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Hiếu Kính
Trong câu chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu (hai mươi bốn người con có hiếu)) kể lại lòng hiếu thảo của ông Hàn Bá Du.
Hàn Bá Du rất hiếu kính mẹ mình, mỗi khi có lỗi ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm, Bá Du bị đánh đòn, nhưng ông
khóc hoài không nín. Mẹ thấy lạ mới hỏi: “Mỗi khi mẹ đánh con, con nhận lỗi rồi nín ngay. Sao lần này con khóc lâu như
thế?” Bá Du thưa: “Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con, con thấy không
đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con thương mẹ mà khóc.” Bị đòn không oán trách mẹ, mà lại còn thương mẹ
già yếu, thật là gương sáng cho những người làm con.
Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ nhà đi vì muốn sống tự do không muốn nghe lời dạy dỗ khuyên răn!
Họ đã không biết hoặc không muốn nghe những lời khuyên dạy khôn ngoan: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ
trăm đường con hư!” hay “Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Kinh Thánh cũng dạy: “Hỡi
người làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa,”1 “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của
cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con.”2 Các bà mẹ Do Thái thường ở nhà với con và là người có trách nhiệm dạy con
biết sống theo phép tắc và luật lệ của Đức Chúa Trời, vì đó là nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan.
Theo Kinh Thánh, hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ của
con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.”3 Nhưng Sứ đồ Phao-lô lại gọi đó là điều
răn thứ nhất: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha
mẹ ngươi - ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa – để ngươi được phước và được sống lâu trên đất,”4 Trong khi
bốn điều răn đầu tiên nói đến bổn phận của con người với Đức Chúa Trời thì sáu điều răn sau nói đến bổn phận của con
người đối với nhau, và trong đó sự hiếu kính cha mẹ được đặt ở hàng đầu, được coi như là điều răn thứ nhất, vì quan trọng
nhất! Theo luật pháp Môi-se thì ai chửi cha mắng mẹ là người bất kính và đáng bị xử tử. “Người nào mắng cha hay mẹ
mình sẽ bị xử tử.”5 Dân thuộc về Đức Chúa Trời được gọi là dân thánh, sống theo lời dạy của Chúa thì phải làm gương
cho người chung quanh, và hiếu kính cha mẹ là gương quý nhất, rõ nhất. Theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ 15:4-9, những thầy
dạy luật Pha-ri-si dạy rằng, nếu ai phục vụ Đức Chúa Trời thì không cần phải hiếu kính lo lắng cho cha mẹ nữa. Chúa
Giê-xu đã trách họ là kẻ giả hình, lấy lời truyền khẩu mà thay cho điều răn của Đức Chúa Trời. Không những lo cho cha
mẹ, tín nhân còn được Thánh Kinh dạy phải lo cho những người thân khác nữa: “Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con
mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa.”6
Người càng biết ơn Thiên Chúa thì phải càng phải hiếu kính cha mẹ, để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Chúa
Giê-xu đã dạy và đã để lại tấm gương sáng của lòng hiếu kính cha mẹ. Khi đang bị đóng đinh trên thập tự giá, trong hoàn
cảnh đau thương ấy, Chúa Giê-xu vẫn lo nghĩ đến bà Ma-ri, là mẹ về phần xác của mình. Chúa đã sai môn đệ của mình
là Sứ đồ Giăng đem bà về nhà phụng dưỡng. Hãy sống theo gương của Ngài. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho cha mẹ của
mình, hãy chăm sóc khi ông bà còn sống. Mời Bạn cùng cầu nguyện đặc biệt cho những người làm mẹ hôm nay, dù đó là
bà, là mẹ, là chị, là em, là con gái, hay cháu gái của mình.
Trưng Vương
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Cô-lô-se 3:20; 2 Châm Ngôn 1:8; 3 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12;
Ê-phê-sô 6:1-3; 5 Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; 6 I Ti-mô-thê 5:8.  

nóng trong ba ngày liên tiếp sau đó, tạo điều kiện thuận
lợi cho các ấu trùng được nở đến mức tối đa. Vấn đề lúc
bấy giờ chỉ là thời gian khi nào các ấu trùng châu chấu
sẽ bắt đầu ăn lúa mì và tàn phá mùa gặt.

Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện
Nếu đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Bạn cần biết đất
nước này có một ngày cầu nguyện cho chính nơi Bạn
sống được thái bình thịnh vượng. Chính phủ Hoa Kỳ
đã chọn thứ Năm đầu tiên của tháng Năm để làm ngày
cầu nguyện cho quốc gia - National Day of Prayer. Ngày
Quốc Gia Cầu Nguyện năm nay rơi vào thứ Năm, ngày
4 tháng 5.

