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Lời Tựa: Hạnh Phúc Gia Đình 

Kính thưa quý đọc giả của Đặc San Tin Yêu, 

Hạnh phúc gia đình đã được chính Thiên Chúa tạo dựng, chúc phúc và thương ban cho con người. Trong 

Sách Sáng Thế có kể lại rằng: khi Thiên Chúa thấy ông Adông sống một mình trong vườn địa đàng, 

Thiên Chúa đã phán: đàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy ban cho nó một người bạn đời. Thế là Thiên 

Chúa đã tạo dựng một người nữ đầu tiên, đó là bà Êvà. Thiên Chúa đã chúc phúc cho gia đình hai ông 

bà để sớm hôm họ sống có nhau và có Chúa trong gia đình. 

Hạnh phúc gia đình là một hồng ân tuyệt vời. Cho dù chúng ta đang sống ở đâu hay đang sống trong 

điều kiện kinh tế như thế nào, hạnh phúc gia đình vẫn là một hồng ân tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đã 

thương ban. Đáng lẽ hạnh phúc gia đình phải được đề cao và bảo vệ như một báo vật, nhưng thật đáng 

tiếc, ngày nay hạnh phúc gia đình ít được đề cao, mà ngược lại, những khó khăn và những va chạm 

trong gia đình thì hết sức phổ biến. Điều này đã làm cho hạnh phúc gia đình, một hồng ân tuyệt đẹp mà 

Thiên Chúa đã ban, bị coi là một chướng ngại hay một gánh nặng, và có khi hạnh phúc gia đình trở nên 

một điều mà các bạn trẻ tránh né. 

Có lẽ một trong những hiểu lầm về hạnh phúc gia đình là chúng ta nghĩ rằng: một gia đình hạnh phúc là 

một gia đình không có va chạm, không có bất đồng ý kiến, không có giận nhau. Sự thật là những điều 

này xãy ra cho hết mọi gia đình không chừa một gia đình nào. Sự khác nhau là ở chỗ này: khi gia đình 

nào biết sống đạo đức thánh thiện theo giáo huấn của Chúa, thì gia đình đó biết đối diện với những khó 

khăn một cách êm đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Một gia đình hạnh phúc đòi hỏi mỗi người trong gia đình 

phải nên thánh, có nghĩa là phải cố gắng đạt tới sự thánh thiện. 

Khi gặp khó khăn và va chạm, một gia đình hạnh phúc biết tha thứ và giao hòa với nhau. Khi gặp những 

gian nan khốn khó, một gia đình hạnh phúc luôn biết nương tựa vào Chúa và nương tựa vào nhau để 

vượt qua. Hạnh phúc gia đình bắt nguồn từ Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bởi Thiên Chúa, chứ không 

phải xuất phát từ cảm giác ích kỷ cá nhân. Cho nên để có được một gia đình hạnh phúc, thì bản thân mỗi 

người cần phải có Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống của mình. Nói một cách cụ thể hơn, là gia 

đình cần phải sống đạo đức thánh thiện, thì gia đình mới hạnh phúc. 

Chính vì thế chúng tôi đã chọn chủ đề cho Đặc San Tin Yêu 2015 là Hạnh Phúc Gia Đình, để tất cả 

chúng ta cùng nhau làm mới lại hạnh phúc gia đình mà Thiên Chúa đã thương ban. Hãy bắt đầu từ bản 

thân của mình. Khi mình sống đúng vai trò trách nhiệm của một người chồng và người cha trong gia 

đình, khi mình sống đúng vai trò trách nhiệm của một người vợ và người mẹ trong gia đình, thì gia đình 

sẽ được hạnh phúc. Khi mình là người tốt, thì mình mới có thể nhận ra những việc tốt nên làm. Và khi 

mình biết hạnh phúc với bản thân mình, thì mình sẽ hạnh phúc với những người khác trong gia đình. 

Chúng tôi hy vọng mỗi gia đình hãy giữ lấy và vun đắp cho hạnh phúc mà mình đang có. 

Trong Chúa Kitô, 

LINH MỤC PHÊRÔ TRƯƠNG VĨNH TRỊ, Chủ Nhiệm và Chủ Bút 
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Kính thưa quý ông bà và anh chị em,  

Đứng trước thềm năm mới, năm Ất Mùi, thay mặt cho 

Giáo Xứ Thánh Giuse, chúng tôi xin kính chúc quý ông 

bà và anh chị em một năm mới thật hạnh phúc bên 

người thân và gia đình. Mỗi dịp Xuân về, chúng ta đều 

mong ước những gì tốt đẹp nhất cho năm mới và cầu 

chúc cho nhau được mọi sự như ý. Nhưng rồi dòng thời 

gian cứ tiếp tục trôi qua và tiến về phía trước, chúng ta 

lại bận rộn với những công việc của hiện tại và những toan tính cho tương lai. Chúng ta ít có dịp để 

nhìn lại xem những mong ước và những điều tốt lành mà chúng ta đã cầu chúc cho nhau có trở thành 

hiện thực hay không. 

Trong lá thư đầu Xuân năm nay, chúng tôi kính mời quý ông bà và anh chị em cùng với chúng tôi nhìn 

lại chặng đường bốn mươi năm, kể từ khi người Việt Nam Công Giáo định cư tại thành phố Charlotte 

này. Xuân Ất Mùi năm nay đánh dấu một cuộc hành trình đức tin bốn mươi năm của Cộng Đoàn Công 

Giáo Việt Nam tại nơi đây. Người Việt chúng ta thường hay nói: ôn cố tri tân. Vậy chúng ta hãy cùng 

nhau ôn lại những giai đoạn lịch sử của cộng đoàn giáo xứ, để chúng ta thấy rõ hơn những hồng ân mà 

Thiên Chúa đã ban cho những mong ước của chúng ta. 

Biến cố năm 1975 đã làm cho nhiều gia đình Việt Nam phải xa lìa quê hương và định cư ở phương trời 

xa lạ. Trong số những người Việt tha hương vào thời điểm này, có một số gia đình đã đến định cư tại 

thành phố Charlotte, Bang North Carolina. Với tình đồng hương, đồng cảnh ngộ và đồng tôn giáo, quý 

ông bà và anh chị này đã họp mặt với nhau để đọc kinh, cầu nguyện và nâng đỡ khích lệ nhau trong 

những buổi đầu đặt chân đến xứ Charlotte.  

Rồi đến thập niên tám mươi, khi người Việt Nam vượt biên đến định cư tại nơi đây, điều này đã  làm cho 

cộng đoàn nhỏ bé thưở ban đầu được thêm phần sống động. Vào mỗi thời điểm lịch sử, Thiên Chúa đã 

ban cho cộng đoàn nơi đây một vị linh mục để chăm sóc phần linh hồn cho giáo dân. Và Thiên Chúa 

cũng đã ban cho cộng đoàn có những người hết lòng hy sinh công sức cũng như tiền của để chung xây 

cộng đoàn đức tin. 

Rồi đến thập niên chín mươi, khi người Việt Nam theo chương trình HO, Con Lai và Đoàn Tụ Gia Đình 

đến định cư tại thành phố Charlotte và các vùng phụ cận, đây là thời điểm cộng đoàn công giáo Việt 

Nam được Đức Giám Mục chính thức thành lập, và khuyến khích xây dựng một cộng đoàn giáo xứ. Và 

đây cũng là thời điểm mà Đức Giám Mục đã chính thức bổ nhiệm một linh mục người Việt của giáo 

phận làm quản nhiệm cộng đoàn công giáo Việt Nam. Kể từ đó cộng đoàn chính thức mang tên Cộng 
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Đoàn Thánh Giuse. Cộng đoàn có Thánh Lễ bằng tiếng Việt mỗi Chúa Nhật tại Giáo Xứ Saint Ann tọa 

lạc ở đường Park Rd. 

Rồi đến thập niên hai ngàn, khi cộng đoàn đã bắt đầu lớn mạnh, với số đông giáo dân đang có và cộng 

thêm số đông anh chị em Việt Nam mới đến Charlotte theo chương trình HO và Đoàn Tụ Gia Đình, 

chúng ta đã mua được một cở sở nhỏ với đất đai rộng đủ để xây dựng thêm các cơ sở mới. Và chúng ta 

đã khánh thành ngôi thánh đường hiện tại vào năm 2004. Đây là bước ngoặc quan trọng trong lịch sử 

của cộng đoàn giáo xứ, bởi vì Đức Giám Mục đã nâng cộng đoàn Thánh Giuse lên hàng giáo xứ. Từ 

nay giáo xứ được mang tên là Giáo Xứ Thánh Giuse.  

Rồi đến thập niên hai ngàn mười, Giáo Xứ Thánh Giuse tiếp tục phát triển và lớn mạnh. Hiện tại Giáo 

Xứ Thánh Giuse đang sánh vai với các giáo xứ Mỹ để cùng thờ phượng Chúa và xây dựng Giáo Phận 

Charlotte. Giáo Xứ Thánh Giuse đang có những chương trình sinh hoạt và điều hành giống như các 

giáo xứ bạn trong giáo phận. Điểm đặc biệt là giáo xứ của chúng ta có các Thánh Lễ bằng tiếng Việt và 

có nơi sinh hoạt cho giáo dân. 

Có lẽ người Việt Nam Công Giáo ở bất cứ thời điểm nào của lịch sử đều có những mơ ước giống nhau: 

là được học biết tiếng Mỹ, được có công ăn việc làm, được thờ phượng Chúa bằng tiếng Việt Nam,v.v.. 

Và vào những dịp Tết, chúng ta cầu chúc cho nhau được vạn sự như ý. Bây giờ nhìn lại chặng đường 

bốn mươi năm, có lẽ chúng ta cùng đồng ý rằng: “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân,” Thiên Chúa đã 

yêu thương và ban cho chúng ta những điều chúng ta mong ước. Chúng ta đã có một giáo xứ Việt Nam, 

có công ăn việc làm và có điều kiện để học hỏi và tiến thân,v.v… 

Vào mỗi thời điểm lịch sử, Thiên Chúa đã yêu thương và ban muôn hồng ân xuống cho cộng đoàn giáo 

xứ của mình cách chung và cho mỗi gia đình cách riêng. Vào mỗi thời điểm lịch sử, luôn có những tấm 

lòng quảng đại hy sinh, biết chung xây cộng đoàn giáo xứ. Vào mỗi thời điểm lịch sử, luôn có những vị 

mục tử cùng đồng hành với giáo dân, để hướng dẫn và thánh hóa giáo dân trên cuộc hành trình đức tin. 

Bốn mươi năm nhìn lại, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa. Và nhân dịp này, thay mặt cho Giáo Xứ 

Thánh Giuse, chúng tôi xin chân thành biết ơn tất cả quý cha, quý soeur, quý ông bà và anh chị em đã 

và đang quảng đại hy sinh để xây dựng cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn nữa. Nguyện xin 

Thiên Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho cộng đoàn giáo xứ và cho mỗi người chúng ta, để trong 

những việc chúng ta làm, chúng ta làm sáng danh Chúa. 

Kính Thư, 

 

LINH MỤC PHÊRÔ TRƯƠNG VĨNH TRỊ, Chánh Xứ 
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Kính thưa quý ông bà, các anh chị, các cháu cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse. 

Một năm nữa đã thấm thoát trôi qua, anh chị em chúng ta lại có dịp gặp nhau trên Đặc 

San Tin Yêu của giáo xứ, để cùng nhau cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban xuống cho giáo 

xứ và cho mỗi gia đình, và cũng để chia sẻ những tâm tình và cảm nghiệm mà chúng ta đã lãnh 

nhận từ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. 

Người công giáo thường hay nói: gia đình là hội thánh thu nhỏ. Thật vậy, gia đình rất 

quan trọng, bởi vì gia đình tốt thì xã hội sẽ tốt. Có lẽ vì thế mà Cha Chánh Xứ Phêrô Trương 

Vĩnh Trị đã chọn chủ đề: Hạnh Phúc Gia Đình cho Đặc San Tin Yêu 2015. Đây là một đề tài rất 

cụ thể và rất phong phú cho đời sống của người tín hữu công giáo. Trong đời sống hàng ngày, 

gia đình luôn phải đối diện với một thế giới mới lạ, chú trọng vào vật chất, văn minh của con 

người, và tình yêu hưởng thụ. Nếu anh chị em chúng ta không biết thức tỉnh nghe lời Chúa dạy, 

thì chúng ta sẽ làm cho đời sống đức tin của mình ra lu mờ, và khi đức tin bị lu mờ, thì nó sẽ 

ảnh hưởng đến gia đình của mỗi anh chị em chúng ta.  

Hằng năm, vào Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh, giáo hội mừng lễ Thánh Gia, có nghĩa là 

gia đình thánh của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Giáo hội muốn nêu cao giá trị 

gia đình trong xã hội ngày nay. Và giáo hội muốn chúng ta noi gương các Đấng mà sống đời 

sống gia đình của mình. Đức Mẹ sống một cuộc đời khiêm nhường và vâng theo ý Chúa. Thánh 

Cả Giuse vâng phục và làm theo những điều Chúa truyền dạy, và gia đình luôn có sự hiện diện 

của Chúa Giêsu. 

Nhìn lên gia đình thánh, thật là một gia đình hạnh phúc đầm ấm, đầy tràn ơn sủng của 

Chúa. Gia đình Thánh cũng như các gia đình khác trong xã hội, với cuộc sống hằng ngày vất 

vả, trăm ngàn lo lắng, cuộc sống Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã phải trải qua rất nhiều khó 

khăn. Một điều chúng ta khâm phục các ngài đó là các ngài luôn luôn âm thầm lãnh nhận qua 

sự cầu nguyện để thực thi thánh ý của Thiên Chúa và đón nhận một sứ vụ vô cùng trọng đại và 

Thiên Chúa muốn trao cho.  

Hơn thế nữa, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu. Các ngài 

có đầy uy quyền mà Chúa trao ban, các ngài đã không đặt nặng danh dự, uy quyền, giàu sang 

mà sống một cuộc đời khiêm nhường, nghèo nàn sinh Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem và sinh 
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sống một đời sống đơn sơ, nghèo khó để thực hiện chu toàn ý định của Thiên Chúa. Nhìn vào 

cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình, anh chị em chúng ta, hãy cố gắng noi theo gương và các 

nhân đức của gia đình Thánh. 

Đôi khi đời sống của anh chị em chúng ta bị ảnh hưởng của quyền bính, tiền bạc, danh 

dự, tình yêu thế tục mà qên đi tấm gương gia đình Thánh và quên đi lời Chúa dạy: "Mọi sự ở 

đời này sẽ qua đi." Những gì thuộc về Thiên Chúa sẽ không bao giờ mất và sẽ tồn tại đến ngàn 

thu. Khi chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ giáo huấn của Chúa, thì hạnh phúc gia đình mới 

được bền vững. Khi ta biết tìm đến Chúa, thì chúng ta mới giữ được thì tâm hồn bình an và và 

gia đình mới đầm ấm. 

Ca dao Việt Nam ta thường nói: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con," hay là: "Ở cho có 

đức mặc sức mà ăn." Bên cạnh chúng ta có biết bao những tấm gương tốt, những đời sống từ 

các anh chị em trong giáo xứ đang hăng say và tích cực làm việc hoạt động tông đồ. Xin Chúa 

ban ơn cho chúng ta biết chọn lựa con đường của Chúa muốn, biết noi gương gia đình Thánh 

Gia, học hỏi lời của Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày để được Chúa chúc 

lành và ban hạnh phúc cho gia đình chúng ta đời này và đời sau trên Thiên Đàng. 

Đứng trước thềm năm mới, con kính chúc Cha Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị một 

năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, luôn khỏe mạnh và vui tươi. Và tôi xin kính chúc 

quý vị trong hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh, các ban ngành đoàn thể, quý ông bà, các anh 

chị và các cháu trong giáo xứ Thánh Giuse một năm mới thánh thiện và bình an, sống trong tình 

yêu thương của Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng nhau xây dựng giáo xứ và hội thánh. 

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN ĐỆ 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ 
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Muôn tâu Thượng Đế, 

Thần gốc Việt Nam, 

Cũng đã từng làm, 

Một anh lính chiến. 

Vì cơn quốc biến, 

Mới phải lưu vong, 

Nay sống trong lòng, 

Của một xứ đạo. 

