




Ngày Chúa Nhật thứ 
nhì của tháng Năm là 
Ngày Hiền Mẫu, 
Mother's Day. Đây là 
ngày được dành ra 
để ghi ơn các bà mẹ. 
Ngày Hiền Mẫu nhắc chúng ta 
những vấn đề tri ân, hiếu thảo và 
tình thương, chẳng những cho các 
bậc hiền mẫu nhưng cũng cho mọi 
người trong gia đình.
Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để 
nhắc nhở những người trong gia 
đình, đặc biệt là những người con, 
những người chồng, những người 
cha hãy bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, 
với vợ của mình cách cụ thể. Người 
vợ, người mẹ làm nhiều việc nhưng 
âm thầm và thường bị lãng quên. 
Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để 
nhắc nhở mọi người ghi nhận 
những công ơn đó. Dĩ nhiên các 
giới doanh thương đã tận dụng dịp 
nầy để bán các món hàng của mình, 
nhưng chúng ta đừng quên đi ý 
nghĩa đích thực của Ngày Hiền 
Mẫu. Có người đã nói cách ví von 
rằng, Thiên Chúa không có mặt 
khắp nơi nên Ngài đã tạo dựng 
người mẹ. Dĩ nhiên Thiên Chúa có 
mặt khắp nơi và câu nói nầy cho 
thấy tình thương của người mẹ đã 
được so sánh với tình thương của 
Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thể hiện 
tình thương của Ngài qua người mẹ 

hiền mà mỗi chúng ta, 
ngoại trừ những người 
không may có mẹ mất 
sớm, đều kinh nghiệm 
được tình thương bao 
la đó. Lòng mẹ thật là 

"bao la như biển Thái Bình dạt 
dào" như chúng ta vẫn thường hát.
Kinh Thánh đã so sánh tình thương 
của Thiên Chúa với tình thương của 
người mẹ hiền như sau:
“Dễ thường có người đàn bà nào lại 
quên đứa con mình cho bú, không 
thương đến con trai ruột của mình 
sao? Dù cho có người đàn bà quên 
con mình, ta cũng chẳng quên 
ngươi”(Sách tiên tri Ê-sai 49:15)
Xã hội chúng ta ngày nay có những 
người đàn bà đành tâm giết hại đứa 
con mình mang trong bụng, giết đi, 
không thương xót, nhưng Thiên 
Chúa không đối xử với chúng ta 
như vậy, Thiên Chúa không bao giờ 
quên chúng ta. Chúa phán:”Ta đã 
chạm ngươi trong lòng bàn tay Ta.” 
Con người chúng ta đã được Thiên 
Chúa chạm trong tay, được đặt 
trong chỗ bảo đảm an toàn, được 
kể là cao quý trước mắt Chúa.
Trong chương trình tốt đẹp của 
Thiên Chúa, Ngài đã thiết lập gia 
đình và người vợ, người mẹ giữ một 
vai trò vô cùng quan trọng. Trước 
hết người vợ là người bạn đường, là 
người nâng đỡ các ông chồng, các 
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người cha. Chính những yếu mềm 
trong người phụ nữ đã đem lại 
những an ủi, dịu ngọt cho đời sống. 
Ngày nay những phong trào phụ 
nữ, những cổ võ cho tính dục đồng 
giới là những chủ trương đi ngược 
lại với tự nhiên, đi ngược lại với 
chương trình và ý định của Đức 
Chúa Trời. Vai trò của 
người phụ nữ bị thay 
đổi và mất đi ý nghĩa 
tốt đẹp ban đầu. 
Người phụ nữ dĩ nhiên 
vẫn chen chân, làm 
được nhiều việc như 
nam giới, nhưng trong 
chương trình và ý định 
của Đức Chúa Trời, người phụ nữ có 
chỗ đứng tốt đẹp của mình và nên 
hãnh diện cũng như giữ đúng vai 
trò đó. Vai trò của người vợ hiền, 
của người mẹ thương con, nuôi 
dưỡng con nên người hữu dụng.
Thánh Kinh ghi lại hình ảnh của một 
người vợ, một người mẹ đảm đang 
như sau:
“Một người vợ hiền đức, còn quý hơn 
châu ngọc. Nàng được chồng tín 
nhiệm và thu hoa lợi không thiếu 
thốn. Nàng chẳng làm thương tổn, 
nhưng suốt đời đem hạnh phúc cho 
chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy 
nhân từ làm kim chỉ nam. Nàng 
chăm sóc mọi việc trong nhà, không 
bao giờ biếng nhác. Con cái chúc 
nàng hạnh phúc, chồng nàng tấm 
tắc khen: Có nhiều phụ nữ tài đức, 
nhưng mình vượt xa mọi người! 
Duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp 
cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ 

Chúa, sẽ được ca ngợi hoài” 
(Châm Ngôn 31:10-12; 26-30).
Đây là hình ảnh của một người vợ, 
người mẹ lý tưởng với những đặc 
tính quân bình trong gia đình cũng 
như ngoài xã hội. Một số người sẽ 
cho rằng đây là một hình ảnh lỗi 
thời, không còn áp dụng cho chúng 

ta. Thật sự không 
phải như vậy. Thiên 
Chúa đã sắp đặt một 
thứ tự tốt đẹp trong 
chương trình của 
Ngài, chỉ vì bản tính 
tội lỗi, con người đã 
gạt bỏ Thiên Chúa, 
sống theo tiêu 

chuẩn riêng và vì vậy gặt hái những 
hậu quả đau thương. 
Xã hội Hoa-kỳ ngày nay có đến hơn 
50% là những gia đình đổ vỡ, đó là 
không kể đến những trường hợp 
sống chung không hợp pháp và 
những quan hệ bất chính khác. 
Nhiều gia đình sống không hòa 
hợp, thiếu đi tình thương và không 
tôn trọng lẫn nhau, đưa đến nạn 
thanh thiếu niên phạm pháp hay 
đưa các em vào cảnh nghiện ngập, 
cần sa ma túy, rượu chè. Trong tất cả 
những thảm cảnh đó, người vợ, 
người mẹ có một ảnh hưởng vô 
cùng quan trọng. 
Chính người vợ, người mẹ giúp cho 
chồng con có được nơi yên thân và 
một chỗ cho mình nương tựa. Dĩ 
nhiên vai trò của người chồng, 
người cha cũng quan trọng không 
kém, nhưng người vợ, người mẹ là 
người giúp cho gia đình yên vui và 
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đầm ấm.
Trong Ngày Hiền Mẫu, chúng ta 
chúc cho những người vợ, những 
người mẹ những lời chúc tốt đẹp để 
làm trọn thiên chức. Chúng ta cần 
thể hiện lòng biết ơn trong một thái 
độ chân thành và những việc làm 
thiết thực. Một bó hoa, một hộp 
kẹo, một món nữ trang, một món 
đồ dùng, một bữa ăn tất cả đều tốt, 
nhưng trên tất cả những điều đó 
phải là tình thương chân thành và 
cách cư xử yêu thương, nâng đỡ liên 
tục qua lời nói và hành động để 
không phải chỉ người vợ, người mẹ 
nhưng tất cả chồng con và mọi 
người trong gia đình cùng nhau xây 
dựng một gia đình tốt đẹp giữa một 
xã hội nhiều đổ vỡ.
Vấn đề chính là chúng ta phải trở lại 
với căn bản và tiêu chuẩn của Thiên 
Chúa. Ngài đã tạo dựng chúng ta, 
yêu thương chúng ta, ban cho 
chúng ta những mẫu mực tốt đẹp 
để chúng ta theo đó mà sống. 
Nhưng đã nhiều lần chúng ta khước 
từ Thiên Chúa, gạt bỏ chương trình 
và ý định của Ngài, thiết lập đường 
hướng riêng dựa trên dục vọng và ý 
riêng, do đó mà những tiêu chuẩn 
đạo đức tốt đẹp không còn. 
Ngày Hiền Mẫu chẳng những nhắc 
chúng ta ghi ơn các bà mẹ, nhưng 
cũng nhắc chúng ta ghi ơn Thiên 
Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta 
sự sống. Mẹ sinh ta ra nhưng chính 
Đức Chúa Trời mới ban cho chúng 
ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác 
trên đời. Trên hết, Ngài ban cho 

chúng ta ơn cứu chuộc và tha thứ, vì 
chỉ trong ơn cứu chuộc và tha thứ 
đó mà chúng ta mới có mối quan hệ 
Thiên Chúa, quay về với căn bản tốt 
đẹp của gia đình, trong đó mọi 
người yêu thương nhau mà Thiên 
Chúa là Chủ gia đình, chủ đời sống, 
dẫn dắt con người trong hạnh phúc 
bền lâu.
Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi, 
nhưng tình thương và sức mạnh 
của tình thương không bao giờ phai 
tàn. Tình thương đó đến từ Thiên 
Chúa là nguồn yêu thương. Tình 
thương đã thể hiện qua cái chết hy 
sinh của Chúa Giê-xu. Cái chết đem 
chúng ta trở lại với Thiên Chúa. 
Trong Mùa yêu thương của Ngày 
Hiền Mẫu, chúng ta cần quay lại với 
tình tương của Thiên Chúa và sống 
theo mẫu mực yêu thương của Ngài 
để chúng ta có trên thuận dưới hòa, 
gia đình đầm ấm yêu thương trong 
tình thương của Chúa và của nhau.

(Chương Trình Phát Thanh Tin Lành) 

“Tương lai của đứa con luôn 
là công trình của người mẹ.”

