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Giáo sư Paul Brande, là một nhà khoa học người Anh nổi 
tiếng khắp thế giới sau 18 năm nghiên cứu chứng bệnh cùi ở 
Ấn Ðộ. Sau đó ông làm giáo sư khoa giải phẫu chỉnh hình tại Y 
Khoa Ðại Học Ðường Louisiana, có kể lại câu chuyện sau đây: 

Lúc vừa tốt nghiệp, tôi chỉ là một bác sĩ y khoa tổng quát 
và làm phụ tá cho một bác sĩ khác ở Luân Ðôn. Một bữa nọ, 
có một thiếu phụ đến khám bệnh. Căn cứ trên các triệu chứng 
thiếu phụ này kể lại và trên cuộc khám nghiệm của tôi, tôi nói 
với bà rằng bà mắc chứng viêm dạ dày; bệnh này không có gì 
nguy hiểm cả, chỉ cần chữa trị ít lâu là khỏi. Nhưng vừa nghe 
tôi nói như thế, bà liền lộ vẻ sợ hãi, hai mắt trừng trừng nhìn 
tôi, gạn hỏi: “Bác sĩ có chắc không, chắc không?” Ðể giúp bà 
an lòng, tôi đưa bà đi chụp hình dạ dày bằng quang tuyến X 
và thực hiện một cuộc trắc nghiệm. Ít hôm sau, khi có kết quả, 
tôi gọi bà trở lại và quả quyết bà chỉ mắc chứng viêm dạ dày 
chứ không có bệnh gì khác cả. Nhưng mặt bà vẫn lộ vẻ bối rối, 
sợ hãi, hai mắt vẫn nhìn tôi chằm chặp như muốn nhìn thấu tư 
tưởng thầm kín của tôi. Cuối cùng bà ấy nói: “Thôi, được rồi, 
tôi tin bác sĩ nói thật.” Rồi bà kể cho tôi nghe câu chuyện của 
mẹ bà như sau: 

“Cách đây nhiều năm, mẹ tôi cũng có những triệu chứng 
như tôi đang có hiện giờ. Khi khám bệnh xong, vị bác sĩ cao 
niên của gia đình cũng nói rằng bà cụ mắc chứng viêm dạ dày, 
bệnh này không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần chữa trị ít lâu là 
khỏi. Nhưng mẹ tôi cứ ngày càng tiều tụy và phải chịu những 
cơn đau đớn không thể chịu nổi. Một buổi tối, vị bác sĩ cao 
niên ấy đến thăm bệnh mẹ tôi, rồi lặp y lại những lời đã nói 
trước. Khi tôi tiễn chân bác sĩ ra cửa, bác sĩ nói nhỏ với tôi rằng 
bà cụ chỉ sống khoảng hai ngày nữa thôi vì chứng ung thư dạ 
dày đã đến kỳ, vô phương cứu  chữa. Tôi ngạc nhiên hỏi vặn 
lại: ‘Tại sao bác sĩ nói là mẹ tôi chỉ bị chứng viêm dạ dày và sẽ 
khỏi bệnh?’ Vị bác sĩ nói: ‘Phải, tôi nói thế để bà cụ an lòng, 
nhờ không biết sự thật, bà cụ đỡ lo lắng. Có thể tối nay bà cụ 
ra đi trong giấc ngủ.’ ” 

Thời gian trôi qua, người thiếu nữ chứng kiến việc bác sĩ 
tìm cách nói quanh khi mẹ mình hấp hối, lúc bấy giờ đã trở 
thành một thiếu phụ trung niên. Và bà cũng mắc phải chứng 
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Người Cha

Một phụ nữ lớn tuổi (Bà Dorothy C. Snyder) kể lại rằng: 
Tôi nhớ hôm ấy khi tôi bắt đầu bước ra trên lối đi thì trời 
chưa tối lắm. Với một đứa trẻ chín tuổi như tôi thì lần mò 
trong đêm tối là vô cùng khó khăn. Cầm chắc chiếc đèn pin 
nhỏ trong tay, tôi vừa đi, vừa sợ hãi, lòng chỉ muốn quay lại, 
nhưng lời cha bảo phải tìm cho bằng được tờ giấy bạc 20  
đô-la mà tôi đã làm rơi chiều hôm ấy khi từ nhà hàng xóm trở 
về, khiến tôi đành lo sợ bước đi.

Sáu anh chị em tôi biết cha rất thương yêu và chăm sóc 
mỗi đứa con, nhưng mỗi khi chúng tôi làm sai chuyện gì 
thì ông rất nghiêm khắc. Lần tôi làm mất tờ bạc 20 đô-la là 
một điển hình. Tôi cũng không nhớ 20 đô-la ấy để làm gì 
nữa, nhưng trong những năm kinh tế khủng hoảng, gia đình 
tôi không thể mất số tiền nhiều như thế được. Tôi bước đi 
khoảng chừng 500 mét trên con đường đất gồ ghề với ánh đèn 
pin hẹp, con đường này đối với tôi hôm ấy như dài hơn trước. 
Những tiếng côn trùng và tiếng cây xào xạc làm tôi không 
dám ngước lên, vì sợ có ma quỷ đang trừng mắt nhìn tôi.

Vào đúng lúc tôi định bỏ cuộc quay về thì tôi thấy tờ 
giấy 20 đô-la nằm ngay bên vệ đường. Mừng quá, tôi vội 
vồ lấy và quay đầu chạy ngay về nhà thì đâm sầm vào một 
vật gì đó. Thì ra đó là cha, ông đã theo tôi suốt dọc đường 
và vì sợ quá, tôi không dám quay lại, nên không biết. Tôi 
hỏi: “Cha đã đi theo con sao?” Cha tôi ôn tồn đáp: “Con 
nghĩ rằng cha có thể để con đi một mình trong đêm tối như 
thế này chăng?” Nói xong ông dắt tay tôi và cùng đi về nhà.

Tình yêu của cha tôi được chứng tỏ khi người đi với tôi 
trên con đường tối hôm ấy. Nhưng dù cha trên trần thế có 
thương yêu và tốt với chúng ta đến đâu, cũng không thể so 
được với Cha trên trời. Cha trên trời thương yêu mỗi chúng 
ta đến nỗi gọi chúng ta là con cái của Ngài. Nhiều năm qua 
từ cái đêm hôm ấy, tôi đã trải qua nhiều đoạn đường tăm tối 
trong đời. Tôi nhìn vào tương lai, con đường của tuổi già và 
tật bệnh sắp đến với tôi. Tôi không lo sợ gì vì biết rằng Cha 
trên trời luôn luôn hiện diện và chăm sóc tôi.

