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vaên phaåm nguoàn soáng phaùt haønh

ChaânTr ôøi Môùi
Đi đâu - Về đâu?

Thường thì cuối năm, người ta mới ngồi ngẫm lại cuộc 
đời.  Bây giờ mới hơn giữa năm, chưa bước vào mùa Thu, 
nhưng nhân dịp tựu trường, chúng ta cũng có dịp ngẫm lại 
cuộc đời.  Tại sao?  Vì khi nhìn các cháu chuẩn bị tựu trường, 
người lớn chúng ta hẳn bâng khuâng đặt câu hỏi: Đi học để 
làm gì? Bình thường, cuộc đời con người (nói chung tại các 
nước phát triển) có thể tạm chia thành những giai đoạn sau: 
(1) Sinh ra. (2) 5 tuổi, đi học. (3) 18 tuổi, tốt nghiệp trung học. 
Sau đó có một số người ra đi làm. (4) 22 tuổi, tốt nghiệp cử 
nhân. (5) 25 tuổi, tốt nghiệp cao học. (6) 30 tuổi, tốt nghiệp 
chuyên ngành (bác sĩ, tiến sĩ, v.v..) (7) Đi làm, lập gia đình, 
sinh con cái. (8) 65 tuổi, nghỉ hưu. (9) Qua đời. (10) Qua đời 
rồi đi về đâu là dấu hỏi lớn cho người mang nghi vấn.  

Tùy theo hoàn cảnh mỗi người, thời gian đi học có thể 
từ 12 đến 25 năm, hay thậm chí nhiều hơn nữa. Vậy giai 
đoạn đi học là giai đoạn dài thứ hai trong đời người, nhưng 
hầu như đóng vai trò quan trọng nhất, vì giai đoạn này có 
thể là nền tảng cho sự thành bại trong suốt cuộc đời còn lại 
của con người. Trong giai đoạn này, nếu thời kỳ trung học 
là nền tảng của kiến thức, thì thời kỳ đại học là những gì ta 
xây trên nền tảng đó.

Từ thời Pháp thuộc, người Pháp đã xây dựng nên các 
trường trung cấp, cao đẳng, và đại học tại Hà Nội từ rất 
sớm, sau mở thêm chi nhánh ở Sài Gòn trong khoảng thời 
gian 1946-1947,  để đào tạo giới trí thức Việt Nam. Sau 
Hiệp định Geneve 1954, các đại học này, cùng với phần lớn 
giáo sư và sinh viên ở miền Bắc, đã di cư vào miền Nam 
và tiếp tục phát huy một hệ thống đại học lan rộng, dù còn 
nhiều hạn chế về mọi mặt, một phần do hậu quả của chiến 
tranh. Tháng 4, 1975, thêm một lần đổi đời, một số người 
Việt di tản ra nước ngoài, nhiều nhất là Mỹ, và lại tiếp tục 
truyền thống hiếu học, đã tận dụng mảnh đất màu mỡ là 
các đại học đường danh tiếng của Mỹ để đơm bông kết 
trái, khiến cộng đồng Việt Nam tại Mỹ hãnh diện với những 
thành tựu xuất sắc về mọi lãnh vực.

Như người thích tiền tìm được kho tàng, như người yêu 
hoa lạc vào vườn thượng uyển, hệ thống đại học đường Mỹ 
là thế giới ước mơ của người hiếu học.  Hơn phân nửa số đại 
học danh tiếng thế giới là của Mỹ.  Trong số 10 đại học hàng 
đầu thế giới, Mỹ chiếm 8 trường. Trong nước Mỹ, hằng năm, 
người ta đều sắp hạng 10 đại học đứng đầu. Sự sắp hạng này 
có thể thay đổi tùy theo cơ quan, thời điểm, tiêu chí, lãnh vực, 
tuy nhiên có 4 đại học danh tiếng thường xuyên đứng đầu mà 
thế giới và người Việt nam đều quen thuộc và ngưỡng mộ, đó 
là các đại học: Harvard, Princeton, Yale, và Stanford.

Harvard là trường đại học nghiên cứu thường được 
coi là hàng đầu của nước Mỹ, tọa lạc tại Cambridge, bang 
Massachusetts. Harvard được thành lập năm 1636, chỉ 16 

năm sau ngày tàu Mayflower cập bến cảng Plymouth.  Đây 
là trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ, danh tiếng trong 
các ngành y khoa, luật khoa, và thương mại. Tên Harvard 
được đặt theo tên của ông John Harvard, là ân nhân có công 
đóng góp đầu tiên cho đại học này.  Trong thời gian đầu 
thành lập, dù không chính thức thuộc hệ phái Tin Lành nào, 
nhưng đây là trường chuyên đào tạo mục sư cho hai hệ phái 
Congregational và Unitarian. Sang thế kỷ thứ 18, giáo trình 
dần được thế tục hóa. Đến thế kỷ thứ 19, Harvard trở nên 
trung tâm văn hóa của giới quý tộc Boston, và sang đầu thế 
kỷ 20, đã trở thành một đại học nghiên cứu chuyên ngành. 
Harvard đã cống hiến 47 người nhận giải Nobel, 32 nhà lãnh 
đạo trong chính quyền và rất nhiều giải thưởng quốc tế khác.  
Đây là một đại học giàu có với một thư viện phong phú được 
xem là hàng đầu trong các đại học đường thế giới.

Khẩu hiệu của trường, trong tiếng La Tinh là Veritas, dịch 
ra Anh ngữ là Truth, và trong Việt ngữ là Chân Lý.

Harvard đã sản sinh 47 người nhận giải Nobel. Có tám 
tổng thống Mỹ từng học tại đây, trong đó có những người 
chúng ta quen thuộc như John F. Kenndy, George W. Bush, 
và Barack Obama. Ngoài ra, các ông Bill Gates, sáng lập 
viên của Microsoft, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập viên của 
Facebook, và Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, 
cũng là cựu sinh viên của đại học nổi tiếng này.

Nằm trong khuôn viên rộng 500 mẫu với những tòa nhà 
cổ kính xinh đẹp uy nghi, Đại học Princeton có đầy đủ 
lý do để hãnh diện cho một lịch sử gần 300 năm 
phục vụ nhân loại qua nền giáo dục ưu việt 
trong nhiều lãnh vực khác nhau.  Tên 
đầu tiên của trường là College of New 
Jersey, thành lập năm 1746 bởi 
nhóm New Light Presbyterians 
với mục đích đào tạo mục sư. 
Năm 1756, trường dời đến địa 
điểm mới tại Princeton, New 
Jersey, và đến năm 1896, 
chính thức đổi tên trường 
thành Princeton University 
theo như tên của thành phố 
nơi trường tọa lạc. Ông John 
Witherspoon, viện trưởng 
của Đại học Princeton từ 1768 
đến 1794, là người đã chuyển 
phương hướng của trường từ 
một trường thần học sang giáo 



HẠT CHÂU
Ca dao Việt Nam có câu “Ai buồn ai khóc thiết tha. Tui vui 

tui cũng chan hòa giọt châu.”
Vui buồn trong cuộc đời là chuyện bình thường. Nhưng 

nó luôn thể hiện ra ngoài bằng giọt nước mắt. Con người khi 
quá đau buồn hay cười quá nhiều nước mắt đều chảy ra. Điều 
này không mâu thuẩn đâu mà là một “Điều kỳ diệu.”

Nói đến những điều kỳ điệu trên cơ thể con người thì 
có hàng triệu điều phải nói, cho nên một tác giả đã phải thốt 
lên “Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm 
những sự kỳ diệu, không thể đếm cho đặng” (Gióp 5:9).