- Napoleon -



Nhân ngày Lễ Mẹ sắp đến, tôi nhớ lại 
câu chuyện về má tôi, câu chuyện đã 
tác động trong lòng tôi một cách 
sâu xa cho tới bây giờ.
Năm ấy, cách đây khá lâu, tôi trở về 
thăm lại Việt Nam sau chín năm rời 
đất nước vì biến cố phải ly hương 
một cách bất đắc dĩ. Lần đó là lần 
đầu tiên tôi trở về, với mục đích 
thăm Má tôi. Tôi chuẩn bị đủ mọi thứ 
cho một chuyến đi xa và nhiều ngày, 
thuốc men là điều quan trọng nhứt. 
Trước  lúc lên đường, lòng tôi thật 
nôn nóng. Rồi ngày đó cũng đến. 
Phải đổi hai chuyến bay: chuyến thứ 
nhứt ở Hà Lan, chuyến thứ hai ở Thái 
Lan; rồi mới về tới Sài Gòn. Một lộ 
trình dài từ bên này sang bên kia, 
nửa vòng trái đất, mất trên hai mươi 
tiếng đồng hồ. Thật là mệt! 
Trước khi phi cơ đáp xuống phi 
trường Tân Sơn Nhứt, qua cửa sổ, từ 
trên nhìn xuống, tôi nhìn thấy cảnh 
thật tiêu điều và xơ xác quá! Một 
cảm giác bùi ngùi khó tả đến với tôi. 
Hai hàng lệ bất chợt rơi trên má, 
xuống môi nghe mằn mặn...
Hôm đó đúng là ngày mùng một Tết 
âm lịch. Tôi theo đoàn người vừa 
xuống, vào bên trong để làm thủ tục 

nhập cảnh. Khi mọi việc xong xuôi, 
tôi lấy hành lý và ra ngoài, đảo mắt 
nhìn quanh để tìm người nhà. Đây 
rồi, má tôi, em tôi, cháu tôi, đã chờ từ 
lúc nào và có vẻ sốt ruột pha lẫn vui 
mừng. Tôi chưa kịp tới nơi họ đứng 
thì Má tôi đã chạy ào về phía tôi, vỗ 
lấy tôi, ôm tôi và khóc ngất như một 
đứa trẻ. Lúc đó tôi không kịp phản 
ứng gì và cứ được kéo đi cho tới lúc 
ra ngoài.
Phải mất mấy ngày ở Sài Gòn để 
hoàn tất mọi thủ tục rườm rà, sau đó 
tôi mới về tới tỉnh nhà: Vĩnh Long. 
Vĩnh Long là một thành phố nhỏ 
giữa Tiền Giang và Hậu Giang. 
Quanh năm nước ngọt, cây trái đủ 
bốn mùa. Đây là nơi tôi được sanh ra 
và lớn lên, là nơi "chôn nhau cắt rốn" 
của tôi. Tôi có nhiều gắn bó và kỷ 
niệm với nó. Mặc dù sau này tôi có 
gia đình và sinh sống ở Sài Gòn.
Những ngày đầu, giờ giấc bị đảo lộn, 
tôi chưa quen. Nên lúc tôi thức thì 
người nhà ngủ, lúc tôi ngủ thì họ 
thức. Có một hôm, tôi thức dậy, thấy 
trong nhà có một quầy dừa xiêm, nó 
không đầy; chỉ có khoảng năm, sáu 
trái. Tôi hỏi má tôi ở đâu có những 
thứ này? Má tôi trả lời: mua ở ngoài 

6   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 6

MEÏ
Nguyễn thị Thu Hương



chợ (cách đó khoảng một cây số 
rưỡi). Tôi lạ quá, làm sao má mang 
nổi về nhà? Má tôi cười, nói thêm: 
má để nó trong một cái thúng và 
đội trên đầu, dễ ợt, có gì đâu! Lúc 
đó, tôi xúc động quá mức, vì má tôi 
cũng đã 81 tuổi, mà còn làm những 
việc đó cho tôi. 
Ngoài ra, mỗi ngày, má tôi còn mua 
cho tôi những thứ mà lúc trước tôi 
thích ăn như: khoai lang nấu, bắp 
trái nấu,chuối nấu v...v...những thứ 
má tôi tưởng ra nước ngoài không 
có.
Nếu phải kể ra, tôi không thể nào kể 
hết những gì má tôi đã làm cho anh 
em chúng tôi; từ lúc nhỏ cho đến 
trưởng thành. Người mẹ bao giờ 
cũng lo cho con của mình, dù ở tuổi 
nào, cũng vẫn quan tâm. Bao nhiêu 
thi văn, châm ngôn, ca khúc, ca ngợi 
lòng người mẹ thật cao vời không gì 
có thể so sánh. Cám ơn Mẹ.
Một bài ca dao tôi được học ở lớp 
ba, ngày còn bé, tự nhiên đến với 
tôi, trong lúc tôi viết những giòng 
này.                

BÀN TAY MẸ
     Mẹ ơi! Trên cõi đời này

     Con yêu quý nhất bàn tay mẹ hiền
     Chính bàn tay mẹ tay Tiên

     Bồng con suốt mấy năm liền mẹ ơi!
     Vuốt ve con lúc trở trời.

     Lo cơm áo, sắm đồ chơi đồ dùng 
     Biển trời cao rộng mông lung 

     Ơn bàn tay mẹ vô cùng lớn lao!

Những ngày kế tiếp, sau khi được 
nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần và thể 
chất của tôi nhẹ nhàng, thoải mái, 

dễ chịu vô cùng. Nhất là đầu mùa 
xuân, ở Việt Nam có gió heo may, có 
nắng vàng rải rác, sông nước hiền 
hòa, cây lành trái ngọt, cảnh vật 
thiên nhiên tuyệt vời mà Đấng Tạo 
Hóa, Đức Chúa Trời đã ban cho loài 
người. 
Người dân ở đây sống mộc mạc, 
hiền lành, không mấy đua chen nên 
ít bị áp lực. Người giàu cũng như 
người nghèo, họ có vẻ bình thản 
yên vui. Khung cảnh này, tôi không 
tìm thấy ở nơi tôi đang sống. 
Chuyến về thăm nhà này của tôi là 
ba tháng, nhưng tôi chỉ ở được với 
má tôi một tháng rưỡi thì bà qua đời 
trong sự bình an không đau đớn của 
tuổi già. Tôi được ở cạnh và chăm 
sóc má tôi trong những ngày cuối 
của bà. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã 
cho tôi về đúng lúc, để có thể làm gì 
đó cho má tôi một cách thực tế 
trước khi bà lìa khỏi cuốc sống tạm 
này. 
Một điều vui mừng và hạnh phúc 
nhất cho tôi, đó là khoảng hai tuần 
lễ trước khi mất, chính miệng má tôi 
đã cầu xin Thượng Đế tha thứ 
những điều lầm lỗi, sai trật mà má 
tôi đã phạm suốt cuộc sống của bà 
trên đất. Tôi và má tôi đã dâng lên 
lời cầu xin sự tha thứ đó trước mặt 
Đức Chúa Trời toàn năng vĩ đại. Tôi 
thành kính tạ ơn sự sắp xếp, an bài 
mọi việc trong cánh tay yêu thương 
của Ngài cho má tôi trước khi bà ra 
đi.

Cảm tạ ơn Chúa. Amen. Ha-le-lu-gia.
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Đừng chậm trễ, hãy tỏ lòng hiếu kính 
Đừng chần chờ, khi mẹ mỏi mòn trông 
Nhớ ngày thơ mẹ chiều chuộng ẵm bồng 
Vì con trẻ, mẹ nhọc nhằn năm tháng. 

         Tình Mẫu Tử như biển Đông lai láng 
         Lo cho con chẳng kể đến thân mình 
         Ngày tháng hao mòn, tận tụy, hy sinh 
         Dòng sữa Mẹ con no lòng ấm áp. 

   Đừng chậm trễ, mau ơn đền nghĩa đáp 
   Khi Mẹ hiền còn đang ở dương trần 
   Hãy nói lên lời tha thiết tri ân 
   Đừng chậm trễ, khi mẹ đang trông ngóng 

          Nếu trễ lỡ một mai mẹ khuất bóng 
          Ôi! Bầu trời cũng lạnh lẽo ủ ê! 
          Mẹ còn đâu tựa cửa lúc chiều về 
          Mắt vời vợi trông con từ xa vắng. 

    Đời ngắn ngủi thời gian như tên bắn 
    Một thoáng qua, ai biết được ngày mai 
    Khi hình dung đôi mắt mẹ u hoài 
    Con nguyện hứa không bao giờ chậm trễ. 

           Tình Mẫu Tử khởi nguyên từ Thượng Đế 
           Như suối nguồn tuôn chảy chẳng hề vơi 
           Mẹ thương con lo lắng suốt cuộc đời 
           Hình ảnh Mẹ trong hồn con muôn thuở.

           Thái Trịnh
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TÔI VIẾT VỀ MẸ

Mẹ tôi mang hai giòng 
máu Việt-Hoa. Nước da 
trắng, sống mũi cao, 
gương mặt trái soan. 
Mẹ tôi đẹp người đẹp 
nết. Nhưng trên hết, tôi 
cám ơn mẹ tôi đã dắt 
tôi theo Chúa, ở trong 
nhà Chúa cho đến hôm 
nay.
Những điều mẹ tôi dạy, 
tôi ghi nhớ trong lòng 
và làm theo. Bà luôn gây dựng đức 
tin cho chị em chúng tôi, dạy chúng 
tôi không bao giờ được bỏ nhóm 
thờ phượng ngày Chúa Nhật. Bà 
nói:
- Các con phải luôn nhớ ơn Chúa, 
phải tạ ơn Chúa mỗi khi được Ngài 
ban cho bất cứ điều gì, dù lớn hay 
nhỏ.
Và câu gốc mà chúng tôi được mẹ 
dạy là “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu 
nguyện không thôi. Phàm làm việc gì 
cũng phải tạ ơn Chúa” 
(l Tê-sa-lô-ni-ca: 5:16-18).
Thuở đó ba tôi đi dạy học, mẹ tôi 
buôn bán thêm để có thu nhập phụ, 
và có thêm cơ hội hầu việc Chúa 
rộng rãi. Từ Tây Ninh bà về Suối Đá, 
hiện nay là huyện Dương Minh 
Châu, thu mua dừa khô, thuê xe chở 
ra chợ Tây Ninh bán sỉ. Có nhiều lúc 
bà phải về nhà vào ban đêm bằng 
xe bò, phương tiện chở đồ nặng vào 
thời điểm đó. Trời thường tối đen 

như mực, chung 
quanh vắng vẻ và hai 
bên đường là rừng cây, 
có đôi khi còn có thú 
dữ như cọp, beo. Ngồi 
bên người đánh xe, mẹ 
tôi luôn cầu nguyện 
xin Chúa giữ gìn. Bà 
cũng xin Chúa mở 
đường làm ăn. Nhiều 
lúc bà mua củi, mướn 
ghe đi Chợ Lớn bán lại. 