– CTM

Mừng Lễ Thân Phụ Mẫu 
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viên dạ dày với các triệu 
chứng gần giống như bệnh tình 

ngày trước của mẹ mình. Khi đến 
xin Bác sĩ Paul Brande chẩn bệnh và 

tình cờ nghe Bác sĩ Brande nói giống như lời 
bác sĩ cao niên đã nói với mẹ mình, thiếu phụ này 

liền hốt hoảng, sợ hãi. 
Bác sĩ Brande nói thật mà thiếu phụ này vẫn không tin vì 

đã chứng kiến cảnh bác sĩ cao niên kia nói dối. Sau khi kể lại 
câu chuyện này, Bác sĩ Brande nói thêm: “Mỗi khi có ai than 
phiền luật chân lý của Thiên Chúa quá nghiêm khắc, tôi lại nhớ 
đến câu chuyện này. Vị bác sĩ cao niên kia nghĩ rằng ông có 
quyền nói dối để giúp bệnh nhân an lòng, nhưng theo luật của 
Thiên Chúa, sự thật phải là sự thật.” 

Chắc có nhiều vị bác sĩ, cũng như nhiều nhà luân lý, tôn 
giáo không đồng ý với Bác sĩ Paul Brande, vì theo tiêu chuẩn 
của loài người, sự thật có thể bị bẻ cong trong một số trường 
hợp mà họ cho là cần thiết. Nhưng sự thật là gì, và khi nói đến 
sự thật chúng ta phải áp dụng tiêu chuẩn của ai? 

Sự thật là chân lý và Thánh Kinh đã quả quyết rằng: Thiên 
Chúa là ánh sáng và chân lý. Vì là ánh sáng và chân lý tuyệt 
đối, Thiên Chúa không thể chấp nhận bất cứ điều gì có pha trộn 
tối tăm, giả dối, dù tỉ lệ tối tăm giả dối đó rất ít. Dù loài người 
có lập luận thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đặt trọn niềm 
tin vào lời hứa của Thiên Chúa rằng: “Nếu chúng ta sống trong 
ánh sáng như Thiên Chúa, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và 
huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thiên Chúa, tẩy sạch tất 
cả tội lỗi chúng ta” (I Giăng 1:7).

– CTM

Cuộc Đời Chị Gái Quê

Ngày lại ngày trôi qua. Dù nắng vẫn tươi trên từng ngọn 
cây, bãi cỏ, chim vẫn líu lo mỗi sớm mai nhưng chị thì lại ngồi 
đó với đôi mắt u buồn. Người ta nói chị có đôi mắt đẹp nhưng 
buồn quá, bạn bè vẫn hay bắt gặp đôi mắt ấy đang suy tư với 
ánh nhìn xa xăm, đầy tâm trạng.  

Cuộc đời như trải sẵn tấm thảm đen trước những lối chị 
đi. Ngày đầy tháng cũng là ngày chị mất cha. Chị sinh ra là kết 
quả của một tình yêu đẹp. Người cha hạnh phúc biết bao khi 

được bế chị trên tay, ông chẻ tre và đan cho chị một chiếc 
nôi rất đẹp và trên đường ra suối cọ rửa chiếc nôi đó để 
chuẩn bị cho ngày đầy tháng đứa con gái đầu lòng, ông 
vô tình rơi vào tâm điểm của trận ném bom càng quét. 
Mẹ của chị chờ hoài, chờ hoài không thấy chồng về, bà 
hớt hãi chạy ra và ngỡ ngàng nhận thấy thi thể chồng 
bên chiếc nôi bê bét máu. Tiếng ai oán của mẹ xen 
lẫn trong tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh ngập cả 
vùng trời đen kịt khói. Từ đó chị trở thành một đứa 
bé mồ côi cha.

Mẹ đi thêm bước nữa lúc chị lên hai. Bà còn 
xuân lắm và cái đẹp như cũng được truyền vào 
chị. Nhưng lạ thay những đứa con sau không 
được đẹp như người chị cùng mẹ khác cha đó, rồi 
không biết vì không trọn vẹn trong huyết thống 
hay vì ghen tị với bề ngoài mà các em dần xa lánh 

chị. Ngày ngày đứa bé gái lầm lũi dõi theo từng trò 
chơi của các em cách thèm thuồng trước sân nhà, chị 

cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Học hết lớp hai, chị xin mẹ cho được ở nhà buôn bán vì 

không quen trường lớp và cũng vì điều kiện gia đình quá khó 
khăn. Chưa kịp quen hết mặt chữ, chị đã phải sáng sáng khệ nệ 
đội thúng kẹo ú ra chợ bán cho khách vãng lai, dần dần từ kẹo 
ú, rổ hàng của chị có thêm bánh in, rồi dăm ba gói thuốc. Mãi 
cho đến năm 16 tuổi thì chị đã là một người con gái chuyên 
buôn bán, theo mẹ trong những chuyến bỏ hàng la-ghim tít chợ 
Đà Nẵng. Chị đẹp lắm, nên chẳng tránh được ánh mắt si mê 
của những chàng trai trạc tuổi, rồi chị quyết định lấy một anh 
chàng chỉ huy đội lính trẻ mặt mày sáng láng – Cuộc tình kéo 
dài trong hai tháng rồi tiến tới hôn nhân. Ngày cưới của chị 
thấm đẫm nước mắt mẹ, bà có linh cảm chẳng lành về người 
con rể ấy. Nhưng chị vẫn quyết định sang ngang ở tuổi mười 
tám với người thanh niên kia, có thể đó là kết quả của sự khao 
khát một sự che chở từ người đàn ông và cũng từ đó số phận 
chị được lật qua những trang mới – cũng mịt mù và thậm chí 
còn tan thương hơn.

Chồng của chị là một người đàn ông đa tình, mỗi chuyến 
đi hành quân là mỗi cuộc tình lúc vụng trộm, lúc công khai. 
Chị xót xa nhận ra điều đó và sau những lần phản ứng yếu ớt, 
chị buông thả và quay sang níu lấy những đứa con – đối tượng 
yêu thương của chị chuyển hướng vào những đứa trẻ cứ mỗi 
năm lại thêm nhiều lên, chữ “kế hoạch hóa” thời đó còn xa lạ 
lắm, với những người quê mùa như chị thì càng mù tịt. Năm 
này qua năm khác, chị như một chiếc máy đẻ, đã quen với việc 
sinh nở vắng mặt chồng, chị không còn xem đó là nỗi tủi nhục 
để mà khóc lóc, mà oán hờn cho số phận hẩm hiu.