Trong những điều “không thể đếm cho đặng” đó có “giọt 
nước mắt.” Chúng xem ra rất mong manh, dễ tan, dễ vỡ, 
nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống. 

Khi nói đến giọt nước mắt người ta hay nghĩ đến những 
điều bi thương, đau buồn. Điều này không sai, vì chúng ta chỉ 
thấy giọt nước mắt khi một người nào đó khóc: Trẻ em, phụ 
nữ, nam giới và người già  đều khóc. Người nghèo khóc và 
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dục đại chúng. Năm 1812, Viện trưởng Ashbel Green đã mở 
Chủng viện Thần học Princeton kế bên.  Ngày nay, Đại học 
Princeton và Chủng viện Thần học Princeton (thuộc hệ phái 
Trưởng Nhiệm - Presbyterian) là hai viện đại học độc lập 
nhưng sinh viên có thể ghi danh và sử dụng chung thư viện 
nổi tiếng của Đại học Princeton với 11 triệu ấn bản, bao gồm 
7 triệu bộ sách (bound volumes), là một trong những thư viện 
đại học lớn nhất thế giới.

Khẩu hiệu của Đại học Princeton theo tiếng La Tinh là Dei 
Sub Numine Viget; theo Anh ngữ là Under God’s Power She 
Flourishes, tạm dịch theo Việt ngữ là Được Phát Huy trong 
Quyền Năng Chúa.

Yale là một trong 8 đại học tư kiệt xuất của vùng Đông Bắc 
Hoa Kỳ, tọa lạc tại thành phố New Haven, bang Connecticut. 
Trường được thành lập năm 1701 với tên Collegiate School.  
Năm 1718, trường đổi tên thành Yale College để ghi nhớ sự 
đóng góp của ân nhân Elihu Yale. Lúc đầu, trường được thành 
lập nhằm đào tạo mục sư của hệ phái Congregational về thần 
học và ngôn ngữ thánh (như tiếng Do thái – Hebrew, Hy lạp 
và La Tinh). Đến năm 1777, giáo trình bắt đầu thêm vào các 
môn về khoa học và nhân văn.  Năm 1861, trường cấp bằng 
Tiến sĩ đầu tiên ở Hoa Kỳ và được chính thức tổ chức như một 
viện đại học vào năm 1887.

Yale là một trong những đại học nổi tiếng về chế độ 
tuyển sinh gay gắt. Năm 2014, với hơn 30,000 thí sinh 
nộp đơn, Yale chỉ nhận 1,935 sinh viên, tỷ số 6.3%.  Sự 
khắt khe cũng có kết quả tốt đẹp của nó.  Từ những sinh 
viên chọn lọc ưu tú và giảng sư tài ba của Yale, trường 
đã cống hiến 52 giải Nobel, 5 vị tổng thống Hoa Kỳ, 19 
thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, 13 đương kim tỷ phú, và 
rất nhiều nghị sĩ, dân biểu, chính trị gia lỗi lạc.

Khẩu hiệu của Đại học Yale trong tiếng Hebrew là 
Urim V’ Thummim, theo La Tinh là Lux et Veritas, theo 
Anh ngữ là Light and Truth, theo Việt ngữ là Quang Minh 
và Chân Lý.

Nếu ba đại học danh tiếng Harvard, Princeton và Yale 
đều bắt nguồn là trường thần học nhằm đào tạo mục sư 
thì Đại học Stanford hoàn toàn không nằm trong chu kỳ đó.

Tên chính thức của đại học này là Leland Stanford Junior 
University. Đây là một đại học nghiên cứu tư nhân, nằm tại 
thành phố Stanford, California. Với diện tích hơn 8,000 mẫu, 
đây là viện đại học có mặt bằng lớn nhất nước Mỹ. Trường 
được thành lập năm 1885 bởi ông Leland Stanford, là cựu 
thống đốc cũng như nghị sĩ của bang California, và là một 
tài phiệt giàu có về đường xe hỏa. Cùng với vợ là bà Jane 
Lathrop Stanford, hai ông bà đã thành lập đại học này để 
tưởng nhớ đứa con trai duy nhất của họ là Leland Stanford Jr., 
đã chết vì bệnh sốt thương hàn ở tuổi 15.  Trường đã mở cửa 

đón những sinh viên đầu tiên vào tháng 10, năm 1891. 
Tại đây, sinh viên được theo học miễn phí, cho đến 

năm 1920.  Trong nỗi đau buồn nhớ tiếc đứa 
con duy nhất, ông bà muốn mở rộng vòng 

tay để giúp đỡ những thanh niên tại 
California và xem chúng như 

thay thế đứa con đã vĩnh 
viễn ra đi của mình.  

 Sau khi ông Leland Stanford qua đời năm 1893, nền 
tài chánh của trường ngày càng xuống dốc, đặc biệt kiệt 
quệ do sự tàn phá của trận động đất dữ dội năm 1906 tại 
San Francisco.  Sau Thế chiến thứ II, Viện trưởng Frederick 
Terman đã giúp ban giảng huấn và các sinh viên tốt nghiệp 
hình thành và phát triển khu công nghệ sau này được biết 
đến với biệt danh Silicon Valley. Từ năm 1920 trở đi, dù sinh 
viên bắt đầu phải đóng học phí, nhưng trường vẫn có chế độ 
tài chánh ưu đãi đặc biệt cho sinh viên hệ cử nhân 4 năm. 
Cho các tân sinh viên nhập học niên khóa 2015 vừa qua, 
nếu gia đình có thu nhập dưới $65,000 một năm thì họ được 
miễn phí hoàn toàn tiền học và ăn ở trong trường. Nếu thu 
nhập dưới $125,000 một năm thì được miễn học phí, còn thu 
nhập dưới $150,000 thì cũng được giảm học phí.  

Thành tựu của trường có thể kể đến hơn 60 người đã 
đoạt giải Nobel, 30 tỷ phú đương thời, 17 phi hành gia, và 
nhiều nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội cùng những người đã đạt 
nhiều giải thưởng quốc tế khác.

Khẩu hiệu không chính thức của trường theo Đức 
ngữ là Die Luft der Freiheit Weht, dịch theo Anh ngữ là 
The Wind of Freedom Blows, theo Việt ngữ, tạm dịch là 
Làn Gió Tự Do Đang Thổi.

Sự hùng cường của Hoa Kỳ cũng là một phần kết quả từ 
nền giáo dục ưu việt của họ. Tuy nhiên, quốc gia hùng cường, 
giáo dục ưu việt, có thể là đầu tiên, nhưng không phải là sau 
cùng. Như chúng ta đã nêu ở trên, đời người có giai đoạn 
sinh ra, đi học, đi làm, rồi chết.  Có những cuộc đời bất hạnh 
chỉ có sinh ra, sống khổ, rồi chết. Con người sinh ra để bắt 
đầu cuộc hành trình.  Hành trình đó đi về đâu, có viện đại học 
nào dạy cho chúng ta không? Có cấp bằng nào bảo đảm cho 
chúng ta sự khôn ngoan để dẫn tới cõi vĩnh hằng? Rất nhiều 
người đi mỗi ngày trong đời mà vẫn ngẩn ngơ không biết mình 
đi đâu, về đâu. Nếu đường đi không biết thì biết đâu mà về? 
Con người đều về một chung cuộc là sự chết, nhưng chết chỉ 
là một trạm dừng chứ không phải là bến đậu. Cuối cùng, câu 
hỏi quan trọng nhất cho đời người không phải là mình học 
trường nào, thành công làm sao, giàu có đến đâu, nhưng câu 
hỏi quan trọng nhất là, mình có thật sự biết mình đi đâu và về 
đâu chăng? Tôi, một con cái Chúa, dù không khôn ngoan xuất 
sắc hay lỗi lạc hơn người, nhưng có thể mỉm cười tự tin trả 
lời rằng: Vâng, tôi biết Chúa dựng nên tôi, tôi đi với Chúa mỗi 
ngày, và tôi sẽ về bên Chúa khi đời chung cuộc.