Nghe Cha Xứ bảo: 

Này bác lính già, 

Nếu bác muốn là, 

Một lão táo quân, 

Thì điều Cha cần, 

Bác viết báo cáo. 

Nhưng đừng viết láo, 

Phải viết thực thà, 

Những điều xảy ra, 

Ở trong giáo xứ. 

Thế là thần cứ, 

Phóng bút viết tràn, 

Nhưng thần cam đoan, 

Toàn là sự thật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một điều nổi bật, 

Của giáo xứ ta, 

Từ gần tới xa, 

Hầu như đã thấy, 

Cũng do từ đấy, 

Củng cố lòng tin, 

Vô số người xin, 

Trở về đạo thật. 

Những phút tuyệt nhất, 

Riêng đối với thần, 

Phúc âm hàng tuần, 

Là rất trân quý. 

Vì chẳng phải chỉ, 

Là người giáo dân, 

Mà hết thảy cần, 

Được nghe lời Chúa. 

Một điều quý nữa, 

Cha chẳng nói suông, 

Mà lại rất thường, 

Ân cần khuyên bảo: 

Là người Công Giáo, 

Phải sống thế nào, 

Để người nhìn vào, 

Thấy hình ảnh Chúa. 

Nhưng ngay từ thưở, 

Mới có loài người, 

Đã thấy tức cười, 

Chín người mười ý! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù Cha chỉ,  

Nói rất đơn sơ, 

Kết quả không ngờ, 

Người yêu kẻ ghét! 

Nhưng đó là nét, 

“Đẹp” của thế gian, 

Có lẽ cả ngàn, 

Năm nay vẫn thế! 

Ngu thần chỉ kể, 

Những nét “đan thanh,” 

Xẩy ra nhất nhanh, 

Ở trong Giáo Xứ. 

Sau đó mọi thứ,  

Trở lại bình yên, 

Con thảo cha hiền, 

Lại nguyên như cũ. 

Cũng vẫn đầy đủ, 

Các ban các ngành, 

Tiếp tục đua tranh, 

Sống đời đạo đức. 

Thần còn thấy phục, 

Các cháu thiếu nhi, 

Vì thấy những gì, 

Các cháu làm được. 

Nhưng xin từng bước, 

Thứ tự tâu trình, 

Những điều chính mình, 

Từng muốn nói ra, 
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Trước nhất chính là, 
Thuộc trường Thiên Mẫu. 

Nhóm thày cô giáo, 

Đã rất nhiệt tình, 

Giúp con cháu mình, 

Thành người hữu ích. 

Người lo kinh sách, 

Người lo Việt Ngữ. 

Kẻ thì dạy chữ, 

Kẻ giúp phần hồn. 

Chung sức góp phần, 

Vào việc sống đạo. 

Sẽ có người bảo, 

Thần nói vu vơ, 

Sao không bây giờ, 

Cho một thí dụ? 

Điều cần và đủ, 

Là phải chứng minh, 

Lời nói của mình, 

Có một giá trị. 

Các bà các chị, 

Xin cứ về nhà, 

Mở cuốn báo ra, 

Tin Yêu năm ngoái. 

Mọi người sẽ khoái, 

Văn của các em, 

Để ý mà xem, 

Vô cùng mộc mạc. 

Phản ảnh chính xác, 

Mọi nét ngây thơ, 

Điều thần không ngờ, 

Các em viết được! 

Nếu ở trong nước, 

Sẽ chẳng ngạc nhiên, 

Tiếng Việt đương nhiên, 

Là tiếng mẹ đẻ. 

Nhưng nay con trẻ, 

Sinh ở nước ngoài, 

Cùng tuổi choai choai, 

Chỉ dùng ngoại ngữ. 

Vì thế mà chữ, 

"Quốc ngữ nước ta", 

Tự nhiên thành ra, 

Một thứ khó đọc. 

Nếu không được học, 

Đến "nói" chẳng xong, 

Ở đấy mà mong, 

Viết thành bài báo! 

Người xưa đã bảo: 

"Nếu không có thày," 

"Đố mày làm nên!" 

Câu tục ngữ trên, 

Hẳn là sai chắc? 

Thần chỉ thắc mắc: 

Những điều khá hay, 

Mà sao trước nay, 

Ít người để ý? 

Còn chuyện một tí, 

Lại thành con bò, 

Lại cố làm cho, 

Mất tình đoàn kết? 

Ngu thần rất biết, 

Điều mình nói ra, 

Kết quả sẽ là, 

Một số người ghét. 

Nhưng thần tự xét, 

Chỉ nói công tâm, 

Nếu có sai lầm, 

Thần xin nhận lỗi! 

Hẳn Ngài muốn hỏi: 

Còn gì nữa không? 

Đừng để trẫm mong, 

Mau mau tâu nốt! 

Thưa vâng điều tốt, 

Chẳng phải bấy nhiêu, 

Mà còn khá nhiều, 

Điều chưa tâu hết. 

Nhưng sợ Ngài mệt, 

Vì phải ngồi lâu, 

Vậy xin chỉ tâu, 

Những điều cơ bản. 

Thần rất kiêu hãnh, 

Về giáo xứ nhà, 

Với con số ba, 

Ba Đoàn ba Hội! (*) 

Nếu chỉ nói "Hội," 

"Tội" nhất các bà! 

Nguyên đúng tên là: 

Bà Mẹ Công Giáo! 

Luôn luôn tần tảo, 

Lo việc Nhà Thờ, 

Mới sáng tinh mơ, 

Đã thấy có mặt. 

Rồi thì tất bật, 

Kẻ lo chuyện này, 

Người khác luôn tay, 

Bận nhiều việc khác. 

Ngu thần đoan chắc: 

Vắng bóng các bà, 

Hội trường của ta, 

Làm sao được vậy?! 

Mọi người hẳn thấy, 

Những món ăn ngon, 

Đâu phải tự nhiên, 

Mà chúng có mặt? 

Để sáng Chúa Nhật, 

Mọi người đến ăn, 

Đâu đó sẵn sàng, 

Đã ngon lại rẻ. 

Dù anh ăn khỏe, 

Hay chị ăn yếu, 

Cô thích hủ tíu, 

Chú thích phở bò, 

Cậu ăn chả giò, 
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Mợ xơi bánh cuốn, 

Có người lại muốn, 

Một dĩa cơm sườn. 

Tất cả thường thường, 

Đều được thỏa mãn. 

Người mua kẻ bán, 

Đâu chỉ thức ăn, 

Mà còn rau xanh, 

Mùa nào thức nấy. 

Thần xin kể mấy, 

Thứ nhà thường mua, 

Thấy đâu có thua, 

Gì ở chợ Mỹ? 

Nếu suy nghĩ kỹ, 

Còn có phần hơn, 

Rau nấu ăn cơm, 

Mỹ làm gì có?! 

Tỉ như những bó, 

Rau bí, rau lang, 

Rau muống, tập tàng, 

Rau đay, cà pháo. 

Có người còn bảo: 

Rau rợ xứ ta, 

Hẳn chẳng phải là, 

Ở đâu cũng có. 

Vậy mà chẳng khó, 

Mua ở nơi đây, 

Hội trường có đầy, 

Thứ nhiều người muốn! 

Sau ăn lại uống, 

Ly cà phê đen, 

Rồi tấm tắc khen, 

Đời sao quá đẹp! 

Thần lại xin phép, 

Để được tâu thêm, 

Những điều kể trên, 

Chưa phải là hết. 

Quý bà tuy mệt, 

Ai nấy đều hay, 

Nhưng vẫn hăng say, 

Làm điều nhân đức. 

Đã có những lúc,  

Thăm kẻ liệt lào, 

Là tham gia vào 
"Kinh mười bốn mối." (**) 

Từ sáng tới tối, 

Hết ngày Chúa nhật, 

Cuộc sống thường nhật,  

Tiếp tục xảy ra. 

Sáu ngày đi qua, 

Lại tới Chúa nhật. 

Cứ thế tất bật, 

Gần suốt cuộc đời, 

Nhưng vẫn vui tươi, 

Chẳng hề oán thán! 

Ôi sự can đảm, 

Thật quá tuyệt vời, 

Thần chính là người, 

Hết lòng khâm phục! 

Chẳng thể cùng lúc, 

Tâu hết mọi điều, 

Đoàn hội còn nhiều, 

Xin qua hội khác. 

Bà con cô bác, 

Hẳn biết hội này, 

Ngày lại qua ngày, 

Hăng say cầu nguyện. 

Làm việc thánh thiện, 

Sùng kính Thánh Tâm. 

Sớm tối chuyên cần, 

Là Hội Đền Tạ. 

Đồng hành với Mẹ, 

Thánh Mẫu Ma Ri, 

Mẹ con cùng đi, 

Đủ hết mọi miền, 

Truyền bá đức tin, 

Chẳng hề mệt mỏi, 

Không cần phải hỏi, 

Cũng biết hội nào, 

Từng được đề cao, 

Đạo Binh Đức Mẹ! 

Còn nhanh còn khỏe, 

Đoàn của các ông, 

Liên Minh Thánh Tâm, 

Xiêng năng cầu nguyện. 

Cùng làm việc thiện, 

Thăm hỏi bệnh nhân. 

Cũng rất ân cần, 

Nêu gương đạo đức. 

Lại còn hết sức, 

Sống đời tốt lành, 

Suốt đời đấu tranh, 

Tránh điều lầm lỗi. 

Đánh tan bóng tối, 

Là Đoàn Lửa Thiêng. 

Nam nữ thanh niên, 

Lòng đầy thiện chí. 

Mục đích là chỉ, 

Đem tình yêu Chúa, 

Như những ngọn lửa,  

Cho hết mọi người. 

Giúp cho người đời, 

Sống thêm ý nghĩa, 

Làm cho tứ phía, 

Khỏi sự tối tăm. 

Thần cũng thành tâm, 

Với lòng cảm mến, 

Gửi lời thăm đến, 

Tập thể các em, 

Với lời ngợi khen, 

Thiếu nhi Thánh Thể. 

Tuổi còn trẻ thế, 

Mà đã nên người. 

Hết sức vui tươi, 
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Các em quy tụ, 

Quanh Chúa Giê Su, 

Trong phép Thánh Thể. 

Thần tâu như thế, 

Tưởng đã hơi dài, 

Nhưng thấy còn vài, 

Điều không thể bỏ. 

Giáo Xứ còn có, 

Những năm ca đoàn! 

Mà lại chỉ toàn, 

Những người thiện chí. 

Các anh các chị, 

Luôn luôn sẵn sàng, 

Cất tiếng ca vang, 

Chúc tụng Thiên Chúa! 

Đấng từ muôn thủa, 

Tràn đầy lòng nhân, 

Xin đổ hồng ân, 

Xuống trên thế giới! 

Một tổ chức mới, 

Khoảng sáu bẩy năm, 

Nhưng cũng đã nằm,  

Trong lòng Giáo Xứ. 

Gia đình là thứ, 

Đơn vị khởi đầu, 

Liên kết với nhau 

Làm thành xã hội! 

Là thần muốn nói, 

Tới một chương trình, 

Giúp cho gia đình, 

Luôn luôn thăng tiến. 

Hôn nhân phát triển, 

Những điều tốt lành. 

Từ đó nẩy sanh, 

Yêu thương gần gũi. 

Phải biết an ủi, 

Tin cậy lẫn nhau, 

Trước cũng như sau, 

Hết lòng cởi mở. 

         *** 

Muôn tâu Thượng Đế, 

Thần tâu như thế, 

Tưởng đã hết lời, 

Nào việc nào người, 

Hầu như đủ cả. 

Hẳn Ngài mệt lả, 

Vì phải ngồi nghe, 

Nhưng thần không khoe, 

Chuyện riêng Giáo Xứ. 

Mà là mọi thứ, 

Đều rất thật tình, 

Xin Ngài tâu trình, 

Lên cùng Thiên Chúa. 

Đấng từ muôn thủa, 

Tràn đầy lòng nhân, 

Xin đổ hồng ân, 

Xuống trên Giáo Xứ, 

Như lời Người hứa: 

"Những kẻ lòng ngay," 

"Sẽ được đời này," 

"Bằng an dưới thế!"  

Chấm dứt lời kể, 

Kính chúc Ngọc Hoàng, 

Nơi cõi cao sang, 

Tràn đầy ơn phước! 

Kính chúc! kính chúc! 

 

TÁO NHÀ THỜ 

 

(*) Ba Đoàn, ba Hội:  

 

Ba Đoàn:  Đoàn Liên 

Minh Thánh Tâm, Đoàn 

Thanh Niên Lửa Thiêng, 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh 

Thể. 

 Ba Hội:Hội Các Bà Mẹ 

Công Giáo, Hội Đền Tạ 

Thánh Thể, Hội Đạo 

Binh Đức Mẹ. 
 

(**) Kinh Mười Bốn Mối:  

Thương xác bảy mối: 

Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. 

Thứ hai, cho kẻ khát uống. 

Thứ ba, cho kẻ rách rưới 

ăn mặc. 

Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng 

kẻ tù rạc. 

Thứ năm, cho khách đỗ 

nhà. 

Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. 

Thứ bảy, chôn xác kẻ Chết. 
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PHẦN MỘT: ƠN GỌI HÔN NHÂN 

Sách Sáng thế kể lại: Sau khi đã dựng nên Ađam, 

Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì 

không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng 

với nó.” Khi thấy Evà, Ađam đã sung sướng kêu 

lên: “Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt 

tôi!” (x. St 2,18-23). 

Hôn nhân trước hết là một ơn gọi. Qua việc phối 

hợp trong tình yêu, hai vợ chồng được mời gọi trở 

nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa (x.St 

1,26-28), một Thiên Chúa yêu thương và luôn 

trung tín (x. Hs 2,21). 

Tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa được thể 

hiện trọn vẹn nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa 

xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. 

Chúa Giêsu chỉ sống trên trần gian ba mươi ba 

năm, nhưng đã dành ba mươi năm sống trong gia 

đình Nadarét. Điều đó cho thấy hôn nhân và gia 

đình có một tầm mức quan trọng trong chương 

trình cứu độ của Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, 

các đôi vợ chồng nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã 

khởi xướng, cũng như luôn đồng hành và làm cho 

hôn nhân và gia đình trở thành con đường hạnh 

phúc, dẫn con người đến sự hiệp thông với nhau 

và hiệp thông với Thiên Chúa tình yêu. 

 

Bài 1. Ơn gọi hôn nhân trong chương trình của 

Thiên Chúa 

Từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có 

nữ và Ngài đã phán:“Vì thế, người nam sẽ bỏ cha mẹ mà 

kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục” (Mt 

19,4-5). 

Có thể nói, hôn nhân và gia đình là một trong 

những thể chế cổ xưa nhất của loài người. Hôn 

nhân đã được Kinh Thánh đề cập đến ngay từ 

những trang đầu, và rồi hình ảnh hôn nhân lại 

được Kinh Thánh nhắc đến nơi những trang cuối. 

Điều đó cho thấy, hôn nhân không phải chỉ là một 

định chế thuần tuý của con người, mà trước hết 

còn nằm trong chương trình của Thiên Chúa, khi 

Ngài dựng nên con người có nam có nữ, và mời 

gọi họ: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt 

đất, và thống trị nó” (St 1,28). 

 

 

1. Hôn nhân là gì? 

Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người 

nam và một người nữ, với ý thức tự do và trách 

nhiệm, để sống yêu thương và giúp đỡ nhau trong 

tình nghĩa vợ chồng; để sinh sản và giáo dục con 

cái trong nhiệm vụ làm cha làm mẹ. 

2. Nguồn gốc của hôn nhân 

Nguồn gốc của hôn nhân chính là Thiên Chúa. 

Sách Sáng thế kể lại rằng ngày thứ sáu, sau khi đã 

tạo dựng nên trời đất, cây cối và muôn loài muôn 

vật,Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên 

con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng 

làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và 

tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy 

Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình 

ảnh mình. Thiên Chúa tạo thành con người giống 

hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo thành họ có nam 

có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán 

rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt 

đất, và thống trị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời 

và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất” (St 

1,26-28). 

Ngoài ra, sách Sáng thế còn nói một cách cụ thể 

hơn về việc kết hiệp vợ chồng: “Thiên Chúa lấy 

bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ 

mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên 

Chúa phán: “Đàn ông ở một mình không tốt, Ta 

hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. 

