
 
“Chúc tụng Chúa vì muôn ngàn 
đời Người vẫn trọn tình 
thương, 
Tạ ơn Mẹ vì Người đã ra tay 
cứu giúp con trong giây phút 
khốn cùng...” 
 
Cách đây không lâu, tôi đã viết 
câu mở đầu như thế trong một 
điện thư gởi cho gia đình và 
bạn bè thân thiết xa gần để cám 
ơn họ về những lời cầu nguyện, 
thăm hỏi, chia sẻ và nhất là 
nâng đỡ tinh thần chúng tôi 
trong những ngày nhà tôi đột 
ngột lâm trọng bệnh. Quả 
thật, nhờ sức mạnh của lời 
cầu nguyện, Chúa đã xót 
thương qua sự cứu giúp của 
Đức Mẹ, nên nhà tôi đã được chữa trị và hồi phục nhanh 
chóng. Tuy rằng sức khỏe của Anh không còn được như 
những ngày xưa cũ nhưng chúng tôi không thể phủ nhận 
một sự thật về hạnh phúc hiện tại mà chúng tôi đang sống 
đây chính là hồng ân của Chúa, cho dù hạnh phúc đó có 
mong manh như kiếp nhân sinh của mỗi con người… 
 
Vào một buổi sáng sớm Chúa Nhật, khi chúng tôi đang 
chuẩn bị đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, chồng tôi thình lình 
bị đột quỵ trong nhà tắm mà không hề có dấu hiệu báo 
trước. Khi tôi nghe tiếng kêu thất thanh của Anh gọi lớn: 
“Em ơi, cứu Anh”, tôi đã lao ngay về phía đó. Cảnh tượng 
trước mắt làm cho tôi như tê cứng người, hai chân tôi co 
quắp lại như muốn quỵ xuống, miệng lắp bắp không nói 
thành lời…Tôi cố hết sức mình để trấn tĩnh trong vài giây 
đồng hồ rồi chạy nhanh vào đập cửa phòng con trai tôi lúc 
đó còn đang ngủ. Ôi, Tạ ơn Chúa! Hôm ấy cái nhà tắm 
chính,  bị hư nước nóng chưa kịp sửa và chồng tôi đã dùng 
nhà tắm đứng nên còn kịp bước ra, gọi tôi xong rồi mới ngã 
xuống. Cánh cửa nhà tắm này vì ít dùng hay bị rít nên anh 
chỉ khép hờ lại mà không khóa chốt… Hai mẹ con lập tức cố 
khiêng chồng tôi ra ngoài rồi gọi 911, đo áp huyết máu, trời 
ơi lên cao quá rồi vì trước đây, anh đã từng có tiền sử về 
bệnh này. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, Anh đã thổn 
thức kêu lên: “Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu con”. Trời đất 
quay cuồng, bóng tối bủa vây tứ phía, nghĩ mình sẽ không 
qua khỏi, Anh nắm chặt tay tôi tha thiết xin phó linh 
hồn…Bỗng nhiên, mắt Anh sáng lên như reo vui! Sau này 
khi tỉnh lại, Anh kể rằng lúc đó Anh như mơ thấy Đức Mẹ 
mặc áo màu xanh da trời, tay bồng Chúa Cứu Thế nên Anh 
cố nắm lấy vạt áo của Đức Mẹ để kêu cầu tha thiết trong 
niềm hy vọng dâng cao…Tôi bấm điện thoại gọi cho chú em 
rể gần nhà là thừa tác viên Thánh Thể để xin đưa Mình 
Thánh Chúa cho Anh trước khi quá trễ vì đường từ nhà tôi 
qua nhà thờ chỉ không đầy 10 phút. Nhưng tiếc thay, xe cứu 
thương đã tới, sau khi làm thủ tục khám bệnh nhân chớp 
nhoáng, họ đã quyết định phải chuyển gấp vào bệnh viện 
gần nhất… 
 

Mấy năm trước đây, tôi đã từng 
ngồi xe cứu thương nhiều lần 
khi cần thiết phải chuyển Ba 
Mẹ tôi lúc sinh tiền vào bệnh 
viện để cứu chữa kịp thời. Dù 
hết sức thương yêu, lo lắng và 
đau lòng mỗi khi thấy sức khỏe 
của Ba Mẹ tôi sa sút đến độ 
phải đi cấp cứu, nhưng cảm 
giác ấy không đáng sợ như giây 
phút tôi phải ngồi bên chồng 
trong tâm trạng hốt hoảng tột 
cùng vào buổi sáng hôm đó. 
Đầu óc tôi trống rỗng đến lạ 
thường, không còn suy nghĩ 
được gì. Thậm chí, có thể 
gương mặt tôi trở nên mất hết 
thần sắc nên anh tài xế xe cứu 
thương đã yêu cầu nhân viên 
chẩn mạch tim, đo áp huyết 

máu để biết chắc rằng tôi không phải là người cần cấp cứu 
trước ngay khi đến bệnh viện. 
 