Một ngày mùa đông u ám, tin dữ đến tai: Chồng của chị 
bị một viên đạn cắm vào người đang nằm bệnh viện. Vội vã 
tay bồng tay dắt bốn đứa con thơ chạy vào – chị tê tái khi 
nhìn thấy một người đàn bà trẻ đang tay trong tay âu yếm với 
người chồng của mình trên chiếc giường với tấm chăn trắng 
tại bệnh viện. Anh nhìn chị cùng đàn con với ánh mắt thờ ơ, 
lạnh như băng. Chị hiểu ý lẳng lặng quay bước đi. Bao uất ức, 
bao tủi hờn như kéo chân chị vào một tiệp tạp hóa ven đường, 
chị tìm mua năm liều thuốc chuột rồi kéo đàn con vào một bãi 
đất hoang ở Di Linh – Lâm Đồng. Những tưởng cuộc đời của 
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người phụ nữ cùng đàn con đáng thương kia thế là chấm dứt. 
Nhưng không! Giữa trưa nắng – đôi mắt tròn to của những đứa 
con như vết dao đâm thấu ruột gan, làm sao chị nở diệt đường 
sống của những thiên thần ấy, con chị có tội tình gì đâu. Thế là 
chị đành vứt đi thứ chết người kia trước khi đứa con lớn kịp tò 
mò đưa lên miệng.

Quay trở lại với cuộc sống, nói lời tha thứ cho người đàn 
ông tàn nhẫn ấy khi chồng quay trở lại. Chị tự nhủ từ nay trái 
tim của chị phải được đóng băng. Thế là tiếp tục những chuỗi 
ngày không ánh sáng. Sáu, bảy rồi tám đứa con ra đời, và cho 
đến khi đứa con thứ chín sinh ra thì chị vui mừng khi biết mình 
đã mãn kinh rồi. Vậy là từ nay việc sinh nở không còn đè nặng 
trên người phụ nữ đáng thương đó nữa.

Cảnh nghèo, chị đành để các con lớn thay nhau trông em 
nhỏ còn mình thì lặn lội kiếm kế sinh nhai. Vốn có óc buôn bán 
từ nhỏ lại lanh lẹ nên chị sớm có được một công việc ổn định 
tuy rằng không hợp với người phụ nữ nhưng lại khiến chị hài 
lòng: Buôn bán dương liễu.

Một buổi chiều khi đốn hạ một cây dương liễu khá cao to 
xuống, chị bất ngờ bị nó quẹt vào người. Hốt hoảng, chị chỉ 
kịp thốt lên

- Lạy Chúa.
Rồi nằm bẹp xuống đất.
Diệu kỳ chưa, khi mở mắt ra và phát hiện mình đã được an 

toàn. Một bụi cây đã chắn lại và giữ cho khoảng cách giữa thân 
cây đến chị vừa sát, thế là chị thoát được hiểm nguy trong gan 
tấc. Tuy vậy, suốt nhiều ngày sau đó chị cứ trăn trở và linh cảm 
rằng: Dường như tiếng kêu cứu vô thức kia lại rất linh nghiệm. 
Tại sao chưa bao giờ chị thốt lên từ ấy và cho đến hôm nay thì 
chị lại được thoát chết? Một may mắn tình cờ hay thật sự ông 
Trời đã cứu chị?

Dấu chấm hỏi đó đã được lời giải đáp. Một tháng sau, cụ 
Mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành cách đó 10km đã đến 
thăm và chia sẻ tình yêu của Chúa với gia đình chị. Không một 
cái nhíu mày, chị bằng lòng tin nhận Chúa. Thế là cả gia đình 
với 11 thành viên trở thành con của Thiên Chúa. Những bàn 
thờ được lập lên khắp nhà từ trước đều bị tháo bỏ, vứt ra bờ bụi 
những tăm tối, dị đoan. Thập tự giá cùng những bản câu gốc 
khiến ngôi nhà mái ngói ọp ẹp nay sáng đẹp hẳn lên. Chị ngây 
ngất trong niềm vui mừng vì những tưởng màn đen sẽ cứ bao 
lấy chị cho đến chết thì nay vầng dương rực rỡ từ Chúa Giê xu 
đã cứu chị và cả gia đình nghèo nàn này.

Bánh xe thời gian vẫn cuồn cuộn chảy, ngày nọ qua tháng 
kia, kéo theo những thăng trầm. Nhưng nay thì cuộc sống và 
lòng người đổi thay lắm. Người phụ nữ ấy đã bước vào tuổi 68. 
Con cái của chị đều đã lớn khôn và lập gia đình, đặc biệt chị có 
một đứa con út rất giống chị từ hình dung đến tâm hồn, đặc biệt 
là đôi mắt: To, tròn, và trong sáng lung linh như soi vào tận tâm 
hồn. Chúa cho cô bé ấy mọi điều như một sự bù đắp cho mẹ. 
Tốt nghiệp cử nhân, hiện đang sống rất hạnh phúc cùng người 
chồng đồng đức tin và được mọi người rất mực yêu thương.

Sáng nay nắng vẫn tươi trên từng ngọn cây, bãi cỏ, chim 
vẫn líu lo mỗi sớm mai nhưng chị thì đã không còn ngồi đó với 
đôi mắt u buồn nữa.

Cơn sốt có hại hay có lợi?

Khi mắt đau, khi bắp thịt mỏi và nhiệt độ lên trên 38 độ, 
chúng ta tự cho là mình bị cảm cúm và vội vàng uống hai viên 
aspirin hoặc chờ đến hôm sau đi bác sĩ chẩn bệnh. Dĩ nhiên là 
sau khi uống thuốc và nằm nghỉ vài hôm, chúng ta cảm thấy 
bình thường trở lại. Chúng ta cho là mình may mắn không bị 
bệnh nặng. Không ai thích cảm cúm và nhất là nóng lạnh hay 
sốt. Nhưng y học cho hay rằng cơn sốt không phải lúc nào 
cũng nguy hại cả đâu. Vì chính cơn sốt đóng một vai trò rất 
hữu ích trong việc chống tật bệnh, và làm cho nhiệt độ xuống 
thật nhanh nhiều khi lại còn là tai hại. Ông tổ của y học Tây 
phương đã đưa ý kiến là cơn sốt làm chết những chất dịch gây 
bệnh. Hồi thế kỷ thứ nhất, các bác sĩ La Mã đã chữa trị bệnh 
giang mai và một số bệnh khác bằng cách gây cho bệnh nhân 
mắc bệnh sốt rét để nhiệt độ trong người tăng lên. Ðến khoảng 
năm 1900 thì phương pháp trị bệnh như thế bỗng biến mất. 
Trong thế kỷ 19, người ta bắt đầu sử dụng aspirin để làm giảm 
sốt cũng như giảm đau nhức. Các bác sĩ đã coi sốt như là một 
bệnh chứ không phải triệu chứng của bệnh.

