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The Love Dare là một cuốn sách dựa trên nền tảng Kinh
Thánh - cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới với khoảng
3.9 tỷ bản trong hơn 50 năm qua. Dẫu vậy, đây là cuốn
sách rất hay và ý nghĩa dành cho tất cả mọi người, không
phân biệt niềm tin, tôn giáo. Những gì mình chia sẻ đều
đã được chọn lọc và dịch lại cho phù hợp với các bạn nên
bạn có thể yên tâm là rất dễ đọc và dễ áp dụng nhé.
The Love Dare là ý tưởng xuyên suốt bộ phim
Fireproof (Sức chịu lửa). Nếu bạn muốn được truyền cảm
hứng hơn để thực hiện thử thách này thì mình khuyến
khích bạn dành thời gian xem bộ phim.
Lưu ý: 8 thử thách cuối trong chuỗi thử thách tình
yêu gồm 40 ngày này sẽ phù hợp hơn nếu bạn đã đọc
Kinh Thánh hoặc biết về Kinh Thánh. Mình khuyến khích
bạn đọc chúng với tinh thần cởi mở để chắt lọc được
những bài học giá trị về cách nhìn nhận hôn nhân và cuộc
sống vợ chồng.
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THE LOVE DARE - DAY 1
Tình yêu là sự kiên nhẫn.
Tình yêu nghĩa là muốn những điều tuyệt vời nhất đến
với người khác và giúp họ có thêm động lực để vượt qua
mọi vấn đề. Chúng ta được sinh ra với một khao khát yêu
và được yêu cháy bỏng.
Tình yêu được xây dựng dựa trên hai cột trụ chính là kiên
nhẫn và tử tế. Tất cả những thành tố khác của tình yêu
chỉ là sự mở rộng của hai cột trụ này.
Bằng cách rèn luyện sự kiên nhẫn trong tình yêu, bạn có
thể rèn luyện cho mình sự điềm tĩnh ngay cả trong những
tình huống căng thẳng nhất.
Sự kiên nhẫn giúp bạn trở nên khôn ngoan. Và nếu biết
kiên nhẫn trong tình yêu thì tình yêu của bạn là lý trí.
Kiên nhẫn nghĩa là bạn hiểu tất cả mọi người đều có thể
làm sai một điều gì đó. Không phải ai cũng đúng hoàn
toàn và lúc nào cũng đúng. Kiên nhẫn nghĩa là bạn kiểm
soát cảm xúc của mình thay vì cố gắng làm bẽ mặt đối
phương hay "xả" hết cơn giận dữ.
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Hành trình The Love Dare này là một quá trình rèn luyện
liên tục và thứ đầu tiên bạn buộc phải làm chủ đó là sự
kiên nhẫn. Hãy nghĩ về The Love Dare giống như chạy
marathon chứ không phải là một cuộc đua nước rút. Đây
là một quá trình đáng để thử và thực hiện hàng ngày.
Love is patient!
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THE LOVE DARE - DAY 2
Tình yêu là sự tử tế.
Tử tế là yêu thương bằng hành động. Nếu kiên nhẫn là
cách mà tình yêu được thể hiện để làm giảm nhẹ mức độ
tiêu cực của một tình huống thì tử tế là cách mà tình yêu
sẽ tối đa hoá sự tích cực. Kiên nhẫn giúp ngăn chặn vấn
đề bùng nổ và tử tế sẽ giúp tình yêu thêm tươi đẹp.
Yêu thương giúp bạn trở nên tử tế và dễ gần. Khi bạn tử
tế, mọi người muốn vây quanh bạn. Họ thấy bạn tốt với
họ và tốt cho họ.
4 thành phần cốt lõi của sự tử tế:
Nhẹ nhàng: Khi bạn hành động với sự tử tế, bạn sẽ thận
trọng trong việc đối xử với mọi người, không bao giờ khắc
nghiệt một cách vô lý. Bạn sẽ nhạy bén hơn. Bạn nói sự
thật nhưng rất nhẹ nhàng và không làm người khác cảm
thấy bị bẽ mặt hay không được tôn trọng.
Có ích: Tử tế nghĩa là bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Tử tế giúp người vợ vui vẻ phục vụ người chồng mà không
bao giờ nghĩ mình chẳng có quyền lợi gì cả. Tử tế giúp
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người chồng muốn tìm hiểu người vợ cần gì và cố gắng
đáp ứng nhu cầu đó của vợ.
Sẵn sàng: Tử tế thôi thúc bạn muốn hợp tác và làm vui
lòng người khác. Tử tế làm bạn muốn lắng nghe, săn sóc
và quan tâm người khác như với chính bản thân bạn.
Tiên phong: Tử tế nghĩ trước và sau đó làm trước. Một
người chồng hay người vợ tử tế sẽ là người mà luôn chào
đối phương trước, mỉm cười trước, phục vụ trước và tha
thứ trước. Họ không đòi hỏi người khác phải làm điều đó
trước khi thể hiện tình yêu với bạn. Ngược lại, bạn nhìn
thấy nhu cầu đó ở đối phương và bạn hành động trước.
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THE LOVE DARE - DAY 3
Tình yêu không ích kỷ.
Khi một người chồng đặt mối quan tâm, khao khát cá
nhân và sự ưu tiên của bản thân lên trước người vợ thì
đấy là dấu hiệu của ích kỷ.
Khi một người vợ liên tục phàn nàn về thời gian và công
sức mà họ phục vụ, giúp đỡ người chồng thì đấy cũng là
dấu hiệu của ích kỷ.
Nhưng, tình yêu là không tư lợi. Những cặp đôi yêu
thương nhau thật sự là những người mà tận hưởng cảm
giác được phục vụ lẫn nhau, chăm sóc nhau và cảm thông
cho những khiếm khuyết của nhau. Trong mọi sự, họ tìm
đến những điểm tích cực và tốt đẹp ở đối phương, thay
vì chỉ trích, phán xét.
Lựa chọn sống với một người nghĩa là bạn nói "KHÔNG"
với điều bạn muốn để có thể nói "CÓ" với điều họ cần.
Tình yêu cũng mang đến những niềm vui ngay bên trong
trái tim bạn.
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Người bạn đời của bạn cũng gặp khó khăn khi yêu một
người về bản chất cũng ích-kỷ (là bạn). Thế nên, nếu yêu
thương họ thực sự, hãy quyết tâm là người đầu tiên thể
hiện tình yêu thương ấy ra bên ngoài, với đôi mắt mở to
và trái tim rộng rãi. Khi bạn cố gắng đủ và kiên nhẫn thực
hiện điều này, bạn sẽ nhìn thấy những thay đổi ở cả bạn
lẫn người ấy.
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THE LOVE DARE - DAY 4
Tình yêu là tận tâm.
Những suy nghĩ yêu thương đến trước những hành động
yêu thương, nghĩa là trong đầu bạn đã luôn tràn ngập yêu
thương với họ, và điều đó hướng hành động của bạn
cũng muốn thể hiện sự yêu thương mãnh liệt đó.
Khi mới yêu, suy nghĩ nhiều về một người là điều rất tự
nhiên. Bạn dành hàng giờ suy nghĩ không biết người đó
thích gì, họ đang làm gì, rồi bạn nhớ lại những câu nói họ
nói làm bạn vui hay những cử chỉ thân thương của họ với
bạn, rồi cả những khoảnh khắc ngọt ngào hai người có
với nhau nữa. Bạn chân thành thừa nhận, “tớ không thể
dừng nghĩ về họ”.
Mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi sau khi cưới. Người
vợ cuối cùng đã được “sở hữu” người đàn ông, và người
đàn ông cuối cùng cũng đã có “chiến lợi phẩm” của anh
ta. Cuộc đi săn kết thúc và mong muốn đã đạt được.
Những đốm lửa của đam mê và lãng mạn tắt lụi dần. Cả
hai dần chuyển sự tập trung vào công việc, con cái, bạn
bè, những vấn đề hàng ngày, hoài bão cá nhân, và chính
8 | 136

