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Ảnh Hưởng Của Mẹ

Nhân ngày Hiền Mẫu, 
chúng tôi xin nói về 
ảnh hưởng của người 
mẹ đối với con cái. Mẹ 
là người có ảnh hưởng 
rất lớn trên đời sống 
con cái. Không chỉ 
những đứa bé con hay 
những người con gái 
mềm yếu mới có mối quan hệ đậm 
đà với mẹ nhưng những người con 
trai cứng rắn, những người đàn ông 
mạnh mẽ, đã trưởng thành, đã có 
gia đình, có địa vị trong xã hội, vẫn 
cảm thấy gần với mẹ và chịu ảnh 
hưởng của mẹ rất nhiều. Nếu để ý 
quan sát chúng ta sẽ thấy rằng 
trong những giờ phút vui nhất, 
buồn nhất, sợ hãi nhất, sung sướng 
nhất, người mà chúng ta nghĩ đến 
trước nhất là mẹ chứ không phải là 
cha. Một người dù ở tuổi nào, dù xa 
gia đình bao lâu, sâu kín trong tâm 
hồn vẫn nối liền với mẹ trên một 
phương diện nào đó. Sở dĩ mối 
quan hệ mẹ con bền chặt và đậm 
đà như thế là vì mẹ là người đầu 
tiên yêu thương, vỗ về, ôm ấp 
chúng ta khi chúng ta sinh ra đời. 
Mẹ cũng là người giữ vai trò chính 
yếu trong việc nuôi dưỡng và chăm 
sóc chúng ta. Người mẹ có ảnh 
hưởng lớn lao trên con cái nói 
chung nhưng đặc biệt là ảnh 
hưởng trên con trai. Ảnh hưởng đó 

có thể tích cực hoặc 
tiêu cực, tốt hoặc 
không tốt, nhưng nó 
luôn luôn chi phối 
những quyết định 
quan trọng, những 
công việc đứa con làm 
và chi phối luôn cả mối 
quan hệ của con đối 

với người chung quanh.
Nhìn lại đời sống của chính mình và 
người chung quanh, chúng ta sẽ 
thấy ảnh hưởng của người mẹ trên 
con cái, đặc biệt là đối với con trai. 
Một ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của 
người mẹ trên đời sống con trai là 
trường hợp Thủ tướng Winston 
Churchill của nước Anh. Chúng ta 
thường nghĩ đến ông Churchill là 
một lãnh tụ lớn, đã làm thay đổi lịch 
sử thế giới nhưng ít ai biết rằng ông 
là người chịu ảnh hưởng của mẹ rất 
nhiều. Khi còn nhỏ, Winston 
Churchill là đứa bé thông minh 
nhưng nghịch ngợm khó thương. 
Ông bị cha ruồng bỏ không chấp 
nhận vì hư hỏng, khó dạy. Tuy 
nhiên bà mẹ của Churchill không 
nản lòng, bà quyết tâm hướng dẫn 
con và thúc đẩy con. Chính bà là 
người hướng dẫn con vào con 
đương chính trị, giới thiệu con với 
các chính trị gia trong nước. Khi 
ông Churchill đã trở thành một nhà 
chính trị, bà mẹ tiếp tục gởi sách 
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cho con đọc, bàn thảo về chính trị 
với con. Trong suốt bao nhiêu năm, 
bà mẹ của thủ tướng Churchill đã 
ảnh hưởng trên các quyết định 
quan trọng của ông và chính bà là 

người giúp ông 
viết những tài liệu 
chúng ta có ngày 
nay. Có thể nói, bà 
mẹ của Winston 
Churchill đã làm 
việc bên cạnh ông 
trong thời gian 
ông bắt đầu sự 

nghiệp và đã ảnh hưởng cả cuộc 
đời ông. Bà không những khích lệ 
ông, giúp ông bền bỉ chịu đựng 
khó khăn nhưng cũng đã thúc đẩy 
ông rất nhiều. Thủ tướng Churchill 
biết rõ ảnh hưởng của mẹ trên sự 
nghiệp của mình nên có lần ông 
tuyên bố: "Tôi được như ngày hôm 
nay là nhờ mẹ tôi, tôi mang ơn mẹ 
tôi mọi điều nhưng không mang 
ơn cha tôi một điều nào cả!"
Bao nhiêu anh hùng, vĩ nhân khác 
trên thế giới đã chịu ảnh hưởng của 
mẹ, mang ơn mẹ hoặc là ở dưới sự 
kiểm soát của mẹ suốt cả cuộc đời, 
mà chúng ta không thể kể hết 
được. Điều đó cho thấy sự ràng 
buộc chặt chẽ, đậm đà giữa người 
mẹ và con trai. Mối quan hệ mẹ con 
bền chặt đó có khi đem lại những 
điều tốt đẹp nhưng cũng lắm khi 
mang lại đau đớn và bất hạnh cho 
đứa con và những người liên hệ. 
Người mẹ nào cũng có ảnh hưởng 
rất lớn trên con cái nhưng quý bà 
thường không được hướng dẫn để 

biết cách tạo ảnh hưởng tốt trên 
con. Hầu hết chúng ta chỉ nuôi dạy 
con theo khôn ngoan và hiểu biết 
tự nhiên, và nghĩ rằng những gì 
mình làm cho con đều là đúng và 
tốt cho con. Nhiều bà mẹ thương 
con cách ích kỷ, quá nuông chiều 
con hoặc quá độc đoán với con, vì 
thế để lại ảnh hưởng tai hại trên đời 
sống con. Khuynh hướng chung 
của các bà mẹ là thương con trai và 
muốn chăm sóc con về mọi mặt, dù 
khi con đã trưởng thành hay đã lớn 
tuổi. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của 
người mẹ ích lợi như thế nào chúng 
ta không biết nhưng khuynh 
hướng này thấy rõ nơi hầu hết các 
bà mẹ. Các nhà tâm lý học cho biết, 
người con trai học biết những cảm 
xúc vui buồn giận ghét từ nơi mẹ. 
Ngay từ nhỏ, người con trai đã cảm 
nhận sự khác biệt trong tình cảm 
giữa cha với mẹ, chẳng hạn nghĩ 
đến cha là nghĩ đến chuyện học 
hành, tiền bạc; nói đến mẹ là nói 
đến các món ăn, đến chuyện ăn 
uống; ở gần cha thì lo lắng, căng 
thẳng, ở bên mẹ thì được cảm thấy 
thoải mái và an toàn. Tình thương 
của cha thường là tình thương có 
điều kiện, tình thương của mẹ là 
tình thương vô điều kiện. Từ nơi 
mẹ, người con trai nhận được sự 
nuôi dưỡng, bảo bọc cho cuộc đời 
và đó chính là kinh nghiệm quý báu 
của sự chăm sóc trong tâm hồn, vì 
thế người con trai ràng buộc với mẹ 
sâu đậm hơn là với cha. Có nhiều 
người đàn ông khi mất mẹ, dù đã 
lớn, vẫn đau buồn rất nhiều, có 
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người buồn đến nỗi suy sụp trong 
công việc và tình cảm, vì mất mát 
đó quá lớn. 
Để tránh ảnh hưởng không tốt trên 
con cái, đặc biệt là trên con trai, 
chúng ta cần nuôi dạy con như thế 
nào để có ảnh hưởng tốt đẹp trên 
con? Điều đầu tiên chúng ta cần 
ghi nhận là, con cái là cơ nghiệp 
Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta 
nuôi dạy hầu sau này mang lại ích 
lợi cho Chúa và người chung 
quanh. Dù mẹ mang nặng đẻ đau 
và dành nhiều năm tháng trong 
cuộc đời để chăm sóc nuôi dạy con, 
con không phải là sở hữu của người 
mẹ, cũng không phải là nối tiếp của 
cuộc đời cha mẹ. Nếu như vậy, 
người mẹ có vai trò gì trong việc 
nuôi dạy con?
Trước hết, lời Chúa dạy rằng người 
mẹ được giao phó cho một trách 
nhiệm quan trọng, đó là nuôi nấng, 
hướng dẫn, yêu thương, chăm sóc, 
sửa phạt và dạy dỗ cho con nên 
người. Sách Châm Ngôn trong Kinh 
Thánh nói rất nhiều về những điều 
cha mẹ cần làm trong trách nhiệm 
hướng dẫn con cái. Riêng trong 
chương thứ 31 nói về cách bà mẹ 
của vua Lê-mu-ên dạy con. Bà dạy 
con trai những điều quan trọng 
trong cuộc sống như: phải khôn 
ngoan trong mối quan hệ với người 
khác phái, công bình trong cách 
ứng xử với người chung quanh và 
tiết độ trong đời sống cá nhân. Đây 
là nguyên tắc sống của vua, người 
lãnh đạo một nước, nhưng cũng áp 
dụng cho tất cả quý ông, là người 

được Chúa giao cho trách nhiệm 
lãnh đạo gia đình. Những nguyên 
tắc đó gồm có: đứng đắn trong đời 
sống tình cảm và tình dục; công 
bình, công chính trong cách ứng xử 
với người chung quanh, quan tâm 
đến người nghèo khổ và tiết độ 
trong đời sống cá nhân.

