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Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn 
ra như hoạch định. Trong nhiều trường 
hợp, chúng ta có thể thích ứng. Tuy nhiên, 

khi những giấc mơ sâu thẳm nhất, những hy vọng ấp 
ủ từ lâu tan vỡ thì làm thế nào để chúng ta đối diện? 
Đôi khi Chúa nói không và chúng ta không thể hiểu 
hay tìm được lời giải thích nào cả. Sheridan Voysey và 
vợ là Merryn đã kinh nghiệm nhiều hoang mạc của 
những giấc mơ tan vỡ. Trong hành trình của mình, 

     Giới Thiệu
Khi Chúa Nói Không
Từ Giấc Mơ Tan Vỡ Đến Khởi Đầu Tươi Mới
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họ học biết nhiều điều về chính mình và về Đức Chúa 
Trời. Họ cũng học biết rằng “không” chưa hẳn là câu 
trả lời cuối cùng.
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Vào đêm Giáng Sinh năm 2010, vợ tôi nhận được 
cuộc điện thoại:

“Xin chào Merryn, tôi là Emily gọi đến từ bệnh viện.”
Giáng Sinh năm ấy cứ ngỡ là mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất. 

Chỉ vài ngày trước đó, chúng tôi nhận được tin bất ngờ, là điều 
chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ nhận được. Sau 10 năm nỗ lực 
thử mọi phương pháp khả dĩ để có một gia đình thực sự trọn vẹn, 
chúng tôi nhận được tin Merryn mang thai.

Merryn đã có thai!
Sau một thập kỷ chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng có thể 

chào đón một đứa bé. Đây là điều rất khó tin.

một 
Hoang Mạc Của 
Những Giấc Mơ Tan Vỡ 
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Merryn và tôi thu xếp đồ đạc và đi từ Sydney đến Brisbane để 
đón Giáng Sinh cùng gia đình, cả nhà chào đón chúng tôi bằng 
những giọt nước mắt vui mừng khi biết tin vui. Và giờ đây cô 
Emily từ khoa Thụ Tinh Ống Nghiệm đang trao đổi với vợ tôi 
về kết quả của kỳ kiểm tra máu gần nhất. 

Phải, đây sẽ là mùa Giáng Sinh rất đặc biệt.

Mong Đợi
Tôi vẫn còn nhớ ngày Merryn và tôi quyết định lập gia đình. 
Đó là vào năm 2000. Khi chúng tôi kết hôn được 5 năm, cuộc 
sống đã ổn định, và lúc đó có lẽ là thời điểm thích hợp để có con. 
Như bất cứ cặp vợ chồng nào quyết định có con, chúng tôi luôn 
tìm kiếm dấu hiệu thành công mỗi 28 ngày. Mỗi tháng đều là sự 
mong đợi. Và những tháng đầu tiên đều kết thúc bằng sự thất 
vọng bởi vì chúng tôi đã quá hy vọng.

Mong đợi, thất vọng. Mong đợi, 
thất vọng. 

Chúng tôi biết mình cần phải kiên 
nhẫn. Việc thụ thai cần một khoảng 
thời gian nhất định. Nhưng sau 9 
tháng không có kết quả, chúng tôi 
quyết định làm một vài xét nghiệm. 
Và kết quả nói rằng vấn đề nằm ở 
tôi, và nếu không có sự can thiệp của 
Chúa hoặc không có công nghệ hỗ trợ, 
giấc mơ có con dường như rất xa vời.

Như các cặp vợ chồng hiếm muộn 
khác, chúng tôi phải đối mặt với nhiều 

Là tín đồ sốt sắng, 
chúng tôi nhanh 
chóng chuyển 
sự tập chú của 

mình sang lời cầu 
nguyện chữa lành.
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thăng trầm cảm xúc. Trong một tháng, chúng tôi cùng nhìn 
những cơ hội mà sự việc này mang đến: Chúng tôi sẽ có nhiều 
thời gian hơn cho nhau và ít nhu cầu tài chính hơn; chúng tôi 
sẽ ít bị bó buộc một chỗ hơn và có thể thoải mái du lịch. Nhưng 
rồi cảm xúc đó không kéo dài được lâu, chúng tôi nhận ra việc 
không có con không hề quá hấp dẫn như suy nghĩ. Và ước muốn 
có một “phiên bản bé nhỏ” của riêng mình đã quay trở lại. 

Chúng tôi thử các chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm chức 
năng, và nhiều thứ khác để tăng khả năng mang thai. Là tín đồ 
sốt sắng, chúng tôi nhanh chóng chuyển sự tập chú của mình 
sang lời cầu nguyện chữa lành.

Vào một đêm nọ, một nhóm nhỏ đã họp lại tại phòng khách 
để cầu nguyện cho chúng tôi. Khi họ 
đặt tay trên tôi và cầu nguyện, điều kỳ 
lạ gì đó đã diễn ra. Thình lình, tôi bật 
khóc. Từ trước đến giờ, Merryn chưa 
bao giờ thấy tôi khóc, tôi vốn dĩ không 
hay khóc. Nhưng đêm đó, cô ấy đã 
thấy tôi khóc – một nỗi cay đắng sâu  
thẳm trong lòng. Sau đó, tôi cảm nhận 
rằng mình đã gặp Chúa cách đặc biệt. 
Như thể điều gì đó đã được cất ra khỏi 
tôi, điều này giống như sự chữa lành 
vậy. Và trong 28 ngày tiếp theo, chúng 
tôi tiếp tục mong đợi… và lại tiếp tục 
thất vọng.

Merryn nói với tôi: “Có lẽ chúng 
ta nên thử phương pháp thụ tinh ống 

Lẽ nào tôi đã thiếu 
đức tin khi cầu 
nguyện? Lẽ nào 

các diễn giả thuộc 
trường phái thịnh 
vượng nói đúng, tôi 
phải thực sự tin thì 
mới có con được? 
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nghiệm?”
Năm 2006, chúng tôi thử phương pháp thụ tinh ống nghiệm 

lần đầu tiên. Quá trình khá đau đớn với Merryn và là phương 
pháp điều trị có xâm lấn đối với cơ thể của cả hai. Nhưng gia 
đình và bạn bè trên khắp đất nước cầu thay cho chúng tôi nên 
trong những ngày sau đó, chúng tôi luôn thấy tràn đầy hy vọng.

Tuy nhiên, lại một lần nữa, hy vọng trở thành thất vọng.
Vào một ngày năm 2007, Merryn nói với tôi: “Anh có nghĩ là 

chúng ta nên thử nhận con nuôi không?”
Tám tháng sau, chúng tôi hoàn tất những bài kiểm tra đánh 

giá tiêu chuẩn để trở thành cha mẹ nuôi. Nhân viên xã hội nói 
với chúng tôi tại buổi hẹn cuối cùng: “Anh chị là cặp vợ chồng 
rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm tìm được đứa trẻ phù hợp với 
anh chị. Hãy đợi điện thoại của chúng tôi nhé.”

