
DÂY CHUYỀN HẠNH PHÚC 
 
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, 

cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn 
cả là đức mến” (1 Cr 13:13). 

 
Nadia Ben-Youssef là một thiếu niên ở 

Montana. Cô bé biết hát và ngâm thơ từ lúc 
6 tuổi, làm tình nguyện lúc 8 tuổi. Cô bé đã 

xuất bản 3 tập thơ và ca khúc, chuẩn bị ra 
tập thứ tư. Cô bé dành số tiền bán sách để 

giúp các trẻ em. 
 

Số tiền bán cuốn sách đầu tiên được trao 
cho trường câm điếc Great Falls ở Montana. 

Số tiền bán cuốn sách thứ hai được trao 

cho nhà mở ở Range, nhà này dành cho các 
trẻ em bị lạm dụng, và trao cho quỹ trẻ em mồ côi “Feed The Children” ở Bosnia. 

 
Nadia cũng thăm nhà dưỡng lão ở địa phương. Cô bé giúp cắt tóc, làm móng tay, và hát 

cho họ nghe vào các Chúa Nhật. Nadia nói: “Con cũng đi hát ở các viện tế bần, thăm viếng 
và nói chuyện với các cụ già. Con cảm nhận được sự mãn nguyện khi con hát cho người 

hấp hối, người bệnh, và những người không biết điều gì đang xảy ra, nhưng con vẫn làm, 
và con thấy có nụ cười trên khuôn mặt của họ”. 

 
Nadia nói thêm: “Làm cho người khác hạnh phúc khiến con cảm thấy hạnh phúc, họ tiếp 

tục và lại làm cho người khác hạnh phúc, điều đó như dây chuyền vậy. Người ta tahy đổi 
khi người ta lớn tuổi, nhưng tình thương không có tuổi. Tình thương lúc nào cũng giống 

như khi người ta 7 tuổi, 13 tuổi, hoặc 103 tuổi”. 
 

Một trong các chủ đề mạnh mẽ nhất xuyên suốt Tân Ước là tình yêu thương. Rõ ràng tình 

yêu là hành động được Thiên Chúa tạo nên và là một mệnh lệnh của Thiên Chúa, không 
đơn giản là một cảm giác. 

 
Hãy luôn luôn để cho tình yêu là lực mạnh mẽ nhất trong cuộc sống của chúng ta. 

 
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin giúp con phát triển khả năng thể hiện và đón nhận 

yêu thương từ Ngài và vì Ngài, từ tha nhân và vì tha nhân, và vì cả chính con nữa. 
Amen. 

 
TRẦM THIÊN THU 

 
Và... tuyệt vời ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YURQY9xCJ8c&feature=player_embedded 
Attachments area 

Preview YouTube video Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Trang - Hải Dương đọc bức thư hay nhất 

thế giới trước đại diện 190 nước 
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