Ngày kế tiếp, đột nhiên thời tiết thay đổi, nhiệt độ
giảm mạnh đến mức lạnh buốt, và sương đêm giá rét
bao trùm cả tiểu bang suốt đêm. Kết quả – tất cả côn
trùng và châu chấu đều bị giết chết. Ngày hôm đó đã
được ghi vào lịch sử của tiểu bang Minesota: Ngày
Chúa trả lời cầu nguyện.”
Những năm tháng sau đó, Hoa Kỳ đã phải trải qua
nhiều khó khăn, gian khổ, từ thiên tai, nạn đói, dịch
bệnh, kinh tế, chiến tranh, v.v.. Đến thời Tổng thống
Harry Truman, ông nhận thấy quyền năng của Thiên
Chúa giải cứu đất nước này ra sao, chính điều đó đã
thôi thúc ông quyết định thành lập Ngày Quốc Gia Cầu
Nguyện. Và Tổng thống Harry S. Truman chính thức ký
sắc lệnh ban hành ngày Quốc Gia Cầu Nguyện vào ngày
17 tháng Tư năm 1952.

Vì sao Hoa Kỳ có ngày cầu nguyện cho quốc gia của
họ?
Ông John Maxwell, một chuyên gia nổi tiếng về huấn
luyện lãnh đạo đã viết trong quyển sách “Nối Kết trong
Sự Cầu Nguyện - Partners in Prayer” câu chuyện sau:
“Mùa Hè năm 1876, từng đàn, từng đàn châu chấu
đã tàn phá hầu hết mùa lúa mì ở tiểu bang Minnesota.
Riêng giới làm nông vô cùng lo lắng vì họ tin rằng năm
tới châu chấu sẽ tiếp tục tàn phá mùa lúa mì. Điều này
sẽ ảnh hưởng trầm trọng trên đời sống của hàng ngàn
người sống tại đây. Tình trạng châu chấu sinh đẻ quá
nhiều khiến tình hình càng trở nên nguy ngập.

Con dân Chúa tại Hoa Kỳ đã trải nghiệm quyền
năng của sự cầu nguyện từ khi lập quốc đến nay. Tổ
chức National Day of Prayer Task Force, một kết hợp
của nhiều hệ phái Cơ Ðốc, đã mạnh mẽ mở một chiến
dịch kêu gọi hàng ngàn người, từ cá nhân, cộng đồng,
và Hội Thánh tham gia vào ngày Quốc Gia Cầu Nguyện
năm nay.

Mùa Xuân năm 1877, Thống đốc John S. Pillsbury
tuyên bố thứ Năm, 26 tháng Tư là ngày cầu nguyện của
tiểu bang Minnesota. Ông kêu gọi mọi người cầu nguyện
để tiểu bang Minnesota thoát khỏi thiên tai này. Trong
ngày đó, tất cả trường học, công xưởng, văn phòng, và
các siêu thị đều đóng cửa để tập trung vào sự cầu nguyện.
Hôm sau, bầu trời trong sáng. Thời tiết trở nên nóng bức,
đây là việc không bình thường vào tháng Tư. Người dân
Minesota càng lo sợ hơn khi khám phá ra hàng tỉ trứng
châu chấu đang lúc lắc chuẩn bị nở. Nhiệt độ tiếp tục

Đất nước chúng ta đang sinh sống rất cần sự cầu
nguyện để vượt qua những thách thức về tình hình chính
trị và kinh tế. Đất nước này đang cần lời khẩn nguyện
của Bạn để trở về với niềm tin căn bản từ khi lập quốc.
Vĩnh Phước
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Căn Phòng Cuối Vườn
Ông Nam thuê thợ về làm một căn nhà nhỏ ở cuối
vườn khiến cả khu phố chộn rộn. Vốn là ngôi nhà của ông
rất to, to nhất ở xóm này, nhưng chỉ có hai vợ chồng sống,
không con cái gì cả. Ông không già lắm, chỉ độ ngoài bốn
mươi. Còn cô vợ thì nhìn trẻ hơn, nhưng đàn bà ở xứ này
khó mà đoán được tuổi. Ông bà đi xe đẹp, ăn mặc lịch sự,
chắc là người có tiền nhưng sao thấy vẻ mặt họ lúc nào
cũng không vui. Bà con trong xóm đoán già đoán non
"chắc tại hổng con rồi sinh ra phiền muộn." Đùng một
cái ông cất thêm ngôi nhà nhỏ. Rồi ông luật sư Ân cho vợ
biết là ông Nam nhờ ông hoàn tất thủ tục đón con từ Việt
Nam qua. Thế là cả khu phố có chuyện cho mấy "bà Tám"
họp lại xầm xì. Vài tháng sau đó, một buổi trưa hè, một
chiếc xe du lịch bảy chỗ dừng trước cửa nhà ông Nam.
Ông Nam và vợ xuống xe mở rộng cổng xe chạy thẳng
vào. Đám con nít chơi ở bãi cỏ gần nhà ông chạy vội tới
xem chuyện gì xảy ra, vì nhà ông bà Nam ít khi nào mở
cổng lớn này lắm.