Sau đó chúng tôi bắt đầu đợi cuộc gọi từ phòng công tác xã hội. 
Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, rồi đến hai tháng, sáu 

tháng, và chín tháng, vẫn không có cuộc gọi nào. Và sau hơn 20 
tháng không có tin tức gì, Merryn cảm thấy rất tồi tệ, cô ấy nói: 

“Em không thể tiếp tục được nữa! Cuộc sống của chúng ta bị 
bó buộc trong sự chờ đợi, quay cuồng giữa cảm xúc hy vọng rồi 
thất vọng. Hay là mình thử thụ tinh ống nghiệm một lần nữa?”

Và năm 2010, chúng tôi thực hiện nỗ lực cuối cùng để có con 
bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cho đến thời điểm 
đó, tôi đã tự hỏi phải chăng vấn đề nằm ở đời sống thuộc linh 
của tôi. Lẽ nào tôi đã thiếu đức tin khi cầu nguyện? Lẽ nào các 
diễn giả thuộc trường phái thịnh vượng nói đúng, tôi cần phải 
thực sự tin thì mới có con được? Vì vậy, khi phôi thai đầu tiên 
được cấy vào tử cung của Merryn, tôi cầu nguyện: “Chúa ôi, con 
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không chỉ xin Ngài cho con một đứa con, mà con tin Ngài sẽ cho 
con một đứa con!” Những người khác cũng cầu nguyện, và sau 
đó là mong chờ, mong chờ và mong chờ! 

Và lại tiếp tục thất vọng.
Một phôi khác lại được cấy, rồi tiếp đến một phôi thai khác, 

rồi một phôi thai khác nữa. Mỗi lần như thế, chúng tôi luôn 
mong chờ rằng phôi thai ấy sẽ thành công.

Vào giữa tháng 12 năm 2010 – mười năm kể từ khi quyết 
định lập gia đình – phôi thai cuối cùng được cấy. Chúng tôi 
cùng đồng ý rằng đây sẽ là nỗ lực cuối cùng. Chúng tôi không 
thể cứ tiếp tục sống trong tình trạng này. Vào thời điểm đó, 
Merryn và tôi cảm thấy tâm linh trống rỗng, cũng rất ít dành 
thời gian cầu nguyện. Nhưng bạn bè và gia đình của chúng tôi 
vẫn tiếp tục trung tín cầu nguyện, và mong ước của họ đã được 
đáp lời qua… cuộc điện thoại.

Đó là cô Emily từ bệnh viện mà chúng tôi thực hiện thụ tinh 
ống nghiệm. Cô ấy nói: “Tôi đã kiểm 
tra với bác sĩ và chúng tôi đều đồng 
ý rằng mọi việc đang tiến triển tốt”. 
Merryn hỏi lại vì không muốn hiểu 
lầm: “Chị nói “tốt” là có nghĩa gì?”

“Chỉ số nội tiết tố (hoóc-môn) của 
chị đang ổn định ở mức chúng tôi 
nghĩ rằng sẽ có thể thụ thai.”

Merryn đặt điện thoại xuống và 
khóc vì bất ngờ. Mẹ tôi đã khóc lớn 
trong niềm vui mừng khi nghe tin, và 
bạn bè nhắn tin cho chúng tôi trong 

“Phép màu đã xảy 
ra! Sau mười năm 
chờ đợi, cuối cùng 
anh cũng có một 

đứa con!” 
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nước mắt vui mừng. Họ nói: “Chúa đã đáp lời cầu nguyện của 
anh! Phép màu đã xảy ra! Sau mười năm chờ đợi, cuối cùng anh 
cũng có một đứa con!”

Và đó là khi chúng tôi lên xe và chạy đến Brisbane để dành 
mùa Giáng Sinh đặc biệt này với gia đình.

Hành Trình Qua Hoang Mạc
“Xin chào Merryn!”, giọng nói trong điện thoại vang lên vào 
đêm Giáng Sinh, “Tôi là Emily từ bệnh viện”. 

Merryn nghĩ thầm: Ôi thật tuyệt, kết quả của lần thử máu gần 
nhất đã có! 

Emily tiếp tục nói với giọng khe khẽ: “Tôi e là có vài thứ đã 
thay đổi.”

“Ý chị là gì?” Merryn hỏi.
“Lượng nội tiết tố để thụ thai đã giảm đi nhiều.”
“Nhưng chị đã nói rằng tôi đã có... ”
“Tôi rất xin lỗi.”
Sau đó, kết quả siêu âm đã xác thực lại rõ, chưa từng có 

một đứa bé nào ở bên trong Merryn. Túi thai là nguyên nhân 
cho biểu hiện trông như có thai, nhưng đáng lẽ bên trong phải 
chứa một mầm sống nhỏ bé, thì trong đó hoàn toàn trống rỗng. 
Merryn đặt điện thoại xuống, bước vào phòng ngủ và nằm cuộn 
trên giường như tư thế của thai nhi. Giấc mơ có một đứa con 
suốt 10 năm của chúng tôi đã kết thúc. 

Chúng tôi không còn tâm trạng nào để kỷ niệm lễ Giáng 
Sinh nữa. Dọn lại đồ đạc lên xe và chúng tôi bắt đầu chuyến đi 
dài trở về Sydney. Dừng lại tại một nhà nghỉ trên đường, chúng 
tôi bước vào và quăng ba lô xuống sàn, Merryn ngã xuống 
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giường và khóc. Sau đó, tôi lấy quyển nhật ký của mình ra và 
bắt đầu ghi:

Chúa ôi, Ngài thật tàn nhẫn khi bỏ rơi chúng con 
trong hoang mạc. Chúng con đã lang thang trong 
nhiều năm, mệt mỏi, đói khát và bối rối. Trong 
khoảnh khắc, chúng con dường như đã thấy được 
miền đất hứa, nhưng ngay lập tức, Ngài ngăn chúng 
con bước vào.

Giấc Mơ Tan Vỡ Của Bạn 
Nếu bạn đã từng kinh nghiệm giấc mơ tan vỡ theo bất kỳ cách 
nào – có thể là ước muốn được kết hôn nhưng vẫn còn độc thân, 
hoặc có thể là những nỗ lực để duy trì cuộc hôn nhân nhưng nó 
vẫn kết thúc, hoặc là sự nghiệp của bạn chưa bao giờ thành công, 
hay thình lình nhận kết quả chẩn đoán bệnh đập tan mọi hy 
vọng, cũng có thể là giống chúng tôi, bạn không thể có con – có 
lẽ bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói khi sử dụng cụm từ “hoang mạc”. 
Hoang mạc là vùng đất khô cằn giữa 
mong ước và thỏa nguyện – nơi mà 
chúng ta cứ đi loanh quanh, chờ đợi 
nhưng không bao giờ đến được “Miền 
Đất Hứa” – người bạn đời, sự nghiệp, 
sự chữa lành hay con cái. 