Làm mẹ là thiên 
chức cao quý 
Đức Chúa Trời 
ban cho phái nữ 
chúng ta. Trong 
thiên chức đó, 
trách nhiệm 
quan trọng nhất 
của người mẹ là 

nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. Trách 
nhiệm hàng đầu trong đời sống 
của người vợ, người mẹ là ở trong 
gia đình chứ không phải ngoài xã 
hội. Trừ trường hợp ngoại lệ, trách 
nhiệm chính của người mẹ là chăm 
sóc và dạy con chứ không phải là đi 
làm để nuôi sống gia đình. Dĩ 
nhiên, khi con cái đã lớn, người mẹ 
có thể đem khả năng đóng góp với 
đời, nhưng đó là việc thứ yếu. Khi 
ban cho chúng ta trọng trách làm 
mẹ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta 
là người ở gần bên con và có ảnh 
hưởng trên đời sống con. Chúng ta 
không thể coi nhẹ thiên chức làm 
mẹ, cũng không nên giao trách 
nhiệm nuôi dạy con cho người 
khác. Chúng ta không thể để người 
khác ảnh hưởng trên con mình, 
cũng đừng để cái ti-vi dạy cho con 
chúng ta tiêu chuẩn sống. Chúa 
muốn chúng ta ở gần bên con, 
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hướng dẫn con và nêu gương tốt 
cho con noi theo.
Chúng ta cần dành thì giờ cho con 
và tạo cho con những kỷ niệm đẹp 
trong thời thơ ấu. Những kỷ niệm 
vui vẻ, yêu thương, bên cạnh cha 
mẹ, trong một gia đình đầm ấm sẽ 
giúp con em chúng ta quý gia đình, 
yêu cha mẹ và yêu chuộng lối sống 
sống gia đình với nề nếp hẳn hoi. 
Chúng ta cũng cần giúp con có đức 
tin nơi Chúa. Khi con còn thơ ấu, 
chúng ta cần dạy con biết Chúa và 
hướng dẫn con đặt lòng tin nơi 
Chúa. Thánh Kinh dạy: Hãy dạy cho 
trẻ thơ con đường nó phải theo, 
dầu khi nó trở về già, cũng không 
hề lìa khỏi đó (Châm Ngôn 22:6). Lời 
Chúa cũng khuyên: Trong buổi còn 
thơ ấu, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo 
Hóa ngươi (Truyền Đạo 12:1). Nếu 
chúng ta không dạy con biết Chúa 
từ nhỏ, lớn lên, con em chúng ta sẽ 
khó có được một niềm tin vững 
vàng. Chúng ta cũng cần nêu 
gương tốt cho con noi theo và giúp 
con thực hành Lời Chúa. Nếu chúng 
ta dạy con điều hay điều phải mà 
đời sống chúng ta không tốt đẹp, 
lời dạy đó sẽ vô hiệu quả. Con cái 
thường bắt chước việc làm của cha 
mẹ hơn là làm theo lời cha mẹ dạy 
bảo. Để con cái khi lớn lên trở nên 
người tốt, chúng ta phải làm gương 
cho các em trong lời nói và hành 
động. Chúng ta cần tránh những 
việc như, dạy con đừng nói dối, 
nhưng lại dặn con khi ai gọi điện 
thoại tìm mẹ thì nói là mẹ không có 
nhà...

Điều quan trọng hơn hết là chúng 
ta cần cầu nguyện cho con, dâng 
đời sống con cho Chúa hướng dẫn 
và cai quản. Lời người mẹ cầu 
nguyện cho con luôn luôn có một 
kết quả lớn lao. Chúng ta không thể 
ở bên cạnh con mọi nơi mọi lúc, 
nhưng nếu chúng ta cầu nguyện 
cho con, các em sẽ được Chúa ở 
cùng trong mọi nơi và mọi lúc, 
chính Chúa sẽ dìu dắt, chăm sóc và 
hướng dẫn con chúng ta trong 
đường lối tốt đẹp của Ngài.
Thưa quý vị, những kỷ niệm đẹp với 
mẹ, đức tin của mẹ, đời sống gương 
mẫu của mẹ cùng với lời cầu 
nguyện của mẹ là những gia sản 
quý báu chúng ta có thể để lại cho 
con. Những gia sản đó không hư 
hoại, không phai tàn nhưng có ảnh 
hưởng tốt đẹp trên đời sống con 
chúng ta và cả cháu chắt của chúng 
ta nữa.
Nhân ngày Hiền Mẫu, chúng tôi 
kính chúc tất cả quý Bà Mẹ luôn 
được vui vẻ, hạnh phúc bên con 
cháu. Cầu xin Đức Chúa Trời vùa 
giúp mỗi chúng ta làm trọn thiên 
chức cao quý mà Chúa đã giao phó. 

(Chương Trình Phát Thanh Tin Lành)



Vào đầu thập niên 1960, vợ chồng 
chúng tôi trở nên cha mẹ của hai cô 
con gái nhỏ, cách nhau khoảng hai 
tuổi. Hai đứa thật ngoan ngoãn, dễ 
thương và từ tốn làm sao ấy!
Tôi mau chóng đảm đương lấy vai 
trò của một người mẹ, đầy tự tin, 
miệng luôn điểm nụ cười, dành 
trọn thời giờ, năng lực, với lòng 
hăng hái và cũng không thiếu phần 
kiên nhẫn nữa.
Khi hai đứa con gái sắp được tám 
tuổi và sáu tuổi, thì hai đứa con trai 
sinh đôi vừa chào đời. Hai đứa con 
trai thật hiếu động, ồn ào, đòi hỏi 
lắm chuyện và cứng đầu. Julie, đứa 
con gái đầu lòng, trở thành người 
giúp việc trung thành cho tôi; phải 
xếp cả chồng tã, dẫn hai đứa em 
nhỏ đi chơi, giúp đứa em gái của nó 
là Jennifer chuẩn bị áo quần, sách 
vở để đến trường, đọc sách cho các 
em nghe trong khi tôi phải lo nấu 
ăn. Có lẽ tôi luôn cần có nó giúp đỡ 
và thật sự là như vậy. Có quá nhiều 
việc mà, một mình tôi kham không 
nỗi!
Những ngày thảnh thơi vô tư của 
tôi và hai đứa con gái bỗng nhiên 
vụt biến mất. Người mẹ làm việc 
quá sức nay rã rời ra từng chút và 
thay vào đó là một người phụ nữ 
mệt mỏi hay cau có. Đôi khi tôi khóc 

thầm vì quá hao mòn đuối sức.  
Julie cũng nhiều lần thấy tôi khóc 
và nó cố gắng siêng năng hơn nữa 
để giúp tôi. Nó chẳng bao giờ phàn 
nàn cả.
Chỉ sau này, khi Julie đã trưởng 
thành và lập gia đình, tôi mới biết 
được những nỗi đau của nó hồi đó. 
Một ngày kia, nó vừa cười vừa hỏi 
tôi rằng: "Mẹ còn nhớ những món 
ăn trưa mẹ làm để cho con đem đi 
học không? Mấy đứa bạn con đựng 
đồ ăn trưa trong những chiếc hộp 
bé xíu dễ thương mà con rất thích. 
Mẹ có biết con thấy mắc cỡ khi phải 
ăn trưa chung với tụi nó không? 
Mấy cái hộp ăn trưa của tụi nó đựng 
nhiều thứ thật là tuyệt mà mẹ tụi nó 
bỏ vào trong đó".
Tôi nghiêng người về phía trước, 
mặt mẹ con chúng tôi cách nhau 
chỉ một gang tay, để lắng nghe 
từng chút. Julie dường như trở nên 
một đứa con gái nhỏ như ngày nào. 
Nó kể tiếp: "Đồ ăn trưa của bạn 
Jeannie là tuyệt nhất. Bạn ấy có 
những miếng bánh mì sandwich 
được cắt ra nửa lát, có hình tam giác 
hay hình tròn, được gói lại trong 
những bao giấy chuyên dùng cho 
bánh mì sandwich. Bạn ấy có 
những thỏi cà-rốt bé xíu được cắt 
thật gọn ghẽ xinh xắn làm sao! Trên 
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Chiếc Hộp Đựng Đồ Ăn Trưa

Theo "The Lunch Box" 
by Marion Bond West - 
Tùng Trân chuyển ngữ
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đó là miếng giấy lau có hình trang 
trí thật đẹp nữa."
"Mấy ngày trời lạnh, bạn Claire có 
món súp nóng hay chô-cô-la nóng 
đựng trong chiếc bình thủy xinh 
xinh. Rồi mẹ các bạn ấy 
thường nhét vào trong 
hộp một mảnh giấy có 
ghi mấy lời nhắn nhủ..."
Tôi lắng nghe Julie, bị 
quyến rũ theo lời kể của 
nó. "Mẹ, đôi khi mẹ thảy 
vào bịch ăn trưa của con 
hai củ cà-rốt chưa rửa mà 
cũng chưa gọt nữa, kèm 
với hai miếng bánh mì cứng ngắc có 
trét bơ đậu phụng, với một trái táo 
đã lâu ngày và một miếng bánh sắp 
bị bể ra. Cái bịch ăn trưa của con nó 
mới lớn làm sao ấy. Con cuốn hoài 
để làm cho nó nhỏ lại mà không 
được".
Tôi hỏi lại nó, mà trong lòng dâng 
lên một niềm đau xót: "Julie, hồi đó 
sao con không bao giờ nói với mẹ 
về những điều này?"
Nó cười vang lên, cái nụ cười thật 
chân thật và dường như nó đang trở 
lại một người đã trưởng thành. "Hồi 
đó mẹ bận rộn quá sức mà. Con 
thấy mẹ cố gắng lắm với hai đứa em 
trai của con mà cũng không xong. 
Con biết mẹ lúc nào cũng mệt mỏi 
lắm... Dầu vậy, Jen và con cũng có 
được những áo quần xinh xắn, hợp 
màu với những cái nơ cài tóc của tụi 
con. Mẹ lúc nào cũng giúp tụi con 
làm xong những tờ giấy vẽ hình, rồi 
đến trường đón tụi con khi tụi con 
phải ở lại trường thật trễ mà không 
thể đón xe buýt về nhà được. Mẹ 

còn nhớ những chiếc áo đi mưa, mẹ 
lựa mua cho hợp màu hợp kiểu với 
những cái dù không?".
Julie cố gắng hết sức để làm như 
mọi sự đều thật tốt đẹp. Đã bao 

nhiêu năm cho đến giờ 
này, nó vẫn hết lòng giúp 
đỡ tôi.
Dầu vậy, tôi không thể 
chấm dứt câu chuyện cũ 
tại đó được. Tôi thắc mắc 
hỏi tiếp: "Vậy khi hồi 
chuông trưa vang lên, thì 
lúc đó con làm sao?"
"Con...con lúc nào cũng 

