PHỤ NỮ VÀ HY VỌNG # 680
BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG: DẠY CON TỪ KHI CÒN BÉ
BÀI HỌC CHO TÂM LINH: CHO CON NỀN MÓNG VỮNG CHẮC
BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG: HỌC TẬP TỰ PHÁT VỚI MỘT ĐỨA TRẺ
BÀI HỌC CHO TÂM LINH: CHÚNG TA CÓ THỂ CHO CON CÁI MÌNH NHỮNG
NỀN TẢNG TỐT - KỶ LUẬT, SỰ AN TOÀN VÀ TÌNH YÊU KHI CHÚNG TA ĐỂ
CHO ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁT TRIỂN NHỮNG NỀN TẢNG ẤY TRONG ĐỜI SỐNG
CỦA CHÚNG TA
Trọng điểm: Cuộc sống có nhiều giông bão, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời,
chúng ta có thể đứng vững và vượt qua trên nền tảng của tình yêu, sự an ninh và kỷ luật
đối với con em chúng ta.
Người đọc: Tuyết Nga, Mai Tuyết, Phượng Hoàng, Ngọc Anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Nhạc mở đầu)
Tuyết Nga: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Phụ nữ và Hy vọng. Hôm nay
Tuyết Nga và Mai Tuyết cùng nhau dẫn chương trình. Các bạn thân mến, nếu bạn là cha
mẹ, ông bà, cậu dì hoặc là một người chị, bạn có thể có một ảnh hưởng lớn trong cuộc
sống của một đứa trẻ.
Mai Tuyết: Nhưng làm thế nào để có thể xây dựng lòng tin và có ảnh hưởng tốt trên một
đứa trẻ hay trên con cái của chúng ta?
Tuyết Nga: Chị nghĩ như một cái cây con cần nước và phân bón để phát triển, trẻ con cũng
vậy. Các em rất cần những nền tảng tốt để phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng cần những
đôi cánh để có thể bay cao. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến những điều này. Bây giơ mời
bạn cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện mà Phượng Hoàngsẽ kể sau đây.
(nhạc đệm)
Phượng Hoàng: Hôm nay Phượng Hoàngcó một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe.
Có một người mẹ muốn dạy cho con gái biết bơi. Nhưng đứa trẻ lại sợ nước và không dám
vào trong hồ. Người mẹ biết rằng con gái mình rất cần học bơi vì họ sống gần vùng sông
nước và cô bé có thể dễ dàng bị chết đuối nếu chẳng may rơi xuống nước. Vì vậy, người
mẹ bồng con gái của mình lên và nói chuyện nhẹ nhàng với cô bé trong lúc bước xuống hồ
nước.
Dầu rất sợ nước, nhưng cô bé có thể hoàn toàn tin tưởng vào mẹ của mình. Người mẹ
điềm tĩnh nói chuyện với con gái mình và kiên nhẫn dạy cô biết làm thế nào thả lỏng
người và để cho dòng nước chảy qua đôi chân của mình ... sau đó đến thắt lưng của mình.
Trước khi cô bé biết điều đó, cô bé đã ở trong nước và yên tâm tập bơi trên vòng tay của
mẹ.
Không phải mất nhiều thời gian, cô bé nhanh chóng hòa nhập với dòng nước và có thể bơi
chung quanh mẹ. Cô bé không còn sợ hãi và căng thẳng nữa vì cô biết rằng mẹ cô sẽ
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không để cô gặp nguy hiểm. Vì vậy, cô bé đã vượt qua nỗi sợ của mình và học hỏi được
những điều mới mẻ. Ngay sau đó cô bé có thể bơi rất tốt.
Tuyết Nga: Tuyết Nga rất thích câu chuyện này. Nó cho thấy tầm quan trọng của việc xây
dựng lòng tin tưởng của con cái đối với cha mẹ cho dù có điều gì xảy ra chung quanh
chúng nó đi chăng nữa.