hiền lành. Mấy bà hàng xóm lấy làm thương hại
khi thấy được mặt người đàn bà trẻ đó, họ cố gắng
dành cho người phụ nữ xấu số đó một nụ cười thân
thiện…
Từ khi có chiếc dương cầm, mỗi trưa cả khu phố
được nghe tiếng đàn réo rắt vui tươi, đầy sức sống từ
căn nhà cuối vườn của ông Nam. Không chỉ tiếng đàn
mà cả giọng hát rất ngọt ngào trầm ấm. Không ai có
thể ngờ là người đàn bà tật nguyền đó có thể hát hay
như vậy. Mỗi khi nghe tiếng hát bà cất lên, mọi người
đều phải chắc lưỡi: "Có tật có tài, Ông Trời không bạc
đãi ai bao giờ"…

Từ trên xe bước xuống là hai cậu con trai độ 14 – 15
tuổi gì đó, dáng dấp hai cậu và mặt mũi thì giống y hệt
ông Nam. Ông Nam đến nắm tay hai cậu coi bộ thân thiết
lắm. Và rồi người cuối cùng cũng bước ra khỏi xe. Hai
cậu bé vội chạy đến chỗ người phụ nữ ấy. Đó là một người
đàn bà hãy còn trẻ nhưng trông thật thảm hại. Thảm đến
nỗi đám con nít sợ hãi há hóc mồm, nhìn bà rồi vụt chạy
ra khỏi cổng…

Chuyện thần bí của người đàn bà tật nguyền không
dừng lại ở đó, khi hai cậu bé đạt giải nhất ở cuộc thi
đàn dương cầm của thành phố. Hình ông Nam và hai
cậu con trên trang bìa của tờ báo lớn gây chấn động cả
khu phố. Không những như thế, một trong hai cậu tiết
lộ rằng người mẹ tật nguyền của họ chính là gia sư của
họ. Dĩ nhiên bà từ chối có mặt trên trang báo vì hình
dạng xấu xí của mình. Thế là cả khu phố lại một phen
nhốn nháo, họ dựng lên không biết bao nhiêu chuyện.
Có người bảo rằng ông Nam giàu có là nhờ của cải
của người đàn bà xấu xí đó, nếu không sao ông lại
chịu lấy người như vậy? Có người thì bảo nhờ bà xấu
xí nên bà Nam mới cho vào nhà. Chứ nếu bà là một
người đàn bà bình thường thì bà Nam mất chồng như
chơi vì "tình cũ không rủ cũng tới," vả lại bà có con,
còn bà Nam thì son sẻ. Những người lớn tuổi trong
xóm thì suy nghĩ sâu sắc hơn. Họ cho rằng bà quả là
một người đàn bà phi thường và thương con vô bờ
bến. Thử nghĩ xem, nếu chồng đã phụ bạc mình có vợ
khác, thì đối với những người đàn bà khác, vì thương
con họ sẽ cho con sang Mỹ đoàn tụ với cha. Nếu con
nghĩ tới mình, thì năm mười năm nữa, ăn học thành
tài rồi về đón mẹ, chứ ai như bà nửa người nửa ma, bỏ
làng bỏ xóm mà để theo con mình lặn lội qua đây. Cái
cảnh chồng chung mà sống lặng lẽ ở góc vườn mỗi
ngày nhìn thấy chồng mình ra vào với người đàn bà
khác thử hỏi có mấy ai chịu được? Dù ai nói