Thế rồi những giây phút căng thẳng ấy đã qua đi. Tạ ơn 
Chúa! Không đúng như chẩn đoán lúc ban đầu là nhà tôi 
100% đã bị đứt mạch máu rồi (stroke) vì nhà tôi không bị 
bán thân bất toại là điều tôi rất lo sợ. Anh cũng không bị 
chấn thương ở não nên nói năng, đi đứng vẫn bình thường. 
Sau nhiều xét nghiệm và hội chẩn, cuối cùng Bác sĩ đã tìm 
ra nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ vì do tim nhà tôi có vấn 
đề nên cần giải phẩu để đặt máy trợ tim ngay (pace-maker). 
 
Những ngày ở bên chồng trong bệnh viện, tôi có thời gian 
thinh lặng, cầu nguyện và suy niệm nhiều hơn. Tôi nhớ đến 
một lần đọc sách của Linh mục Nguyễn Tầm Thường, bài 
“Sự chết” (Suy niệm mùa chay 2015), có đoạn viết thế này: 
”Mỗi ngày sống là một bước tôi đi dần về sự chết. Bình 
minh mọc lên, nhắc nhở cho tôi một bước cận kề. Hoàng 
hôn buông xuống, thầm nói cho tôi sự vĩnh biệt đang 
đến”...Đọc lướt qua câu ấy, tôi đã cho rằng đó là một tư 
tưởng bi quan, đang sống vui tại sao lại phải chuẩn bị cho 
cái chết, đang hạnh phúc tại sao lại nghĩ đến sự chia ly 
không bao giờ trở lại? Thời gian trôi qua, tôi đã quên đi câu 
nói ấy cho đến khi phải đối diện với một thực tế não lòng: 
Từ một người đàn ông sống hiền lành mẫu mực và tương đối 
khỏe mạnh, rất chịu khó làm việc chân tay, ăn uống chừng 
mực, không rượu bia, thuốc lá cũng chẳng chơi bời, bài 
bạc…lại siêng năng đi tập thể dục thường xuyên, thế mà 
bỗng chốc bị cơn đột quỵ mà rất có thể, nhà tôi sẽ phải ra đi 
trong chớp mắt mà không có một phút giây chuẩn bị, dù chỉ 
là để nói một lời giã từ những người mình từng yêu thương! 
Tôi rùng mình sợ hãi. Ôi, hạnh phúc sao mong manh quá! 
 
Sau gần một tuần, nhà tôi được xuất viện về nhà. Xin nghỉ 
phép thêm hai tuần nữa, đi tái khám, bác sĩ ký giấy cho phép 
trở lại làm việc bình thường. Cuộc sống hàng ngày lại tiếp 
diễn như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, tự  
trong đáy lòng, cả hai chúng tôi đều có những trải nghiệm và 
đổi thay sâu sắc. 
 

Hạnh phúc mong manh 
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Thời gian trước ngày nhà tôi lâm trọng bệnh, do áp lực công 
việc ở sở làm tạo nên những căng thẳng không cần thiết, qua 
một đợt cắt giảm, tôi vui mừng cầm giấy nghỉ việc và 
 
 

  
 

 

 

quyết định nghỉ luôn dù chưa chính thức đến tuổi về hưu. 
Tôi nói đùa với gia đình và bạn bè thân thiết rằng: Tôi 
mong được ở nhà lo việc nội trợ, được chồng nuôi và được 
gọi là …”vợ hiền”. Quả thật, “cầu được ước thấy”, tôi thầm 
tạ ơn Chúa vì đã soi sáng cho tôi có một quyết định đúng 
lúc, đúng thời… 
 