Ngày nay người ta bắt đầu xét lại căn cứ vào những 
thí nghiệm. Bác sĩ Mathieu Kluger, thuộc Ðại Học Y khoa 
Michigan đã quan sát ở loài thằn lằn, loài cá, và những loài có 
xương sống máu lạnh khác, thì thấy rằng những con vật này 
thân nhiệt của chúng lên xuống tùy theo môi trường chung 
quanh. Khi bị bệnh, chúng thường tìm đến chỗ ấm hơn để ở. 
Loài thằn lằn thường tự làm cho thân nó ấm lên trong một 
khoảng có ánh nắng. Trong khi đó cá thích bơi lại chỗ có nước 
ấm để sống. Thí nghiệm ở loài vật, người ta cũng thấy rằng 
có thể gây sốt để chữa bệnh cho chúng. Thí dụ như tiêm chích 
vi khuẩn cho thằn lằn rồi để chúng vào các hộp có các nhiệt 
độ khác nhau. Người ta nhận thấy rằng, hầu hết những con bị 
bỏ vào các hộp có nhiệt độ thấp đều chết. Trong khi đó, hơn 
90% sống trong nhiệt độ của cơn sốt thì sống. Từ đó các nhà 
nghiên cứu nói rằng thân nhiệt tăng cao, nghĩa là sốt lên, giúp 
người ta chống lại bệnh tật. Người ta giải thích rằng, khi vi 
khuẩn hay vi-rút xâm nhập vào cơ thể, các tế bào máu trắng có 
tiết ra một chất hormone khác gọi là interleukin- 1. Hormone 

- Có chuyện gì mà vui thế má?
- Ừ! Má vừa nói chuyện điện thoại với bé Út nhà mình. 

Cảm ơn Chúa, con bé báo tin sắp đến ngày tốt nghiệp đó con. 
Ước gì nhà mình có người vào thành phố chung vui với em nó.

- Xa quá nên thôi mình chỉ có thể viết thư vô chúc mừng 
bé Út thôi má à.

- Ừ! Vậy con đem giấy bút ra đây, má đọc con ghi hen. Cảm 
ơn Chúa đã cho bé Út nhà mình học luôn cả phần của má rồi.

Chị đâu có hay trong lúc tại quê nhà, chị và con đang viết 
thư cho bé Út thì tại Sài Thành – cách đó gần 1,000km, cô bé 
đang trôi theo dòng thời gian và lời kể của mẹ để viết nên câu 
chuyện này, câu chuyện về một người con gái quê được đổi 
thay khi đến cùng Chúa, câu chuyện về chị, về người mà nó 
gọi là: Má của con.

– Ngocvui
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này đi đến trung tâm điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi của 
não bộ và làm cho vùng này tiết ra một hormone khác, đó 
là prostaglandin. Hormone này làm cho nhiệt độ trong thân 
thể lên cao nhơn nhiệt độ trung bình. Lúc ấy thân sẽ có thêm 
năng lượng bằng cách đốt chất béo và hoạt động của bắp thịt 
là run rẩy. Chất hormone interleukin-1 và cơn sốt mà nó gây 
ra, dường như là để đánh thức hệ thống phòng thủ của thân 
thể. Interleukin-1 còn làm tăng tính miễn dịch bằng cách gia 
tăng sản xuất tế bào T, là một loại tế bào máu trắng. Người ta 
nhận thấy rằng việc sản xuất tế bào chữ T và các kháng thể 
chống bệnh tật trong tế bào gia tăng gấp 20 lần khi nào nhiệt 
độ trung bình được gia tăng 2 độ. Ngoài ra, cơn sốt trong 
thân thể còn làm gia tăng một chất chống vi-rút tự nhiên của 
thân thể, là interferon. Tuy nhiên nhiệt độ lên quá cao cũng 
rất nguy hiểm. Nhất là khi cơn sốt phát ra bất ngờ và nhanh 
chóng. Cơn sốt kéo dài rất nguy cho những người có chứng 
đau tim hay trẻ con bị bệnh kinh phong. Quan trọng hơn cả 
là phải biết nguyên nhân của cơn sốt, và chỉ bác sĩ mới có 
thể đoán định được. Nếu nguyên nhân là vi khuẩn, thì thuốc 
kháng sinh sẽ hữu hiệu. Nếu nguyên nhân là vi-rút thì nhiều 
khi để yên cho cơn sốt diệt vi-rút và sẽ khỏi bệnh. Nói như 
thế, nhưng nếu bạn lên cơn sốt và ngày mai phải đi làm, thì 
chắc chắn là phải tìm đến viên thuốc cảm đã, rồi hạ hồi phân 
giải phải không? Ngạn ngữ có câu: Dĩ độc trị độc. Câu này 
đem áp dụng vào việc cứ để cơn sốt giết chết vi-rút cho lành 
bệnh, cũng thật táo bạo. Thật ra y khoa không bảo rằng hễ bị 
sốt thì cứ để yên rồi nó sẽ khỏi, hoặc đừng nên dùng aspirin. Y 
khoa chỉ bảo rằng: Mỗi khi gặp cơn sốt phải nghĩ đến việc tìm 
ra nguyên nhân rồi hãy chữa. Chữa bằng aspirin, chữa bằng 
kháng sinh, hay chữa bằng chính cơn sốt đó cũng được. Ðiều 
căn bản vẫn là phải tìm ra cho đúng nguyên nhân. Ðối với 
người thầy thuốc thì việc này không đến nỗi nan giải, nhưng 
với chúng ta là người thường, không am tường về y học, thì 
quả là phiền phức. Một nhà khoa học đã nói rằng, cơn sốt đã 
có mặt trên mặt đất khoảng 300 triệu năm! Tôi không hiểu ông 
ta tính bằng phương pháp nào mà ra kết quả như thế. Nhưng 
tôi cho là cơn sốt có từ khi loài người có mặt trên đất. Cơn 
sốt có từ khi trong não bộ con người có một trung khu điều 
hòa thân nhiệt. Ðiều hòa có nghĩa là làm tăng hay giảm nhiệt 
chứ không phải lúc nào cũng cho thoải mái không thôi. Nếu 
cơn sốt của thân xác có từ khi con người được sinh ra đời, thì 
những cơn sốt của đời sống cũng có từ khi ấy. 