sợ đến giờ ăn trưa. Con thường giấu 
cái bịch ăn trưa trong các đống đồ 
trong phòng giữ quần áo. Có lần, 
con thấy có một tờ biên nhận nhỏ 
mua đồ ăn ở dưới đáy bịch và trong 
một tích tắc, con cứ tưởng là đó là... 
mảnh giấy nhỏ có ghi lời nhắn nhủ 
của mẹ".
Tôi nói thì thầm trong niềm hối tiếc: 
"Mẹ đâu có bao giờ biết con muốn 
có một chiếc hộp đựng đồ ăn trưa 
đâu!".
Năm tháng trôi qua và rất nhiều lần 
tôi vẫn nghĩ về chiếc hộp đựng đồ 
ăn trưa mà Julie ao ước khi còn nhỏ. 
Tôi mường tượng ra Julie đang ngồi 
lẻ loi một mình trong giờ ăn trưa, 
trong khi các bạn của nó nói cười 
vui vẻ, thưởng thức những món ăn 
trưa tuyệt vời và trao cho nhau xem 
những mảnh giấy nhỏ có ghi lời mẹ 
chúng nhắn nhủ.
Tháng chín vừa rồi, hai đứa con gái 
nhỏ của Julie, một đứa đi mẫu giáo, 
còn đứa kia đã đi học lớp hai. Nó gọi 
điện thoại kể cho tôi nghe hai đứa 



vừa leo lên xe buýt để đến trường 
trong ngày khai giảng: "Mẹ ơi, tụi 
nó tự bốc lấy hộp đựng đồ ăn trưa. 
Hộp của Jamie màu hồng, còn hộp 
của Kathy thì màu vàng. Con chuẩn 
bị đồ ăn trưa cho tụi nó tối hôm 
qua". Một niềm vui thích 
dâng tràn qua điện 
thoại, tràn ngập trong 
trái tim tôi khi nó kể 
tiếp: "Bánh mì 
sandwiches cắt hình 
tam giác nè. Có túi 
chô-cô-la viên M & M's. 
Có chùm nho đỏ. Một 
miếng phó-mát. Bánh 
bích quy thì con tự tay 
làm lấy. Mọi món được gói riêng ra".
Tôi la lên trong điện thoại: "Julie, 
con có nhớ mảnh giấy nhỏ có ghi 
mấy lời nhắn nhủ chứ?"
"Có chớ, mẹ ơi, có chớ". Nó trả lời 
tôi.
Một ngày kia tôi đang dọn dẹp lại 
cái nhà kho. Tay tôi đụng đến đáy 
của một chiếc thùng giấy đầy bụi 
bặm và mang lên một chiếc hộp. 
Đó là chiếc hộp bằng thiếc để đựng 
đồ ăn trưa! Trên nắp hộp có hình 
một chú cọp thường thấy trong 
phim hoạt hình, đang tươi cười thật 
dễ thương. Tôi ngồi thẫn thờ trên 
sàn nhà kho, tay giữ chặt lấy chiếc 
hộp đặt ở trong lòng.
"Chúa ơi! Có cách nào Ngài cho con 
một cơ hội thứ nhì không?"
Một tiếng nói vang lên trong tâm 
trí, thúc giục tôi: "Con đừng ngần 
ngại. Chẳng bao giờ trễ đâu!".
Tôi mang chiếc hộp đến chậu rửa 
chén, chà rửa nó thật kỹ lưỡng cho 

đến khi nó trở nên sáng bóng. Một 
người mẹ nên để vào hộp đựng đồ 
ăn trưa những món gì cho một đứa 
con gái đang sống xa ngàn dặm? 
Một vài thỏi kẹo, một hộp nho khô, 
một vài chiếc bánh bích quy.

Nhớ lại niềm say mê của 
Julie là những món đồ xưa 
đa cảm của con gái, tôi đặt 
vào chiếc hộp những con 
búp bê nhỏ xíu bằng giấy, 
một chiếc khăn tay có viền 
bằng ren và một chiếc 
khăn dùng trong nhà bếp 
được thêu bằng tay. Chiếc 
hộp tuy nhỏ nhưng chất 
chứa biết bao là tình 

thương của tôi dành nó. Tôi cũng 
đặt vào hộp một chiếc lược cài tóc 
và một quyển sách nhỏ nói về tình 
bạn, được phát hành vào đầu thập 
niên 1900. Trong quyển sách này, 
tôi ghi: "Julie, hãy xem như đây là 
những thỏi cà-rốt được rửa, được 
gọt và được cắt thật ngay ngắn, 
nhé con!".
Trong chiếc hộp nhỏ xíu bọc bằng 
lụa sa tanh, tôi đặt vào đó một cái 
trâm cài tóc kiểu xưa mà một người 
bạn đã tặng tôi mấy năm trước. Tôi 
cũng thêm vào chiếc hộp đựng đồ 
ăn trưa một ít món dùng để trang 
điểm mà Julie ưa thích. Khi cái hộp 
không còn chỗ nữa, tôi thận trọng 
đặt lên trên một tờ giấy lau được 
xếp lại ngay ngắn - loại giấy lau 
trang trí có in hình một con gà tây 
nâu với những lá bằng vàng, đi kèm 
với dòng chữ: "Happy 
Thanksgiving". Dĩ nhiên, tôi không 
quên đặt ở dưới đáy hộp một mảnh 

Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 11    9



10   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 11  

Döùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Phaøm ai 
uoáng nöôùc naày vaãn coøn khaùt maõi; 

nhöng uoáng nöôùc ta seõ cho, thì chaúng 
heà khaùt nöõa. Nöôùc ta cho seõ thaønh moät 
maïch nöôùc trong ngöôøi ñoù vaêng ra cho 

ñeán söï soáng ñôøi ñôøi.

Giaêng 4:13-14

-

giấy nhỏ có ghi những lời nhắn 
nhủ.
Lái xe ra bưu điện với chiếc hộp 
được gói lại thật kỹ lưỡng, tôi suy 
luận thật là vui vẻ, cho dù có thể 
chẳng hữu lý chút nào: "Cho dù 
chiếc hộp đựng đồ ăn trưa có trễ 
hơn hai mươi năm thì cũng không 
sao! Cho dù Julie sắp gần ba mươi 
rồi, thì cũng không sao! Cuối cùng, 
thì nó cũng có được chiếc hộp 
đựng đồ ăn trưa! Chúa ơi! Xin đừng 
để đến quá trễ nữa!".
Ba ngày sau, chuông điện thoại 
vang lên. Thoạt tiên, tôi không 
nhận ra được giọng nói của ai. 
Người nào đó, bên kia đường giây 
điện thoại, giọng nói có phần 
nghẹn ngào, vừa cười mà cũng vừa 
thổn thức nữa: "Mẹ ơi, con không 
thể ngờ rằng mình vẫn còn mới lên 
bảy tuổi. Con xúc động, đến nỗi 
lồng ngực bị chận lại, thở không 
muốn được luôn! Khi mở chiếc hộp 

mẹ gởi, con cứ tưởng như mình 
đang ngồi bên cái  bàn dài trong 
lớp và tất cả bạn bè con đang ngắm 
nhìn con!".
Tôi cũng nghẹn ngào: "Cuối cùng, 
thì chiếc hộp đựng đồ ăn trưa đến 
cũng không quá trễ, hả con?"
"Quá trễ? Ô, chăng bao giờ quá trễ 
đâu, mẹ ơi!".
Dừng lại một chút, rồi nó nói tiếp: 
"Trong tất cả các món, con vẫn 
thích nhất là cái mảnh giấy nhỏ ở 
dưới đáy hộp có ghi mấy lời nhắn 
nhủ của mẹ. Mẹ ơi! hồi còn học lớp 
hai, có thể con đã từng ao ước một 
miếng bánh sandwich cắt hình tam 
giác thật ngay ngắn, hay thích được 
một thỏi cà-rốt được cắt rửa, và 
nhất là nhận được cái mảnh giấy 
nho nhỏ có ghi lời mẹ nhắn nhủ. 
Nhưng mẹ ơi, con luôn luôn biết 
rằng, mẹ lúc nào cũng yêu con!".

(Từ: phatthanhhyvong.com)
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"Hỡi người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình 
trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha 

mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu 
trên đất." (Êphêsô 6:1-3)

"Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Tình cha ơn mẹ đậm đà
Biển sâu trời rộng bao la nào bằng

Làm con có nhớ hay chăng?
Cù lao chín chữ nhọc nhằn nuôi con!

Dù cho biển cạn đá mòn
Non sông bấn loạn nước non ngã màu

Dù cho nghèo khó gian lao
Nuôi con khôn lớn người nào thở than

Công cha nghĩa mẹ ngút ngàn
Như sông đầy nước tuôn tràn đồng xanh

Ruộng khô nhuần tưới mát lành
Tuổi thơ mơn mởn xuân thanh nên người

Mẹ cha tình quá cao vời
Làm con hiếu thảo trọn đời kính yêu

Thánh Kinh dạy rõ hai điều:
Hiếu kính cha mẹ thuận chiều mẹ cha

Ơn trời ban xuống trên ta
Sống lâu trên đất chan hòa phước thiêng.