bản thân họ. Một thời gian sau, mỗi người, một cách
không chủ ý, bắt đầu lờ đi những nhu cầu của người bạn
đời mà họ đã lựa chọn.
Sự thật là nếu suy nghĩ của bạn không đủ trưởng thành
để dành thời gian suy nghĩ và quan tâm đến người bạn
đời của mình thì bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để
chứng minh tình yêu. Sự vô tâm là kẻ thù thầm lặng của
một mối quan hệ yêu thương vĩnh cữu.
Chân thành mà nói, đàn ông gặp khó khăn đối với việc
quan tâm tới người khác hơn phụ nữ. Họ có thể tập trung
vào một việc trong khi chẳng để ý gì đến phần còn lại của
thế giới. Phụ nữ thì khác, họ có thể cùng lúc để ý tới nhiều
thứ khác nhau. Họ có thể vừa nghe điện thoại, nấu ăn,
vừa trông con và băn khoăn không hiểu vì sao ông chồng
lại chẳng giúp đỡ mình việc gì. Đây đều là bản chất tự
nhiên của đàn ông lẫn phụ nữ và là ngụ ý của Đấng Tạo
Hóa, để cả hai giới có thể bù đắp và hỗ trợ lẫn nhau.
Người đàn ông cần người phụ nữ và ngược lại, người phụ
nữ cũng cần người đàn ông để hoàn thành tốt trách
nhiệm cũng như thể hiện năng lực của mình.
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Tình yêu cần sự sâu sắc trong suy nghĩ - ở cả hai phía - để
cùng nhau xây dựng cây cầu tình yêu. Tình yêu dạy chúng
ta cách để cân bằng, để tôn trọng và để trân quý những
gì mà đối phương đã làm cho chúng ta. Một người chồng
nên lắng nghe người vợ và học cách để ý tới những thông
điệp không-nói-ra của người vợ. Một người vợ nên học
cách giao tiếp thành thực và không ẩn ý khi trò chuyện
với người chồng.
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THE LOVE DARE - DAY 5
Tình yêu không thô lỗ.
Khi một người đàn ông yêu thương thực sự, anh ấy sẽ
luôn cố gắng để làm hài lòng người vợ của mình và không
bao giờ cố ý làm tổn thương cô ấy. Nếu một người vợ yêu
thương thực sự, cô ấy sẽ luôn cố gắng tránh nói hoặc làm
những điều mà khiến người chồng của mình buồn hay
không thoải mái.
Thông thường, có hai lý do khiến chúng ta có những hành
vi thô lỗ, thiếu tôn trọng, đó là lạnh nhạt và ích kỷ. Trong
hai cái này, không có cái nào là tốt. Một đứa trẻ sinh ra
không biết gì về lễ nghi và nó cần được giúp đỡ, hướng
dẫn, rèn luyện. Tuy nhiên, người trưởng thành đôi khi thể
hiện sự lạnh nhạt, lờ đi theo một mức độ khác. Bạn có
thể biết các quy tắc, nhưng đôi khi bạn vô tình phá vỡ nó
hoặc bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình nhiều tới mức
không quan tâm tới những thứ xung quanh.
Để kiểm tra điều này, bạn có thể tự vấn bản thân mình
những câu hỏi sau:
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● Chồng/vợ, người thân của bạn cảm thấy như thế
nào về cách bạn nói và hành động trước họ?
● Hành vi của bạn có ảnh hưởng tới lòng tự trọng
và cảm xúc của họ không?
● Chồng/vợ của bạn có nói rằng họ rất may mắn khi
có bạn là bạn đời?
Khi bạn để tình yêu thay đổi hành vi và thái độ của mình
- kể cả từ những điều nhỏ nhất thì bạn sẽ giành lại được
sự tôn trọng và trân quý trong mối quan hệ. Bạn để tình
yêu tạo động lực và cảm hứng cho bạn. Bạn muốn nó
khiến bạn tạo ra những thay đổi cần thiết ở chính bản
thân mình. Một khi làm được như vậy, chất lượng mối
quan hệ của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Bạn tôn
trọng người khác và cũng muốn được tôn trọng lại. Một
mối quan hệ bền vững rất cần cả hai phía tôn trọng lẫn
nhau và không bao giờ hạ thấp người khác.
Bạn có muốn chồng/vợ của mình dừng làm những thứ
khiến bạn khó chịu không? Nếu có thì đã đến lúc bạn nên
dừng làm những thứ mà khiến họ khó chịu. Bạn có đủ chu
đáo và yêu thương để nhận ra và tránh có những hành vi
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khiến cuộc sống của người mình yêu thương không vui
vẻ?
3 nguyên tắc để rèn luyện phép lịch sự trong hôn nhân:
1. Duy trì quy tắc vàng: Đối xử với người bạn đời theo
cách mà bạn muốn được đối xử.
2. Duy trì một tiêu chuẩn duy nhất: Chu đáo với người
bạn đời giống như cách bạn chu đáo với đồng nghiệp, bạn
bè hay người lạ.
3. Trân trọng những yêu cầu: Cân nhắc những gì mà
người bạn đời đã nhờ bạn giúp đỡ. Nếu có điều gì khiến
bạn suy nghĩ, hãy hỏi lại. Nếu không, hãy tìm cách hỗ trợ
họ.
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THE LOVE DARE - DAY 6
Tình yêu không khó chịu.
Một người dễ cáu kỉnh thường khó tiếp cận và dễ có
những hành động thái quá trong phản ứng của họ.
Một người chồng yêu thương thật sự sẽ cố gắng giữ bình
tĩnh, kiên nhẫn và vui vẻ, không để cho sự tức giận dồn
nén ra bên ngoài khiến họ nói những lời không hay và
thiếu tôn trọng với người vợ. Một người vợ yêu thương
thật sự không quá nhạy cảm hay dài dòng, thay vào đó,
họ sẽ cố gắng rèn luyện cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Cô ấy lựa chọn là một bông hoa giữa bụi gai và phản ứng
một cách nhẹ nhàng, làm hài lòng người chồng trong
những tình huống căng thẳng.
Vậy thì tại sao chúng ta dễ cáu kỉnh? Thường sẽ có hai lý
do chính:
1. Căng thẳng: Căng thẳng khiến chúng ta dễ nản lòng,
nhụt chí, thiếu năng lượng, tổn sức, ốm yếu và trở nên
cáu bẳn. Căng thẳng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như
làm việc quá nhiều, chơi quá nhiều, chi tiêu quá nhiều,
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dẫn tới thiếu ngủ, thiếu chất, lo lắng. Chúng ta cố dồn ép
bản thân chịu đựng những thứ này và nó khiến cho chúng
ta lúc nào cũng trong trạng thái dễ cáu với người khác.
2. Ích kỷ: Khi bạn nổi cáu, mấu chốt của vấn đề về cơ bản
là ở trái tim của bạn. Dễ cáu là dấu hiệu thầm lặng của sự
ích kỷ hay mất an toàn hiện diện ở nơi mà tình yêu nương
náu. Ích kỷ có thể biểu hiện dưới sự thèm khát khi mà
bạn không biết ơn những gì mình đang có nhưng lại thèm
muốn một thứ gì đó khác không thể nào với tới được.
Bạn cảm thấy cay đắng và ôm lấy sự giận dữ trong người
mình. Bạn muốn có nhiều hơn và việc không có được thứ
gì đó khiến bạn thất vọng. Và cuối cùng, đó là niềm kiêu
hãnh - khi bạn muốn hành động để bảo vệ “cái tôi” cũng
như danh dự bản thân.
Tình yêu sẽ dẫn bạn tới sự tha thứ thay vì nung nấu sự
hận thù.
Tình yêu giúp bạn gia tăng hạnh phúc khi người bạn yêu
quý đạt được thứ họ muốn thay vì luôn ghen tỵ với họ.
Nếu bạn để tình yêu thương luôn tràn ngập trong mình
thì bạn sẽ luôn sống trong niềm vui. Hãy tự hỏi bản thân
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“liệu mình có giữ được bình tĩnh hay mình chỉ là một cơn
bão chỉ chờ được xúc tác để bùng nổ?”
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THE LOVE DARE - DAY 7
Tình yêu tin vào những điều tốt đẹp nhất.
Ở tận sâu trong trái tim bạn có một căn phòng gọi là
Phòng trân trọng (Appreciation Room). Đây là nơi chứa
đựng những thứ mà bạn cảm thấy tốt đẹp, trân trọng và
yêu mến ở người bạn đời của mình. Mỗi lần bắt gặp
những suy nghĩ ấy, lòng bạn cảm thấy vui khôn xiết.
Căn phòng này tràn ngập những tính từ, động từ, danh
từ tích cực về người ấy. Càng nghĩ về chúng, tình yêu và
sự trân trọng bạn dành cho họ càng lớn lên bội phần.
Càng dành thời gian cho chúng, bạn càng biết ơn họ.
Nhưng ở phần sâu hơn nữa trong trái tim, có một căn
phòng khác gọi là Phòng coi thường (Depreciation
Room). Không may là bạn cũng thường xuyên tới thăm
căn phòng này với rất nhiều suy nghĩ không tốt. Nó chứa
đựng những thứ mà bạn không hài lòng, không coi trọng
về người bạn đời. Nó tràn ngập những suy nghĩ tuyệt
vọng, khó chịu và buồn bã vì những mong đợi không
được đáp ứng.
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Tình yêu là lựa chọn tin vào những điều tốt đẹp nhất về
mọi người xung quanh bạn. Tình yêu là từ chối lấp đầy
trái tim bằng những suy nghĩ và suy diễn tiêu cực. Và nếu
không may những giả định đó là sự thật thì tình yêu sẽ
cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt qua chúng.
Trên hết, tình yêu hướng vào điều tích cực.
Để có tình yêu thương thật sự, bạn sẽ phải rèn luyện
mình ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh trong
đầu và tập trung vào những mặt tốt đẹp ở người bạn yêu
quý. Bạn phải “huấn luyện” trái tim mình biết yêu thương
và phải ra quyết định làm điều đó. Không dễ dàng để duy
trì được ngọn lửa tình yêu nồng nàn từ năm này sang
năm khác, nhưng điều này không có nghĩa là không thể
làm được.
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THE LOVE DARE - DAY 8
Tình yêu không ghen tị.
Thường có hai kiểu ghen tị. Một kiểu ghen tị “chính đáng”
dựa trên tình yêu và một kiểu ghen tị “không chính đáng”
khác do sự đố kỵ.
Ví dụ điển hình của ghen tị “chính đáng” là khi người
chồng ngoại tình và người vợ ghen tị với người thứ ba
xen vào khi người này nhận được tình cảm từ người
chồng của họ.
Ghen tị “không chính đáng” do đố kỵ chắc bạn hoàn toàn
có thể hiểu.
Thường, chúng ta không ghen tị với những người lạ những người mà chúng ta chẳng hề quen biết. Thực tế,
chúng ta ghen tị với những người xung quanh mình, anh
em trong gia đình, vợ/chồng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng
xóm… hoặc một người nào đó chúng ta biết. Không chỉ
trong hôn nhân mà còn trong tất cả các mối quan hệ
khác, nếu không kiểm soát được sự ghen tị này thì chúng
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ta sẽ đánh mất kết nối gần gũi, bền chặt với những người
chúng ta yêu mến.
Tình yêu là không ích kỷ. Tình yêu là đặt người khác lên
đầu tiên và không để sự đố kỵ, ghen tị lấn át tình yêu đó.
Tình yêu giúp chúng ta vui với thành công của mọi người
và chúc mừng họ.
Một người chồng yêu thương thật sự không ngại ngùng
khi người vợ của mình giỏi hơn họ thứ gì đó, có nhiều
niềm vui hơn hay nhận được nhiều lời chúc tụng hơn.
Anh ấy coi vợ là người giúp hoàn thiện mình, chứ không
phải là đối thủ cần phải hạ gục. Khi được vợ khích lệ, anh
ấy công khai cám ơn vợ vì đã hỗ trợ mình cho thành công
của anh ấy. Anh ấy từ chối khoe khoang bản thân - điều
mà có thể khiến cô ấy không hài lòng.
Một người vợ yêu thương thật sự sẽ là người đầu tiên
chúc mừng người chồng khi anh ấy đạt được mục tiêu.
Cô ấy không so sánh điểm yếu của mình với chồng. Thay
vì thế, cô ấy hân hoan và cổ vũ anh ấy.
Đã đến lúc chúng ta dùng tình yêu, sự khiêm tốn và lòng
biết ơn đánh bại mọi sự đố kỵ, ghen tị trong lòng chúng
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ta. Đã đến lúc, chúng ta cần để thành công của những
người xung quanh tạo cơ hội cho chúng ta thể hiện tình
yêu thương mãnh liệt và giúp mối quan hệ của chúng ta
với họ thêm bền chặt.
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THE LOVE DARE - DAY 9
Tình yêu tạo ra những ấn tượng tốt.
Từ cách chào hỏi nhau, bạn có thể nhận ra nhiều điều về
mối quan hệ của hai người bất kỳ. Bạn có thể đoán được
thông qua ánh nhìn, cái ôm, nắm tay hay những cử chỉ
bên ngoài khác. Kể cả cách họ nói chuyện với nhau cũng
toát lên nhiều điều về mức độ gần gũi giữa họ.
Vậy thì việc chào hỏi nhau quan trọng như thế nào?
Gặp bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm mỗi ngày, bạn có
chào hỏi họ không? Gặp người quen ở rạp chiếu phim,
nhà hàng hay một nơi công cộng, bạn sẽ chào họ chứ?
Vậy thì người bạn đời của bạn không xứng đáng nhận
được một lời chào sao? Xứng đáng gấp 10 lần ấy chứ!
Có thể đây không phải là thứ bạn nghĩ tới phải làm đầu
tiên mỗi sớm mai thức dậy, khuôn mặt bạn khi bạn ra
khỏi nhà, năng lượng trong giọng nói khi bạn nói chuyện
qua điện thoại, nhưng có một thứ khác mà bạn có thể sẽ
không dừng xem xét - sự khác biệt trong một ngày của
người bạn đời nếu mọi thứ bạn thể hiện ra ngoài là niềm
vui thực sự khi bạn nhìn thấy họ.
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Khi có ai đó rất vui vì được gặp bạn, cảm nhận về giá trị
bản thân của bạn sẽ tăng lên. Bạn cảm thấy mình có ý
nghĩa hơn và được trân trọng hơn với chính người đó. Đó
là bởi vì một lời chào tốt đẹp giúp tăng những tương tác
lành mạnh và tích cực. Giống như tình yêu, nó cũng là
ngọn gió giúp đẩy cánh buồm của bạn đi xa hơn nữa.
Người bạn yêu quý thích kiểu chào như thế nào? Một lời
nói nhẹ nhàng, một cái nắm tay, một cái ôm hay một nụ
hôn? Làm thế nào để bạn diễn tả sự hân hoan khi được
gặp họ? Lúc vừa ngủ dậy, lúc ăn trưa, lúc ăn tối, lúc đi ra
khỏi nhà, hãy nghĩ về chúng.
Không nhất thiết lúc nào cũng phải mạnh mẽ và làm thái
quá, nhưng chỉ cần một chút thay đổi trong hành vi, một
chút ấm áp và nhiệt tình trong tình yêu cũng giúp bạn
chạm tới trái tim của người ấy theo cách cực kỳ nhẹ
nhàng và tinh tế.
Hãy nhớ rằng tình yêu là một lựa chọn. Thế nên, hãy lựa
chọn thay đổi lời chào của mình. Lựa chọn yêu thương
thực sự.
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THE LOVE DARE - DAY 10
Tình yêu là không điều kiện.
Nếu có ai đó hỏi bạn, “Tại sao bạn lại yêu vợ của bạn?”
hay “Tại sao bạn lại yêu chồng của bạn? - bạn sẽ nói gì?
Đa phần đàn ông sẽ đề cập tới vẻ đẹp của vợ, cô ấy hài
hước, cô ấy tử tế, cô ấy mạnh mẽ, cô ấy nấu ăn ngon, cô
ấy biết làm mới cuộc sống, cô ấy biết chăm sóc gia đình,
hay cô ấy là người mẹ tốt.
Phụ nữ có thể nói anh ấy đẹp trai, tính cách anh ấy mạnh
mẽ, anh ấy cương quyết, anh ấy luôn ở bên khi bạn cần,
anh ấy rộng lượng, anh ấy tốt bụng, anh ấy hiểu bạn.
Nhưng qua nhiều năm, người vợ hoặc người chồng có thể
thay đổi ít nhất một trong số những phẩm chất tốt đẹp
này. Chẳng hạn, có lẽ họ không thấu hiểu bạn nhiều nữa.
Bạn vẫn còn yêu họ chứ? Có thể có hoặc không hoặc vẫn
còn nhưng không còn nhiều như ngày trước.
Nếu lý do bạn yêu người ấy chỉ vì tất cả những thứ liên
quan tới tính cách hay con người của họ thì nếu một ngày
nào đó, vì nhiều yếu tố xung quanh, những phẩm chất
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này của họ thay đổi thì tình yêu của bạn dành cho họ
chấm dứt (nhiều khả năng là thế).
Cách duy nhất để tình yêu kéo dài mãi mãi đó là biến tình
yêu của bạn trở thành vô điều kiện. Sự thật là: tình yêu
không phải được xác định bởi người được yêu (bạn
trai/bạn gái/vợ/chồng của bạn) mà đúng hơn là bởi
người đã lựa chọn yêu người đó (chính là bạn).
Tình bạn (phileo) và tình yêu dựa trên tình dục (eros)
hoàn toàn khác với tình yêu vô điều kiện (agape). Phileo
và eros về bản chất dễ thay đổi hơn và có thể dao động
dựa trên cảm xúc. Trái lại, agape là tình yêu vị tha và
không đi kèm với bất cứ điều kiện nào cả. Agape là tình
yêu “cả trong ốm đau lẫn bệnh tật”, “cả khi giàu lẫn khi
nghèo”, “cả khi thành công hay thất bại”, “cả khi khổ đau
lẫn vui sướng” - tình yêu ấy vẫn như vậy, không một chút
nhạt nhòa. Đó là thứ tình yêu duy nhất xứng đáng được
gọi là tình yêu đích thực.
Khi bạn rèn luyện tình yêu đích thực và biến nó thành nền
tảng cho cuộc sống hàng ngày lẫn hôn nhân của bạn thì
các khía cạnh khác của tình yêu (như tình bạn hay tình
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dục) sẽ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Khi sự thích
thú của mỗi người có một người bạn đời vừa là bạn thân,
vừa là người yêu dựa trên sự cam kết không lay chuyển
thì bạn sẽ có được một sự gần gũi, thân thuộc với người
đó mà không thể nào đạt được theo một cách nào khác.
Một khi đã lựa chọn yêu vô điều kiện thì bạn sẽ không
còn nói “anh yêu em bởi vì…”, mà bạn sẽ nói, “anh yêu
em, thế thôi.”
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THE LOVE DARE - DAY 11
Tình yêu là nâng niu.
Có hai tình huống như thế này:
Tình huống 1: Một người đàn ông có một chiếc xe cũ. Nó
có vài vấn đề nên anh ta liền đưa chiếc xe đó tới thợ sửa.
Sau khi xem xét, chiếc xe cần phải trùng tu nhiều thứ và
vì thế, tốn khá nhiều tiền. Anh ta quyết định bán chiếc xe
và dồn hết tiền mua một chiếc xe mới. Nghe hợp lý nhỉ?
Tình huống 2: Một người đàn ông khác là kỹ sư. Trong
quá trình làm việc, tay anh ta bị cứa vào một thiết bị, chảy
máu nhiều và được đưa vào bệnh viện. Sau khi được
chụp chiếu, bác sĩ nói tay anh bị gãy vài chiếc xương. Dù
rất đau đớn và biết sẽ tốn kém, nhưng anh vẫn quyết
định dùng hết số tiền tiết kiệm để chữa trị. Nghe cũng
hợp lý phải không?
Văn hóa của chúng ta thường coi hôn nhân giống như
tình huống thứ nhất. Nghĩa là khi một mối quan hệ vợ
chồng gặp vấn đề, họ thường bị nhồi nhét bởi những suy
nghĩ kiểu “chia tay đi”, “không ở được với nhau thì thôi”,
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“cái duyên cái số” ... Nếu nghĩ theo hướng này thì chúng
ta đang đánh giá thấp sự gắn kết giữa một người chồng
và một người vợ.
Sự thật là, hôn nhân hướng nhiều hơn tới tình huống thứ
hai. Khi đã kết hôn, bạn là một phần của người khác. Bạn
sẽ không bao giờ cắt bỏ đôi tay của mình mà ngược lại,
sẽ tìm mọi cách để chữa lành cho nó. Đó bởi vì đôi tay là
vô giá với bạn. Nó là một phần của con người bạn.
Người bạn đời của bạn cũng vậy. Hôn nhân là một bí ẩn
đầy đẹp đẽ mà Đấng Sáng Tạo đã tạo nên, khéo léo kết
hợp hai con người lại với nhau thành một, không chỉ về
mặt thể xác mà cả phần tinh thần lẫn cảm xúc. Bạn bắt
đầu sống cùng nhà với họ, ngủ cùng giường, ăn cùng một
mâm cơm. Khi một người trải qua lo lắng, người kia cũng
sẽ cảm nhận được khó khăn đó. Khi một người thành
công, người kia cũng thấy vui lây.
Khi một lúc nào đó trong đời sống sau này, bạn trải qua
thất vọng thì nỗi cay đắng bạn đã lấy phải một người
không phù hợp sẽ bắt đầu gây ra một loạt những điều bất
hạnh. Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật
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rằng người ấy vẫn là một phần của bạn. Bạn buộc phải
đối xử với họ theo cùng cách mà bạn quan tâm và đối xử
với bản thân mình. Khi bạn thể hiện tình yêu thương vô
điều kiện với họ thì bạn cũng thể hiện tình yêu thương
đối với chính bản thân bạn.
Ngược lại, khi bạn lạnh nhạt với người bạn đời, bạn cũng
sẽ không quan tâm đủ tới chính bạn. Nghĩ kỹ mà xem.
Cuộc sống hai người đã hòa quyện với nhau. Niềm vui,
nỗi đau, phước lành hay khó khăn của họ không thể nào
mà không ảnh hưởng tới bạn.
Đã đến lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ của mình. Đã đến
lúc để bạn nhận ra người bạn đời là một phần của bạn,
giống như đôi mắt, đôi tay, hay trái tim của bạn vậy. Anh
ấy/cô ấy cũng cần được yêu thương và nâng niu. Nếu họ
gặp vấn đề, bạn nên quan tâm tới họ và giúp họ vượt qua
những thử thách đó.
Khi một người chồng nhìn vào mắt người vợ, anh ta nên
nhớ rằng “khi mình yêu vợ mình là yêu bản thân mình”.
Và khi người vợ nhớ rằng khi cô ấy yêu người chồng, cô
ấy cũng dành tình yêu và sự trân trọng với bản thân của
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cô ấy. Đối xử tốt với nhau. Tôn trọng nhau. Nuôi dưỡng
và nâng niu tình yêu trong cuộc sống.
Đừng để văn hóa đại chúng khiến bạn thay đổi cách bạn
nhìn về giá trị cuộc hôn nhân của bạn. Cho dù gặp bất cứ
chuyện gì, hãy coi hôn nhân là một bức tranh tình yêu
giữa hai con người không hoàn hảo đã lựa chọn yêu
thương nhau vô điều kiện. Sau đó, tìm cách gỡ rối vấn đề,
hòa giải với nhau và tiếp tục nuôi dưỡng để tình yêu thêm
tươi thắm.
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THE LOVE DARE - DAY 12
Tình yêu là để người khác giành chiến thắng.
Nếu được yêu cầu kể ra 3 thứ mà bạn và người bạn đời
không đồng ý, khả năng bạn sẽ kể ra được chúng ngay lập
tức mà chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. Thậm chí, nếu cho
thêm vài phút nữa, bạn còn có thể liệt kê cả một danh
sách 10, 15, 20 những thứ mà hai người bạn khác biệt.
Trừ khi một trong hai người chấp nhận đầu hàng, còn
không thì những vấn đề này sẽ vẫn cứ liên tục xảy ra giữa
bạn và người ấy.
Một trong hai người thích có con sớm, nhưng người kia
thì không.
Một trong hai người thích đi ăn nhà hàng, nhưng người
kia chỉ thích ăn cơm ở nhà.
Một trong hai người thích đi nghỉ với cả gia đình, nhưng
người kia chỉ thích đi riêng vợ chồng.
Một trong hai người thích dạy con ở nhà, nhưng người
kia không đồng ý.
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Những xung đột này có lẽ không diễn ra hàng ngày,
nhưng nếu thường xuyên và không được giải quyết triệt
để thì lâu dần nó sẽ trở thành mối đe dọa cho đời sống
hôn nhân. Cả hai người không bao giờ đi đến được một
sự đồng thuận hay giải pháp. Họ cứ để vấn đề dang dở từ
ngày này sang ngày khác và rồi nỗi thất vọng, cảm giác
mệt mỏi cứ lớn dần.
Bảo vệ quan điểm cá nhân là một phần trong bản chất
của con người và đôi khi, bạn cũng cần phải lên tiếng. Từ
khóa cần chú ý ở đây là “đôi khi”, chứ không phải “luôn
luôn”. Nếu không học cách kiểm soát sự bướng bỉnh, cố
chấp của mình thì dần dần thói quen này sẽ hủy hoại thời
gian, sức sống, năng lượng và hạnh phúc hôn nhân của
bạn.
Cách duy nhất để đi đến sự cân bằng giữa hai người đó
chính là làm điều ngược lại với sự ngang bướng - một từ
duy nhất mà chúng ta đã đề cập đến trong thử thách The
Love Dare thứ 2 (Tình yêu là tử tế), đó chính là từ “sẵn
sàng”. “Em sẵn sàng làm theo ý anh”. “Anh sẵn sàng với
lựa chọn của em” với thái độ vui vẻ, không miễn cưỡng.
Tất nhiên, khi nói ra những câu này, thời gian đầu bạn sẽ
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cảm thấy khó khăn, tự ái, và không hề thoải mái, nhưng
nếu yêu thương thật sự, nếu trân trọng người kia và vì
một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trọn vẹn thì sự đầu
tư này rất xứng đáng.
“Được thôi, tớ sẽ thử, nhưng lúc đó chắc tớ trông ngớ
ngẩn lắm, tớ chấp nhận thua cuộc sao? Tớ sẽ dễ bị họ
kiểm soát hơn đúng không?”. Bạn đã trông ngớ ngẩn khi
cứ mãi cứng đầu và từ chối lắng nghe người khác rồi. Bạn
đã thua cuộc khi cứ mãi khiến một vấn đề nhỏ thành to
và coi giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi đó còn quan
trọng hơn hạnh phúc hôn nhân của bạn và lòng tự trọng
của người bạn đời. Bạn có lẽ đã mất kiểm soát với cảm
xúc của mình rồi khi cứ mãi nói những thứ đụng chạm và
làm tổn thương người ấy.
Một người vợ/người chồng yêu thương thực sự sẽ thay
đổi góc nhìn của họ bằng cách kiềm chế quan điểm của
mình. Họ không muốn ép người khác làm theo ý mình và
không muốn bằng mọi giá phải ép buộc. Điều này không
có ý nói đối phương lúc nào cũng đúng và khôn ngoan
hơn, nhưng bạn chọn cân nhắc quan điểm của họ như là
một cách để trân trọng họ.
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Thay vì đối xử với người bạn đời như là kẻ thù hay ai đó
mà bạn phải phòng vệ, hãy bắt đầu đối xử với họ như là
người đáng trân trọng nhất và gần gũi nhất với bạn. Hãy
trân trọng những ý kiến của họ.
Sự khác biệt giữa hai người chính là cách sắp đặt của
Đấng Tạo Hóa nhằm giúp hai bạn học cách lắng nghe,
thấu hiểu và kiên nhẫn với nhau. Đừng so sánh gia đình
mình với những gia đình mà hai vợ chồng có chung sở
thích và giống nhau về nhiều thứ. Mỗi cây mỗi hoa và mỗi
cây đều tỏa sắc theo cách duy nhất chỉ thuộc về nó.
Bạn có sẵn sàng lùi một bước để thể hiện tình yêu của
mình với người bạn đời không? Hay bạn từ chối làm điều
này bởi vì “cái tôi” của bạn quá lớn? Nếu như về dài hạn,
“cái tôi” của bạn không phải là quan trọng nhất thì ngay
bây giờ, hãy nhường nhịn và lựa chọn trân trọng người
bạn yêu. Điều sẽ tốt cho cả bạn lẫn cuộc hôn nhân của
bạn đó.
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THE LOVE DARE - DAY 13
Tình yêu là đấu tranh công bằng.
Tranh cãi trong đời sống hôn nhân là không thể tránh
được. Khi hai người đồng ý sống với nhau trọn đời và
chính thức là vợ chồng thì họ sẽ sống trong cùng một hy
vọng, ước mơ, nhưng đồng thời cũng là những tổn
thương, nỗi sợ, khiếm khuyết và thăng trầm cảm xúc. Từ
khoảnh khắc trở về từ tuần trăng mật, bạn sẽ thực sự bắt
đầu được hé lộ về con người thật của họ, kể cả những
phát hiện không mấy hài lòng về sự ích kỷ hay sai lầm của
chính bạn nữa.
Và thế rồi hai người dần chệch hướng khỏi lời thề hôm
làm lễ cưới. Hôn nhân trở nên rạn nứt bởi những vấn đề
riêng tư và hành động bí mật. Chính trong những lúc này,
bạn cũng nhận thấy con người thật của chính bạn. Căng
thẳng công việc, sức khỏe không tốt, tài chính gia đình
gặp khó khăn cùng vô số thứ khác càng đẩy áp lực và sức
nóng của mối quan hệ hai người lên cao trào. Hai người
tranh cãi, mâu thuẫn. Cả hai cùng tổn thương.
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Gần như mỗi một cặp đôi đều trải qua tình huống này.
Nhưng không phải cặp đôi nào cũng sống sót vượt qua
thời gian đầy thử thách đó.
Vượt qua 40 ngày thử thách tình yêu cũng không chắc
chắn sẽ giúp bạn tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra hay giải
quyết hết tất cả những u nhọt của mâu thuẫn vợ chồng.
Đúng hơn là, thử thách tình yêu này sẽ giúp bạn đối diện
với tranh cãi trong gia đình theo cách mà lành mạnh hơn
và đặt tình yêu thương lên trên hết.
Khi xảy ra mâu thuẫn, lòng tự tôn và “cái tôi” của bạn
dâng cao vời vợi. Lúc ấy, có lẽ bạn đầy ích kỷ và phán xét.
Lời nói của bạn chứa đựng nhiều từ ngữ gây tổn thương.
Bạn có những hành động khác thường và ra những quyết
định không sáng suốt. Một ngày thứ 2 đầy ngọt ngào
nhưng sang ngày thứ 3, sự ngọt ngào ấy có thể đã bị thay
bằng khó chịu, tuyệt vọng và tức giận.
Khi tình yêu bước vào, nó sẽ thay đổi mọi thứ. Tình yêu
nhắc nhở bạn rằng hôn nhân giá trị tới mức mà nó không
cho phép tự hủy hoại, và tình yêu của bạn dành cho người
ấy còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì bạn đang
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cố tranh đấu. Tình yêu nhắc nhở bạn rằng mâu thuẫn có
thể kiểm soát để giúp hai người thấu hiểu nhau hơn. Nó
nhắc nhở bạn học cách quản lý bản thân và tìm ra giải
pháp để cả hai người tin tưởng nhau hơn, thân thuộc
hơn, gần nhau hơn và tận hưởng sự kết nối sâu sắc hơn
này.
Bằng cách nào? Đó chính là học cách đấu tranh với mâu
thuẫn một cách êm đẹp bằng việc thiết lập ra những quy
tắc gắn kết lành mạnh. Nếu không có những hướng dẫn
về cách bạn sẽ tiếp cận với mâu thuẫn thì bạn sẽ không
thể nào kiểm soát được bản thân khi mâu thuẫn tăng lên.
Về cơ bản, có hai kiểu ranh giới khi đối diện với mâu
thuẫn. Ranh giới “chúng ta” và ranh giới “tôi”.
Ranh giới “chúng ta” là những quy tắc mà cả hai bạn cùng
đồng ý trước đó và chúng áp dụng cho tất cả các loại mâu
thuẫn trong hôn nhân. Mỗi một người có quyền bắt
người khác tuân theo (một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng
thắn) khi người kia không thực hiện. Chúng có thể là:
1. Chúng ta sẽ không bao giờ đề cập tới ly hôn.
2. Chúng ta sẽ không nhắc lại quá khứ.
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3. Chúng ta sẽ không cãi nhau giữa chốn đông người
hay trước mặt con cái.
4. Chúng ta sẽ nói “dừng lại” khi tranh cãi có dấu
hiệu lớn dần.
5. Chúng ta sẽ không đụng chạm nhau một cách bạo
lực.
6. Chúng ta sẽ không lên giường đi ngủ khi vẫn còn
giận dữ nhau.
7. Thất bại không phải là một lựa chọn. Cho dù có
mâu thuẫn thế nào, chúng ta vẫn sẽ tìm cách giải
quyết nó.
Ranh giới “tôi” là những quy tắc mà cá nhân bạn đặt ra
cho mình. Chẳng hạn:
● Tôi sẽ lắng nghe trước khi nói.
● Tôi sẽ sửa chữa bản thân mình trước.
● Tôi sẽ nói nhẹ nhàng và dịu giọng.
Đấu tranh công bằng nghĩa là thay đổi vũ khí của bạn. Thể
hiện sự không đồng ý một cách lịch sự, nhẹ nhàng. Nó
nên tạo thành một cây cầu gắn kết hai người thay vì hạ
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gục người khác. Tình yêu không phải là một cuộc đấu,
nhưng nó luôn xứng đáng để đấu tranh đến cùng.
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THE LOVE DARE - DAY 14
Tình yêu là hân hoan.
Bạn không nên chỉ làm theo trái tim mình mà bạn còn cần
lãnh đạo nó, nghĩa là chỉ cho nó nơi mà bạn muốn đến.
Trong một mối quan hệ hôn nhân, không phải lúc nào bạn
cũng luôn cảm thấy yêu thương được. Trái tim bạn không
phải lúc nào cũng thổn thức mỗi lần ngồi cạnh người bạn
đời. Không ai duy trì được ngọn lửa khát khao với người
mình yêu mãi mãi, nếu chỉ dựa vào mỗi cảm xúc.
Một cặp vợ chồng mới cưới hân hoan trong ngày đầu họ
gọi người kia là chồng/vợ. Tình yêu của họ tươi mới, trẻ
trung, và niềm hy vọng về một tương lai đầy lãng mạn
đeo đuổi trái tim họ. Tuy nhiên, còn có một thứ khác cũng
mạnh mẽ giống như tình yêu mới mẻ đó vậy. Nó đến từ
quyết định tận hưởng niềm vui thú trong cuộc sống với
người bạn đời đó, và để yêu họ bất kể họ có cưới nhau
lâu đến mức nào rồi. Hay nói cách khác yêu mà chọn để
yêu cũng mạnh mẽ giống như yêu mà cảm giác như yêu
thương vậy. Bạn chọn để yêu chứ không đơn thuần chỉ vì
cảm giác được yêu thương bởi một người khác.
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Đã đến lúc bạn cần lãnh đạo trái tim mình để cảm thấy
vui thú trong hôn nhân một lần nữa. Tận hưởng khoảnh
khắc bên họ. Nắm chặt tay họ và tìm kiếm sự gắn kết.
Chìm đắm trong cuộc trò chuyện với họ. Nhớ đến vì sao
bạn lại yêu tính cách của họ. Chấp nhận con người họ tất cả mọi điểm tốt lẫn những khuyết điểm - và chào đón
họ bằng cả trái tim của bạn.
Đối với vài người, thử thách này có thể thật đơn giản.
Nhưng với một số người khác thì nó đòi hỏi một bước
nhảy vọt rất lớn từ chỗ buồn chán trong cuộc sống gia
đình. Trách nhiệm đó là của bạn, để nhận thức một lần
nữa điều gì khiến bạn yêu một người mà bạn đã từng
muốn sống bên họ mãi mãi.
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THE LOVE DARE - DAY 15
Tình yêu đáng trân trọng.
Honor là một trong những từ tiếng Anh có ý nghĩa rất
mạnh mẽ. Người xứng đáng được ‘honor’ là người mà rất
đáng được trân trọng.
Trân trọng ai đó nghĩa là bạn dành cho họ sự tôn trọng
cao nhất. Bạn đối xử với họ một cách đặc biệt và yêu quý
họ. Khi nói chuyện với họ, bạn dùng những từ ngữ dễ
hiểu, nhẹ nhàng, khéo léo. Bạn lịch sự và tế nhị. Khi họ
nói chuyện với bạn, bạn xem trọng họ, tập trung lắng
nghe và chủ động phản hồi lại. Bất cứ khi nào họ nhờ vả
bạn điều gì, trừ khi tình huống không thể sắp xếp được,
còn không bạn sẽ luôn có mặt, đơn giản bởi vì bạn cực kỳ
trân trọng họ.
Kinh Thánh dạy chúng ta phải “trân trọng” cha mẹ. Chúng
ta thừa nhận vị trí và giá trị của họ. Hay nói cách khác,
trân trọng là một từ rất cao quý.
Trong hôn nhân, trân trọng cũng cần tồn tại. Trân trọng
người bạn đời nghĩa là bạn dành cho họ sự toàn tâm toàn
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ý của bạn, không nói chuyện với họ trong khi bạn đang
đọc báo, xem tivi, nghe điện thoại. Khi có một quyết định
nào đó ảnh hưởng tới cả hai người hay toàn bộ gia đình,
bạn lắng nghe họ và cho họ cơ hội được nêu ý kiến. Bạn
trân trọng điều họ nói.
Bạn trân trọng người bạn đời và coi họ là người có vị trí
không thể thay thế trong cuộc đời bạn không có nghĩa họ
là hoàn hảo. Đúng hơn, bạn coi người đó là duy nhất và
không ai có thể thay thế chỗ của họ trong trái tim bạn.
Một người mà bạn muốn trân trọng, ngợi khen và bảo vệ.
Khi hai người cưới nhau, mỗi một người sẽ trở nên cao
quý với người còn lại. Bạn cam kết và tận hưởng cuộc
sống vui vẻ với người đó mà không ai có thể can thiệp
vào. Mối quan hệ của bạn không giống với ai khác. Bạn
dành sự gần gũi chỉ với một mình họ. Bạn xây dựng tổ ấm
với họ, sinh ra những đứa con và cùng nhau nuôi chúng
lớn. Trái tim bạn, những thứ bạn sở hữu, cuộc sống của
bạn được gói gọn trong một sự gắn kết duy-nhất-và-chỉmột mà bạn muốn chia sẻ với người đó.
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Có lẽ bạn thấy điều này chắc không tồn tại trong thực tế?
Có lẽ bạn thấy người ấy đang coi thường và không hề tôn
trọng bạn. Nhưng bạn cần nhớ điều này: bản chất của
tình yêu là luôn trân trọng thậm chí kể cả khi bị chối bỏ.
Tình yêu đối xử với người mà họ yêu thương một cách
đặc biệt và trân trọng kể cả khi thứ mà nó nhận được chỉ
là sự bội bạc.
Khi bạn nỗ lực thể hiện sự trân trọng với họ, đó là một
thử thách tình yêu mà bạn muốn vượt qua. “Trong tất cả
các mối quan hệ, em trân trọng mối quan hệ của chúng
ta nhất. Trong tất cả các mối quan hệ, em sẵn sàng hy
sinh nhiều nhất cho anh. Sau mọi lỗi lầm, khuyết điểm và
thất bại - cả trong quá khứ lẫn hiện tại - em vẫn chọn anh
và trân trọng anh”. Đó là cách mà bạn tái tạo lại bầu
không khí yêu thương trong gia đình. Đó là cách mà bạn
lãnh đạo trái tim để thực sự yêu thương người bạn đời
một lần nữa. Và đó là vẻ đẹp của sự trân trọng.
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THE LOVE DARE - DAY 16
Tình yêu can thiệp.
Bạn không thể thay đổi người bạn đời của mình. Kể cả
bạn có muốn như thế nào đi nữa thì bạn cũng không thể
nào làm được điều này. Tuy nhiên, rất nhiều người lại
dành phần lớn thời gian của họ cố gắng thay đổi người
bạn đời trong tuyệt vọng.
Từ “điên rồ” được dùng để miêu tả hành động mà cứ làm
đi làm lại mãi một thứ trong khi cầu mong nhận được
những kết quả khác nhau. Đây chẳng phải là điều xảy ra
khi bạn cứ cố gắng thay đổi vợ/chồng mình sao? Bạn sẽ
trải qua sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, và đến một thời
điểm nào đó, bạn buộc phải chấp nhận rằng bạn không
thể thành công được.
Tuy nhiên, có một thứ mà bạn có thể làm, đó là trở thành
một “người nông dân khôn ngoan”.
Một người nông dân không thể nào khiến cho một hạt
giống trở thành một vụ mùa bội thu. Anh không thể nào
ra lệnh hay yêu cầu nó lớn lên, trổ bông rồi chín vàng
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được. Nhưng anh có thể lựa chọn vùng đất màu mỡ để
gieo hạt, tưới nước cho nó hàng ngày, bón chất dinh
dưỡng cho nó, diệt trừ cỏ dại và tiếp tục chăm bẵm nó
cho đến mùa thu hoạch. Hàng triệu nông dân vẫn thực
hiện quá trình này qua nhiều thế kỷ. Bản thân họ không
“hô biến” một hạt lúa thành một đồng lúa chín vàng.
Nhưng họ biết hạt giống đó cần gì và tìm mọi cách để đáp
ứng.
Không có gì đảm bảo rằng nếu bạn vượt qua hết 40 thử
thách tình yêu này thì người bạn đời của bạn sẽ thay đổi.
Đây không phải là mục tiêu mà thử thách này muốn giúp
bạn đạt được. Cái mà bạn có thể nhận được đó là nếu
bạn coi trọng hôn nhân của mình và muốn thử thách tình
yêu của mình một cách nghiêm túc thì khả năng cao là
bản thân bạn - CON NGƯỜI BẠN SẼ THAY ĐỔI.
Nếu bạn kiên nhẫn, người bạn đời của bạn cũng sẽ bị ảnh
hưởng bởi những thay đổi tích cực của bạn. Và rồi, mối
quan hệ vợ chồng của hai người sẽ tươi thắm trở lại. Có
thể mất đến hàng tuần, thậm chí hàng tháng, hàng năm,
nhưng đừng từ bỏ vì thứ bạn đang gieo trồng chắc chắn
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sẽ nảy mầm. Bạn đang vun đắp “chất dinh dưỡng” cho
trái tim của người ấy và hãy cứ tiếp tục làm như vậy.
Trong cuốn sách The Love Dare, có một đoạn như sau làm
mình rất suy nghĩ và tâm đắc. Bỏ qua khía cạnh niềm tin,
cái mà mình học được từ đoạn này đó chính là tình yêu
cần một sự cam kết, nhẫn nại, nghĩ cho nhau, hy sinh cho
nhau và yêu thương nhau không điều kiện. Bất kể có xảy
ra mâu thuẫn như thế nào thì nếu vẫn còn muốn đi tiếp
cùng nhau đến hết trọn đời thì tình yêu vẫn có thể tươi
thắm trở lại.
“Hãy bắt đầu cầu nguyện cho chính xác điều mà người
bạn đời của bạn cần. Cầu nguyện cho trái tim của anh ấy.
Cầu nguyện cho thái độ của cô ấy. Cầu nguyện cho trách
nhiệm của họ trước Đấng Sáng Tạo. Cầu nguyện cho sự
thật thay thế những lời dối gian. Cầu nguyện rằng sự tha
thứ sẽ thay thế mọi cay đắng. Cầu nguyện cho một bước
đột phá diệu kỳ trong cuộc hôn nhân của bạn. Cầu
nguyện cho những khát khao trong trái tim bạn - vì tình
yêu và sự trân trọng sẽ trở thành tiêu chuẩn. Và sau đó,
hãy cầu nguyện cho sự lãng mạn và gần gũi sẽ tiến xa
hơn.”
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Đấng Sáng Tạo đã ghép hai bạn thành một cặp và sự chân
thành của bạn sẽ là bằng chứng cho tình yêu đích thực
mà bạn muốn dành cho người bạn đời. Bạn có tin “khi
bạn cố gắng, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn?’.
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THE LOVE DARE - DAY 17
Tình yêu thúc đẩy sự gần gũi.
Mỗi một người sinh ra đều đi kèm với khao khát được
biết, được yêu và được chấp nhận. Chúng ta muốn mọi
người biết đến tên của mình, nhận ra chúng ta khi họ gặp
chúng ta và trân trọng chúng ta.
Bạn có thể cảm thấy gần gũi với một người bạn thân mà
bạn biết từ nhỏ hoặc từ hồi đại học. Bạn có thể cảm thấy
gần gũi với anh chị em ruột hoặc một người họ hàng bằng
tuổi với bạn. Nhưng sự gần gũi nhất không gì so sánh
được đó chính là giữa vợ và chồng. Trong tất cả các mối
quan hệ, hôn nhân là sự thân thuộc, gần gũi nhất.
Tuy nhiên, sự gần gũi sâu sắc đó cũng tiềm ẩn một mối
đe dọa vô cùng lớn. Người mà biết rõ chúng ta như vậy
hoặc có thể yêu thương chúng ta mãnh liệt đến mức
chúng ta chẳng tưởng tượng được, hoặc cũng có thể
khiến chúng ta trải qua những tổn thương không thể nào
xoa dịu. Đấy là hai mặt nồng cháy và sợ hãi của một đời
sống vợ chồng.