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi 

ông đang ngủ, Ngài lấy một xương sườn của ông, 

và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương 

sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi 

dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ xương 

bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ 

được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra.” 

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp 

với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. (St 

2,7.18.21-24) 

Cả hai câu chuyện trên đều cho thấy hôn nhân đã 

xuất hiện ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo và 

do ý muốn của Ngài. Khi tạo dựng, Thiên Chúa 

đã không dựng nên con người cô độc, hoặc chỉ là 

nam, hoặc chỉ là nữ, nhưng đã dựng nên con 

người có nam, có nữ và đã tác hợp họ nên vợ 

chồng, thành “một xương một thịt”. Nguồn gốc 

của hôn nhân chính là Thiên Chúa. Ngài là Đấng 
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tác tạo hôn nhân và đã khắc ghi ơn gọi hôn nhân 

vào trong bản tính của con người khi tạo dựng nên 

họï có nam có nữ. 

3. Tình yêu là yếu tố căn bản của hôn nhân 

Thiên Chúa là Tình Yêu, Đấng duy nhất nhưng 

không đơn độc. Nơi bản thân, Ngài đang sống 

mầu nhiệm hiệp thông và yêu thương giữa Ba 

Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Vì yêu thương 

mà dựng nên con người giống hình ảnh mình, 

Thiên Chúa cũng mời gọi họ sống yêu thương và 

hiệp thông. 

Khi sống yêu thương, con người thể hiện đúng với 

bản chất của mình là hình ảnh Thiên Chúa, được 

dựng nên để sống yêu thương và hiệp thông với 

nhau. Tình yêu là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của 

con người. Tình yêu cũng là yếu tố căn bản của 

hôn nhân. Sự trao tặng thân xác giữa hai vợ chồng 

chỉ có ý nghĩa khi thể hiện sự tự hiến chính mình 

vì tình yêu. Tình yêu là nền móng xây dựng 

những mối tương quan gia đình. Đối với con cái, 

tình yêu của cha mẹ trở thành dấu chỉ tình yêu của 

Thiên Chúa. Sứ mạng của đời sống gia đình là 

bảo toàn, biểu lộ và truyền đạt tình yêu. Hôn nhân 

và gia đình được thiết lập là do tình yêu, được 

sinh động cũng là do tình yêu, sức mạnh và mục 

đích cuối cùng lại chính là tình yêu. 

4. Mục đích của hôn nhân 

Tự bản chất, hôn nhân hướng đến hai mục đích: 

Lợi ích của đôi vợ chồng và lưu truyền nòi giống 

(sinh sản và giáo dục con cái. Hai mục đích này 

luôn đi đôi với nhau, mặc dù có những lúc mục 

đích này được nhấn mạnh hơn mục đích kia. 

4.1. Trọn đời yêu thương và bổ túc cho nhau 

Nhờ khế ước hôn nhân, người nam và người nữ 

“không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một 

thịt” (Mt 19, 6; x. St 2, 24), và được mời gọi mỗi 

ngày một trở nên gắn bó với nhau hơn qua việc nỗ 

lực sống cam kết trao hiến trọn vẹn cho nhau. Sự 

hiệp thông vợ chồng ăn rễ sâu từ sự thu hút tự 

nhiên về giới tính, cũng như từ sự bổ túc lẫn nhau 

giữa nam và nữ, được nuôi dưỡng nhờ những nỗ 

lực của đôi bạn muốn chia sẻ cho nhau trọn cả bản 

thân trong suốt cuộc đời. 

 

 

4.2. Sinh sản và giáo dục con cái 

Tự bản chất, hôn nhân hướng đến việc sinh sản và 

giáo dục con cái như chóp đỉnh hoàn thành hôn 

nhân. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn 

nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc 

của cha mẹ. Tình yêu vợ chồng còn phong phú 

nhờ những hoa quả của đời sống luân lý, tinh thần 

và siêu nhiên được cha mẹ truyền lại cho con cái 

qua việc giáo dục. Theo nghĩa này, mục tiêu nền 

tảng của hôn nhân và gia đình là phục vụ cho sự 

sống và hạnh phúc. 

5. Hạnh phúc đời hôn nhân 

Hôn nhân bao giờ cũng đi đôi với ước vọng trăm 

năm hạnh phúc. Đối với người Công giáo, hạnh 

phúc thật là được sống trong tình thân mật với 

Thiên Chúa Tạo Hoá là Cha yêu thương chúng ta. 

Có Thiên Chúa, dù thiếu mọi sự, cũng vẫn hạnh 

phúc. Còn vắng bóng Ngài, dù có mọi sự, cũng 

chỉ là bất hạnh. Đối với người Công giáo, khi đôi 

bạn thực hiện hôn nhân và gia đình theo ý định 

của Thiên Chúa, thì hôn nhân chính là một con 

đường dẫn đến Thiên Chúa, cũng như dẫn đến 

hạnh phúc. 

Mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng, đó là làm 

cho con người được yêu thương và hiệp nhất với 

Ngài trong hạnh phúc đời đời. Đồng thời, mọi sự 

Thiên Chúa ban cho ở đời này đều nhằm giúp con 

người đạt tới mục đích cuối cùng ấy. Khi đã nhận 

biết điều đó, trong mọi sự, ta luôn dành ưu tiên 

cho Thiên Chúa để được hiệp nhất với Ngài. Hễ 

điều gì giúp ta đến gần Ngài, thì ta đón nhận, bằng 

không ta phải dứt bỏ ngay. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Hôn nhân là gì? 

T. Hôn nhân là giao ước ký kết giữa một người 

nam và một người nữ, với đầy đủ tự do ưng thuận 

và ý thức trách nhiệm, để trở thành vợ chồng. 

2. H. Ai đã lập nên hôn nhân? 

T. Chính Thiên Chúa đã lập nên hôn nhân khi 

dựng nên loài người có nam có nữ, và mời gọi họ 

sống yêu thương. 

3. H. Yếu tố căn bản của hôn nhân là gì? 

T. Yếu tố căn bản của hôn nhân chính là tình yêu 

vì Hôn nhân được thiết lập do tình yêu và mục 
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đích cuối cùng của Hôn nhân cũng chính là tình 

yêu. 

4. H. Hôn nhân có những mục đích nào? 

T. Hôn nhân có hai mục đích này: 

- Một là yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. 

- Hai là cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh 

sản và giáo dục con cái. 

5 GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Tình yêu có gì khác với sự thu hút giữa nam và 

nữ? 

2. Tình yêu cần thiết cho hôn nhân như thế nào? 

3. Có thể lấy một người đồng thời lại yêu một 

người khác được không? Tại sao? 

6 CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho 

chúng con sinh ra làm người nam, người nữ, 

mang hình ảnh của Chúa. Chúa còn ban tặng cho 

từng người chúng con một trái tim muốn yêu và 

khao khát được yêu để chúng con có thể yêu Chúa 

và yêu nhau. Xin dạy chúng con biết yêu thương 

như Chúa đã yêu thương chúng con để chúng con 

ngày càng trở nên giống hình ảnh Chúa là Tình 

yêu. Amen. 

 

Bài 2. Hôn nhân Công giáo 

 “Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ 

mình và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn 

lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.”(Ep 5,31-32) 

Khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ 

trở thành vợ chồng theo luật tự nhiên. Hôn nhân 

của họ là một khế ước, có giá trị trước mặt Thiên 

Chúa. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân không 

chỉ là một khế ước, mà còn là một bí tích. Thánh 

Gioan Kim Khẩu nói: “Hôn nhân là bí tích tình 

yêu... Khi vợ chồng nên một trong hôn nhân, cả 

hai không còn là hình ảnh dưới trần nữa, mà là 

hình ảnh của Chúa trên trời.” 

1. Hôn nhân Công giáo là một bí tích 

Từ xưa đến nay, hầu như nền văn hoá nào cũng 

coi hôn nhân là việc linh thiêng. Vì thế, trước khi 

về chung sống với nhau, cô dâu chú rể thường xin 

trời đất, thần linh hoặc ông bà tổ tiên chứng giám 

và phù hộ cho cuộc hôn nhân của mình qua một 

nghi lễ công khai và long trọng. 

Trong Cựu Ước, giao ước giữa Thiên Chúa với 

dân Ngài thường được ví như một cuộc hôn nhân 

thuỷ chung, duy nhất. Sang Tân Ước, hôn nhân 

được coi là hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và 

Hội Thánh. Đức Kitô được ví như chàng rể của 

giao ước mới. Còn Hội Thánh được ví như cô 

dâu, đã được Đức Kitô yêu thương đến hy sinh 

mạng sống. 

“Ngay khi bắt đầu đời sống công khai, Chúa 

Giêsu đã có mặt trong một tiệc cưới tại Cana và 

đã làm dấu lạ đầu tiên, biến nước thành rượu để 

giúp hai họ nối tiếp cuộc vui (Ga 2,1-11). Sự hiện 

diện này được Hội Thánh hiểu như là một chứng 

thực của Đức Kitô đối với giá trị hôn nhân, đồng 

thời cũng tiên báo sự hiện diện thường xuyên của 

Ngài trong đời sống hôn nhân.” 

“Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu dạy rõ ràng về 

ý nghĩa nguyên thủy của việc phối hợp giữa người 

nam và người nữ như thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa 

đã muốn. Sự phối hợp này là bất khả phân ly. 

Việc Môsê cho phép bỏ vợ là một nhượng bộ 

trước lòng chai dạ đá của người nam (x. Mt 19, 3-

8).” 

“Khi tái lập trật tự ban đầu của công trình sáng tạo 

đã bị tội lỗi làm xáo trộn, Chúa Giêsu đã ban sức 

mạnh và ân sủng để các đôi vợ chồng sống đời 

hôn nhân trong chiều kích mới của Nước Thiên 

Chúa. Ân sủng của hôn nhân Kitô giáo là hoa quả 

của Thánh Giá Đức Kitô, nguồn mạch mọi đời 

sống Kitô hữu.” 

“Thánh Phaolô cho thấy điều đó khi nói: “Người 

làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã 

yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội 

Thánh để thánh hóa Hội Thánh” (Ep 5, 25-26). 

Ngài còn nói thêm: “Bởi thế, người ta lìa bỏ cha 

mẹ mình mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên 

một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi 

muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.” (Ep 5, 31-

32). 

“Toàn bộ đời sống Kitô giáo mang dấu ấn của tình 

yêu “hôn nhân” giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí 

tích Thánh tẩy, cửa ngõ dẫn vào Dân Thiên Chúa, 

cũng đã là một mầu nhiệm “hôn nhân”: có thể nói 

đó là nghi thức thanh tẩy (x. Ep 5, 26-27) trước 

khi bước vào tiệc cưới là bí tích Thánh Thể. Hôn 

nhân Kitô giáo trở thành dấu chỉ giao ước giữa 
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Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn nhân giữa hai người 

đã được rửa tội là một bí tích thực sự của Giao 

ước Mới, vì nó biểu thị giao ước giữa Đức Kitô và 

Hội Thánh, và thông ban ân sủng cho họ.” 

Như vậy, ta có thể nói, Thiên Chúa đã thiết lập 

khế ước hôn nhân ngay trong vườn địa đàng, giữa 

người nam và người nữ đầu tiên. Còn Chúa Giêsu, 

Ngài đã nâng hôn ước đó lên hàng Bí tích. Qua bí 

tích hôn phối, tình yêu của hai vợ chồng được 

Thiên Chúa đóng ấn; họ nhận được những ơn siêu 

nhiên giúp họ sống ơn gọi hôn nhân và gia đình, 

và trở nên dấu chỉ mầu nhiệm Đức Kitô kết hiệp 

với Hội Thánh. 

2. Đặc tính của hôn nhân Công giáo 

Tình yêu giữa hai vợ chồng Công giáo có ý nghĩa 

rất phong phú và sâu sắc, vì bắt nguồn từ tình yêu 

Thiên Chúa và rập theo khuôn mẫu tình yêu giữa 

Đức Kitô và Hội Thánh. Tình yêu đó có hai đặc 

tính là đơn nhất và bất khả phân ly. 

2.1. Đơn nhất 

Đơn nhất nghĩa là một vợ một chồng. “Tự bản 

chất, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự đơn nhất và bất 

khả phân ly. “Họ không còn phải là hai, nhưng là 

một xương một thịt” (x. Mt 19, 6; St 2, 24). Họ 

được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình hiệp 

thông với nhau qua việc mỗi ngày trung thành 

sống lời cam kết hôn nhân, là trao hiến trọn vẹn 

cho nhau. Sự hiệp thông này được củng cố, thanh 

luyện và hoàn thiện nhờ bí tích Hôn phối đem lại 

sự hiệp thông trong Đức Kitô. Sự hiệp thông này 

càng thâm sâu hơn nhờ cùng chia sẻ một đức tin 

và cùng đón nhận Mình Thánh Chúa.” “Phải nhìn 

nhận sự bình đẳng giữa vợ chồng trong tình tương 

thân tương ái trọn vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ 

ràng tính đơn nhất của hôn nhân đã được Đức 

Kitô xác nhận. Đa thê là đi ngược với tình yêu vợ 

chồng, cũng như với sự bình đẳng giữa hai vợ 

chồng.” 

2.2. Bất khả phân ly 

Bất khả phân ly nghĩa là không thể ly dị. “Lý do 

sâu xa nhất đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thủy 

chính là sự trung tín của Thiên Chúa với giao ước, 

và sự trung tín của Đức Kitô với Hội Thánh. Nhờ 

bí tích Hôn phối, hai vợ chồng được ban ơn để 

diễn tả và làm chứng cho sự trung tín ấy. Do bí 

tích, tính bất khả phân ly của hôn nhân tiếp nhận 

một ý nghĩa mới và sâu xa hơn.” Ngoài ra sự liên 

kết mật thiết giữa hai vợ chồng, cũng như lợi ích 

của con cái, buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn 

trung tín với nhau. 

Chung thuỷ suốt đời với người phối ngẫu là một 

trong những đặc điểm nổi bật của hôn nhân Công 

giáo, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt hơn đối 

với thế giới hiện nay, khi mà ly dị thường được 

coi là giải pháp bình thường cho những khó khăn 

hoặc thất bại trong đời sống hôn nhân. Quả thực, 

đối với nhiều trường hợp, chung thuỷ là một thách 

đố lớn lao và phải cậy dựa vào ơn Chúa, vì chỉ 

nhờ sức riêng của mình mà thôi thì không đủ. 

Trong đời sống hôn nhân, đôi vợ chồng cần nhớ 

rằng sự liên kết với nhau không phải chỉ do quyết 

tâm của họ mà còn là kết quả của ơn Chúa. “Điều 

gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không 

được phân ly”(Mt 19,6). Hội Thánh không ngừng 

cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được trung 

thành với nhau suốt đời. Ngược lại, chính Hội 

Thánh cũng được nâng đỡ luôn trung tín với Chúa 

Giêsu nhờ sự chung thuỷ của các đôi vợ chồng. 

3. Hiệu quả bí tích Hôn phối 

“Do hôn nhân hợp pháp, giữa vợ chồng phát sinh 

một mối dây ràng buộc vĩnh viễn và độc nhất tự 

bản chất. Hơn thế nữa, trong Kitô giáo, vợ chồng 

được Thiên Chúa tăng sức và thánh hiến bằng một 

bí tích riêng biệt, để chu toàn những bổn phận và 

sống xứng đáng bậc sống của mình.” 

Bí tích Hôn phối đem lại hai hiệu quả: 

3.1. Dây hôn phối 

“Sự ưng thuận tự do, qua đó đôi phối ngẫu tự trao 

hiến và tiếp nhận nhau, được chính Thiên Chúa 

đóng ấn. Từ hôn ước của họ phát sinh một định 

chế. Định chế này đã được chính Thiên Chúa ấn 

định và có giá trị trước mặt xã hội. Hôn ước được 

liên kết với giao ước Thiên Chúa ký kết với nhân 

loại: Tình yêu vợ chồng đích thực được hoà nhập 

trong tình yêu Thiên Chúa.” 

“Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết, nên 

hôn nhân thành sự và hoàn hợp, giữa hai người đã 

được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây 

liên kết này là kết quả của việc hai người tự 

nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. 

