
  
“Đôi mắt của mẹ” 
 
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét 
mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu 
đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm 
nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường tìm 
tôi khiến tôi cảm thấy ngượng. Sao 
bà lại có thể làm như thế với tôi? 
Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái 
nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. 
Ngày hôm sau, một trong những 
đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, 
tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”. 
 
Lúc ấy, tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ 
muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học 
về, tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò 
cười!”. Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến 
những lời nói đó. Vì lúc ấy, lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi 
cũng chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ 
muốn thoát ra khỏi nhà để không còn liên hệ gì với mẹ 
nữa. Vì thế, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ. Và sau 
cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore. 
 
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ 
tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình và 
nói dối mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với mái ấm nhỏ 
và những tiện nghi vật chất có được ở Singapore. Tôi mua 
cho mẹ một căn nhà nhỏ. Thỉnh thoảng, tôi lén vợ gửi một 
ít tiền về biếu bà và tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi 
buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Thế nhưng một 
ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không 
gặp tôi. Thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các 
cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước 
cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. 
Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện nên hét lên: “Sao 
bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. 
Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời: “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” 
và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong 
suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm tôi bị chúng 
bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ mẹ còn định phá hỏng 
cuộc sống đang có của tôi hay sao? 
 
Một hôm, nhận được lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi 
đến, tôi nói với vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, 
tôi ghé qua căn nhà của mẹ vì tò mò hơn là muốn thăm 
mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng, mẹ tôi đã mất vài ngày 
trước đó và do không có thân nhân nên sở an sinh xã hội 
đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt 
nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ viết: 
 
 “Con yêu quý, 

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám 
qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. 
Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi 
họp mặt nhưng mẹ sợ không bước nổi ra khỏi giường để 
đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn 
bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. 
 
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và 
hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con 
lớn lên mà bị khuyết thiếu cơ thể nên mẹ đã cho con một 
bên mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác 
sĩ có thể thay mắt cho con. Tuy nhiên, chưa bao giờ mẹ 
hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người. 
Mẹ cũng kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. 
Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của 
mẹ, thay cho mẹ. 
 
Mẹ yêu con lắm!”. 
 

 
ác bạn thân mến, đọc đến đây các bạn cũng hiểu  
được phần nào tâm trạng thương tiếc và hối hận của 
người con trai trong câu chuyện trên… Có những 

giọt nước mắt ăn năn, có những giọt nước mắt đau khổ, có 
những giọt nước mắt đem lại hạnh phúc cho người khác. 
Có những giọt lệ làm lay chuyển tâm hồn người khác. Giọt 
nước mắt của người mẹ luôn có tác dụng rất lớn đối với 
con cái. Giọt nước mắt của thánh nữ Monica đã biến đổi 
cả cuộc đời của Augustinô,  người con trai, đầu lòng thông 
minh nhưng ngang tàng, trụy lạc. Thánh nữ Monica đã cầu 
nguyện,  đã khóc lóc. Chúa đã nhậm lời và ban cho con 
của thánh nữ là Augustinô ơn cải hóa từ tâm, ơn đổi mới 
tâm hồn, ơn làm đẹp con tim: con tim mới, cái nhìn mới . 
 
Năm 332 Thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh 
Augustinô, được sinh tại Tagas, Bắc Phi. Thánh nữ được 
dưỡng dục trong một gia đình Công Giáo đạo hạnh. Năm 
22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, thánh nữ đã kết hôn với 
Patricius thuộc dòng dõi quí phái, nhưng tính tình xấu xa, 
ngang ngược, độc ác và nhiều tuổi hơn Monica. Đau khổ 
nhưng Monica đã chấp nhận ý cha mẹ và âm thầm cầu 
nguyện cho chồng vì thánh nữ xác tín mình sẽ cứu được 
một linh hồn trở về với Chúa.  
 
Monica phải sống những chuỗi ngày trong đau khổ cả về 
tinh thần lẫn thể xác, trong nước mắt và cầu nguyện tha 
thiết với Chúa và luôn sống theo tinh thần Phúc Âm theo 
tình thương của Chúa Kitô, Monica vẫn kiên trì chịu đựng 
mọi sự khó hằng ngày theo thánh ý Chúa. Monica vẫn một 
lòng yêu mến và kính trọng chồng và mẹ chồng; trong 
cách sống bà luôn nêu gương sáng cho các con và giáo dục 
các con theo tinh thần Phúc Âm của Chúa.  

Monica đã biết biến mọi giây phút trong cuộc đời của bà 
trở thành những giây phút, những cơ hội hồng ân để thay 
đổi lòng người khác. Chính cái phút giây bà vâng lời cha 
mẹ kết hôn với Patricius đã thay đổi đời bà, nghĩa là bà đã 
chấp nhận điều mình không ưa thích để biến nó thành phút 
giây cứu độ cho mình và cho người mình sẽ sống, sẽ nhận 
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làm chồng dù rằng bà biết bà sẽ phải đau khổ nhiều, phải 
hy sinh, phải từ bỏ. Tình yêu Đức Kitô thúc bách bà . Bà 
đã đi tới cùng, bà đã làm thay đổi chồng, con và biến đổi 
người con trụy lạc,ham chơi, ham lạc thú là Augustinô trở 
nên người con tốt, người con đẹp cho Giáo Hội . 
 