49 | 136

Nếu một ngôi nhà không phải là một nơi an toàn thì bạn
sẽ luôn muốn tìm một nơi khác mang đến cho bạn cảm
giác an toàn đó. Có thể bạn sẽ tìm đến một mối quan hệ
khác hoặc muốn quên đi mọi nỗi buồn bằng cách vùi đầu
vào công việc, dành hàng giờ ở quán cafe hoặc tụ tập ở
nhà của bạn bè. Thứ gì đó cũng được, miễn sao nó làm
bạn cảm thấy “an toàn” và được vây quanh những người
mà trân trọng và chấp nhận bạn.
Tuy nhiên, người bạn đời của bạn không cần phải hoàn
hảo để được bạn chấp nhận. Một khi đã cưới nhau, hai
bạn đồng ý gánh vác những nặng nhọc cho nhau, cả
những xấu hổ, ngượng ngùng, cả những khuyết điểm và
bí mật không sẵn sàng thổ lộ với người khác. Hôn nhân
nên mang đến cho cả hai người bầu không khí tự do, khi
mà những vấn đề riêng tư của nhau được tôn trọng và
được thấu hiểu. Bạn hiểu những gì họ đang trải qua và
bạn yêu thương họ nhiều đến mức không ép buộc họ
phải chia sẻ. Bạn biết mình là người tốt nhất có thể giúp
họ đối mặt và vượt qua những chuyện đó.
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Một vài bí mật cần được chữa lành và thay đổi. Không
phải dạy bảo, không phải chỉ trích. Thay vào đó là lắng
nghe bằng tình yêu và thể hiện sự hỗ trợ.
Một vài bí mật chỉ cần được chấp nhận. Chúng là một
phần quá khứ của họ và họ không muốn gợi lại nữa. Cái
họ cần là một cử chỉ nhẹ nhàng, đầy yêu thương và thấu
hiểu từ bạn.
Nếu bạn gặp sai lầm, đừng kỳ vọng là ngay lập tức họ sẽ
dang rộng cánh tay để bạn tiến sâu vào trái tim họ lần
nữa. Bạn cần phải là người đầu tiên tái xây dựng niềm tin
của họ vào bạn. Sự gần gũi thực sự luôn cần thời gian để
phát triển, đặc biệt là sau khi có vài bí mật được tiết lộ và
nhiều lỗi lầm xảy ra. Tuy nhiên, bằng sự cam kết gây dựng
lại nó thì tình yêu vẫn sẽ tiếp tục đong đầy - cho bất cứ ai
dám thử thách chính họ.
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THE LOVE DARE - DAY 18
Tình yêu tìm kiếm sự thấu hiểu.
Chúng ta thích khám phá nhiều nhất có thể những gì mà
chúng ta thực sự quan tâm. Chẳng hạn như đội bóng
chúng ta yêu thích, bài viết hay, nấu ăn, những kênh
truyền hình thú vị hay những chủ đề mà chúng ta bị lôi
cuốn. Chúng ta để ý tới nó bất cứ lúc nào nó xuất hiện.
Và hiển nhiên, cũng không vấn đề gì nếu chúng ta không
có nhiều quan tâm tới những thứ xung quanh.
Tuy nhiên, tới đây thì có một câu hỏi mà bạn cần thực sự
phải xem xét: Bạn hiểu biết về người bạn đời của mình
đến mức nào?
Khi một người đàn ông cố gắng giành lấy trái tim một
người phụ nữ, anh ta sẽ “học hỏi” về cô ấy. Anh ta sẽ tìm
kiểu cô ấy thích gì, không thích gì, có thói quen và sở thích
gì. Nhưng sau khi đã đạt được mục tiêu này và cưới cô
ấy, anh ta thường sẽ dừng “học hỏi” về cô ấy. Những điều
bí ẩn và thử thách khi tìm hiểu về cô ấy dường như ít hấp
dẫn hơn, và anh ta bắt đầu bị cuốn hút vào những mối
quan tâm khác.
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Điều này cũng đúng với phụ nữ. Ban đầu, khi ngưỡng mộ
và yêu mến một người đàn ông, phụ nữ cũng dành hết
thời gian tìm hiểu. Nhưng sau khi đã trở thành vợ của
người đàn ông đó, phụ nữ lạnh nhạt dần khi nhận ra
“hoàng tử” của mình đầy khiếm khuyết và không hoàn
hảo như đã nghĩ.
Vấn đề là: bạn đã thực sự hiểu hết 100% về người bạn
đời chưa? Bạn có biết rằng vẫn còn có những thứ ẩn chứa
trong con người họ mà bạn chưa hề chạm tới.
Nghĩ như thế này: Nếu những gì mà bạn đã “học” được
về người bạn đời trước khi hôn nhân tương đương với
bằng trung học phổ thông thì bạn nên tiếp tục “học” về
họ cho tới khi bạn đạt được “bằng cử nhân”, “bằng thạc
sĩ” và sau cùng là “bằng tiến sĩ”. Tìm hiểu về người bạn
đời là một chuyến hành trình cả đời mà sẽ kéo trái tim
bạn tới gần hơn với họ.
Bạn có biết ước mơ và hoài bão lớn nhất của họ là gì
không?
Bạn có hiểu hoàn toàn cách mà họ muốn cho đi và nhận
lấy tình yêu?
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Bạn có biết nỗi sợ lớn nhất của họ là gì và họ phải đối mặt
với chúng khó khăn đến thế nào không?
Giữa hai người đôi khi xảy ra vài vấn đề đơn giản bởi vì
bạn không hề hiểu họ. Trong một số hoàn cảnh, họ có thể
phản ứng rất khác với bạn, và bạn không hề biết tại sao.
Những khác biệt này - thậm chí kể cả những khác biệt mà
tương đối vô nghĩa - có thể là nguồn gốc của rất nhiều
những mâu thuẫn và xung đột trong hôn nhân. Đó là bởi
vì, giống như Kinh Thánh nói, chúng ta có xu hướng “chỉ
trích” những thứ mà chúng ta không hiểu.
Đằng sau những sở thích của người bạn đời đều có những
lý do nhất định. Mỗi một yếu tố tạo nên con người họ,
cách họ nghĩ và điều họ thích được thể hiện trong một bộ
những nguyên tắc hướng dẫn mà thường có nghĩa chỉ với
người mà sở hữu chúng. Tuy nhiên, rất đáng để dành thời
gian tìm hiểu tại sao họ lại như vậy.
Nếu bạn chưa có được sự gần gũi sâu sắc với người bạn
đời thì một trong những cách tốt nhất để mở khóa trái
tim họ lần nữa đó là cam kết tìm hiểu về họ. Nghiên cứu