Công Cha Nghĩa Mẹ

Trần Nguyên Lam Bửu
(Trích trong tập thơ “NGẤT NGÂY TÌNH CHÚA”)
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Nên Theo Đạo Nào

Trên thế giới hiện nay có quá nhiều 
tôn giáo! Đa số, khi nói đến bất cứ 
tôn giáo nào thì người ta cũng gọi 
chung là đạo. Cho nên có người đã 
than phiền là: Nhiều đạo quá, 
không biết theo đạo nào cho đúng! 
Nhưng nếu suy xét cho kỹ; thì có 
khó gì đâu. Vì nếu người nào muốn 
thật sự chọn cho mình một đạo để 
được sự sống đời sau nơi thiên 
đàng thì đâu có gì  gọi là khó!
Thánh Kinh  sách Ma-thi-ơ 7: 13 Lời 
Thiên Chúa đã dặn rằng: “Hãy vào 
cửa hẹp, vì cửa rộng và đường 
khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, 
kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa 
hẹp và đường chật dẫn đến sự 
sống, kẻ kiếm được thì ít.”
Qua Lời Thiên Chúa, thì tất cả mọi 
tôn giáo trên đất được gọi chung là 
cửa rộng và đường khoảng khoát. 
Sở dĩ được gọi là cửa rộng, vì con 
người muốn bày vẽ ra bất kỳ hình 
thức tâm linh như thế nào cũng 
đều cho là đạt tiêu chuẩn vào thiên 
đàng! Nhưng con người làm sao mà 
đạt được tiêu chuẩn Thiên Chúa đòi 
hỏi? Cuộc sống đời tạm này- con 
người chưa đạt được sự thành công 
về vật chất bao nhiêu, thì đã thấy 
hết đời rồi. Làm sao có thể  tin vào 

những hành động tâm linh đi 
ngược lại ý muốn Thiên Chúa mà lại 
hy vọng được vào thiên đàng sau 
khi chết. Mình phải hiểu rằng: Thiên 
Chúa là Đấng dựng nên mình, Ngài 
biết con người bất toàn, hữu hạn 
không thể đạt tiêu chuẩn Thiên 
Chúa, nên Ngài đã giáng thế đền tội 
thay, con người chỉ đặt niềm tin vào 
sự chết thay của Ngài thì tội được 
tha, linh hồn được cứu, tên có trên 
thiên đàng.
Người tin Chúa Jesus được gọi là tin 
“Đạo” vì chính Ngài là Đạo. Cho nên 
Đạo Chúa được gọi là Đạo sự sống. 
Vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống 
không giống như giáo chủ của mọi 
tôn giáo chỉ là người; giống như 
mọi người khác đã chết. Chúa Jesus 
phán trong Thánh kinh sách Giăng 
14: 6 “ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta 
là đường đi, Chân lý, và sự sống; 
chẳng bởi ta thì không ai được đến 
cùng Đức Chúa Trời.”
Có hàng triệu người Việt-Nam lầm 
lẫn cho rằng: Phật Giáo, Khổng 
Giáo, Lão giáo..v…v  là đạo của 
người Việt, còn Tin lành là đạo của 
Mỹ. Nếu ai hiểu như thế thì rất là 
nguy hiểm! Tôi không biết hiện nay 
bạn đang theo tôn giáo nào. Nhưng 
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Tuổi tác đời người ngắn ngủi thay
Chẳng ai trường thọ sống lâu dài

Trăm năm ví tựa phù dung nở
Bảy chục dường như chiếc lá bay

Ví thử hồn linh không có Chúa
Thì ra số phận chẳng tương lai
Mau về bên Chúa tìm ơn cứu

Hưởng cảnh trường sinh phước mãi hoài.

Ðời người ngắn ngủi

Trần Nguyên Lam Bửu
Trích tập thơ  "Ngất Ngây Tình Chúa"

nếu bạn muốn sau khi chết về trời, 
thì tin Thiên Chúa là Đạo, Đấng 
đang ngự ở trên trời. Còn nếu bạn 
muốn về trời sau khi chết , mà tin 
người ở dưới đất và thờ họ, thì dù 
bạn có làm lành lánh dữ, làm 
phước, chịu khổ, ăn chay, nằm đất 
cả đời cũng chẳng có gì để hy vọng.  
Chúa Jesus phán trong Thánh Kinh 
sách Giăng 3: 36: “Ai tin Chúa Jesus 
thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng 
chịu tin Chúa Jesus thì không được 
sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ 
của Đức Chúa Trời luôn ở trên 
người ấy.”
Khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jesus 
thì bạn sẽ trở thành Con của Thiên 
Chúa. Bạn được gọi Đức Chúa Trời 
là Cha của mình. Bạn có quyền hy 
vọng tuyệt đối nơi thiên đàng đời 
sau ngay trong đời này.  Vì tội bạn 

đã được Chúa tha, linh hồn đã được 
Chúa cứu, và tên bạn đã được ghi 
trong sách sự sống đời-đời nơi 
thiên đàng.
Chúa Jesus là con đường sự sống 
duy nhất. Vì chẳng có giáo chủ nào 
trên đất mà giống như Ngài. Ngài 
phán “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra 
Đấng từ trời xuống, ấy là Con người 
vốn ở trên trời.” Tin Chúa Jesus, và 
thờ phượng Đức Chúa Trời, con 
người có quyền sống trong sự bình 
an và hy vọng thật. Vì Chúa ở trong 
người tin Ngài.

Servant  Elijah  Nghiem 
( Nghiêm Hà Lộc)

Từ: congbophucam.net
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Mẹ chính là món quà yêu quý nhất 
của Chúa Trời ban cho chúng ta. 
Chúng ta không có cách nào để có 
thể đáp đền đầy đủ những gì mẹ 
đã làm cho mình. Cho nên Ngày 
Nhớ Ơn mẹ là dịp tốt nhất để nói 
lên lòng tri ân của mình đối với mẹ, 
thưa với mẹ rằng con yêu mẹ, với 
cả tâm tình quan tâm, chăm sóc 
mẹ, với cả lòng tôn kính mẹ. 
Một trong những nghiêm lệnh của 
Đức Chúa Trời, truyền đến loài 
người là tôn trọng và hiếu kính mẹ 
cha: "Phải hiếu kính cha mẹ, như 
vậy ngươi mới được sống lâu trên 
đất mà Chúa Hằng Hữu Thượng Đế 
ban cho." (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12)
Triết gia Paul đã lập lại nghiêm lệnh 
nầy ”Phải hiếu kính cha mẹ,” là điều 
răn đầu tiên có kèm theo lời hứa: 
“nhờ đó con mới được phúc và 
sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:2-3). 
Người nào nói mình hiếu kính mẹ, 
tôn trọng mẹ mà không dành thời 
gian gần gũi, tâm tình với mẹ thì 
người ấy chưa làm trọn phận sự 
của mình với mẹ.
Hiếu kính ở đây trong ngôn ngữ Hy 
Lạp là ‘tôn trọng’ là ‘dành thời gian’. 
Thì giờ dành cho mẹ là món quà 
tốt nhất, quý nhất, là điều mẹ ưa 

thích nhất!
Chẳng những phận làm con, 
chúng ta phải tỏ lòng hiếu kính với 
mẹ cha bằng cách dành thì giờ để 
gần gũi, trò chuyện với mẹ cha, 
chúng ta còn phải phụng dưỡng 
mẹ cha mình.
Một trong những lời khiển trách 
của Chúa Cứu Thế Jesus đối với 
những nhà lãnh đạo tôn giáo Do 
Thái vì họ đã bỏ bê, không phụng 
dưỡng mẹ cha bằng cách viện cớ là 
phải phục vụ Đức Chúa Trời: “Các 
ngươi vâng giữ tục lệ của loài 
người, mà bỏ qua mệnh lệnh của 
Đức Chúa Trời. Các ngươi khéo léo 
chối bỏ luật Đức Chúa Trời để giữ 
tục lệ của các ngươi!” Chẳng hạn 
khi Môi-se dạy: “Phải hiếu kính cha 
mẹ” và “Ai nguyền rủa cha mẹ phải 
bị xử tử. Nhưng các ngươi bảo: nếu 
người nào lấy tiền phụng dưỡng 
cha mẹ, dâng cho đền thờ, người 
đó khỏi phụng dưỡng cha mẹ. Vậy 
tục lệ của các ngươi đã xóa bỏ 
mệnh lệnh trực tiếp của Đức Chúa 
Trời. Các ngươi còn làm nhiều điều 
khác cũng sai quấy như thế!” (Mác 
7:8-13)
Qua lời khiển trách nầy ta thấy 
Chúa Cứu Thế Jesus đưa ra một thí 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Biết Ơn Mẹ 



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 11  15

dụ điển hình về những gì mà các 
nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời 
ấy đã vi phạm, luật pháp Môi-se dạy 
rằng họ phải hiếu kính cha mẹ 
mình, nhưng trong lời truyền khẩu 
của họ thì lại cho phép họ trốn 
tránh trách nhiệm với cha mẹ. Nếu 
một người không muốn giúp đỡ 
cha mẹ khi già yếu cần đến, người 
đó dâng tài sản của mình cho thầy 
tế lễ trong đền thờ và gọi đó là một 
“món quà.” Và khi người này chết tài 
sản ấy sẽ hiến cho đền thờ. Như vậy 
người ấy không còn trách nhiệm 
với cha mẹ. Chúa Jesus chỉ cho họ 
thấy rằng lời truyền khẩu này đối 
nghịch lại với lệnh truyền của Đức 
Chúa Trời là phải ‘tôn kính và hiểu 
thảo cha mẹ’
Có một câu chuyện vui: 
Bà mẹ kia có ba người 
con, rời gia đình lập 
nghiệp, tất cả đều thành 
công. Trước ngày trở về, 
họ gặp nhau, thảo luận, 
mỗi người tặng mẹ một 
món quà để bày tỏ lòng 
biết ơn mẹ. Người con 
cả nói là anh sẽ xây cho mẹ căn biệt 
thự vừa lớn, vừa sang trọng, vừa 
tiện nghi với một hai cô hầu gái 
giúp việc cho mẹ. Người con thứ 
nói: Tôi sẽ tặng cho mẹ xe Mercedes 
đời mới nhất, và cho mẹ một anh tài 
xế. Người con út cười nói với hai 
anh: Em tin chắc món quà của em 
sẽ làm cho mẹ vui thích hơn cả nhà 
và xe, hai cô giúp việc và anh tài xế 
của hai anh! Chắc hai anh biết mẹ 
rất thích đọc Thánh Kinh nhưng 
mắt mẹ đã bị mờ, không thể nào 