Sau này mẹ tôi làm ăn lớn, có vựa 
củi tại Tây Ninh. Bà mua những gốc 
củi lớn, thuê người bổ ra làm nhiều 
mảnh, chất thành hàng dài. Xưa, 
người ta nấu ăn bằng củi, nên công 
việc của mẹ tôi tiến triển rất tốt. Tuy 
nhiên có lần ghe chở củi tới cầu Bến 
Lức thì suýt bị chìm, mẹ tôi đã kêu 
cầu Chúa và được Ngài cho bình an.
Từ đó mẹ tôi vững tin thêm trong 
Chúa. Kiếm được tiền, bà luôn dâng 
một phần mười. Và bà luôn dạy 
chúng tôi phải giữ sự trung tín 
trong việc dâng hiến một phần 
mười cho công việc nhà Chúa. Tối 
nào chúng tôi cũng có chương trình 
gia đình lễ bái do mẹ tôi khuyến 
khích nên chị em chúng tôi không 
hề vắng mặt buổi nào. 
Khi tôi lớn lên, đi làm xa, mỗi khi có 
bịnh, điện tín cho mẹ tôi, là bà đến 
ngay. Có lúc bà ngồi bên cạnh 
giường tôi thâu đêm canh những 
cơn sốt cao. Mẹ tôi lo cho chúng tôi 

Hồng Phước



nhiều, hy sinh cho chúng tôi không 
sao kể xiết.
Tuy nhiên ngược lại, tôi gần như 
chẳng làm gì cho mẹ hết. Từ khi có 
gia đình, chăm lo cuộc sống riêng tư, 
hết chồng con lại lo kiếm tiền nuôi 
mộng sắm nhà, sắm xe. Cố mọi cách 
dành dụm, có dư bao nhiêu cũng 
gửi hết vào ngân hàng. Tôi ít khi để ý 
đến mẹ cha, thiếu quan tâm đến 
manh quần, tấm áo thì nói gì đến 
món ngon vật lạ. Lại càng chẳng bao 
giờ gửi tiền về.
Đến bây giờ khi nhớ lại, lòng tôi tràn 
ngập sự hối hận. Nhưng biết làm 
sao, khi mẹ cha đều đã qua đời. Có 
ăn năn, thì cũng đã muộn. Mẹ tôi đã 
về với Chúa, không còn ở trần gian 
nữa để tôi báo hiếu, thực hiện lời 
Chúa “hãy kính hiếu cha mẹ ngươi 
hầu cho ngươi được sống lâu trên 
đất”.
Chúa cho mẹ tôi ít khi đau ốm. Năm 
bảy mươi bốn tuổi, bà bị tai biến 
mạch máu não, điều trị tại bịnh viện 
Chợ Rẫy ở Sài Gòn chỉ một tháng là 
Chúa cho bà về với Ngài.
Có những điều khi mẹ tôi qua đời 
rồi, tôi mới nghiệm thấy qua cách bà 
dạy chúng tôi vâng lời Chúa, và qua 
đời sống của bà. Tuy tôi không chu 
đáo lắm trong việc chăm sóc mẹ, 
nhưng tôi cám ơn Chúa vì chị em 
chúng tôi không có ai sống tệ với 
mẹ tôi. Hiện nay, đọc báo, tôi thật 
đau lòng thấy có những người con 
đã để cho cha mẹ sống cơ cực khi 
còn sống, nhưng đến lúc mẹ mất lại 
làm lễ tang thật lớn để lấy tiếng. Rồi 
cũng có những người thường xuyên 
nặng lời với mẹ cha, tệ hơn nữa là có 

những người đánh đập, thậm chí 
giết cả mẹ cha chỉ vì tranh giành gia 
sản với anh chị em trong nhà.
Hiếu kính cha mẹ như Kinh Thánh 
dạy, là lo cho cha mẹ đầy đủ cơm ăn, 
áo mặc, không lớn tiếng nặng lời và 
làm thế nào cho cha mẹ vui khi sống 
với mình. Và ngay cả khi cha mẹ 
không thiếu thốn, không cần chi 
tiêu nhiều, nhưng cũng nên quan 
tâm, tỏ bày lòng hiếu thảo với cha 
mẹ. Người lớn tuổi, không còn làm 
ra tiền, mất thế chủ động về tài 
chánh, nên thường hay tủi thân tủi 
phận khi sống nhờ con. Lời nói 
không cẩn thận từ con cái dễ làm 
cha mẹ mủi lòng. Nhiều bậc cha mẹ 
tuy không nói ra, nhưng trong lòng 
rất buồn khi bị con cái xem nhẹ vì ít 
học, vì thiếu kiến thức phổ thông 
hay vì không thể theo kịp được với 
trào lưu phát triển của xã hội.
Một trong những điều rất mâu 
thuẫn là có nhiều người khi đối với 
người phối ngẫu, chồng hay vợ của 
mình đã tỏ ra rất nể nang, lễ phép, 
không dám to tiếng, không dám bày 
tỏ cả ý riêng của mình cho dù người 
vợ hay chồng ấy đang làm điều sai đi 
nữa. Nhưng ngược lại với mẹ cha lại 
không hề kiêng nể, không dạ không 
vâng, bởi vì thường là cha mẹ 
thương con, không muốn chấp nê, 
hay trách móc, than phiền, và nhất là 
không muốn làm không khí giữa 
cha mẹ và con cái trở nên nặng nề.
Mẹ tôi đã vâng lời Chúa dạy, “Hãy 
dạy trẻ thơ con đường mà nó phải 
theo, hầu khi nó trở về già không hề 
lìa chỗ đó” (Châm Ngôn 22:6). Mẹ tôi 
đã dẫn dắt chúng tôi đi theo đường 
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của Chúa, tôi dắt con tôi và con tôi đã 
dạy cho các con mình biết thờ kính 
Chúa. Cái thói quen đi nhà thờ, 
không bỏ nhóm và học Kinh Thánh 
khi còn nhỏ đã trở thành nề nếp 
trong gia đình chúng tôi. Tôi dâng lời 
tạ ơn Chúa, cám ơn mẹ tôi. Tôi chắc 
chắn trên thiên đường mẹ tôi đang 
rất hài lòng.
Tục ngữ Việt Nam có câu “một mẹ già 
bằng ba mẫu ruộng”. Thật là mừng 
cho những ai còn có mẹ ở cạnh bên. 
Bởi đó là tài sản mà Chúa ban cho 
mình. Tôi viết bài này để nhắc nhở 
những ai còn có mẹ, xin đừng nghĩ 
đến mình nhiều quá mà quên nghĩ 
đến mẹ. Xin đừng giống như tôi đã 
thờ ơ, đã không hết lòng quan tâm 
đến mẹ đến lúc không còn mẹ nữa 

thì đã muộn.
Sau cùng, tôi xin chúc cho các bà mẹ 
trẻ hôm nay được sống vui, sống 
khoẻ, sống lâu và sống hạnh phúc 
bên các con. Tôi trộm nghĩ, bài viết 
của tôi có thể không phù hợp hoặc 
lỗi thời so với cuộc sống ở Mỹ, vì 
người già ở đất nước này được chính 
phủ lo, con cái không phải nặng lòng 
nhiều, nhưng đã là con cái, và nhất là 
con cái Chúa, chúng ta nên biết rằng 
cha mẹ đã vì mình, lo lắng cho mình 
bao nhiêu năm. Những điều chúng ta 
có được ngày hôm nay là cũng nhờ 
ơn cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ. Chúng 
ta yêu kính Chúa, yêu kính cha mẹ, 
chắc chắn sẽ được hưởng những 
phước hạnh mà Chúa ban cho.                                     

CUA RANG MUỐI

Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua 
rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ 
gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. 
Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu.
Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, mua cua biển gạch son, rang 
muối, mời mẹ. Các con vui :
– Cua biển rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, 
mẹ cười móm mém :
– Còn răng đâu mà ăn !
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dạy cho các con mình biết thờ kính 
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khi còn nhỏ đã trở thành nề nếp 
trong gia đình chúng tôi. Tôi dâng lời 
tạ ơn Chúa, cám ơn mẹ tôi. Tôi chắc 
chắn trên thiên đường mẹ tôi đang 
rất hài lòng.
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bằng ba mẫu ruộng”. Thật là mừng 
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đến mẹ đến lúc không còn mẹ nữa 

thì đã muộn.
Sau cùng, tôi xin chúc cho các bà mẹ 
trẻ hôm nay được sống vui, sống 
khoẻ, sống lâu và sống hạnh phúc 
bên các con. Tôi trộm nghĩ, bài viết 
của tôi có thể không phù hợp hoặc 
lỗi thời so với cuộc sống ở Mỹ, vì 
người già ở đất nước này được chính 
phủ lo, con cái không phải nặng lòng 
nhiều, nhưng đã là con cái, và nhất là 
con cái Chúa, chúng ta nên biết rằng 
cha mẹ đã vì mình, lo lắng cho mình 
bao nhiêu năm. Những điều chúng ta 
có được ngày hôm nay là cũng nhờ 
ơn cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ. Chúng 
ta yêu kính Chúa, yêu kính cha mẹ, 
chắc chắn sẽ được hưởng những 
phước hạnh mà Chúa ban cho.                                     
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CHỮ HIẾU
Mục sư tiến sĩ Ngô Minh Quang

Hàng năm vào mùa 
Thu, nước Úc dành ra 
ngày Chúa Nhật thứ 
nhì của tháng Năm 
để cử hành Ngày Của 
Mẹ (Mother’s Day). 
Đây là ngày mà 
những người con có 
dịp thể hiện lòng 
hiếu thảo của mình 
với mẹ. Quà tặng 
không nhất thiết phải 
là những món đồ có giá trị! Điều 
quan trọng là chính những người 
con bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ 
mình qua thái độ và hành động.
Ngày Của Mẹ bắt đầu từ năm 1914, 
khi Hoa Kỳ chính thức đưa ngày nầy 
vào một trong những ngày lễ quốc 
gia. Không chỉ riêng ở Mỹ mà tại rất 
nhiều nước khác nhau như: Úc, 
Canada, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, 
Đức, Ý, Nhật… và hiện nay, ở Việt 
Nam Ngày Của Mẹ cũng đã trở 
thành một trong những ngày lễ phổ 
biến nhất, dần dần trở thành một 
phần văn hóa của người Việt chúng 
ta.
Cho dù người con có bận rộn đến 
mấy thì trong Ngày Của Mẹ, họ 
cũng vẫn có những dự định thật 
đặc biệt nhằm tạo sự bất ngờ cho 
mẹ. Còn quý vị thì sao, quý vị có dự 
định gì để thể hiện lòng hiếu thảo 
của mình đối với mẹ trong ngày lễ 
đặc biệt này?