Người đàn bà trẻ bí mật đó trở thành đề tài chính cho
mọi câu chuyện hằng ngày xảy ra trong khu phố. Bà lặng
lẽ sống trong căn nhà nhỏ cuối vườn của ông Nam, không
ai biết rõ bà đóng vai trò gì trong căn nhà đó. Có người
đoán bà là vú nuôi của hai cậu bé, vì người hàng xóm
cạnh nhà nghe bà dạy hai con học, nhắc nhở hai cậu bé
làm bài, hay tắm gội… Có người đoán bà được thuê để
nấu ăn. Vì mỗi lúc trước giờ ông bà Nam về nhà, mùi
thức ăn bốc lên thơm phức, nên họ tin rằng bà là một tay
đầu bếp giỏi. Hằng ngày ông bà Nam chở hai cậu bé đi
học. Trông họ thật vui vẻ và hạnh phúc. Còn người đàn
bà chỉ ra ngoài vào mỗi sáng Chúa Nhật, người ta đoán
bà cùng hai con đi nhà thờ vì thấy trên tay họ có cầm
quyển Kinh Thánh. Nhưng chỉ ông Nam chở họ đi, còn
bà Nam thì không ra khỏi nhà vào ngày Chúa Nhật, đó là
thói quen của bà…
Không lâu sau, ông Nam mua một chiếc đàn dương
cầm và nhờ người chở về căn nhà cuối vườn đó. Cả khu
phố lại có một dịp để xì xầm bàn tán. Có lẽ quá bất ngờ
trước món quà đặc biệt này mà người đàn bà đó lần đầu
tiên xuất hiện trước hàng xóm. Tội nghiệp cho bà, có lẽ
chưa người đàn bà nào kỳ quái như vậy, một bên mặt của
bà nhăn nhúm, dị dạng kể cả tay và chân. Mặc dù nó có
thể cử động nhưng lại co rút một cách thảm hại. Phía bên
mặt bình thường kia thì lại toát lên vẻ thánh thoát
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cho con tôi những thứ nhảm nhí đó.
Bà tin ai thây kệ bà, nhưng không được dạy dỗ
con tôi."
Người đàn bà tật nguyền đó rất kiên nhẫn để cho
các bà mẹ đỗ hết sự giận dữ mà không một lời ngăn
cản đợi đến lúc họ kết thúc tất cả thì bà mời họ ngồi và
bắt đầu giải thích cho họ:
- Có phải các bà muốn tôi dạy các con của mình sẽ
trở nên những cô cậu thiếu niên chơi đàn thật giỏi có
phải không? Thì tôi đã làm đúng theo điều đó. Tôi đã
làm bằng cả trách nhiệm của mình. Những gì tôi đã
dạy hai con trai của tôi thì tôi cũng dạy con của các
bà như vậy. Việc đánh đàn không chỉ là kỹ năng đánh
trên phím, mà cả tâm tình mình lồng trong khúc nhạc.
Muốn khúc nhạc được ngọt ngào tuôn chảy thì lòng
người đánh đàn cũng phải vui vẻ hạnh phúc và tràn
ngập yêu thương. Những ngón tay gõ xuống bàn phím
phải dứt khoát không do dự, không mang theo sự sợ
hãi hay nghi ngờ. Tất cả thứ đó là từ những bài học
yêu thương mà các bà cho là nhảm nhí. Nếu chúng ta
có một người nào đó thật sự yêu thương mình, lo lắng
chăm sóc mình, không kể mình như thế nào, thì tình
yêu đó vẫn không bao giờ thay đổi. Các bà có ao ước
tình yêu đó và muốn thử nghiệm không? Tùy các bà
suy nghĩ là có cho các cháu tiếp tục hay không!

gì nhưng mọi người đều có một thắc
mắc chung là sao thấy bà không có vẻ đau
khổ, mà lúc nào cũng vui vẻ thỏa lòng. Hoàn cảnh
bà thê thảm như vậy, lẽ ra những khúc nhạc của bà
đánh lên phải thê lương sầu thảm ai oán, mà tại sao
lúc nào cũng vui tươi đầy sức sống. Có người cho
rằng bà mắc chứng tâm thần. Nhưng nếu bà bị tâm
thần sao bà có thể vừa dạy con học giỏi, vừa dạy con
đàn hay…
Sau khi hai cậu bé đoạt giải nhất của cuộc thi
dương cầm thì người đàn bà tật nguyền đó trở nên
bận rộn, nhiều gia đình khá giả gần đó đưa con đến
nhờ bà dạy đàn. Có lẽ ông Nam thấy bà quá cô đơn
nên việc có thêm vài đứa trẻ đến học đàn với bà
cũng giúp bà khuây khỏa. Vả lại căn nhà cuối vườn
cũng cách xa căn nhà lớn của ông nên cũng chẳng
làm phiền ông bao nhiêu. Thế là lớp nhạc được mở
ra trong căn nhà nhỏ cuối vườn. Người đàn bà tật
nguyền đó không chỉ dạy đàn mà còn dạy Lời Chúa
cho những đứa trẻ đó. Bà nói cho chúng biết rằng,
Chúa yêu thương nhân loại và chịu chết trên thập
tự giá vì tội lỗi thế gian. Chúa yêu chúng không
vì chúng nghèo hèn hay giàu có, Chúa yêu chúng
không vì chúng đẹp hay xấu, Chúa yêu chúng không
bất cứ vì lý do gì, nhưng Chúa yêu là vì tình yêu vô
điều kiện của Ngài. Vì thế chúng phải biết tin nhận
Chúa để được cứu, phải yêu thương nhau, đối đãi
với nhau cách nhân từ như Chúa đã yêu thương và
đối đãi cách nhân từ với con người trên thế gian
này…