đọc được. Cho nên em đặt mua một 
con két thần tình, em nhờ một 
người am tường Thánh Kinh trong 
nhà thờ huấn luyện nó, ông ta đã 
dành suốt 12 năm để dạy nói thuộc 
lòng cả quyển Thánh Kinh. Mẹ chỉ 
cần nói tên sách, chương thứ mấy, 
câu nào, nó sẽ đọc cho mẹ nghe 
không sót một chữ. Nhờ vậy mẹ sẽ 
sống trong phước hạnh nhờ nghe 
lời Thánh Kinh là bức thư của Đấng 
Tạo Hóa, gởi cho loài người chúng 
ta là loài thọ tạo trân quý của Ngài.
Vì cả ba anh nầy đều cùng một 
thành phố, tại phương xa nên được 
mẹ gởi thư với những lời lẽ sau: Con 
trai đầu lòng của mẹ, nhà con xây to 
quá, nhiều phòng quá! Mẹ chỉ ở 
một phòng mà quét dọn cả căn biệt 

thự quá lớn nầy. Con 
trai kế của mẹ, mẹ đã 
quá già đâu cần phải đi 
đâu hơn nữa mẹ không 
thích tài xế, trông hắn ta 
bặm trợn, không nụ 
cười nên mẹ cũng bảo 
hắn tìm việc làm khác 
rồi. Riêng cậu út của 

mẹ! Mẹ cám ơn con rất nhiều! Vì 
con biết mẹ thèm thịt gà, mẹ đã 
làm thịt nó rồi! Thịt gà nầy ngon 
không thể tả được! 
Chắc quý vị thấy thật buồn cười sau 
khi nghe chuyện vui nầy! Nhưng dù 
thế nào đi nữa câu chuyện cũng nói 
lên lòng hiếu thảo của ba người 
con, được thể hiện qua hành động! 
Cả ba anh đều bày tỏ lòng chí hiếu 
mình đối với người đã sinh thành 
dưỡng dục mình.
Điều thứ ba, lòng tôn kính hiếu 
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thảo của chúng ta được thể hiện 
qua sự lắng nghe lời dạy khuyên 
của mẹ. Hai lần Thánh Kinh nhắc 
đến điều nầy trong Châm Ngôn 1:8 
và 6:20 
"Con ơi, phải nghe lời cha khuyên 
dạy, 
Đừng bỏ khuôn phép của mẹ con" 
Thánh Kinh cũng khuyên 
dạy chúng ta rằng: 
"Con khôn ngoan làm vui 
lòng cha nó, 
Nhưng đứa ngu dại khinh 
bỉ mẹ mình." (Châm Ngôn 
15 :20) 
Trong đời sống hàng ngày, 
chúng ta thấy có những 
ông cha vui mừng, hãnh diện khoe 
với mọi người về cậu con trai thành 
công ngoan hiền của mình. Nhưng 
nếu thấy con mình bê bối, thất bại, 
người cha lại lặng thinh. Trong khi 
người mẹ thì khác, bà rất buồn về 
tình trạng bê bối, xấu xa của con 
trai mình.
Thưa quý vị, đành rằng không phải 
lời dạy của mẹ lúc nào cũng đúng, 
nhưng ít ra cũng nói đến tình yêu 
và sự quan tâm của mẹ đối với ta. 
Đây chính là một mối quan hệ rất 
quan trọng trong gia đình. Có rất 
nhiều người xuất thân từ gia đình 
cha mẹ tin kính nhờ đọc và làm 
theo lời khuyên dạy của mẹ mình. 
Con cái được dạy bởi cha mẹ, sau 
đó khi lớn lên những lời dạy đó sẽ 
không bị xóa bỏ trong tâm khảm 
của con. Nhất là cha mẹ đã dạy con 
cái mình những điều tốt lành về 
Đức Chúa Trời.
Thưa quý vị mỗi lần nghĩ đến tình 

mẹ, có bao giờ nghĩ đến tình yêu 
Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo 
Hóa, là Cha Thiên Thượng, lòng 
Ngài thật bao la. Ngài ví lòng của 
Ngài như lòng của người mẹ: "Hãy 
vui thích nơi Giê-ru-sa-lem và 
thưởng thức vinh quang nó như 
đứa con vui thích và thưởng thức 

sữa mẹ. Giê-ru-sa-lem sẽ an 
nhiên thịnh vượng như 
dòng sông tuôn tràn; Ta sẽ 
thực hiện điều đó," Chúa 
Hằng Hữu phán vậy. "Của 
cải châu báu của các dân 
tộc nước ngoài sẽ đổ về 
đây. Đàn con nó sẽ được bú 
mớm nâng niu, được cõng 

trên lưng, được ngồi chơi đong đưa 
trên đầu gối mẹ. Ta sẽ an ủi các 
ngươi như mẹ an ủi con thơ." (Ê-sai 
66:11-13)
Tấm lòng của Đức Chúa Trời qua lời 
phán của Ngài cho ta thấy: 
(1) Chúa an ủi vỗ về ta qua sự hiện 
diện của Ngài. Quý vị thử tưởng 
tượng một căn nhà thiếu mẹ. Vắng 
bóng mẹ hiền là thiếu vắng tình 
yêu, sự vỗ về, phục vụ. Và điều tệ 
hại hơn cho nhà nào thiếu vắng 
Đức Chúa Trời. Thật ra Đức Chúa 
Trời không ở xa chúng ta. Ngài lúc 
nào ở bên cạnh để an ủi vỗ về ta, 
chăm sóc ta. Chính vì quá yêu 
thương và giải cứu loài người 
chúng ta khỏi tội lỗi và hỏa ngục 
mà hơn hai ngàn năm trước Ngôi 
Hai Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế 
Jesus giáng thế, Ngài hy sinh mạng 
sống trên cây thập tự thế tội cho 
chúng ta, một khi tiếp nhận Chúa 
Jesus vào đời sống. Chúa ta sẽ được 
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Ngài ngự trị tâm hồn và kề cận với 
ta trong mọi phút giây của đời 
sống. 
(2) Chúa an ủi vỗ về ta qua Thánh 
Kinh là lời của Ngài: Có bao giờ quý 
vị nghe nói rằng cô giáo đầu đời 
của trẻ thơ chính là mẹ của bé: 
Người mẹ đã dạy những bài học vỡ 
lòng, từ lúc mới sanh cho đến lúc 
tập tễnh bước đi và tiếp tục dạy 
con bước vào đời. 
Con ơi nên nhớ điều nầy
Học ăn học nói cho tầy người ta
Đừng nên theo thói điêu ngoa
Khôn ngoan cân nhắc nhân từ yêu 
thương
Lúc nào cũng nghĩ đến người
Kính trên nhường dưới ơn Trời chớ 
quên
Khi đến với Chúa, những ngày đầu 
theo Chúa, chúng ta được Chúa 
dạy mình qua lời Thánh Kinh đến 
lúc trưởng thành và suốt cả cuộc 
đời nhờ Thánh Kinh làm đèn soi 
tiến bước.
Chủ bút của tờ báo nổi tiếng Luân 
Đôn Thời Báo gởi 100 bức thư cho 
các giáo sư đại học, các chủ nhiệm, 
các thương gia và những chuyên 
gia. Nội dung của bức thư là “Giả 
như bạn bị cầm tù trong suốt 3 
năm, người ta cho phép bạn đem 
theo ba quyển sách, bạn sẽ chọn 3 
quyển sách nào. Xin hãy nói rõ tầm 
quan trọng của những quyến sách 
đó.” Sau đó chủ bút nầy nhận các 
thư hồi âm với kết quả 98% câu trả 
lời là họ chọn quyển Thánh Kinh. 
Điều đáng chú ý trong 100 người 
được thăm dò đó, ít có người sùng 
đạo, trong số họ có vài người vô 

thần và những người theo phái bất 
khả tri! Sau khi tìm hiểu lý do chủ 
bút tờ báo nầy khám phá ra rằng 
ngoài quyển Thánh Kinh ra không 
có quyển sách nào đem lại hy vọng 
và niềm an ủi lớn lao cho những 
người ở trong cảnh tối tăm tuyệt 
vọng, tại chốn ngục tù.
(3) Chúa an ủi vỗ về ta qua sự yên 
lặng Ngài: Một nhân vật trong 
Thánh Kinh giữa cơn khốn khó 
hoạn nạn đã cảm nhận được sự 
hiện diện của Chúa, dẫu Ngài yên 
lặng không nói lời nào, người dâng 
lên Chúa cả lòng biết ơn: 
"Chúa dạy con biết con đường sự 
sống. 
Chúa hiện diện là niềm vui tuyệt 
đỉnh, 
Gần bên Chúa là thích thú muôn 
đời." (Thi Thiên 16:11)
Nhân ngày Nhớ Ơn Mẹ rất mong 
mỗi chúng ta bày tỏ lòng hiểu thảo 
với mẹ mình qua lời nói, hành 
động, sự chăm sóc, quan tâm. 
Những ai mất mẹ cũng được sự an 
ủi vì Đức Chúa Trời chẳng những là 
Cha Thiên Thượng, Ngài sáng tạo, 
yêu thương chu cấp mọi sự cho ta, 
lòng của Ngài hơn cả người mẹ, lúc 
nào cũng gần gũi, yên ủi, vỗ về ta, 
và cao điểm của tình thương ấy là 
sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Jesus, 
chết thế tội ta.
Rất mong quý vị dâng lòng mình 
cho Chúa, chân thành mời Chúa 
ngự trị, cai quản đời sống mình.
Kính chào quý vị và các bạn.

