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Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không 
thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn 
cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời 
đối với anh em trong Đấng Christ Giê-su.                    

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 
 

 Cha của Jim là một người nghiện 
rượu từ 30 năm qua. Trong suốt những 
năm đó, mẹ của Jim và sau này chính anh 
ta cùng với vợ anh đã cầu xin Chúa chữa 
lành cha mình, nhưng vô hiệu. Cha anh 
không chịu thú nhận mình là người nghiện 
rượu, và vùng vằng khi nghe nói đến tôn 
giáo. 

Một hôm Jim nghe tôi nói về quyền 
năng của Đức Chúa Trời tuôn tràn khi 
chúng ta bắt đầu ca ngợi Ngài về 
tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc 
sống chúng ta thay vì nài nỉ xin 
Chúa thay đổi những gì làm mình 
khó chịu. 

Jim mang về nhà bản ghi âm 
lời chia sẻ của tôi và cho các bạn 
mình nghe đi nghe lại đoạn ghi âm 
đó. Chợt một ngày kia điều ấy đánh 
mạnh trong tâm trí anh. Anh chưa 
bao giờ thử ca ngợi Chúa về tình trạng của 
cha anh. Vui mừng quá, anh chia sẻ suy 
nghĩ của mình với vợ. 

“Em à, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về 
người cha say rượu của mình và ca ngợi 
Ngài, vì đó cũng là một phần trong chương 
trình tuyệt diệu mà Chúa đã hoạch định 
cho cuộc sống của cha!” 

Suốt ngày hôm đó cả hai vợ chồng 
cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời về mọi 
khía cạnh của hoàn cảnh, đến chiều cả hai 
đồng cảm nhận một sự vui mừng và trông 
đợi. 

Hôm sau, như thường lệ chiều Chúa 
Nhật cha mẹ của Jim đến thăm và dùng 
cơm tối với họ. Thường ngày cha của Jim 
không thích ở lâu và về ngay sau bữa ăn, 
nhưng lần này, trong khi uống cà phê, ông 
đột nhiên hỏi: “Con nghĩ sao về cái gọi là 
Cách Mạng của Chúa Giê-su?” Quay về 
phía Jim, ông tiếp. “Ba thấy truyền hình 

nói về sự việc này tối hôm qua. Có phải 
đó là trào lưu, hay điều gì đó đã xảy ra 
với đám trẻ hút xì ke ma túy?” 

Câu hỏi đó là khởi điểm cho một 
cuộc thảo luận về Cơ Đốc giáo, và ông 
bà ở lại đến tối. 

Sau vài tuần cha của Jim chấp nhận 
là ông nghiện rượu, và tìm sự vùa giúp từ 
Chúa Giê-su Christ, và ông đã được chữa 
lành. Bây giờ ông cùng với gia đình thuật 
lại cho mọi người biết điều gì sẽ xảy ra 
khi chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời! 

“Mục sư thử nghĩ xem,” Jim nói với 
tôi. “30 năm qua chúng tôi cầu xin Chúa 
thay đổi cha tôi. Nhưng khi chúng tôi để 
ra chỉ một ngày ca ngợi Chúa về tình 
trạng của ông ấy, và nhìn xem việc gì đã 
xảy ra!” 

Ca ngợi Đức Chúa Trời là bày tỏ 
thái độ chấp nhận sự việc gì đó 
xảy ra trong sự cho phép của 
Chúa. Như vậy ca ngợi Đức 
Chúa Trời về những nghịch cảnh, 
như là một bệnh tật hay một tai 
họa, có nghĩa là chúng ta chấp 
nhận sự việc xảy ra là một phần 
trong chương trình tốt đẹp Chúa 
dành cho chúng ta bởi tình yêu 
của Ngài. 

Chúng ta không thể thật sự ca ngợi 
Đức Chúa Trời mà lại không cảm tạ Ngài 
về sự việc đó. Và chúng ta không thể thật 
sự cảm tạ nếu chúng ta không tin rằng 
Cha toàn năng yêu thương đang thực 
hiện chương trình tốt đẹp cho chúng ta. 
Như thế, ca ngợi bao gồm lòng biết ơn và 
niềm vui vì biết rằng Chúa là thành tín, 
và tất cả mọi sự hiệp lại làm ích cho 
những ai yêu mến Ngài. (Rô-ma 8:28) 
 Khi chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời 
có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng 
Chúa có cho phép sự việc xảy đến cho 
chúng ta, nếu không thì sự cảm tạ hữu 
ích chi!   

Trích chương 1 trong quyển  
“Quyền Năng trong Lời Ca Ngợi”  

(Power in Praise) 
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