
 
 

ột bà đạo đức kia rất có lòng quí mến và tôn trọng 
các vị tu hành. Bà đã nhận chu cấp cho một đệ tử 
có chí nguyện từ bỏ cuộc sống trần gian để dấn 

thân theo con đường tu thân tầm đạo. 
 
Suốt hai mươi năm trường, bà không ngừng chăm lo và 
khuyến khích vị tu sĩ trẻ gắng công tu trì, tĩnh niệm, chuyên 
cần tìm hiểu Phật pháp. Trong một khu vườn thanh tịnh âm 
u, xa khuất mọi tiếng ồn ào cõi thế, bà dựng một tịnh xá để 
ngày đêm vị tu sĩ chuyên tâm tu luyện. 
 
Hai mươi năm trôi qua, một ngày nọ người đàn bà đạo đức 
ấy muốn biết công trình tu thân luyện đức của nhà sư đã đạt 
tới mức độ nào, bà liền ra một cuộc thử thách thật cam go. 
 
Bà nhờ một thiếu nữ xinh đẹp giúp bà trong cuộc thử 
thách này. Ðúng nửa đêm khi nhà sư đang trầm ngâm 
trong tĩnh niệm, thiếu nữ liền đẩy cửa tịnh xá tiến vào 
trước mặt nhà sư và bày cách cám dỗ ông. Ðôi mắt nhìn 
xuống, nét mặt thanh thản, nhà sư vẫn bất động. 
 
Nhưng sau một hồi lâu, như không thể cầm được nữa, 
nhà sư liền nắm cây chổi quất lia lịa vào người thiếu nữ 
và xua đuổi nàng ra khỏi tịnh xá. 
 
Khi nghe nàng kể lại sự kiện, người đàn bà đạo đức 
buồn rầu hỏi nàng: - Thế ra hắn không nói với con được 
một lời cảm thông ư? Hắn không tỏ dấu gì là một tâm 
hồn đã siêu thoát và tự chủ ư? Rồi bà thất vọng thốt lên: 
 
- Ôi, hai mươi năm trường tu luyện, thật vô ích! Hai 
mươi năm ân cần săn sóc và mong đợi của ta, thật uổng 
phí! 
 
*** 
 
Thánh Kinh thường dùng từ "thử thách" theo một nghĩa 
chủ động. Thử thách có nghĩa là tìm cách để xem thực chất 
của một người như thế nào, vượt qua cái dáng vẻ bề ngoài 
của họ. Theo nghĩa chủ động này, Thánh Kinh kể lại nhiều 
trường hợp Thiên Chúa thử thách con người, để xem lòng dạ 

thật của con người đối với Ngài ra sao. Ngài cũng thử thách 
con người để thanh tẩy và ban cho con người sự sống. 
 
Trong Thánh Kinh có hai trường hợp nổi bật về thử thách 
của Thiên Chúa. Trường hợp thứ nhất là việc Thiên Chúa 
thử thách ông A-bra-ham, khi ra lệnh cho ông đem con một 
mình là Isa-ac lên đỉnh núi sát tế cho Ngài. 
Trước khi thực hiện lời hứa, Ngài muốn con người tin tưởng 
phó thác nơi Ngài, muốn con người huấn luyện ý chí của họ 
tùng phục thánh ý Ngài. 
 
Trường hợp thứ hai được kể lại trong sách ông Gióp. Thiên 
Chúa đã dùng đau khổ hoạn nạn tột cùng để thử lòng tin của 
ông. 
 
Thiên Chúa cho phép những đau khổ, hoạn nạn xảy ra để 
thanh tẩy lòng tin cậy mến của con người đối với Ngài. 
 
Trong sách Giu-đích chương 8 câu 25 và tiếp theo, bà Giu-
đích đã khuyến khích những bậc kỳ mục trong dân Israel 
hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã thử thách họ như đã thử 
thách cha ông của họ. Bà nói lên một nguyên tắc căn bản 
cho đời sống thiêng liêng của những ai tin tưởng vào Giavê 
Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa càng gần gũi ai thì Ngài càng 
thử thách người ấy. Thử thách là dấu chỉ sự hiện diện của 
Thiên Chúa nơi con người.  
 

(100 Câu Chuyện Vui Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện 
của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu) 
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"Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, 
Thầy chẳng lo gì sao?" 

(Mc 4, 35-41) 

     

Cuộc 
Thử 

Thách 
Cam  
Go 

Có Chúa trên thuyền không có nghĩa là bạn không phải 
đối diện với bão tố, nhưng có nghĩa là bão tố và sóng 
gió không thể đánh chìm con thuyền của bạn.  
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