Con cháu của bạn tin tưởng bạn đến mức độ nào? Thỉnh thoảng tôi có nghe một người lớn
làm trò với một đứa trẻ nhỏ bằng cách nói điều gì đó không đúng sự thật và tưởng rằng chỉ
để cho vui và chọc cho trẻ cười, nhưng dần dà khi đứa trẻ lớn lên nó sẽ nhận ra liệu có thể
tin tưởng những gì bạn nói và những gì bạn làm hay không. Trung thực với trẻ và nói cho
trẻ biết sự thật là một việc rất quan trọng ngay cả khi đối với trẻ đó là một cái gì đó khó
hiểu hoặc khó chấp nhận.
Phượng Hoàng: Đúng vậy, ngay cả khi các con còn nhỏ, chúng ta cũng cần phải cẩn thận
về những điều chúng ta nói. Những điều bạn nói với trẻ cũng cần phải thích hợp với lứa
tuổi của chúng. Dù là nội dung gì, bạn nhớ là phải trung thực.
Tuyết Nga: Nhưng Phượng Hoàngcó nghĩ rằng những câu chuyện lúc nào cũng đúng sự
thật không?
Phượng Hoàng: Em nghĩ rằng chúng ta có thể kể cho các cháu nghe những câu chuyện
thật cũng như không có thật nhằm giúp chúng hiểu được điều gì đó. Rất có thể đó là một
chuyện bịa đặt mà người lớn thường hay dùng trí tưởng tượng của mình vẽ nên…Nhưng
điều quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là phải luôn luôn nói thật với con.
Bạn biết đấy, xây dựng lòng tin trong cuộc sống của một đứa trẻ là một việc rất có giá trị.
Đó là khởi đầu của việc xây dựng các mối quan hệ tốt lành trong suốt cuộc đời của đứa
trẻ.
Mai Tuyết: Đúng vậy. Sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu xây dựng nền tảng vững chắc cho mối
quan hệ tốt đẹp đang khi các cháu còn nhỏ.
NHẠC
Phượng Hoàng: Các bạn đang lắng nghe chương trình Phụ nữ và Hy vọng. Hôm nay
chúng ta đã nói về việc xây dựng nền tảng của lòng tin trong cuộc sống của một đứa trẻ.
Bây giờ tôi muốn nói về một loại nền tảng khác, đó chính là nền giáo dục dành cho trẻ.
Theo bạn, giáo dục cần cho một đứa trẻ ở độ tuổi nào? Người ta hay nói "Không bao giờ
là quá già hay quá muộn để học hỏi.” Ngay khi được sinh ra, một đứa trẻ đã bắt đầu học.
Bạn cần biết rằng một đứa trẻ ở độ tuổi lên bốn có thể phát triển sự khôn ngoan bằng nửa
sự khôn ngoan của người lớn. Khi đó não trẻ đã đạt được 75% kích thước và trọng lựơng
của não người trưởng thành và nhờ đó khả năng học hỏi của trẻ ngày càng gia tăng.
Mai Tuyết: Chỉ mới lên 4 thôi hả chị?
Phượng Hoàng: Đúng vậy. Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn ảnh hưởng rất nhiều đến
việc học tập của đứa trẻ. Những thói quen học tập mà trẻ phát triển chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ bởi chính những người mà trẻ có nhiều thời gian ở bên cạnh khi còn nhỏ. Phượng
Hoàng đố các bạn nhé, một đứa trẻ lên bốn có bao nhiêu câu hỏi một ngày?
Mai Tuyết: Mai Tuyết không thể đoán được- nhưng M. Tuyết nghĩ là rất… rất nhiều!
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Phượng Hoàng: Mai Tuyết nói đúng. Một đứa trẻ hỏi khoảng từ 250 đến 400 câu hỏi một
ngày! Bạn càng đưa ra những câu trả lời thú vị nhiều chừng nào, trẻ sẽ được thôi thúc tìm
hiểu và hỏi nhiều chừng nấy.
Mai Tuyết: Ồ không! Vậy, tốt nhất là em sẽ không trả lời những câu hỏi đó là xong chứ gì
(cười) ...