Khi bạn chờ đợi người bạn đời, 
sự chữa lành hay thăng tiến trong sự 
nghiệp, và khi bạn có lẽ đã nhìn thấy 

“miền đất hứa” ở một người đàn ông 
điển trai, bản chẩn đoán bệnh tình 

Hoang mạc là vùng 
đất khô cằn giữa 
mong ước và thỏa 

nguyện.
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khả quan hơn nhưng sau đó lại không hề có sự tiến triển nào, 
bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang đi trong hoang mạc – mệt 
mỏi, kiệt sức, buồn bã, bối rối. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, cảm 
giác thất bại ám ảnh bạn, và có lẽ bạn luôn ganh tị với những 
người sở hữu điều bạn không có và giận dữ với Chúa vì từ chối 
điều bạn cầu xin.

Hoang mạc là nơi rất khắc nghiệt, khó có thể sinh sống.
Nhưng cảm tạ Chúa vì có những điều lớn lao hơn những giấc 

mơ tan vỡ và sự thất vọng.
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Hoang mạc mà tôi đã viết vào đêm Giáng Sinh định 
mệnh đó. Kinh nghiệm hoang mạc là những gì chúng 
tôi đã trải qua trong hành trình của mình. 

Tất nhiên, tôi lấy hình ảnh này từ một câu chuyện Kinh 
Thánh rất tuyệt vời trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Trong câu 
chuyện đó, hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên đã được giải phóng 
để đến Miền Đất Hứa sau hơn 400 năm làm nô lệ. Điều tưởng 
chừng sẽ là cuộc phiêu lưu cho dân Y-sơ-ra-ên đã sớm trở thành 
thử thách khó quên của họ – chuyến đi bộ 11 ngày trở thành 
hành trình 40 năm đi lang thang trong hoang mạc (Xuất. 12:31-
20:26, Dân. 10-36). Vài tháng sau khi ước mơ của chúng tôi chấm 

hai 
Vượt Qua Hoang Mạc

Nơi Bày Tỏ
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dứt, tôi đọc lại câu chuyện này. Và tôi nhận ra rằng có nhiều 
điều khác trong hoang mạc chứ không chỉ là đau khổ. 

Sự Bày Tỏ Trong Hoang Mạc
Hành trình trong hoang mạc được tóm gọn trong phân đoạn 
Kinh Thánh ngắn – Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-9. Chúng ta 
đọc câu chuyện khi cuộc hành trình đã gần kết thúc và dân Do 
Thái sắp bước vào Đất Hứa. Môi-se đứng trước mặt dân chúng 
và kể lại những gì Đức Chúa Trời đã làm trong suốt thời gian họ 
đi trong hoang mạc.

Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong 
bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử 
thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có 
tuân giữ điều răn của Ngài hay không (Phục Truyền 
Luật Lệ Ký 8:2).

Những ai đã trải qua sẽ biết rằng hoang mạc là nơi thử thách. 
Nhưng mục đích của thử thách là bày tỏ sự thật. Môi-se nói rằng 
Đức Chúa Trời đã dẫn dân Do Thái qua hoang mạc “để biết rõ 
lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không”. 
Hoang mạc là nơi bày tỏ. Hoang mạc có cách để tiết lộ sự thật 
về chúng ta. Và hoang mạc cũng có cách để tiết lộ những điều 
chất chứa trong tấm lòng chúng ta. 

Bày Tỏ Tấm Lòng Của Chúng Ta
Merryn và tôi đã quyết định tôn kính Chúa khi chúng tôi bước 
đi trong hoang mạc hiếm muộn. Chúng tôi đã cam kết sẽ cấy 
mọi phôi thai có được từ quá trình thụ tinh ống nghiệm, chúng 
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tôi sẽ không bỏ đi bất kỳ phôi thai nào 
cho đến khi thành công. Tuy nhiên, 
lý thuyết luôn dễ hơn thực hành. Rất 
nhiều lần bác sĩ nói với chúng tôi rằng 
phôi thai có chất lượng kém và không 
đáng bỏ ra hàng nghìn đô-la để cấy. 
Và nhiều lần chúng tôi vẫn quyết 
định cấy dù thế nào đi nữa. Nhưng có 
một lần chúng tôi đã không làm. Tôi 
hy vọng chúng tôi đã có quyết định 
đúng đắn. 

Giống như chúng tôi, có lẽ đã có lúc trong cuộc đời, bạn nói 
với Chúa rằng: “Cuộc đời con thuộc Ngài. Con sẽ làm bất kỳ việc 
gì Ngài muốn con làm và đi bất cứ nơi đâu Ngài muốn con đi”. 
Trong hoang mạc, những ý định tốt đẹp đó sẽ được thử nghiệm. 
Liệu chúng ta có giữ lời hứa nguyện của mình khi mọi thứ dần 
trở nên khó khăn? Liệu chúng ta vẫn tiếp tục theo Ngài khi phải 
trả giá đắt? Những con đường tắt về mặt đạo đức thường cám dỗ 
khi chúng ta khao khát điều gì đó. Dân Y-sơ-ra-ên đã hạ mình 
xuống trong hoang mạc (Phục truyền 8:2). Chúng ta cũng sẽ 
như vậy. Có lẽ chúng ta không theo Chúa với sự vâng lời tuyệt 
đối như chúng ta từng nghĩ. 

Dân Do Thái đã nhiều lần lằm bằm trong hoang mạc – về 
thức ăn, nước uống và các mối nguy hiểm khác trên hành trình 
(Dân Số Ký 11:4-6; 14:1-4; 20:2-4). “Đức Chúa Trời há có thể dọn 
bàn trong hoang mạc được sao?”, họ hỏi cách đầy hoài nghi về 
sự chăm sóc của Chúa trong xứ của chim kền kền và cát (Thi 

Thiên 78:19). Chúng ta cũng vậy, hoang mạc sẽ bày tỏ mức độ tin 

Hoang mạc là nơi 
bày tỏ. Hoang mạc 
có cách để tiết lộ sự 

thật về chúng ta.
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cậy Chúa của chúng ta. 
Như phần mở đầu của quyển nhật ký tiết lộ, hoang mạc đưa 

đức tin của Merryn vào sự thử nghiệm.
Tôi ước gì mình có thể đặt niềm tin nơi Chúa một 
lần nữa. Tôi ước gì có thể tin rằng có một kế hoạch 
lớn lao hay lý do nào đó đằng sau việc Ngài không 
cho chúng tôi có con.

Liệu bạn có còn tin cậy Chúa không khi đã hết lòng 
cầu xin nhưng lại bị từ chối?

Có lẽ Chúa không tốt lành. 
Giống như dân Y-sơ-ra-ên, Merryn chưa bao giờ nghi ngờ sự 

hiện diện của Chúa trong hoang mạc, nhưng cô ấy nghi ngờ sự 
tốt lành của Ngài. Khi đối diện với nghịch cảnh, đức tin của cô 
ấy không còn trọn vẹn, nhưng nghi ngờ, bối rối và đôi lúc cay 
đắng. Hoang mạc sẽ bày tỏ điều gì đó trong tấm lòng tôi.