Đây là một thực tại không thể đảo ngược, và trở 

thành một giao ước được Thiên Chúa trung tín 



Tin Yêu 2015 - Hạnh Phúc Gia Đình                                                                                                                   

 

17 
 

bảo đảm. Hội Thánh không có quyền nói ngược 

lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa.” 

3.2. Ân sủng của bí tích Hôn phối 

Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn phối kiện toàn 

tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả 

phân ly của họ. “Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau 

nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón 

nhận và giáo dục con cái.” 

“Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. 

Như xưa, Thiên Chúa đến gặp Dân Ngài bằng một 

giao ước yêu thương và trung thành, thì ngày nay, 

Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh 

cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn phối. 

Ngài ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ vác 

thập giá theo Ngài, để họ chỗi dậy mỗi khi sa ngã, 

để họ tha thứ cho nhau, mang gánh nặng cho 

nhau, “phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô” 

(Ep 5,21), và yêu thương nhau với một tình yêu 

siêu nhiên, tế nhị và phong phú. Trong khi họ vui 

hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Ngài ban 

cho họ, ngay từ đời này, được nếm trước hạnh 

phúc Nước Trời.” 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Hôn nhân Công giáo là gì? 

T. Hôn nhân Công giáo là bí tích Chúa Giêsu đã 

lập, để kết hợp hai người tín hữu, một nam một 

nữ, thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội 

Thánh, cùng ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn 

gọi của mình. 

2. H. Hôn nhân Công giáo có những đặc tính nào? 

T. Hôn nhân Công giáo có hai đặc tính này: 

- Một là đơn nhất, nghĩa là một vợ một chồng. 

- Hai là bất khả phân ly, nghĩa là trung thành yêu 

thương nhau trọn đời. 

3. H. Bí tích Hôn phối ban cho vợ chồng những 

ơn nào? 

T. Bí tích Hôn phối ban ơn giúp các đôi vợ chồng 

yêu thương nhau, như Đức Kitô đã yêu thương 

Hội Thánh, kiện toàn tình yêu tự nhiên, củng cố 

sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hoá họ trong 

đời sống siêu nhiên. 

 

 

 

5 GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Khi nhìn vào tình yêu Đức Kitô dành cho Hội 

Thánh, anh chị học được điều gì cho tình yêu của 

anh chị? 

2. Trung thành với nhau đến chết phải chăng là 

một thách đố? 

3. Ân sủng bí tích Hôn phối mang lại điều gì cho 

đời sống hôn nhân? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương Hội Thánh 

đến độ đã hiến mình vì Hội Thánh để Hội Thánh 

được xinh đẹp lộng lẫy, thánh thiện tinh tuyền. 

Chúng con đang đứng trước ngưỡng cửa ơn gọi 

hôn nhân và gia đình, xin cho chúng con biết đến 

với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, nhìn ngắm mẫu 

gương của Chúa, để học biết yêu thương như 

Chúa. Xin đổ Thánh Thần Tình yêu của Chúa 

xuống trên chúng con để chúng con có đủ can 

đảm bước theo con đường Chúa đang mời gọi 

chúng con. Amen. 

 

Bài 3. Giáo Luật Về Bí Tích Hôn phối 

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 

ly” (Mc 10,9) 

Hôn nhân không chỉ liên quan đến hai vợ chồng 

mà còn liên quan đến một phạm vi rộng lớn hơn, 

từ họ hàng hai bên cho đến xã hội, bởi vì gia đình 

là tế bào căn bản của xã hội. Gia đình có êm ấm 

thì xã hội mới ổn định và bền vững. 

Vì mang tính xã hội, nên hôn nhân cần được pháp 

luật chứng nhận và bảo vệ. Tại Việt Nam, về mặt 

dân sự ta có luật “Hôn nhân và Gia đình” được 

Quốc Hội thông qua ngày 09.6.2000, gồm 110 

điều. Còn về mặt tôn giáo, trong bộ luật của Hội 

Thánh, được gọi là giáo luật, ban hành ngày 

25.01.1983, có 111 khoản về hôn nhân. 

Luật của Hội Thánh chỉ ràng buộc đối với người 

Công giáo. Khi đưa ra những luật này, Hội Thánh 

nhắm giúp con cái mình xây dựng một cuộc sống 

hôn nhân và gia đình bền vững, hạnh phúc, thánh 

thiện, thể hiện ơn gọi hôn nhân và gia đình như ý 

Thiên Chúa muốn. 

1. Điều kiện cử hành bí tích Hôn phối 

Để Bí tích Hôn phối thành sự, cần những điều 

kiện sau: 
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- Phải là một người nam và một người nữ, đã rửa 

tội. 

- Hai người có tự do để kết hôn. Tự do ở đây có 

nghĩa là: 

. Không bị ép buộc 

. Không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật 

Hội Thánh. 

- Phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn của mình. 

- Cử hành theo thể thức của Hội Thánh. 

2. Các ngăn trở Hôn phối 

Ngăn trở hôn phối là tình trạng hay hoàn cảnh làm 

cho cuộc hôn phối không thành sự hoặc bất hợp 

pháp. 

Để có thể kết hôn thành sự, cả hai phải trong tình 

trạng tự do, không bị ngăn trở nào theo luật tự 

nhiên hoặc luật Hội Thánh. Những ngăn trở thuộc 

luật tự nhiên dựa trên hôn nhân như một định chế 

tự nhiên, chúng chi phối mọi người. Những ngăn 

trở thuộc luật Hội Thánh dựa trên bản chất bí tích 

của hôn nhân, cũng như trên mối liên hệ của hôn 

nhân với cộng đồng tín hữu, chỉ chi phối người 

Công giáo mà thôi. 

Các ngăn trở hôn phối gồm có: 

2.1. Ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn 

Để kết hôn thành sự, nam phải đủ 16 tuổi, nữ phải 

đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, Hội Đồng Giám mục của 

mỗi quốc gia có quyền quy định tuổi cao hơn để 

kết hôn hợp pháp. Tại Việt Nam, nam phải từ 20 

tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên, theo như Luật Hôn 

nhân và Gia đình điều 9. 

2.2. Ngăn trở do bất lực 

Một trong hai người trước khi kết hôn đã mắc 

chứng bất lực, không thể chữa trị được. Bất lực 

khác với vô sinh. Bất lực là không thể giao hợp. 

Còn vô sinh là không thể có con. Việc vô sinh 

không phải là một ngăn trở hôn phối. 

2.3. Ngăn trở do đã kết hôn 

Một trong hai người còn bị ràng buộc bởi dây 

Hôn phối trước. Ngăn trở này chỉ chấm dứt khi: 

- Người phối ngẫu chết.  

- Hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, được 

Đức Giáo Hoàng đoạn tiêu vì lý do chính đáng. 

- Hôn nhân giữa hai người chưa rửa tội được đoạn 

tiêu do đặc ân Phaolô nhằm bảo vệ đức tin của 

bên lãnh nhận phép Rửa tội, do chính sự kiện là 

bên được rửa tội lập hôn nhân mới, và bên không 

được rửa tội muốn phân ly. 

2.4. Ngăn trở do khác biệt tôn giáo 

Một bên Công giáo, còn một bên không Công 

giáo. 

2.5. Ngăn trở do chức thánh 

Những người đã chịu chức thánh không thể kết 

hôn thành sự. Những người có chức thánh gồm: 

Giám mục, linh mục và phó tế. 

2.6. Ngăn trở do khấn dòng 

Những người chính thức thuộc về một dòng tu 

bằng lời khấn công khai sẽ vĩnh viễn sống khiết 

tịnh (hay còn gọi là khấn trọn đời, vĩnh khấn) 

không thể kết hôn thành sự. 

2.7. Ngăn trở do bắt cóc 

Hôn nhân bất thành đối với trường hợp bắt cóc 

người nữ để lấy cô ta. 

2.8. Ngăn trở do tội mưu sát phối ngẫu 

- Giết vợ hay giết chồng mình (kể cả âm mưu 

hoặc đồng loã) để lấy người khác. 

- Giết vợ hay giết chồng của người phối ngẫu (kể 

cả âm mưu hoặc đồng loã) để lấy họ. 

2.9. Ngăn trở do họ máu (huyết tộc) 

- Theo hàng dọc: hôn nhân bất thành giữa mọi 

người trong họ máu hàng dọc. 

- Theo hàng ngang: hôn nhân bất thành cho tới hết 

4 bậc. 

2.10. Ngăn trở do họ kết bạn 

Hôn thuộc theo hàng dọc dù ở cấp nào cũng tiêu 

huỷ hôn phối. Ví dụ, giữa cha chồng với con dâu, 

chàng rể với mẹ vợ. Tuy nhiên, theo hàng ngang 

thì không bị ngăn trở. Ví dụ: anh chồng có thể lấy 

em dâu, vợ chết có thể lấy em vợ. 

2.11. Ngăn trở do công hạnh 

Hay còn gọi là ngăn trở liêm sỉ. Ngăn trở này phát 

sinh do cuộc hôn phối bất thành sau khi đã có 

sống chung, hoặc do tư hôn công nhiên hay công 

khai. Ngăn trở này tiêu hủy hôn nhân giữa người 

nam với các người họ máu của người nữ bậc một 

hàng dọc, và ngược lại. Chẳng hạn: nếu anh X đã 

từng chung chạ với cô Y, thì không thể lấy mẹ 
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hoặc con riêng của cô Y; và cô Y cũng không thể 

lấy cha hoặc con riêng của anh X. 

2.12. Ngăn trở do pháp tộc 

Những người có họ hàng thân thuộc pháp lý do 

nghĩa dưỡng, ở hàng dọc hoặc hai bậc hàng 

ngang, không thể kết hôn với nhau thành sự. Ngăn 

trở này làm hôn nhân bất thành giữa: con nuôi với 

cha mẹ nuôi; con nuôi với cha mẹ hoặc con cháu 

ruột của cha mẹ nuôi; hai con nuôi của cùng một 

cha mẹ nuôi. 

3. Chuẩn ngăn trở 

Nếu mắc phải một trong các ngăn trở trên, dù hai 

người có lấy nhau, hôn phối vẫn không thành. Đó 

chỉ là một sự chung chạ bất hợp pháp mà thôi. Để 

kết hôn thành sự và hợp pháp, cần phải xin phép 

chuẩn. Tuy nhiên, không phải ngăn trở nào Hội 

Thánh cũng có thể miễn chuẩn được. 

Đối với những ngăn trở thuộc luật tự nhiên, Hội 

Thánh không có quyền miễn chuẩn. Đó là những 

ngăn trở: 

- Do bất lực. 

- Do đã kết hôn. 

- Do có họ máu hàng dọc. 

- Do có họ máu hai bậc hàng ngang. 

Đối với những ngăn trở chỉ do luật Hội Thánh mà 

thôi thì Hội Thánh có quyền miễn chuẩn, và khi 

được miễn chuẩn thì cuộc hôn nhân thành sự. 

Các ngăn trở Hội Thánh có thể miễn chuẩn khi có 

lý do chính đáng: 

- Về tuổi tối thiểu. 

- Về họ máu ba bậc trở đi theo hàng ngang: bà con 

và anh em họ. 

- Về họ kết bạn. 

- Về tội ác (tội mưu sát phối ngẫu) 

- Về chức thánh. 

- Về lời khấn. 

- Về công hạnh. 

- Về khác tôn giáo. 

Riêng đối với các cuộc hôn nhân khác tôn giáo, sở 

dĩ Hội Thánh dè dặt và thận trọng chỉ vì yêu 

thương con cái. Muốn gia đình hạnh phúc, vợ 

chồng phải hoà hợp. Tín ngưỡng là một vấn đề 

quan trọng. Nếu có sự khác biệt thì dễ xảy ra xung 

khắc, đe doạ sự hoà hợp, nhất là đối với việc giáo 

dục con cái. Tuy nhiên, cũng vì tôn trọng tự do, 

Hội Thánh không cấm đoán. Hội Thánh hy vọng 

lòng đạo đức của bên này sẽ thánh hoá bên kia. 

4. Sự ưng thuận kết hôn 

Hội Thánh coi việc hai người bày tỏ sự ưng thuận 

kết hôn là yếu tố cần thiết “làm nên hôn nhân”. 

Thiếu sự ưng thuận này thì hôn nhân không thành. 

“Sự ưng thuận kết hôn là hành vi nhân linh - 

nghĩa là hành vi của con người có ý thức và tự do 

-, trong đó hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón 

nhận nhau: “Anh nhận em làm vợ”; “Em nhận anh 

làm chồng”. Sự ưng thuận này nối kết hai vợ 

chồng lại với nhau và được thể hiện trọn vẹn khi 

hai người “trở nên một xương một thịt” (x. St 

2,24; Mc 10,8; Ep 5,31)”. Bởi vậy, “sự ưng thuận 

này phải là một hành vi ý chí của mỗi bên kết hôn, 

không bị cưỡng bức vì bạo lực hay quá sợ hãi do 

một nguyên cớ bên ngoài. Không một quyền hành 

nào của loài người có thể thay thế sự ưng thuận 

này. Nếu thiếu sự tự do này, cuộc hôn nhân sẽ 

không thành”. 

Thiếu sự tự do ưng thuận thực sự giữa hai bên, 

khi: 

- Không có đủ trí khôn. 

- Thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền 

lợi và nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân 

- Vì bị tâm thần không thể đảm nhận những nghĩa 

vụ chính yếu của hôn nhân. 

- Vô tri: Không biết hôn nhân là gì. 

- Lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách của người 

phối ngẫu. 

- Lường gạt. Khi chủ ý lừa dối về sự có hay không 

một phẩm cách của mình, nhằm đạt được sự ưng 

thuận của bên kia. Phẩm cách này quan trọng đến 

nỗi sau này khi khám phá ra thì đời sống hôn nhân 

có thể bị tác hại trầm trọng. 

- Giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không muốn. 

- Ưng thuận với điều kiện về tương lai. Đặt điều 

kiện về tương lai thì hôn nhân bất thành 

- Ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi. 

Bạo lực: nếu bị người khác dùng sức mạnh để 
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cưỡng ép ưng thuận kết hôn thì sự ưng thuận đó 

vô hiệu. 

Sợ hãi: sự sợ hãi có thể làm cho hôn nhân vô hiệu 

khi hội đủ 3 đặc tính sau: 

a. Sợ hãi có tính cách trầm trọng chứ không phải 

vu vơ. 

b. Sợ hãi do nguyên nhân ngoại tại, nghĩa là do 

một người khác gây ra chứ không phải do chính 

đương sự. 

c. Sự sợ hãi có tính cách tất định, nghĩa là không 

có cách nào khác để thoát khỏi sự đe dọa ngoại 

trừ ưng thuận kết hôn. 

5. Thể thức hôn phối 

Để Hôn nhân thành sự, đôi hôn phối cần phải cử 

hành theo thể thức của Hội Thánh: Hôn nhân chỉ 

thành sự khi được kết ước trước mặt vị chứng hôn 

có thẩm quyền: hoặc cha xứ, hoặc một linh mục, 

hay phó tế được một trong hai vị trên ủy quyền, 

cùng với hai người làm chứng. 

Linh mục (hay phó tế) chứng giám nghi thức Hôn 

phối, nhân danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận 

của đôi hôn phối và chúc lành cho họ. Sự hiện 

diện của thừa tác viên Hội Thánh và của những 

người làm chứng cho thấy rõ hôn nhân là một bậc 

sống trong Hội Thánh. 

Ngoài ra, còn phải cử hành tại nhà thờ giáo xứ, 

nơi một trong hai người kết hôn có chỗ thường 

trú, hoặc tạm trú một tháng. Nếu muốn cử hành 

nơi khác, phải có phép của Đấng Bản quyền sở tại 

hoặc cha xứ. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Để Bí tích Hôn phối thành sự phải có những 

điều kiện nào? 

T. Phải có bốn điều kiện này: 

- Một là một nam một nữ đã rửa tội. 

- Hai là có tự do kết hôn, không bị ép buộc cũng 

không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật Hội 

Thánh 

- Ba là phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn. 

- Bốn là cử hành theo thể thức của Hội Thánh. 

2. H. Ngăn trở hôn phối là gì? 

T. Ngăn trở hôn phối là những hoàn cảnh hoặc 

trường hợp làm cho cuộc phôn phối không thành 

sự hoặc bất hợp pháp. 