Nhờ nghỉ ở nhà, tôi có thời gian đến với Chúa qua Thánh 
Lễ mỗi sáng, sắp đặt công việc riêng cho mình, lo nhà cửa 
cơm nước phục vụ gia đình và “tay trong tay” tản bộ với 
chồng tôi mỗi buổi chiều khi hoàng hôn đang dần 
xuống….Sau biến cố “đổi đời” ấy, chúng tôi cảm thấy càng 
trân quý hơn những giây phút được ở bên nhau. Chồng tôi 
không còn “đam mê” làm thêm ngày thứ bảy như trước 
đây, cũng không bận tâm đến việc phải chắt chiu để dành 
thêm cho những ngày hưu trí sau này. Tôi trở nên can đảm 
và mạnh mẽ hơn trong lý trí nhưng lại cố gắng dịu dàng 
hơn trong lời nói, hành động để thể hiện lời cam kết linh 
thiêng năm nào: “Em hứa….khi thịnh vượng cũng như 
lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh 
khỏe…”. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình 
đang có, với hiện tại mình đang sống, với điều kiện vật chất 
mình đang hưởng dùng đã là quá đủ! Hai đứa con trai mà 
Chúa đã trao vào trong cuộc đời chúng tôi, nay đều đã 
trưởng thành và có nghề nghiệp đủ nuôi sống bản 
thân…Chúng tôi còn mong cầu gì nữa! Nhưng tất cả đều 
chỉ là những hạnh phúc mong manh, nay còn mai mất, thậm 
chí đến hơi thở của chính mình cũng không thể biết được 
lúc nào sẽ vụt tắt hay lịm dần… Vậy thì điều cần thiết chính 
là phải chuẩn bị cho riêng mình một chuyến đi xa để tìm về 
miền hạnh phúc vĩnh cửu mà thôi… 
 
Tôi chợt nhớ đến một đoạn trích trong bài suy niệm: “Đôi 
điều suy nghĩ” cũng của Linh mục Nguyễn Tầm Thường: 
“Chúa đem con vào đời, nhưng mục đích chính yếu của 
cuộc sống lại là chờ đợi một chuyến đi.  Sân ga không phải 
là quê hương của con để con bám víu và xây đắp, nhưng chỉ 
là bến tạm để đợi chờ con tàu. Khi nào thì con tàu sẽ đến để 
đem con đi?  Khi nào con từ giã cuộc sống?  Con chẳng 
biết được thời giờ định mệnh này. Thưa Chúa, có điều con 
muốn nói là trong khi chờ đợi, trong lúc nhìn thời gian tiến 
về điểm mốc trọng đại ấy, con luôn luôn cần hạnh phúc….” 
 
Hạnh phúc đó phải chăng chính là hiện tại: Cuộc đời tôi 
luôn rất cần và đang hạnh phúc vì vẫn còn có Chúa! 

 
Nguyễn Thị Xuân - San DiegoTháng 8/2016 

  
 

 

KINH DỌN MÌNH RƯỚC LỄ  
VỚI MẸ MARIA  

 
Lạy Mẹ yêu mến!  
 
Trái Tim rất khiêm nhường và trinh sạch của Mẹ xưa 
đã tin cậy mến Chúa cách vững chắc và rất nồng nàn 
thiết tha; nên Chúa Ngôi Hai từ trời đã ngự xuống 
lòng Mẹ, đã thánh hoá Mẹ, đã làm cho Mẹ nên Mẹ 
Thiên Chúa, nên Mẹ chung loài người và nên Mẹ 
riêng rất yêu dấu của con. 
 
Mẹ ơi! chỉ mấy phút nữa Chúa sẽ ngự vào lòng con. 
Con cảm thấy mình tội lỗi vô cùng và chẳng có nhân 
đức nào tô điểm linh hồn con nên xinh đẹp trước mặt 
Chúa. Vậy con khẩn khoản mời Mẹ đến để sửa dọn 
lòng con. 
 
Xin Mẹ hãy làm cho con nên khiêm nhường thẩm sâu 
và nên trong sạch vẹn tuyền như Mẹ. Xin Mẹ hãy ban 
cho con đức tin cậy sắt đá và đức mến Chúa rất nồng 
nàn thiết tha như Trái Tim Mẹ. Xin Trái Tim Mẹ hãy 
là ngai báu linh hồn con để Chúa ngự xuống. 
 
Lạy Chúa, xin mau chóng ngự đến với con để nên sức 
mạnh, nên nguồn sống và nên tình yêu cho con. Xin 
Chúa hãy đến, con mến yêu Chúa, con khát khao 
Chúa, con trông đợi Chúa. Amen. 
 

Trích Sách Kinh Nguyện 
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