54 | 136

về họ. “Đọc” họ giống như họ là một cuốn sách mà bạn
đang cố gắng tìm hiểu.
Đặt câu hỏi: Tình yêu cần sự tiên phong để bắt đầu câu
chuyện. Để người bạn đời cởi mở với bạn thì bạn cần giúp
họ hiểu rằng bạn thực sự muốn tìm hiểu về họ.
Lắng nghe: Mục tiêu của việc hiểu biết về người bạn đời
là lắng nghe họ, chứ không phải nói với họ điều bạn nghĩ.
Thậm chí kể cả nếu người bạn đời của bạn ít nói thì tình
yêu của bạn cũng sẽ khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải
mái và dần họ sẽ muốn thổ lộ với bạn.
Những thứ như sự khác biệt về giới tính, nền tảng gia
đình, những trải nghiệm sống đều có thể làm mờ khả
năng của bạn trong việc tìm hiểu trái tim và suy nghĩ của
người bạn đời. Tuy nhiên, nếu tình yêu của bạn là chân
thực và bạn thực sự muốn hiểu biết hơn về người ấy thì
Đấng Tạo hóa sẽ ban tặng cho bạn sự khôn ngoan và bạn
sẽ được chỉ dẫn điều bạn cần làm để hiểu hơn về họ.
Bằng cách lựa chọn tìm hiểu về người bạn đời, bạn sẽ dần
lấp đầy ngôi nhà của mình với sự giàu có mà chỉ có tình
yêu đích thực mới có thể mang lại.
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THE LOVE DARE - DAY 19
Tình yêu chân thành.
Tình yêu là nền tảng cho toàn bộ bản sắc (identity) của
con người. Vậy nếu nó là thứ mà bạn được sinh ra để chia
sẻ thì bạn sẽ làm gì khi tình yêu của mình bị chối bỏ? Bạn
sẽ làm gì khi người mà bạn muốn dành cả đời sống cùng
lại dừng chấp nhận tình yêu mà bạn muốn trao gửi đến
họ?
Kể từ ngày cưới trở về sau, bạn có lẽ sẽ không bao giờ
tưởng tượng đến việc người mà bạn đã chấp nhận là
vợ/chồng sau này lại trở thành “kẻ thù” của bạn và bạn
cần phải yêu thương họ như là một hành động gần như
hy sinh tất cả. Và suốt quãng thời gian sau này của hôn
nhân, mối quan hệ quả thật còn đi xuống sâu hơn nữa,
thậm chí đến điểm của sự phản bội, hay đáng buồn hơn
là lừa dối.
Với nhiều người, đây là khởi đầu của một sự kết thúc.
Một số người phản ứng rất nhanh với hoàn cảnh bằng
việc muốn ly hôn. Số khác vì muốn bảo vệ danh tiếng hơn
hạnh phúc của mình đành quyết định tiếp tục sống với
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nhau trong im lặng, chịu đựng. Nhưng sự thật là họ chẳng
hề thích cuộc sống như vậy - và cũng không muốn yêu
thương người kia nữa.
Tuy nhiên, Đấng Tạo Hóa sáng tạo ra con người không
phải để đến cuối cùng chúng ta lại từ bỏ tình yêu dễ dàng
như vậy. Đúng hơn, chúng ta phải nỗ lực gìn giữ, nuôi
dưỡng tình yêu ngay cả khi phải đối mặt với những
chuyện mà chúng ta không hề muốn. Tình yêu cũng là thể
hiện sự yêu thương với cả những người mà chúng ta nghĩ
rằng họ không xứng đáng có được nó hoặc xứng đáng rất
ít. Yêu thương là vô điều kiện (The Love Dare - Day 10).
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THE LOVE DARE - DAY 20
Tình yêu luôn luôn bảo vệ.
Tình yêu là tổng hợp của nhiều thứ, bao gồm niềm vui,
đau khổ, thành công và thất bại. Hôn nhân cũng là một
đấu trường. Nó có cuộc chiến nhỏ mà bạn nên sẵn sàng
hơn để đấu tranh, và vài trong số đó là cuộc chiến bảo vệ
người bạn đời của bạn.
Hôn nhân của bạn có nhiều kẻ thù bên ngoài lắm. Chúng
xuất hiện với nhiều hình dạng và chiến lược khác nhau.
Nếu không đề phòng, chúng có thể sẽ hủy hoại toàn bộ
mối quan hệ mà bạn đã nỗ lực gây dựng.
Một số kẻ thù rất thông minh và trông rất cuốn hút, mục
đích là để hạ thấp bạn và đẩy người bạn đời của bạn lên.
Số khác lại cố gắng đánh lừa trái tim bạn, nhồi nhét vào
đầu bạn những sự so sánh phi thực tế, hão huyền, cố
khiến bạn xa dần người bạn đời. Đây đều là những cuộc
chiến mà bạn buộc phải tham gia - khi tình yêu được bảo
vệ bởi áo giáp và gươm thì nó sẽ không bao giờ bị tiêu
diệt.
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Người bạn đời và cuộc hôn nhân của bạn cần được bảo
vệ khỏi những thứ như sau:
Những ảnh hưởng xấu: Một số thói quen có thể đầu độc
ngôi nhà của bạn. Chẳng hạn, dùng Internet và xem tivi
có lợi, nhưng chúng cũng có thể ngốn hết thời gian quý
giá của bạn, khiến bạn không còn thời gian để dành cho
người bạn đời. Bạn không thể nào bảo vệ ngôi nhà của
mình khi bạn hiếm khi ở đó hay khi bạn chẳng kết nối với
ai cả. Bạn buộc phải đấu tranh để giữ cân bằng giữa công
việc và cuộc sống.
Những mối quan hệ không lành mạnh: Không phải ai cũng
có thể là bạn tốt. Không phải ai cứ nói những lời ngon
ngọt cũng là bạn tốt. Không phải ai cũng có góc nhìn tốt
về sự cam kết và ưu tiên với gia đình. Bất cứ một ai mà
đánh giá thấp hay coi thường hay thiếu tôn trọng cuộc
hôn nhân của bạn đều không xứng đáng được gọi là
“bạn”. Bạn nên cẩn thận với những mối quan hệ này.
Xấu hổ: Ai cũng sẽ có những lúc đã mắc sai lầm hay ai
cũng có điểm yếu. Bạn nên tránh nói về người bạn đời
một cách tiêu cực trước đám đông hay tiết lộ những
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khuyết điểm của họ với một người khác mà chưa được
họ cho phép. Những bí mật của họ là những bí mật của
bạn (hiển nhiên, trừ khi, những bí mật đó đặt bạn, con
cái của bạn hay chính họ vào vùng nguy hiểm).
Ký sinh trùng: Ký sinh trùng là bất cứ thứ gì mà chiếm lấy
tâm trí của bạn hoặc người bạn đời và khiến họ không
toàn tâm toàn ý với gia đình. Đó có thể là nghiện ngập,
ma túy hay phim khiêu dâm. Chúng có thể mang đến sự
thỏa mãn nhưng lại phát triển trong người bạn như một
loại bệnh tật, dần dần áp đảo suy nghĩ, thời gian và tiền
bạc của bạn. Chúng có thể cướp lấy sự chung thủy và trái
tim bạn, khiến bạn tách ra dần khỏi những người bạn yêu.
Nếu ký sinh trùng xuất hiện, tình yêu rất khó để dữ. Nếu
bạn yêu người bạn đời, bạn buộc phải “cai nghiện”. Nếu
không, nó sẽ hủy hoại bạn.
Để bảo vệ người bạn đời, bạn cần phải yêu thương vô
điều kiện, dũng cảm và kiên quyết hành động. Bất cứ một
sự yếu đuối hay nhu nhược nào cũng tiềm ẩn nguy cơ
khiến bạn lùi bước khi có kẻ thù xuất hiện. Chúng có thể
lợi dụng điểm này để khiến hôn nhân của bạn tan vỡ.

60 | 136

THE LOVE DARE - DAY 21
Tình yêu và thèm khát.
Chúng ta luôn muốn nhiều hơn. Thế nên, chúng ta đặt
đôi mắt và trái tim của mình vào việc tìm kiếm những sự
hài lòng mới, thậm chí kể cả tìm cách đáp ứng những nhu
cầu hợp pháp theo cách bất hợp pháp. Với nhiều người,
đó là tìm kiếm sự thỏa mãn tình dục với một người khác
hoặc xem tranh ảnh khiêu dâm được thiết kế giống như
người thật. Chúng ta liếc nhìn, ngó nghiêng, và mơ màng
viễn vông. Chúng ta cố gắng suy xét trong mọi hành động
nhưng đôi mắt chúng ta lại không thể nào rời xa những
thứ đó. Và một khi đôi mắt và sự tò mò bắt gặp nhau thì
trái tim của chúng ta sẽ trở nên lúng túng. Và rồi, chúng
ta hành động vì sự thèm khát.
Chúng ta cảm thấy thèm khát muốn được sở hữu, muốn
có quyền lực hay niềm kiêu hãnh. Chúng ta nhìn thấy
những người khác đã có nó và chúng ta cũng muốn có.
Trái tim của chúng ta bị lừa dối với những câu nói kiểu
này: “Tôi có thể hạnh phúc nếu mà tôi có thêm thứ đó
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nữa.” Sau đó, chúng ta quyết định theo đuổi bằng được
nó.
Nhưng càng muốn giàu có, chúng ta càng dễ bị cám dỗ.
Và những khao khát điên rồ sẽ đưa chúng ta đến với sự
hủy hoại. (Mình đã từng dịch một bài về chủ đề yêu và sự
thèm

khát,

bạn

có

thể

đọc

ở

đây

nhé:

https://bit.ly/2FcjXim)
Thèm khát đối lập với tình yêu. Thèm khát đẩy trái tim
đến với một thứ gì đó bị cấm đoán, bởi vì mỗi một đối
tượng của thèm khát - cho dù đó là một đồng nghiệp trẻ
đẹp hay một diễn viên hay được che đậy đằng sau một
ngôi nhà trị giá nửa triệu đô hay một chiếc xe hơi thể thao
sành điệu - thì nó cũng là biểu hiện cho khởi đầu của sự
lừa dối.
Thèm khát sẽ nuôi dưỡng cho nhiều sự thèm khát nhiều
hơn nữa. Thèm khát khiến chúng ta không hài lòng với
người bạn đời. Nó nuôi dưỡng sự giận dữ, làm tê liệt trái
tim và phá hủy hôn nhân. Thay vì dẫn tới cảm giác đủ đầy,
nó đưa chúng ta tới sự trống rỗng.
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Đã đến lúc chúng ta cần nhận ra mình đang thèm khát
điều gì và dập tắt nó. Bạn có đang mệt mỏi khi bị sự thèm
khát kiểm soát? Bạn có đang bị nhồi nhét bởi niềm tin
rằng những sự hài lòng bị cấm đoán có thể giúp bạn thấy
viên mãn và hạnh phúc? Hãy đặt trái tim và đôi mắt của
bạn vào người bạn đời thay vì ở những nơi khác không
được phép.
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THE LOVE DARE - DAY 22
Tình yêu tha thứ.
Tha thứ là điều rất khó - có lẽ là thử thách khó nhất trong
hành trình 40 ngày này. Nhưng nếu hôn nhân của bạn vẫn
còn hy vọng thì đây là thử thách mà bạn buộc phải thực
hiện thực sự nghiêm túc. Kể các cố vấn hôn nhân chuyên
giúp đỡ các cặp đôi gặp vấn đề cũng sẽ nói với bạn rằng
tha thứ là vấn đề phức tạp nhất trong tất cả, một sự rạn
vỡ mà thường được sửa chữa sau cùng. Tha thứ không
chỉ là xem xét và chờ đợi mà còn phải đi vào hành động.
Hoặc là thực hiện tha thứ, hoặc là bạn sẽ không bao giờ
có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Tưởng tượng bạn đang ở trong một nhà tù. Từ nơi bạn
đứng, bạn nhìn thấy rất nhiều ô trên song sắt. Bạn thấy
những người bạn từng gặp trong quá khứ bị bỏ tù ở đó những người mà đã từng làm bạn tổn thương hồi nhỏ.
Bạn thấy những người mà bạn đã từng gọi là bạn nhưng
có lúc, đã lừa dối bạn. Bạn thấy cả bố lẫn mẹ của bạn ở
đó, có lẽ cùng với anh chị em gái hoặc họ hàng của bạn ở
đó nữa. Thậm chí, bạn còn nhìn thấy người bạn đời bị
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khóa chặt cùng với tất cả những người khác trong nhà tù
mà bạn tự tạo ra.
Bạn có thể thấy nhà tù này chính là trái tim của bạn. Phần
tăm tối, khủng hoảng nhất này hiện diện trong trái tim
bạn mỗi ngày. Bạn cố gắng thoát ra nhưng bạn lại phát ra
hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Không hề có lối thoát.
Sự không tha thứ, giận dữ và cay đắng cũng đã khiến bạn
trở thành một tù nhân của chính mình. Lúc này, bạn chỉ
còn cách chọn tha thứ hoặc không tha thứ. Sự tự do của
bạn phụ thuộc hoàn toàn vào lòng tha thứ.
Khi bạn tha thứ, điều này có nghĩa bạn không còn phải lo
lắng về việc trả thù hay trừng phạt họ nữa. Cũng không
phải là đổ lỗi cho người khác. Cũng không phải là vấn đề
thua cuộc hay thắng trận. Mà nó là sự tự do. Là sự buông
bỏ.
Đó là lý do mà bạn thường nghe nhiều người nói khi họ
vừa tha thứ cho một ai đó , “Như thế có một gánh nặng
vừa được dỡ bỏ khỏi vai tôi vậy”. Chính xác là thế đó. Nó
giống như một hơi thở mát lành vừa ập vào trái tim bạn.
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Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, bạn cảm thấy
yên bình. Bạn cảm thấy tự do.
Có quá nhiều thứ để nói và quá nhiều vấn đề về cảm xúc
mà bạn cần phải đấu tranh để đi tới chốn bình yên đó.
Nhưng những cuộc hôn nhân hạnh phúc không được tạo
bởi những người mà không bao giờ làm tổn thương nhau,
mà nó chỉ được tạo bởi những người mà lựa chọn không
lưu giữ những điều sai lầm.
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THE LOVE DARE - DAY 23
Tình yêu là chịu trách nhiệm (responsible).
Thử thách tình yêu ngày hôm nay là về chịu trách nhiệm
cá nhân. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều đồng ý rằng
nên có, nhưng chúng ta không thể tự duy trì nó trong
suốt cuộc sống vợ chồng. Trải qua vài thập kỷ, trách
nhiệm cá nhân có lẽ sụt giảm dần. Càng ngày, mọi người
càng có xu hướng ít thừa nhận những lỗi lầm của mình.
Chúng ta không dám đối mặt với những gì mình đã làm
không đúng. Chính trị, kinh doanh, giải trí - khi sự giàu có
và nổi tiếng tăng lên thì điều này càng rõ rệt.
Nhưng trách nhiệm cá nhân sụt giảm còn mở rộng ra với
tất cả mọi người. Bằng chứng là bây giờ hãy nhìn vào
gương và bạn sẽ thấy, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra những
lời lẽ bào chữa cho sai phạm của mình. Chúng ta nhận ra
và chỉ thẳng vào lỗi của người khác rất nhanh, nhưng nếu
đó là lỗi của mình thì chúng ta sẽ tìm cách để biện minh
rằng mình đúng hoặc tìm cách trốn tránh sai phạm.
Người bạn đời luôn là người dễ dàng nhất để đổ lỗi.

