
PHỤC HỒI 
 

“Chúa Trời sẽ giải cứu 

Sion, các thành thị miền 
Giu-đa, Người cũng tái 

thiết, cho dân đến định 
cư lập nghiệp” (Tv 

69:36). 

Leah Bromley đang ở nhà tại 
New York thì nhận được tin 

nhắn của mẹ ở Tuscaloosa, 
Alaska. Tin nhắn ghi: “Mẹ 

đang ở tầng hầm. Mẹ yêu 
con”. 

Cuối ngày hôm đó,   
Tuscaloosa chịu cơn bão dữ 

nhất trong lịch sử nước Mỹ, 
cướp mất sinh mạng của 

327 người, hơn 5.000 ngôi 
nhà bị tàn phá. Leah 

nói: “Tôi cảm thấy vô 
vọngnhưng vẫn muốn làm 

điều gì đó”. 

Leah bắt đầu lập trang 

“Rebuild Tuscaloosa” trên 
Facebook. Cô cho biết: “Cần 

cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho những người tình nguyện và cho những người 
chịu ảnh hưởng bão”. Trang này giúp liên kết mọi người cần được cứu trợ với các tổ chức 

từ thiện. 

Sau một năm, trang này vẫn tác động đến cộng đồng, tiếp tục xác định nhưng người cần 

được giúp đỡ. Leah và những người tình nguyện giúp các gia đình tái lập cuộc sống. Cô 
nói: “Tôi thực sự muốn người ta nhớ đến chúng tôi và hiểu rằng vẫn có các nhu cầu thực 

sự cần thiết. Chúng tôi chỉ giúp tái xây dựng, vẫn có nhiều người cần được giúp đỡ nhiều”. 

Kỹ thuật ngày nay cung cấp cho chúng ta những cách nối kết với thế giới theo cách tích 
cực. Hãy cân nhắc những cách mời khi bạn sử dụng các phương tiện truyền thông để liên 

kết các dịch vụ với cuộc sống của người khác trong phạm vi rộng rãi. 

Lạy Đấng là Đầu và Cuối, là Alpha và Ômêga, Ngài không hứa với chúng con rằng 

những điều tồi tệ không xảy ra với chúng con, nhưng thực sự Ngài vẫn luôn cùng 
chúng con tái lập cuộc sống. Xin Ngài chúc lành cho nhưng người cộng tác với 

Ngài, xin Ngài giúp chúng con biết sẵn sàng giúp người khác tái xây dựng những 
gì đã hư hại. Xin Ngài nâng đỡ những người vừa chịu thiệt hại vì cơn bão Sarika 

ở miền Trung, xin giúp họ sớm phục hồi tâm sinh lý, xin thương chúc lành cho họ 
và những người tình nguyện đến giúp đỡ họ. 

Trầm Thien Thu 

 


