
 

Công nghệ ngày càng phát triển thì 

cuộc sống con người mỗi ngày một hiện đại 

hơn. Khi cần liên lạc với ai, chỉ tít tắt trong 

vài giây là chúng ta có thể kết nối với họ 

thông qua điện thoại di động, gmail, 

facebook, messenger, zalo,… chứ không 

cần phải viết tay gửi bưu điện mất nhiều 

ngày như trước đây nữa. 

Mãi cuốn theo nhịp phát triển không 

ngừng của khoa học công nghệ, chúng ta 

cứ lao đầu chạy như con thiêu thân khiến 

chúng ta không còn những khoảng lặng 

cho tâm hồn, không còn thời giờ để kiểm 

tra “hộp thư cuộc sống” của mình.  

Một lần nọ, khi trò chuyện cùng một 

chị lớn tuổi trong cộng đoàn của tôi. Chị 

chia sẻ rằng: hiện nay Chị đã nhận được 

hai bức thư đặc biệt từ Chúa Giêsu rồi. Bức 

thư thứ nhất là mái tóc đã điểm bạc, bức 

thư thứ hai là cái chân đau nhứt không 

ngừng. Chị biết rằng đó là những lời nhắc 

nhở của Chúa dành cho Chị về chuyến đi 

đặc biệt của Chị. Vì thế mà tôi thấy dường 

như Chị luôn ý thức để chuẩn bị những 

hành trang cần thiết cho chuyến đi ấy.  

Tôi chợt nhận ra, chính cuộc trò 

chuyện cùng Chị, là những dòng tin nhắn 

Chúa gửi đến cho tôi, nhắc tôi cũng phải 

kiểm tra lại “hộp thư cuộc đời mình”. Hóa 

ra, có bao nhiêu bức thư Chúa gửi đến cuộc 

sống của tôi mà tôi đã bỏ lỡ. Tuy tôi không 

có bức thư về mái tóc bạc, cũng chẳng có 

bức thư nào về cái chân đau như Chị. 

Nhưng tôi có những 

bức thư khác được 

Chúa viết riêng cho tôi 

thông qua từng biến 

cố trong cuộc sống 

của tôi, qua từng 

người, từng sự kiện 

diễn ra hằng ngày. 

Mỗi một biến cố là 

một bức thư Chúa gửi 

đến nhắc nhở tôi về 

“chuyến đi về nhà 

Cha trên trời” của tôi. 

Hành trình ấy như thế 

nào là do tôi quyết 

định: có siêng năng 

đọc thư của Chúa mỗi 

ngày đời mình và lo 

chuẩn bị chu đáo hay 

không. 

Còn Bạn, Bạn có 

kiểm tra “hộp thư” Chúa 

gửi cho Bạn chưa ?! 
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