Nhiều người nghe nói đến cơn sốt, vội nghĩ đến những 
trào lưu hiện đại, trong văn hóa, tư tưởng hay chính trị. Thật ra 
cơn sốt của đời sống là những lúc mà đầu ta nóng bừng lên với 
những lo lắng và sợ hãi. Những khi bão tố liên miên xảy ra. 
Bệnh tật, đói khổ, thất nghiệp, khốn khó, và cả những cái chết 
nữa. Những khi ấy chúng ta phải làm gì? Tương tự như khi 
cơn sốt của thân xác xuất hiện, chúng ta đừng vội tìm một viên 
aspirin cho hết sốt. Tức là những phương cách thông thường 
của con người, chạy xuôi ngược, nhờ thế lực này, thế lực nọ. 
Ðôi khi các loại aspirin này cũng hiệu quả chứ không phải là 
không. Tuy nhiên quan trọng hơn vẫn là bình tĩnh ngồi xuống 
tìm ra nguyên nhân của cơn sốt. Thường thì người trong cuộc 
khó thấy rõ vấn đề, vì quá chủ quan, nặng ưu tư, và thành 
kiến. Chúng ta cần nhờ đến một Ðấng ở bên ngoài chúng ta, 
biết rõ ngành ngọn của mọi nan đề. Ðấng ấy là Chúa, Tạo Hóa 

Ta luôn ở với c
ác c

on

cho đến tận thế
.



Tin Tưởng  
Cách đây nhiều năm, một con cá voi nặng khoảng 30 tấn bị 

vướng vào một cái lưới khổng lồ do tàu đánh cá thả ngoài khơi 
biển Á-rập. Loại lưới này dài hàng chục cây số, nó có thể bắt 
từng đàn cá thu, cá ngừ, và đồng thời cũng là thứ cạm bẫy rất 
nguy hiểm có các loại cá voi, cá heo mỏ (dolphin) v.v… Con cá 
voi này không thể thoát ra khỏi màng lưới dù đã hết sức vùng 
vẫy. Một phi cơ trực thăng của hải quân Hoa kỳ trông thấy và 
báo tin cho một tuần dương hạm đang hoạt động gần đấy. Chiến 
hạm này chạy ngay đến chỗ cá voi bị mắc lưới, tìm cách kéo cá 
nằm song song với hông tàu để cho các thủy thủ cắt từng cái mắc 
lưới. Sau hơn một giờ đồng hồ, cá voi đã có thể tự do vùng vẫy, 
nhưng vẫn còn một mạng lưới khá lớn đang trùm quanh đầu cá 
mà các thủy thủ chưa gỡ ra được. Thình lình, cá voi vùng mạnh 
và phóng ra xa, khiến cho cả hạm trưởng và thủy thủ đoàn chỉ 
biết lo ngại nhìn cá voi bơi đi. Ngay lập tức, viên hạm trưởng 
nhanh trí, quyết định cho một ca-nô máy đuổi theo cá voi dù biết 
ca-nô không thể đuổi kịp nếu cá voi bơi hết tốc độ hay lặn sâu 
xuống biển. Nhưng thật ngạc nhiên, con cá voi bơi chậm lại rồi 
ngừng hẳn như muốn cho đợi chiếc ca-nô. Khi ca-nô đến sát bên 
cá, hai thủy thủ liền nhảy xuống biển rồi leo lên cỡi trên lưng cá 
voi như cách người ta cỡi ngựa, họ nhanh tay gỡ mảng lưới ra 
khỏi đầu của cá. Lúc ấy, cá voi vẫn yên lặng, không cử động cho 
đến khi hoàn toàn tự do rồi mới từ từ bơi đi trước con mắt khâm 
phục và trìu mến của thủy thủ đoàn. Vài thủy thủ đã không cầm 
được nước mắt khi thấy cá voi bơi xa dần.  

Câu chuyện này được phóng viên Terry Metzgar kể lại 
và được đăng trên tạp chí khoa học Science Digest, số ra vào 
tháng Giêng năm 1990 với tựa đề “Một Thái Độ Tin Tưởng.” 
Tin tưởng hay tin cậy là một thái độ rất cần thiết. Nếu con cá 
voi trong câu chuyện trên đây không tin tưởng các thủy thủ 
đến để cứu nó, mà cứ tiếp tục vùng vẫy, trồi lên lặn xuống, sức 
mạnh của nó có thể tạo nên những cơn sóng lớn đánh chìm 
chiếc ca-nô, và dù mạnh thế nào thì không bao lâu nó cũng sẽ 
đuối sức mà chết vì mảng lưới trùm quanh đầu.

Loài người chúng ta cũng phải sống với lòng tin tưởng. 
Nhưng khi nói đến tin tưởng, chúng ta thường tự hỏi: Ai là 
người xứng đáng để chúng ta tin tưởng? Ai là người luôn yêu 
thương, chăm sóc chúng ta? Ai có thể ở bên chúng ta mãi mãi? 
Ai có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống hiện tại và 
tương lai của chúng ta? Ai có thể bảo đảm cho linh hồn chúng 
ta hạnh phúc vĩnh cửu? Chúng ta biết rằng, trong đời này chỉ 
có cha mẹ và một vài người chí thân mới sẵn sàng yêu thương, 
đùm bọc chúng ta. Nhưng dù sao các vị này cũng là con người, 
dù yêu thương chúng ta đến đâu đi nữa cũng không thể sống 
bên chúng ta mãi mãi, không thể giải quyết mọi vấn đề của đời 
sống chúng ta. Còn khi đề cập đến linh hồn – linh hồn hiện 
đang sống trong thể xác chúng ta rồi sẽ rời thể xác để đến một 
trong hai nơi ở đời đời – Thiên đàng hay hỏa ngục – thì chỉ có 
Thiên Chúa Ngôi Hai, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mới có năng 
quyền bảo đảm cho chúng ta thiên đàng vĩnh cửu, đúng như 
Thánh Kinh đã ghi: “Chúa Cứu Thế yêu thương chúng ta, dùng 
máu Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta và cho chúng ta làm công 
dân Thiên Quốc đời đời.”                – CTM
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của chúng ta.
Ngày xưa, một lần nọ Chúa Giê-xu và các môn đệ của 