– Bình Minh



người giàu cũng khóc.
Nhưng nếu tìm hiểu về khía cạnh y học, chúng ta biết 

rằng Thiên Chúa đã ban cho con người những giọt nước mắt 
vô cùng quý giá đến nỗi người ta  đã ví von gọi chúng là “hạt 
châu.” Thiên Chúa không tạo ra nước mắt để đem đến cho 
chúng ta nỗi buồn đâu, hãy tìm hiểu về giọt nước mắt, chúng 
ta sẽ thấy được tình yêu thương lớn lao của Đấng đã tạo dựng 
nên cơ thể con người.

Hãy xem các nhà khoa học nói gì về nước mắt, chúng ta 
sẽ hiểu hơn vì sao Thiên Chúa lại tạo ra nước mắt. Từ đó giúp 
chúng ta sống biết ơn Chúa nhiều hơn: 

1) Nước mắt được tạo ra từ tuyến lệ. Tuyến lệ lọc máu 
thành nước mắt, nên nước mắt có vị mặn vì trong thành phần 
có 0,9% muối.

Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ khi khóc hay bụi rơi vào 
mắt thì nước mắt mới chảy ra. Nhưng trên thực tế nước mắt 
không ngừng được tiết ra, tỏa trên khắp nhãn cầu (tròng mắt) 
để giữ cho mắt được trơn ướt. Mỗi ngày Thiên Chúa ban tặng 
cho chúng ta từ 150cc đến 300cc nước mắt. 

Con người dù già hay trẻ, nam hay nữ, trừ khi ngủ hầu 
như từng giây đều phải chớp mắt. Người bình thường một 
phút chớp mắt 10-13 lần: Mỗi lần 0,2 - 0,4 giây. Việc chớp mắt 
nhằm giúp nước mắt được lan tỏa khắp nhãn cầu (phần mắt 
chúng ta nhìn thấy chỉ là mặt trước của toàn bộ nhãn cầu).

Nhưng nếu nước mắt cứ tiếp tục tiết ra, thì sẽ trào ra khỏi 
mắt. Tại sao chúng ta không bị chảy nước mắt liên tục? Vì tại 
gốc mắt phía cánh mũi có lỗ lệ (thường gọi là lỗ ghèn), nối tiếp 
bên dưới là túi lệ và ống dẫn lệ. Khi nước mắt tiết ra sẽ đổ về 
lỗ lệ chảy xuống túi lệ và ống dẫn lệ, tiếp tục đi xuống miệng 
và chúng ta nuốt vào (điều nầy giải thích khi ta nhỏ thuốc vào 
mắt, sẽ cảm nhận vị đắng của thuốc chảy vào họng). 

Thiên Chúa tạo ra nước mắt, Ngài cũng tạo ra lối đi cho 
nước mắt chảy xuống miệng. Vì vậy nếu chúng ta đang buồn 
phiền đến mức phải chảy nước mắt thì hãy nhớ lại lời trước 
giả sách Thi Thiên 56:8 ghi “Chúa đếm các bước đi qua đi lại 

của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước 
mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?” Thật ấm lòng 
khi biết rằng có một Đấng yêu thương đã đếm hết những giọt 
nước mắt của chúng ta. Mọi ưu phiền hãy dâng cho Chúa, 
Ngài sẽ có cách để giải quyết cho chúng ta.  Đứng trước mọi 
nan đề, chúng ta chỉ làm một việc là “..hãy trao mọi điều lo 
lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 
5:7).

2) Nước mắt phủ một màng mỏng trên bề mặt, giúp bôi 
trơn toàn bộ nhãn cầu, tránh bị khô mắt. Nhưng nếu nước mắt 
chỉ toàn là nước, sẽ rất dễ bốc hơi. Các nhà khoa học đã tìm 
thấy trong nước mắt, ngoài nước còn có chất mỡ (đặc biệt là 
Oleamide), giúp cho bề mặt của nhãn cầu không bị mất nước, 
mắt lúc nào cũng long lanh. Vì giác mạc bị khô thì sẽ dẫn đến 
giảm thị lực.

Con mắt thuộc thể lúc nào cũng cần nước mắt từng phút 
giúp nó nhuận ước, không bị khô dẫn đến bệnh tật. Khi đó 
người bệnh do không có đủ nước mắt tiết ra, phải nhỏ một 
loại thuốc gọi là “nước mắt nhân tạo” giúp cho mắt không bị 
tổn thương.

Cũng một thể ấy, để cho con mắt thuộc linh không bị khô 
hạn, dẫn đến một đời sống thuộc linh không tăng trưởng, 
chúng ta phải nhỏ “Lời Chúa” mỗi ngày. Điều này sẽ giúp 
chúng ta có mối tương giao gần gũi với Chúa từng lúc từng 
nơi. Vì Chúa đã hứa trong Ê-sai 58:11 “Đức Giê-hô-va sẽ cứ 
dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; 
làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn 
năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.” Không những 
thế “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường 
lối tôi” (Thi Thiên 119:105). 

3) Nước mắt có tác dụng rửa trôi bụi, giúp bề mặt nhãn 
cầu sạch sẽ. Nước mắt gom tất cả bụi vào gốc mắt phía cánh 
mũi (dưới tác động của cái chớp mắt), nên mỗi sáng dậy 
chúng ta phải rữa sạch phần bụi đó (gọi là ghèn).

4) Khi có vật lạ rơi vào mắt, dưới tác động của cái chớp 
mắt, đồng thời nước mắt tiết ra nhiều hơn, để bảo vệ bề mặt 
nhãn cầu, sẽ giúp đưa dị vật về phía gốc mắt và đẩy ra ngoài.

5) Trong nước mắt có chứa men LYSOZYME, là một chất 
có thể diệt 90-95% vi khuẩn trong vòng 5-10 phút. Hằng ngày 
bề mặt của mắt phải tiếp xúc với bao nhiêu khói bụi, chính 
nước mắt sẽ giúp rữa sạch và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh.

Chúa ban cho chúng ta mỗi người 1/3 lít nước mắt trong 
một ngày, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt đẳng 
cấp xã hội... Chúa muốn giữ cho mắt chúng ta được sạch, 
và sáng. Chính nước mắt diệt vi khuẩn để bảo vệ con mắt 
thuộc thể của chúng ta, thì Chúa Thánh Linh sẽ bảo vệ con 
mắt thuộc linh của chúng ta khỏi những cám dỗ của ma quỷ, 
vì tội lỗi thường khởi đầu bằng cái nhìn. Chúa phán: “Con mắt 
là đèn của thân thể. Nếu mắt người sáng sủa thì cả thân thể 
ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả 
thân thể sẽ tối tăm” (Ma-thi-ơ 6: 22, 23). 