(Theo: phatthanhhyvong.com)
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HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM

- Bạch thầy! Xin thầy 
cho con trai của con 
được ở lại chùa để ngày 
ngày nó được nghe 
tiếng chuông, tiếng mõ, 
câu kinh mà  tâm được 
tịnh, lòng được yên, 
bớt ngỗ nghịch, có 
được không thầy?
- Đạo hữu đã quyết định gởi con 
trai mình vào cửa phật thì chớ chi 
thầy lại từ chối. Hãy cứ để nó ở 
đây một thời gian để thầy xem thử 
nó có “căn tu” hay không vậy.
Thằng Tâm bị má nó “tống” vào 
chùa ngọt xớt như thế đó. 
Thật ra nó là con trai một, thằng 
quý tử của tía má nó, được cưng, 
tưng tiu như cục vàng, cục ngọc 
nhưng “Trời không chiều lòng 
người”, má nó- bà Năm nói vậy. 
Ông Năm chẳng răng long đầu 
bạc cùng bà mà lại bỏ đi trước một 
bước, ông mất đi để lại nỗi trống 
vắng, quạnh quẽ cho ngôi nhà chỉ 
có ba con người khi bà Năm mới 
nửa chừng xuân, còn thằng Tâm 
thì chỉ vừa tròn mười hai tuổi. Bà 
phải gạt nước mắt cho những 
ngày đau đớn, đứng lên gắng 
gượng đỡ lấy gia đình với đôi vai 
nhỏ bé run run đơn độc. Bà bắt 
đầu đi làm, ai kêu gì làm nấy. Cắt 
lúa, nhổ cỏ, gánh nước, giặt đồ… 
Bà đều gồng gánh. Làm để có tiền 
lo cho hai con người, lo cho thằng 
con trai đang tuổi ăn tuổi học, làm 

để quên đi những lúc 
cô độc chỉ mình với 
mình trong chính tâm 
hồn đang chết lặng của 
người đàn bà đang độ 
nửa chừng xuân. 
Thằng Tâm thì ngoài 
thời gian tới trường, 
lên lớp thì nó chẳng 

được má ngó ngàng nên đâm ra 
buồn chán, tụ tập bạn bè chơi bời 
lêu lổng, phá làng phá xóm, chẳng 
có ngày nào mà bà Năm không 
cầm cây chổi lông gà vỗ bộp bộp 
trên đi- văng trước bàn thờ tía nó:
- Tâm ơi là Tâm! Mày có chịu leo 
lên nằm cho tao hỏi tội không hả? 
Mày đâu rồi Tâm ơi?
Đó là lúc bà Năm chỉ còn thấy đôi 
dép của nó mà không thấy bóng 
dáng nó đâu, đời nào nó chịu leo 
lên đó nằm cho bà đánh. Thật ra 
thì tức quá nên bà chỉ hù nó vậy 
thôi, có một thằng con để dành 
thờ cúng mà đánh cái gì. Bà lắc 
đầu ngao ngán cho tháng ngày 
sắp đến.
Sáng nay, sau nhiều lần dụ dỗ, 
năn nỉ, hăm he thì nó cũng chịu đi 
chùa với bà. Bà nói với nó ở trên 
chùa vui lắm, có nhiều cây trái, 
người ta đến rất đông, cúng rất 
nhiều đồ ăn… Nó đồng ý đi cùng, 
bà mừng rơn.
Vậy là xong. Thằng Tâm ở lại với 
sư trụ trì. Bà thở phào nhẹ nhõm 
mong nó sẽ nghe câu kinh tiếng kệ 

Hải Yến
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mà thay đổi, ngoan ngoãn, chịu 
nghe lời rồi bà sẽ rước nó về. Thật 
lòng bà Năm rất mong ngày đó.
- Thằng Tâm đâu ra thầy dạy việc. 
Thằng Tâm đâu?
Không thấy tăm hơi nó đâu cả, sư 
trụ trì đi tìm thì thấy nó ngồi 
trong phòng để đồ người ta dâng 
lễ, ăn ngấu nghiến, cái gì cũng cạp 
một miếng rồi vứt lăn lóc. Sư trụ  
trì già tái mặt, thằng này láo quá 
sức láo, thầy chưa đụng tới mà nó 
dám làm càn, nhưng nó nhỏ quá 
lại chưa biết lễ nghĩa nên phải tha. 
Lần sau mà nó phạm thì mới phạt 
nặng gấp đôi. Để tội đó.
Thầy cắt cử cho nó việc nấu nước, 
quét sân, đốt rác..., nhưng không 
cho nó bén mảng đến phòng chứa 
đồ lễ nữa, thầy cũng bắt nó xếp 
bằng, gõ mõ cốc cốc, miệng tụng ê 
a như đám chú tiểu trong chùa. 
Thằng Tâm chỉ mới được gởi vào 
nên không bị cạo đầu ba chỏm, nó 
cũng chẳng biết, chẳng thuộc bài 
kinh nào cả, bắt nó tụng theo thì 
nó cũng ráng nhắm mắt rồi hi hí 
nhìn, miệng ê a theo, trong bụng 
nó mắc cười nhưng sợ mấy Sa Di 
(*) gõ cái dùi lên đầu, nên ráng 
làm bộ nghiêm trọng, mặt nhíu 
lại, chân mày nhăn nhăn như là 
mình biết tội dữ lắm vậy.
Một tháng trôi qua.
- Bẩm thầy! Thằng Tâm lại phá 
phách mấy nhóm phật tử đang 
đến lễ chùa nữa kìa, người ta mới 
mắng vốn con. Đã nhiều lần như 
thế rồi, con nghĩ là nên trả nó về 
cho má của nó chứ không thì chùa 
ta mang tiếng lắm.
Sư trụ trì ngẫm nghĩ rồi gật đầu. 
Bà Năm được nhắn lên chùa gặp 

thầy, bà mừng lắm, chắc thằng 
quý tử nhà bà đã được tiếng 
chuông chùa, lời dạy bảo của các 
thầy cảm hóa. Bà tất tả lội nắng đi 
bộ cả quãng đường gần mười cây 
số mà trong lòng mừng nên không 
thấy mệt. Vừa lột cái nón lá ra khỏi 
đầu thì bà đã thấy sư thầy đứng 
cạnh cổng chùa, kế bên là thằng 
Tâm đang loi nhoi hết chọt bên 
này rồi lượn qua kia như chong 
chóng.
- Bạch thầy! Con mới tới.
- Xin chào đạo hữu! Xin hãy đem 
con trai bà về đi, tôi và cậu bé 
“không có duyên” với nhau, nó 
không có căn tu. Nó phá phách 
quá, không chịu học hành, những 
phật tử khác họ phàn nàn rất 
nhiều.
Trong khi bà muốn xỉu vì nghe 
mấy lời đó thì cửa chùa cũng đóng 
lại, chỉ còn hai con người đứng lẻ 
loi trong khung cảnh đìu hiu. Bà 
Năm thở dài đánh sượt rồi nắm 
tay thằng quỷ sứ dắt về, nó rút tay 
khỏi bàn tay thô ráp của bà, chạy 
vụt đi xuống những bậc thang, 
xuống núi, nhìn dáng điệu nó vui 
vẻ như con chim được thoát khỏi 
chiếc lồng chật chội, sải cánh liệng 
trên khung trời bao la với tiếng 
huýt gió đầy hoan hỉ. Bà Năm thắc 
mắc “Mình cho nó ở chùa chứ đâu 
cho nó ở tù đâu mà thoát ra nó 
mừng dữ vậy không biết?”
….
- Thưa Cha! Tui không có đạo. Tui 
mới dẫn thằng con tui từ chùa về, 
đi ngang qua đây thấy có ngôi nhà 
thờ nên tui nghĩ “chùa không 
chứa mày thì tao gởi mày vô nhà 
thờ coi sao?” Xin Cha làm ơn nhận 
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thằng quỷ sứ này vô giúp việc vặt 
cho cha rồi cha dạy dỗ, bảo ban nó 
dùm tui để nó thay đổi tâm tính, 
không ngỗ nghịch nữa, người mẹ 
như tui chỉ mong có như vậy.
- Thưa chị! Trước hết xin đính 
chính rằng tôi không phải là 
“Cha”. Đây là nhà thờ Tin Lành và 
tôi là  thầy truyền đạo ở đây. Thật 
tình tôi không biết tại sao chị có ý 
định gởi cậu bé vào đây nhưng 
nếu chị đã muốn như 
vậy thì chúng tôi sẽ 
thuận theo ý chị. Hãy để 
cậu bé ở lại với chúng tôi.
Nhìn cảnh hai mẹ con 
luộm thuộm mà còn vừa 
ở chùa về thì thầy truyền 
đạo cũng đã hết hồn 
nhưng không thể từ chối 
được vì người ta đã 
không tìm được giải pháp nơi 
chùa, bây giờ tin tưởng mình có 
thể giúp họ thì cậy ơn Chúa mà 
nhận thằng bé chứ sao. Lòng thấy 
rối bời nhưng vị truyền đạo trẻ 
tuổi vẫn gật đầu đón lấy thằng 
Tâm từ cánh tay đang đẩy nó qua 
của bà Năm.
Thằng Tâm lại có nơi ở mới. Bà 
Năm lại ra về sau khi để lại địa chỉ 
cho ông thầy,  cái mặt bà buồn so 
vì thấp thỏm không biết được mấy 
ngày thì người ta nhắn bà tới trả 
thằng tật dây nịch đó về.
Thầy truyền đạo dẫn nó vô tư thất 
gặp một người phụ nữ đang dọn 
dẹp, dáng cô nhanh nhẹn, gương 
mặt ưa nhìn với đôi mắt sáng. 
Thầy nói cùng nó:
- Đây là vợ của thầy. Em hãy chào 
cô đi, sau này cô là người sẽ lo lắng 
phần ăn uống, học hành của em 

đó. Còn đây là em Tâm, con của 
một người mà anh vừa quen gởi, 
anh sẽ kể cho em nghe sau. Bây 
giờ hai cô cháu hãy làm quen nhé.
Nói xong ông để cậu bé lại với vợ 
mình và đi ra ngoài. Thằng Tâm 
cũng đã quen với việc ở với người 
lạ rồi nên cũng chẳng có gì sợ sệt, 
nó hỏi:
- Cô ơi! Vậy con ở đâu? Phòng củi 
hay dưới bếp vậy?