Vài tuần trước đêm Giáng Sinh định mệnh ấy, Merryn và tôi 
ngồi bên nhau tại cảng Sydney vào buổi chiều tối, và nói chuyện 
về tương lai.

Merryn nói: “Nếu như không thể có con, thật khó cho em để 
cứ tiếp tục cuộc sống như bình thường”. 

Tôi hỏi: “Vậy nếu như chúng ta thật sự không có con thì có 
thể làm gì để em được yên ủi?” 

“Em muốn bắt đầu cuộc sống mới, tại một đất nước khác.” 
“Nước ngoài?”
“Nếu như không có con, chúng ta chuyển đến Châu Âu sống 

được không?”
Giấc mơ trở thành mẹ của Merryn đã sớm bị từ chối, nhưng 
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giấc mơ mới này là điều có thể thực hiện. Tôi có nên giúp cô 
ấy không? Tôi không thích cái giá phải trả cho giấc mơ này. 
Để chuyển ra nước ngoài sinh sống, tôi phải rời bỏ cuộc sống 
và mục vụ đang rất tốt tại Úc – sự nghiệp viết lách, giảng dạy 
và chương trình radio quốc gia là giấc mơ 10 năm mới thành 
hiện thực – để đến một vùng đất lạ lẫm và trở thành một người 
không ai biết đến. Hãy hỏi bất kỳ nhà xuất bản nào, bạn sẽ biết 
rằng dường như không có cơ hội xuất bản nào nếu tác giả không 
được ai biết đến. 

Để thực hiện giấc mơ này của Merryn, tôi phải từ bỏ giấc 
mơ của chính mình. Tôi phải từ bỏ tầm ảnh hưởng mà tôi đang 
có cho Chúa.

Trong khi hoang mạc bày tỏ sự thiếu tin cậy Chúa của 
Merryn, tôi tự hỏi có phải hoang mạc cũng đã chỉ ra thần 
tượng nhỏ của tôi – tôi muốn có tầm ảnh hưởng (Thi Thiên 
106:19, 28; A-mốt 5:25-27). Tôi đã bắt đầu cảm thấy mình quan 
trọng nhờ kênh radio, hay thành tựu trong lĩnh vực viết lách 
thay vì từ chính Đức Chúa Trời.

Hoang mạc là nơi bày tỏ. Nó tiết lộ những gì chất chứa trong 
tấm lòng của chúng ta. Nó tiết lộ mức độ tin cậy Chúa của 
chúng ta.

Nơi Chu Cấp
Với một số người, hoang mạc là nơi chiến đấu. Với họ, nỗi đau 
và những giấc mơ tan vỡ không có chỗ trong cuộc đời của Cơ 
Đốc nhân và những điều đó chắc chắn sẽ phải lui xa, họ sẽ được 
phục hồi và chữa lành. Một người bạn của tôi vừa mới qua đời 
vì bệnh ung thư. Với cô ấy, ngày cô qua đời là ngày cô “trói buộc 
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ma quỷ” và đánh đuổi “linh của sự chết” ra khỏi thân thể. Đối 
với cô, hoang mạc là nơi chiến đấu.

Với những người khác, hoang mạc là nơi cam chịu. Với họ, nỗi 
đau và những giấc mơ tan vỡ là điều bình thường của thế giới sa 
ngã này, và đó là điều chúng ta cần lường trước, chấp nhận và 
chịu đựng nó. Vài năm trước đây, một người bạn khác của tôi 
cũng qua đời vì bệnh ung thư. Anh ấy từ chối tất cả những lời cầu 
nguyện chữa lành bởi vì trong suy nghĩ của anh ấy, mọi điều xảy 
ra trong cuộc sống đều theo ý muốn của Chúa và căn bệnh ung 
thư của anh cũng là chương trình của Chúa. Vì vậy, anh chấp 
nhận và kiên nhẫn chịu đựng.

Có lúc chúng ta cần chiến đấu, nhưng có lúc chúng ta cần 
chấp nhận. Nhưng Môi-se không hề xem hoang mạc là nơi 
chiến đấu hay chấp nhận. Đầu tiên, ông nhận biết hoang mạc là 
nơi bày tỏ. Và ông mô tả một điều khác.

Sự Chu Cấp Trong Hoang Mạc 
Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại Chúa đã dẫn họ qua hoang 
mạc thế nào. Chúa không bỏ rơi họ tại đó – Ngài luôn ở cùng 
họ, Ngài hành động trong tấm lòng họ suốt hành trình đó. Sau 
đó, Môi-se nói điều này:

Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói 
khổ rồi cho anh em ăn ma-na mà anh em và tổ phụ 
anh em chưa từng biết… Suốt bốn mươi năm nay áo 
quần anh em không sờn rách, chân anh em chẳng 
sưng phù (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3-4).

Dù dân sự lằm bằm và oán trách, nhưng Chúa vẫn chu cấp cho 
họ ma-na từ trời, chim cút, nước từ vầng đá và áo quần không sờn 
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rách (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13-15; 17:3-7). Hoang mạc không chỉ là 
nơi bày tỏ đối với họ – nhưng còn là nơi chu cấp.

Và hoang mạc cũng là nơi như vậy đối với Merryn và tôi. 
Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng nhận biết.

Chính những giấc mơ tan vỡ đã giới hạn tầm nhìn của bạn. 
Cuộc đời của bạn cũng sẽ sớm bị trói buộc trong bốn bức tường 
nan đề – bốn bức tường của khoa Thụ Tinh Ống Nghiệm, của 
văn phòng tư vấn, của tình trạng độc thân, hay của bệnh viện 
– và bạn bỏ lỡ những điều tốt lành Chúa ban mỗi ngày như sự 
sống, hơi thở, sức khỏe, công việc, nghệ thuật, thể thao hay thú 
nuôi. Ở trong hoang mạc, chúng ta dễ bỏ lỡ những ơn phước 

hằng ngày, đẩy những ơn phước ra xa 
và đặt nan đề lên trên hết.

Và chúng ta cũng quên đi những 
cách cụ thể mà Chúa đã chu cấp cho 
mình. Trong mười năm Merryn và tôi 
đối diện với những niềm hy vọng tan 
biến về việc có con, chúng tôi lại có 
được nhiều điều khác như hợp đồng 
viết sách, chương trình radio hằng 
mơ ước, tài chính, những người bạn 
xuất hiện lúc chúng tôi cần nhất, và 
sự nghiệp nghiên cứu y học đã phần 
nào mang lại ý nghĩa cho cuộc sống 
của Merryn. Nhưng khi ước mơ có 
một đứa con chấm dứt, Merryn cần 
một khởi đầu mới. Liệu Chúa có chu 
cấp điều đó không?