Không biết người đàn bà tật nguyền đó còn nói điều
gì thêm nữa hay không mà từ đó họ trở thành những
người bạn tốt với nhau. Họ thường nấn ná chuyện trò
với bà mỗi khi đến rước con học đàn về. Không biết tự
bao giờ khu phố ông Nam đã trở nên vui vẻ và đầm ấm
hơn. Thay vì tụm năm tụm bảy bài bạc hay chỉ trích
bà này ông nọ, thì nay họ lại quây quần bên nhau, học
thêu, học đan áo, và học cả Kinh Thánh nữa. Chúa đã
thật sự thăm viếng khu phố có người đàn bà bí mật
này. Không biết có phải tiếng xầm xì về sự có mặt của
người đàn bà xấu xí tới tai ông Nam hay không mà
ông quyết định mời cả khu phố mình ở ăn mừng ngày
Từ Mẫu với nhau, và sẵn dịp cho đám nhỏ được trổ tài
chơi đàn của mình. Ngôi nhà ông bà Nam trở nên tấp
nập, người vào người ra, người giúp việc này, người
giúp việc kia. Còn các bà thì ùa về ngôi nhà cuối vườn
làm bánh trái rội ràng, ngay cả bà Nam cũng cùng làm
với họ.
Thế rồi đêm tôn vinh các bà mẹ mà mọi người chờ
đợi cũng đến. Đợi cho khách ngồi vào chỗ, ông Nam
mới dõng dạc tuyên bố lý do của buổi tối đặc biệt
này. Ông cảm tạ Chúa đã cho ông tìm lại được gia
đình mình sau mười mấy năm xa cách. Ông cảm ơn
bà Nam đã đồng ý cho ông bảo lãnh cả gia

Việc làm của người đàn bà tật nguyền đó không
được các bà mẹ ủng hộ. Có người làm ngơ và cho
rằng miễn sao con họ đàn giỏi là được rồi, nhưng
cũng có người không kềm được nóng giận chạy
đến chất vấn bà: "Tôi không trả tiền cho bà dạy
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Chức Năng Làm Cha

đình và kể cả vợ trước của ông, An
Lành, tên người đàn bà bí ẩn đó mà đến bây giờ
mọi người mới biết, đã đồng ý đi theo con mình đến
mảnh đất này…Và bức màn bí mật lần lượt được vén
lên...

Trước cuộc cách mạng kỹ nghệ, người cha có nhiều thì
giờ gần gũi con cái, chơi đùa với con và dạy con về những
giá trị tinh thần. Khi cuộc cách mạng ấy tràn sang Hoa
Kỳ thì người cha bỏ đồng ruộng tìm việc làm tại các hãng
xưởng kỹ nghệ, họ làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày nên
không còn thì giờ chăm sóc con cái.

- Tôi và An Lành lập gia đình với nhau khi chúng
tôi còn rất trẻ. Cha mẹ chúng tôi là bạn thân với nhau
nên họ mong muốn kết thông gia khi chúng tôi còn
trong bụng mẹ. Lấy nhau được vài năm, An Lành
sinh được một bé trai. Thời gian ấy đất nước có nhiều
biến động, cha mẹ hai bên thúc giục nên tôi quyết
định ra đi tìm tự do, và có cơ hội đem gia đình ra khỏi
hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại. Khi ấy An Lành đang
mang trong bụng đứa con thứ hai. Thế là tôi và An
Lành phải xa nhau. Ngờ đâu một năm sau, cả xóm
của tôi bị một trận hỏa hoạn thiêu hủy. Cha mẹ An
Lành cùng qua đời trong ngọn lửa đó, còn An Lành
vì cứu các con và người mẹ già của tôi mà gương mặt
bị biến dạng. Kể từ đó tôi mất tin tức gia đình mình.
Gặp những người quen trong xóm, tôi đều hỏi thăm
về gia đình mình nhưng họ cho biết rằng cả gia đình
tôi đã không còn nữa. Tôi sống dở chết dở, và gần
như điên dại trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng ấy
thì may mắn thay một người đã đến bên giúp tôi vượt
qua đau đớn cũng chính là vợ tôi bây giờ. Đến lúc
mẹ tôi sắp qua đời, vị bác sĩ, người chữa trị cho mẹ
tôi làm chứng về ân sủng diệu kỳ của Chúa Nhân Từ.
Những lời chia sẻ của bác sĩ đã chạm đến lòng đau
khổ của vợ tôi, và gia đình tôi đã tin nhận Chúa. Nhờ
có Chúa mà An Lành đã tìm lại được ý nghĩa của
cuộc sống và quyết định hoàn thành tâm nguyện của
mẹ tôi là cho các con tôi tìm lại cha nó… Nếu không
có Chúa, gia đình chúng tôi sẽ không có ngày nay.
Nếu không có Chúa, thì dù An Lành thương con đến
mấy cũng không thể chịu nỗi thách thức quá lớn này.