Phượng Hoàng: Không nên đâu. Nếu chúng ta không trả lời câu hỏi của một đứa trẻ, nó sẽ
thôi không hỏi nữa... Nhưng như thế, trẻ sẽ không có nhiều cơ hội để học hỏi theo cách
của nó. Một đứa trẻ được lập trình để hỏi rất nhiều câu hỏi - đó là cách Đức Chúa Trời
dựng nên chúng ta – với mong muốn được học biết nhiều điều trong cuộc sống.
Những câu hỏi của trẻ vô cùng thú vị có khi khiến bạn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười bởi
vì chúng ta không tưởng tượng nổi tại sao trẻ lại nghĩ đến những điều đó. Ví dụ như trẻ
hỏi: Tại sao con nhện không rơi khỏi mạng nhện? Con sâu ăn gì? Tại sao con kiến lại cắn
đau? ... Tại sao con chim không bị rơi xuống đất khi bay trên bầu trời?.... Dầu trẻ hỏi
nhiều nhưng chúng ta nên nhẫn nại cung cấp cho trẻ những câu trả lời tốt nhất.
Mai Tuyết: Có thể bạn chưa có con, nhưng có em gái hoặc em trai, cháu gái hay cháu trai.
Ít nhiều gì bạn cũng sẽ có cơ hội ảnh hưởng đến các em và giúp chúng học biết những điều
tốt đẹp.
Nhạc
Linh Ân: (hát) "Em dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở."
“Sáng thức dậy em tạ ơn Chúa, trưa ăn cơm em tạ ơn Chúa, lúc đến trường em tạ ơn Chúa.
Tối khi lên giường em cũng tạ ơn Ngài.”
Tuyết Nga: Bạn có bao giờ hát cho con trẻ nghe chưa? Tuyết Nga thường hát cho các con
nghe khi các cháu còn nhỏ. Trẻ con rất thích các bài hát và âm nhạc. Tuyết Nga tin rằng
hát cho một đứa trẻ nghe là một cách bắt đầu tự nhiên để dạy cho chúng nhiều điều. Chúng
ta đã nghe nói đến tác dụng và ảnh hưởng của âm nhạc đối với con người và con trẻ nói
riêng trong bài học trước đây. Âm nhạc có thể giúp cho trẻ nhớ lâu. Thời gian làm việc có
thể trở thành thời gian học tập khi bạn thêm âm nhạc vào. Trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu bài học
hơn nếu có âm nhạc kèm theo.
Phượng Hoàng: Trẻ còn nhỏ có thể bắt đầu học hỏi nhiều điều khi ở nhà. Chúng ta không
cần phải chờ đợi cho đến khi các cháu đến trường học. Việc học tập của trẻ có thể rất tự
nhiên và đơn giản. Bạn có thể dạy cho trẻ khi bạn và trẻ ở bên nhau hay khi đang làm việc
cùng nhau. Bạn và trẻ cũng có thể nói chuyện với nhau trong ngày. Dưới đây là một vài ý
tưởng mà bạn có thể thử áp dụng để dạy trẻ:
- Bạn có thể dạy trẻ bằng cách nói về các vật dụng trong nhà hoặc chung quanh nhà của
bạn. Ví dụ, bạn có thể nói với trẻ về một chiếc ghế như thế nầy: "Đây là cái ghế được làm
từ gỗ. Gỗ lấy ra từ một thân cây." Sau đó, bạn hỏi thêm:"Những thứ nào khác được làm ra
từ thân cây?” Tương tự bạn có thể trò chuyện với trẻ về trái cây, giấy, nước, màu sắc v.v.
Bạn có thể nói, "Mặt trời màu vàng. Chuối cũng vậy. Con thấy có thứ gì khác cũng có màu
vàng như thế không? "
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Nếu con của bạn thích nấu ăn, bạn có thể thu hút sự chú ý của bé khi bạn băm nhỏ thịt hay
đo lường các thành phần thực phẩm. Bạn có thể đếm các nấc thang khi leo lên leo xuống
cầu thang.
Nói chuyện với con trẻ khi bạn làm việc khiến cho công việc càng thêm thú vị không
những cho bạn, mà còn cho cả trẻ nữa.