Bài viết "Ước mơ của 
con" của cô T. T. Trúc 
trong mạng 
VietBao.vn với nội 
dung là: 
"Hồi nhỏ, mẹ hỏi 
con:"Uớc mơ của con 
là gì?" "Con bảo con 
muốn gặp bà tiên 
trong truyện cổ tích 
để có thể xin bà ấy 
nhiều điều ước". Lúc 

ấy, mẹ chỉ ôm con vào lòng và nở nụ 
cười ấm áp. Mãi sau này, con mới 
nhận ra mẹ chính là bà tiên tuyệt 
vời nhất của con! Bởi vì nếu không 
có mẹ, có lẽ con sẽ chẳng bao giờ 
đủ sức để vượt qua tất cả.
Con may mắn được sinh ra, được 
lớn lên trong vòng tay yêu thương 
của mẹ. Chẳng bao giờ con thiếu 
thốn một thứ gì, từ con búp bê đến 
gấu bông, từ chiếc váy xinh hay đôi 
giày đẹp thuở bé, mẹ luôn chăm 
chút cho con để con không phải 
nhìn người khác với ánh mắt thèm 
thuồng, khao khát. Mẹ hay hỏi về 
điều ước của con, và bao giờ mẹ 
cũng kết thúc bằng một nụ cười thế 
mà con chẳng biết đằng sau tiếng 
cười đó, là cả hy vọng và sự chờ đợi 
của mẹ.
Hồi nhỏ, có lần con bỏ đi chơi theo 
người ta mà không xin phép. Hôm 
ấy về nhà, mẹ đã dùng cây đũa cả 
quất vào chân con đến bầm tím. 
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Con đã khóc rất nhiều. Nhưng lúc 
đó con không biết rằng, ẩn sau mỗi 
cái vung đũa của mẹ, là cả niềm đau 
và sự lo lắng cho con. Rồi khi con 
lớn lên và đi học, chẳng biết từ bao 
giờ, trong con hình thành một tiềm 
thức, tự nhủ là mình phải luôn đạt 
điểm cao, vì mỗi lần được như thế 
con nhìn thấy nụ cười trên gương 
mặt mẹ. Sau đó con mới biết là mỗi 
lần mẹ cười là cả một niềm tự hào 
của mẹ về con.
Con không tránh khỏi những vấp 
ngã đầu tiên, không tránh khỏi 
những sự hiềm tị, dè bỉu của miệng 
đời. Mỗi một lần như thế, con lại 
khóc một mình. Con không dám nói 
cho mẹ biết cho đến khi mẹ nhận 
ra. Nhưng mẹ không an ủi con, 
không ôm con vào lòng vỗ về, mà 
chỉ bảo con hãy tự lau nước mắt, rồi 
tự tìm ra cách giải quyết cho mình. 
Nhờ vậy mà con biết tự lập rất sớm, 
tự vực dậy bản thân trong niềm yêu 
thương và sự khuyến khích thầm 
lặng của mẹ. Mẹ lại hỏi ước mơ của 
con. Con không trả lời mẹ nhưng 
ước mơ của con giờ đây rất nhiều. 
Con ước mơ được luôn nhìn thấy 
mẹ, con ước mơ được mẹ luôn ở 
cạnh bên. Mỗi phút bên mẹ, con 
muốn nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ! 
Mẹ ơi!"
Thưa quý vị, qua bài viết nầy ta thấy 
được cái cao quý của người mẹ, vừa 
yêu thương, vừa lo lắng, dạy dỗ, 
giúp con có những bước chân vững 
chãi vào đời. Còn chúng ta thì sao? 
Phận làm con, quý vị và tôi đã làm gì 
cho mẹ cha?
Cũng như mọi dân tộc khác trên thế 

giới, người Việt ta rất trọng chữ 
hiếu. Nên ông bà ta thường dạy 
rằng "Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên" có 
nghĩa là trong 100 điều nết na, đức 
hạnh, chữ hiếu đứng đầu.
Chữ "Hiếu" trong Hán ngữ là chữ 
viết tắt của hai chữ "Lão" ở trên 
(lược bớt phần dưới) và chữ "Tử" ở 
dưới. "Hiếu" tức là mối quan hệ cha 
trên, con dưới; suy rộng ra là đạo 
nghĩa của con cháu đối với cha mẹ, 
ông bà, tổ tiên. "Hiếu" là gốc của 
mọi đức tính.
Ca dao nước ta có câu: 

"Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 

chảy ra"

“Công cha nghĩa mẹ cao vời. 
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì 

ta. 
Nên người con phải xót xa, 

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. 
Đội ơn chín chữ cù lao. 

Sinh thành kể mấy non cao cho vừa; 
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng 

mẹ. 
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ 

bằng cha. 
Nước biển mênh mông không đong 

đầy tình mẹ. 
Mây trời lồng lộng không phủ kín 

công cha;
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn 

lớn. 
Mang cả tấm thân gầy cha che chở 

đời con 
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. 

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.”
Thánh Kinh cũng đã nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần chữ Hiếu, nhắc lại bổn 
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phận làm con đối với mẹ 
cha. Thánh Kinh chép lại 
điều răn của Đức Chúa 
Trời truyền lại cho nhân 
loại trong mối liên hệ 
giữa con người đối với 
nhau là “Hãy hiếu kính 
cha mẹ ngươi, hầu cho 
ngươi được sống lâu trên 
đất mà Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời ngươi ban 
cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)
Thánh Kinh chẳng những truyền 
dạy ta phải hiếu kính cha mẹ, mà 
đồng thời lên án những người con 
bất kính với cha mẹ. 
Con khôn ngoan làm cha vui thỏa, 
Con khờ dại khiến mẹ buồn đau.
Hãy lắng tai nghe lời khuyên dạy của 
cha,
Khi mẹ yếu già, con chớ khinh khi. 
(Châm Ngôn 10:1)
Vậy thế nào là hiếu kính cha mẹ? 
Chữ hiếu kính ở đây có nghĩa là vừa 
tôn kính qua thái độ, vừa thảo kính 
qua hành động. Chẳng hạn như qua 
lời nói và qua việc làm của con lúc 
nào cũng cho cha mẹ biết rằng cha 
mẹ là người rất quan trọng đối với 
mình, cha mẹ là người có ảnh 
hưởng rất lớn trong đời sống mình. 
Con nói với cha mẹ rằng "Lúc nào 
con cũng quý yêu và tôn kính cha 
mẹ."
Triết gia Paul khuyên những người 
con rằng: Phải hiếu kính cha mẹ là 
điều răn đầu tiên có kèm theo lời 
hứa: “nhờ đó con mới được phước và 
sống lâu trên đất.” (Êphêsô 6:1-2) 
Chẳng những con cái lúc nào cũng 
tôn trọng, thảo kính cha mẹ mà còn 

phải hết lòng tôn 
trọng lời nhủ khuyên 
của mẹ cha: 
Con khôn ngoan để ý 
nghe cha khuyên dạy. 
Đứa nhạo cười bỏ lời 
khiển trách ngoài tai; 
Hãy nghe lời cha đã 
sanh ra con, 
Chớ khinh bỉ mẹ con khi 
người trở nên già yếu. 

Con mắt nhạo báng cha mình, 
Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, 
Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy,
Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. 
(Châm Ngôn 13:1; 23:22 & 30:17).
Một ngày kia có ba mẹ con đến 
vùng núi để nghỉ hè. Phong cảnh ở 
đó rất đẹp, khiến hai đứa trẻ say mê 
quên cả sự nguy hiểm. Trước khi đi 
vào vùng đó, người mẹ dặn hai con 
rằng: Các con hãy chú ý! Khi nào mẹ 
bảo dừng lại, thì hai con dừng lại 
ngay, đừng đi thêm bước nào nữa! 
Khi nào mẹ bảo, các con phải làm 
theo ngay nhe! Hai con gật đầu. 
Đến khu vực kia, người mẹ thấy 
trước mặt hai con có cái gì khác lạ, 
bà bảo: Dừng lại! Hai con dừng lại 
ngay. Khi bà đến thì trước mặt con 
bà là vực sâu. Nếu hai con của bà 
không nghe lời bà thì chúng đã 
vong mạng rồi! Trong cuộc đời của 
chúng ta cũng thế, có khi những 
chuyện bất trắc xảy đến, nếu chúng 
ta nghe lời dạy khuyên của mẹ cha, 
chúng ta tránh được những điều 
đáng tiếc xảy đến.
Chẳng những lời Chúa dạy ta phải 
tôn trọng, thảo kính, vâng phục cha 
mẹ, chúng ta còn phải hết lòng yêu 
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thương mẹ cha và tình yêu đó thể 
hiện qua sự chăm sóc, phụng 
dưỡng mẹ cha ngay khi chúng ta 
còn cơ hội, lúc mẹ cha còn sống với 
mình, vì ngay cả ca dao nước ta 
cũng nói về điều đó: "Khi sống thì 
chẳng cho ăn. Đến khi chết xuống 
làm văn tế ruồi".
Khi mẹ cha còn sống với mình, phận 
làm con chúng ta phải hết lòng yêu 
thương, chăm sóc, sớm thăm tối 
viếng. Cố gắng sống thế nào để làm 
nở mặt mẹ cha. Lúc mẹ cha già yếu, 
không còn sức làm việc để tự nuôi 
mình, dầu ở Úc được chính phủ chu 
cấp mọi sự, nhưng chúng ta phải 
gắng sức để lo cho cha mẹ, làm thế 
nào làm vui lòng cha mẹ. Mệnh lệnh 
hiếu kính Chúa truyền, là động từ ở 
thì hiện tại. Có nghĩa là phải hiếu 
kính cha mẹ ngay bây giờ. Đừng đợi 
cho đến khi cha mẹ chết rồi mới tỏ 
lòng hiếu kính thì đã muộn rồi! 