Những người cha ngày nay hầu như giữ vai trò là người
kiếm cơm nuôi gia đình. Hình ảnh này có thể thay đổi
được chăng?
Trẻ em trong lứa tuổi 12-19 rất cần sự hướng dẫn của
người cha. Có cha hướng dẫn, các em mới tiến bộ trong
việc học. Được cha chăm sóc, thương yêu, các em mới tự
tin mà ganh đua với chúng bạn. Các em học được nhiều
điều khi ngắm mình cha mình làm việc và nghe cha mình
giải thích điều hay lẽ phải.
Nhưng những áp lực của đời sống phức tạp hiện nay
khiến nhiều người cha không có thì giờ cho con cái. Tuy
nhiên một cuộc khảo sát cho thấy rằng, những người cha
sinh sau năm 1965 dành thì giờ cho con nhiều hơn những
người cha trong thời kỳ hậu chiến (sau 1945). Trong thời
kỳ hậu chiến này, người cha dành cho con 2.2 giờ mỗi
ngày; còn người cha sau 1965 dành cho con 3.4 giờ mỗi
ngày, tăng 50 % so với trước kia. Cuộc khảo sát của Hội
Điều Hành Nhân Lực khám phá rằng các ông ý thức việc
quân bình việc làm ở sở và ở gia đình hơn là các bà.
Những người cha biết yêu thương con đúng cách thường
dành thì giờ vui đùa với con. Họ giảm bớt giờ xem TV để
dạy con cách thay bánh xe cũ hay cắt cỏ, chăm sóc vườn
tược… Các ông sắp đặt công việc rõ ràng và có kỷ luật để
khuyến khích con cái dù có khi chúng làm hỏng việc.
Chúng ta cần để ý các câu hỏi dành cho con cái sau
đây:

Ông Nam nói đến đây thì nghẹn lời, mặc cho nước
mắt tuôn tràn. Không chỉ riêng ông, mà mọi người
đều cảm thấy mọi vật chung quanh mình mờ nhạt qua
làn nước mắt. Thật, chỉ có tình yêu của Chúa mới có
năng quyền thấp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng
trong lòng mỗi người. Không chờ lâu hơn nữa, hai
cậu con trai chạy đến ôm chằm mẹ mình. Chắc chắn
đây là giây phút đẹp nhất mà người mẹ đó xứng đáng
được tận hưởng…

- Những nhu cầu nào em cần cha ung ứng cho em?
- Có những nhu cầu nào mà cha em không cung ứng
được?
- Cách cư xử tốt đẹp của cha giúp em được gì?
- Có những mặt tiêu cực, bất lợi nào gây nên những hậu
quả xấu mà em phải gánh chịu?
Trả lời những câu hỏi trên sẽ cho thấy con cái chúng ta
đang ước ao điều gì. Chính chúng ta phải đáp ứng nguyện
vọng của con cái. Có thể ví tiền của chúng ta sẽ vơi đi chút
ít, nhưng chúng ta sẽ thu được những lợi lộc vô giá.

Vân Phương
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Nói xong, anh gọi cho nhân viên dọn phòng: “Có hai
người khách cần phòng nghỉ đêm nay, nhưng khách sạn
chúng ta hết phòng rồi. Vậy nhờ chị dọn giúp phòng
riêng của tôi cho họ. Chị nhớ dọn dẹp thật sạch sẽ nghe.
Cám ơn chị nhiều lắm.” Mười lăm phút sau, phòng được
chuẩn bị xong. Anh nhân viên lễ tân đưa hai người khách
đến phòng riêng của mình và nói: “Thưa ông bà, đây
không phải là phòng tốt nhất trong khách sạn, nhưng là
nơi yên tĩnh. Ông bà tạm nghỉ vậy. Tôi sẽ cho người
mang trà nóng cho ông bà. Chúc ông bà ngủ ngon!”

Định Nghĩa Thành Công
Có bao giờ Bạn tự hỏi thế nào là thành công không?
Có phải làm được nhiều tiền, tên tuổi được đăng trên các
mặt báo, trở nên một người nổi tiếng, một nhân vật quan
trọng trong xã hội v.v…? Dĩ nhiên là không! Thật ra, làm
được nhiều tiền không có gì là sai, với điều kiện kiếm tiền
một cách hợp pháp và tiêu tiền một cách hữu lý. Được nổi
tiếng cũng vậy, miễn là được nêu tên với tiếng tốt. Những
người thật sự biết sống và có kinh nghiệm sống trên đời
này đều đồng ý rằng, chúng ta không thể dùng vật chất để
đo lường sự thành công được.

Một năm rưỡi sau đó, một đại khách sạn được xây
cất tại thành phố New York tên Waldorf Astoria. Ðây là
khách sạn sang nhất ở New York lúc bấy giờ. Chủ khách
sạn là ông John Jacob Astoria. Khi cần tuyển người quản
lý khách sạn, ông Astoria liền nhớ đến anh nhân viên lễ
tân đã nhường phòng ngủ của mình cho vợ chồng ông
trong một đêm mưa gió. Ông cho người đến Philadelphia,
tìm anh nhân viên lễ tân và mời anh về làm quản lý cho
khách sạn Waldorf Astoria.