Nếu bạn có một quyển sách hay, bạn có thể giúp trẻ khám phá một thế giới với nhiều ý
tưởng mới. Quyển sách đó có thể do bạn tự làm nên bằng cách cắt hình ảnh từ các tờ báo
và tạp chí. Hoặc vẽ những hình đơn giản. Sau đó viết tên của các đối tượng theo hình ảnh.
Những cuốn sách tự chế này là những công cụ học tập tuyệt vời. Khi trẻ đã sẵn sàng để
đọc, các cháu có thể đọc những dòng chữ trên quyển sách tự chế của bạn!
Tuyết Nga: Hy vọng bạn sẽ thích thú chia sẻ kiến thức với con em mình mỗi ngày. Thật là
một đặc ân khi bạn được dự phần trong việc giúp cho trẻ tiếp cận với nền giáo dục tốt từ
khi trẻ còn thơ ấu, phải không? Những câu hỏi của trẻ có thể là cơ hội cho bạn học hỏi
thêm. Bạn có thể nhờ người khác giúp bạn câu trả lời và nhờ vậy bạn học hỏi thêm nhiều
điều.
NHẠC
Tuyết Nga: Bạn thân mến, cho dù chúng ta có những mục tiêu và mong muốn cho con em
mình như thế nào, nhưng nếu chúng ta không giúp các em phát triển những nền tảng vững
chắc thì các em sẽ không thể nào đạt được điều đó. Điều này có nghĩa gì? Mời bạn tiếp tục
nghe chị Ngọc Anh chia sẻ một số ý tưởng tốt về việc giúp đỡ con trẻ phát triển những nền
tảng vững chắc trong cuộc sống. Chúng ta hãy lắng nghe.
Nhạc
Ngọc Anh: Xin chào quý thính giả thân mến.
Tôi thích tặng quà cho người khác, đặc biệt là cho con cái và các cháu nhỏ của tôi. Nếu
bạn là một người mẹ, một người bà, hoặc là cô, dì, tôi chắc chắn rằng bạn cũng vậy, vì
điều này cho bạn niềm vui nhân đôi khi nhìn thấy nụ cười của các em. Bạn biết không,
ngay cả Đức Chúa Trời cũng thích tặng quà. Chúa Giê-xu đã từng phán trong sách Ma-thiơ 7:11 rằng: "Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay,
huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài
sao?" Chúng ta có một người Cha trên trời yêu thương chúng ta và muốn ban cho chúng ta
những điều tốt đẹp như sự bình an, niềm vui, tình yêu thương và hy vọng.
Có người nói “điều tốt nhất một người mẹ có thể cung cấp cho con cái là “nền tảng vững
chắc và đôi cánh.” Những điều này nghe thật thú vị nhưng nó có nghĩa gì? Tôi nghĩ rằng
thức ăn, ngôi nhà, trường học và những món đồ chơi, tất cả là những món quà tốt cha mẹ
có thể cho con, nhưng làm thế nào cha mẹ có thể cung cấp cho con cái “nền tảng vững
chắc hay đôi cánh”. Vâng, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này: Chúng ta biết rằng để một
cái cây phát triển tốt, nó phải có rễ ăn sâu vào lòng đất để nhận được nước và chất dinh
dưỡng cần thiết. Nhờ có rễ cắm sâu vào lòng đất, khi bão táp đến, cây sẽ đứng vững.
4

Cuộc sống đầy bão táp, phong ba, phải không các bạn? Tất cả có thể diễn ra tốt đẹp cho
đến khi một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra như một tai nạn, cái chết của một người thân yêu,
nhà cháy, một căn bệnh nan y hoặc một thành viên trong gia đình bị nghiện hút chích v.v.
Đó là những bi kịch của cuộc sống. Chúng có thể xảy ra với tất cả chúng ta và khi những
cơn bão ấy đến, có những người rất vững vàng khi đối diện với nó, nhưng cũng có những
người bị ngã quỵ hay suy sụp. Tại sao? Vâng, giống như một cái cây, nếu gốc rễ của nó
không đủ cứng mạnh, cây sẽ bị xô ngã. Chúng ta hãy nhìn vào hệ thống của rễ cây để
khám phá những điều chúng ta có thể làm cho con cái chúng ta.