- Con sẽ ở trong phòng 
dành cho khách của nhà 
thờ chứ không có ở phòng 
củi hay bếp đâu. Sao con 
lại có ý nghĩ như vậy?
Thằng Tâm im lặng. 
Người vợ thầy truyền đạo 
rất thắc mắc trong lòng 
không hiểu được trong 
đầu đứa trẻ này đang 

nghĩ gì nhưng cô chắc chắn rằng 
nó đã trải qua những ngày tháng 
đau buồn.
Nhà thờ không to như cái chùa và 
phòng của nó cũng chẳng rộng 
rãi, chỉ đủ kê một chiếc giường, 
một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn 
nhỏ với cái ghế, dành để đọc sách. 
Bên ngoài cửa sổ phòng nó có một 
cây hoa ngọc lan, hoa nở trắng 
muốt, những cánh hoa nhọn hoắt 
chỉa ra như phòng thủ, không cho 
người khác chạm đến nhưng mùi 
của nó thơm lắm, hương thơm của 
nó lan tỏa dìu dặt, dễ chịu đến nỗi 
khi nó thử đặt mình xuống 
giường thì nó ngủ thiếp đi lúc nào 
không biết.
 Nơi ở mới chào đón nó bằng một 
giấc ngủ ngon, biết đâu điều tốt 
đẹp đã bắt đầu.
Tuần đầu tiên thì mọi việc đều ổn 
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trong tầm kiểm soát của những 
người lớn nhưng sang đến tuần 
thứ hai, thứ ba thì nó đã không 
còn là con ma mới. Một số người 
nó đã thuộc tên, một số khác thì 
dè chừng nó, không tới gần, một 
số thì chơi với nó rất vui vẻ. Ở nhà 
thờ không gò bó như ở chùa, nó 
không phải tụng kinh, gõ mõ, và 
chỉ giúp thầy cô những việc lặt vặt 
như nhặt rác quanh khuôn viên 
nhà thờ, tưới cây kiểng cùng thầy 
hay đi chợ xách giỏ cho cô… 
Thằng Tâm mập mạp, trắng trẻo 
hẳn ra. Cô còn may cho nó mấy bộ 
quần áo mới nữa nhưng nó vẫn 
ghét nhất là ngày Chúa nhật:
- Tâm ơi! Con phải vô lớp học 
trường Chúa nhật như các bạn 
nhé. Con ở với thầy cô thì phải 
nghe lời và đó là những điều tốt 
đẹp cho con. Thầy đã dẫn nó vô 
lớp thiếu nhi và để nó ở đó.
 Cứ  được một lúc  thì có chuyện vì 
nó ngồi không có yên, hết quay 
lên, quay xuống thì kéo tóc đứa 
này, chọt hông đứa kia làm người 
dạy không chịu nỗi phải tìm thầy 
truyền đạo:
- Thầy kiếm đâu ra cái thằng 
nghịch như quỷ sứ vậy? Sao 
không quen không biết mà thầy 
lại đem về nuôi, kêu má nó lại trả 
đi thầy ơi, không thì thầy dẫn nó 
qua lớp khác chứ em không nhận 
dạy nó.
- Xin mọi người hãy kiên nhẫn với 
cậu bé, tôi tin là Chúa có chương 
trình cho chúng ta cũng như cho 
hai mẹ con cậu ấy.
Không có lớp nào trong nhà thờ 
nhận dạy nó.
Cô vợ thầy truyền đạo phải kèm 

nó sát bên, dạy chữ kiêm dạy đạo 
cho nó, nói về tình yêu thương của 
Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với con 
người tội lỗi. Nó ngồi nghe, nhìn 
miệng cô, tai thì như có con ong 
đang vo ve vo ve… 
Hai tháng trôi qua.
Mỗi buổi sáng khi ánh nắng  
xuyên qua tán cây ngọc lan chiếu 
vào phòng nó, rọi vào tấm kính tủ, 
phản chiếu ngược tia sáng vào 
mặt nó ấm áp thì nó tỉnh ngủ, nó 
không bao giờ lăn qua lộn lại trên 
giường mà nó ngồi bật dậy, vươn 
vai, lấy tay chà chà lên mặt nơi có 
ánh nắng rọi vào, nó thầm thì chỉ 
đủ nghe:
- Nắng ơi! Chào mày, sáng nào 
mày cũng đến kêu tao dậy, mày 
chiếu vào mặt tao ấm áp như ngày 
xưa tía má hay ôm tao vào lòng và 
hun tao. Nếu tía tao còn sống chắc 
tao cũng vẫn được như thế nhưng 
bây giờ tía chết rồi, chắc má tao 
buồn lắm, tao không cố ý làm 
những điều sai trái nhưng tại sao 
tao vẫn cứ làm. Nắng ơi! Tao buồn.
Nó đi rửa mặt với đôi mắt hoe đỏ. 
Hôm nay là thứ ba, ngày cầu 
nguyện kiêng ăn của thầy truyền 
đạo. Nó đi ngang qua phòng sách 
cách nhẹ nhàng, liếc vào trong 
thấy thầy đang quỳ gối, nó đứng 
lại nấp sau cánh cửa, lắng tai nghe 
xem ông thầy nói cái gì rì rầm với 
cái đầu cúi xuống thấp như thế, nó 
nghe tới đoạn:
- Chúa ơi! Ngài đã có chương trình 
cho chúng con phải không? Chúa 
đã để hai mẹ con em Tâm bước 
vào nhà Chúa thì chắc rằng Chúa 
đã chọn họ. Chúa ôi! Con cầu xin 
Thánh Linh Chúa động đến lòng 



em ấy, cho em Tâm nhận ra được 
tình yêu mà Chúa đã dành cho 
em. Xin Chúa cho em có tấm lòng 
mềm mại, xin cho em ấy mạnh 
khỏe, được sự khôn ngoan của 
Ngài để nhận lấy tình yêu thiên 
thượng, xin Chúa cho bà Năm 
cũng được khỏe mạnh, thuận lợi 
trong công việc và có một ngày 
đón nhận tình yêu của Chúa 
Giê-xu…
Nó ngạc nhiên. Những người này 
là người dưng mà sao lại lo lắng 
quá nhiều cho hai mẹ con nó vậy? 
Người ta đã nhận nó vào ở, cho 
học hành, cho ăn uống, may đồ 
mới, dạy lễ nghĩa… Chẳng lẽ nó 
chẳng làm được gì để cảm ơn họ 
hay sao? 
Thằng Tâm thay đổi.
Nó bắt đầu ngoan ngoãn, biết 
nghe lời, chịu học hành đàng 
hoàng, chịu bước vào lớp trường 
Chúa nhật ngồi học và không phá 
phách, chọc ghẹo bạn bè nữa. 
Thầy cô truyền đạo ngạc nhiên, 
mọi người trong nhà thờ gặp nó 
ngạc nhiên. Người thì khen nó 
thay đổi, người thì khen thầy cô 
khéo dạy dỗ… Chỉ có nó hiểu là vì 
lời cầu nguyện của thầy đã động 
đến trái tim của nó. Hành trình đó 
đã phải mất rất nhiều ngày.
Một buổi sáng Chúa nhật thằng 
Tâm bước lên tin nhận Chúa với 
những ánh nhìn kinh ngạc xen 
lẫn vui mừng. Trong nhà thờ chắc 
thầy cô truyền đạo là người mừng 
nhất vì tấm lòng và công khó 
mình bỏ ra không vô ích.
Bà Năm được mời đến.
- Tâm ơi! Ra chào má đi con.

- Dạ!
- Thưa má! Má mới tới!
Từ ngày chồng chết tới giờ bà mới 
hoảng hồn lần nữa. Cái thằng 
công tử bột nào mà mới bước ra 
kêu bà bằng má vậy? Thằng nhỏ 
trắng trẻo, dễ thương, tóc cắt cao 
gọn gàng, áo tém thùng nghiêm 
chỉnh. Nó đứng vòng tay lễ phép 
trước mặt bà làm bà phải lấy tay 
dụi mắt liên tục mấy lần mới mở 
miệng được:
- Ca..a…i… Cái thằng Tâm… 
C…o…n… tui đây hả? Có thiệt là 
nó không vậy thầy?
- Thì chị Năm cứ hỏi nó thử rồi 
biết. Ông thầy nói mà cười tươi rói 
vì nhìn thấy vẻ ngạc nhiên tột độ 
trên gương mặt của người mẹ sau 
vài tháng không gặp con trai 
mình.
Sau đó là niềm vui vỡ òa của 

người mẹ khi 
nhận lấy đứa con 
mà bà nhìn hoài 
mà chẳng thấy 
giống thằng con 
mà mình gởi. Bà 
xin phép được 
dẫn nó về nhà. Bà 
cảm ơn thầy cô ríu 

rít, bà nói bà đã không sai lầm khi 
ghé vào đây, thật vui mừng lắm.
Thằng Tâm theo má về nhà với 
bản tính đã thay đổi, nó chăm chỉ 
học hành, không chơi bời lêu lổng, 
không du thủ du thực với đám 
bạn xấu nữa. Tối trước khi đi ngủ 
nó còn đọc một quyển sách rồi 
ngồi khoanh tay, nhắm mắt, lầm 
rầm nói cái gì đó rồi mới nằm 
xuống ngủ. Bà Năm cũng không 
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hỏi vì thấy nó ngoan quá rồi, bà 
chẳng mong gì hơn.
Đến ngày giỗ của tía thằng Tâm, 
bà đi chợ mua đủ thứ đồ mà nó 
thích ăn về nấu… Cúng tía nó. Bà 
hân hoan nấu nướng, bưng lên 
cúng, khấn vái thành tâm mời tía 
thằng Tâm về ăn. 
Tàn nhang thì bà bưng xuống, 
dọn một bàn đầy ngập đồ ăn rồi 
kêu:
- Tâm ơi! Ra ăn cơm đi con, sao 
sáng giờ  con cứ lủi ra vườn chi 
hoài vậy? Ra đây má biểu coi.
Nó bước ra đứng trước mặt bà 
Năm, nhìn thẳng vào mắt bà, nó 
nói từng tiếng một:
- Má ơi! Con đã tin Chúa rồi. Con 
sẽ không ăn đồ cúng đâu, má ăn 
đi.
- Cái gì nữa vậy nè Trời! Cái gì mà 
tin Chúa rồi, không ăn đồ cúng? 
Sao ông Trời cứ cho sét đánh 
ngang tai con hoài vậy?  Mà tui 
nghi lắm, sao tự nhiên thằng con 
tui thay đổi cách chóng mặt vậy 
chớ? Tâm ơi là Tâm! Mày tin Chúa 
rồi thì lấy ai mà cúng tao với tía 
mày đây hả? Mày phải bỏ ngay, 
tao phải ra nhà thờ chửi cho mấy 
người đó một trận mới được. Tao 
phải kêu họ trả thằng con lại cho 
tao, thằng con cũ mất dạy của tao 
đó để nó còn cúng kiếng tía má nó 
nữa chớ. Tâm ơi là Tâm…
Bà Năm bỏ mâm cơm lạnh ngắt, 
chẳng buồn động đũa, cứ ngồi 
chống cằm ngó lên bàn thờ thút 
thít:
- Ông Năm ơi! Ông về mà coi 
thằng con quý tử của ông, nó bỏ 