6) Khi nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt một 
người, chúng ta nghĩ rằng họ đang buồn lắm. Quả thật không 
sai, nhưng hãy để họ khóc, vì chính những giọt nước mắt giúp 
họ vơi đi nỗi buồn. Tại sao? Vì khi buồn, căng thẳng cơ thể 
tiết ra những hóa chất có hại (như các thành phần Cortisol và 
Adrenaline). Chính nước mắt đã giúp loại bỏ những độc tố đó, 
vì vậy nước mắt được xem như một loại thuốc tẩy nhẹ, khi 
nước mắt trào ra cũng mang theo cả những thành phần trên ra 
khỏi cơ thể trước khi chúng ảnh hưởng xấu trên hệ tim mạch 
và hệ thần kinh. 

Chúa là Đấng yêu thương. Ngài tạo ra nước mắt, có nghĩa 
là Ngài đã biết trước con người không thể tránh khỏi những 
buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng Ngài không muốn chúng 
ta bị nỗi buồn đó gặm nhắm, hãy chớp mắt cho nước mắt theo 
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ống lệ chảy vào miệng và nuốt nó đi. Hãy để cho nước mắt 
trào ra, nó sẽ tự động mang theo tất cả những độc tố, cũng 
như những cay đắng trong lòng và bạn sẽ lại được thanh thản 
cả thể chất lẫn tâm hồn. Hãy tìm đến với Chúa vì trước giả Thi 
Thiên 94:19 đã kinh nghiệm điều này: “Khi tư tưởng bộn bề 
trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.”

7) Hầu hết mọi người sau khi khóc xong đều cảm thấy 
rất dễ chịu và ngủ một giấc thật ngon. Vì sau khi khóc, hệ 
thống limbic của não và tim đã được xoa dịu, bớt căng thẳng, 
khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Khi bạn khóc vì buồn bã 
hoặc những lý do tiêu cực khác, tâm trạng của bạn sẽ được 
cải thiện và cảm giác bi quan sẽ mất dần đi. Nước mắt được 
tạo ra từ cảm xúc có chứa 24% chất đạm albumin rất hữu ích 
trong việc điều chỉnh hệ thống trao đổi chất của cơ thể. Giúp 
cơ thể trở về trạng thái quân bình.

Tất cả chúng ta đều chào đời bằng tiếng khóc. Ai dạy 
chúng ta điều này? Không phải mẹ, không phải cha mà chính 
Thiên Chúa đã dạy chúng ta bật tiếng khóc đầu tiên.  Vì đó 
là lúc nguồn Oxy từ mẹ truyền sang qua dây rốn đã bị cắt đi. 
Chúng ta sẽ bị tím tái nếu không khóc. Tiếng khóc đầu tiên 
giúp phổi bắt đầu hoạt động để đem Oxy vào cơ thể duy trì sự 
sống cho chúng ta.

Ngài tiếp tục chăm sóc, quan phòng khi chúng ta bước 
vào đời. Vì thế cho nên: Bạn có đang buồn không? Có đang cô 
đơn không? Có đang uất ức điều gì không? Hãy để giọt nước 
mắt trào ra, chính các thành phần trong nước mắt sẽ giúp bạn 
dễ chịu. Nhưng chỉ mới là sự dễ chịu của thể chất. Muốn có 
sự thanh thản thật trong tâm hồn, bạn cần phải tìm đến “Người 
Kỹ sư” đã chế tạo ra cơ thể mình. Chính Ngài sẽ chỉnh sửa 
cho bạn. Vì Ngài đã hứa: “Cho đến chừng các ngươi già cả, 
đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, 
thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu 
các ngươi” (Ê-sai 46:4).

Với những ý nghĩa khoa học của giọt nước mắt nêu trên, 
từng phút từng giây mỗi khi chúng ta còn cảm nhận được 
nước mắt trong đôi mắt mình thì hãy tin rằng Chúa vẫn đang 
chăm sóc, bảo vệ chúng ta trong đời sống hằng ngày. Hãy 
đến với Chúa, tin nhận Ngài và dâng lên Ngài một lời cảm tạ.

Chúa ban tặng những “hạt châu.” Ngài muốn chúng ta 
hãy dùng nó một cách tốt nhất như cách trước giả Thi Thiên 
đã dùng: “Những người gieo giống trong nước mắt, sẽ gặt hái 
trong hân hoan. Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra 
gieo; sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ” (Thi 
Thiên 126:5-6). Vì Ngài cũng cho chúng ta một lời hứa: “Phước 
cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4).

Bác sĩ Hoàng Anh
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Giải Thoát
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Nơi mà bất cứ lúc nào 

bạn cũng có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển thấm 
vào từng phần da thịt của mình. Tôi yêu biển và yêu người 
dân ở quê tôi biết chừng nào. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ 
bỏ mảnh đất này, nơi mà cha ông tôi đến đây khai sinh lập 
nghiệp và gửi nhúm xương tàn còn lại nơi đây. Thế mà cuối 
cùng chính tôi đã quyết định rời bỏ nó như rời bỏ chính một 
phần thân thể của mình. Tôi rời bỏ nó như rời bỏ niềm vui và 
hạnh phúc mà tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ còn có được. 

Lúc đó tôi chỉ độ 18-20 tuổi gì đó. Tôi được một gia đình 
trong xóm đến dạm hỏi cho con trai họ. Thật ra khu phố tôi ở 
không lớn lắm, hầu như mọi nhà trong khu phố này đều biết 

nhau, nên việc gia đình nhà trai được mai mối dẫn đến coi mắt 
đã trở thành việc vui cho cả khu phố. Chúng tôi đi ra đi vào đã 
biết nhau, thỉnh thoảng anh ấy chặn tôi lại hỏi vài câu vu vơ 
làm tôi ngượng chín cả người, còn đám bạn gái tôi được một 
bữa cười no bụng. Nên việc đám hỏi này cũng không lấy gì 
đặc biệt. Lấy cớ tôi còn quá nhỏ lại đang dở dang chuyện học 
(vốn là tôi đang học năm cuối của lớp nữ hộ sinh của Huyện). 
Cha mẹ tôi xin dời cưới hỏi đến lúc tôi học xong và kiếm được 
việc làm. Gia đình bên chồng tôi nhất là mẹ anh ấy không vui, 
bà cho rằng “Con gái cần học hành nhiều làm gì, lấy chồng đẻ 
con rồi lo việc gia đình.” Nhưng cha tôi đã quyết nên họ đành 
phải chờ. Thế là danh chánh ngôn thuận. Tài, chồng sắp cưới 
của tôi có thể đón tôi ở cổng trường sau giờ làm của anh tại 
bộ nông nghiệp của Huyện. 

Chúng tôi đạp xe bên nhau chạy dọc theo bờ biển để mặc 
cho gió biển ùa vào mặt, vào tóc của mình nghe lén những 
mẩu chuyện đâu đâu mà cũng gây nên những tràn cười sảng 
khoái giữa hai đứa. Có lúc chúng tôi trèo lên một hòn đá lớn 
ngồi cạnh bên nhau nhìn mặt tĩnh lặn, nghe từng cơn sống vỗ 
vào bờ và ước vọng nhiều điều tốt ở tương lai. 