Thưa quý vị, đến đây chắc quý vị đã 
hiểu được lời dạy của Chúa về Chữ 
Hiếu. Người thuộc Chúa, là người đã 
mời Chúa Giê-xu vào đời sống, càng 
phải hiếu kính cha mẹ hơn vì sống 
theo lời Chúa. Chính Chúa Giê-xu 
chẳng những dạy ta phải hiếu kính 
cha mẹ, Ngài còn làm gương cho 
chúng ta. Ngài đã bày tò lòng hiếu 
thảo của Ngài đối với bà Ma-ri, 
người mẹ về phần xác của Chúa và 
ông Giô-sép là dưỡng phụ của Ngài. 
Dầu Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, 
những vì yêu thương nhân loại, 
Ngài phải giáng thế làm người, qua 
lòng trinh nữ Ma-ri. Trong 33 năm 
rưỡi ở trên đất Chúa đã dành 30 

năm để chu toàn bổn phận làm con, 
ngay cả lúc Chúa bị hành quyết trên 
cây thập tự để chết thế tội cho thế 
nhân. Trong giờ phút tột cùng đau 
đớn trên cây gỗ, máu hồng tuôn 
chảy, Chúa cũng nhớ và quan tâm 
đến mẹ mình. Ngài ân cần căn dặn 
một môn đệ thân tín của mình có 
mặt tại đó "phụng dưỡng bà". Sau 
khi Ngài sống lại, về trời Ngài hứa là 
sẽ trở lại để đón rước những ai thực 
lòng tin Ngài và vâng theo lời dạy 
của Ngài. 
Chúa yêu quý vị, Ngài chết vì quý vị, 
Ngài để lại cho nhân loại tấm gương 
hiếu thảo. Rất mong trong Ngày của 
mẹ nầy, nhắc nhở chúng ta nhớ đến 
ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục của 
mẹ cha mình, đồng thời cũng nhớ 
đến ơn Chúa, Đấng Tạo Hóa của 
chúng ta. Ngài đặt tình thương vào 
lòng mẹ, Ngài đặt trách nhiệm dạy 
dỗ con cái vào người cha. 
Ngài cũng kỳ vọng rằng mỗi con cái 
của Ngài hãy hết lòng hiếu kính với 
cha me, nhất là lúc cha mẹ còn đang 
sống với mình. Ngài cũng mong đợi 
quý vị đến với Ngài, tiếp nhận Chúa 
Cứu Thế Giê-xu vào đời sống, để 
được Ngài ban ơn, tha thứ, chăm 
sóc, bảo vệ, chu cấp mọi nhu cầu 
nhất là Ngài không bao giờ bỏ quên 
những ai thuộc về Ngài như lời Ngài 
phán: 
Lẽ nào đàn bà quên không cho con 
bú, và không thương xót con ruột 
mình sao? Dù có người quên con đi 
nữa, Ta vẫn không bao giờ quên 
ngươi. (Êsai 49:15)

Kính chào quý vị và các bạn.
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Tôi bất chợt nhìn hai bàn tay mẹ
Từng nếp nhăn hòa lẫn những gân xanh
Trãi bao năm, tay mẹ quá nhọc nhằn
Lo chăm sóc đàn con ngày một lớn

Mẹ dạy tôi chấp đôi tay cầu nguyện
Tay mẹ run từng ngón đã héo gầy
Chính đôi tay mẹ làm lụng cả ngày
Lo cơm áo cho các con no ấm

Chính đôi tay, mẹ nâng niu bồng ẵm
Dắt dìu con lúc chập chững bước đi
Con lớn khôn khi tay mẹ tàn suy
Mẹ đâu nghĩ đã làm gì cho trẻ

Ngày hôm nay, đôi tay không còn khỏe
Để dắt dìu, chăm sóc nữa các con
Cả xác thân cũng gầy yếu héo mòn
Mà con đã làm việc gì cho mẹ?

Con cầu nguyện xin Chúa ban cho mẹ
Sự bình an, phước hạnh cuối cuộc đời
Để đôi tay gầy, chai cứng nghỉ ngơi
Cho con được chút thời gian báo đáp

Nghĩ về mẹ, lòng bỗng dưng chua xót
Xin Chúa giữ gìn, che chở dài lâu
Chấp đôi tay, con im lặng cuối đầu
Đôi tay mẹ, ôi,…vô vàn thương quý!
 

Đôi Tay Mẹ
Phạm Ngọc Liễu
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Con gái, hôm nay là ngày lễ Mẹ, con 
đang được Chúa tạo thành đến tuần lễ 
thứ 36. Con đang là sự sống mà Chúa 
đang ban cho Ba và Mẹ, con có biết 
không? Con gái! Con cũng đã là niềm 
vui của Ba và Mẹ từ ngày đầu tiên khi 
biết được chắc chắn là Mẹ con đã mang 
thai và con đang là niềm hạnh phúc của 
Ba Mẹ, nhất là lúc Ba và Mẹ nghe được 
tiếng đập của trái tim con khi bác sĩ 
khám. 
Và sự cảm nhận này đã ngập tràn thêm 
từng ngày qua những lần con chuyển 
động trong bụng Mẹ. Mỗi lần Mẹ nắm 
tay Ba đặt trên bụng để Ba cùng cảm 
giác được niềm hạnh phúc ngập tràn 
này. Niềm hạnh phúc thật sự của yêu 
thương.
Cảm giác yêu thương đặc biệt này chỉ 
có những người đang và đã được làm 
Cha Mẹ mới cảm nhận được. Vì đó là 
cảm nhận của tình yêu. Tình yêu được 
làm Cha hay được làm Mẹ là: sự yêu 
thương, sự vui mừng, sự bình an, sự 
kiên nhẫn, sự trìu mến, bao dung, sự hy 
sinh, chia sẻ và sự trông chờ, tin cậy 
dành cho con cái của mình. 
Ba tin rằng con gái của Ba cũng đang 
cảm nhận được tình yêu này, khi mỗi 
lần bàn tay của Mẹ con xoa nhè nhẹ 
trên bụng là mỗi lần con cảm giác được 
một sự ấm áp lạ lùng, có phải không? Vì 
bởi đôi tay này của Mẹ con, sẽ bảo bọc, 
sẽ nâng niu, sẽ chăm sóc cho con từng 
ngày, từng phút, từng giây của cuộc 
đời.
Tình yêu này, Ba và Mẹ đã nhận được từ 
Chúa Giê-xu - Đấng đã hy sinh và xuống 
thế để chịu chết cho tội lỗi của loài 
người. Và cũng bởi tình yêu thương thật 
lạ kỳ này của Chúa, Ba và Mẹ đã đựơc 

cứu, được Ngài dẫn dắt, để được cùng 
nắm tay nhau bước đi trong cuộc đời. 
 “Hãy bước đi trong sự yêu thương.” Lời 
dạy này của Chúa Giê-xu được ghi lại 
trong Kinh Thánh, sách Êphêsô đoạn 
5:2, là lời dạy mà Ba và Mẹ mong muốn 
con cũng sẽ ghi nhớ; để bước đi từ 
những bước chập chững của đời mình 
cho đến suốt cuộc đời của con sau này.
Ái Tâm, con có biết không con gái cưng 
của Ba? Ba và Mẹ đã vui sướng thật 
nhiều vào tuần lễ thứ 34 khi bác sĩ làm 
siêu âm. Nhìn thấy con thật rõ nét, nhất 
là gương mặt và đôi mắt, nước mắt của 
Ba đã chảy ra vì sung sướng. Cảm giác 
sung sướng của một người cha đang 
mong mỏi được nhìn thấy con của 
mình, từng ngày. Một cảm giác trông 
chờ. Cảm giác đó như đong đầy mỗi 
ngày, mỗi ngày …..trong sự bình an của 
Chúa ban.
Hôm nay, Ba mua cho con tấm thiệp 
ngày lễ Mẹ. Và Ba sẽ giúp con, viết 
những lời yêu thương từ trái tim của 
chúng ta trên đó, để tặng Mẹ của con. 
Nhìn Mẹ con mỗi ngày, thật nặng nhọc 
và khó khăn khi mang thai, vẫn không 
quên bổn phận làm vợ, lo cho Ba từng 
bữa ăn chu đáo, mỗi ngày. Ba muốn con 
ghi nhớ và biết ơn Mẹ của mình từ bây 
giờ. Từ những ngày được Chúa tạo 
thành trong bụng Mẹ cho đến hết cuộc 
đời của mình.
Ba hứa sẽ mua  tặng con gái mỗi năm 
một tấm thiệp vào ngày Từ Mẫu và sẽ 
nắn nót viết dùm con, cho đến ngày 
con làm được bởi chính sức của mình.
(Viết cho con trong nỗi trông chờ ngày 
con được chào đời. Với tất cả tình yêu 
thương của Ba Mẹ dành cho con.)
TNKT

Viết cho con gái  
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Vậy là mẹ thuộc về 
Chúa kể từ sáng chủ 
nhật hôm ấy. Sau giờ 
nhóm Tí đèo mẹ trên 
chiếc xe đạp cọc cạch. 
Mẹ ngồi sau lưng, luôn 
hát bài ca của Chúa, mẹ 
nhắc lại lời dạy của Mục 
sư. Mẹ nhớ câu “trên trời 
dưới đất chẳng có thần 
nào khác ngoài Chúa”, 
mẹ lặp nhiều lần. Mẹ cười, đọc đi 
đọc lại cho nhập tâm. Mẹ lớn tuổi, 
trí nhớ không như Tí đâu. Mẹ mỉm 
cười thắc mắc:
- Tí nè, bây giờ phải làm gì với mấy 
vị thần trong nhà?
Tí quay đầu nhắc mẹ, mấy pho 
tượng, không phải thần. Chỉ có 
Chúa là Thần thôi.
- À, mẹ quen miệng. Nhớ nhắc khi 
mẹ quên.
-Mẹ và con đã thuộc về Chúa, thì 
Chúa là chủ, chủ ngôi nhà. Dọn dẹp 
các bàn thờ mẹ à.
Sau bữa cơm trưa mẹ dọn dẹp bàn 
thờ, thấy vậy Tí định giúp mẹ một 
tay. Nhưng mẹ bảo muốn tự dọn 
dẹp, vì chính tay mẹ dựng nên, thì 
cũng bàn tay này hạ xuống. Mẹ sẽ 
ghi nhớ việc làm quan trọng này. 
Có thể nói đánh dấu một bước 
ngoặt mới. Mẹ cẩn thận đem các 
tượng rửa sạch sẽ, lau chùi, bỏ vào 
từng hộp giấy. Mẹ nghĩ mặc dầu 
không còn thờ nữa nhưng nên tỏ 
lòng tôn trọng, chứ thật ra các 

tượng không nhìn 
không nói được, chỉ là 
đất sét cơ mà.  
Những tấm kệ gỗ cũng 
tháo xuống, để lại 
mảng tường trống 
không. Mẹ cho người 
đến sơn phết lại ngôi 
nhà từ trong ra ngoài 
màu xanh nhạt, màu 
của hy vọng. Mẹ nghĩ 

Chúa là niềm hy vọng. Mẹ ra tiệm 
sách Cơ đốc chọn một cây thập tự 
bằng gỗ tốt và nhất định treo ngay 
giữa nhà. Từ ngoài nhìn vào sẽ dán 
vào mắt ngay câu Kinh thánh, 
“nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái 
xem nhà nầy, là chỗ mà Chúa đã 
phán rằng: Danh ta sẽ ngự tại đó”, 
điêu khắc từng nét, từng chữ tỉ mỉ, 
sắc sảo, bằng sơn mài. Mẹ chọn câu 
hay nhất và đẹp nhất treo cạnh bên 
cây thập tự. Nhà của mẹ từ nay 
trông như nhà mới. Mẹ con Tí vô 
cùng hạnh phúc, từ nay Chúa là 
Chủ Ngôi Nhà. Chúa ban phước bội 
phần.
Sau tuần lễ ấy, mẹ đi nhà thờ và đòi 
ông Mục sư cho mẹ tôn vinh Chúa. 
Mẹ chia xẻ: "tôi hát nhiều loại nhạc, 
tôi say mê nhạc, nhưng tôi thấy 
nhạc Chúa tuyệt vời quá." Ông Mục 
sư nhìn mẹ:  
-Cô cảm nhận điều gì?  
-Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, tôi 
thích lời ca đem đến sự an ủi, và.... 
cái gì  đó không tả được, thưa Mục 