Thứ nhất, một người mẹ tốt sẽ cho con cái nền tảng của tình yêu thương. Biết rằng mình
được cha mẹ và Thượng đế yêu thương là điều rất quan trọng đối với bất kỳ đứa trẻ nào.
Bởi vì nếu cha mẹ bỏ rơi hoặc lạm dụng con cái về thể chất, tinh thần hoặc bằng lời nói thì
làm thế nào các em tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương các em? Trẻ cần phải có niềm tin
vào Đức Chúa Trời. Không phải niềm tin vào bất cứ thần linh nào, nhưng tin nơi chân lý,
tin Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng sáng tạo nên vũ trụ và tin Con của Ngài là Chúa Giêxu là Đấng đã sống và chết vì tội lỗi của chúng ta, hầu cho những ai tin Ngài đều có thể
sống đời đời với Ngài trên thiên đàng khi chết về thân thể này.
Chúa Giê-xu rất yêu thương con trẻ! Ngài từng phán "Hãy để con trẻ đến cùng Ta." Điều
này cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho các em. Ngài muốn các bậc cha mẹ
cũng yêu thương con cái của mình. Con cái của bạn có biết bạn yêu thương chúng không?
Bản thân tôi, tôi đã không biết cha tôi yêu tôi nhiều như thế nào trong nhiều năm. Ông rất
tốt với tôi, nhưng ông không bao giờ tỏ cho tôi thấy bất kỳ tình cảm nào và tôi luôn tự hỏi
liệu ba có thật sự yêu thương tôi hay không cho đến khi một biến cố rất buồn xảy ra với
tôi. Tôi nhớ người cha vốn mạnh mẽ của tôi đã buồn và đau đớn như thế nào. Đó là lần
đầu tiên tôi thấy ba khóc. Nhưng, lúc đó tôi đã 18 tuổi. Ngày hôm đó, tôi thấy tình yêu của
ông bày tỏ qua nước mắt và tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Để sống tốt và phát triển
mạnh mẽ, con trẻ cần tình yêu của chúng ta, đó sẽ là nền móng vững chắc để các em đứng
vững khi cơn bão đến.
NHẠC
Ngọc Anh: Thứ hai, một người mẹ tốt cũng cho con nền tảng kỷ luật. Kinh Thánh dạy con
cái phải nghe lời cha mẹ vì một lý do đơn giản: bởi vì điều đó là đúng. Đức Chúa Trời ban
cho con trẻ cha mẹ và sự chăm sóc mà chúng cần để lớn lên. Bên cạnh tình yêu, các em
cần sự chỉ bảo và hướng dẫn. Tôi đã thấy rất nhiều người cha, người mẹ bỏ bê con cái của
họ, bằng cách không đưa ra bất kỳ kỷ luật hoặc phương hướng nào. Khi chúng lớn lên, kết
quả thật tai hại. Bạn cũng nhớ rằng kỷ luật khác với trừng phạt. Tôi sẽ cho bạn biết sự
khác biệt giữa hai điều này. Kỷ luật huấn luyện một đứa trẻ cho tương lai, trong khi hình
phạt chỉ là giải pháp trong một thời gian ngắn. Kỷ luật và hình phạt, cả hai đều là một
phần của một mối quan hệ yêu thương. Nếu không có cả hai, trẻ có khả năng trở nên nổi
loạn. Nhưng có không ít cha mẹ trừng phạt con cái của họ cách nặng nề do không kiểm
soát được sự nóng giận của họ. Họ luôn trừng phạt con cái của họ, nhưng họ không dạy
cho chúng bất cứ điều gì. Trẻ em phải học cách vâng lời cha mẹ mình để qua đó các em sẽ
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biết vâng lời Chúa. Vì vậy, bạn thân mến, chúng ta hãy cho con cái mình nền tảng tốt của
kỷ luật bằng cách dạy chúng vâng lời cha mẹ, để nhờ đó các cháu phát triển mạnh mẽ và
có thể đứng vững, cho dù có điều gì xảy đến trong cuộc sống các em đi chăng nữa.