Thế rồi tôi ra trường và làm việc ở bệnh viện Huyện. 
Tôi nhớ toàn cảnh đất nước bấy giờ rất khó khăn, đời sống 
của cư dân vùng biển chúng tôi bị co ép chặt chẽ. Chúng tôi 
không thể tự do đánh bắt cá, không thể tự do trao đổi hải sản 
và muối để lấy lúa gạo. Nạn đói hoành hành khắp nơi nhà 
nước giải quyết vấn đề bằng lệnh kế hoạch hóa gia đình. 
Mỗi nhà chỉ có hai con, ai vi phạm luật sẽ bị cắt phần lương 
thực, cấm đi biển và bị hạn chế tất cả lợi ích căn bản ít ỏi của 
người dân. Tiếng than oán chất ngất trời nhưng dân đen bé 
cổ thấp họng nên chẳng ai nghe. Khoa hộ sản của Huyện trở 
nên bận rộn với chủ trương này. Không biết tự lúc nào công 
việc tôi chẳng phải là đón những đứa bé chào đời trong niềm 
hạnh phúc của cha mẹ nó mà trở thành người giải quyết 
những khó khăn cho các bà mẹ đối với chính quyền. Tôi đã 
phải tách rời những mầm sống lìa khỏi mẹ nó khi nó chưa 
được tượng hình. Thật tình mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ đó 
là chuyện tội lỗi. Tôi phải làm như các đồng sự khác vì đó 
là trách nhiệm của chúng tôi. Chỉ thị cấp trên đâu ai có thể 
từ chối và lại tôi còn phải giúp cha mẹ tôi nuôi nấng các em 
bữa đói, bữa no. Lúc đó tôi không thấy có gì gút mắt trong 
công việc tôi làm khi thấy mỗi ngày bao nhiêu đứa trẻ đói 
khát bệnh tật chết đi trước những con mắt dửng dưng của 
chính quyền thì giữ làm sao được những đứa trẻ đang hoài 
thai trong bụng mẹ. 

Nhưng tôi có ngờ đâu gia đình nhà trai vì lý do đó mà đến 
từ luôn với gia đình tôi. Việc nhà Tài đến từ hôn cũng làm đình 
là đám cả phố huyện. Bà mẹ chồng tương lai của tôi đã chuẩn 
bị một bản cáo trạng chỉ trích công việc làm của tôi thật nặng 
nề “là giết người không gớm tay,” “thất nhân ác đức,” thế nào 
cũng sẽ gánh lấy “quả báo nhãn tiền.” Bà không muốn cái của 
nợ này vào nhà bà làm ảnh hưởng đến dòng họ con cháu của 
bà. Cha tôi giận mặt không còn chút máu. Đuổi gia đình bà ta 
chạy xút cả guốc dép không dám quay lại luôn. Còn mẹ con tôi 
thì trốn vào buồng khóc mấy ngày, mấy đêm chẳng dám ló mặt 
ra phố. Cho dù cha mẹ tôi chẳng thưa kiện gì nhưng mẹ Tài 
cũng bị chính quyền làm khó dể tội “phát ngôn bừa bãi,” “tuyên 
truyền những thông tin có hại cho chính sách nhà nước.” Gia 
đình Tài bị cấm đi biển cả tháng còn Tài thì bị Huyện chuyển 
đi đâu mất biệt. Thế là mối hiềm khích giữa hai nhà càng thêm 
sâu và hạnh phúc của chúng tôi cũng tan vỡ như những lụn 
cát mà đám dã tràng ngu ngơ xe hoài trên bãi cát. Những ngày 
kế tiếp tôi cũng không nhớ nỗi mình đã sống và đối mặt với xã 
hội như thế nào? Lúc đó tôi chỉ còn là một cái xác không hồn. 
Thế là cha tôi vì quá thương con mà bán đổ bán tháo tất cả 
của cải mà gia đình có được, mượn nợ mượn nần để lo cho 
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tôi và em gái tôi ra đi. Tôi nhớ hoài những lời nói của ông “Đi 
đi con, đâu còn gì để các con luyến tiếc, nếu may mắn sống 
sót các con có được tự do. Còn chết thì cũng còn sướng hơn 
là sống như bây giờ” Ông chèo chống đưa chị em tôi lên một 
chiếc thuyền thúng ra khơi trong một đêm giông tố để gặp tàu 
lớn ở ngoài đó. Đó là lần cuối cùng mà cha con tôi ở bên nhau. 
Giờ phút chia tay nước mắt tôi hay nước biển mà tôi nuốt vào 
lòng nghe mặn đắng. Tôi có cảm tưởng tim mình như ngừng 
đập. Phải, chính tôi đã kể mình chết đi trong đêm giông tố đó. 

Tôi không kể ra nhưng tôi biết chắc rằng các độc giả 
cũng đã biết ít nhiều hay được nghe kể về những gian khổ 
khó khăn của cảnh vượt biển. Cuối cùng chị em tôi cũng đến 
được bến bờ tự do. Rồi thì chúng tôi ngay lập tức bị cuốn 
vào đời sống vội vã của đất nước này. Thời gian vùng vụt 
trôi qua chúng tôi cũng đi học để có được vốn tiếng Anh ít 
ỏi, cũng làm hết bất cứ nghề gì để có tiền sinh sống, gửi về 
trả nợ và giúp đỡ cha mẹ. Ngày tháng trôi qua cha mẹ tôi lần 
lượt qua đời trong tuổi già với hạnh phúc không trọn vẹn vì 
thương con côi cút bơ vơ ở xứ người. 

Còn chị em tôi thì sống trong nỗi ân hận ray rức không 
được dâng cơm hầu nước cha mẹ lúc tuổi già. Vài năm sau 
đó tôi gặp được một người đàn ông tử tế tốt bụng. Chúng tôi 
lập gia đình với nhau và có con trai, con gái cứ tưởng đâu 
cuộc đời giông tố sẽ chấm dứt từ đây nào ngờ tôi lâm vào 
một cơn bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Sau khi có thai đứa 
con đầu lòng tôi sinh ra  nhức đầu, khó thở ói mửa cứ tưởng 
đâu đó là triệu chứng của người phụ nữ mang thai nào ngờ 
đâu đứa bé sinh ra mà tôi vẫn không thuyên giảm bệnh tình, 
rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba tôi vẫn không khá hơn. Chồng 
tôi lúc đầu chạy đôn chạy đáo đưa tôi đi bác sĩ này rồi bác 
sĩ nọ, thử máu siêu âm và đủ thứ xét nghiệm mà vẫn không 
tìm được nguyên nhân. Cuối cùng các bác sĩ đều bó tay và 
cho rằng tôi bị bệnh tâm. Chữa không xong với thuốc tây tôi 
chuyển qua thuốc ta rồi nghe theo lời bạn bè xúi giục tôi bắt 
đầu đi chùa, đi miểu cúng thấy cúng bà. Các người lên đồng 
lên cốt trong chùa bảo tôi rằng tôi có vong hồn theo phá nên 
phải dâng tiền cúng nhiều hơn để nhờ thầy tụng niệm giải 
oan hồn đi. Tôi đọc không biết bao nhiêu là kinh sám hối khi 
nghĩ tới trước kia mình giết hại bao nhiêu là thai nhi bây giờ 
chúng nó không chỗ siêu thoát, oan hồn vất vưởng mà theo 
tôi quấy phá. Tôi đến kể mọi chuyện nhờ sư thầy cứu giúp, 
ông hứa giúp tôi nhưng tiền bạc bỏ ra bao nhiêu mất trắng 
bấy nhiêu mà “tiền mất tật mang.” Thậm chí bệnh tình tôi 
còn trầm trọng hơn. Tôi chết thì không chết mà èo uột không 
còn sức sống. Đến lúc tôi hết cả tiền bạc thì cũng là lúc sư 
thầy cho biết ông không còn cách nào cứu tôi được. Vì khi 
tôi lấy từng thai nhi ra khỏi bụng mẹ đã không đặt tên 
cho từng thai nhi đó, không để rõ ngày giờ năm tháng 
mà nó chết nên ông không biết ai mà gọi hồn. Biết 
mình bị lường gạt tôi cũng đành gác nước mắt ra 
về và tiếp tục sống những ngày đen tối vô vọng. 
Thế rồi những đứa con tôi lớn lên cũng không có 
được hạnh phúc trọn vẹn khi mẹ chúng nó nay 
ốm mai đau. Tôi chỉ biết khóc thầm mỗi đêm 
không thể chia sẻ nỗi niềm cùng chúng nó. 
Tôi chỉ biết cầu mong sau những hồn ma vất 
vưởng đó đừng quấy phá đến chồng con tôi. 
Cứ tưởng cuộc đời mình không còn hy vọng 
thì tôi lại được cứu một cách lạ kỳ. 