67 | 136

Chúng ta thường nghĩ quan điểm của mình là đúng hoặc
ít nhất là đúng hơn nhiều so với người bạn đời. Chúng ta
nghĩ trong cùng một tình huống, ai cũng sẽ hành động
giống nhau nên nếu xảy ra sai lầm, có lẽ họ là người làm
sai chứ không phải chúng ta. Nhưng tình yêu không phải
là dễ dàng đổ lỗi hay ngụy biện cho những động lực cá
nhân ích kỷ. Tình yêu là chịu trách nhiệm cho hành động,
không phải để chứng minh bạn tài giỏi đến mức nào mà
là để thừa nhận bạn có thể đi được bao xa.
Tình yêu không bào chữa. Tình yêu luôn cố gắng để tạo
ra một sự khác biệt - trong bạn và trong cuộc hôn nhân
của bạn.
Đó là lý do tại sao lần tới, khi bạn tranh cãi với người bạn
đời, thay vì tìm cách để chứng minh quan điểm của bạn
là đúng thì hãy dừng lại và lắng nghe suy nghĩ của đối
phương. Xem thử liệu lời họ nói có điểm gì quan trọng
mà bạn cần chú ý? Điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ
của bạn nếu thay vì đổ lỗi, bạn là người đầu tiên nhận ra
sai lầm của mình?
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Tình yêu là có trách nhiệm, sẵn sàng thừa nhận và sửa
chữa sai lầm của mình đầu tiên. Bạn có chịu trách nhiệm
với người mà bạn đã chọn là tình yêu của cuộc đời mình?
Bạn chủ động ở mức độ nào trong việc đảm bảo đáp ứng
nhu cầu của người ấy? Hay bạn chỉ quan tâm tới việc liệu
họ có phục vụ bạn đủ như bạn muốn không? Tình yêu kêu
gọi chúng ta chịu trách nhiệm với người bạn đời. Để yêu
họ. Để trân trọng họ. Để hân hoan họ.
Cố gắng như vậy không có nghĩa bạn luôn là người sai và
người bạn đời luôn đúng. Tuy nhiên, lùi một bước và nhìn
lại bản thân, bạn sẽ thấy đôi khi chỉ cần bạn điềm tĩnh
hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút là câu chuyện đã
không vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Không một ai là hoàn
hảo cả, chúng ta vẫn mắc sai lầm mà chúng ta chẳng hề
biết.
Một phần của chịu trách nhiệm đó là thừa nhận khi bạn
phạm lỗi và xin sự tha thứ. Đây là thời điểm để bạn khiêm
nhường, nhận ra những khuyết điểm của mình và cam
kết thay đổi. Hãy hạ thấp cái tôi của bạn xuống và kiên
quyết thực hiện điều này để bảo vệ cuộc hôn nhân của
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mình. Khi bạn là người tiên phong nhận lỗi thì đối phương
cũng sẽ thấy sự đổi thay của bạn mà làm giống như bạn.
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THE LOVE DARE - DAY 24
Tình yêu khích lệ.
Hôn nhân là một cách thay đổi tầm nhìn. Bạn đồng ý lấy
một người với hy vọng họ sẽ làm thỏa mãn các mong
muốn của bạn và làm bạn hạnh phúc. Tuy nhiên, đây là
một yêu cầu không dễ để thực hiện. Những kỳ vọng phi
thực tế sẽ dẫn tới thất vọng. Kỳ vọng càng cao thì càng
nhiều khả năng người bạn đời sẽ không làm được những
điều bạn muốn và khiến bạn phiền muộn.
Nếu một người vợ mong người chồng lúc nào cũng đúng
giờ, dọn dẹp thật sạch mớ lộn xộn anh ta bày bừa trong
nhà và hiểu mọi nhu cầu của mình thì suốt cuộc đời về
sau, người vợ này sẽ luôn sống trong thất vọng. Nhưng
nếu cô ấy thực tế một chút và hiểu rằng người chồng là
con người, về bản chất đôi khi sẽ quên, thờ ơ hoặc không
để tâm tới người khác thì cô ấy sẽ biết tận hưởng nhiều
hơn khi anh ấy thể hiện trách nhiệm, yêu thương và tử
tế.
Ly hôn gần như là không thể tránh được khi bạn từ chối
để người bạn đời của mình sống thật với bản chất của họ.
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Thế nên, ở đây cần một sự chuyển dịch trong suy nghĩ.
Bạn buộc phải lựa chọn sống bằng sự khích lệ thay vì bằng
các kỳ vọng. Cách mà người bạn đời sống cách đây 10
năm có thể vẫn là cách họ sống trong vòng 10 năm nữa.
Hôn nhân của bạn chỉ có thể được cải thiện tốt lên bằng
sự khích lệ đầy yêu thương và can thiệp của Đấng Tạo
Hóa. Tình yêu đặt trọng tâm vào trách nhiệm cá nhân và
thay đổi bản thân thay vì đòi hỏi nhiều hơn từ người
khác.
Có lẽ bạn sẽ phản ứng với việc nói rằng vấn đề không phải
ở bạn mà là ở họ. Nếu họ thực sự không hoàn thành thứ
gì đó thì tại sao lại là lỗi của bạn chứ? Ở mức độ bạn hiểu,
bạn nghĩ cả hai bạn cần phải làm mọi thứ để giữ vững hôn
nhân. Nếu người bạn đời không muốn bạn quá gay gắt
thì họ cần nhận ra rằng những vấn đề mà bạn phải nói ra
là hợp lý. Bạn không nói bạn hoàn hảo, dù theo bất cứ
cách nào, nhưng có vẻ như bạn nói ra điều bạn đang nghĩ
trong đầu, đúng thế không?
Vấn đề với kiểu thái độ này đó là rất ít người có thể phản
ứng với lời chỉ trích bằng một sự khách quan hoàn toàn.
Khi rõ ràng là có ai đó không vui với bạn - cho dù là họ thể
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hiện ra bên ngoài hay im lặng làm thinh - thì rất khó để
khiến bạn không để ý. Bạn buộc phải lên tiếng (phàn nàn)
để phá tan không khí buồn bã này, đặc biệt là trong đời
sống vợ chồng.

Sau cùng, không giống như tình bạn, mối quan hệ của bạn
với người bạn đời cần bắt đầu với việc cả hai cùng lùi lại
để làm hài lòng lẫn nhau. Khi họ mới chỉ là bạn trai hoặc
bạn gái của bạn, họ bị cuốn hút hoàn toàn bởi tính cách
của bạn. Gần như lúc nào bạn cũng đúng. Cuộc sống của
bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù bạn không kỳ vọng sự
tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng chắc chắn bạn
chẳng nghĩ họ xấu xa hay phạm sai lầm nào. Bạn chưa bao
giờ nghĩ rằng chàng trai hoặc cô gái mà đã hứa yêu bạn
sau này lại có thể tới điểm mà dường như họ đã không
còn thích bạn nữa.
Thế nên, khi sự trái ngược này bắt đầu trở nên rõ ràng,
phản ứng tự nhiên của bạn là chống cự nó. Những ngày
đầu mới cưới, bạn có thiên hướng lắng nghe và tạo ra
những thay đổi nhỏ. Nhưng nhiều năm qua đi, sự bất
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thuận của người bạn đời chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và
bắt đầu cố thủ. Thay vì nỗ lực sửa chữa mọi thứ, bạn thu
mình lại và tự giày vò bản thân mình nhiều hơn.
Tuy nhiên, tình yêu rất thông minh. Tình yêu dạy bạn cách
dành cho người khác cơ hội để nhìn nhận lại chính họ.
Tình yêu kêu gọi bạn không áp đặt những kỳ vọng cá nhân
lên người bạn đời. Hôn nhân là một mối quan hệ để tận
hưởng và hân hoan. Nó là thứ tình bạn duy nhất nơi mà
hai người về sống với nhau trong sự không hoàn hảo của
mỗi người và cùng nhau cố gắng thay đổi chúng bằng
cách khích lệ lẫn nhau, chứ không phải làm nản lòng.
Bạn có muốn cuộc hôn nhân của mình sẽ là nơi mà bạn
có thể thoải mái sống với con người thật của mình, bạn
cảm thấy an toàn và được khích lệ khi bạn thất bại?
Người bạn đời của bạn cũng muốn vậy đó - và tình yêu sẽ
mang đến cho hai người đặc lợi này. Nếu người bạn đời
nói với bạn nhiều hơn một lần rằng bạn khiến họ cảm
thấy bị xem thường và thua cuộc thì bạn cần suy nghĩ về
những lời đó.
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THE LOVE DARE - DAY 25
Tình yêu hy sinh.
Cuộc sống có thể khắc nghiệt. Ở đây ý chúng ta thường
muốn nói đó là cuộc sống của chúng ta khắc nghiệt.
Chúng ta cảm thấy nó khi chính chúng ta bị đối xử tệ hoặc
ở trong tình huống phiền phức. Chúng ta nhanh chóng tủi
thân khi chúng ta túng quẫn hay không được tôn trọng.
Khi cuộc sống khó khăn với chúng ta, chúng ta nhận ra
ngay.
Nhưng cách duy nhất chúng ta nhận ra cuộc sống thật
khó khăn với người bạn đời thường xuyên là khi họ bắt
đầu phàn nàn. Sau đó, thay vì thể hiện sự quan tâm hoặc
mong muốn giúp đỡ, chúng ta lại nghĩ thái độ của họ thật
không tốt. Thế nhưng, khi chúng ta phàn nàn, chúng ta
lại mong tất cả mọi người hiểu và thông cảm cho chúng
ta.
Điều này không xảy ra khi yêu thương thực sự. Tình yêu
không phải là chỉ thức tỉnh khi có những dấu hiệu rõ ràng
của đau khổ. Trước khi lo lắng và rắc rối xảy đến để chôn
vùi nó thì tình yêu đã ở trong chế độ hành động rồi. Nó
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nhìn thấy sự nặng nề bắt đầu chồng chất lên và nhảy vào
để giúp đỡ, vì tình yêu muốn bạn nhạy cảm với người bạn
đời của mình.
Tình yêu là hy sinh. Nó làm bạn nhanh nhạy với những
nhu cầu của người bạn đời và phản ứng với nhu cầu đó
mà không cần được yêu cầu. Ngay cả khi họ căng thẳng
và nói ra những lời không hay thì tình yêu cũng thể hiện
sự cảm thông thay vì chỉ im lặng. Tình yêu truyền cảm
hứng cho bạn để nói “không” với điều bạn muốn và để
nói “có” với điều người bạn đời cần.
Dưới đây là những nhu cầu mà bạn nên tìm hiểu ở người
vợ/chồng của mình. Thay vì ngồi một chỗ lo lắng rằng họ
không đối xử với bạn theo cách bạn nghĩ họ nên thì hãy
để tình yêu đưa bạn vượt qua sự thương hại cá nhân và
chuyển sự chú tâm sang người bạn đời:
Anh ấy có “muốn” không - cần bạn thỏa mãn chuyện chăn
gối, thậm chí cả khi bạn không muốn nó?
Cô ấy “khát” sao - khao khát thời gian và sự chú ý mà bạn
dành cho người khác?
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Anh ấy có cảm thấy mình như “người lạ” - bất ổn trong
công việc, cần một ngôi nhà để được bình an và thoải
mái?
Cô ấy có “trần truồng” không? - hoảng sợ và xấu hổ, khao
khát có một chiếc áo tràn ngập tình yêu thương của bạn?
Anh ấy có bị “ốm” không - Mệt mỏi về thể xác và cần bạn
giúp anh ấy loại bỏ sự không tập trung?
Cô ấy có cảm thấy “tù túng” không? Sợ hãi và khủng
hoảng, cần một vài sự an toàn và che chở từ bạn?
Tình yêu hy sinh để dồn hết nỗ lực và sự tập trung vào
nhu cầu của người bạn đời. Khi người ấy bị lấn át và sợ
hãi, tình yêu kêu gọi bạn bỏ hết mọi việc sang một bên
để giúp đỡ họ, thậm chí dù chỉ là việc dành thời gian lắng
nghe họ nói.
Thường tất cả điều họ cần chỉ là lắng nghe. Họ cần đôi
mắt và đôi tai toàn tâm toàn ý của bạn, rằng bạn thực sự
quan tâm đến họ, đến điều làm bạn lo lắng và bạn
nghiêm túc về việc giúp đỡ họ.
Lời nói “em/anh có thể giúp được gì cho anh/em?” cần
tươi mới và sẵn sàng trên đôi môi của bạn.
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Có thể điều này đơn giản và dễ làm hoặc có thể nó phức
tạp và tốn kém, cần nhiều thời gian, năng lượng và nỗ lực
hết sức. Dù như thế nào thì bạn cũng nên làm hết sức
mình có thể để đáp ứng nhu cầu của người mà đã trở
thành một phần của con người bạn. Sau cùng, bất cứ khi
nào bạn giúp đỡ họ, cũng nghĩa là bạn đang giúp đỡ chính
mình. Đó là vẻ đẹp của sự hy sinh vì người bạn đời.
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THE LOVE DARE - DAY 26
Tình yêu và hôn nhân.
Khi hai con người xa lạ đồng ý lấy nhau để về sống trong
một gia đình và cùng nhau trải qua mọi thăng trầm, vui
buồn trong phần còn lại của cuộc đời thì họ đã trở thành
một thể thống nhất. Hôn nhân thay đổi mọi thứ.
Khi lập gia đình, bạn sẽ rời khỏi cha mẹ mình. “Rời khỏi”
có nghĩa rằng bạn rời bỏ sự gắn chặt tự nhiên, ban đầu
để bước vào một sự gắn chặt mới. Bố mẹ giờ đây đóng
vai trò như người cố vấn hôn nhân, nhưng không còn có
thể bắt bạn làm mọi thứ nữa. Đây là điều rất khó để làm
bởi vì có những bố mẹ chưa sẵn sàng dừng kiểm soát và
mong đợi vào con cái họ. Họ vẫn còn muốn che chở,
chăm bẵm, nâng niu, quan tâm, chăm sóc đứa con mình
sinh ra ngay cả khi anh ta/cô ta đã lập gia đình.
Do vậy, bản thân mỗi một người phải thực sự đưa ra một
sự lựa chọn dũng cảm bởi vì khi đã đồng ý kết hôn với
một người thì chúng ta cần phải có trách nhiệm hoàn
toàn với gia đình mới đó. Nếu sự dũng cảm này không có
thì rất nhiều vấn đề trong hôn nhân sẽ xảy ra và không
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bao giờ giải quyết được, thậm chí nó còn tiềm ẩn nguy cơ
khiến mối quan hệ của hai người đổ vỡ, bất kể trước đây
có yêu thương nhau đến mức nào. Liệu bố mẹ của bạn có
đang là nguyên nhân cho những tranh cãi giữa bạn và
người bạn đời không? Nếu có thì bạn cần làm gì để chấm
dứt chuyện này trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng
hơn nữa?
Thống nhất (một thể - unity) là một phẩm chất trong hôn
nhân mà cần phải được bảo vệ bằng mọi giá. Hiển nhiên,
mục đích của việc “rời khỏi” không phải là chấm dứt mọi
liên hệ, ràng buộc trong quá khứ hay với bố mẹ, nhưng
đúng hơn là gìn giữ sự thống nhất duy nhất mà hôn nhân
đã mang đến. Chỉ khi hai người là một thì cuộc hôn nhân
của bạn mới trở nên đúng nghĩa.
Nếu quá bị dính chặt với bố mẹ dù đã lập gia đình thì hôn
nhân của bạn sẽ không thể nào trọn vẹn được. Bạn sẽ
luôn bị kéo lại, cảm tưởng như có một lực vô hình ngăn
bạn không tiến lên được. Dần dần, lực này sẽ can thiệp
vào mối quan hệ vợ chồng của bạn và nếu không làm gì
để ngăn nó lại thì nó sẽ hủy hoại mọi thứ. Kết hôn mà
không “rời khỏi” bố mẹ, nghĩa là bạn không thể tạo ra sự
80 | 136