Chính những giấc 
mơ tan vỡ đã hạn 
chế tầm nhìn của 
bạn… bạn bỏ lỡ 

những điều tốt lành 
Chúa ban cho mỗi 
ngày như sự sống, 
hơi thở, sức khỏe, 
công việc, nghệ 

thuật, thể thao hay 
thú nuôi.
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Theo Cách Chúng Tôi Không Ngờ Đến
Vài tháng sau cuộc trò chuyện tại cảng Sydney, điện thoại ở văn 
phòng của tôi reo lên. Đó là Merryn. Vợ tôi báo tin: “Em vừa 
nhận được e-mail từ hội đồng phỏng vấn”.

Tôi hỏi: “Đã có kết quả rồi à?”
“Đã có rồi. Anh muốn nghe em đọc không?”
Có rất nhiều điều đã xảy ra trong những tuần vừa qua. Tôi 

đã nộp đơn xin nghỉ việc ở chương trình radio và thông báo với 
các nhà xuất bản rằng tôi sắp rời khỏi Úc. Merryn cũng đã xin 
nghỉ việc, và chúng tôi vẫn chưa biết chính xác mình sẽ đi đâu. 
Merryn muốn chuyển đến Thụy Sĩ, nhưng ngay sau đó chúng 
tôi biết rằng chúng tôi không thể có visa để nhập cảnh. Lại một 
giấc mơ khác dường như sắp tan vỡ. 

Nhưng chỉ mới vài ngày trước, một cơ hội bất ngờ đến với 
Merryn khi cô ấy ứng tuyển vào trường đại học ở nước Anh, nơi 
mà vấn đề visa không khó khăn. Hội đồng giáo sư đã phỏng vấn 
cô ấy qua điện thoại, liên tục hỏi về những mô hình rủi ro, các 
phân tích về phân nhóm, các kích cỡ mẫu phi tham số – những 
công cụ trong nghiên cứu y học của cô ấy. Merryn đã trả lời tốt 
nhất có thể nhưng không quá hy vọng vào cuộc phỏng vấn. Họ 
nói rằng kết quả sẽ có sau hai tuần, đây cũng là lý do tôi khá ngạc 
nhiên khi kết quả có sớm. 

“Đọc e-mail cho anh nghe thử”, tôi nói khi đang cố gắng đoán 
cảm xúc của Merryn qua giọng nói của cô ấy.

Merryn bắt đầu đọc: “E-mail nói rằng, ‘Chúng tôi rất vui để 
mời cô làm việc tại vị trí thống kê y tế của Trung Tâm Số Liệu 
Y Khoa, Đại học Oxford’”.

Đại học Oxford! Merryn được nhận vào làm việc tại một 
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trong những trường đại học danh giá nhất thế giới. Chúng tôi 
chưa từng nghĩ tới điều đó.

Hoang mạc là nơi kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa, thường 
theo cách mà chúng ta không ngờ đến.

Nơi Khám Phá
Môi-se đã nhắc dân sự rằng: “Còn trong hoang mạc, là nơi anh 
em thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẵm anh em như một 
người cha bồng ẵm con qua từng chặng đường cho đến khi tới 
nơi nầy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:31). Và bây giờ, khi nói với 
dân Y-sơ-ra-ên ở giai đoạn họ kết thúc cuộc hành trình, Môi-
se nói:

Vậy, anh em phải nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-
va Đức Chúa Trời sửa phạt anh em như người cha 
sửa phạt con trai mình (8:5).

Cha. Con. Bồng ẵm. Kỷ luật. Đừng bỏ lỡ bất kỳ từ nào. Tất 
cả đều rất quan trọng. 

Ở thời điểm này, dân Y-sơ-ra-ên 
đã nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng 
Sáng Tạo, Vua, Đấng Chiến Cự, Đấng 
Phán Xét. Qua hoang mạc, họ nhận 
biết Chúa trong khía cạnh khác – 
Ngài là Người Cha. Hoang mạc không 
chỉ là nơi bày tỏ và chu cấp cho dân 
Y-sơ-ra-ên – đó còn là nơi khám phá. 
Qua hoang mạc, họ khám phá ra rằng 
Đức Chúa Trời là Cha của họ và họ là 
con cái Ngài.

Qua hoang mạc, 
họ nhận biết Chúa 
trong khía cạnh 
khác – Ngài là 

Người Cha.
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Tôi Là Ai?
Vợ chồng tôi thu dọn hành lý, bán xe hơi, cho thuê căn hộ tại 
Sydney và cho đi tất cả những vật dụng trẻ em mà chúng tôi đã 
thu thập trong suốt nhiều năm – xe đẩy, nôi, yếm, bình nước, 
sách, nệm trẻ em và ghế dựa cao. Chúng tôi lên máy bay, cài 
dây an toàn, và sau những chuyến nghỉ dưỡng tại Ý và Thụy 
Sỹ, chúng tôi đã đến ngôi nhà mới tại Oxford, vương quốc Anh. 
John Wesley đã từng đi trên con đường này. C.S. Lewis từng 
sống đâu đó ở góc phố này. Suốt nhiều thế kỷ, những nhà khoa 
học, nhà văn, chính trị gia nổi tiếng khắp thế giới đã được giáo 
dục tại đây. Lịch sử được khắc vào từng viên gạch của thành 
phố này thật đáng kinh ngạc. Ngày đầu tiên Merryn đi làm tại 
trường Đại học Oxford đã đến. “Trông em như thế nào?” vợ tôi 
hỏi khi bước vào nhà bếp, trên người đang mặc bộ đồ mới mua 
cho dịp đặc biệt này.

“Em yêu”, tôi nói, “khi mấy nhà thống kê số liệu y tế nhìn thấy 
em hôm nay, chắc chắn họ sẽ làm đổ trà vô chiếc áo khoác màu 
be của họ”.

Chúng tôi cười lớn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Chúng 
tôi đã trải qua một hành trình dài để đến đây không phải để kết 
thúc, nhưng suy nghĩ lo sợ rằng công việc lại là một giấc mơ tan 
vỡ khác đối với Merryn cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tuy nhiên, Merryn đã trở về nhà với vẻ mặt tươi cười. Và nụ 
cười đó vẫn kéo dài suốt nhiều tuần, nhiều tháng. Thực sự mà 
nói, sau khi đi qua hoang mạc hiếm muộn, Oxford dường như 
trở thành Đất Hứa của Merryn. Chẳng bao lâu sau đó, cô ấy trở 
về nhà mỗi ngày với niềm vui trong từng bước đi, những bài viết 
của cô ấy được đăng trên các tạp chí lớn, và cô ấy vui thỏa với 
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ngôi nhà mới của chúng tôi.
Mọi thứ lại hơi khó khăn với tôi. Dù được những người có 

mối quan hệ tốt giới thiệu nhưng đài radio BBC vẫn không trả 
lời các cuộc gọi của tôi. Tôi bắt đầu viết một quyển sách mới 
nhưng cả hai nhà xuất bản đều nhanh chóng từ chối. Tại sao? 
Họ nói: “Sheridan Voysey là ai? Chúng tôi chưa bao giờ nghe tên 
này ở nước Anh”. 