Ngài cùng vượt biển trong một hoàng hôn. Con thuyền vừa 
ra khơi thì sóng gió nổi lên. Các môn đệ chèo chống hết sức, 
nhưng thuyền vẫn đầy nước và có nguy cơ chìm. Trong khi ấy 
thì Chúa ngồi ở sau lái ngủ yên lành vì đã mệt mỏi cả ngày. 
Các môn đệ đánh thức Chúa, thưa rằng: “Thầy ơi, Thầy không 
lo chúng ta chết hay sao?” Chúa thức giậy, đứng lên, chỉ tay 
vào sóng gió, ra lệnh: “Hãy êm đi, lặng đi!” Tức thì sóng êm 
gió lặng. Chúa quay lại nói với các môn đệ rằng: “Sao các 
anh sợ? Không có đức tin sao?” Lúc ấy các môn đệ mới hoàn 
hồn, bảo nhau: “Người này là ai mà sóng gió phải vâng lệnh?” 
“Cơn sốt” của đời sống cũng như bão tố nguy nan mà có khi 
chúng ta phải trải qua. Thái độ và phản ứng của chúng ta như 
thế nào? Chúng ta chèo chống hết sức, rồi nhìn lên Chúa mà 
trách rằng: Tại sao Chúa im lặng? Chúa bỏ mặc con? Chúa 
có mặt trong đời con chăng mà sóng gió lộng hành? Chúng ta 
nên nhớ rằng Chúa không bao giờ đồng lõa với sóng gió để 
làm hại ta. Chúa cũng không bằng lòng để cho sóng gió hoành 
hành, vì bằng cớ là Ngài đã đứng lên quở sóng gió cho êm 
lặng. Hơn nữa, mỗi cơn sóng gió còn mang theo những mục 
đích nữa: Thử nghiệm, rèn luyện, khơi lại tình thầy trò, bày tỏ 
quyền năng của Chúa, hoặc là trắc nghiệm lòng tin... Cái im 
lặng của Chúa lúc nào cũng có ý nghĩa cả và chúng ta phải tôn 
trọng. Ngoài ra phương pháp dẹp sóng gió của Chúa khác hẳn 
chúng ta. Các môn đệ hôm ấy chèo chống đã mệt, chỉ mong 
Chúa giúp họ một tay thì có lẽ qua cơn sóng gió. Nhưng Chúa 
chỉ đứng lên phán một lệnh thì sóng gió yên lặng. Chúa không 
theo phương pháp của loài người trong việc giải quyết nan đề, 
vì Chúa có quyền năng siêu việt. Chúa không bị bão tố ảnh 
hưởng, Chúa đã nói thẳng với cơn bão. Chúa đã giải quyết vấn 
đề từ gốc rễ. Ðó là phương pháp của Chúa. Sau khi sóng êm 
gió lặng, Chúa quay lại hỏi các môn đệ: “Tại sao các anh sợ? 
Không có đức tin sao?” Ðức tin là gì? Theo một định nghĩa thì 
đức tin là cái nhìn lên Chúa. Hay nói khác đi là mối quan hệ 
với Chúa. Các môn đệ khi đối diện với sóng gió không thấy gì 
khác hơn là nước và sức mạnh xô đẩy. Họ chỉ biết chèo chống 
với sức của các ngư phủ. Họ quên  hẳn một thứ quyền năng 
mà họ có ngay trên thuyền. Chúa không thể để con thuyền ấy 
chìm, vì Chúa ngồi trên đó. Chúa trách họ không có lòng tin, 
vì họ sống ngay bên cạnh Chúa mà chẳng ý thức gì về quyền 
năng của Ngài. Không có quan hệ nào với Chúa, mặc dù vẫn 
gọi Chúa là Thầy! Ðó là không có đức tin. Nhiều người ngày 
nay trước sóng gió của đời sống, hay những cơn sốt, mới bắt 
đầu quay về Chúa để cầu cứu, xin phép lạ. Trước đó, chẳng 
có quan hệ nào với Chúa - không có đức tin gì cả. Chúng ta 
nên nhớ rằng người tin Chúa và người không tin Chúa đều gặp 
bão tố như nhau, nhưng ai có quan hệ thật với Chúa, thì phản 
ứng với nan đề sẽ hoàn toàn khác hẳn. Giữa cơn sốt của cuộc 
đời, bạn có nghe Chúa phán bảo: Sao con sợ? Không có đức 
tin sao? Hãy trả lời với Chúa các câu hỏi này mỗi khi cơn sốt 
xảy ra cho bạn. 

Nên nhớ rằng, hễ có Chúa ngồi trên con thuyền của đời bạn 
và bạn có quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày giờ, thì thuyền 
không thể đắm được!!!

– Nguyễn Sinh



được Chúa Cứu Thế truyền cho một sức sống mới mẻ, thánh 
thiện. Sau khi đặt lòng tin nơi Chúa, bác sĩ đã dành rất nhiều 
thì giờ đi khắp nơi, giới thiệu Chúa Cứu Thế cho đồng bào, 
đồng loại, giải thích sự hy sinh và phục sinh của Chúa Cứu Thế  
Giê-xu. Thử nghiệm của hai người được các nhà khoa học ghi 
nhận cho chúng ta thấy kết cuộc khác nhau một trời, một vực 
giữa người có Chúa và người khước từ, chống đối Chúa. 

– CTM

Tha Thứ
Biết được tin người chồng bạc bẻo của mình đang mắc 

bệnh ung thư ở thời kỳ cuối nay muốn nhìn lại vợ con, chị thấy 
lòng mình thật chua chát và cay đắng.  Thằng bé nhỏ của chị 
đã 20 tuổi rồi... 

Hai mươi năm trước người đàn ông này đã nhẫn tâm bỏ lại 
mẹ con chị ngay cả khi đứa bé trong bụng sắp đến kỳ sinh nở. 
Chị cắn môi mình đến bật máu khi nghĩ đến ngày đứa con ra 
đời. Nhắn tin rồi gọi điện thoại khắp nơi tìm kiếm chồng để rồi 
nỗi tuyệt vọng và sợ hãi cùng lúc càng bao trùm lấy chị. Chị 
ngao ngán nhớ câu ca dao: “Người ta đi biển có đôi. Còn tôi 
vượt cạn mồ côi một mình.”