“chia tách” bạn cần để gắn kết trái tim bạn với người bạn
đời bạn đã chọn.
“Chia tách” ở đây ám chỉ việc bạn tách mình ra khỏi bố
mẹ. Bạn không cần sự che chở hay bảo vệ từ bố mẹ nữa,
vì giờ đây bạn đã có một gia đình riêng và phải gánh vác
nó. Cả hai người bạn giờ đã là chủ của một căn nhà, với
trách nhiệm chăm sóc và yêu thương nó.
Bạn được tự do để ra quyết định cho cuộc hôn nhân của
mình, đặt nó lên trên những ưu tiên của bạn, trong việc
ra quyết định và cả trong đời sống vợ chồng. Bạn có quan
điểm riêng để xây dựng gia đình theo cách mà hai bạn
muốn và biến hai người trở thành một thể, một cuộc hôn
nhân hạnh phúc.
Sẽ thật khó nếu mong muốn đạt được sự một thể này chỉ
xuất phát từ một phía, từ bạn hoặc người bạn đời. Có thể
bạn thực sự muốn nhưng người bạn đời lại không hứng
thú. Và nếu điều này xảy ra thì có lẽ giữa hai người vẫn
còn vài vấn đề ở đâu đó mà vẫn chưa được giải quyết
triệt để.
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Nhưng hãy kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng vì sự hợp nhất
ấy. Bạn không cần phải đi tìm kiếm nó, bởi vì nó đã ở
trong gia đình của bạn rồi. Việc của bạn bây giờ là hãy
sống vì nó, chiến đấu để bảo vệ nó, bằng không thì bạn
sẽ chỉ khiến cả hai người trở nên xa cách.
Rời khỏi. Và chia tách. Dám bước đi cùng nhau - tuy hai
mà một.
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THE LOVE DARE - DAY 27
Tình yêu đáp ứng nhu cầu thể xác.
Tình dục chỉ là một khía cạnh của hôn nhân. Nhưng khi
thời gian trôi qua, một trong hai người bạn có khả năng
sẽ đề cao nó hơn người còn lại. Kết quả, bản chất của sự
hợp nhất giữa bạn và người bạn đời sẽ bị đe dọa.
Theo tiến trình của sự lãng mạn, hai trái tim kết hợp lại
với nhau được thể hiện thông qua tình yêu mà không
giống với bất cứ một mối quan hệ nào khác. Chúng ta
không chia sẻ tình cảm này với ai ngoài người bạn đời
chúng ta đã chọn.
Nhưng chúng ta yếu đuối. Khi những nhu cầu chính đáng
không được đáp ứng - khi bị đối xử một cách ích kỷ và bị
đòi hỏi quá nhiều - trái tim của chúng ta sẽ bắt đầu bị kéo
xa ra khỏi hôn nhân, bị cám dỗ bởi việc phải đáp ứng
những nhu cầu cá nhân trong một mối quan hệ khác, ở
một nơi khác.
Tình dục không được sử dụng như một thứ để mặc cả.
Chúng ta cũng không có quyền tước đoạt người khác. Cốt
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lõi của hôn nhân là cả hai dâng hiến cho nhau để đáp ứng
nhu cầu của nhau một cách hài lòng, vui vẻ.
Nếu bạn để khoảng cách xen vào giữa hai người thì bạn
đang cướp đi một thứ mà thuộc về người bạn đời của
bạn một cách hợp pháp. Nếu bạn để cho họ biết - qua lời
nói, hành động hay sự thờ ơ - rằng tình dục không cần
phải quá quan trọng hơn nữa, bạn thấy đã đủ thì bạn
đang cướp đi khỏi họ cảm giác trân trọng và âu yếm. Bạn
xâm phạm sự thống nhất “một thể” của hôn nhân.
Thế nên liệu bạn thừa nhận mình là người đang bị tước
đoạt hay bạn là người đang tước đoạt người khác thì đã
đến lúc hai người cần đi đến một thỏa thuận và cân bằng.
Nhưng bạn cũng cần hiểu rằng điều này sẽ không đạt
được bằng sự hờn dỗi, tranh cãi hay áp đặt người khác.
Tình yêu là cách duy nhất để thiết lập lại sự hợp nhất đầy
yêu thương giữa hai người. Tất cả những thử thách tình
yêu - kiên nhẫn, tử tế, vị tha, tận tâm, bảo vệ, trân trọng,
quan tâm - đóng vai trò làm mới sự thân mật về mặt thể
xác ấy.
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THE LOVE DARE - DAY 28
Tình yêu hoàn thiện lẫn nhau.
Khi hai người lấy nhau, họ trở thành một thể thống nhất.
Họ được sinh ra cho nhau. Bản chất và tính khí của họ cân
bằng, giúp họ có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn.
Sự hợp thể của họ sinh ra con cái, và tinh thần làm việc
nhóm của họ có thể giúp nuôi nấng con cái khỏe mạnh,
và trưởng thành. Khi một người yếu đuối, người kia sẽ
khỏe mạnh. Khi người kia cần sự khích lệ, người kia sẽ
thúc đẩy và động viện. Họ cùng nhân đôi niềm vui và sẻ
chia vất vả.
Hai vợ chồng cũng giống như hai bàn tay - hai thứ độc lập
nhưng cùng nhau sẽ giúp hoàn thành được nhiều thứ.
Thật khó để làm được một việc bất kỳ nếu thiếu đi một
trong hai bàn tay ấy.
Đôi khi, những khác biệt giữa hai người có thể là nguồn
gốc của hiểu nhầm và tranh cãi, nhưng nếu chúng ta trân
trọng những đối lập ấy thì hôn nhân vẫn có thể luôn khỏe
mạnh. Chẳng hạn, chồng giỏi nấu ăn, vợ lại thích rửa bát.
Chồng nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng vợ lại cá tính, kỷ luật
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và cứng rắn hơn. Chồng có thể rất tháo vát trong chuyện
làm ăn nhưng người vợ sẽ giúp anh ấy kiểm soát mong
muốn của mình, để vẫn có thời gian cho gia đình và thư
giãn. Khi chúng ta học cách chấp nhận những sự khác biệt
này của bạn đời thì chúng ta sẽ vượt qua được chỉ trích
và luôn cố gắng giúp đỡ, trân trọng họ.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn phụ thuộc vào
nỗ lực của cả hai người. Bạn có phải đưa ra những quyết
định lớn về tài chính hay kế hoạch nghỉ hưu của mình?
Bạn có gặp vấn đề với đồng nghiệp - người mà lúc nào
cũng gây khó khăn cho bạn? Bạn có ý nghĩa rằng những
quyết định về việc học cho con cái của bạn là hoàn toàn
đúng, mà không cần quan tâm tới suy nghĩ của người bạn
đời?
Đừng cố gắng tự mình làm tất cả mọi thứ. Đừng đánh giá
thấp quyền của người bạn đời trong việc thể hiện tiếng
nói của riêng họ. Kể cả khi bạn không đồng ý với họ thì
cũng hãy dành cho họ cơ hội được nói ra suy nghĩ trong
đầu.
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Hãy kết hợp với nhau thì mỗi người trong hai bạn sẽ trở
nên mạnh mẽ hơn. Hai người cần nhau để hoàn thiện lẫn
nhau.
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THE LOVE DARE - DAY 29
Tình yêu là có trách nhiệm (accountable).
Những cây xê côi a (sequoia) cổ thụ vươn cao hàng trăm
mét và có thể chịu đựng những kiểu thời tiết hết sức khắc
nghiệt. Sấm sét có thể đánh vào chúng, gió mạnh có thể
quật chúng, và những đám cháy rừng có thể bủa vây
chúng. Nhưng xê côi a vẫn hiên ngang, trụ vững, và chỉ
cứng cỏi hơn sau những gian truân đó.
Một trong những bí mật tạo nên sức mạnh của cây xê côi
a đó là thứ ẩn trong lòng đất. Không giống như nhiều loài
cây khác, rễ của chúng vươn rất dài, đâm sâu trong lòng
đất và đan xen với rễ của các cây xê côi a bên cạnh. Nhờ
đó, mỗi một cây sẽ trở nên mạnh hơn và được làm mạnh
thêm bởi sức mạnh của những cây khác.
Bí mật của cây xê côi a cũng là bí mật để gìn giữ một cuộc
hôn nhân khỏe khoắn, lành mạnh. Nếu mỗi người tự
vượt qua những vấn đề của họ thì nhiều khả năng cả hai
sẽ cách xa nhau trong những khoảng thời gian khó khăn.
Tuy nhiên, khi cả hai cùng “đan xen” vào nhau thì họ sẽ
càng có khả năng sống sót trong cơn bão.
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Đấy là lý do tại sao mỗi một cặp vợ chồng nên cần có
những cố vấn về hôn nhân nhiều kinh nghiệm. Những
người khôn ngoan sẽ liên tục tìm kiếm những lời khuyên
khôn ngoan và vui vẻ đón nhận nó. Còn những người
không biết sẽ không bao giờ hỏi và làm ngơ đi mỗi khi có
ai đó cho họ lời khuyên sáng suốt.
Việc tìm kiếm các cố vấn hôn nhân sẽ rất có lợi cho cuộc
hôn nhân của bạn. Tại sao lại phải lãng phí hàng năm liền
tự trải qua các bài học đầy đau đớn trong khi bạn có thể
học hỏi và chuẩn bị trước giải pháp cho các vấn đề từ một
người cố vấn đầy thông thái chỉ trong vài giờ? Tại sao lại
không đi trên cây cầu mà những người khác đã xây dựng?
Sự khôn ngoan có giá trị hơn vàng ngọc. Không đón nhận
nó cũng giống như để cho những đồng tiền vô giá tuột
khỏi tay của bạn vậy.
Những vị cố vấn hôn nhân giỏi có thể cho bạn những cảnh
báo trước khi bạn đưa ra những quyết định thiếu đúng
đắn. Họ khích lệ bạn khi bạn sắp từ bỏ. Và họ chia vui với
bạn khi bạn cải thiện được cuộc hôn nhân của mình.
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Người cố vấn này có thể là bất cứ ai. Họ có thể là những
người đã lập gia đình nhiều năm trước bạn và đã có một
cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Họ có thể là những người
cố vấn hôn nhân chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm
trong việc giải quyết các mâu thuẫn gia đình. Họ có thể là
bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè hoặc bất cứ ai bạn tin tưởng.
Bạn và người bạn đời của bạn cần những con người như
vậy. Đừng tách biệt hay che giấu những vấn đề của mình
khỏi người khác khi một sự tư vấn có thể giúp bạn cứu
vãn cuộc hôn nhân của mình. Nếu không cẩn thận, bạn
có thể đẩy những người thực sự yêu thương bạn và mong
muốn điều tốt đẹp đến với bạn ra xa.
Tuy nhiên, bạn cũng nên cảnh giác với những tác động
xấu. Ai cũng có quan điểm riêng và có người sẽ khích lệ
bạn, nhưng cũng có người sẽ chia sẻ với bạn những lời
khuyên mà khiến bạn càng ngày càng xa cách người bạn
đời. Bạn nên lắng nghe với sự thận trọng, suy xét kỹ và
lựa chọn người phù hợp để xin tư vấn.
Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang đứng trên bờ vực tan
vỡ thì bạn cần tìm kiếm sự tư vấn càng sớm càng tốt. Nếu
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bạn cảm thấy tư vấn là không quan trọng thì hãy hỏi tự
hỏi bản thân: bạn có điều gì đó muốn che giấu không?
Bạn có xấu hổ khi chia sẻ với người khác sẽ lộ rõ bạn là
người mắc sai lầm? Bạn có nghĩ hôn nhân tự được nuôi
dưỡng và phát triển mà không cần sự giúp đỡ? Những lời
khuyên về hôn nhân đầy tốt đẹp không khiến bạn quan
tâm sao? Bạn có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình
khi bạn hoàn toàn có thể?
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THE LOVE DARE - DAY 30
Tình yêu hoàn thiện ước mơ.
Người bạn đời của bạn thực sự, thực sự thích điều gì?
Bạn có thường xuyên tự hỏi bản thân mình câu hỏi này
không?
Văn hóa đại chúng nói với bạn rằng bạn không thể cho
người bạn đời của mình mọi thứ họ muốn. Ví tiền của bạn
cho thấy bạn không thể chu cấp cho họ mọi thứ mà họ
thích. Và thậm chí, kể cả bạn có thể thì làm như vậy thì
cũng không tốt cho cả bạn, lẫn cho họ.
Nhưng có lẽ vì vậy mà từ “không” trở thành phản ứng rất
nhanh của bạn trong nhiều tình huống. Có lẽ bạn để cho
câu trả lời đầy tiêu cực cực này trở thành mặc định, trở
nên quá hợp lý, và tự động được thốt ra mỗi lần người
bạn đời nói cho bạn biết họ muốn điều gì. Sẽ thế nào nếu
thay vì như vậy, bạn nỗ lực hết sức mình để trân trọng ý
muốn của người khác. Sẽ thế nào nếu một thứ họ thích
nhưng bạn chưa bao giờ làm cho họ trở thành thứ tiếp
theo bạn sẽ làm. Sẽ thế nào nếu bạn nuôi dưỡng một cấp
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độ mới của tình yêu mà luôn muốn hoàn thành mọi ước
mơ và khát khao bạn có thể.
Tình yêu đôi khi cần ngông cuồng một chút. Đôi khi bạn
cũng cần phải bỏ qua mọi lý lẽ và chỉ cố gắng hết mình để
đáp ứng điều mà người bạn đời muốn.
Không phải mọi thứ người bạn đời của bạn muốn đều đắt
đỏ. Không phải mọi thứ mà họ muốn đều có thể mua
được bằng tiền. Họ có lẽ chỉ muốn dành thời gian bên
bạn. Họ có lẽ chỉ muốn sự quan tâm của bạn. Họ có lẽ chỉ
muốn được bạn đối xử như một quý bà, để biết rằng
người chồng của họ coi họ như là kho báu lớn nhất của
anh ấy. Họ có lẽ chỉ muốn nhìn thấy tình yêu trong đôi
mắt bạn rằng bạn luôn ở bên họ dù có bất cứ chuyện gì.
Họ có lẽ chỉ muốn sự tôn trọng của bạn. Họ có lẽ chỉ muốn
bạn thừa nhận họ như là người đứng đầu của gia đình và
có tiếng nói trước con cái. Họ có lẽ chỉ muốn vòng tay bạn
quàng qua cổ họ mà chẳng cần lý do, khiến họ bất ngờ
bởi một nụ hôn dài hay một ghi chú đầy yêu thương mà
không cần phải đến ngày sinh nhật hay dịp gì to tát mới
có. Họ có lẽ chỉ muốn biết bạn vẫn thấy họ đẹp trai,
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phong độ dù cho bao vất vả và khó nhọc của cuộc sống
khiến họ không còn được như thuở nào.
Ước mơ và khao khát có rất nhiều kích thước và hình
dạng khác nhau. Nhưng tình yêu để ý tới mỗi một ước
mơ và khao khát ấy.
Tình yêu kêu gọi bạn lắng nghe điều mà người bạn đời
đang nói và hy vọng có được.
Tình yêu kêu gọi bạn nhớ tới những thứ duy nhất trong
mối quan hệ của hai người, những niềm vui và sự mãn
nguyện mà khiến cả hai người nở nụ cười rạng rỡ.
Tình yêu kêu gọi bạn chờ đợi khi mà sự kiên nhẫn sẽ tốt
hơn cho người bạn đời.
Và tình yêu kêu gọi bạn mơ mộng về những cơ hội này
đều đặn đến nỗi mà những khao khát của họ cũng trở
thành của bạn.
Hãy nghĩ về chúng như là thử thách mà bạn cần vượt qua
để giúp người bạn đời được đắm chìm trong tình yêu của
bạn. Để khiến họ bất ngờ bằng cách vượt qua tất cả
những mong đợi của họ với sự tử tế của bạn. Nó có thể
đòi hỏi một sự hy sinh về tài chính hoặc không nhưng
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điều quan trọng là nó cần phản ánh trái tim của bạn rằng
bạn sẵn sàng làm điều đó vì họ.
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THE LOVE DARE - DAY 31
Tình yêu bền vững.
Trong tất cả những thử thách tình yêu bạn đã làm thì thử
thách này là cái cuối cùng. Qua khó khăn, tình yêu vẫn
đáng để tiếp tục theo đuổi. Qua thử thách, tình yêu vẫn
tiếp tục tiến về phía trước. Dù có bị đối xử bất công hay
bị ruồng bỏ, tình yêu không đầu hàng.
Tình yêu không bao giờ thất bại!
Rất nhiều lần khi cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng,
người chồng cố gắng phục hồi mọi thứ. Anh đi đến trước
người vợ, tuyên bố rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
trong quá khứ thì anh vẫn cam kết với cuộc hôn nhân này.
Tình yêu vẫn nồng cháy đến cuối cuộc đời. Anh đưa ra lời
hứa. Nhưng người vợ không muốn nghe những lời như
thế, cô giữ vững quan điểm của mình. Cô muốn chấm
dứt. Thế rồi cả hai không muốn kéo dài mối quan hệ nữa.
Họ cũng không còn muốn nó.
Người chồng thấy vậy cũng muốn rút lại lời nói của mình,
“Được thôi. Nếu em muốn chia tay thì hãy cứ để nó xảy
ra đúng như thế.”
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Nhưng nếu tình yêu thực sự là tình yêu thì nó chẳng cần
phải dông dài khi bị chối bỏ. Nếu tình yêu được yêu cầu
phải từ bỏ yêu thương thì đó chưa thực sự là tình yêu.
Tình yêu mà Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta không bao
giờ chấm dứt, không bao giờ dừng lại. Nếu đối tượng
được nhận tình yêu lựa chọn từ chối nó thì tình yêu vẫn
cứ như vậy, không có gì thay đổi cả.
Một lần nữa, tình yêu không bao giờ thất bại!
Không bao giờ.
Ngày hôm nay, thử thách của bạn là đưa ra tuyên bố về
tình yêu “bất khả chiến bại” của mình. Đây là cơ hội để
bạn khẳng định bất kể có sự không hoàn hảo nào đó tồn
tại, bất kể những sai lầm nào đó đã mắc phải - ở cả hai vợ
chồng bạn - thì tình yêu vẫn cứ ngày càng lớn hơn. Bất kể
họ đã làm gì hay họ thường làm gì sai với bạn thì bạn vẫn
lựa chọn yêu thương họ. Những ngày mà bạn phớt lờ hay
lạnh nhạt với người bạn đời đã chấm dứt. Giờ đây, bạn
chấp nhận con người họ như là món quà đặc biệt mà bạn
được nhận, và bạn hứa sẽ yêu thương họ mãi mãi cho
đến khi đầu bạc răng long.
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Hãy gửi cho họ một tấm thiệp hoặc để lại một giấy note
rằng, “Kể cả khi anh không thích điều anh đang đọc - kể
cả nếu anh không còn yêu em nữa - thì em vẫn chọn yêu
anh. Mãi mãi.”
Bởi vì tình yêu không bao giờ thất bại.
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THE LOVE DARE - DAY 32
Tình yêu là thỏa ước.
Trong tiếng Anh có hai từ: covenant (giao ước) và
contract (hợp đồng). Từ bây giờ, hãy coi cuộc hôn nhân
của bạn như là một giao ước, thay vì là một hợp đồng.
Hai từ này nghe có vẻ giống nhau về nghĩa và ý định
nhưng trong thực tế, chúng khác nhau nhiều. Coi hôn
nhân như một hợp đồng là kiểu như nói với người bạn
đời, “Anh sẽ đi cùng em và chúng ta hãy xem thử chuyện
này sẽ đi đến đâu.” Nhưng coi hôn nhân như một giao
ước sẽ thay đổi cách nói, “Anh trao bản thân mình cho
em và toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này đến hết
cuộc đời”.
Có nhiều sự khác nhau khác giữa giao ước và hợp đồng.
Một hợp đồng thường là một hiệp được viết ra dựa trên
sự mất lòng tin, vạch ra những điều kiện và hậu quả nếu
như các thỏa thuận bị phá vỡ. Trong khi đó, một giao ước
là một cam kết bằng miệng dựa trên lòng tin, đảm bảo
với ai đó rằng lời hứa của bạn là vô điều kiện và tốt đẹp.

99 | 136

Một hợp đồng là vì lợi ích cá nhân và đi kèm với sự giới
hạn về mặt nghĩa vụ pháp lý. Nó thiết lập ra khung thời
gian cho những thứ cuối cùng được đáp ứng và hoàn
thiện. Một giao ước là vì lợi ích của người khác và đi kèm
với trách nhiệm không giới hạn. Một hợp đồng có thể bị
phá vỡ với sự đồng ý của cả hai bên. Trong khi một giao
ước thường không bị phá vỡ.
Và đó là hôn nhân - một giao ước mạnh mẽ nhất trên Trái
Đất giữa hai con người, một người đàn ông và một người
phụ nữ gây dựng nên một tình yêu vô điều kiện và kéo
dài suốt đời.
Trong hôn nhân, nhẫn cưới biểu trưng cho những lời thề
của giao ước - chứ không đơn thuần chỉ là những cam kết
bạn hy vọng sẽ giữ được nhưng cũng là những lời hứa
được dự tính trước, được nói ra công khai và chứng nhận
bởi những người khác.
Cuộc sống của hai người đang ở trước mắt bạn. Nắm giữ
lấy nó, chiến đấu vì nó và không bao giờ từ bỏ.
Hãy thử thách chính bạn.
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THE LOVE DARE - DAY 33
Tình yêu là không thể.
Thử thách tình yêu bắt đầu với một bí mật. Nó là yếu tố
không thể nói ra nhưng ngày qua ngày, bạn cứ băn khoăn
về nó. Bạn không biết cách làm thế nào để diễn tả nó
thành lời.
Bí mật đó là: Bạn không thể nào tự tạo ra một tình yêu
vô điều kiện (agape love) chỉ bằng trái tim của bạn. Đó là
điều không thể. Nó vượt trên khả năng của bạn. Nó vượt
trên khả năng của tất cả chúng ta.
Bạn có thể dùng sự tử tế và quan tâm theo nhiều cách để
chứng minh tình yêu. Bạn có thể trở nên chu đáo và ân
cần hơn với người bạn đời. Nhưng yêu một người đầy
chân thành, không ích kỷ và vô điều kiện là một vấn đề
khác.
Vậy thì làm thế nào để bạn có được tình yêu này?
Cho dù bạn có thích hay không thì bạn không thể tự mình
có được. Chỉ duy nhất Chúa mới có thể làm. Nhưng bởi vì
tình yêu vĩ đại mà Chúa dành cho bạn - và tình yêu vĩ đại
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mà Chúa dành cho người bạn đời của bạn - nên Ngài đã
chọn thể hiện tình yêu của mình thông qua bạn.
Có lẽ bạn không tin. Có lẽ bạn nghĩ chỉ cần cố gắng và cam
kết đủ thì bạn có thể xây dựng được một tình yêu đầy hy
sinh, vô điều kiện, bền vững từ trái tim mình. Bạn muốn
tin rằng tình yêu ấy đã tồn tại ở trong bạn.
Nhưng bao nhiêu lần rồi bạn không thể giữ được lời hứa,
bạn nói dối, giận dữ, phản ứng thái quá và suy nghĩ xấu
về người bạn đời?
Bạn nhiêu lần bạn tự chứng minh rằng bạn không thể
kiểm soát sự giận dữ của mình? Bao nhiêu lần tình yêu
của bạn tạo động lực cho bạn để tha thứ và làm hòa với
người bạn đời khi xảy ra tranh cãi?
Sự thất bại này thể hiện bản chất tội lỗi của con người.
Tất cả chúng ta đều không làm theo những điều răn của
Chúa (Roma 3:23). Tất cả chúng ta đều thể hiện sự ích kỷ,
xấu xa và kiêu hãnh của mình. Và trừ khi có thứ gì đó
được thực hiện để làm sạch tội lỗi chúng ta, còn không
thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với Chúa về tất cả
những gì mình đã làm và phải chịu trừng phạt. Đó là lý do
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tại sao nếu bạn không làm đúng với Chúa thì bạn không
thể nào thực sự yêu thương người bạn đời bởi vì Chúa là
Cội Nguồn của tình yêu đó.
Bạn không thể cho đi điều bạn không có. Bạn không thể
dùng những thứ mà bạn chẳng hề sở hữu. Tương tự, bạn
không thể cho đi hàng triệu đô la nếu bạn không hề có nó
trong tay. Bạn không thể cho đi tình yêu với mức độ lớn
hơn những gì bạn có trong trái tim. Bạn có thể thử, nhưng
bạn sẽ thất bại.
Thế nên, đây là một tin đáng buồn cho bạn: Kiểu tình yêu
mà có thể đứng vững trước bất cứ áp lực nào nằm ngoài
tầm với của bạn, nếu bạn cứ tiếp tục chỉ nhìn vào bên
trong mình để tìm kiếm nó. Bạn cần một người khác mà
có thể cho bạn thứ tình yêu ấy.
“Tình yêu đến từ Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:7). Và chỉ có
những người mà cho phép Ngài bước vào trái tim của họ
thông qua đức tin vào Con của Ngài, Chúa Jesus - chỉ
những người mà nhận lấy Đức Thánh Linh thông qua đức
tin vào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ - thì mới có
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thể chạm tới sức mạnh thực sự của tình yêu. “Ngoài Ta
các ngươi chẳng làm chi được”. (Giăng 15:5).
Nhưng Ngài cũng nói, “Nếu các ngươi ở trong Ta, và
những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình
muốn, các ngươi sẽ được điều đó”, (Giăng 15:7). Chúa
đưa ra lời hứa thông qua Đấng Christ là sẽ trú ngụ trong
trái tim bạn thông qua đức tin nên bạn có thể “biết được
tình yêu của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả
năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn mọi
sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta được đầy tràn.” (Êphê-sô 3:19).
Khi bạn đầu hàng chính mình trước Chúa Jesus, sức mạnh
của Ngài sẽ làm việc trong đời sống của bạn. Dù bạn có
nỗ lực hết mình thì bạn cũng không thể tuân theo mọi
tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng Ngài “có thể thực hiện mọi
sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo
quyền năng đang hành động trong chúng ta”. (Ê-phê-sô
3:20). Đó là cách mà bạn yêu người bạn đời của mình.
Bí mật đã được tiết lộ này là sự kết thúc đầy hạnh phúc
cho những người mà sẽ dừng kháng cực và sẽ chấp nhận
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tình yêu của Chúa dành cho họ. Điều này có nghĩa tình
yêu mà Ngài “đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Đức
Thánh Linh” (Roma 5:5) luôn luôn có sẵn, bất cứ lúc nào
chúng ta lựa chọn tin vào tình yêu đó.