Thi Thiên
Hạnh Phúc của Mẹ
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sư .  
-Cô muốn ca bài nào? Mục sư hỏi
-”Chúa Quá Yêu Con”. 
Mẹ ngồi xuống nhanh tay mở bài ca 
và hát cho Mục sư nghe, vừa ca vừa 
khóc làm Tí rươm rướm theo. Ông 
Mục sư hết sức ngạc nhiên và cảm 
động:
- Ðược rồi, tôi sẽ đưa vào chương 
trình thờ phượng tuần sau.
- Dạ, cám ơn Mục sư. Mẹ vui sướng.
Tí đàn nhiều lần tập dượt cho mẹ. 
Mẹ say sưa từng lời ca, khi cảm xúc 
quá, mẹ nhắm cả đôi mắt chỉ để 
tâm hồn vào. Mẹ quen làn nhạc trữ 
tình, luyến láy như cách hát trước 
đây, nên bài nào mẹ cũng luyến 
theo thói quen. Tí bảo mẹ hát đúng 
theo cao độ nốt nhạc thì nghe tươi 
vui, mạnh mẽ. Thế là mẹ luyện tập 
và rất chuẩn. 
Sáng chúa nhật hôm ấy, Mẹ chuẩn 
bị bộ áo dài trắng mới tinh để tôn 
vinh Chúa. Ngồi cạnh mẹ, Tí thấy 
mẹ run run hồi hộp toát mồ hôi.
-Lâu quá không đứng trước đám 
đông, mẹ hơi lo.
Tí quay người sang, lấy khăn tay lau 
mồ hôi trán mẹ:  
- Mẹ cầu nguyện Chúa thêm sức. 
 Mắt mẹ nhắm lại một hồi, mẹ thở 
một hơi dài, lòng thanh thản. Mẹ 
ôm bìa sơ-mi, đứng dậy, chỉnh lại tà 
áo, bước lên bục giảng gần mic-rô 
lớn tiếng:  
-Kính thưa ông bà Mục sư, kính thưa 
Hội thánh. Chúa Quá Yêu tôi! Ngài 
xuống trần gian, hy sinh trên thập 
tự để cứu tôi, cho tôi được sống. 
Tình yêu Chúa cao vời, tôi chẳng có 
gì đền đáp ơn Ngài. Chỉ có giọng ca 

này xin hát cho Chúa.
Mẹ thích đọc lời Chúa, thông 
thường một tân tín hữu sau khi làm 
Báp-têm sẽ nhận phần quà là bộ 
Kinh thánh và Thánh ca. Mẹ muốn 
có quyển Kinh Thánh, liền gặp Mục 
sư xin mua trước. Mục sư bảo hiện 
tại chưa có, chờ in. Mẹ bảo “bao 
nhiêu tiền tôi cũng mua, tôi ước ao 
học lời Chúa. Xin Mục sư tìm cho tôi 
quyển Kinh thánh”. Thấy sự ham 
thích của mẹ nên Mục sư tặng cho 
mẹ luôn quyển Kinh Thánh mới 
tinh. Mẹ vui sướng.
“Chẳng có sự cứu rỗi trong Ðấng nào 
khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh 
nào khác ban cho loài người, để 
chúng ta nhờ đó mà được cứu.” Câu 
Kinh thánh giúp mẹ hiểu về niềm 
tin của mình, đã tin đúng, tin chắc 
chắn và không lo ngại thất lễ với 
các vị thần trước đây. Chỉ có Chúa 
ban sự cứu rỗi. Mẹ vững vàng bước 
đi theo Chúa, không có quyền lực 
nào ngăn cản được.
Mẹ mang căn bệnh bao tử từ hồi 
trưởng thành đến nay ba mươi 
năm. Hễ một chút lo hay ăn không 
đúng giờ, hoặc kiêng ăn thì bao tử 
hoành hành, ợ hơi. Mẹ đi nhiều bác 
sĩ chữa không khỏi, chỉ uống thuốc 
giảm đau, bệnh không thuyên 
giảm. Mẹ cũng dùng đông y, thuốc 
nam... nhưng bệnh vẫn còn đấy. Tốn 
bao nhiêu tiền bạc. Tí cầu nguyện 
với mẹ xin sự chữa lành. Mẹ bảo bây 
giờ quyết định không dùng thuốc 
nữa mà chỉ kêu cầu Chúa. Qua 
Giê-rê-mi 33:3, mẹ đọc được “hãy 
kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ 
cho ngươi những việc lớn và khó, 
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là những việc ngươi chưa từng 
biết”. Mẹ biết bệnh tật mẹ mang là 
chuyện lớn và khó, mẹ phải chịu 
đựng bao nhiêu năm nay đau đớn 
thể xác và tinh thần. Lời cầu nguyện 
đơn sơ của mẹ làm Tí cảm động. 
Mỗi lần lên cơn đau mẹ nằm xoài 
trên giường ôm bụng, mẹ cố ngồi 
dậy khoanh tay trước ngực nói 
chuyện với Chúa như đứa trẻ cầu 
xin cha mẹ. Mẹ hứa nếu Chúa chữa 
lành, mẹ sẽ đi làm chứng về quyền 
năng Chúa cho nhiều người. 
Mẹ kể cho Tí nghe mẹ thấy có một 
bàn tay của ông bác sĩ mặc áo trắng 
dài tới gót chân, không thấy mặt rõ 
lắm, từng bước tiến lại gần, rờ trán, 
nắm tay mẹ, ông kéo áo lên, ấn nhẹ 
từng vùng bên trái, bên phải rồi 
ngay chính giữa. Bất giác ông mạnh 
tay kéo túi bao tử ra, càng kéo càng 
dài, hai tay ông liên tục kéo cứ kéo 
mãi, nước vàng từ trong túi chảy ra 
theo làm ướt đẫm toàn thân mẹ. Mẹ 
nghe có mùi thật chua và hôi như 
axít thường ợ hơi. Cho đến khúc 
cuối cùng, ông cầm một khối đỏ 
lòm lở loét giựt mạnh khỏi thân mẹ. 
Mẹ tưởng bệnh chuyển sang ung 
thư rồi. Mẹ khóc, ông ấy bảo, “bình 
an cho ngươi”. Rồi ông kéo áo mẹ 
thẳng thớm lại như cũ. Mẹ ngước 
lên nhìn ông cho rõ, nhưng chẳng 
thấy khuôn mặt ông đâu cả, chỉ 
thấy chiếc áo dài trắng và bàn tay 
đỏ của ông. Mẹ giựt mình thức dậy, 
bước xuống giường, vặn đèn, xoa 
bụng, tưởng đã bị mất bao tử rồi. 
Rót nước nhấp từng ngụm, bấc giác 
thấy khỏe hẳn ra, không còn ợ hơi 
và co thắt. Từ hôm ấy mẹ không còn 

đau nữa, thật lạ lùng. Mẹ nhớ giấc 
mơ đó, vị bác sĩ chữa lành cho mẹ 
chính là Chúa Giê-xu. Mẹ rươm 
rướm ..."hu hu... Cảm ơn Chúa". 
Tí dựa vào vai mẹ âu yếm:
- Chúa yêu thương, nhân từ, luôn 
luôn thương xót hay làm ơn. Cảm tạ 
Chúa mẹ à. 
Mẹ vuốt tóc Tí:  
-Ngày xưa Chúa Giê-xu chắc là 
người phúc hậu, hiền lành lắm phải 
không con. Mẹ ước mong thấy mặt 
Chúa một lần. 
-Kinh thánh vẽ chân dung của Chúa 
rõ nhất đó mẹ. Càng đọc mẹ sẽ thấy 
Chúa như một bức tranh diệu kỳ. Tí 
mỉm cười.
Mỗi sớm thức dậy, Tí phải đến 
trường, còn mẹ đi chợ. Mẹ hứa sẽ 
làm chứng câu chuyện này cho 
những ai mẹ gặp ngoài chợ và hàng 
xóm. Hôm ấy mẹ rảo bước trong 
hẻm rau, từ xa mẹ nghe tiếng gọi 
quen thuộc, người quen nhờ mẹ 
mua dùm quyển sách bói tuổi, sinh 
mạng. Cô ấy nài nỉ giúp cho một vài 
cuốn để cô còn sinh nhai. Mẹ là 
khách hàng quen của cô trước đây. 
Thấy cô nghèo lại tội nghiệp mẹ 
bảo:  
-Tôi nay tin Chúa, Chúa nắm giữ 
mạng sống và tương lai, sống chết 
nhờ vào Chúa. Tôi không mua nữa 
đâu nhưng tôi giúp cô vài ngàn 
đồng. Nói xong mẹ dúi vào tay cô 
mấy tờ giấy bạc. 
Cô nhất định không chịu:
- Chị sao vậy, chị hay coi tuổi cho 
em, nói đâu đúng đó. Chỉ dạy em đủ 
điều, sao nay từ chối.  Chị coi, sách 
bói tuổi con rắn của chị năm nay 
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gặp khó khăn coi chừng bệnh tật. 
Cẩn thận ra vào xe cộ. Còn nữa tiền 
ra như nước.
Mẹ nhìn cô ngồi xuống ôn tồn:
-Chúa đã chữa lành bệnh bao tử cho 
tôi rồi. Tôi không có gì phải lo phải 
sợ. Chẳng sợ ai hại, Chúa bên cạnh 
bảo vệ. Còn tiền bạc, Chúa tiếp trợ, 
Chúa nuôi. Chị tin Chúa đi, Chúa tốt 
lắm.
Mẹ còn bị người bán vé số níu kéo, 
người bán nhang đèn mời mọc, đầu 
tháng hay rằm mười lăm thì người 
bán trái cây nài nỉ mua về cúng 
kiếng..., nhưng mẹ từ chối và nhân 
cơ hội nói về Chúa. Khu chợ nhỏ sau 
nhà mẹ, biết bao người thân quen 
mẹ gặp hàng ngày. Hễ gặp ai mẹ 
cũng nói về Chúa. Sau ba tháng mẹ 
đã dẫn mười người đến nhà thờ 
nghe truyền giảng và tin Chúa. Hầu 
hết là quý bà quý cô trong chợ nhỏ. 
Thấy lòng nóng cháy của mẹ, Tí hỏi:
-Lên Thiên Ðàng, mẹ mong được 
điều gì?  Tí vịn vai mẹ
-Mẹ thích mão triều thiên có nhiều 
ngôi sao. Mỗi ngôi sao mang tên 
từng người mẹ dắt tin Chúa. Khuôn 
mặt mẹ sáng tươi, đôi mắt tròn nhìn 
chăm Tí. 
-Mẹ muốn quà vì lập công à? Tí trắc 
nghiệm 
-Không phải, Kinh thánh có chỗ nói 
“những kẻ dắt nhiều người về sự 
công bình sẽ sáng láng như các 
ngôi sao". Mẹ tần ngần. 
Tí buồn cười ngỡ ngàng trông mẹ 
như con trẻ, nhưng đó là đức tin 
đơn sơ của mẹ. Ðiều ấy đâu có gì sai, 
Chúa hứa sẽ ban mão triều thiên 
cho những ai trung tín cho đến cuối 