Số là cách đây hai tháng, một người 
bạn láng giềng mời tôi đi nhà thờ. Tôi chẳng 
biết nhà thờ là gì cả nhưng tôi thấy trong 
lòng buồn bã quá nên đồng ý theo họ. 
Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật đầu tháng, 
tôi được nghe đến tình yêu của một Đấng 

Thiên Thượng đã vì tội lỗi chúng sinh mà treo thân trên thập tự 
giá: Sự chết và sự sống lại của Ngài đả phá tan xiềng xích của 
âm phủ khống trị tất cả quyền lực của bóng tối tà ma. Nếu bạn 
thật sự nhận lấy tình yêu của Ngài thì quyền năng Ngài tha tất 
cả tội lỗi của bạn. Dù tội của bạn đỏ như hồng điều cũng được 
xóa trắng như tuyết. Có Chúa, bạn sẽ có sự bình an và thỏa 
lòng. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dài dai dẳng tôi 
bị quyền lực tối tăm khống trị. Tôi có được một giấc ngủ bình 
an. Tôi cứ nhân danh Chúa mà kêu cầu xin Chúa cứu tôi ra 
khỏi ám ảnh ghê rợn cứ theo đuổi tôi. Tôi tiếp tục cầu nguyện 
và đến nhà thờ mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật để nghe những 
bài hát thánh ca, nghe những bài giảng bổ ích cho tâm linh và 
đem lại sự bình an. Tôi thấy mình khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. 
Tôi gặp được những bạn bè tốt trong nhà thờ chỉ ra cho tôi 
những suy nghĩ thiện cảm về những mê tín dị đoan mà tôi cần 
dẹp bỏ khi đón Chúa Cứu Thế vào lòng. 

Lúc đầu tôi cũng gặp sự ngăn cấm từ phía chồng con, họ 
lo sợ tôi lại vào ngõ cụt không lối thoát, nhưng khi thấy căn 
bệnh tôi ngày một thuyên giảm rồi không biết tự lúc nào nó 
mất hẳn thay vào đó sự vui vẻ và sinh khí mới của gia đình thì 
mọi người điều ủng hộ tôi. 

Chúa đã cứu tôi, hơn ai hết tôi kinh nghiệm quyền năng 
đó trên bệnh tình của mình. Tôi muốn gửi đến những người 
có hoàn cảnh như tôi một thông điệp. Hãy đặt trọn niềm tin 
vào Chúa Cứu Thế. Chỉ có chính Ngài mới có năng quyền 
cứu chúng ta ra khỏi những quyền lực của bóng tối và đem 
chúng ta ra khỏi sự sợ hãi của bệnh tật và sự chết. Hãy đến 
với Chúa để có được sự sống mới bình an, vui thỏa, và sung 
mãn trong Ngài. 

– Vân Phương

Nhu Cầu Tình Cảm của Tuổi 
Thiếu Niên (TEEN)

Tuổi thiếu niên là tuổi sống với nhiều mơ mộng, cảm xúc 
nhất thời, thích sinh hoạt vui chơi với bạn bè cũng như người 
thân như cha mẹ hay anh chị em trong gia đình.   



Mùa Xuân của Mẹ
Khi tháng Năm tắt đi những cơn mưa dai dẳng muộn 

phiền, bên lề đường uất kim hương và thủy tiên vươn mình 
nở rộ. Ðây đó các sân cỏ dàn chào nhiều bãi hoa muôn màu 
sắc thắm. Mưa tắm tưới trên những cây anh đào, dương đào, 
mộc lan... trổ hoa nặng cành. Này là mùa của mọi sinh hoạt 
khởi sắc. Mùa các cô cậu trung học bàn tán về dạ tiệc tốt 
nghiệp (prom). Mùa của học sinh tốt nghiệp ra trường. Mùa 
chọn nghề cho sự nghiệp... 

Những ngày này vợ chồng Kim cũng trong tinh thần 
chuẩn bị tiễn chân con trai thứ hai vào đại học. Lần này Kim 
bình thản và sẵn sàng hơn so với vài năm trước lúc con trai 
đầu đi học xa nhà. Dạo đó Kim rất dễ mủi lòng. Chỉ nghĩ đến 
hình ảnh cậu bé năm sáu tuổi, ngày nào còn chạy lon ton quấn 
quít bên chân mẹ, nay đã phải một mình ở giữa đám đông xa 
lạ là nước mắt Kim vòng quanh. Kim vẫn tự nhủ về vai trò cha 
mẹ phải như câu nhận định, “Làm cha mẹ là vun đốc cho con 
một gốc rễ vững chắc. Sau đó hãy tháp cho con đôi cánh bay 
cao đến tương lai sáng lạng.” Nhưng bao lần con trở mình lớn 
hơn, Kim lại trăn trở như có gì đó cắt đi trong mình. Con bây 
giờ vụt cao trong tuổi 17 mà mỗi khi nói chuyện phải ngước 
lên mới nhìn sâu vào mắt con. Nhìn dáng con bước đi vẻ độc 
lập dứt khoát, Kim phải trực diện với sự thật: con mình không 
còn nhỏ nữa! 

Một bài nhạc với vài câu khá phổ biến mà Kim rất thích hát 
ru con ngủ: “Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng 
của cha.” Những hình chụp khi con thơ ấu được xếp để vào 
tập ảnh với hai câu thơ đề tựa: “Nở ra một nụ bên đời, chợt 
vươn tay hái mặt trời cho con.” Lòng Kim chan chứa tình yêu 
và nhiều hoài bão dành cho con. Dường như tâm hồn làm mẹ 
của Kim luôn phải trải qua nhiều thay đổi của mùa màng. Mùa 
xuân khi con bận bịu với sách vở nhà trường, Kim cuốn theo 
những bận rộn đưa đón, ngồi chờ hàng giờ trong các buổi 
luyện tập, giúp đỡ con làm bài tập, nhắc nhở việc thi cử của 
con. Không còn là học sinh, mùa hè cũng có gì háo hức nhưng 
Kim cần thu xếp kỹ lưỡng chương trình nghỉ hè cho cả gia 
đình. Sao cho các con dùng thì giờ ích lợi trong những tháng 
hè, tạo kỷ niệm từ những chuyến đi xa, cũng chuẩn bị cho sự 
lên lớp khi nhập học. Trong khi các con còn nô nức những 
ngày nghỉ hè đầy thú vị, thì mùa thu tựu trường cũng lại đến 
với Kim. Mùa này không phải hoa phượng đỏ, nhưng lá vàng 
báo hiệu rằng con sắp sửa rời nhà vào đại học. Chỉ nghĩ bao 
mùa sẽ đến, con sẽ vắng nhà là lòng Kim se lại những ưu tư 
không tên. Chiếc ghế nơi bàn ăn mỗi chiều về sẽ vắng dáng 
con ngồi. Tiếng đi thưa về trình mỗi ngày sẽ theo con vào ký 
túc xá đại học. Thế là một mùa thay đổi lớn đang xảy ra trong 
Kim: Con mình lớn thật rồi!     