3. H. Có bao nhiêu ngăn trở hôn phối? 

T. Có 12 ngăn trở sau đây: 

- Một là chưa đủ tuổi kết hôn 

- Hai là bất lực, không thể sinh hoạt vợ chồng. 

- Ba là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước. 

- Bốn là khác tôn giáo. 

- Năm là chức thánh. 

- Sáu là khấn dòng. 

- Bảy là bắt cóc. 

- Tám là tội mưu sát phối ngẫu. 

- Chín là có họ máu. 

- Mười là có họ kết bạn. 

- Mười một là công hạnh. 

- Mười hai là pháp tộc. 

4. H. Khi mắc ngăn trở thì phải làm gì? 

T. Phải xin phép chuẩn. Tuy nhiên, có những 

ngăn trở Hội Thánh cũng không thể miễn chuẩn 

được, đó là các trường hợp: 

- Một là bất lực, 

- Hai là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước. 

- Ba là có họ máu theo hàng dọc. 

- Bốn là có họ máu hai bậc theo hàng ngang. 

5. H. Vì sao sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần 

thiết làm nên hôn nhân? 

T. Vì sự ưng thuận này nối kết hai vợ chồng lại 

với nhau và được thể hiện trọn vẹn khi hai người 

“trở nên một xương một thịt”. Không một quyền 

hành nào của loài người có thể thay thế sự ưng 

thuận này. Thiếu sự tự do này, cuộc hôn nhân sẽ 

không thành. 

6. H. Những trường hợp nào thiếu sự tự do ưng 

thuận kết hôn? 

T. Những trường hợp sau đây: 

- Một là không có đủ trí khôn. 

- Hai là thiếu trầm trọng trí phán đoán về những 

quyền lợi và nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. 
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- Ba là vì tâm thần không thể đảm nhận những 

nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. 

- Bốn là vô tri, không biết hôn nhân là gì. 

- Năm là lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách 

của người phối ngẫu. 

- Sáu là lường gạt. 

- Bảy là giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không 

muốn. 

- Tám là ưng thuận với điều kiện về tương lai. 

- Chín là ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi. 

5 GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Vì sao Hội Thánh lại có những điều luật về 

Hôn nhân? Đâu là mục đích của những điều luật 

đó? 

2. Vì sao trong việc lập gia đình, Hội Thánh nhấn 

mạnh khía cạnh tự do ưng thuận? 

3. Phải chăng Hội Thánh có thể miễn chuẩn mọi 

ngăn trở hôn phối? Tại sao? 

6 CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa hằng 

yêu thương chúng con. Xưa kia Chúa đã ban lề 

luật cho dân Israel, để giúp họ sống trung thành 

với giao ước, xứng đáng là dân Chúa. Chúa đã 

mời gọi chúng con bước vào đời sống hôn nhân 

và gia đình, để làm chứng cho tình yêu của Chúa, 

và Chúa đã ban cho chúng con Hội Thánh, để 

hướng dẫn chúng con. Xin giúp chúng con biết 

nghe theo lời giáo huấn của Hội Thánh, để cùng 

nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như ý 

Chúa muốn. Amen. 

 

Bài 4. Hôn Nhân Khác Tôn Giáo 

“Nếu anh em nào có vợ ngoại mà người đó thuận ở với 

mình, thì chớ rẫy vợ. Và người vợ nào có chồng ngoại mà 

người đó thuận ở với mình, thì đừng bỏ chồng. Vì chồng 

ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa 

nhờ người chồng có đạo.” (1 Cr 7, 12-14) 

Thế giới ngày nay được đánh dấu bằng những mối 

giao lưu nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, 

nhất là trong lãnh vực truyền thông đại chúng. 

Con số những cuộc hôn nhân giữa những người 

khác đạo càng ngày càng gia tăng. Đây là một 

trong những ưu tư đặc biệt của Hội Thánh Công 

giáo đối với đời sống hôn nhân và gia đình của 

con cái mình, vì những cuộc hôn nhân này thường 

gặp nhiều khó khăn do những khác biệt về niềm 

tin. 

1. Thế nào là hôn nhân khác tôn giáo? 

Hôn nhân khác tôn giáo là hôn nhân giữa một bên 

là Công giáo và một bên không phải là Công giáo. 

- Nếu bên không Công giáo, nhưng đã được rửa 

tội trong Hội Thánh Tin Lành hay Chính Thống, 

thì hôn nhân này được gọi là hôn nhân dị tín hay 

hôn nhân hỗn hợp. 

- Nếu bên không Công giáo chưa được rửa tội, thì 

hôn nhân này được gọi là hôn nhân dị giáo hay 

hôn nhân khác đạo. Ví dụ hôn nhân giữa một 

người Công giáo và một người Phật giáo, Hồi 

giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo v.v.... kể cả 

trường hợp một người không theo tôn giáo nào. 

2. Hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn 

giáo 

Sau đây là 2 trường hợp có thể xảy ra: 

2.1. Hôn nhân sẽ hạnh phúc, nếu hai bên biết tôn 

trọng nhau, “đạo ai người ấy giữ”. Phía không 

Công giáo thực sự để cho bạn mình được tự do 

thờ phượng và chăm sóc đức tin cho con cái như 

đã thoả thuận lúc ban đầu. Phía Công giáo sống 

thật tốt và giúp phía không Công giáo nhận được 

ơn Chúa. 

2.2. Hôn nhân có thể gặp nguy hiểm và tan vỡ, 

nếu hai bên không chịu nhân nhượng nhau trước 

những mối bất đồng do sự khác biệt về niềm tin 

tạo ra. Phía Công giáo có thể trở nên nguội lạnh 

và đi đến chỗ bỏ đạo. 

3. Giáo luật về Hôn nhân khác đạo 

Tại Việt Nam, ngày nay vẫn có nhiều vị hữu trách 

và cha mẹ tỏ thái độ quá dè dặt, khắt khe đối với 

con cái trong hôn nhân khác tôn giáo: “Bắt buộc 

trở lại đạo Công giáo mới cho phép làm đám 

cưới!” Một số khác lại quá dễ dãi: “Đạo ai nấy 

giữ, chẳng cần chuẩn chiếc gì hết!” Cả hai thái độ 

trên đều không phù hợp với ý muốn của Hội 

Thánh Công giáo. Hội Thánh có phép chuẩn cho 

những hôn nhân khác tôn giáo. Theo luật hiện nay 

của Hội Thánh: 

- Hôn nhân hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép rõ 

ràng của giáo quyền. 
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- Hôn nhân khác đạo chỉ thành sự khi có phép 

chuẩn rõ ràng của giáo quyền. 

Bởi vậy, nếu ở trong trường hợp Hôn nhân hỗn 

hợp hoặc hôn nhân khác đạo, đôi bạn cần trình 

bày với cha xứ để được hướng dẫn về thủ tục xin 

phép chuẩn nơi Đức Giám Mục Giáo phận. 

Muốn được phép chuẩn: 

- Hai đương sự phải hiểu biết, chấp nhận mục đích 

và đặc tính chính yếu của hôn nhân theo giáo lý 

Công giáo 

- Bên Công giáo cam kết giữ đức tin của mình, 

bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục 

trong Hội Thánh Công giáo. 

- Cũng cần phải cho bên không Công giáo biết rõ 

những điều ấy. 

4. Tại sao Hội Thánh bận tâm và tỏ ra dè dặt? 

Nhìn vào những quy định trên, ta thấy thái độ của 

Hội Thánh là một sự nhượng bộ vì không thể 

tránh được, chứ không hề khuyến khích. Tuy 

nhiên, người ta có cảm tưởng Hội Thánh Công 

giáo không “công bằng” khi đòi hỏi đức tin Công 

giáo phải được ưu tiên! 

Hội Thánh lấy quyền gì để đòi hỏi hai bên phải 

thoả thuận như thế? Có thể nói đó là như quyền 

của bậc cha mẹ trước hạnh phúc của con cái, 

chẳng khác nào việc trao đổi giữa hai gia đình 

trước ngày đính hôn, mỗi bên nêu rõ nguyện vọng 

của mình vì hạnh phúc lâu bền của con cái. 

Thế nhưng, tại sao Hội Thánh lại phải bận tâm 

đến như vậy? Thưa vì những lý do sau: 

- Hội Thánh biết rằng, bên cạnh tình yêu, niềm tin 

tôn giáo là một trong những yếu tố quan trọng đối 

với đời sống hôn nhân và gia đình, bởi vì tôn giáo 

không chỉ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách hành 

xử, mà còn ảnh hưởng đến những chọn lựa trước 

những vấn đề của cuộc sống, nhất là trong việc 

giáo dục con cái. Do khác biệt quan điểm một 

cách sâu xa như thế, những cuộc hôn nhân khác 

tôn giáo thường gặp nhiều trở ngại, khó đạt được 

hạnh phúc và nếu tan vỡ thì phía người Công giáo 

sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, vì họ không thể lập gia 

đình lại, bao lâu người kia còn sống. 

Thực vậy, tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ 

thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Để gia đình 

được hạnh phúc, cả hai vợ chồng cần phải nỗ lực 

và góp sức. Đây không phải là chuyện dễ, vì trong 

thực tế có khá nhiều khác biệt giữa họ: khác biệt 

về giới tính, về tính tình, về giáo dục, về gia đình, 

về lối sống v.v.... Nếu cùng chung một niềm tin 

tôn giáo, họ sẽ có được một nền tảng vững chắc, 

giúp vượt qua những khó khăn và thử thách, biết 

dùng những khác biệt để bổ túc cho nhau và làm 

cho cuộc sống gia đình thêm phong phú. Lúc ấy, 

người bạn đời cũng là người bạn đạo, cả hai cùng 

mang một chí hướng, đó là xây dựng tổ ấm gia 

đình hạnh phúc trong yêu thương và hiệp nhất. 

- Trong hôn nhân hỗn hợp giữa một người Công 

giáo và một Kitô hữu thuộc hệ phái khác (Tin 

Lành, Chính Thống...) những khó khăn cũng 

không nhỏ. Những khó khăn này xuất phát từ sự 

chia rẽ giữa các Kitô hữu đến nay vẫn chưa giải 

quyết được. Đôi vợ chồng có thể cảm nghiệm 

được thảm kịch ấy ngay trong gia đình của mình. 

Tuy nhiên, những khó khăn này có thể vượt qua, 

nếu đôi bạn biết cố gắng kết hợp những gì tốt đẹp 

đã lãnh nhận nơi cộng đoàn mình và cùng nhau 

học hỏi, chia sẻ để giúp nhau sống trung thành với 

Đức Kitô. 

- Trong hôn nhân khác đạo giữa một người Công 

giáo và một người không tin vào Đức Kitô, sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn. Những bất đồng quan điểm 

về niềm tin và hôn nhân, có thể dẫn đến những 

căng thẳng trong gia đình, nhất là việc giáo dục 

con cái[4]. Hội Thánh xác tín rằng: đức tin Kitô 

giáo mà con cái mình đã nhận được là một quà 

tặng vô giá Thiên Chúa ban. Hội Thánh không 

muốn đức tin ấy bị mai một, nhưng luôn có những 

điều kiện thuận lợi để được tồn tại và phát triển. 

Vì thế, Hội Thánh luôn đòi hỏi phải thoả thuậïn 

với nhau trước khi bước vào hôn nhân có phép 

chuẩn. 

5. Những thái độ sống 

5.1. Đối với nhau 

Hôn nhân khác tôn giáo là một thách đố lớn với 

nhiều khó khăn cần vượt qua. Tuy nhiên, nếu đôi 

bạn đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng 

vẫn không thể lìa xa nhau. Tình yêu quả là một 

mầu nhiệm! Đôi bạn hãy mở rộng cõi lòng đón 

nhận cuộc sống và tích cực cư xử tốt với nhau. 

- Phía Công giáo hãy can đảm đón nhận điều Hội 

Thánh chờ đợi họ: Làm chứng cho Tin Mừng. 
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Vào thời buổi khó khăn hiện nay, cuộc sống tốt 

lành đầy tin yêu của người bạn đời sẽ là lời chứng 

sống động và hùng hồn, át hẳn những gương xấu 

trong Hội Thánh. Ước gì tình huống của hai người 

trở thành dịp may cho phía không Công giáo đặt 

vấn đề về Thiên Chúa của người Công giáo. Ước 

gì chính thái độ nghiêm túc của Hội Thánh đối với 

những cuộc hôn nhân khác đạo khiến người trong 

cuộc đặt câu hỏi về tầm quan trọng của đức tin 

Công giáo. 

- Phía Công giáo đừng quên rằng mình phải chịu 

trách nhiệm về đức tin của bạn mình. Họ phải biết 

trân trọng trao vào tay bạn mình một quyển Tin 

Mừng hay một quyển Kinh Nguyện Gia đình và 

tha thiết cầu nguyện cho bạn mình mỗi ngày. Hơn 

nữa, còn phải học hỏi giáo lý và sống đạo cách 

sâu xa và triệt để hơn. Đừng quên rằng mỗi người 

phải cố gắng tìm hiểu những ưu điểm lòng tin của 

bạn mình, để thêm tôn trọng và quý mến nhau. 

Chỉ khi nào ta biết chân thành đón nhận ưu điểm 

của bạn, ta mới có thể giúp bạn mở lòng đón nhận 

ưu điểm của ta. Với Ơn Chúa, thái độ ấy sẽ giúp 

đôi bên làm phong phú cho nhau. 

5.2. Với gia đình hai bên 

Sự khác biệt tôn giáo không chỉ tạo khoảng cách 

giữa hai người mà còn tạo khoảng cách với gia 

đình của bạn mình, một khoảng cách vô hình 

nhưng đôi khi hết sức to lớn. Đây là chỗ để phía 

Công giáo gia tăng lòng trông cậy vào ơn Chúa. 

Đã chọn lựa một cuộc hôn nhân đầy khó khăn, 

phía Công giáo phải luôn tin tưởng vào ơn Chúa. 

“Ai thực sự cậy trông Chúa sẽ không bao giờ phải 

thất vọng”. Với lòng khiêm nhường, hãy cầu 

nguyện, hãy sống chân thành và khi có dịp, đừng 

ngại chia sẻ niềm tin cho những người mình yêu 

mến. Cách riêng trong việc thờ cúng tổ tiên, cả hai 

cần học hiểu kỹ quan điểm của Hội Thánh Công 

giáo và chu toàn phận vụ mình trong gia tộc cách 

tận tuỵ. 

Tóm lại, mỗi bên cần phải làm hết sức để giúp gia 

đình mình hiểu và quý trọng thái độ tôn giáo của 

bạn mình. 

5.3. Với cộng đoàn giáo xứ 

Khi lập gia đình với người khác đạo, phía Công 

giáo có thể bỗng dưng thấy mình trở nên xa cách 

với mọi người trong giáo xứ. Cần vượt thắng tâm 

trạng ấy, bởi lẽ đây chính là lúc họ cần gắn bó hơn 

với giáo xứ để được nâng đỡ và cầu nguyện. Hãy 

thắt chặt tình thân với một nhóm gia đình trong 

giáo xứ, luôn gần gũi nhau như những người bạn 

nghĩa thiết. Hãy tận dụng những cơ hội sẵn có 

trong tình bạn để quan hệ giữa gia đình nhỏ của 

mình với cộng đoàn được tự nhiên. Sự gắn bó ấy 

sẽ là yếu tố quan trọng nâng đỡ và đồng hành với 

đôi bạn trong cuộc sống hạnh phúc. 

6. Kỳ vọng của Mẹ Hội Thánh 

Những cuộc hôn nhân khác đạo bao giờ cũng có 

nhiều khó khăn, dù vậy Hội Thánh luôn tin tưởng 

vào ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Hội Thánh tin 

tưởng ở thiện chí của họ và ước mong rằng 

“chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại 

được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1Cr 

7,14). “Thật là một niềm vui lớn cho bên Công 

giáo và cho Hội Thánh nếu “việc thánh hoá này” 

đưa người không Công giáo tự nguyện đón nhận 

đức tin Công giáo. Chính tình yêu hôn nhân chân 

thành, việc khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những 

nhân đức gia đình và siêng năng cầu nguyện có 

thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm 

con Chúa.” 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Tôn giáo có vai trò nào trong đời sống hôn 

nhân và gia đình? 

T. Tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong 

đời sống hôn nhân và gia đình, vì ảnh hưởng đến 

lối suy nghĩ, cách xử sự và việc giáo dục con cái. 