cùng. Riêng Tí chỉ mong vào Thiên 
Ðàng sống đời đời với Chúa là đủ. 
Ðây cũng là thách thức cho Tí, Tí 
nhận ra, Tí cũng phải làm việc Chúa 
để còn có phần thưởng. 
Chúa dạy mẹ yêu thương người như 
câu mẹ đọc được: “Ai yêu Ðức Chúa 
Trời thì cũng phải yêu anh em mình”. 
Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, 
nhân cơ hội này mẹ muốn làm gì đó 
cho các chị em khu chợ và chòm 
xóm. Mẹ bàn với Tí, cuối cùng mẹ và 
Tí quyết định gói một nồi bánh tét 
thật to, thức cả đêm đun lửa, châm 
nước. Mẹ con ngồi bên bếp lửa 
hồng đêm hăm bảy, ngày giao mùa. 
Trước nhà mẹ là khoảng sân rộng và 
cây trứng cá xòe tàng lớn. Mẹ cảm 
thấy hạnh phúc trong lòng, vì đây là 
lần đầu tiên trong đời mẹ làm cho 
người khác không cần trả ơn nghĩa. 
Giống như Chúa, yêu mẹ vô điều 
kiện. 
Mẹ ghi câu Kinh Thánh “hỡi kẻ rất 
yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh 
em được thạnh vượng trong mọi 
sự, và được khỏe mạnh về phần 
xác anh em cũng như đã được 
thạnh vượng về phần linh hồn anh 
em vậy” (3 Giăng 2) nắn nót từng 
nét  trên từng tấm thiệp đỏ hoa mai 
vàng, thay cho lời chúc đầu năm. 
Hai đòn bánh tét xanh và tấm thiệp 
được cột lại như gói quà. Sáng hôm 
sau, mẹ không kịp ngủ hay nghỉ 
ngơi, Mẹ và Tí mang đi gửi từng 
người từng nhà. Mẹ mong câu chúc 
Tết đầy ý nghĩa là cơ hội giới thiệu 
Chúa. Mẹ và Tí tuy mệt nhưng thấy 
vui trong lòng, ấy là hạnh phúc theo 
Chúa, hạnh phúc với người. 
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Tí vào bàn mở dây, xắt từng khúc 
bánh tét, tháo lá chuối ra, bánh 
thơm lừng. Tí gắp vài củ kiệu, dưa 
món ra dĩa, mời mẹ cầu nguyện và 
dùng. Vừa ăn Tí tâm sự:
-Mẹ giống một phụ nữ trong Kinh 
thánh được Chúa yêu lắm.
-Tên gì vậy con? Mẹ cắn miếng 
bánh
-Ta-bi-tha, còn gọi là Ðô-ca, không 
phải đô-la. Tí cười để lộ hàm răng 
trắng muốt.
Tí giải thích thêm, bà hay may quần 
áo giúp đỡ cho các phụ nữ nghèo. 
Sau đó bà bệnh và qua đời. Nhiều 
người thăm viếng, khóc thương bà, 
cầm những chiếc áo quần là kỉ 
niệm mà bà may cho, thương lắm. 
Chúa thương bà Ta-bi-tha và cảm 
động trước tình thương của các bà, 
nên làm phép lạ cho bà sống lại. 
-Thật vậy hả con. Mẹ trố mắt nhìn 
Tí.
-Con nghĩ phép lạ ấy Chúa có mục 
đích, Chúa muốn dùng bà Ta-bi-tha 
trong tương lai đó mẹ à. Mẹ có 
muốn Chúa dùng mẹ như bà 

Ta-bi-tha không? Tí tròn xoe đôi 
mắt. 
-Mẹ ngoài năm mươi, con cũng 
trưởng thành. Mẹ quyết tâm đi ra 
làm chứng cho Chúa
Mẹ và Tí liền móc nghéo tay như lời 
cam kết. Cười hớn hở.
Mẹ lên giường nằm nghỉ một giấc. 
Tí dọn dẹp, lau chùi, đứng tần ngần 
nhìn mẹ rất lâu, thấy thương mẹ, 
Chúa thay đổi mẹ nhiều quá, đến 
nỗi Tí không thể nào ngờ. Chúa 
thay đổi y hệt như lời Ngài hứa, 
“nhưng ai ở trong Ðấng Christ thì 
nấy là người dựng nên mới, những 
sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở 
nên mới”. Như chiếc áo cũ, rách 
nát, bẩn thỉu được vứt bỏ và mặc 
vào chiếc áo mới thơm chưa từng 
dùng.
 Dòng lệ ngấn dài trên đôi má Tí. Tí 
hiểu ra hạnh phúc của mẹ là khi ở 
trong Chúa, hát cho Chúa, nói về 
Chúa, kinh nghiệm bàn tay nhiệm 
mầu chữa lành của Chúa. Cuối 
cùng, hạnh phúc lớn nhất là nếp 
sống đẹp ý Chúa, vui lòng người.

“Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, 
Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.” 

(Châm ngôn 6:20)
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Vua Gustave III 
của Thụy điển xưa, 
có lần cưỡi ngựa 
đến một làng quê phụ 
cận kinh đô. Ông khát nước 
nhưng bầu nước đem theo đã hết, 
lại không có quân hầu theo nên 
không làm sao có nước uống. Bỗng 
vua nhìn thấy một thiếu nữ đang lấy 
nước ở giếng bên đường. Ông thúc 
ngựa đến gần và xin nước uống. 
Thiếu nữ bèn đổ nước trong vò vào 
bình cho ông uống. Uống xong, vua 
cảm ơn cô và nói:
- Nếu cô bằng lòng theo tôi về 
Stockhom, tôi sẽ ban cho cô một địa 
vị tốt hơn đời sống hiện tại của cô.
Thiếu nữ đáp:
- Thưa ông, tôi không thể nhận lời 
đề nghị của ông, và tôi cũng không 
có ý mong muốn một địa vị cao hơn 
mà Chúa đã cho tôi. Vả lại, tôi cũng 
không muốn rời khỏi nơi này.
Vua Gustave ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
Cô gái thưa:
- Tôi có một người mẹ đang bệnh 
tật, chúng tôi nghèo  nên không ai 
đến an ủi trong cơn đau đớn buồn 
thảm của chúng tôi. Tôi không thể 
rời xa mẹ tôi được, và cũng không 
có điều gì hay ai có thể khiến tôi rời 
bỏ phận sự làm con đối với Mẹ tôi.
Vua hỏi:
- Mẹ cô đang ở đâu?
Cô dẫn vua đến một túp lều lụp xụp, 
tồi tàn. Khi bước vào, vua thấy một 
bà cụ tàn tật ngồi trên chiếc giường 

ổ rơm trông 
thật tội nghiệp. 

Vua rất thương 
tâm, bày tỏ mấy lời 

an ủi bà cách chân thành. 
Bà cụ nói:
- Thưa ông, tôi rất đáng thương, 
nhưng tôi còn thương xót đứa con 
gái hiếu thảo của tôi hơn, vì đã làm 
việc mệt nhọc để nuôi tôi và giúp 
cho tôi không bị thiếu thốn lúc 
bệnh tật. Nó lại luôn an ủi tôi, để tôi 
sống bình an. Tôi hằng cầu xin Chúa 
nhớ đến tấm lòng hiếu thảo của con 
gái tôi và ban phước lại cho nó.
Nói xong, bà cụ lấy tay áo lau dòng 
nước mắt chảy dài trên đôi gò má 
nhăn nheo. Vua Gustave vô cùng 
xúc động khi nghe những lời nói 
của người mẹ về tấm lòng hiếu thảo 
của cô gái nghèo này.  Vua rút từ 
trong túi ra một số bạc, đặt vào tay 
thiếu nữ và nói:
- Hãy tiếp tục chăm nom cho mẹ cô. 
Tôi sẽ sớm giúp cô cách hiệu quả 
hơn, để cô có thể nuôi dưỡng mẹ cô 
cách tốt hơn nữa. Hãy tin tưởng vào 
lời hứa của tôi nhé!
Vua từ giã hai mẹ con người thiếu 
nữ nghèo, lên đương trở lại hoàng 
cung ở Stockhom. Vua liền ban cho 
mẹ con cô gái một ngôi nhà khang 
trang và một trợ cấp trọn đời. Rồi khi 
mẹ cô gái ấy qua đời, cô gái hiếu 
thảo ấy được tiếp tục thừa hưởng 
trợ cấp ấy đến hết đời cô.
                                                                                                   
Chiên Trắng sưu tầm

Phần Thưởng 
cho Người Hiếu Kính 

Cha Mẹ
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Anh Tim Tebow, một ngôi sao về 
môn bóng bầu dục, thủ vai người 
ném banh (quarterback) của đội 
New York Mets được báo chí ca 
tụng nhiều trong năm đó. 
Cha của anh Tim Tebow là một Mục 
sư Tin Lành, truyền giáo tại Phi Luật 
Tân. Năm 1987, khi bà Pam Tebow 
mang thai anh thì bà mắc bệnh kiết 
lỵ a-míp. Các bác sĩ khuyên bà nên 
phá thai vì thai nhi sẽ chết trong 
bụng mẹ. Bà không nghe theo lời 
bác sĩ vì cho rằng phá thai là một tội 
trọng. Bà chăm sóc thai nhi bằng lời 
cầu nguyện và kết quả là bà đã hiến 
cho đời một thiên tài có đức tin nơi 
Chúa. 
Trong cuốn sách "Through my 
eyes" (Qua ánh mắt tôi), anh Tim 
thuật lại như sau:"Từ lúc còn thơ ấu, 
cha mẹ đã dạy tôi rằng ai cũng có 
thể gây ảnh hưởng trên người khác, 
hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành 
động, hoặc cả hai. Cha mẹ còn dạy 
thêm, nếu có một kỹ năng nào thì 
phải có trách nhiệm sử dụng kỹ 
năng ấy vào mục đích có ích, vào 
việc nâng cao lẽ sống. Lẽ sống của 
tôi suốt năm năm qua vẫn vậy, hay 
có thể khác một chút. Nhưng điều 
tôi tin chắc là Đức Chúa Trời đã biết 
câu trả lời cho lẽ sống đời tôi. Ngài 
đã có chương trình sẵn rồi. Đó là: 
phải có đức tin vững mạnh rằng 