Như chỉ mới đâu đây Kim còn chăm sóc cho con từng 
miếng ăn giấc ngủ. Ngày nào đi ra còn khệ nệ mang theo bình 
sữa, khăn tả. Như vẫn còn nghe tiếng con khóc khi nứt nứu 
mọc răng làm Kim và chồng nhiều đêm mất ngủ. Lúc con mọc 
hai chiếc răng đầu tiên, Kim khấp khởi mừng biết con sắp ăn 
cứng hơn, sẽ chóng lớn như câu chuyện “Phù Ðổng Thiên 
Vương.” Làm sao quên khi con chập chựng những bước xiên 
quẹo đầu đời Kim vỗ tay reo vang, “Con giỏi quá!” Lúc nào lum 
khum chạy theo tiếng cười trong như pha lê để mớm đút từng 
muỗng cơm cho con. Bao lần con lên cơn sốt, lòng Kim nóng 
ran như lửa đốt. Những lúc con bệnh thì Kim lại xấc bấc tiều 
tụy thấy rõ. Một lần con trải qua cơn giải phẫu nhỏ, Kim như 
muốn ngã quỵ theo nỗi đau của con. Kỳ diệu thay dòng huyết 
quản luân lưu từ mẹ đến con quyện vào nhau như tấm thảm 
hoa cành tỉ mỉ.

Làm bậc cha mẹ, chúng ta cần nhạy bén về các nhu cầu 
tình cảm của tuổi thiếu niên.  Khi các em được nuôi dưỡng 
và tận hưởng những tình cảm, sự quan tâm qua các mối liên 
hệ lành mạnh và thân mật với cha mẹ, các em sẽ thể hiện lối 
sống với thái độ và cách hành xử tích cực.  

Vì thế, các cô cậu tuổi thiếu niên rất cần những nhu cầu 
tâm sinh lý trong đời sống hằng ngày từ bậc cha mẹ như:

1) Cần được chú ý, lưu tâm (to be noticed).                                                 
2) Cần được sự khích lệ (to receive encouragement).                                   
3) Cần được cảm thông (to receive empathy).                                           
4) Cần được hướng dẫn, dạy dỗ (to receive direction).                           
5) Cần được sự bảo an (to receive security).               

Để đáp ứng nhu cầu của con cái tuổi thiếu niên, cha mẹ cần:

A.  Quan tâm đến tuổi thiến niên           
a) Hãy chấp nhận con ở tuổi thiếu niên, ngay khi chúng có 

hành động không thể chấp nhận.                                                                                               
b) Hãy chú tâm vào các vấn đề chính hơn là các vấn  

đề nhỏ.  Các vấn đề chính là thái độ, giá trị, đi học,  
và đi nhà thờ.  Các vấn đề nhỏ là kiểu tóc, quần áo,  
phòng ngủ.                                                                      

c) Tham khảo ý kiến của con cái về các buổi ăn tối, sinh  
hoạt cuối tuần. 

d) Tránh thiên vị tình cảm giữa con cái.                                                 
e) Đừng kêu gọi con cái bằng những cái tên mang tính  

tiêu cực.          
f) Khi con cái gặp sự chống đối bởi người khác, hãy  

thông cảm, đừng giảng giải, nhưng hãy khích lệ bằng  
những lời tích cực.                                                                                                 

g) Đừng so sánh con mình với con cái, bạn bè, hay cha  
mẹ khác về sự thành đạt, khả năng hay cá tính.                                                          

B. Tha thứ cách cư xử của con cái tuổi thiến niên 
a) Hãy để con cái nhận biết rằng sự thất bại là không phải  

là sự cuối cùng.                                                                                                                      
b) Hãy tha thứ con cái khi chúng làm mình bị tổn thương, 

ngay cả khi chúng chưa hỏi xin được tha thứ.                                                        
 c) Hãy nên lắng nghe con cái khi chúng đối diện với sự  

thất bại hay sự thất vọng. 

(Mục sư Ngô Việt Tân lược dịch 
theo Becoming the Parent Your Teenager Needs của Rodney Gage). 
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Những năm tháng yên bình con lớn lên. Người anh hùng 
trong mắt con có lẽ không ai khác hơn là bố. Con ngưỡng 
trông học theo cung cách can trường trầm lặng cho người 
thanh niên. Ðến lúc Kim không còn chăm chút từng li từng 
tí cho con về cái ăn cái mặc. Nhưng điều ưu tư trong Kim là 
phẩm chất, là con người bề trong của con. Bao câu chuyện 
bên gối của vợ chồng cũng loanh quanh về tuổi thanh thiếu 
niên chợt lớn. Làm sao bố mẹ có thể giúp con đi qua giai đoạn 
biến đổi này một cách nhẹ nhàng mà những nhà tâm lý học 
gọi là “khủng hoảng tuổi thiếu niên” (teenage crisis). Bởi lúc 
nào trong Kim vẫn mong con biết chọn bạn tốt để quan hệ, và 
cũng đem những ảnh hưởng tốt đến cho bạn mình. Nhắc cho 
con đừng để những học thuyết quá phóng khoáng có thể làm 
con lung lạc đức tin. Cách nào tập cho con chín chắn và trách 
nhiệm trong từng quyết định con sẽ làm. Mong con đủ nghị 
lực để chiến thắng được cám dỗ và cạm bẫy của cuộc đời. 
Ước gì con luôn có những phán đoán đúng đắn giữa bao điều 
mập mờ màu xám. Muốn con luôn mang tấm lòng nhân hậu 
thương người. Nguyện xin trái tim con đừng sống vị kỷ cho 
riêng mình mà cũng biết sống cho tha nhân...

Bao lần một mình quỳ gối cầu nguyện trong phòng riêng, 
hình ảnh cao lớn tràn nhựa sống tuổi thanh xuân của con như 
đang trước mặt. Kim biết con sẽ dễ vấp ngã trên đường đời 
nếu không có Ðấng Toàn Năng ở bên quan phòng phù hộ. 
Bao điều vợ chồng Kim dặn dò được đáp lại bằng những tiếng 
“Dạ!” rồi con bước vào khuôn viên trường đại học. Bây giờ sự 
dõi trông theo con chỉ là những cuộc gọi điện thoại và những 
chuỗi dài cầu nguyện. Con không còn giới hạn trong vòng tay 
Kim nữa. Nhưng chắc chắn con vẫn ở trong bóng cánh yêu 
thương, che chở của Thiên Chúa. Chỉ với niềm tin như vậy 
cũng đủ giúp cho Kim an tâm, vững dạ quay lại chăm sóc các 
con nhỏ còn quấn quít ở nhà. Hiện giờ các con vẫn như chim 
non, chỉ biết líu lo bú mớm bên cha mẹ. Nhưng rồi đến một 
ngày khi mượt lông mạnh cánh, chúng cũng như các anh lớn, 
vỗ cách bay đến khuôn viên đại học, sẽ đứng trước vài cánh 
cửa chọn lựa ngành nghề. Rồi bắt đầu đi vào tương lai và 
cuộc đời vô định phía trước.