Vậy, thành công là gì? Người thành công là người thế
nào? Nhà văn nổi tiếng người Anh là ông H. G. Wells nói
rằng: “Tiêu chuẩn thật để đo lường sự thành công là tỉ lệ
giữa những gì chúng ta có và những gì chúng ta cho người
khác.” Ông Norman Vincent Peale, một nhà văn tôn giáo
và luân lý của Mỹ thì cho rằng: “Những người có thái
độ sống tích cực thường là những người thành công trên
đời.” Có thể nói người thành công là người biết tổ chức,
sống quân bình, biết tự kiểm soát, có trí óc trong sạch
và thanh thản. Người thành công là người không bao giờ
lẫn lộn giữa phải và trái, không bao giờ gian dối, biết giữ
lời hứa, và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tóm lại, người
thành công là người sống như đáng phải sống.

Anh nhân viên này thành công vì anh đã sống với một
thái độ tích cực giúp đỡ người khác. Lời Chúa Giê-xu
phán: “Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng
sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa”
(Mác 4:24). Những người thật sự thành công trên đời đều
là những người đã biết cho. Họ là những người cho với
nụ cười vì họ biết thương yêu người khác.
Kinh Thánh cũng cho biết có ba điều tồn tại. Ðó là
Ðức Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu, nhưng Tình Yêu vĩ đại
hơn cả. Không một ngôn ngữ nào mà không có chữ tình
yêu, vì không một dân tộc nào lại không có những người
mẹ yêu con, vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, con cái yêu
thương cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè thật sự yêu nhau.
Có thể nói, khi tình yêu thiếu mất trong người nào, người
ấy đã tự hạ mình xuống hàng thú vật.

Vấn đề là làm thế nào để thành công. Một trong những
cách để thành công là phải sống cho tha nhân, nghĩa là cho
người khác chứ không phải chỉ cho mình. Phải thành thật
mà nói, người thành công là người biết cho người khác
những gì mình có, chẳng hạn như tiền bạc, của cải, tình
yêu, hay mối quan tâm. Người thành công không thể sống
ích kỷ, sống bất cần người khác.
Vào một đêm mưa tầm tả, tại một khách sạn nhỏ ở
Philadelphia, anh nhân viên lễ tân đang đọc sách vì anh
cho rằng không ai vào khách sạn lúc nửa đêm, và thật ra
thì khách sạn cũng không còn phòng trống nào. Từ bên
ngoài, một cặp vợ chồng áo quần tươm tất bước vào và
hỏi thuê một phòng để nghỉ đêm. Anh nhân viên hơi bực
vì đang đọc đến đoạn hấp dẫn, định trả lời thẳng thừng là
“khách sạn hết chỗ,” nhưng thấy bên ngoài trời mưa, nên
anh thay đổi với giọng điệu lễ phép: “Thật xin lỗi ông bà,
khách sạn đã hết phòng rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng xem thử
có cách nào giúp ông bà tạm trú đêm nay không.”

Tình yêu thúc đẩy chúng ta biết trao cho, biết phục
vụ, biết giúp đỡ người khác. Cũng vì tình yêu mà Thiên
Chúa đã cho nhân loại một món quà vĩ đại nhất: Chúa
Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là hiện thân của Tình Yêu
Trời. Ngài đến để cống hiến chính mạng sống Ngài làm
sinh tế chuộc tội cho loài người. Trong Chúa Giê-xu,
chúng ta thấy động từ “cho” rõ ràng hơn hết, và cũng
trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta tìm được ý nghĩa
của tình yêu mà con người tội lỗi đã đánh mất từ bao giờ.
CTM
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Trước và Nay
Nhân ngày Từ Phụ, mới quý độc giả cùng suy ngẫm về hình
ảnh người cha ngày trước và người cha ngày nay có điểm giống
và khác nhau thế nào.
l