Chúa gìn giữ mình hằng ngày, hằng 
tuần, hằng tháng, trong chương 
trình vĩnh cửu của Ngài. 
Tôi đã học được điều đó. Chúa tể trị 
cả hoàn vũ rộng lớn, còn tôi phải 
chịu trách nhiệm cho lẽ sống đời 
mình để tạo ảnh hưởng trên người 
khác. Dù ở độ tuổi nào, bất cứ nơi 
đâu, dù có biến cố gì xảy ra cho tôi, 
tôi cũng phải có một lẽ sống để 
Chúa dùng vào một mục đích tốt 
đẹp: Phục vụ tha nhân."
Anh Tim Tebow đã ảnh hưởng đức 
tin từ cha mẹ không chỉ bằng sự 
cầu nguyện của cha mẹ mà còn 
qua lời nói và hành động. Đời sống 
và đức tin của bạn ảnh hưởng đến 
con cái bạn thế nào? Chúa giục giã 
chúng ta thay đổi thế giới, nhưng 
Ngài dạy chúng ta chỉ nên thay đổi 
mỗi lần một đời sống. Cách thay 
đổi tốt nhất là thay đổi từng đời 
sống trong gia đình bạn. Nuôi dạy 
và hướng dẫn con cái bước đi trong 
đức tin là một hành trình. Chúa 
luôn đi với bạn trong hành trình 
này. Hãy khám phá sức mạnh vô 
hình nhưng có thực đã chạm vào 
chính bạn và con cái bạn. Lời Chúa 
phán 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

(Trích "Lịch Cầu Nguyện")

Một Đức Tin - Một Lẽ Sống
Vua Gustave III 
của Thụy điển xưa, 
có lần cưỡi ngựa 
đến một làng quê phụ 
cận kinh đô. Ông khát nước 
nhưng bầu nước đem theo đã hết, 
lại không có quân hầu theo nên 
không làm sao có nước uống. Bỗng 
vua nhìn thấy một thiếu nữ đang lấy 
nước ở giếng bên đường. Ông thúc 
ngựa đến gần và xin nước uống. 
Thiếu nữ bèn đổ nước trong vò vào 
bình cho ông uống. Uống xong, vua 
cảm ơn cô và nói:
- Nếu cô bằng lòng theo tôi về 
Stockhom, tôi sẽ ban cho cô một địa 
vị tốt hơn đời sống hiện tại của cô.
Thiếu nữ đáp:
- Thưa ông, tôi không thể nhận lời 
đề nghị của ông, và tôi cũng không 
có ý mong muốn một địa vị cao hơn 
mà Chúa đã cho tôi. Vả lại, tôi cũng 
không muốn rời khỏi nơi này.
Vua Gustave ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
Cô gái thưa:
- Tôi có một người mẹ đang bệnh 
tật, chúng tôi nghèo  nên không ai 
đến an ủi trong cơn đau đớn buồn 
thảm của chúng tôi. Tôi không thể 
rời xa mẹ tôi được, và cũng không 
có điều gì hay ai có thể khiến tôi rời 
bỏ phận sự làm con đối với Mẹ tôi.
Vua hỏi:
- Mẹ cô đang ở đâu?
Cô dẫn vua đến một túp lều lụp xụp, 
tồi tàn. Khi bước vào, vua thấy một 
bà cụ tàn tật ngồi trên chiếc giường 

ổ rơm trông 
thật tội nghiệp. 

Vua rất thương 
tâm, bày tỏ mấy lời 

an ủi bà cách chân thành. 
Bà cụ nói:
- Thưa ông, tôi rất đáng thương, 
nhưng tôi còn thương xót đứa con 
gái hiếu thảo của tôi hơn, vì đã làm 
việc mệt nhọc để nuôi tôi và giúp 
cho tôi không bị thiếu thốn lúc 
bệnh tật. Nó lại luôn an ủi tôi, để tôi 
sống bình an. Tôi hằng cầu xin Chúa 
nhớ đến tấm lòng hiếu thảo của con 
gái tôi và ban phước lại cho nó.
Nói xong, bà cụ lấy tay áo lau dòng 
nước mắt chảy dài trên đôi gò má 
nhăn nheo. Vua Gustave vô cùng 
xúc động khi nghe những lời nói 
của người mẹ về tấm lòng hiếu thảo 
của cô gái nghèo này.  Vua rút từ 
trong túi ra một số bạc, đặt vào tay 
thiếu nữ và nói:
- Hãy tiếp tục chăm nom cho mẹ cô. 
Tôi sẽ sớm giúp cô cách hiệu quả 
hơn, để cô có thể nuôi dưỡng mẹ cô 
cách tốt hơn nữa. Hãy tin tưởng vào 
lời hứa của tôi nhé!
Vua từ giã hai mẹ con người thiếu 
nữ nghèo, lên đương trở lại hoàng 
cung ở Stockhom. Vua liền ban cho 
mẹ con cô gái một ngôi nhà khang 
trang và một trợ cấp trọn đời. Rồi khi 
mẹ cô gái ấy qua đời, cô gái hiếu 
thảo ấy được tiếp tục thừa hưởng 
trợ cấp ấy đến hết đời cô.
                                                                                                   
Chiên Trắng sưu tầm
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"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, 
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi."  
Thi-thiên 139:13

Nếu bạn hỏi, tôi nhớ gì về mẹ?
Tôi nói rằng, nhớ nhiều lắm bạn ơi!
Nhớ chén cơm, nhớ bát nước, nụ cười,
Nhớ đêm tối, mẹ canh cho tôi ngủ...

Tôi nhớ cả, những mùa mưa nước lũ,
Nhớ ngôi nhà, nơi quê cũ, bụi tre,
Nhớ đôi tay, thật kiên nhẫn, chở che,
Và tôi nhớ, những chiều về bên mẹ...

Tôi vẫn nhớ, dù thời gian qua lẹ,
Nhớ những năm, mẹ vất vả hy sinh,
Lo cho tôi, và hết cả gia đình,
Được no ấm, bình yên qua gian khổ!

Tôi nhớ lúc, đời gặp nhiều giông tố,
Lòng vững tin, vào nơi Đức Chúa Trời,
Mẹ cầu xin, sự tiếp sức đời đời,
Luôn trung tín, không bao giờ run sợ!

Nếu bạn hỏi, làm sao tôi mãi nhớ,
Tôi thật lòng, hỏi bạn cớ sao quên?
Hạnh phúc nào, bằng có mẹ cạnh bên,
Bởi do Đấng Yêu Thương, ban tặng mẹ!

Tôi xin Ngài, cho mẹ luôn mạnh khoẻ,
Ở nơi nào, mẹ cũng được bình an,
Mẹ thương tôi, tình mẫu tử tuôn tràn,
Tôi nhớ mãi, tình mẹ hiền cao quý!

Ký Ức Về Mẹ

Tiểu Minh Ngọc
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Hơn hai mươi năm nuôi 
dạy con cái, bà Stormie 
Omartian, tác giả quyển 
sách "Năng lực trong lời 
cầu nguyện của Cha Mẹ" 
đã khám phá ra năng lực 
của sự cầu nguyện cho 
con.
Trong lời mở đầu của 
sách, anh Christopher 
Omartitan, 18 tuổi, con trai của bà 
đã viết những lời sau:"Có thể nói tôi 
thực sự có phước nhờ được cả cha 
lẫn mẹ yêu thương, quan tâm, 
thông cảm, và đôi khi còn rất khôi 
hài. Nhưng trong số những đức tính 
tuyệt vời của cha mẹ mà tôi nể 
trọng nhất, là sự kiên trì cầu nguyện 
của cha mẹ cho tôi, em gái tôi, và 
cho cuộc sống hằng ngày của 
chúng tôi. 
Nếu phải kể lại những ảnh hưởng 
cùng sự đổi thay trong đời sống 
nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ, có 
lẽ tôi sẽ viết nhiều sách hơn cả mẹ. 
Nhưng vì có thể bạn không đọc 
những dòng này, cho nên tôi ghi lại 
thời điểm đáng ghi nhớ nhất trong 
đời mình có được cha mẹ cầu thay 
là điều thật ích lợi. 
Suốt mười tám năm, cha mẹ tôi liên 
tục cầu xin sự bình an cho tôi. Trong 
thời gian ở thành phố "an bình" Los 
Angeles, những lời cầu nguyện đó 
đã che chắn hiểm nguy cho tôi. Tôi 
đặc biệt nhớ đến sự bảo vệ của Đức 
Chúa Trời trong một tai nạn xe hơi 

nghiêm trọng khoảng 
năm học đầu thời trung 
học. 
Một sáng nọ, tôi cùng 
hai bạn lái xe đến 
trường, lúc ấy chúng tôi 
không cài dây an toàn, 
và xe chúng tôi đã đụng 
phải một xe đang quẹo 
trái tại ngã tư. Một người 

bạn đâm đầu vào kính chắn gió bị 
thương nặng, một bạn khác thì đập 
mặt vào tay lái, còn tôi ngồi ghế sau, 
chỉ bị thương nhẹ phần dưới lưng. 
Trong tình huống mà mọi người 
đều có thể tử nạn thì Đức Chúa Trời 
đã bảo vệ chúng tôi. 
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra lời cầu 
nguyện quan trọng là dường nào và 
tôi càng hiểu rõ hơn về quyền năng 
đáng sợ của Đức Chúa Trời trong 
hoàn cảnh nguy khốn như vậy. Lời 
cầu nguyện của cha mẹ không chỉ 
cứu tôi thoát nguy, mà còn giữ tôi đi 
đúng con đường lương thiện và đạo 
đức. Tôi luôn nhớ ơn cha mẹ về sự 
cầu nguyện kiên trì. Giờ đây đã 
mười tám tuổi, tôi hiểu rằng, lời cầu 
nguyện mang lại thật nhiều hiệu 
quả tốt đẹp."
Kiên trì cầu thay cho con trong 
quyền tể trị của Chúa là bổn phận 
tốt đẹp và khó khăn nhất mà các 
bậc cha mẹ ngày nay cần thực hiện 
hầu hướng dẫn con cái mình đi 
trong đường lối Chúa.

(Kim Thủy sưu tầm)

Kiên Trì Cầu Nguyện






