
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM BIẾT CÓ 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU ANH  
CŨNG NHƯ EM . 
 
Sau 21 năm chung sống, một ngày, tự nhiên vợ của 
Peter nói với ông: “Anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn 
tối, xem phim. Em yêu anh, nhưng em biết người đó 
cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian ở bên 
cạnh anh”. Peter thật bất ngờ khi nghe vợ khuyên, 
nhưng khi vợ “bật mí” người ấy chính là mẹ ruột của 
ông thì Peter vui vẻ điện thoại ngay.  
Mẹ của Peter góa bụa đã 19 năm và sống một mình. 
Peter bận rộn công việc, con cái nên rất ít gặp mẹ. 
Nhận được điện thoại mời ăn tối của Peter, người mẹ 
ngạc nhiên: “Có chuyện gì không ổn hả con? Con khỏe 
không?”. Peter trấn an mẹ: “Mọi chuyện vẫn tốt, đơn 
giản là con muốn hai mẹ con mình ăn tối với nhau”.  
Cuối tuần đó, Peter lái xe đến đón mẹ. Khi Peter vừa 
đến cửa, mẹ đã đứng đợi. Bà mặc lại bộ váy áo trang 
trọng của dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà 
không quên uốn tóc và trang điểm nhẹ. Bà cười rạng 
rỡ: “Mẹ khoe với bạn là con mời đi ăn tối, các bà ấy rất 
ấn tượng về điều này”. Người mẹ vô cùng tự hào khi 
khoác tay con trai bước vào một nhà hàng ấm cúng và 
nổi tiếng với thức ăn ngon.  
Lúc Peter xem thực đơn, bà lại mỉm cười: “Nhìn cảnh 
này, mẹ nhớ lúc con còn bé, mẹ toàn xem thực đơn để 
chọn món ăn phù hợp với con”. Peter trìu mến: “Bây 
giờ con sẽ làm thay mẹ”. Họ say sưa trò chuyện suốt 
bữa tối. Khi Peter tiễn mẹ về đến nhà, người mẹ nói: 
“Lần sau chúng ta lại ăn tối với nhau nhé, nhưng hãy 
để mẹ mời con”.  
Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Peter qua đời vì một 
cơn đau tim. Ít lâu sau, Peter nhận được một phong bì, 
trong đó có bản sao một hóa đơn trả trước ở chính nhà 
hàng mà Peter và mẹ mới đến ăn tối. Kèm với hóa đơn 
là lời nhắn của mẹ: “Con trai thân mến. Mẹ đã trả tiền 
trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc có thể cùng con 
trở lại đây lần nữa, nhưng mẹ vẫn trả tiền cho hai phần 
ăn - dành cho con và con dâu của mẹ. Chắc con không 
biết rằng bữa tối hôm ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ. 
Thương con nhiều”. 
    (sưu tầm trong báo Mỹ) Vinh Diep 

 

IM LẶNG CỦA LÒNG TIN 
 
   Ông Ga-ro-đi một nhà chính trị người  
   Pháp có bà vợ rất nhan sắc lại thêm đức  
   hạnh. Thế nhưng, ông lại quá hăng say  
   con đường chính trị và hầu như quên cả  
   vợ con. Rồi một hôm ông bỏ nhà ra đi  
   không một lời từ giã vợ hiền. 
 
   Sau nhiều năm mải miết với công việc  
   của đất nước. Cuối cùng, ông bị cách  
   chức khỏi nghị viện. Thất vọng và chán  
   nản, lúc bấy giờ ông mới tưởng nhớ tới  
   người vợ đã ba mươi sáu năm xa cách.  
   Ông quyết định trở lại với bà. Gõ cửa 
                                  vào nhà, ông thấy trên bàn cơm dọn  
                                  sẵn hai chỗ. 
 
Ông ngạc nhiên lịch sự hỏi: 
-Xin lỗi, em đợi ai chăng? 
 
Bà vợ âu yếm nhìn chồng trả lời: 
-Vâng, đã từ lâu em vẫn chờ anh. 
 
* * * 
 Trong lúc Ông Ga-ro-đi lặng lẽ bỏ nhà ra đi, thì bà Ga-ro-đi âm 
thầm ở nhà chờ đợi. Trước sự phụ bạc của chồng, bà Ga-ro-đi đã 
đáp lại bằng sự trung thành với tình yêu. Sự im lặng của bà là sự 
im lặng của chờ đợi, của hy vọng, bất chấp những năm tháng dài 
đằng đẵng. Và quảthật, hy vọng của bà đã trở thành hiện thực, đã 
chắp lại mối dây hạnh phúc gia đình. 
 
Nhìn vào xã hội hiện nay, biết bao gia đình đang đi vào cảnh 
đổvỡ hoang tàn. Phải chăng thiếu vắng những người vợ,những bà 
mẹ biết kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng của tình thương và hy 
vọng. 
 
Có thể nói cuộc đời của Mẹ Maria được bao phủ với cái màn của 
sự im lặng. Bắt đầu từ sự im lặng của nhà Nazareth trong ngày 
Truyền Tin, trải qua ba mươi năm âm thầm dưỡng dục Chúa 
Giêsu, ba năm lặng lẽ theo dõi bước chân truyền giáo của con, và 
cuối cùng im lặng đau khổ dưới chân thập giá trên đồi Canvê. 
 
Tuy nhiên, sự im lặng của Mẹ Maria không phải là thứ im lặng 
trống rỗng, im lặng của buồn thảm hay thất vọng, nhưng là thứ 
im lặng phong phú, im lặng của lòng tin sắt đá, của hy vọng vững 
vàng, của tình thương có sức nảy sinh đời sống mới. 
 Mẹ đã tìn và chính trong im lặng của lòng tin, Ngôi Lời, Con 
Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Mẹ. Sự im lặng của Mẹ đã 
được lấp đầy bằng chính Lời Hằng Sống, Lời của Sự Sống, Sự 
Thật và Tình Yêu. 
 
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp chúng con giăng thẳng cánh 
buồm Ðức Tin trong cuộc sống. 
 
Xin dọi chiếu ánh sáng Lời Chúa trong đời sống chúng con, để 
chúng con biết đến với anh em đang sống trong sự im lặng của 
thất vọng, của u mê, của lầm lạc bằng chính Lời Hằng Sống và 
Tình Thương của Chúa. Amen. 
 
       Veritas 
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