
BÌNH AN 
 

Bà Rút nói với mẹ chồng: “Xin mẹ đừng ép con 
bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi 

đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ 

là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa 
của con” (R 1:16). 
 
Năm mươi năm qua, ông Woody Davis (1942-2012) 

đã giúp đỡ những người ở Corbett, Oregon. Ông ủi 
tuyết, chặt cây, sửa nông cụ, và là người đa năng 

(jack-of-all-trades) đối với mọi người trong thành phố. 
Người ta nói về ông: “Ông ấy cô đọng mọi thứ. Đôi khi 

bạn phải đuổi theo ông ấy để gởi ông ít tiền. Ông ấy 
khác người, đặc biệt, có tài mà dân ở đây quý mến 

nhiều năm rồi”. 
 

Woody được chẩn đoán bị bệnh ALS (Lou Gehrig’s 
disease – chứng xơ cứng teo cơ một bên, bệnh này 

làm cho các dây thần kinh trong não bộ và tuỷ sống chết dần. Các dây thần kinh này được 

gọi là dây thần kinh vận động, chúng điều khiển các cơ giúp bạn di chuyển các cơ phận 
khác), bác sĩ bảo ông không còn sống lâu nữa. Và ông đã qua đời ngày 5-8-2012. 

 
Ngày nay dân ở đây đền ơn về hàng ngàn việc nghĩa của ông. Họ đốn củi cho ông dùng 

vào mùa Đông và sửa chữa dụng cụ cũ. Có người còn làm chiếc hộp gỗ đẹp và xin ông ký 
tên vào. 

 
Con trai ông là Clint nói: “Bill Gates không thể đến Corbett và mua được điều này. Người 

ta không thể mua được tình yêu thương mà người ta dành cho cha tôi”. Có lần người ta 
hỏi ông Woody: “Ông nghĩ gì về những điều người ta làm cho ông?”. Ông thanh thản trả 

lời: “Tôi cảm thấy hạnh phúc dù tôi đang chết dần, bởi vì người ta có cơ hội bày tỏ tình 
cảm đối với tôi”. 

 
Thiên Chúa luôn cung cấp các nguồn lợi, nhưng Ngài muốn chúng ta quan tâm người khác, 

sống hài hòa với cộng đồng. Ngài làm cho chúng ta cần nhau và quan hệ thân thiết với 

nhau. Ai đang quan tâm tới bạn? Bạn quan tâm tới ai? Hãy tạ ơn Chúa về cả hai điều đó. 
 

Lạy Đấng là Sự Sống và Sự Sống Lại, xin tạ ơn Ngài về mọi mối quan hệ mà con 
ở trong đó, xin hướng dẫn con biết chúc bình an cho người khác và đón nhận lời 

chúc bình an của họ. Amen. 
 