l

l

l

l

l

l

l

Ngày trước, nếu cha có được căn nhà để che mưa, che nắng
cho gia đình mình, đó là thành công.
Ngày nay, cha tạo dựng một ngôi nhà có trần cao, có hồ bơi,
có ga-ra chứa được 4 xe, đó chỉ là một ngôi nhà nghỉ dưỡng.
Ngày trước, cha để áo quần cũ của mình cho con mặc. Ngày
nay, con cái vất bỏ quần áo cũ của cha mình.
Ngày trước, cha thường truyền nghề lại cho con.
Ngày nay, cha mong con về nhà nghỉ hè đủ lâu để dạy cha
cách sử dụng máy điện toán.
Ngày trước, cha đi làm về, ngồi vào bàn ăn có đủ mặt vợ
và các con.
Ngày nay, cha đi làm về thấy trên bàn ăn một mảnh giấy với
lời nhắn: “Thằng Hai đi chơi banh, thằng Út đến nhà bạn
làm bài, còn em đi mua vài món đồ sẽ về muộn. Anh ăn tối
trước nhé.”
Ngày trước, cha con vừa câu cá vừa tâm tình với nhau.
Ngày nay, cha giật cái ống nghe khỏi tai con và hét lên:
“Mau đi làm bài.”
Ngày trước, cha tặng con một hộp bút, con mừng lắm. Ngày
nay, cha đưa con đi mua sắm ở tiệm đồ chơi trẻ em, con lắc
đầu nguây nguẩy bảo: “Không! Con chỉ muốn trò chơi điện
tử Sega thôi.”
Ngày trước, cha thưởng thức một bữa ăn lý thú khi cùng
mọi người trong nhà chia sẻ những câu chuyện vui trong
bữa ăn. Ngày nay, một bữa ăn vui vẻ là khi cha mua thức ăn
nhanh từ hiệu Mc Donald về cho con.
Ngày trước, cha được cho là biết lo lắng cho con khi cha
thỉnh thoảng la rầy hoặc ngăm đe con.
Ngày nay, cha được cha cho là biết lo lắng cho con khi cha
dành thì giờ dạy con một môn thể thao nào đó.

l Ngày trước, cha vào phòng con, con đứng dậy nghiêm chỉnh

chào.
Ngày nay, cha vào phòng con, con chau mày và nói: “Cha
xâm phạm không gian riêng của con rồi.”

Điều cuối cùng.
l

Ngày trước, người cha không được đánh giá xứng đáng
Ngày nay, người cha cũng không được đánh giá xứng
đáng.
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Lá Rụng Về Cội

        
(dựa theo chuyện "Đứa con hoang đàng"
trong Kinh Thánh Phúc Âm Lu-ca)

Con bỏ Cha, từ độ ấy,
Tiền mang theo… như gậy thằng mù!
Thương con giữa chốn thực hư,
Quê người xứ lạ, mịt mù gió trăng.
Còn tiền..tình nghĩa lăng nhăng,
Hết cơm, hết gạo ... cắn răng khóc thầm.
Tỉnh mộng, trời đất tối tăm,
Cô đơn lạnh lẽo, đò ngang xa bờ.
Tội bất hiếu... cảnh bơ vơ,
Xa rời nguồn cội, lệ mờ đắng cay!
Cây Đa, bến cũ còn đây.
Nhớ con, Cha vẫn ngày ngày đợi trông!
Chuyện qua, như nước xuôi dòng,
Biển hồ lai láng..mừng con trở về.
Tiệc tùng, áo mới phủ phê!
Lòng Cha phấn khởi… trăng quê ngọt bùi!
Mặc ai bàn tới, nói xuôi..
Lá rụng về cội, tô bồi mầm non.
Ngàn năm sự sống trường tồn...
Gia đình hạnh phúc, xóm làng yên vui!
                           Austin,TX 2017
                           BS Tô Đình Đài

Mười Ðiều Răn cho Cha Mẹ
Trẻ con lớn lên không có gì bảo đảm rằng chúng sẽ là những người tốt. Dù cha mẹ có dạy dỗ và săn
Chaân Trôøi Môùi
sóc con kỹ đến đâu cũng không chắc gì chúng thực hiện những gì chúng ta nghĩ là chúng nên làm. Trẻ con
như chiếc xe hơi hoặc là khó lái hoặc là mất thắng.
Nhưng như thế không có nghĩa là cha mẹ không có trách nhiệm nào cả. Cha mẹ vẫn có trách nhiệm vaên phaåm nguoàn soáng
phải giúp cho con cái nên người thiện hảo. Có người đã đề nghị mười điều răn dành cho cha mẹ như sau:
phaùt haønh
1. Hãy dùng Lời Chúa để dạy con (Phục Truyền 6:4-9).
Với sự cộng tác của:
2. Dạy con biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai (I Các Vua 1:6)
3. Coi con cái như ân huệ Chúa ban cho (Thi Thiên 127:3)
Gia Linh, Nguyễn Sinh,
4. Hướng dẫn con theo những đường lối đạo đức (Châm Ngôn 22:6).
Thiên Đăng, Tô Đình Đài,
5. Áp dụng kỷ luật đối với con (Châm Ngôn 29:17).
Trưng Vương, Vân Phương,
6. Thương con vô điều kiện (Lu-ca 15:11-32)
7. Ðừng gây cho con giận dữ (Ê-phê-sô 6:4)
Vĩnh Phước.
8. Làm gương tốt cho con kính trọng (I Ti-mô-thê 3:4)
9. Cung cấp nhu cầu thể chất cho con (I Ti-mô-thê 5:8)
10. Truyền đức tin sang cho con (II Ti-mô-thê 1:5).
Không có gì bảo đảm, nhưng nếu chúng ta hết lòng thương con và nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ thay đổi cuộc
đời của con chúng ta.
Nguyễn Sinh
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