2. H. Hội Thánh có cho phép chuẩn để kết hôn với 

người ngoài Công giáo không? 

T. Có, với những điều kiện sau đây: 

- Một là hai người phải hiểu biết và chấp nhận 

những mục đích và đặc tính của hôn nhân. 

- Hai là bên Công giáo phải cam kết giữ đức tin 

của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và 

giáo dục trong Hội Thánh Công giáo. 

- Ba là phải cho bên không Công giáo biết rõ 

những điều ấy. 

3. H. Khi kết hôn với người khác đạo, người tín 

hữu có thể gặp những nguy hiểm nào? 
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T. Người tín hữu có thể gặp những nguy hiểm 

này: 

- Một là dễ trở nên nguội lạnh và bỏ đạo. 

- Hai là gia đình thường xuyên bất đồng và dễ tan 

vỡ. 

4. H. Nếu lập gia đình với người khác đạo, bên 

Công giáo cần phải sống thế nào? 

T. Nếu lập gia đình với người khác đạo, bên Công 

giáo cần phải sống tốt đạo và trở nên chứng nhân 

Tin mừng cho con cái và người bạn đời. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Vì sao Hội Thánh quan tâm đặc biệt đến những 

cuộc hôn nhân khác đạo? 

2. Theo anh chị hôn nhân hỗn hợp đem đến những 

thuận lợi và bất lợi nào? 

3. Anh chị có những người bạn nào lập gia đình 

với người khác đạo không? Kinh nghiệm của họ 

thế nào? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, chúng con tin thật rằng mọi người đều 

được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chúa đã 

mời gọi chúng con bước vào cuộc sống hôn nhân 

và gia đình, xin giúp chúng con khao khát xây 

dựng gia đình chúng con theo thánh ý Chúa. Xin 

nâng đỡ và củng cố tình yêu đầy những giới hạn 

của chúng con. Chúng con cầu nguyện cách riêng 

cho những anh chị lập gia đình với người không 

cùng một đức tin với mình. Xin gửi Thánh Thần 

Tình yêu đến liên kết họ, giúp họ vượt qua những 

khác biệt để họ có thể trở thành không những là 

người bạn đời, mà còn là người bạn đạo của 

nhau. Amen 

 

Bài 5. Các Thủ Tục và Nghi Lễ Hôn Phối 

“Ta hãy vui mừng hoan hỉ, hãy tôn vinh Chúa! Vì này đã 

đến rồi, tiệc cưới Chiên Con, và hiền thê của Ngài đã trang 

điểm sẵn sàng. Và nàng được mặc trúc bâu rạng ngời tinh 

sạch.”(Kh 19,7-8) 

Tự bản chất, hôn nhân mang tính xã hội, vì nối kết 

đôi bạn trước mặt gia đình, bạn bè, cũng như 

trước mặt toàn thể xã hội. Chính vì thế, xã hội nào 

cũng có những quy định về cưới hỏi, tạo nên 

những phong tục, tập quán riêng. 

Đối với Kitô giáo, hôn nhân là một bậc sống trong 

Hội Thánh và đã được Đức Kitô nâng lên hàng bí 

tích. Bởi vậy, đối với bí tích Hôn phối, Hội Thánh 

cũng có những thủ tục và lễ nghi nhằm diễn tả bản 

chất đích thực của giao ước hôn nhân, đồng thời 

giúp đôi tân hôn đón nhận dồi dào ơn sủng do bí 

tích Hôn phối mang lại. 

Là Kitô hữu Việt Nam, khi tổ chức hôn lễ, chúng 

ta cần diễn tả đức tin theo nét văn hoá truyền 

thống của mình. 

1. Các thủ tục và nghi lễ dân sự 

1.1. Các thủ tục về mặt dân luật 

- Đăng ký kết hôn: tại Ủy ban Nhân dân, nơi đang 

cư trú (xã, phường, thị trấn) của một trong hai bên 

kết hôn[1]. 

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của 

pháp luật, cơ quan hữu trách sẽ kiểm tra hồ sơ; 

nếu xét thấy hai bên có đủ điều kiện thì sẽ tổ chức 

đăng ký kết hôn[2]. 

- Tổ chức đăng ký kết hôn: Khi tổ chức đăng ý kết 

hôn phải có mặt hai bên nam nữ. Đại diện cơ quan 

yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết 

hôn, nếu hai bên đồng ý, thì sẽ trao Giấy chứng 

nhận kết hôn[3]. 

1.2. Các nghi lễ theo truyền thống Việt Nam 

Nghi lễ cưới hỏi của Việt Nam chịu ảnh hưởng 

khá nhiều văn hoá Trung Quốc. Theo sách xưa, 

việc hôn nhân gồm có: Nạp thái, Vấn danh, Nạp 

cát, Nạp tệ, Thỉnh kỳ, Thân nghinh[4]. Ngày nay, 

các lễ trên đã được đơn giản hoá và thu gọn vào 

trong ba lễ sau: 

1.2.1. Lễ dạm hay chạm ngõ 

Trước đây, việc hôn nhân là do cha mẹ ấn định 

qua người mai mối (ông mai bà mai), nên nhiều 

đôi trai gái không hề biết nhau. Lễ “chạm ngõ” là 

để chàng trai xem mặt cô gái, và cũng để cô gái 

thấy mặt chàng trai của mình. Đây cũng là dịp để 

gia đình hai bên chính thức xác nhận việc mai mối 

của ông mai bà mai. 

Lễ dạm là nghi thức đầu tiên, sau khi đôi trai gái 

yêu nhau và được cha mẹ hai bên đồng ý. Dạm là 

ướm hỏi xem có ưng thuận không. Gia đình hai 

bên gặp nhau để xin cho đôi trai gái được chính 

thức đi lại tìm hiểu nhau. Nghi thức này thường 

được tổ chức giới hạn trong gia đình hai bên. Tuy 

nhiên, ngày nay nhiều nơi đã bỏ lễ này, chỉ còn 

giữ lễ đính hôn và lễ cưới. 
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1.2.2. Lễ đính hôn (hay lễ hỏi, đám nói hay đám 

hỏi) 

Sau thời gian tìm hiểu, bên nhà trai mang lễ vật 

đến nhà gái chính thức xin cầu hôn. Lễ hỏi thường 

gồm trầu cau, rượu, chè (trà) và bánh trái. Tất cả 

được đựng trong hộp màu đỏ hoặc gói giấy đỏ vì 

màu đỏ chỉ sự vui mừng. 

Những lễ vật của nhà trai mang tới được nhà gái 

đặt một ít lên bàn thờ gia tiên. Lễ xong, bánh trái, 

trầu cau, chè được nhà gái “lại quả” cho nhà trai 

một ít, còn lại nhà gái dùng để chia cho họ hàng, 

thân quyến. Mục đích của việc chia bánh trái, biếu 

trầu cau là để báo tin cho họ hàng bạn bè nhà gái 

biết con gái mình đã đính hôn. 

1.2.3. Lễ cưới (trai thì Thành Hôn, gái thì Vu 

Quy) 

- Lễ Vu Quy: 

Lễ cưới cử hành tại nhà gái được gọi là Lễ Vu 

Quy, tức là lễ cho con gái về nhà chồng. Trước 

đây, lễ này còn được gọi là lễ nghênh thân hay lễ 

nghênh hôn, vì trong lễ này chú rể phải tới nhà bố 

mẹ vợ để đón cô dâu. Bởi vậy, lễ nghênh thân còn 

được gọi là lễ đón dâu. Nhà trai đem lễ vật đến 

đặt trước bàn thờ. Nhà gái kiểm lại xem có đầy đủ 

như đã thỏa thuận không. Sau khi công nhận đầy 

đủ, thì cho thắp đèn trên bàn thờ để chú rể và cô 

dâu làm lễ gia tiên. 

Chú rể lạy bốn lạy trước bàn thờ để trình diện gia 

tiên, tiếp đến cô dâu lạy để xin phép xuất giá. Sau 

đó, chú rể và cô dâu lạy ông bà, cha mẹ, cô dì, cậu 

mợ, chú bác, và họ hàng nhà gái. Đây cũng là lúc 

cha mẹ và những người trong thân tộc nhà gái 

tặng tiền hay quà cho dâu rể mới. Tiếp đến là tiệc 

mặn hay lạt. Cuối tiệc, trước khi cho đón dâu về 

nhà chồng, đại diện nhà gái gởi gắm cô dâu cho 

nhà trai, xin nhà trai đón nhận người con dâu vào 

trong gia đình và chỉ giáo thêm. 

Tại Nam Bộ, Lễ Vu Quy được tổ chức long trọng 

ngày hôm trước lễ cưới. Trong lễ này, nhà gái mời 

tất cả thân tộc nội ngoại và cô dâu mời bạn bè dự 

tiệc. Thường chú rể cũng phải đến trong bữa tiệc 

này để trình diện dòng họ nhà gái. Tối hôm trước 

ngày cưới, thường có nghi lễ xuất giá rất cảm 

động, cô dâu lạy bàn thờ tổ tiên, rồi ông bà, cha 

mẹ, những người thân trong gia đình. Lúc này, 

những người trong thân tộc tặng quà, tiền cho cô 

dâu. 

- Lễ Thành Hôn: 

Lễ cưới được tổ chức tại nhà trai gọi là lễ rước 

dâu. Đây mới chính là lễ Thành Hôn. 

Đoàn rước về đến nhà trai, cô dâu được đưa đến 

trước bàn thờ để làm nghi lễ thành hôn. Nghi thức 

nổi bật nhất là đốt đèn trên bàn thờ gia tiên. Sau 

đó cô dâu lạy ông bà, cha mẹ chồng, chào những 

người trong dòng họ nhà chồng. Lúc này, những 

người trong thân quyến bên chồng sẽ tặng quà, 

tiền. Sau đó là nhập tiệc. 

Cuối tiệc, đại diện nhà gái gởi gắm cô dâu cho 

nhà trai, và nhà trai giã từ nhà gái. 

2. Các thủ tục và nghi lễ tôn giáo 

2.1. Các thủ tục theo giáo luật 

Các thủ tục của Hội Thánh có mục đích bảo đảm 

những điều kiện trên, giúp đôi bạn cử hành Bí tích 

Hôn phối được thành sự. 

- Chuẩn bị: Khi có ý định tiến tới hôn nhân, hai 

bên nam nữ cần đến gặp cha xứ (thường là cha xứ 

bên nữ). 

Cha xứ sẽ trao đổi và giúp anh chị làm tờ khai hôn 

phối, để biết anh chị có đúng là Kitô hữu không 

(đã Rửa tội, Rước lễ và Thêm sức chưa), có hiểu 

rõ ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo, có biết rõ 

nhiệm vụ của vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu 

không. Ngài sẽ giúp anh chị học hoặc ôn lại giáo 

lý hôn nhân cũng như cách sống đức tin trong đời 

sống hôn nhân và gia đình. Việc chuẩn bị này là 

điều rất quan trọng để lời cam kết của hai anh chị 

trở thành một hành vi tự do và có trách nhiệm, 

cũng như hôn ước của anh chị có được nền tảng tự 

nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài. 

Để giúp anh chị kết hôn thành sự và hợp pháp 

theo như luật của Hội Thánh quy định, ngài cũng 

cần phải biết chắc hai anh chị không bị mắc ngăn 

trở nào. Nếu có, ngài sẽ giúp anh chị giải quyết. 

Ngoài ra, anh chị cũng cần được hướng dẫn để 

hiểu rõ ý nghĩa các nghi thức khi cử hành bí tích 

Hôn phối. 

- Nếu anh hoặc chị thuộc một giáo xứ khác thì 

phải trình giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm sức. 

Việc chịu phép Rửa tội là cần thiết để lãnh nhận 

thành sự bí tích Hôn phối. Còn đối với bí tích 
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Thêm sức, luật Hội Thánh quy định: “Người Công 

giáo nếu chưa Thêm sức, phải lãnh nhận bí tích 

này trước khi kết hôn. Bí tích Thêm sức giúp củng 

cố và làm tăng trưởng đức tin trong đời sống vợ 

chồng và của con cái sau này. Riêng đối với bí 

tích Giao hoà và Thánh Thể, Hội Thánh khuyên: 

“Để lãnh nhận bí tích Hôn phối cho có kết quả, 

hết sức khuyên đôi vợ chồng lãnh nhận các bí tích 

Giao hoà và Thánh Thể.” 

- Rao hôn phối: Sau khi học hỏi giáo lý hôn nhân 

xong, nếu hai bên quyết định dứt khoát kết hôn, 

thì trình cho cha xứ bên gái biết. Ngài sẽ làm lời 

rao hôn phối và rao trong ba Chúa nhật ở giáo xứ 

của mỗi bên. 

Việc rao hôn phối tại mỗi xứ nhằm để cho mọi 

người trong cộng đoàn biết, thêm lời cầu nguyện 

và xem xét có gì ngăn trở thì giải quyết trước hoặc 

trình báo với cha xứ, đồng thời cũng để ấn định lễ 

cưới. 

Sau cùng, anh chị cũng cần nhớ: trước khi làm lễ 

cưới ở nhà thờ, anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng 

ký kết hôn theo dân luật. 

- Cử hành bí tích Hôn phối 

. Địa điểm: tại nhà thờ giáo xứ của bên nữ hoặc 

bên nam. Nếu cử hành tại một nhà thờ khác hay 

một nhà nguyện, cần có phép của cha xứ. 

. Nhân chứng: cần có 2 người làm chứng. 

. Chứng hôn: Người chứng hôn là người hiện diện 

để đòi hỏi hai bên kết ước bày tỏ sự ưng thuận lấy 

nhau và nhân danh Hội Thánh đón nhận sự bày tỏ 

ấy. Bình thường, cha xứ là người chứng hôn. Ngài 

có thể uỷ quyền cho các linh mục khác, hoặc phó 

tế chứng hôn. Nơi nào thiếu linh mục và phó tế, 

Đức Giám mục giáo phận có thể uỷ quyền chứng 

hôn cho một giáo dân xứng hợp. 

- Ghi sổ: Sau khi cử hành bí tích Hôn phối, đôi tân 

hôn, vị chứng hôn và hai người làm chứng ký tên 

vào Sổ Hôn phối. Sau đó ghi việc kết hôn vào sổ 

rửa tội của đôi tân hôn. 

2.2. Nghi thức bí tích Hôn phối 

“Vì các bí tích đều liên quan trực tiếp đến Bí tích 

Thánh Thể nên bình thường Bí tích Hôn phối phải 

được cử hành trong Thánh lễ.” “Trong thánh lễ, 

chúng ta tưởng niệm Giao Ước mới, trong đó Đức 

Kitô kết hiệp vĩnh viễn với Hội Thánh là Hiền 

Thê được Ngài yêu mến và hiến thân để thánh 

hoá. Do đó, bí tích Hôn phối được cử hành trong 

thánh lễ thật là thích hợp: đôi hôn phối bày tỏ sự 

ưng thuận hiến thân cho nhau bằng việc liên kết 

với Đức Kitô hiến thân cho Hội Thánh, đều được 

hiện tại hoá trong thánh lễ, và bằng việc rước lễ 

để nhờ kết hợp với Mình và Máu Đức Kitô, họ 

“trở thành một thân thể” trong Ngài” 

Nghi thức hôn phối được bắt đầu sau bài Phúc âm 

và bài giảng, gồm ba phần: 

1. Phần một: Thẩm vấn đôi tân hôn 

Chủ tế lần lượt hỏi cô dâu và chú rể ba câu hỏi về 

sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau 

suốt đời và về việc đón nhận con cái. Những câu 

hỏi này nhằm giúp đôi tân hôn chính thức xác 

nhận trước mặt mọi người rằng họ thực sự ý thức 

và trưởng thành khi quyết định kết hôn, nghĩa là 

có sự tự do để lấy nhau, chấp nhận ý nghĩa và 

mục đích của hôn nhân là yêu thương và chung 

thủy với nhau, sẵn sàng đón nhận và giáo dục con 

cái. 

2. Phần hai: Trao đổi lời thề hứa 

Đây là phần chủ yếu của bí tích Hôn phối. Đôi tân 

hôn sẽ trao đổi lời thề hứa nhận nhau làm vợ làm 

chồng và cam kết trung thành với nhau suốt đời. 