Nhiều tháng trôi qua, vì bị từ chối nên một số cảm xúc tiêu 
cực đã dấy lên trong lòng tôi: cảm xúc ghen tị với những tác 
giả, diễn giả có những điều mà tôi không có, và cảm giác mình 
không hề quan trọng dày vò tôi. Ngươi từng có hàng ngàn thính 
giả và độc giả, một giọng nói nhỏ thì thầm bên trong tôi, nhưng 
bây giờ không còn ai quan tâm tới điều gì ngươi nói nữa. Ngươi 
không còn bất kì ảnh hưởng thuộc linh gì nữa, kỹ năng chuyên môn 
cũng vô dụng. Ngươi từng tạo ra những điều khác biệt, nhưng bây 
giờ ngươi không còn tầm ảnh hưởng gì nữa.

Oxford trở thành Miền Đất Hứa đối với Merryn. Nhưng với 
tôi, nó trở thành một hoang mạc mới. Không có vai trò ý nghĩa 
nào hay mục đích sống, tôi không còn biết tôi là ai. 

Ngài Là Ai, Chúng Ta Là Ai 
Hầu hết chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên những điều tốt 
đẹp nhưng cuối cùng chỉ là thứ yếu. Bạn thường miêu tả bản 
thân với người khác thế nào? Có lẽ là “vợ”, “chồng”, “mẹ” hay là 

“cha.” Hoặc là “nghệ sĩ”, “kiến trúc sư”, “giáo viên”, hoặc là “lập 
trình viên”. Nhưng bạn là ai nếu bạn không phải là người vợ, 
người chồng, người mẹ hay người cha? Bạn là ai nếu một ngày 
bạn không còn là nghệ sĩ, kiến trúc sư, giáo viên, lập trình viên 
hoặc là bất kì nghề nghiệp nào mà bạn thích thú hay muốn trở 
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thành? Trong hoang mạc, chúng tôi bị tước đi tất cả những điều 
tốt nhưng là thứ yếu đó. Merryn không thể trở thành mẹ. Tôi 
cũng không còn dẫn chương trình phát thanh nữa. Khi tất cả 
những gì chúng ta mơ ước hoặc sở hữu không còn nữa, liệu có 
còn lại điều gì sâu sắc hơn, vững chãi hơn không?

Hãy nghe lại những lời của Môi-se:
Còn trong hoang mạc, là nơi anh em thấy Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời đã bồng ẵm anh em như một người 
cha bồng ẵm con…

Đây chính là điều duy nhất còn lại khi những điều thứ yếu kia 
bị tước đi: Bạn là con trai, con gái của 
Cha Thiên Thượng. Và không có bất 
kì điều gì có thể tước đi địa vị quan 
trọng này. Thành công không thể lay 
chuyển nó, thất bại cũng vậy. Địa vị 
đó không hề bị ảnh hưởng dù là bệnh 
tật, thảm họa, hay thậm chí là sự chết. 
Tên của bạn được ghi vào sách trên 
thiên đàng (Lu-ca 10:20). Không gì có 
thể phân cách bạn khỏi tình yêu của 
Cha Thiên Thượng (Rô-ma 8:38-39). 
Trong I Giăng 3:1, sứ đồ Giăng nói với 
chúng ta: “Hãy xem Đức Chúa Cha 
đã ban cho chúng ta tình yêu thương 
lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được 
gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và 
chúng ta thật là con cái Ngài!” Vai 
trò, vị trí, địa vị xã hội có thể thay đổi 

Đây chính là điều 
duy nhất còn lại 
khi những điều 

thứ yếu kia bị tước 
đi: Bạn là con trai, 
con gái của Cha 

Thiên Thượng. Vai 
trò hoặc vị trí của 
bạn có thể thay đổi 
nhưng địa vị này sẽ 

còn đến đời đời.
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nhưng địa vị này sẽ còn đến đời đời. 
Tất nhiên, tôi đã biết địa vị của mình trong Đấng Christ từ 

lâu. Tôi đã giảng dạy về nó. Nhưng khi ở trong hoang mạc, tôi 
khám phá về địa vị của mình cách trọn vẹn. Cho dù tôi thành 
công hay thất bại, được vỗ tay khen ngợi hay bị lãng quên, tôi 
vẫn là con cái của Chúa. Và chỉ có điều đó mới quan trọng.

Trong hoang mạc, chúng tôi thực sự khám phá ra địa vị của 
mình: là con cái của Đức Chúa Trời – Cha Thiên Thượng của 
chúng ta. 

Nơi Biến Đổi
Hoang mạc của những giấc mơ tan vỡ có thể là nơi rất khô cằn 
và khắc nghiệt, nhưng nó cũng là nơi bày tỏ, chu cấp và khám 
phá. Tuy nhiên, Môi-se vẫn chưa dừng ở đó. Còn một điều nữa 
về hoang mạc mà ông muốn dân Y-sơ-ra-ên nhận biết:

Vậy, anh em hãy tuân giữ những điều răn của Giê-
hô-va Đức Chúa Trời, đi trong các đường lối Ngài 
và kính sợ Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa 
anh em vào một vùng đất tốt tươi, có nhiều sông 
suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng 
và trên đồi núi. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:6-7)

Vùng đất tốt tươi. Nơi bày tỏ, chu cấp và khám phá. Giờ đây 
Môi-se cho biết rằng hoang mạc còn là nơi biến đổi.

Hoang mạc là vùng đất ở giữa những điều từng ở trong quá 
khứ và những điều sẽ đến trong tương lai – là nơi ở giữa sự nô 
lệ và tự do, giữa sự non nớt và khôn ngoan, giữa lời hứa của 
Đức Chúa Trời và sự hoàn thành lời hứa đó, giữa con người 
cũ và con người mới mà chúng ta sẽ trở thành. Sau bốn mươi 
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năm lang thang trong hoang mạc, cánh cửa Đất Hứa đang ở 
ngay trước mặt họ. Sau bốn mươi ngày ở trong hoang mạc, 
Chúa Jêsus bắt đầu sứ mạng làm thay đổi thế giới (Mác 1:12-15). 
Những điều này cho chúng ta hy vọng để bước tiếp cuộc hành 
trình khó khăn:

Sau hoang mạc, một khởi đầu mới sẽ đến. 

Những Khởi Đầu Mới
Vài tuần trước cuộc gọi đêm Giáng Sinh đã kết thúc giấc mơ có 
một gia đình trọn vẹn của chúng tôi, tôi đã phỏng vấn Adrian 
Plass - một nhà văn, nhà thơ hài hước người Anh - trên chương 
trình radio. Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã trò 
chuyện cùng nhau và tôi đã chia sẻ một chút về hành trình 
hoang mạc của mình với anh ấy. Adrian chăm chú lắng nghe, 
rồi khích lệ tôi và mời vợ chồng tôi đến thăm vợ chồng anh ấy 
nếu chúng tôi có dịp đến nước Anh. Khi Merryn và tôi chuyển 
đến Oxford, tôi đã liên lạc với anh ấy và chúng tôi đã gặp nhau 
vào cuối tuần.