Nhờ lòng quả cảm, đức tính khiêm nhường, và nhờ cầu 
nguyện vững tin vào Chúa. Sau cùng, chính Ông Patricius 
và bà mẹ chồng cũng ăn năn hối hận và xin lãnh nhận bí 
tích Thánh Tẩy và trở nên người Công Giáo vào năm 371. 
Ít lâu sau trong năm 371, ông Patricius qua đời trong niềm 
tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Hai người con là Navigio và 
Perpetua cũng xin chịu phép Thanh Tẩy và gia nhập giáo 
hội Chúa. Sau này cả hai đã đi tu dòng. 
 
Nhưng Chúa vẫn để Monica tiếp tục vác Thánh Giá theo 
chân Chúa. Thánh Giá đó là chính người con trưởng của 
bà, ông Augustinô. Augustinô là một người rất thông 
minh, lanh lợi và hoạt bát, lại thích giao du bạn bè và thích 
sống đời sống tự do, phóng khoáng, trụy lạc như người bố 
trước đó.   
 
Monica cầu nguyện, khóc lóc và làm rất nhiều việc đền tội 
cho người con. Thánh nữ đã xin nhiều linh mục nói 
chuyện với cậu. Cậu không chịu từ bỏ lối sống tội lỗi của 
mình, dù mẹ nói mấy mặc lòng, Augustinô nhất định 
không chịu gia nhập đạo thánh Chúa, vì ông không thích 
lối sống theo lề luật của Chúa và Giáo Hội. Trái lại ông 
thích sống theo các quan niệm của các triết thuyết và giáo 
phái có quan điểm sống tự do và buông thả hơn. 
 
Nhưng Monica không sờn lòng nản chí! Khi Augustinô 
trốn ngài sang Rôma, Monica đã theo sau con mình. Tới 
Rôma, Monica nhận thấy Augustinô đang dạy học bên 
thành Milan, Monica lại sang Milan.  Và trong tất cả 
những năm đó, Monica không ngớt cầu nguyện cho 
Augustinô con trai của ngài. Tình yêu và niềm tin của 
thánh nữ Monica vĩ đại biết bao!  Sau những năm dài cầu 
nguyện và sống trong nước mắt, rốt cục Augustinô đã 
được ơn trở lại. Phần thưởng dành cho thánh nữ Monica 
thật lớn lao! Augustinô không chỉ là một Kitô hữu tốt lành 
như ước nguyện của Monica, mà ngài còn là một linh 
mục, một giám mục, một tác giả vĩ đại và là một vị thánh 
rất mực nổi danh. 
 
Thánh nữ Monica qua đời năm 387 tại Ostia, bên ngoài 
thành phố Rôma.  Augustinô đã ở bên giường thánh nữ lúc 
ngài về trời. Hạnh tích sáng ngời của thánh nữ đã khiến 
Giáo Hội tôn vinh ngài là bổn mạng của các bà mẹ, cách 
riêng các bà mẹ Công Giáo. 
 
Lạy Chúa,  giữa những nghịch cảnh của cuộc sống gia 
đình, xin Chúa cho chúng con là những bà mẹ Công Giáo 
luôn biết siêng năng cầu nguyện. Ngay cả đôi khi lời cầu 
nguyện của chúng con xem ra chưa được chấp nhận ngay, 
xin cho chúng con không sờn lòng nản chí nhưng biết phó 
thác vào ơn quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con 
hiểu rằng không phải những lời nói suông của chúng con 
nhưng chính là những chứng tá yêu thương của chúng con 
trong những hy sinh hàng ngày mới đem lại ơn hoán cải 
cho những người xung quanh chúng con. 
 
(Nguồn: Cựu Chủng Sinh-Tiểu Chủng Viện SàiGòn) 
 

CẢM TẠ & TRI ÂN 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gia Đình chúng con (Thanh Nguyễn & Ý 
Nhi) xin chân thành Cảm tạ:  
 
 Cha Giám Đốc Đền Thánh Mẹ La 

Vang/Las Vegas Đồng Minh Quang 
 Cha Sáng Lập CT/TTHN/GĐ Phêrô 

Chu Quang Minh 
 Cha Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang 

Giuse Nguyễn Đức Trọng 
 Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá/GV/ LV 
 Quý Hội Đồng Mục Vụ 
 Quý Đạo Binh Hồn Nhỏ Las Vegas 
 Quý Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
 Quý Anh Chị CT/TTHN/GĐ 
 Quý Anh Chị Ca Đoàn Mẹ La Vang 
 Quý Chị Quán La Vang 
 Cùng Qúy Cộng Đoàn 
 
Đã điện thoại, điện thư chia buồn, hiệp 
dâng Thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, xin 
lễ, cho linh hồn Cha chúng con:  
 

GIUSE NGUYỄN ĐỨC THIỆP 
Sinh: 20.6.1930 

Nguyên Quán: Phủ Lý, Hà Nam 
Đã được Chúa gọi về: 

Ngày 17 tháng 7 Năm 2015 
Hưởng Dương 85 tuổi 

 
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển 
cầu của Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân 

cho Quý Cha, Qúy Sơ, Quý Hội, Đoàn Thể 
và Quý Ông Bà Anh Chị Em  

 
TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ 

Thay Mặt Gia Đình 
Nguyễn Thanh & Ý Nhi Võ 
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