3. Phần ba: Làm phép và trao nhẫn cưới 

Chủ tế làm phép nhẫn, sau đó anh chị trao nhẫn 

cho nhau, như dấu chỉ của tình yêu và lòng trung 

thành. Tiếp đến, đôi tân hôn, hai người chứng và 

linh mục cùng ký tên vào Sổ Hôn phối. Sổ này 

được lưu trong văn khố của giáo xứ. Việc ký tên 

này cũng có thể được thực hiện sau thánh lễ. 

Nghi thức Hôn phối kết thúc. Thánh lễ tiếp tục. 

Sau kinh Lạy Cha có một lời nguyện đặc biệt cầu 

cho đôi tân hôn. Hội Thánh khẩn cầu Chúa ban 

đầy ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn để bản 

thân họ được thánh thiện và hạnh phúc, gia đình 

họ được hòa thuận và bền vững. Hội Thánh cũng 

nguyện xin ơn Thánh Thần cho họ vì “Chúa 

Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn 

mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung 

thuỷ.” 

Các bài đọc Kinh Thánh được chọn riêng cho lễ 

Hôn phối xoay quanh ba ý chính: 
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- Mục đích, ý nghĩa, bản chất của tình yêu và hôn 

nhân Kitô giáo. 

- Những con người mẫu mực trong đời sống hôn 

nhân và gia đình. 

- Bổn phận và trách nhiệm của vợ chồng, cha mẹ, 

con cái trong đời sống hôn nhân và gia đình. 

Đối với việc công bố Lời Chúa (đọc bài đọc 1 và 

2), nên chọn trong số những người thân thuộc của 

đôi tân hôn, chẳng hạn như người làm chứng, anh 

chị em trong gia đình hoặc bè bạn. Lúc này, đôi 

tân hôn trước tiên phải là những người lắng nghe 

và đón nhận Lời Chúa đang công bố cho mình. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn 

cần làm những thủ tục nào? 

T. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, đôi bạn cần 

trình cha xứ để làm những việc này: 

- Một là làm tờ khai hôn phối. 

- Hai là được hướng dẫn về giáo lý hôn nhân. 

- Ba là rao hôn phối. 

- Bốn là quyết định ngày cử hành hôn lễ. 

2. H. Về mặt dân sự, cần làm thủ tục nào? 

T. Về mặt dân sự, cần đăng ký kết hôn tại Uỷ ban 

Nhân Dân Phường hoặc Xã nơi cư ngụ. 

3. H. Vì sao Hội Thánh buộc các tín hữu cử hành 

hôn phối theo nghi thức của Hội Thánh? 

T. Hội Thánh buộc các tín hữu cử hành hôn phối 

theo nghi thức của Hội Thánh vì bốn lý do này: 

- Một là vì Bí tích Hôn phối là hành vi phụng vu. 

- Hai là vì Hôn nhân là một bậc sống trong Hội 

Thánh. 

- Ba là vì cần phải có sự chắc chắn về sự kết hôn 

nên buộc phải có người làm chứng.- Bốn là vì 

việc công khai bày tỏ sự ưng thuận sẽ giúp hai vợ 

chồng sống chung thuỷ với nhau. 

4. H. Nghi thức bí tích hôn phối gồm mấy phần? 

T. Nghi thức Bí tích Hôn phối gồm ba phần: 

- Một là thẩm vấn đôi hôn phối về sự tự do, về 

việc yêu thương và tôn trọng nhau và về việc đón 

nhận con cái Chúa ban. 

- Hai là trao đổi lời thề hứa. 

- Ba là làm phép và trao nhẫn cưới. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Xin anh chị đọc và chia sẻ với nhau lời thề hứa 

mà anh chị sẽ trao đổi với nhau: 

“Tôi là T., nhận anh (em) T. làm chồng (vợ), và 

hứa giữ lòng chung thủy với anh (em), khi thịnh 

vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng 

như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng 

anh (em) suốt đời tôi”. 

2. Xin anh chị đọc lại lời cầu nguyện cho đôi tân 

hôn trong Thánh lễ (sau Kinh Lạy Cha). Hội 

Thánh cầu nguyện cho họ những gì? Anh chị sẽ 

cố gắng thực hiện những điều đó trong đời sống 

hôn nhân và gia đình của mình như thế nào? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, 

Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Xin Chúa 

thương tuôn đổ ơn phúc dồi dào trên các đôi vợ 

chồng, giúp họ sống trọn tình vẹn nghĩa với nhau 

và biết mở rộng tình yêu thương đến mọi người, 

để làm chứng cho tình yêu thương vô biên của 

Chúa. Amen. 

 

(Xin xem tiếp trang 38 ) 
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Sáng Thứ Năm 27 tháng 11 năm 2014 nhân ngày 

Thanks Giving, Giáo Xứ Thánh Giuse đã có cuộc rước 

kiệu và Thánh lễ trọng thể kính các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam. 

Ở Mỹ lâu chắc hẳn ai nấy đều biết nước Mỹ hàng năm 

có đến... vô khối ngày lễ cả lớn lẫn nhỏ. Có những 

ngày lễ công nhân, viên chức được nghỉ việc, nhưng 

cũng có những ngày lễ mà công nhân, viên chức vẫn 

phải đi làm. Tuy vậy mà thấy chỉ có 5 ngày lễ này là 

lớn và quan trọng hơn cả, là: 

- Năm mới (New Year's)  

- Ngày Quốc khánh (July 4) 

- Ngày Lao Động (Labor day) 

- Lễ tạ ơn (Thanksgiving) 

- Lễ Giáng sinh (Christmas) 

Tuy được kể là 5 ngày lễ  lớn, nhưng lại "Mỗi  ngày 

mỗi vẻ" vì ngày lễ nào lại có một ý nghĩa riêng của 

ngày ấy. Bài này chúng tôi chỉ xin đặc biệt nói riêng  

ngày Thanksgiving với cuộc rước kiệu và Thánh Lễ 

trọng thể kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam nơi Nhà 

thờ Giáo Xứ Thánh Giuse, Giáo phận Charlotte North 

Carolina. 

Cùng với người Mỷ kỷ niệm ngày Thanksgiving, tạ ơn 

Thiên Chúa là Đấng Tối Cao đã ban cho không chỉ 

người dân Mỹ mà là đã cho tất cả những người sống 

trên đất Mỹ đều hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh 

phúc. Riêng người Công Giáo Việt Nam, ngày 

Thanksgiving không chỉ tỏ lòng biết ơn như những 

người sống trên đất Mỹ khác, mà còn tỏ lòng biết ơn 

đến các bậc tiền nhân Việt Nam, đặc biệt là các vị 

Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Trước 11.00 AM thứ Năm 27/11/2014 khuôn viên Nhà 

Thờ đã đông nghẹt giáo dân chuẩn bị rước kiệu. 

Thánh Giá, nến cao cùng các hội đoàn, đoàn thể sắp 

xếp thứ tự theo sự hướng dẫn của các vị trong ban tổ 

chức. Kiệu hoa các Thánh Tử Đạo sẵn sàng. Cha 

Chánh Xứ dâng hương trước tượng đài các Thánh Tử 

Đạo phía đầu Nhà Thờ. Kế đó đoàn rước khởi hành, 

bắt đầu từ tượng đải đi vòng theo parking lot sát với 

tượng 14 đàng Thánh Giá Chúa Giêsu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Việt Nam ta nói chung có truyền thống "Uống nước 

nhớ nguồn", nhưng riêng người Công Giáo Việt Nam 

không phải chỉ nhớ ơn những người đã tạo ra ta, đã 

cho ta của cải, cuộc sống thân xác như ông bà, cha mẹ 

mà còn phải nhớ ơn những người đã giúp ta có được 

một cuộc sống tâm linh phong phú, vô cùng tốt đẹp 

như ngày hôm nay đó là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Theo Giáo sử đã có hàng trăm ngàn người Công Giáo 

chết vì đạo qua các triều đại: 

Trịnh Doanh (1740-1767), 

Trịnh Sâm (1767-1782), 

Cảnh Thịnh (1782-1802), 

Minh Mạng (1820-1841), 

Thiệu Trị (1841-1847), 

Tự Đức (1847-1883). 

Phong trào Văn Thân (1864-1885) 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_Doanh
http://vi.wikipedia.org/wiki/1740
http://vi.wikipedia.org/wiki/1767
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_S%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/1767
http://vi.wikipedia.org/wiki/1782
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Quang_To%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/1782
http://vi.wikipedia.org/wiki/1802
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/1820
http://vi.wikipedia.org/wiki/1841
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87u_Tr%E1%BB%8B
http://vi.wikipedia.org/wiki/1841
http://vi.wikipedia.org/wiki/1847
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/1847
http://vi.wikipedia.org/wiki/1883
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Máu của các Ngài đã đổ ra để làm chứng cho đức tin 

Công Giáo. Các Ngài chính là những hạt giống tốt 

lành và máu của các Ngài chính là chất bón mầu mỡ 

cho hạt giống tốt lành nối tiếp nhau nẩy nở, sinh hoa 

kết quả. 

Tìm kiếm trên "Net" chúng tôi đọc đượng bài Các 

thánh tử đạo Việt Nam có đoạn viết: 

Trích 

Trong lịch sử Công giáo tại Việt Nam, ước tính có đến 

hàng trăm ngàn người đã tử vì đạo để làm chứng cho 

đức tin Kitô giáo. Trong số đó có 117 vị đã được Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh vào ngày 19 

tháng 6 năm 1988, và Anrê Phú Yên được phong 

Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000. 

Ngưng trích 

 

Có lẽ từ trước tới nay, nơi Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh 

Giuse chưa lần nào có cuộc rước kiệu vừa trọng thể 

lại vừa đông đảo như lần này. Ngoài những bài Thánh 

ca chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Thánh Nữ đồng 

trinh Maria, mọi người còn đọc "kinh cầu" các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam.      Trong số 117 vị đã được Đức 

Giáo Hoàng Phaolô II phong lên hàng hiển Thánh có 

21 vị gồm Giám Mục và Linh Mục gốc Pháp và gốc 

Tây Ban Nha. Còn lại 96 vị người Việt Nam, vừa Linh 

Mục vừa giáo dân. 

Sau tên từng vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được xướng 

lên, mọi người đồng thanh đáp: Cầu cho chúng con! 

Hết sức tôn kính cùng nhiệt thành. 

Sau cuộc rước kiệu, Thánh Lễ trọng thể bắt đầu. Nhà 

thờ chật ních người. Đứng hoặc ngồi tràn cả ra bên 

ngoài phía cuối Nhà thờ.  

Trước Thánh lễ, các em đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 

còn có hoạt cảnh diễn lại cuộc tử đạo của Thánh Anrê 

Dũng Lạc là bổn mạng của đoàn hết sức cảm động. 

Dù bị dụ dỗ ngon ngọt thế nào mặc lòng Cha Anrê vẫn 

không chịu bỏ đạo, không chịu quá khóa (bước qua 

Thánh Giá). Hết dụ dỗ đến đe nẹt, nạt nộ, Cha vẫn một 

lòng kiên trì theo chân Chúa đến cùng. Cuối cùng Cha 

đã bị "quân dữ" là vua quan thời Minh Mạng chém 

đầu. Cha đã được phúc tử đạo ngày 21-12-1839.  

 Hoạt cảnh của các em đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tuy 

đơn sơ nhưng hết sức cảm động. Nguyện xin Thiên 

Chúa là Cha nhân từ luôn chúc lành cho Đoàn của 

các em. 

Tiếp đến là ý nghĩa mầu khăn trong PHONG TRÀO 

THIẾU NHI THÁNH THỂ. 

Thú thật từ trước đến nay chúng tôi thấy các em quàng 

khăn: Em thì mầu xanh, em mầu nâu, em mầu vàng...  

 

 

Tưởng là quàng cho đẹp thế thôi, chứ có biết gì về ý 

nghĩa của từng mầu đâu? Nhờ Thánh Lễ kính các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam vừa qua, sau phần hoạt cảnh, 

một em gái đọc lên ý nghĩa của từng mầu khăn nên 

mình mới "sáng ra" được, bèn đưa lên đây, để nếu còn 

ai chưa biết thì xin cùng biết với chúng tôi: 

 - Khăn Quàng Tuyên Uý = linh mục: Màu trắng 

viền vàng, phía sau có Thánh Giá vàng.Màu trắng là 

màu trong sạch, tượng trưng cho sự trong sáng để 

dâng hiến cuộc đời làm hy tế và là chứng tá cho Chúa 

và Giáo Hội. Vì vậy, Ngài sẽ là người đại diện cho 

Chúa để hướng dẫn Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. 

-  Khăn Quàng Trợ Uý – soeur: khăn quàng màu đỏ 

cho cả nam nữ, có viền trắng, thánh giá trắng sau. 

- Khăn Quàng Huynh Trưởng (dùng cho cả ba 

cấp): Màu đỏ, viền vàng, phía sau có Thánh Giá màu 

vàng. Màu khăn Huynh Trưởng là màu đỏ, màu của 

máu tượng trưng cho sự hy sinh, gian khổ, vất vả mà 

người Huynh Trưởng, Trợ Tá và Trợ Uý phải chấp 

nhận để hướng dẫn và diù dắt các em đến với Chúa. 

- Khăn Quàng Dự Trưởng: (Màu hồng, viền đỏ) 

hoặc màu đỏ không viền, phía sau có Thánh Giá 

vàng.Mầu hồng tượng trưng cho tuổi thanh xuân tràn 

đầy sức sống dám quên mình để tập phục vụ Chúa qua 

các em một cách tươi vui và hăng hái. 

- Khăn Quàng Hiệp Sĩ: Màu nâu đất viền vàng, 

Thánh giá vàng. Màu nâu đất tượng trưng cho Mẹ đất 

nơi mà dòng máu đức tin của các Thánh Tử Đạo đã đổ 

ra và chảy vào lòng đất mẹ, để nói lên lòng trung 

thành với đất nước và tình yêu đối với Thiên Chúa. 

Xứng đáng với tuổi hiệp sĩ hào hùng. 

- Khăn Quàng Nghĩa Sĩ: Màu vàng nghệ viền đỏ, phía 

sau có Thánh Giá màu đỏ. Màu vàng nghệ tượng 

trưng cho bình minh đang ló dạng và rực sáng của lứa 

tuổi sắp bước vào đời. 

- Khăn Quàng Thiếu Nhi: Màu xanh biển đậm viền 

vàng, phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh 

biển tượng trưng cho một sức sống riêng mạnh như 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_(Kit%C3%B4_gi%C3%A1o)
http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_6
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1988
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trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn lao cho tương 

lai. 

-  Khăn Quàng Ấu Nhi: Màu xanh lá mạ viền vàng, 

phía sau có Thánh Giá màu vàng. Màu xanh lá mạ 

mầu tượng trưng của chồi non đang vươn mình lớn 

dậy, màu của lứa tuổi hồn nhiên, trong trắng và ngây 

thơ. Cũng như các em luôn trông cậy vào cha mẹ và 

phó thác vào Chúa.  

- Khăn Quàng Chiên Con (Khai tâm): Màu hồng 

phấn. phía sau có Thánh Giá màu đỏ. Đây là ngành 

đang thử nghiệm, 

Bó Hoa Thiêng Liêng. 

Các em còn có mục dâng bó hoa thiêng liêng lên Đức 

Mẹ, Vậy bó hoa thiêng liêng là gì? Lại lang thang trên 

"Net", chúng tôi đọc được một bài viết có đoạn giải 

thích về bó hoa thiêng liêng như sau, xin trích ra đây 

để mọi người cùng đọc. 

 

Trích 

Bó Hoa Thiêng Liêng Là Gì?  

- Bó Hoa Thiêng là một trong những phương pháp 

giáo dục độc đáo của Phong Trào để giúp Thiếu Nhi 

sống bốn khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh 

và Làm Việc Tông Đồ. 

- Bó Hoa Thiêng là một phương pháp giáo dục siêu 

nhiên giúp Thiếu Nhi sống Ngày Thánh Thể, sống kết 

hiệp với Chúa Giêsu qua tác động Dâng Ngày, Dâng 

Đêm và các việc lành đạo như Đọc Kinh Thánh, Cầu 

Nguyện, Lần Hạt, Rước Lễ Thiêng Liêng v.v., đến giờ 

phút cao điểm nhất là Thánh Lễ và Rước Lễ. 