Chúng tôi đi bộ cùng nhau vào buổi chiều. Trong lúc Merryn 
và Bridget đi phía trước, Adrian và tôi đi chậm lại phía sau. Anh 
ấy hỏi tôi: “Vợ chồng anh dạo này thế nào?”

Tôi trả lời: “Nói chung thì mọi thứ đang tốt hơn. Đến nước 
Anh là khởi đầu mới cần thiết với Merryn. Tương lai của tôi vẫn 
hơi mông lung, và Merryn đôi khi vẫn khóc, nhưng tôi đoán cả 
hai chúng tôi đang hướng đến những mặt tốt của việc không có 
con – anh biết đấy, như có nhiều thời gian cho nhau hơn và có 
thể tự do đi du lịch”.

Adrian nói: “Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng việc tập trung vào 
mặt tốt của vấn đề chỉ có thể giải quyết được một phần mà thôi”. 
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Chúng tôi tiếp tục đi một đoạn nữa 
và anh ấy giải thích tiếp:

“Cho dù cố gắng thế nào, chúng ta 
cũng không thể tìm ra bất kỳ mặt tốt 
nào của việc bị đóng đinh trên thập tự 
giá. Đó là sự kiện đen tối và tàn nhẫn 

– không hề có “mặt tốt” nào cả. Và 
Chúa Jêsus cũng không hề cố gắng để 
tìm thấy mặt tốt. Thay vào đó, Ngài 
làm một việc hoàn toàn khác. Có bao 
giờ anh để ý Chúa Jêsus đã phục vụ 
bao nhiêu người khi Ngài bị treo trên 
thập tự giá không?”

Adrian liệt kê một danh sách. Khi ở trên thập tự giá, Chúa 
Jêsus phục vụ mẹ Ngài bằng cách nhờ Giăng chăm sóc (Giăng 
19:26-27), Ngài chăm lo cho tên cướp bị đóng đinh bên cạnh 
Ngài (Lu-ca 23:39-43), cho người lính đã đóng đinh Ngài (23:33-
34), cho viên đội trưởng La Mã tin nhận Ngài (23:47; Ma-thi-ơ 
27:54), và cho tất cả chúng ta bằng sự tha thứ tội lỗi qua sự hy 
sinh của Ngài.

Adrian nói tiếp: “Tất cả những việc đó được thực hiện trong 
lúc Chúa phải chịu đau đớn trên thập tự giá, trước khi mọi sự 
trở nên tốt đẹp lúc Ngài phục sinh”. Từ trước đến nay, tôi chưa 
bao giờ nhìn câu chuyện theo cách như thế.

Adrian lại nói tiếp: “Đúng vậy, có thể có những lợi ích trong 
việc không có con, nhưng rồi đôi khi anh sẽ tiếp tục thấy nó thật 
sự khó khăn và cô đơn. Tuy nhiên, trong lúc đau khổ đó, anh sẽ 
có những cơ hội để giúp ích cho người khác theo cách mà anh 
chưa từng thực hiện”. 

Trong lúc đau khổ, 
bạn sẽ có những 

cơ hội để giúp ích 
cho người khác theo 
cách chưa từng có.
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Một Sứ Mạng Mới
Tối hôm đó, Adrian và tôi ngồi tại phòng khách và nói chuyện về 
thế giới xuất bản – khó khăn mà tôi đang gặp phải để có được hợp 
đồng phát hành sách là tôi đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

“Anh có nghĩ đến việc viết sách về câu chuyện của mình 
không?” anh ấy hỏi. Lời gợi ý của Adrian khiến tôi khá bất ngờ, 
và tâm trí tôi lập tức phản đối.

“Adrian, tôi không nghĩ mình đủ khả năng để viết một cuốn 
sách về hiếm muộn.”

“Câu chuyện của anh không chỉ là về vấn đề hiếm muộn. Đây 
là câu chuyện về những giấc mơ tan vỡ, đức tin bị thử thách, sự 
cần thiết có một khởi đầu mới. Quyển sách nói về việc mạo 
hiểm để bắt đầu lại và cứ nắm chặt lấy Chúa dù không hiểu Ngài. 
Tôi nghĩ là sẽ giúp ích cho nhiều người.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang những vấn đề 
khác, nhưng ý tưởng của Adrian khiến tôi suy nghĩ. Tôi chắc 
chắn Merryn sẽ không muốn đem chuyện cá nhân kể cho mọi 
người, nhưng thật bất ngờ, sau khi cầu nguyện, vợ tôi cảm thấy 
đây là việc đúng cần làm. Vì vậy vài tuần sau đó, tôi ngồi vào 
bàn và bắt đầu viết. Quyển sách đó đã tìm được nhà xuất bản, 
và chỉ trong vài ngày sau khi xuất bản, hộp thư của tôi ngập tràn 
thư từ độc giả:

“Con trai của tôi mắc hội chứng Asperger (hội chứng 
rối loạn phát triển) và hôn nhân của tôi ở trên bờ 
vực đổ vỡ vì sự nghiện ngập của chồng tôi. Tất cả 
giấc mơ của tôi đã tan biến. Nhưng sau khi đọc câu 
chuyện của anh, tôi cảm giác rằng tôi có thể bắt đầu 
lại – bắt đầu tìm kiếm Chúa trở lại.”
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“Chúng tôi mất đứa con đầu lòng vào năm ngoái, và 
bây giờ chồng tôi muốn ly dị. Cảm ơn sự chia sẻ rất 
chân thật của anh về giấc mơ tan vỡ của mình.”

“Lâu lắm rồi tôi mới khóc lại – những giọt nước mắt 
của sự chữa lành. Chúa đang hành động trong tôi 
qua câu chuyện của anh và Merryn. Tôi đang bắt 
đầu cảm nhận những điều mới mẻ.”

Tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của chúng tôi và những bài 
học khi bước đi trong hoang mạc tại các kỳ hội nghị và tại các 
hội thánh, và mọi người bắt đầu tâm sự với tôi về những nỗi thất 
vọng thầm kín mà họ chưa từng chia sẻ trước đó. Nhiều cặp vợ 
chồng đến nhà của chúng tôi và chia sẻ về những giấc mơ tan 
vỡ của họ trong nước mắt. Và qua những điều đó, Chúa giúp 
họ tìm thấy hy vọng và sự chữa lành. Điều này là sự bất ngờ lớn 
cho Merryn và tôi. Chúa bắt đầu biến đổi nỗi đau của chúng tôi 
thành sự an ủi cho người khác (II Cô-rinh-tô 1:3-4).

Hoang mạc là nơi biến đổi. Đó là nơi Chúa giao cho chúng 
tôi một sứ mạng mới. Qua hoang mạc, Chúa biến những nỗi đau 
chúng tôi thành điều ích lợi cho người khác. 
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Bạn không cần phải chuyển đến một đất nước mới 
như chúng tôi để phục hồi lại sau giấc mơ tan vỡ. Khi 
suy ngẫm về hành trình phục hồi của mình, tôi nhận 

thấy bốn yếu tố thực tế mà bạn có thể kinh nghiệm bằng nhiều 
cách.

