
LÁ THƯ MỤC VỤ 
 

Là đàn ông, lại là đàn ông độc thân nên tôi chẳng có cảm nghiệm gì về niềm vui được làm 

mẹ, nhưng mới đây tôi được đọc một cảm nghiệm của một bà mẹ trẻ là cô cháu dâu của tôi 

trên facebook khi con của cháu vừa đầy tháng. Xin được trích đăng để chia sẻ với quý ông bà 

anh chị em như đoạn mở đầu cho lá thư mục vụ tuần này: 

 

Mia của mẹ hôm nay vừa tròn một tháng!!! 

Con là niềm vui và hạnh phúc của mẹ. Từ lúc con hình thành trong bụng mẹ cho đến lúc con 

sinh ra, rồi đến nay con một tháng... Con luôn mang đến cho mẹ những điều tuyệt vời nhất. 3 tháng đầu, con không 

hành mẹ. Chẳng như những mẹ khác ốm nghén hay khó chịu, mẹ con ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn và ngủ cũng 

ngon hơn. 3 tháng giữa, mẹ chẳng thèm ăn thứ gì đặc biệt như người ta vẫn nói "con gái thèm ăn chua lắm." Mẹ 

ăn gì cũng được, chẳng thèm, chẳng kiêng, cũng chẳng cữ. Con bắt đầu cựa quậy trong bụng mẹ, mẹ vui lắm!!! Vì 

mẹ thật sự cảm nhận được sư tồn tại của con. 3 tháng cuối, chân tay, mặt mũi mẹ không những chẳng sưng phù, 

mà ai nhìn cũng khen mẹ đẹp ra. Chẳng khó ngủ hay khó thở như người ta nói, mẹ vẫn ngủ ngon giấc và đi lại bình 

thường ... Ai cũng nói mẹ khoẻ, và mẹ cũng thấy vậy. Con nằm trong bụng mẹ, con lăn qua lăn lại, đạp mẹ nhưng 

nhẹ nhàng lắm, Mẹ chưa một lần thấy đau. Bụng, đùi rạn nứt một đường cũng không. Mẹ mong ngày con chào 

đời!!! Tối thứ 6, thỉnh thoảng thấy cơn đau, vô tư lên giường nằm ngủ... Sáng thứ 7_27/9 mẹ thấy thỉnh thoảng có 

cơn đau, đau hơn tối qua, nhưng cơn đau này cũng nhẹ nhàng, chẳng giống như người ta hay nói về cơn đau đẻ ... 

Mẹ vẫn bình thường ngủ tới trưa, vì một tuần nữa mới tới ngày con chào đời, nhưng cũng muốn tới bệnh viện để 

xem thử. Mẹ tắm rửa, make up, rồi đi ăn sáng- trưa, rồi ghé qua bệnh viện là 2h trưa. Y tá nhìn thấy mẹ đi bộ với 

bộ mặt tỉnh queo nên cũng từ từ. Mẹ nghĩ chắc y tá khám xong là bị đuổi về, vì mẹ chưa nghĩ là tới ngày được gặp 

con. Tới 3:30PM, bác sỹ vô nói là mẹ đã sẵn sàng để sanh con ra. Cơn đau đến chưa đầy 30p, con đã cất tiếng 

khóc chào đời!!! Vui lắm, bác sỹ nói sức khoẻ con 10/10 và đưa con lại cho mẹ. Ôm con vào lòng, hạnh phúc lắm! 

Một tháng nay, hai mẹ con khoẻ mạnh. Con thỉnh thoảng khóc, quấy mẹ tí xíu, nhưng con vậy là ngoan lắm rồi. 

Đặc biệt là tất cả mọi người chào đón con với niềm vui và hạnh phúc, yêu thương và chăm sóc con làm mẹ cảm 

thấy con và mẹ thật sự rất may mắn. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì những điều to lớn đó. Mẹ yêu con Mia !!!!♥♥♥ 

 
Đọc cảm nghiệm của một bà mẹ trẻ về việc mang thai và về ngày con mình chào đời, tôi hiểu được phần nào niềm 

hạnh phúc của Đức Maria trong ngày sinh Chúa Giêsu, tuy Đức Maria và Chúa Giêsu không được may mắn như 

hai mẹ con của cháu Mia vì Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang đá ngoài đồng vắng chứ không phải ở một 

bệnh viện sang trọng và ngoài Thánh Giuse cùng các mục đồng trú trong hang đá chào đón Chúa ra đời thì chẳng 

có một người họ hàng thân thích nào khác có mặt. Tôi chắc chắn niềm hạnh phúc của việc lần đầu tiên được ôm 

con trong vòng tay của Đức Maria cũng giống như niềm hạnh phúc của tất cả các bà mẹ khác, nhưng hơn mọi bà 

mẹ khác Đức Maria còn có niềm hạnh phúc được nghe các thiên thần và đạo binh thiên quốc hát mừng con mình 

chào đời. Theo tôi đấy mới là một diễm phúc tuyệt vời vì nhờ tiếng hát của ca đoàn thiên thần Đức Maria nhận ra 

rằng Con Trẻ Giêsu là món qùa được ban tặng từ trời chẳng những cho riêng mình mà còn cho toàn thể nhân loại. 

 

Mỗi năm một lần, Giáo hội cho chúng ta có dịp mừng Chúa Giáng Sinh, có dịp chiêm ngắm hang đá Belem. 

Nhưng chiêm ngắm hang đá Belem không chỉ là xem các ảnh tượng đẹp và đèn sao lấp lánh mà còn là dịp để 

chúng ta chiêm ngưỡng mẫu gương của Thánh Gia Thất. Đó là mẫu gương sống tinh thần khó nghèo, vâng theo 

thánh ý Chúa và đón nhận nhau, nhờ đó Thánh Gia Thất luôn sống trong bình an mặc dù gặp biết bao thử thách.  

Đời sống gia đình dầu bất cứ ở xã hội hay thời đại nào cũng luôn có những thử thách, do đó Thánh Gia Thất không 

là một ngoại lệ. Thánh Gia Thất trở nên mẫu gương cho gia đình của chúng ta không phải vì các Ngài không có 

những hiểu lầm, không có những muộn phiền, không gặp thử thách gian lao, trái lại là đàng khác, các Ngài đã gặp 

biết bao nhiêu khó khăn thử thách ngay từ lúc Con Trẻ Giêsu được hoài thai trong lòng mẹ. Do đó, mẫu gương mà 

Thánh Gia Thất để lại cho chúng ta là thông qua những vận hạn, những khó khăn thử thách mà gia đình gặp phải, 

các Ngài luôn vâng theo thánh ý Chúa và sống tinh thần trách nhiệm đối với mỗi thành viên trong gia đình. 

Trong ngày lễ kính Thánh Gia Thất, ước chi chúng ta học được bài học về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong 

mọi cảnh huống cuộc đời như các Ngài ngõ hầu chương trình của Chúa được thực hiện nơi mỗi người chúng ta và 

nơi mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta.                                                                                                            
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