Chị còn một đứa con hai tuổi nữa. Thật tội nghiệp, mới 
từng ấy tuổi mà nó cũng biết sự khó khăn mẹ đang đối diện. Dù 
rất sợ nhưng nó vẫn ngoan, cứ răm rắp làm theo những gì mẹ 
bảo. Nó cùng mẹ đến bệnh viện để sinh em. Vì không ai bên 
mẹ nên nó đã thay cha nắm chặt tay mẹ khi em ra đời. Lúc nhìn 
thấy đứa con lọt lòng cũng là lúc chị ngất đi vì quá mệt. Suốt 
mấy ngày qua tìm kiếm chồng khắp nơi, sự mệt mỏi, thất vọng, 
sợ hãi khiến chị có nuốt nỗi hạt cơm nào đâu… Chị tỉnh lại khi 
nghe tiếng trẻ khóc khản cả hơi. Chính tiếng khóc ấy đã nhắc 
chị không thể bỏ lại con mình. 

Nhưng trong lúc tận cùng của tuyệt vọng, chị được một cô 
y tá trẻ đã chăm sóc mẹ con chị, hết lòng giúp đỡ khi biết hoàn 
cảnh của chị.  Cô y tá ấy cũng giúp chị gọi điện thoại nhắn tìm 
người chồng cho chị. Thậm chí, cô ấy đã đến gặp chồng chị và 
tận mắt thấy được sự phủ phàng khi người đàn ông có một phụ 
nữ khác. Chị tưởng mình không sống nỗi trong sự tủi nhục và 
thù ghét người đàn ông đó. Chị quyết định bằng mọi cách phải 
lấy mạng ông ta… thế nhưng ý định đó không bao giờ thành. 
Qua cô y tá ấy chị nhận ra rằng cuộc đời mình vẫn còn có ý 
nghĩa và hy vọng. Một hy vọng đã từ từ xoa dịu nỗi đau trong 
lòng chị. Với nghị lực mới và tình yêu của người mẹ, chị đã 
vượt qua mọi dư luận, vượt qua mọi gian khổ, thử thách một 
mình bươn chải bằng mọi cách làm ngày, làm đêm để nuôi hai 
đứa con của mình. Mỗi đêm nước mắt chị chảy dài khi đứa con 
lớn nhắc đến cha mình, còn đứa nhỏ thì hỏi “cha mình là ai?” 
Chị dạy cho các con biết có một người Cha luôn yêu thương và 
bảo vệ chúng, Người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng như người 
cha của chúng đã làm…

Năm tháng trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên, được chị cho ăn 
học đàng hoàng. Chị làm hết sức mình để các con không bị 
thua sút bè bạn, chị muốn bù đắp cho các con những mất mát 
mà chúng thiếu nơi người cha. Chị bỏ qua tuổi thanh xuân của 
mình, máu trong tim chị gần như vắt kiệt cho con. Cánh cửa 
tình yêu của chị cũng sẽ không bao giờ mở cho người đàn ông 

Khoa Học và Niềm Tin 

Một nhà khoa học nổi danh, Bác sĩ Jerome Stowell, người 
theo chủ nghĩa vô thần, đã tìm thấy bằng chứng về quyền năng 
của Thiên Chúa trong một cuộc thí nghiệm khoa học để tìm độ 
dài làn sóng của bộ óc con người. Bác sĩ viết như sau: 

“Trước kia tôi cho rằng Thiên Chúa chẳng qua chỉ là một 
sản phẩm từ óc tưởng tượng của con người. Thế rồi một hôm, 
trong phòng thí nghiệm, một số khoa học gia muốn tìm hiểu 
xem điều gì xảy ra trong bộ óc con người trong giờ hấp hối, 
nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp từ sự sống qua sự chết. 
Một người phụ nữ sắp chết vì bệnh ung thư óc nhưng trí não 
vẫn còn tỉnh và sáng suốt được đưa đến để thử nghiệm. Chúng 
tôi dùng một bộ máy có đính theo một điện kế gọi là Watt kế để 
đo cường độ dòng điện, máy ghi âm, và các máy móc rất tinh 
vi. Đây là những bộ máy đã được dùng để đo điện lực của một 
đài phát thanh mạnh 50 ngàn watts phát tin tức truyền đi khắp 
thế giới. Và chúng tôi đã khám phá tất cả những gì đang diễn 
biến trong bộ óc của người này. 

Vào những giây phút chót của cuộc đời, người phụ nữ ấy 
an nhiên cầu nguyện và ca tụng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bà xác 
nhận niềm tin vững chắc trong Chúa và giao thác mình trong 
cánh tay bảo vệ của Chúa. Bà thưa với Chúa rằng, chỉ có Chúa 
là Ðấng Toàn Năng duy nhất, từ ái tuyệt đối, và bà biết Chúa 
đang sống. Trước cảnh đó, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nhau, 
trong lúc bà vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tôi thấy những giọt lệ 
rơi ra từ khoé mắt của các nhà khoa học. Thình lình, chúng tôi 
nghe một tiếng “tách” trong máy điện kế. Kim của máy chỉ con 
số 500, tức 500 ngàn watts về phía dương cực và còn cố vượt 
qua mức ấy với một sức mạnh kinh khủng. 

Chúng tôi cũng thí nghiệm một người đàn ông bị mắc một 
bệnh xã hội trầm. Trong giờ hấp hối, giữa cuộc thí nghiệm, 
ông bắt đầu chưởi rủa và trách móc Thiên Chúa. Ông cho 
rằng Thiên Chúa đã khiến ông đau khổ. Trong khi ông tiếp tục 
chưởi rủa phạm thượng, thì cây kim trên máy điện kế đó chạy 
về phía âm cực, chỉ đúng con số 500, tức 500 ngàn watts âm và 
còn muốn hạ thấp xuống nữa. 

Nhờ các máy móc tinh vi của khoa học thực nghiệm, 
chúng tôi đã chứng nghiệm về năng lực dương, tức là năng lực 
tích cực của người tin nhận Chúa Cứu Thế và năng lực âm, tức 
là năng lực tiêu cực của người chống đối Chúa. Bộ óc của một 
phụ nữ cô đơn, giữa giờ hấp hối, nhờ liên lạc tương giao với 
Chúa Cứu Thế đã phát ra một luồng điện dương mạnh hơn 50 
lần luồng điện của đài phát thanh có khả năng truyền tin tức 
cho cả thế giới. Và bộ óc của người chống đối Chúa phát ra 
một luồng điện cũng mạnh gấp 50 lần điện lực đài phát thanh 
ấy, nhưng là luồng điện âm, luồng điện tiêu cực. 