Có lẽ bạn chưa bao giờ dâng trái tim mình cho Chúa Jesus,
nhưng bạn cảm nhận được Ngài đang đến gần bạn hôm
nay. Có lẽ, bạn nhận ra lần đầu tiên bạn phá vỡ điều răn
của Chúa, rằng tội lỗi đang khiến bạn dần rời xa Ngài.
Nhưng Kinh Thánh nói nếu bạn ăn năn bằng cách tránh
xa tội lỗi và quay trở về với Chúa thì Ngài sẽ tha thứ cho
bạn bởi vì sự chết mà Chúa Jesus đã chịu trên thập tự giá.
Ngài đang theo đuổi bạn, không phải để giam cầm bạn
mà là để giải phóng bạn. Thế nên, hãy nhận lấy tình yêu
và sự tha thứ của Ngài. Sau đó, hãy chia sẻ tình yêu này
với người mà bạn yêu thương nhất.
Có lẽ, bạn đã tin Chúa, nhưng có lẽ bạn đã rời xa Chúa
một thời gian dài. Bạn không làm theo lời của Ngài, bạn
không cầu nguyện, bạn thậm chí cũng không đến Hội
Thánh nữa. Nhưng sự thật là bạn không thể nào sống
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thiếu Ngài và bạn không thể yêu thương vô điều kiện nếu
thiếu Ngài. Nếu bạn đặt niềm tin vào Ngài thì chẳng có gì
mà Ngài không thể làm cho cuộc hôn nhân của bạn.
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THE LOVE DARE - DAY 34
Tình yêu là Chúa Jesus.
Chúa Jesus đến “để tìm và cứu” bạn (Luke 19:10). Mọi
thứ mà bạn đã thất bại và không thể làm, mỗi một giây
phút mà bạn đã lãng phí cố gắng sửa chữa mọi thứ theo
cách của bạn - tất cả đều có thể được tha thứ và cứu vãn
bằng cách dâng đời sống của bạn lên Đấng mà ban đầu
đã ban cuộc sống đó cho bạn.
Có lẽ, bạn chưa bao giờ làm điều này. Vậy thì ngày hôm
nay chính là ngày bạn làm. “Này bây giờ là thời điểm
thuận lợi! Này, hôm nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô
6:2).
Có lẽ bạn đã làm điều này cách đây nhiều năm, nhưng
bạn đã để đời sống thuộc linh của mình ngày càng nghèo
nàn. Vậy thì “hãy ăn năn, hãy trở về với Đức Chúa Trời để
tội lỗi của anh chị em được xóa đi” (Công vụ các sứ đồ
3:19).
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Thậm chí kể bạn đã tin vào Đấng Christ và luôn nuôi
dưỡng đức tin này thì thử thách hôm nay cũng sẽ là một
sự nhắc nhở về những gì mà Ngài đã làm cho bạn.
Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta sinh ra đã là những
người tội lỗi, từ khoảnh khắc chúng ta chào đời. “Kìa, vừa
mới sinh ra, con đã là người có tội; con đã là tội nhân từ
lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con” (Thi Thiên 51:5).
“Vì tất cả chúng ta đều đã trở nên như kẻ bị ô uế, mọi
việc công chính của chúng con chẳng khác gì bộ đồ nhớp
nhúa” (Ê-sai 64:6). Không phải Đức Chúa Trời đẩy những
người vô tội xuống địa ngục. Chúng ta thực sự có tội.
Chúng ta xứng đáng bị như vậy. Chúng ta không đủ tốt
để sống cùng với Đấng Thánh Khiết.
Tuy nhiên, “Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến
thế gian để chúng ta nhờ Con ấy được sống” (1 Giăng
4:9). “Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, Nhưng đã
chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải
nắm giữ, Ngài đã làm cho mình trống không, Mặc lấy hình
thể của một nô lệ… Ngài tự hạ mình xuống, Vâng phục
cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự” (Philip 2:6108 | 136