1  Hãy Nghỉ Ngơi 
Nếu bạn vừa trải qua một giấc mơ tan vỡ thì có lẽ hiện giờ bạn 
cảm thấy kiệt sức vì đã dồn toàn bộ tâm sức để cố gắng đạt được 
những điều mình ước ao. Nếu đúng như vậy, bạn rất cần nghỉ 
ngơi để phục hồi. Hãy thử lên kế hoạch ngủ thêm một chút vào 
cuối tuần và có những bữa ăn sáng thong thả, tản bộ ở vùng 
nông thôn, hoặc giảm lượng công việc ở văn phòng. Bất cứ điều 

ba 
Khởi Đầu Mới
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gì thực sự giúp bạn thư giãn, hãy dành thời gian tận hưởng điều 
đó nhiều hơn. 

2  Tận Hưởng Vài Hoạt Động Giải Trí
Những người trải qua giấc mơ tan vỡ không thể đạt được điều 
họ mong muốn và vì vậy họ cần có điều gì đó khác hơn. Từ giải 
trí trong tiếng Anh có nghĩa đen là “tái tạo”. Điều gì giúp bạn tái 
tạo niềm vui và năng lượng? Với tôi, đó là chụp ảnh – đây là sở 
thích đã bị bỏ quên giữa những áp lực của nhiều năm ở trong 
hành trình hoang mạc. Bạn có thể nghĩ đến việc tìm lại những 
sở thích như thế, như đi tập thể hình, học chơi nhạc cụ, hoặc 
bắt đầu dự án mới như nâng cấp lại căn phòng hay viết một 
quyển sách. 

3  Tìm Kiếm Sự Đổi Mới
Khi đọc quyển sách này, bạn đã bắt đầu phần thứ ba của quá 
trình phục hồi. Đó là tìm kiếm sự đổi mới tâm linh. Như chúng 
ta đã khám phá, giấc mơ tan vỡ có thể làm bạn mất phương 
hướng, gợi lên những thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, và khiến 
bạn nghi ngờ về sự tốt lành của Chúa. Sau khi nghỉ ngơi và giải 
trí, có lẽ bạn sẽ sẵn sàng để đối diện với những câu hỏi đó bằng 
cách tìm cho mình một người cố vấn thuộc linh, gặp nhà tư vấn 
Cơ Đốc, đọc vài quyển sách hay, hoặc tham gia một khóa tĩnh 
tâm có hướng dẫn. Kinh nghiệm của chúng tôi đó là những 
ai bước với Chúa qua hoang mạc và khám phá những bài học 
trong nỗi đau thì đức tin của họ sẽ trưởng thành hơn.

4  Thử Điều Gì Đó Mới Mẻ  
Khi giấc mơ tan biến, một phần nhỏ trong bạn cũng tan biến bởi 
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vì bạn không thể trở thành con người mà bạn muốn. Ở mức độ 
nào đó, bạn cần một điều mới mẻ. Địa vị chính yếu của bạn là 
con cái Đức Chúa Trời, và điều này cho bạn sự tự do để khám 
những khía cạnh khác của bản thân, hoặc kinh nghiệm địa vị 
mới. Hãy tự hỏi:

Từ trong sâu thẳm, tôi là ai? Nghĩ về tính cách của 
bạn và các mối quan hệ quan trọng, đặc biệt với gia 
đình và bạn bè. Bạn có bỏ qua khía cạnh tính cách 
nào mà bạn muốn làm mới lại không? Bây giờ có 
phải là lúc để tái đầu tư sức lực để sống với vai trò 
người anh, người chị, người cậu, người dì, người 
con, người bạn, hoặc người hàng xóm không?

Còn những giấc mơ nào tôi có thể khám phá? Có 
những công việc, sở thích, giấc mơ nào bạn chưa 
có thời gian để theo đuổi? Có lẽ đây là lúc bạn nên 
làm thử.

Những bài học từ nỗi đau của tôi có thể giúp ích 
cho người khác thế nào? Bạn không cần trở thành 
người tư vấn, nhưng Chúa đang biến đổi bạn, và 
Ngài muốn sử dụng những ân tứ Ngài ban và những 
bài học Ngài dạy bạn trong hoang mạc để mang đến 
hy vọng cho người khác.

Có thể bạn mong muốn kết hôn nhưng vẫn còn độc thân, hoặc 
sự nghiệp bạn chọn lựa vẫn chưa thành công. Có thể kết quả 
chẩn đoán đập tan giấc mơ của bạn với người thân yêu, hay 
mối tình lãng mạn nay đã kết thúc bằng cuộc ly dị. Cho dù con 
đường nào đã dẫn bạn đến hoang mạc, bạn chắc chắn sẽ buồn 
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bã, cảm thấy không công bằng, hoặc ghen tị với những người có 
điều bạn muốn, và bạn nổi giận với Chúa vì đã từ chối lời cầu 
xin của bạn. 

Tin vui là bạn có thể bắt đầu lại 
sau giấc mơ tan vỡ. Thật vậy, có thể 
Chúa đang thực hiện kế hoạch tuyệt 
vời nhất của Ngài trong bạn qua hành 
trình hoang mạc này: tiết lộ những gì 
chất chứa trong tấm lòng bạn, bày tỏ 
sự thành tín của Ngài trong lúc bạn 
buồn bã và đánh mất niềm tin; chu 
cấp cho bạn theo cách bạn đã bỏ lỡ 
hoặc chưa từng thấy, giúp bạn khám 
phá địa vị sâu xa nhất của bạn – là con 
cái Ngài; và biến đổi bạn thành con người mới, Ngài sử dụng 
tất cả những điều bạn đã trải qua để giúp ích cho người khác.

Liệu cuộc sống mới của tôi và Merryn có thể lấp đầy khoảng 
trống của việc không có con? Chắc chắn là không. Liệu còn có 
những ngày chúng tôi mơ ước rằng mọi thứ sẽ khác đi? Chắc chắn 
đã có lúc chúng tôi mơ ước như thế. Những giọt nước mắt thỉnh 
thoảng vẫn rơi. Bạn có lẽ cũng sẽ trải qua những điều tương tự.

Nhưng chúng tôi đã có thể bắt đầu lại và kinh nghiệm những 
điều mà chúng tôi chưa từng mơ tưởng, noi gương Đấng đã biến 
sự kiện Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá thành cánh đồng 
phục vụ.

Chúa không kết thúc mọi câu chuyện bằng phép lạ. Nhưng 
có những câu chuyện Ngài kết thúc bằng sự bất ngờ.

Ngài sẽ biến những đau khổ của chúng ta thành điều tuyệt vời.

Chúa đang giúp 
bạn khám phá địa 
vị sâu xa nhất của 
bạn – là con cái 

Ngài.
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