
BÍ QUYẾT THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Mùa Thu là mùa tôi thích nhất trong năm. Tôi thích sự sảng khoái hít thở không khí,
màu sắc, và sự ấm áp của mùa thu hoạch. Nhưng năm nay, mùa mà tôi thích nhất lại
trùng với mùa bầu cử. Tôi nghĩ nhiều người có thể có cảm giác hơi bị áp đảo vì tính
phức tạp của vấn đề trong thế giới chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thay đổi được điều
gì không? Tôi có cảm giác rất tự do, rất đơn giản khi nghĩ lại ngày xưa. Bạn và tôi có thể
thay đổi thế giới, đơn giản bằng cách thay đổi từ những điều nhỏ.

Không ai không khát khao mà lại có thể cứu thế giới đau thương của chúng ta. Tuy nhiên, theo thực tế, mỗi
chúng ta đều tin rằng có thể. Có những vấn đề thực sự đơn giản. Có những người ảnh hưởng nhiều (dù muốn
hay không). Dù thế giới chúng ta lớn hay nhỏ, nó vẫn là “thế giới” mà bạn có trách nhiệm làm thay đổi.
Thế giới như một bức tranh phức tạp, mỗi chúng ta là một miếng ghép nhỏ. Thay vì chú ý vào những vấn đề
lớn và tìm những cách “đúng” để giải quyết vấn đề, chúng ta hãy áp dụng mấy cách đơn giản sau đây để làm
thay đổi những “miếng ghép” mà Thiên Chúa tin tưởng giao cho chúng ta:
1. CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện càng nhiều càng tốt. Có quá nhiều các hoạt động gây thất vọng trong xã hội chúng ta, dù đó chỉ là
thất vọng về tư tưởng và lời nói. Trước khi làm gì, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện. Mọi hành động của
chúng ta phải được khởi đầu và hoàn tất trong Thiên Chúa, như lời kinh Sáng Soi: “Cúi xin Chúa sáng soi cho
chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến
hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”
2. YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN
Tôi không có ý nói là vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn thân mà bạn quan tâm, mà là người không thích bạn,
hoặc người chưa quen biết,… Theo kinh nghiệm của tôi, rất khó để yêu thương những người chúng ta gặp
hằng ngày. Hãy yêu thương họ từ những việc nhỏ thôi. Hãy yêu mến Chúa bằng cách làm những việc nhỏ với
tình yêu thương dành cho người lân cận. Có thể chúng ta không cảm thấy sự thay đổi rõ ràng, nhưng điều này
rất quan trọng trong việc thay đổi góc đời nhỏ bé của bạn.
3. THỂ HIỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Điều này có thể thực hiện qua các tổ chức đạo hoặc đời, hoặc do chính bạn làm. Hãy cầu nguyện cho biết Ý
Chúa và vâng nghe Ngài. Nếu bạn không nghe được Tiếng Chúa, hãy chọn việc tốt nào đó mà hành động!
4. PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG
Có thể đây là điều bất ngờ, nhưng tôi cho là quan trọng. Là Kitô hữu, chúng ta là những “máng chuyển” để
Thiên Chúa hành động. Đồng thời mỗi chúng ta đều duy nhất và được chúc lành với cá tính và năng khiếu
riêng để chúng ta là chính chúng ta. Tôi thích nghĩ về mỗi chúng ta là tấm kính màu. Ánh sáng chiếu qua tấm
kính đó là Đức Kitô, nhưng nhìn nó hơi khác tùy vào tấm kính được Ánh Sáng Đức Kitô chiếu qua. Tôi tin rằng
Thiên Chúa chủ ý hành động như vậy. Có thể bạn đã biết năng khiếu của bạn là gì, hoặc có thể bạn phải tự
khám phá. Dù sao, khi bạn xác định được năng khiếu của mình rồi, hãy cầu nguyện xem bạn phải dùng cách
nào để giúp đỡ tha nhân. Có thể chỉ đơn giản như đem lại niềm vui cho gia đình và bạn bè bằng khiếu khôi hài
của bạn. Có thể bạn làm cho cuộc đời người khác dễ sống hơn bằng cách nghĩ tốt về người khác. Dù họ là ai,
hãy dành thời gian chia sẻ với họ. Đó là đại lượng!
Thế giới sẽ thay đổi, nếu mỗi chúng ta biết CỐ GẮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC.
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