết gia đồng thời là nhà diễn thuyết nổi tiếng

của Mỹ.
[40] Douglas Steere (1910-1995): Giáo sư triết học Mỹ.
[41] Norman Cousins (1915-1990): Nhà báo, nhà văn và người đấu tranh vì hòa bình người

Mỹ.
[42] Harvey Mackay: Tác giả sách kinh doanh bán chạy tại Mỹ, tác giả cuốn Tự đào giếng

trước khi chết khát được Thái Hà Books xuất bản tại Việt Nam.
[*] Tryon Edwards (1809-1894) là một nhà thần học người Mỹ, nổi tiếng với việc biên soạn

"Một từ điển về tư tưởng", một cuốn sách danh ngôn.(tamchec)
[43] Henry Ward Beecher (1813-1887): Mục sư, nhà cải cách xã hội nổi tiếng cuối thế kỷ 19 ở

Mỹ.
[44] Orison Swett Marden (1850-1924): Là tiến sĩ y khoa ngoại chỉnh hình, một trong những

người khởi xướng và đặt nền móng cho việc phổ biến học thuyết “Nguyên lý của thành công” ở
nước Mỹ đầu thế kỷ 20.

[45] Wendell Holmes (1809-1894): Là bác sĩ, giáo sư, giảng viên, và tác giả người Mỹ.
[46] Charles Caleb Colton (1780-1832): Là giáo sĩ, nhà văn và nhà sưu tập người Anh, nổi

tiếng với những bộ sưu tập đặc biệt và lập dị của mình.
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[47] Ralph Waldo Emerson (1803-1882): Nhà thơ, triết gia người Mỹ, người đi đầu trong
phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt.

[48] John Wesley (1703-1791): Là mục sư, nhà thần học, nhà thuyết giáo người Anh.
[49] Zig Ziglar (1926-2012): Tác giả, diễn giả người Mỹ.
[50] Cyrus H. K. Curtis (1850-1933): Ông chủ của nhiều nhà xuất bản và tạp chí lớn ở Mỹ.
[51] Ethel Waters (1896-1977): Nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ.
[52] George Washington Carver (1864-1943): Nhà khoa học, nhà phát minh người Mỹ.
[53] Francis Bacon (1561-1626): Là nhà triết học, chính khách người Anh. Ông được biết đến

là một nhân vật quan trọng của Cách mạng Khoa học và được xem là cha đẻ của Chủ nghĩa duy
vật Anh và các ngành khoa học thực nghiệm hiện đại.

[54] Pablo Ruiz Picasso (1881-1973): Họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng người Tây Ban Nha.
Ông là một trong hai người sáng lập ra trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc.
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