NHẠC
Ngọc Anh: Nền tảng thứ ba mà bạn có thể cho con cái của mình đó là sự an toàn. Một gia
đình hạnh phúc, tràn đầy tình yêu và tôn trọng lẫn nhau, một gia đình không có cãi vả, la
hét, tranh cạnh và lộn lạo sẽ là nơi mà các em luôn cảm thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào
khác. Chị em chúng tôi đã không có nhiều điều kiện sống tốt như các con tôi bây giờ,
nhưng chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Con cái của bạn sẽ có thể đi qua bất kỳ
cơn bão nào trong cuộc sống nếu chúng cảm thấy an toàn và bảo đảm trong chính mái ấm
của mình.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc là làm thế nào tôi có thể cho con cái tôi những nền tảng vững chắc?
Trước hết, bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài ban cho bạn sự khôn
ngoan. Ngài hứa ban sự khôn ngoan cho những người kêu cầu Ngài. Sau đó, hãy nhớ rằng
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời là quyển sách hướng dẫn tuyệt diệu nhất đối với
người làm cha mẹ. Trong đó bạn có thể tìm thấy rất nhiều những lời khôn ngoan. Nếu bạn
có một quyển Kinh Thánh, hãy bắt đầu đọc ngay ngày hôm nay và hãy đọc cho con của
bạn nghe nữa. Đây là một trong những món quà quý giá nhất bạn có thể cho con cái của
mình và cũng qua đó các em sẽ nhìn thấy gương tốt bạn làm qua việc tìm kiếm Lời Thánh
Kinh. Rồi bạn sẽ thấy kết quả của những điều này như lời Chúa có chép trong Thi
Thiên1:3 “Các em sẽ giống như cây mọc gần dòng nước sanh bông trái theo thì tiết, lá nó
cũng chẳng tàn héo, mọi sự các em làm đều được thạnh vượng.” Điều đó có nghĩa là khi
mọi sự chung quanh các em bị sụp đổ, khi giông bão cuộc đời có vây quanh thì các em vẫn
có thể đứng vững vàng, nhờ lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời là Đấng đang cai quản đời
sống của tất cả chúng ta.
Như thế, bạn chỉ cần nhớ rằng đức tin là một món quà từ Đức Chúa Trời. Bạn không thể
mua nó bằng công đức, tiền bạc hoặc sự hy sinh. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn món
quà này thông qua Chúa Giê-xu Christ. Nếu bạn không biết làm thế nào để nhận được món
quà này từ Đức Chúa Trời, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện
cho bạn và trả lời cho bạn nếu chúng tôi có thể. Nền tảng cuả tình yêu, kỷ luật và sự an
toàn là những báu vật tuyệt vời mà bạn không cần phải giàu có mới có thể cung ứng cho
con cái của mình. Thế còn món quà “đôi cánh” của cha mẹ cho con cái thì sao? Trong bài
học tới, bạn sẽ tiếp tục được nghe giải đáp về điều này. Mời bạn sẽ trở lại với chương trình
trong tuần tới.
(nhạc đệm)
Mai Tuyết: Cảm ơn chị Ngọc Anh về những điều chị vừa chia sẻ. Vâng, chúng ta luôn
muốn giúp con cái chúng ta xây dựng những nền móng vững chắc ngay từ khi còn nhỏ,
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nhưng quá trình phát triển và xây dựng các mối quan hệ không dừng lại ở một độ tuổi nhất
định, đúng không chị Ngọc Anh?
Ngọc Anh: Đúng vậy. Chị nhớ lại câu chuyện người mẹ dạy con gái mình học bơi nói đến
ở trên. Người mẹ này quả thật đã cho con nền móng của tình yêu và sự an toàn và đứa con
tin cậy mẹ hoàn toàn cho dù đang cảm thấy sợ hãi. Điều nầy đòi hỏi một quá trình xây
dựng và phát triển từ sự quan tâm và tình yêu của người mẹ đối với đứa con.