ông bà, tía má đi theo Tin Lành 
rồi, tui phải làm sao đây ông năm 
ơi!
Bà chợt đứng bật dậy, đi nhanh tới 
bàn thờ, rút cây chổi lông gà ra, 
giọng đanh lại:
- Tâm! Leo lên đi- văng, nằm úp 
xuống cho má.
Thằng Tâm cúi đầu, vai buông 
thõng, bước đến đi- văng leo lên, 
nằm úp xuống. Bà Năm vừa lấy 
cây chổi lông gà nhịp nhịp vừa kể 
tội nó, bà chỉ cố xoay quanh 
chuyện bỏ tổ tông, cội nguồn 
không chịu cúng khi bà qua đời. 
Lâu lâu bà lại quất vào mông nó 
một cái… Nhẹ hều như phủi bụi 
vì bà không nỡ đánh thằng con 
ngoan ngoãn này, hồi đó mới kêu 
tên là nó đã chạy đi mất lấy đâu để 
bà trút giận như bây giờ. Bà dứt 
khoát:
- Bắt đầu từ ngày mai con phải lau 
dọn bàn thờ của tía, thắp nhang 
đều đặn ngày ba lần cho má, đừng 
để má phải đi ra nhà thờ đòi con 
với người ta, nghe chưa?
- Má ơi! Con sẽ lau dọn bàn thờ 
cho tía sạch sẽ nhưng con không 
thắp nhang đâu, má đừng ép con.
Thằng Tâm nói cũng dứt khoát 
lắm đến nỗi má nó cũng nhượng 
bộ:
- Ờ! Để má thắp nhang cũng được.
Nó vẫn là một đứa con ngoan như 
mong đợi, hằng ngày chu toàn 
những công việc má nó giao. Đến 
tối nó học bài xong thì lại rút 
quyển sách dầy cui ra đọc rồi vô 
mùng ngồi khoanh tay lầm rầm gì 
đó mà bà Năm có nghe như “Xin 
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Chúa cứu má của con, đừng để má 
con phải đi địa ngục…”

Một buổi tối, 
sau khi thấy 
thằng Tâm 
khoanh tay 
lầm rầm 
xong thì bà 
Năm hỏi:
- Con làm gì 
vậy Tâm? 

Con đọc sách gì vậy? lảm nhảm 
cái gì mà tối nào má cũng thấy 
trước khi con ngủ vậy?
- Dạ con đọc Kinh Thánh và cầu 
nguyện đó má.
- Chứ mày cầu nguyện với ai? Má 
có thấy ai ở đây đâu? Mày đừng 
làm má sợ nha con.
- Dạ con cầu nguyện với Chúa, 
cũng là Ông Trời của người Việt 
mình đó má à, chứ không phải 
thần nào khác đâu. Má cũng thờ 
Chúa mà má không biết đó.
- Tao thờ Chúa của mầy hồi nào 
mậy? Tao là phật tử hẳn hoi nha 
mậy?
- Chớ ngày nào má chẳng thắp 
nhang khấn vái trước bàn Ông 
Thiên, mà Ông Thiên là Ông Trời 
đó má ơi, chỉ khác nhau cách gọi 
thôi hà.
- Vậy mày không có theo đạo Mỹ 
hả? Tao nghe người ta nói đạo Tin 
Lành là đạo của Mỹ mà.
- Trên đầu mình dù ở đâu thì cũng 
chỉ có một vòm trời và chỉ có một 
Ông trời mà thôi, má nghe người 
ta nói chi vì họ không biết rõ điều 
mình đang nói, hãy nghe người 
nói đúng má à.

- Vậy chớ làm sao mà tự dưng mày 
lại thay đổi vậy con? Tao cứ tưởng 
đem lộn con ai về nhà.
Thằng Tâm giở mùng cho má nó 
ngồi hẳn vào bên trong, nó bò lại 
gần ôm má như hồi tía nó còn 
sống. Nó kể hết cho bà Năm nghe 
từ lúc nó ở chùa như thế nào rồi ở 
nhà thờ ra sao, ông thầy cầu 
nguyện cho nó, cho bà như thế 
nào. Cô thì chăm sóc cho nó hết 
lòng, dạy dỗ nó cách ăn nết ở ra 
sao… Nó còn nói nữa cho đến khi 
nó nằm gọn vào lòng bà và ngủ 
ngon lành. 
Bà Năm  khóc, nước mắt chảy 
xuống môi mặn đắng, lặng thầm. 
Giọt nước mắt biết ơn.
Ngày mai bà sẽ dẫn thằng Tâm 
đến nhà thờ. Bà muốn biết thêm 
về Chúa của con mình, bà muốn 
tin Chúa của thằng Tâm, Đấng đã 
đem yêu thương về lại trong trái 
tim như đã ngủ quên của bà. 
Thằng Tâm sẽ không đơn độc 
trong chuyến hành trình còn lại. 
Bà Năm mỉm cười. Giấc ngủ đến 
mau chóng.

(*) Chú thích: Sa Di là người đã 
thụ 10 giới sau một thời gian làm 
việc và học tập một số kinh kệ, 
nghi lễ trong chùa.
  
(Từ: huongdionline.com)
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Xanh thẳm xanh - một màu xanh của biển
Dịu dàng như ánh mắt má nhìn con.

Ôi ánh mắt mẹ hiền yêu dấu
Ấm lòng con trong những lúc ưu phiền.

Ánh mắt ấy vì chúng con thao thức
Bao đêm trường bên chiếc võng à ơi
Ánh mắt ấy luôn nhìn con trìu mến

Thắp tim con những ngọn nến yêu đời.
Má yêu ơi! Lòng con khe khẽ gọi

Tiếng "Má" ngọt ngào, vọng mãi không thôi
Con gọi má khi thuyền con nghiêng ngả

Giữa biển đời cuồn cuộn những buồn vui.
Chiều nay chợt mơ về bên má

Để lòng vui như sóng biển rì rào
Để được nghe lời nguyện cầu của má

Cho vai gầy vơi nhẹ gánh lao đao!
Ngày ngày con nhớ má dịu hiền

Lòng thầm nguyện má sống trên trăm tuổi
Yêu thương trong má bao la hơn biển
Con muốn gọi hoài hai tiếng: Má ơi!...

Giao hạ nhớ Má
Diên Vĩ

Chúc cho tất cả các người mẹ 
đều khỏe mạnh và hạnh phúc nhân Ngày của Mẹ. 

Từ:  songdaoonline.com

MÁ
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“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai 
uống nước nầy vẫn còn khát mãi; 
nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng 
hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một 
mạch nước trong người đó văng ra cho 
đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14).
Nếu bạn thấy không hài lòng với 
cuộc sống của mình và muốn sống 
một cuộc sống đầy ý nghĩa, thì bạn 
cần dừng lại, đừng tìm kiếm sự thỏa 
mãn nào khác ngoài Chúa Giê-Xu.
Chúng ta luôn luôn nhìn chung 
quanh. cố gắng tìm một cái gì đó để 
làm cho cuộc sống của mình hạnh 
phúc và có ý nghĩa. Chúng ta nghĩ: 
“Nếu tôi có thể mặc bộ quần áo tốt 
nầy, thì tôi sẽ trở nên tuyệt đẹp. Nếu 
tôi có thể giải phẫu thẩm mỹ, sửa 
sang thân thể, tôi sẽ huy hoàng. Nếu 
tôi có thể nhận được công việc nầy, 
tôi sẽ thỏa lòng.”
Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 2:13 
“Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó 
đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự 
đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa 
nước được.”
Không những chúng ta đã từ chối 
Đức Chúa Trời và không nhìn đến 
Chúa để Ngài chu cấp mọi nhu cầu và 
đáp ứng cuộc sống của chúng ta, 
chúng ta cố gắng tự mình đáp ứng 
nhu cầu. Những giếng mà chúng ta 
đã đào được gọi là sự nghiệp hay vẻ 

đẹp bên ngoài hay một cuộc chơi 
gôn thành công (không rơi vào hố 
nước).
Trong Giăng 4: 13-14, Chúa Giê-xu 
nói: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn 
khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, 
thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ 
thành một mạch nước trong người đó 
văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Tội lỗi thường gây nghiện. Nó chỉ làm 
cho bạn khát! Nếu bạn không tin 
điều đó, hãy hỏi bất kỳ ai xem phim 
khiêu dâm, một lần là không đủ. Nếu 
bạn nghiện thuốc theo toa, một viên 
thuốc không đủ. Nếu bạn có vấn đề 
với sự tức giận, bạn sẽ không tức giận 
chỉ một lần. Tội ác tạo ra sự khao khát 
lớn hơn.
Nhưng Chúa Giê-xu cung cấp nước 
sống sẽ đáp ứng vĩnh viễn cơn khát 
của bạn.
Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với 
cuộc sống của mình, đó là khát vọng 
thiêng liêng. Và người duy nhất có 
thể làm nguôi đi cơn khát đó là người 
đã nói: “Ta khát”. Chúa Giê-xu chịu 
khát trên thập tự gíá để bạn không 
phải khát nữa. Chúa đã trả cho bạn 
để bạn không cần phải trả. Chúa đã 
trở nên khát, do đó bạn không bao 
giờ phải khát nữa.

Từ: vietchristian.com

KHÁT VỌNG TINH THẦN

Mục sư Rick Warren