8) “Ngài mang tội lỗi của chúng ta trong Thân thể Ngài
trên cây gỗ, để chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng
sống đối với sự công chính; nhờ những vết thương của
Ngài anh chị em được chữa lành” (1 Phi-e-rơ 2:24). Bằng
sự chết của mình, Ngài đã làm vô hiệu suy nghĩ rằng bạn
không được yêu thương và không có giá trị. Nếu bạn vẫn
đang cảm nhận theo hướng này thì bạn đang không nhìn
vào thập tự giá. Ngài đã chứng minh tình yêu của Ngài
dành cho bạn ở đó.
Tình yêu như thế này không thể được hiểu một cách hoàn
toàn. “Vì dễ gì có ai bằng lòng chết thay cho người công
chính; họa hoằn lắm mới có người chịu chết thay cho
người thiện lành. Còn Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu
của Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta là người có
tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:78).
Và tình yêu như thế này cũng không thể đạt được. “Vì
tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức
Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus
Christ.” (Rô-ma 6:23) “Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà
anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em,
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bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; đó không phải là
thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào” (Êphê-sô 2: 8-9).
Nhưng nó buộc phải được nhận lấy. “Vì nếu miệng bạn
xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng
Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn
sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính,
và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu” (Rô-ma
10: 9-10).
Khi bạn nhận lấy tình yêu mới và cuộc sống mới này như
thể của bạn thì bạn được tự do yêu theo cách mà trước
đây bạn không thể nào có khả năng để làm chúng.
Ngài sẵn sàng yêu bạn mặc dù bạn không xứng đáng với
tình yêu đó, thậm chí kể cả khi bạn không yêu Ngài. Ngài
có thể nhìn thấy tất cả những lỗi lầm, khiếm khuyết của
bạn nhưng vẫn chọn yêu bạn. Tình yêu của Ngài là sự hy
sinh vĩ đại nhất để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của bạn. Kết
quả, bạn có thể (bằng ân điển của Ngài) sống với sự viên
mãn và phước lành từ tình yêu của Ngài. Bây giờ và mãi
mãi.
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Điều này có nghĩa bạn giờ sẽ chia sẻ tình yêu này với
người bạn đời của bạn. Bạn yêu họ thậm chí khi họ không
yêu bạn. Bạn nhìn thấy tất cả những lỗi lầm và khiếm
khuyết của họ nhưng vẫn chọn yêu họ. Mặc dù bạn không
thể đáp ứng nhu cầu của họ theo cách Đức Chúa Trời có
thể, nhưng bạn có thể trở thành công cụ của Ngài để đáp
ứng nhu cầu của người bạn đời. Kết quả, người bạn đời
của bạn có thể sống với sự viên mãn và phước lành từ
tình yêu của bạn. Bây giờ và cho đến lúc chết.
Tình yêu đích thực được tìm thấy chỉ trong Đấng Christ.
Và sau khi bạn đã nhận lấy quà tặng cuộc sống mới từ
Ngài bằng cách chấp nhận sự chết của Ngài và sự tha thứ
của Ngài với tội lỗi của bạn thì cuối cùng, bạn đã sẵn sàng
để sống với thử thách.
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THE LOVE DARE - DAY 35
Tình yêu được thỏa mãn trong Chúa.
Ngày 35 là một ngày rất quan trọng trong chuỗi Thử
Thách Tình Yêu này và trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ
đối mặt với một nhu cầu rất rõ ràng trong trái tim của
mỗi con người. Và có lẽ lần đầu tiên, bạn sẽ nhận ra nhu
cầu này thực sự riêng tư như thế nào. Bạn có lẽ nhận ra
rằng chẳng có gì từ tài năng hay nguồn lực của bạn có thể
sửa chữa được những tổn thương mà tội lỗi của bạn gây
ra, và Đấng Christ là Người duy nhất mà có thể cung cấp
cho bạn thứ bạn thiếu. Nếu bạn chấp nhận Ngài bằng đức
tin của bạn và dâng đời sống của bạn lên Ngài, để Ngài
dẫn dắt bạn thì bạn sẽ có sức mạnh trong mọi thứ bạn
làm, bao gồm cả cuộc hôn nhân của bạn.
Bất kể bạn chưa hề biết đến Chúa hay bạn đã là một môn
đồ của Ngài trong thời gian dài thì bây giờ đều là lúc để
bạn xác quyết lại một điều trong tâm trí của bạn, đó là:
bạn cần Chúa mỗi ngày. Chỉ có Ngài thôi mới có thể làm
thỏa mãn mọi thứ, ngay cả khi tất cả những thứ xung
quanh đều đi ngược lại với bạn.
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Chồng của bạn có thể về nhà muộn. Một lần nữa. Chúa
luôn hiện diện đúng thời điểm.
Vợ của bạn có thể khiến bạn nản lòng. Một lần nữa. Chúa
luôn thực hiện đúng lời hứa của Ngài.
Mỗi ngày bạn đặt kỳ vọng của mình vào người bạn đời.
Đôi khi, những kỳ vọng ấy được đáp ứng. Nhưng đôi khi,
chúng không. Không bao giờ họ thỏa mãn tất cả những gì
mà bạn muốn họ làm cho bạn - một phần bởi vì một vài
đòi hỏi của bạn có thể vô lý, một phần bởi vì người bạn
đời của bạn cũng chỉ là con người.
Tuy nhiên, Chúa không hề như thế. Bất cứ ai đến với Ngài
và khẳng định sự phụ thuộc của họ vào Ngài đều nhận
thấy Ngài đáng tin cậy như thế nào.
Người bạn đời của bạn có thể cho bạn một sự bình an
trong tâm hồn? Không. Nhưng Chúa có thể. “Đừng lo lắng
gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin,
và cảm tạ trình dâng những nhu cầu của anh chị em lên
Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt qua
mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị
em trong Đức Chúa Jesus Christ” (Phi-lip 4:6-7).
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Người bạn đời của bạn có thể bằng lòng bất kể dù bạn có
rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Không. Nhưng Chúa có
thể. “Tôi biết sống trong cảnh thiếu thốn và cũng biết
sống trong cảnh dư dật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi
đều học bí quyết sống thỏa lòng, dù no hay đói, dù dư dật
hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực
cho tôi” (Phi-lip 4:12-13).
Có nhiều nhu cầu trong cuộc sống mà chỉ có Chúa mới có
thể làm thỏa mãn hoàn toàn. Mặc dù chồng hoặc vợ của
bạn có thể giúp bạn đạt được một số yêu cầu - ít nhất là
đôi khi - nhưng chỉ có Chúa mới có thể làm trọn vẹn tất
cả. Nhu cầu của bạn cho tình yêu. Nhu cầu của bạn cho
sự chấp nhận. Nhu cầu của bạn về niềm vui. Đã đến lúc
dừng kỳ vọng vào ai đó hay thứ gì đó để giúp bạn lúc nào
cũng thấy nhiều năng lượng và hài lòng. Chỉ Chúa mới có
thể làm điều đó khi bạn học được cách dựa vào Ngài.
“Nguyện xin Đức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi
nhu cầu cho anh chị em theo sựu giàu có của Ngài trong
nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ (Phi-lip 4:19).
Nhu cầu về tình yêu, sự bình an và đủ đầy là thực. Không
ai nói rằng bạn không nên có chúng. Nhưng thay vì gắn
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chặt vào những thứ bất ổn và thay đổi - sức khỏe - tiền
bạc, thậm chí là cảm xúc và sự chú tâm của người bạn đời
- thì hãy gắn chặt vào Chúa. Ngài là Đấng duy nhất trong
cuộc đời bạn mà không bao giờ thay đổi. Sự chân thành
của Ngài, niềm tin của Ngài và lời hứa của Ngài đối với
con của Ngài sẽ luôn luôn còn mãi. Đó là lý do tại sao bạn
nên tìm kiếm Ngài mỗi ngày.
Lý do duy nhất khiến chúng ta không tìm kiếm Ngài bởi vì
chúng ta thực sự không tin Ngài có thể cung cấp cho nhu
cầu của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh nói, “Hãy vui thỏa
trong Chúa, rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao
ước” (Thi Thiên 37:4). Khi chúng ta tìm kiếm Ngài đầu
tiên, yêu Ngài đầu tiên, đặt mối quan hệ với Ngài lên ưu
tiên hàng đầu thì Ngài hứa sẽ cung cấp cho chúng ta điều
chúng ta thực sự cần - thứ mà thực sự sẽ khiến chúng ta
hài lòng.
Chúa là người chu cấp cho bạn hàng ngày, trong mọi thứ
bạn cần có.
-----------------
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THE LOVE DARE - DAY 36
Tình yêu ca ngợi sự trung tín với Đức Chúa Trời.
Những thứ trong cuộc sống như quan điểm của đồng
nghiệp, tin tức trên Tivi, Internet, tin nhắn của bạn bè, và
nhiều thứ khác có thể cám dỗ bạn rời xa khỏi Kinh Thánh.
Chúng nói rằng ăn mặc đẹp để gây ấn tượng với đàn ông
là điều tốt. Chúng nói rằng những lời nói văng tục hay
thiếu văn hóa trên phim ảnh không vấn đề gì với người
đã trưởng thành. Chúng nói rằng đi nhà thờ không quan
trọng. Chúng nói rằng mỗi người tìm kiếm Chúa theo cách
riêng, chẳng ai giống ai.
Chúng nói rất nhiều thứ. Chúng nói to và thường xuyên
đến nỗi mà nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bắt đầu tin
vào chúng và quên đi lời dạy của Đức Chúa Trời. Chúng
ta có thể bắt đầu tin vào điều những người khác đang tin
và nghĩ theo những gì mà họ đang nghĩ.
Nhưng ý nghĩa của “một cuộc sống đích thực” thay đổi
mạnh mẽ khi chúng ta hiểu Lời của Chúa là sự thể hiện
sâu sắc nhất cuộc sống đích thực là gì. Lời dạy của Ngài
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không chỉ là những suy đoán đúng đắn về điều gì là quan
trọng, mà còn là những nguyên tắc phản ánh bản chất
thực sự của mọi vật và cách Ngài tạo dựng nên thế giới
này. Những lý tưởng và hướng dẫn của Ngài là những con
đường duy nhất để đi tới phước lành thật sự, và khi
chúng ta nhìn thấy mọi người vâng phục Ngài thì điều này
cũng khiến chúng ta vui sướng.
Điều gì làm bạn tự hào nhất về người chồng của mình?
Đó có phải là khi anh ấy về nhà với một chiếc cúp vàng từ
một trò chơi ở công ty, hay khi anh ấy tập hợp gia đình
lại để cầu nguyện cùng nhau và đọc lời của Chúa trước
khi đi ngủ?
Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất về người vợ của mình?
Đó có phải là khi nhìn thấy cô ấy sơn màu mới cho phòng
ngủ của con, hay khi cô ấy tha thứ cho người hàng xóm
dù con chó của họ đã làm hỏng vườn cây của cô ấy?
Bạn là một trong những người ảnh hưởng nhất tới cuộc
sống của người bạn đời. Bạn có đã và đang sử dụng ảnh
hưởng của mình để hướng họ tới việc tôn vinh Chúa hay
rời xa Chúa?
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Tình yêu hân hoan nhất trong những thứ mà làm Chúa
hài lòng. Khi người bạn đời của bạn lớn dần lên trong đức
tin vào Chúa, trưởng thành hơn trong hiểu biết, tìm kiếm
sự thánh khiết và sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho mọi người
- nghĩa là trở nên có trách nhiệm về mặt thuộc linh trong
gia đình - thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên hân hoan
về điều đó.
“Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa
Trời về anh chị em, và đó là điều phải lẽ, bởi vì đức tin
của anh chị em đã tăng trưởng mạnh mẽ, và tình yêu của
mỗi người trong anh chị em đối với nhau cũng gia tăng.
Thật vậy, chúng tôi nói một cách hãnh diện về anh chị em
giữa các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì anh chị em đã
kiên trì và giữ vững đức tin trước mọi hình thức bách hại
và những đau khổ mà anh chị em đã gánh chịu” (2 Tê-salô-ni-ca 1:4).
Sự hân hoan này nên là thứ tiếp sức cho chúng ta khi
chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện ở người bạn đời. Hơn
nhiều so với việc tiết kiệm được tiền khi đi mua sắm. Hơn
nhiều so với thành công trong công việc.
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Hãy hạnh phúc với bất cứ thành công nào mà người bạn
đời của bạn đạt được. Nhưng hãy dành những lời chúc
nồng nhất nhiệt cho những khi mà họ tôn vinh Chúa, yêu
Chúa bằng sự thờ phượng và vâng phục.
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THE LOVE DARE - DAY 37
Tình yêu là lời của Chúa.
Đối với một số người, Kinh Thánh dường như quá lớn để
hiểu hết. Nó là một thử thách không thể đạt được. Họ
không biết bắt đầu ở đâu và làm thế nào để bắt đầu.
Nhưng với một người đã tin Chúa, bạn không một mình
khi cố gắng nắm bắt được bối cảnh lớn và những ý nghĩa
đằng sau Kinh Thánh. Đức Thánh Linh ở trong người bạn
là ngọn đèn chiếu sáng cho sự thật. “Nhưng Đức Chúa
Trời đã bày tỏ những điều nầy cho chúng ta qua Thánh
Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều
sâu nhiệm của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:10). Và bởi
vì ngọn đèn vĩnh cửu của Ngài, Kinh Thánh giờ đây là của
bạn để đọc, để hấp thụ, để hiểu và để sống dựa vào.
Nhưng đầu tiên, bạn cần phải cam kết làm nó.
Hãy đắm chìm trong nó. Nếu đây không phải là thói quen
của bạn thì bây giờ đã đến lúc bạn đọc từng phần của
Kinh Thánh mỗi ngày. Lý tưởng nhất là cả vợ và chồng
cùng đọc nó - buổi sáng, hoặc có lẽ trước khi đi ngủ. “Con
hết lòng tìm kiếm Chúa, Đừng để con lạc khỏi các điều
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răn Chúa. Con giấu lời Chúa trong lòng con, Để con không
phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:10-11).
Tiếp tục học về Kinh Thánh: Kinh Thánh rất sâu sắc và thử
thách. Đó là lý do tại sao đến Hội Thánh - nơi mà lời của
Chúa được dạy một cách đúng đắn và trung tín là điều rất
quan trọng. Bằng cách nghe các mục sư giải thích, bạn sẽ
có quan điểm rộng hơn và cân bằng hơn về điều mà Chúa
muốn nói thông qua Lời của Ngài. Bạn cũng sẽ được gặp
gỡ với những người đang muốn hiểu rõ Lời của Chúa và
muốn được nuôi dưỡng bởi những sự thật của Kinh
Thánh. “Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học
và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với
ai,” (2 Ti-mô-thê 3:14).
Sống với Kinh Thánh: Không giống như hầu hết các cuốn
sách khác - chỉ được thiết kế để đọc và hấp thụ, Kinh
Thánh là một cuốn sách “sống”. Nó “sống” bởi vì Đức
Thánh Linh đồng thuận với những từ ngữ trong cuốn
sách. Nó “sống” bởi vì nó trở thành một phần của con
người bạn, cách bạn nghĩ và điều bạn làm. “Hãy làm theo
lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).
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Chúa Jesus nói về những người mà xây dựng cuộc đời của
họ trên cát - suy luận của họ, những dự đoán của họ và lý
giải của họ. Khi cơn bão cuộc đời ập đến (điều mà lúc nào
cũng có), cát sẽ lún dần và không còn giữ được hình hài
nữa. Ngôi nhà của họ có thể có ánh sáng và trông rất đẹp
một thời gian ngắn thôi, nhưng chúng sẽ là những tai họa
chờ để ập đến. Cuối cùng, chúng sẽ sụp đổ.
Nhưng Chúa Jesus nói “Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì
giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên
vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô
mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vầng
đá” (Ma-thi-ơ 7: 24 - 25).
Khi ngôi nhà của bạn được xây dựng dựa trên sự vững
chắc của Lời của Chúa thì nó sẽ chống lại được mọi sự
hủy hoại. Đó là bởi vì Chúa có một kế hoạch đúng đắn cho
mọi thứ, và Ngài tiết lộ những kế hoạch này qua Lời của
Ngài. Lời của Ngài vẫn ở đó và chờ đợi bất cứ ai đến đọc
và áp dụng.
Chúa có một kế hoạch theo cách mà bạn có thể kiểm soát
tiền bạc. Một kế hoạch về cách mà bạn nuôi con lớn. Một
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kế hoạch về cách mà bạn đối xử với cơ thể của bạn. Một
kế hoạch về cách bạn tiêu xài thời gian. Một kế hoạch mà
giúp bạn kiểm soát mâu thuẫn.
Mỗi một khía cạnh cuộc sống bạn cam kết, những nguyên
tắc của Chúa sẽ càng trở nên mạnh hơn và kéo dài lâu
hơn nữa theo thời gian. Nhưng bất cứ phần nào trong
bạn chống lại Ngài thì bạn sẽ trở nên yếu đuối và cuối
cùng sẽ thất bại khi cơn bão cuộc đời tấn công bạn.
Những cặp vợ chồng khôn ngoan sẽ biết xây dựng ngôi
nhà của họ trên Lời của Chúa.
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THE LOVE DARE - DAY 38
Tình yêu đồng thuận trong lời cầu nguyện.
Nếu ai đó nói với bạn rằng bằng cách thay đổi một thứ
trong hôn nhân, bạn có thể đảm bảo gần 100% chắc chắn
cuộc sống của cả hai người sẽ được cải thiện đáng kể thì
ít nhất bạn cũng muốn biết thứ đó là thứ gì. Và với nhiều
cặp vợ chồng cùng tin Chúa thì “một thứ” đó chính là việc
luyện tập cầu nguyện cùng nhau hàng ngày.
Đối với một người không trân trọng giá trị thuộc linh,
điều này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nếu ai đó bảo họ cùng
nhau cầu nguyện là yếu tố cốt lõi của một cuộc hôn nhân
hạnh phúc lâu bền và giúp cho sự gần gũi về mặt tình dục
của hai người trở nên mạnh mẽ hơn thì họ sẽ nghĩ rằng
bạn gần như đang nói hơi quá. Nhưng sự hợp nhất hình
thành giữa một người đàn ông và một người phụ nữ mà
thường xuyên cầu nguyện cùng nhau tạo nên một sự kết
nối mạnh mẽ và chắc chắn. Trong sự thiêng liêng của hôn
nhân, cầu nguyện cùng nhau có thể tạo ra những điều kỳ
diệu trong mọi mặt của mối quan hệ.
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Khi hai người kết hợp với nhau thành vợ và chồng, Đức
Chúa Trời tặng cho mỗi người một món quà cưới - một
đối tác để cùng cầu nguyện với nhau cho đến hết cuộc
đời. Khi bạn cần sự khôn ngoan cho một quyết định nào
đó, bạn và người bạn đời sẽ cùng cầu nguyện xin Chúa
câu trả lời. Khi bạn gặp khó khăn với nỗi sợ và bất an,
người bạn đời ấy sẽ nắm tay bạn và cầu nguyện xin sự
bình an cho bạn. Khi bạn và người bạn đời không hòa
thuận và không thể vượt qua một cuộc tranh luận hay
mâu thuẫn thì bạn có thể dừng lại, hạ vũ khí của bạn
xuống và cùng người bạn đời cầu nguyện ngay lúc đó. Cầu
nguyện nên là một hành động tự động khi bạn không biết
nên làm gì.
Thật khó để duy trì sự giận dữ lâu với người mà bạn đang
cầu nguyện cho họ. Thật khó để không chùn lại khi bạn
nghe người bạn đời khóc òa đầy khiêm nhường trước
Chúa và cầu xin Ngài chữa lành cho cuộc khủng hoảng
giữa bạn và họ. Trong lời cầu nguyện, cả hai người đều
nhớ rằng Chúa đã tạo ra chính họ. Và trong sự hiện diện
của Ngài, sự không hòa hợp hòa quyện thành một vẻ đẹp.
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Cầu nguyện cho người bạn đời dẫn dắt trái tim bạn tới
việc quan tâm nhiều hơn tới họ. Nhưng quan trọng hơn,
Chúa hài lòng khi Ngài nhìn thấy cả hai bạn đều khiêm
nhường và cùng nhau tìm kiếm sự hiện diện của Ngài.
Phước lành của Ngài sẽ đến với bạn khi cả hai bạn cùng
đồng thuận trong lời cầu nguyện.
Cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc xóa tan căng thẳng.
Cầu nguyện còn là một đặc quyền để tận hưởng mỗi
ngày. Khi bạn biết rằng thời gian để cầu nguyện đang chờ
đợi bạn trước khi đi ngủ thì nó sẽ thay đổi cách bạn tiêu
xài thời gian buổi tối của mình. Thậm chí khi những lời
cầu nguyện của cả hai người rất ngắn và đi thẳng vào vấn
đề thì nó vẫn sẽ là một cuộc hẹn thường nhật mà bạn có
thể đưa kế hoạch trong ngày của mình vào quỹ đạo, luôn
đặt Chúa vào trung tâm của mọi thứ.
Thời gian đầu, thói quen này có thể khá là khó khăn và
không thoải mái. Càng cố gắng làm nó, bạn còn có thể
cảm thấy nặng nề và trách nhiệm. Nhưng hãy nhớ rằng
Chúa muốn bạn gắn kết với Ngài - mời bạn cùng tham gia
- và Ngài sẽ giúp bạn trưởng thành khi bạn nghiêm túc
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cầu nguyện và nỗ lực cầu nguyện trong những lúc bạn
không biết phải nói gì.
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THE LOVE DARE - DAY 39
Tình yêu là động lực.
Không phải lúc nào người bạn đời cũng tạo động lực cho
tình yêu của bạn. Thực tế, rất nhiều lần chính họ khiến
bạn nản lòng và khó để tìm thấy nguồn cảm hứng yêu
thương nữa. Họ thậm chí còn chẳng muốn nhận lấy tình
cảm của bạn khi bạn cố thể hiện nó ra ngoài. Đây đơn
giản chỉ là bản chất của cuộc sống mà thôi, kể cả trong
một cuộc hôn nhân khá lành mạnh thì cũng có những lúc
như vậy.
Tuy nhiên, có một thứ mà chắc chắn không bao giờ thay
đổi. Khi Chúa là lý do cho tình yêu thương của bạn thì khả
năng yêu thương của bạn sẽ luôn được đảm bảo. Đó là
bởi vì tình yêu đến từ Ngài.
Hãy nghĩ như thế này. Khi bạn là một đứa trẻ, bố mẹ đặt
ra những quy tắc yêu cầu bạn phải tuân theo. Phải đi ngủ
đúng giờ. Phải giữ phòng thật sạch. Phải hoàn thành bài
tập trước khi đi chơi. Nếu bạn giống như đa phần mọi
người thì bạn thường sẽ tuân thủ chúng. Và nếu như nó
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không đi kèm với hậu quả hay không có sự ép buộc thì
bạn có lẽ sẽ không tuân thủ hoàn toàn.
Nhưng nếu bạn biết đến Chúa Jesus hay được học Kinh
Thánh thì bạn có thể sẽ được biết đến lời dạy này “Hỡi
người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì
ấy là điều đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-sê 3:20). Nếu bạn ghi
nhớ nó trong lòng thì bạn hiểu bạn không cần bố mẹ của
bạn giải thích nữa.
Giờ đây, đấy không còn là trận chiến về ý chí giữa bạn và
bố mẹ bạn. Giờ đây đó chỉ là giữa bạn và Chúa. Bố mẹ của
bạn chỉ là những người ở giữa mà thôi.
Nhưng hóa ra, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái sẽ ngày
càng được nâng cao hơn nữa bằng cách để Chúa trở
thành Người truyền động lực. Hãy xem xét những điều
sau khi làm hài lòng Chúa trở thành mục tiêu của chúng
ta:
Công việc: “Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như làm cho
Chúa chứ không phải cho người ta” (Cô-lô-sê 3:23).
Phục vụ: “Hỡi các công nhân, hãy vâng lời các chủ mình
theo phần xác trong mọi sự, không phải chỉ khi nào họ
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chú ý, như những người làm vừa lòng loài người, nhưng
làm việc thật lòng, vì kính sợ Chúa” (Cô-lô-sê 3:22).
Làm việc chăm chỉ: “Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như
làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, vì biết rằng
anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ
nghiệp. Chúa, là Đấng Christ, mới thật sự là Đấng anh chị
em đang phục vụ” (Cô-lô-sê 3:23-24).
Hôn nhân: “Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng
mình, như thế mới thích hiệp trong Chúa” (Cô-lô-sê 3:18).
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng
Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội
thánh” (Ê-phê-sô 5:25).
Tình yêu mà bạn cần dành cho cuộc hôn nhân của bạn
không phụ thuộc vào sự ngọt ngào hay sự phù hợp của
người bạn đời. Tình yêu giữa người vợ và người chồng
nên có một mục tiêu hàng đầu: tôn vinh Chúa với sự tận
tâm và chân thành.
Sự thay đổi về cái cần tập trung và góc nhìn này rất quan
trọng đối với một người Cơ Đốc. Có thể thức dậy mỗi
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không chỉ cho mọi nhu cầu cá nhân của bạn mà còn là mọi
nhu cầu của người bạn đời - sẽ thay đổi toàn bộ lý do bạn
muốn kết nối với người bạn đời.
Sự không hoàn hảo của một người không còn là thứ
quyết định bạn yêu họ bao nhiêu nữa. Giờ đây, đó là
Chúa của bạn - Ngài sử dụng một con người tội lỗi như
chính bạn để bạn tặng tình yêu thương cho một người
khác.
Vợ của bạn gần đây có khó nói chuyện không? Cô ấy có
bất đồng với bạn khiến bạn mất kiên nhẫn? Cô ấy có dừng
lại không? Đừng kìm lại tình yêu chỉ bởi vì cô ấy nghĩ khác
bạn. Hãy yêu cô ấy giống như “Chúa dành tình yêu cho cô
ấy vậy”.
Chồng của bạn có thể hiện sự thờ ơ khi bạn chia sẻ điều
gì đó không? Bạn có cảm thấy tổn thương khi anh ấy
không sẵn sàng cởi mở? Bạn có mệt mỏi vì anh ấy khi anh
ấy chẳng nói chuyện với bạn nhiều, chứ chưa nói đến việc
trò chuyện với con cái? Đừng trả đũa bằng cách cũng im
lặng và thờ ơ. Hãy tiếp tục yêu anh ấy, giống như “Chúa
dành tình yêu cho anh ấy vậy”.
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Tình yêu được truyền năng lượng chỉ bởi trách nhiệm sẽ
không kéo dài được lâu. Và tình yêu chỉ được truyền năng
lượng bởi những điều khoản có thể không bao giờ đảm
bảo cho một cuộc hôn nhân lành mạnh, đầy sức sống. Chỉ
có tình yêu được nâng đỡ bởi Chúa và biết ơn tất cả
những gì Ngài đã làm mới có thể tự thân vững chắc được,
kể cả khi tất cả những lý do khác khiến chúng ta muốn
chùn bước.
Những người mà cảm thấy ổn với một cuộc hôn nhân
bình thường có thể không chịu thay đổi điều đã xảy ra và
chỉ hy vọng vào điều tốt đẹp. Nhưng nếu bạn cam kết
dành cho người bạn đời tình yêu tuyệt vời nhất có thể thì
bạn cần phải hướng tới một động lực cao nhất. Tình yêu
mà tập trung vào Chúa là không giới hạn ở những đỉnh
cao mà nó có thể đạt được.
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THE LOVE DARE - DAY 40
Tình yêu mang đến sự hợp nhất.
Một trong những điều thú vị nhất của cuốn Kinh Thánh
đó là cách mà các cuốn sách được liên kết với nhau, chủ
đề nhất quán, xuyên suốt từ đầu sách tới cuối sách. Mặc
dù được viết cách đây 1.600 năm bởi hơn 40 người với
nền tảng và kỹ năng khác nhau, nhưng tác giả đằng sau
những lời dạy đó vẫn là Đức Chúa Trời - một giọng nói
duy nhất rất dễ nhận thấy. Và Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy
cho đến hôm nay, cũng với một chủ đề thống nhất đó.
Sự hợp nhất. Cùng nhau. Một thể.
Từ buổi ban đầu của sự sáng tạo, chúng ta thấy sự hợp
nhất của Ngài trong công việc qua Chúa Ba Ngôi - Cha,
Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời - Cha ở đó, sáng
tạo ra thiên đàng và thế gian. Đức Thánh Linh “vận hành
trên mặt nước” (Sáng Thế Ký 1:2). Và “Con là ánh sáng
rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung
thực của bản thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3) cùng làm cho
những thứ chưa hiện hữu thành hiện hữu. “Chúng Ta hãy
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tạo nên loài người theo hình ảnh của Chúng Ta và giống
như Chúng Ta” (Sáng thế ký 1:26).
Chúng ta. Của chúng ta.
Tất cả 3 ngôi này đều nằm trong một thể hợp nhất hoàn
hảo của tâm trí và mục đích.
Sau đó, chúng ta lại thấy Chúa Jesus được báp têm bởi
nước, khi Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu và
tiếng Cha phán từ trời. “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp
lòng Ta hoàn toàn” (Ma-thi-ơ 3:17).
Sau đó, Chúa Jesus nói, “Vì Ta từ trời xuống, không phải
để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Giăng
6:38). Khao khát của Ngài để đáp lời cầu nguyện của các
môn đồ là “để Cha được tôn vinh nơi Con” (Giăng 14:13).
Ngài nói Cha sẽ ban tặng Đức Thánh Linh cho những
người có đức tin, để biết rằng Đức Thánh Linh là biểu lộ
xác thực về Con mà Cha yêu, vì “không ai có thể biết được
ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức
Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:11).
Cha, Con và Đức Thánh Linh là một thể thống nhất
nguyên vẹn. Ba ngôi phục vụ lẫn nhau, yêu thương lẫn
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nhau và tôn vinh nhau. Mặc dù ngang bằng nhau nhưng
mỗi ngôi vui sướng khi một ngôi khác vui sướng. Mặc dù
khác nhau, nhưng ba ngôi là một, không thể chia tách.
Và bởi vì mối quan hệ này quá đặc biệt - quá tiêu biểu
cho sự bao la và oai nghiêm của Đức Chúa Trời - nên Ngài
đã chọn để chúng ta được trải nghiệm nó. Trong mối
quan hệ duy nhất giữa vợ và chồng, hai cá thể khác biệt
cũng hợp nhất về mặt thuộc linh để tạo thành “một thịt”
(Sáng thế ký 2:24). Và “loài người không được phân rẽ
những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (Mác 10:9).
Đó là vẻ đẹp của sự hợp nhất.
Chồng - Điều gì sẽ xảy ra trong hôn nhân của bạn nếu bạn
dành hết bản thân mình để yêu thương, trân trọng và
phục vụ người vợ trong tất cả mọi thứ? Sẽ thế nào nếu
bạn quyết định rằng việc bảo vệ sự hợp nhất của bạn với
người phụ nữ ấy là xứng đáng với mọi sự hy sinh và mọi
biểu hiện tình yêu mà bạn có thể mang đến? Sự thay đổi
nào trong ngôi nhà của bạn nếu bạn duy trì cách nghĩ này
trong mối quan hệ của bạn hàng ngày?
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Vợ - Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đặt ra sứ mệnh cho bản
thân đó là làm mọi thứ có thể để thúc đẩy sự đồng thuận
trong trái tim bạn với người chồng? Sẽ thế nào nếu mọi
sự đe dọa tới sự hợp nhất của bạn bị loại bỏ nhờ tình yêu,
sự khiêm nhường, và vị tha? Hôn nhân của bạn sẽ như
thế nào nếu bạn không bao giờ chia rẽ sự hợp nhất của
hai người nữa?
Hãy yêu người đó vì họ là một phần của cơ thể bạn. Hãy
phục vụ người đó vì những nhu cầu của họ không thể chia
tách khỏi nhu cầu của bạn. Trân trọng người mà khi họ
được đặt trên bệ phóng tình yêu thì cũng sẽ nâng bạn lên
trước sự hiện diện của Chúa, tất cả đồng thời.
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