Đến bao giờ các con sẽ hiểu hết tình yêu và trái tim làm 
mẹ của Kim! Theo năm tháng các con thêm tuổi: cao hơn, 
trưởng thành hơn. Có lúc các con sẽ học thức hiểu biết nhiều 
hơn. Song điều ngọt ngào nhất trong lòng Kim hay bao người 
mẹ khác: Các con vẫn mãi là con của mẹ. Một lần đến trường 
Yale nghe nhà thơ lão thành Nguyễn Chí Thiện đọc bài thơ 
“Mẹ Tôi,” chính Kim đã thấy mình thật nhỏ bé và rưng rưng 
nhớ mẹ như trẻ thơ: 

Ngồi bên Mẹ, tôi thấy mình nhỏ bé.
Tình yêu thương của Mẹ lớn bao nhiêu!
Mẹ ơi! Con lòng chỉ nguyện một điều:
Ðược gần sống, đừng rời xa khỏi Mẹ.

Lời chúc phước vợ chồng Kim cho từng con khi rời tổ 
ấm gia đình: Con sẽ vỗ được đôi cánh mạnh đủ để bay cao, 
vượt qua được những giông bão kéo đến trong đời. Càng bay 
cao con càng chiêm ngưỡng muôn vẻ đẹp của bầu trời bao 
la. Soãi đôi cánh rộng con sẽ khám phá bao ân sủng diệu kỳ 
Ơn Trên ban cho. Bay giữa những tầng mây, con sẽ tiếp tục 
học hỏi, kinh nghiệm để thâu nhận và cống hiến bao điều tốt 
đẹp cho đời. Bao ấp ủ khi tiễn con vào đại học vẫn còn đọng 
lại điều đơn sơ: các con muôn thuở vẫn là mùa xuân của Kim 
như lời hát ru con đầu đời, “Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em 
sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ...”

– Phượng Hoàng     

Niềm Tin và Đời Sống
Làm Việc hay Hưởng Thụ

Một ngày nọ, một nhà khai thác kỹ nghệ đánh cá thấy có 
chiếc thuyền đánh cá bỏ neo gần bờ và trên thuyền có một 
người ngồi dường như không làm gì cả. Ông này nghĩ, tại sao 
lại có anh ngư phủ lười biếng như thế nhỉ, phải dạy cho anh 
này một bài học lao động mới được.

Ông tiến lại chỗ con thuyền và hỏi: “Sao anh không ra 
ngoài kia thả lưới đánh cá?” Người ấy trả lời: “Ồ hôm nay tôi 
đánh cá đủ rồi.” Khách hỏi: “Sao anh không đánh cá thêm?” 
Trả lời: “Cá nhiều quá để làm gì?” Khách: “Anh có thể kiếm 
được nhiều tiền hơn rồi mua thuyền mới và ra khơi xa hơn, 
bắt được cá to hơn. Anh cũng có thể mua thêm lưới tốt và 
đánh được nhiều cá thì bán nhiều tiền hơn. Dần dần anh sẽ có 
cả một đoàn tàu đánh cá như tôi đây này!" Người kia nói: “Rồi 
sau đó tôi sẽ làm gì nữa?” Nhà kinh doanh nói: “Thì lúc ấy anh 
sẽ ung dung ngồi mà hưởng thụ chứ còn gì nữa?” Ngư phủ 
nói: “Ông nghĩ là tôi đang làm gì bây giờ đây? Tôi đang hưởng 
thụ đây này, bon chen mà làm gì nữa?”

Câu chuyện này có thể không có thật, vì trên đời này làm 
gì có người nào bằng lòng với những gì mình có, hơn nữa ai 
cũng phải lo đến những lúc bất trắc, đau yếu, hay tai ách xảy 
ra. Nhưng cũng có những người say mê tiền bạc đến nỗi làm 
việc không ngưng nghỉ và cũng không biết hưởng thụ nữa. 
Ngày nay, người Việt có câu nói khôi hài, đó là: “Anh hay chị 
ấy lúc này không đi nhà thờ nữa vì bị đô vật quá nặng!” Bạn 
biết “đô vật” là gì không? Ðó là tiền đô-la nó vật đó. Ngày nay 
người ta đổ xô kiếm tiền đô-la và tích trữ tiền đô-la đến nỗi 
không còn biết đến các giá trị tinh thần. Nhiều người cũng 
vì chạy theo đô-la mà gặp phải loại đô-la giả và tan tành sự 
nghiệp.

Ðiều tôi muốn nói với Bạn là, chúng ta làm việc nhưng 
phải biết nghỉ ngơi, vì nếu không, công việc sẽ làm hại chúng 
ta vừa thân xác lẫn tinh thần và tâm linh nữa. Bạn nên cẩn 
thận. Lời Chúa dạy: “Hễ đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.” 
Thỏa lòng về những gì mình hiện có quý hơn là bon chen theo 
những mồi mà có khi mình chẳng bắt được.

Tiếp Tục Tiến Lên

Ông Timanthes là một họa sĩ Hy Lạp, khi còn thanh niên 
theo một nhà danh họa học nghề. Sau mấy năm vẽ được một 
bức chân dung tuyệt mỹ. Sau đó vừa thích thú, vừa kiêu hãnh, 
ông cứ ngồi ngắm bức tranh từ ngày này sang ngày kia, không 
muốn đụng đến cọ vẽ nữa.

Một buổi sáng vào phòng vẽ ông kinh hoàng thấy bức 
tranh đã bị rạch nát và vò lại ném vào một xó. Ông Timanthes 
vừa tức giận vừa tiếc, chạy lại hỏi thầy. Người thầy ôn tồn 
bảo: “Chính ta đã hủy bức họa đó. Nhưng ta phá đi là vì lợi 
ích của con. Ta biết đó là một tác phẩm rất đẹp và rất công 
trình, nhưng chưa hoàn hảo. Ta không muốn con dừng lại ở 
chỗ chưa hoàn hảo đó, nhưng tiếp tục sáng tạo cho đến khi 
thật điêu luyện. Con hãy kiên nhẫn, nghe ta tiếp tục vẽ, con 
sẽ không tiếc bức vẽ này nữa đâu, vì con còn nhiều bức vẽ 
khác chưa vẽ đẹp hơn nhiều.” Ông Timanthes nghe thầy nói, 
vỡ lẽ ra, không còn giận và tiếc nữa mà lập tức căng vải vẽ 
tấm tranh khác.

Sau đó ít lâu, ông hoàn thành một bức vẽ khác mang đề 
tài: Cuộc Hy Sinh của Iphigenia. Ðây là một trong những bức 
tranh cổ được coi là đẹp nhất của Hy Lạp.
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Trong đời sống mỗi người cũng vậy, ta không bao giờ nên bằng lòng về nếp sống đạo đức 
của mình mà mỗi ngày cần phải đổi mới, tiến lên cho trưởng thành hơn. Cuộc đời mỗi chúng ta 
không cần phải hủy đi để làm lại như bức vẽ của nhà họa sĩ, nhưng ta cần trau giồi cho đẹp hơn, 
quý giá, và hữu dụng hơn cho Chúa. Ta tiến lên mỗi ngày cho đến chỗ hoàn hảo.

Người theo Chúa được dạy là phải trung tín cho đến chết. Trung tín không có nghĩa là 
khoanh tay ngồi ngắm nhìn những thành quả trong đời sống theo Chúa của mình, hay nói khác đi 
là sống ca ngợi quá khứ. Trung tín nghĩa là hành động, sáng tạo, chịu khổ, hy sinh sao cho đức 
tin càng ngày càng vững mạnh và Danh Chúa được vinh quang.

Mỗi ngày chúng ta sống phải là một kinh nghiệm mới với đắc thắng vinh quang trong tình 
thương và ơn cứu độ của Chúa. Người tin Chúa chưa về đến đích đâu, con đường còn dài và 
còn cần kiên nhẫn chạy, chạy mãi cho đến nơi.

Nguyễn Sinh