Bạn có biết rằng bạn cũng đang được thử rèn qua những khó khăn thử thách không? Chính
Đức Chúa Trời, Cha yêu thương là Đấng giúp bạn phát triển mạnh mẽ và vững vàng hơn
mỗi khi bạn trải qua những thời điểm khó khăn đó. Vâng, chúng ta có thể đã cảm thấy sợ
hãi hay đau khổ trong những giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta có thể tin cậy Cha trên
trời. Lời Chúa phán "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông
sáng của con" (Châm ngôn 3:5)
Ước mong sự bận rộn trong cuộc sống này không lấy đi mối quan tâm và thời gian của
chúng ta dành cho con cái. Các em rất cần những nền món tốt để phát triển đúng cách và
mạnh mẽ. Cha mẹ có một phần trách nhiệm rất lớn. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban
phước cho chúng ta trong vai trò này.
BÀI HÁT
Mai Tuyết: Chương trình Phụ nữ và Hy vọng đến đây sắp chấm dứt. Qua chương trình này
chúng tôi muốn gởi đến cho bạn thông điệp hy vọng và sức mạnh để sống mỗi ngày.
Chúng tôi hy vọng bạn có thể trải nghiệm sự bình an mọi lúc, mọi nơi. Mọi người đều cần
hy vọng, sức mạnh và bình an trong cuộc sống của mình. Là phụ nữ tất cả chúng ta cần
biết rằng chúng ta được yêu thương. Có thể chúng ta đến từ các nền văn hóa khác nhau,
nhưng hy vọng và nhu cầu đều giống nhau. Sau đây là một bài thơ do bà Dorothy Nolte
sáng tác mang tựa đề “Những Lời Đáng Ghi Nhớ” được dịch ra tiếng việt mà chị Tuyết
Nga sẽ gởi đến bạn. Mời bạn cùng lắng nghe.
Tuyết Nga: NHỮNG LỜI ĐÁNG GHI NHỚ
Nếu đứa trẻ sống với sự chỉ trích
Em sẽ học để lên án
Nếu đứa trẻ sống với sự thù hằn
Em sẽ học để chiến đấu
Nếu đứa trẻ sống với sự chế giễu
Em sẽ trở thành nhút nhát
Nếu đứa trẻ sống với sự tủi thẹn
Em sẽ học mang mặc cảm
Nếu đứa trẻ sống với sự khoan dung
Em sẽ học biết nhẫn nại
Nếu đứa trẻ sống với sự khích lệ
Em sẽ học để tự tin
Nếu đứa trẻ sống với sự khen ngợi
Em sẽ học lòng biết ơn
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Nếu đứa trẻ sống với sự công bằng
Em sẽ học không thiên vị
Nếu đứa trẻ sống với sự an toàn
Em sẽ học lòng tin cậy
Nếu đứa trẻ sống với sự tán thành
Em sẽ học thích chính mình
Nếu đứa trẻ sống với sự chấp nhận và tình bạn
Em sẽ tìm thấy tình yêu trong thế giới nầy.
Mai Tuyết: Lời cuối chương trình mà chúng tôi muốn gởi đến cho quý thính giả là xin hãy
nhớ cuộc sống có những hồi giông bão, nhưng với sự vùa giúp và bảo vệ của Đức Chúa
Trời chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình và vượt qua tất cả trên nền móng
của tình yêu, sự an ninh và kỷ luật mà chúng ta đã xây dựng cho con cái của chúng ta khi
chúng còn ấu thơ cũng như cho những người chúng ta yêu thương.
Tuyết Nga: Trân trọng kính chào quí thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình Phụ
Nữ và Hy vọng tuần tới. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quí thính giả cho
chương trình Phụ nữ và Hy vọng, cũng như những bức thư các chị em gởi đến cho chương
trình để chia sẻ những kinh nghiệm quí báu cùng chúng tôi.
Nhạc kết thúc
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