Nếu chúng tôi còn có thể ghi nhận được các sự kiện ấy, 
thì tôi tin chắc rằng Thiên Chúa, là Ðấng Tạo Hóa quyền năng 
tuyệt đối có thừa khả năng ghi lại tất cả tư tưởng của mỗi người 
trong chúng ta.” 

Sau cuộc khám phá khoa học ấy, Bác sĩ Jerome Stowell đã 
cầu xin Chúa cho ông biết Chúa rõ ràng hơn. Giữa lúc vị bác 
sĩ đang quỳ gối cầu nguyện với một tấm lòng tôn kính, ông đã 
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Sức Mạnh của Tình Yêu

Bà cụ Aleida Huissen ở Rotterdam, Hòa Lan, bị nghiện 
thuốc lá trong 50 năm. Chẳng những bà hút thuốc lá mà còn 
hút xì gà và cả ống điếu nữa. Suốt nửa thế kỷ, bà đã cố gắng 
cai thuốc nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Mãi đến năm 
78 tuổi, bà Huissen mới bỏ được thuốc lá. Có người hỏi bà đã 
áp dụng phương pháp nào mà hữu hiệu như thế, bà cụ liền đáp 
lời với một câu ngắn gọn: “Ý chí đã thất bại, nhưng tình yêu 
đã thành công.”

Nguyên nhân là trước đó một năm, một cụ ông 79 tuổi tên 
Leo Jansen đã bày tỏ tình yêu với bà và ngỏ ý muốn cùng bà 

nào khác. Chị đặt tình yêu trọn vẹn cho Đấng đã yêu thương, 
nâng đỡ, và thêm sức cho chị suốt hơn 20 năm qua. Những khó 
khăn xảy ra cho mẹ con chị không sao kể xiết. Từ con ốm, con 
đau đến học hành, đưa đón... Chữ nghĩa không nhiều, không ai 
phụ giúp, chị đã vật lộn với khó khăn để đi lên cùng các con 
mỗi ngày.

Vì nghèo và cũng chẳng có mơ ước cao nên đứa con lớn 
của chị quyết định đi làm sau khi tốt nghiệp trung học. Chị 
đành gạt nước mắt nhìn con mỗi ngày cũng đi sớm về muộn 
như mình. Còn đứa nhỏ được mẹ và anh dành hết những yêu 
thương, nên nó cũng biết thân, biết phận mà ráng học, mong có 
ngày thay đổi cuộc đời…

Hai mươi năm qua, mẹ con chị gần như đã quên người 
chồng, người cha bạc bẻo đó. Chợt tối nay, một người làm công 
tác thiện nguyện ở khu chăm sóc cho những bệnh nhân ung thư 
đã gọi điện thoại cho chị. Cay đắng thay, người ấy gọi đúng tên 
chị và đứa con trai lớn, ông còn biết có một đứa con nữa nhưng 
không biết là trai hay gái, sống chết ra sao. Ông nói: “Chồng bà 
không còn sống bao lâu nữa, nếu bà và các cháu không đến sớm 
có lẽ sẽ không kịp.” Ôi sao nước mắt chị cứ tuôn trào không 
dứt, phải chăng đó là nước mắt mà chị đã nuốt vào lòng suốt 
20 năm qua! Chị nói với các con cho chị thời gian suy nghĩ… 

Chị vào phòng, quỳ xuống cầu nguyện. Tình yêu của chị 
đã chết thật rồi, chị thấy mình không có mảy may một tình 
cảm nào cả. Nhưng sao chị lại khóc? Chị khóc cho tuổi thanh 
xuân của chị hay khóc cho các con mình côi cút suốt hơn 20 
năm. Có lẽ chị khóc vì tình yêu của Chúa đã đánh thức lương 
tâm của chị: “Hãy tha thứ và cầu nguyện cho người thù nghịch 
mình.” Gặp hay không gặp? Có nên cho người đàn ông bạc bẻo 
đó được toại nguyện ước muốn cuối cùng của cuộc đời mình 
không? Chị nghe tiếng Chúa như thôi thúc bên tai: “Hãy tha 
thứ, hãy cho người ấy cơ hội lần cuối, hãy nói với ông ấy về 
Chúa và về tình yêu không hề muộn màng.  Như Ta đã tha thứ 
cho tất cả những lỗi lầm và bất toàn của chính con vậy.” Trong 
phút chốc, chị nhận thấy một tình cảm thiêng liêng len lõi vào 
lòng, chị trở ra ngoài, nói với hai con: “Chúng ta sẽ đi thăm cha 
các con lần cuối và cũng là lần đầu để thằng út của mẹ được 
gặp cha.” Cả hai đứa con liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. 
Chưa bao giờ họ thấy mẹ mình mạnh mẽ và phi thường bằng 
lúc này…

– Vân Phương
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Chaân Trôøi Môùi

vaên phaåm nguoàn soáng 

phaùt haønh

Với sự cộng tác của: 

Bình Minh, Ngocvui,

Nguyễn Sinh, Thiên Đăng, 

Vĩnh Phước, Vĩnh Sinh.

kết hôn, nhưng với điều kiện là bà phải bỏ thuốc lá. Và kết quả: Tình yêu đã giúp bà thành công.

Tuy câu chuyện thật này làm cho một số người phì cười vì tuổi tác của “chàng và nàng,” nhưng 
ít ra cũng đã nói lên một sự thật: Sức mạnh của tình yêu hầu như là sức mạnh vô địch. Chúng tôi 
nói: Hầu như là một sức mạnh vô địch, vì tình yêu phát xuất từ trái tim của con người, con người 
hữu hạn nên trái tim của con người cũng hữu hạn, và vì thế tình yêu của con người cũng hữu hạn. 
Có rất nhiều câu chuyện kể lại trường hợp bất năng của con người, dù con người có thừa ý chí lẫn 
tình yêu. Có lẽ bạn từng thấy trên báo chí, truyền hình… hình ảnh cha mẹ với nét mặt đau khổ, tuyệt 
vọng đứng bên cạnh đứa con mắc bệnh nan y của mình. Dù yêu thương con đến đâu, ý chí mạnh 
mẽ đến đâu, họ cũng bất lực trước ngưỡng cửa của sự chết. 

Tình yêu đã giúp cụ bà Huissen bỏ được thuốc lá, sống khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể thoát 
khỏi sự chết. Duy chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được thể hiện qua sự chết của Chúa 
Giê-xu trên cây thập tự, có sức mạnh toàn năng cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, tái tạo chúng ta thành 
con người mới để chúng ta sống đem vinh quang về cho Thiên Chúa.

– CTM
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