- Ba việc làm của người Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi 

ngày không thể thiếu xót là: Dâng Ngày, Rước Lễ 

Thiêng Liêng và Dâng Đêm. 

- Bó Hoa Thiêng là một phương thế kiểm điểm đời 

sống, một lối tu đức khi nhìn lại đời sống của mình. 

Thực hiện Bó Hoa Thiêng giúp ta xét mình, ăn năn tội, 

dâng tất cả mọi việc tốt lành lên Chúa và tất cả những 

khuyết điểm, thiếu xót để xin Chúa tha thứ và bổ sức. 

- Bó Hoa Thiêng là một phương pháp nên thánh của 

người Thiếu Nhi Thánh Thể. 

Ngưng trích 

 

Kết thúc Hoạt cảnh và những nghi thức khác của các 

em đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Cha dâng Thánh Lễ. 

Cũng vẫn những nghi thức quen thuộc như mọi Thánh 

Lễ của các Chúa Nhật khác, nhưng sao hôm nay 

chúng tôi lại thấy lòng mình có một cảm xúc đặc biệt: 

Cảm động, hân hoan, sung sướng... 

- Cảm động vì như thấy được cảnh ông cha mình ngày 

xưa đã chịu biết bao đau khổ: Tra khảo, đánh đập, 

giết chóc... Đã chịu đổ biết bao máu đào ra để bảo vệ 

đức tin nên con cháu mới có được như ngày hôm nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hân hoan, sung sướng vì mình được là con cháu của 

các Anh Hùng Tử Đạo. Vì mình được là người Công 

Giáo Việt Nam đang sống trong lòng Giáo Xứ Thánh 

Giuse.  

Người ta bảo "Có đầy ở trong lòng mới tràn ra bên 

ngoài"! Có lẽ vì trong lòng hân hoan sung sướng nên 

chúng tôi thấy Ca Đoàn hôm nay hát sao hay quá. 

Giáo Xứ Thánh Giuse có 5 Ca Đoàn hợp lại thành Ca 

Đoàn Tổng Hợp, vang vang lời ca chúc tụng và ngợi 

khen Thiên Chúa trong Thánh Lễ kính các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam ngày hôm nay thật tuyệt vời. Không 

phải chỉ chúng tôi "nói quá", mà chính Cha Chánh Xứ 

cũng đã lớn tiếng khen ngợi Ca Đoàn Tổng Hợp và 

toàn thể các Ban, Ngành, Đoàn Thề cùng tất cả mọi 

người đã góp của, góp công xây dựng Giáo Xứ Thánh 

Giuse được như ngày hôm nay. 

Nguyện Xin Thiên Chúa nhân từ giữ gìn cùng đổ muôn 

Hồng Ân xuống cho Giáo Xứ Thánh Giuse của chúng 

con. 

 

HƯNG YÊN    
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Giáo xứ của chúng tôi được diễm phúc có 

chương trình Phúc Âm Hàng Tuần. Đây là một 

chương trình tìm hiểu và học hỏi Phúc Âm được 

bắt đầu vào Mùa Vọng và Giáng Sinh năm 2011.  

Chương trình Phúc Âm Hàng Tuần được phát 

hình trên Đài Truyền Hình SBTN vào ngày thứ 

Bảy mỗi tuần và chiếu lại vào ngày Chúa Nhật. 

Để chuẩn bị, cha xứ và chúng tôi phải thâu hình 

bài chia sẻ Phúc Âm vào mỗi buổi tối thứ Ba 

hằng tuần. 

Đối với tôi, tôi rất thích và quý chương 

trình này, cho nên tôi xin giới thiệu đến tất cả 

mọi người gần xa. Tôi không có văn hay và cũng 

chẳng có chữ giỏi, cái tôi có là tấm lòng. Vậy tôi 

xin được chi sẻ từ trái tim yêu mến lời Chúa. Tôi 

còn nhớ cha xứ thường hay nói: “mình làm việc 

gì thì phải xuất phát từ trái tim mình.” Vậy tôi 

xin được kể ra một cảm nghiệm của tôi trong ba 

năm tham dự chương trình phúc âm mỗi tối thứ 

Ba hàng tuần.  

Xin thú thật, bao nhiêu năm giữ đạo, mà 

khi đi lễ chỉ biết đến dự lễ xong là về, cũng có 

nghe cha giảng nhưng chẳng hiểu được bao 

nhiêu. Tôi chỉ nghe tai này ra tai kia, để rồi ra về 

với tâm hồn rỗng tốc, cứ thế rồi lại lao vào cuộc 

sống cơm áo gạo tiền, ít khi để ý Lời Chúa hôm 

nay nói gì với chúng ta. Nhưng một hôm tôi được 

mời để tham dự chương trình Phúc Âm Hàng 

Tuần, và kể từ đó Phúc Âm của Chúa lưu lại 

trong tâm hồn tôi. 

Giờ đây mỗi khi nghe Phúc Âm, nghe Lời 

của Chúa, tâm hồn tôi tràn đầy sức sống mới và 

tràn ngập niềm vui. Tôi rất hân hoan vì lời Chúa 

lắng đọng lại trong tâm hồn tôi và đã sinh hoa 

kết trái. Mỗi khi tôi nghe lời cha giảng, tôi cảm 

thấy tựa như lời Chúa đang nói với tôi. Chính vì 

sự gần gũi và yêu mến Phúc Âm, mà tâm hồn tôi 

rất bình an và rất hạnh phúc. Vì thế tôi muốn 

chia sẻ tâm tình này và mời gọi anh chị em hãy 

đến để được nghe lời Chúa. 

Mỗi tuần vào ngày thứ Ba, chúng tôi 

được xum vầy bên cha để nghe cha giảng. Tình 

cha con thật nồng ấm trong đại gia đình của giáo 

xứ Thánh Giuse. Chúng tôi trò chuyện với cha, 

và có khi kể chuyện vui, rồi cùng nhau cười đau 

cả bụng! Mỗi lần chúng tôi cùng nhau lắng nghe 

Phúc Âm, cùng nhau trò chuyện như vậy, tôi 

tưởng tượng như ngày xưa Chúa Giêsu đi rao 

giảng có các môn đệ mà Chúa đã chọn đi theo 

Chúa. Thì ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta 

cũng đến để tham dự và lắng nghe lời Chúa.  

Nếu chúng ta không đến tham dự được 

vào tối thứ Ba, thì chúng ta có thể nghe Phúc Âm 

qua Đài SBTN hoặc vào trang Web của giáo xứ. 

Đối với tôi, đây là một hồng ân mà Thiên Chúa 

đã thương ban cho giáo xứ của chúng ta cách 

chung và cho tôi cách riêng. Vậy chúng ta hãy 

cùng nhau trân quý và sốt sắng đón nhận lời của 

Chúa vào trong tâm hồn mình. 

KIM CÁT 
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Tôi chợt nhìn lên đồng hồ treo tường và đã 

thấy 2g45 phút chiều.  Chỉ còn 15 phút nữa là 3 giờ 

chiều.  Tôi giật mình thôi chết rồi, không khéo thì 

trễ mất.  Thế là tôi giục giã mẹ tôi lên xe và hai mẹ 

con dong thẳng tới nhà thờ Giáo Xứ Thánh Giuse.  

Cũng may cho tôi là khoảng cách từ nhà tôi đến 

nhà thờ rất gần khoảng độ 10 phút lái xe.  Vừa đến 

nhà thờ nhìn đồng hồ tôi rất mừng vì tôi còn 5 phút 

để được bình anh, hạnh phúc quỳ cầu nguyện bên 

Chúa trong không khí thinh lặng, thanh bình và êm 

đềm của buổi chiều Chúa Nhật mà tôi không thể 

diễn tả được. 

Qua những Thánh Lễ ban sáng ngày Chúa 

Nhật, nhà thờ rất đông người, đầy ắp các chổ ngồi.  

Có lẽ Chúa rất vui khi nhìn đoàn dân Chúa đến tụ 

họp để thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện, nghe lời 

Chúa, cùng nhau hưỡng những tiệc Thánh và sau 

Thánh Lễ mọi người ra về, sống lời Chúa để ngày 

mai bắt đầu một tuần làm việc mới.  Thì buổi chiều 

Chúa Nhật Chúa cũng vẫn ở trong nhà tạm, chờ 

chúng ta đến tâm sự.  Các bạn cứ thử mà xem, 

trong không khí thinh lặng của buổi chiều Chúa 

Nhật với hết tâm tình cầu nguyện, các bạn sẽ cảm 

thấy Chúa rất gần gũi và thân mật với chúng ta hơn 

vì Chúa đã nói: Hỡi những ai gánh nặng và khó 

nhọc, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho. 

Thật vậy, 3 giờ chiều là một giờ rất lý 

tưởng và tuyệt vời cho những ai muốn đến cầu 

nguyện cùng Chúa.  3 giờ chiều chính là giờ Chúa 

chết trên cây thánh giá năm xưa ở đồi Calvario để 

chuộc tội cho nhân loại chúng ta.  Có lẽ một số 

đông trong chúng ta, vì cơm áo gạo tiền hoặc vì 

nhiều lý do khác nhau, chúng ta không thể đến cầu 

nguyện lòng thương xót Chúa vào mỗi thứ năm 

ngày thường trong tuần, hay cùng với Cha chánh 

xứ đi hết 14 chặng đàng thánh giá để tưởng niệm 

cuộc tử nạn của Chúa vào mỗi thứ sáu ngày thường 

trong tuần.  Vì ngày thường trong tuần chúng ta 

không có thì giờ thì 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật là 

giờ rất thuận tiện để chúng ta đều tưởng niệm cuộc 

tử nạn của Chúa bằng những lời kính thật sốt sắng 

như: Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu 

Kitô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế 

giới.  Nhóm chúng tôi đọc kính, chúng tôi cầu 

nguyện, chúng tôi kêu gào lòng thương xót Chúa 

với hai hàng lệ tuôn rơi mỗi khi nghe chị trưởng 

nhóm xin cầu nguyện cho những người anh chị em 

bị đau yếu ung thư, bệnh hoạn vv… Chúng tôi cầu 

nguyện với hết tấm lòng của chúng tôi, và tùy theo 

chương trình và ý định của Chúa, và với lòng 

thương xót vô bờ bến của Chúa.  Chúa sẽ ban ơn 

cứu giúp. 

Thật vậy, một người trong nhóm chúng tôi 

đã kể cho chúng tôi nghe.  Chị đã được Chúa ra tay 

kịp thời và cứu sống chỉ trong khoảng một tích tắc 

đồng hồ.  Đó là chị Loan trong nhóm cầu nguyện 

của chúng tôi.  Trước khi lập gia đình, chị là một 

người ngoài công giáo không tin Chúa, nhưng khi 

chị kết hôn với một người có đạo, chị đã trở thành 

tính hữu của Chúa và tin Chúa một cách rất mạnh 

mẽ.  Hằng tuần vào lúc 3 giờ chiều, chị và chồng 

chị đều có mặt để đọc kinh trong nhóm lòng thương 

xót của chúng tôi.  Một hôm chị đến và kể cho 

chúng tôi nghe câu chuyện như sau. 

Cũng như mọi ngày, hết giờ làm việc anh 

và chị đi về nhà.  Hôm đó chồng chị lái xe đi trước, 

chị lái xe theo sau anh, xe đang chạy trên đường thì 

nghe một tiếng động rất lớn sát gần bên chị, chị sợ 

hãi nhắm mắt lại trong giây lát, nhưng khi mỡ mắt 

ra thì thấy một nhành cây to của cây cổ thụ ở hai 
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bên đường rớt xuống nằm ngang ngay đầu máy xe 

của chị, đầu máy xe của chị tan tành móp méo 

không thể tả được, xe bị tắt máy lập tức và trong 

vài giây lát hoàn hồn, chị đã cảm nhận được lòng 

thương xót Chúa đã thương chị, đã cứu sống chị 

trong một tích tắc đồng hồ mà thôi, vì chỉ nhanh 

hơn trong một tích tắc đồng hồ nhành cây cổ thụ sẽ 

rơi ngay trên đầu của chị và khi đó thì không biết 

chị sẽ ra sao.  Sau khi nghe tiếng động, mọi người 

dừng xe lại.  Chồng chị quay lại và đem chị ra khỏi 

xe, gọi cảnh sát làm report.  Chính những người 

cảnh sát cũng đã bảo với chị: Thank God, you are 

very lucky (Cám ơn Chúa, bà rất là may mắn) và 

ngay sau ngày Chúa Nhật tới, anh chị đến đọc kính 

xin nhóm chúng tôi cùng hiệp ý với anh chị cảm tạ 

lòng thương xót vô bờ bến của Chúa.  Chúng tôi 

hêt sức vui mừng cùng anh chị. 

Và một gia đình khác nữa đó là anh chị Bis, 

anh chị đã được gia đình bảo lãnh qua Mỹ theo 

diện đoàn tụ, nhưng vì một lý do nào đó các con 

không thể đi cùng với anh chị, anh chị rất buồn và 

lo lắng cho các con ỏ lại Việt-Nam không ai dạy 

dỗ, không nơi nương tựa.  Qua 5 năm, anh chị cố 

gắng đậu quốc tịch, làm giấy tờ bảo lãnh nhưng 6 

năm cũng không thấy động tĩnh gì, 7 năm cũng 

không thấy gì, anh chị đã đến cầu nguyện cùng với 

nhóm chúng tôi, và sau 8 năm con trái của anh chị 

đã được đoàn tụ với cha mẹ vào tháng 10 năm 

2014 vừa qua.  Chúng tôi đều chúc mừng và cảm tạ 

Chúa cùng với anh chị. 

Ngoài những nhân chứng trên, Chúa còn 

nhậm lời cầu nguyện của nhóm chúng tôi rất nhiều.  

Tháng 10 vừa qua nhóm cầu nguyện lòng thương 

xót Chúa của chúng tôi đã cầu nguyện cho một 

bệnh nhân ung thư, tuy không hết bệnh nhưng 

trước khi về cõi chết, bệnh nhân đã tin vào Chúa, 

đã được rữa tội và gia nhập vào đoàn dân Chúa.  

Chị trưởng nhóm cũng chia sẽ với chúng tôi về gia 

đình của chị, chị là mẹ góa con côi, chị muốn các 

con của chị sống đùm bọc yêu thương nhau, nhưng 

sau vài năm bất hòa, chị đã đến cầu nguyện lòng 

thương xót Chúa và nay các con của chị đã hòa 

thuận lại với nhau.  Chị rất vui mừng và xin nhóm 

chúng tôi cùng cảm tạ ơn Chúa với chị.  Và còn rất 

nhiều, rất nhiều ơn Chúa ban xuống cho nhóm 

chúng tôi, chúng tôi không kể hết được. 

Những ai muốn chúng tôi cầu nguyện, bất kể lương 

hay giáo, chúng tôi cũng đều hợp tâm hợp trí đễ 

cầu nguyện giúp cho họ.  Chị nhóm trưởng có nói 

với chúng tôi.  Trước tiên đó là cầu nguyện cho 

Giáo Xứ Thánh Giuse của chúng ta.  Vì chị là 

người đầu tiên muốn thành lập nhóm cầu nguyện 

long thương xót Chúa tại nhà thờ Thánh Giuse vào 

lúc 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật hàng tuần.  Vì thế 

chúng tôi đã cầu nguyện cho Giáo Xứ chúng ta sau 

một vài lần xáo trộn, nay đã được yên ổn, bình an 

với những lời tin tưởng, phó thác cầu nguyện của 

chúng tôi. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi 

Chúa. Việc gì mà Chúa không làm được, chúng ta 

chỉ tín thác vào Chúa và Chúa sẽ giúp chúng ta 

theo công cuộc và ý định của Chúa. 

Có những người, họ nghĩ rằng vào lúc 3 

giờ chiều họ có thể đọc kính lòng thương xót Chúa 

tại tư gia Chúa cũng nhậm lời vậy vì Chúa ở khắp 

mọi nơi.  Không ai có thể phủ nhận điều đó.  

Nhưng trong phúc âm Chúa đã nói rằng: Nơi nào 

các con tụ họp nhau cầu nguyện Chúa sẽ hiện diện 

và ban ơn cho các con.  Một lời cầu xin sẽ không 

bằng nhiều lời cầu xin hợp lại.  Nhiều tâm nhiều trí 

hợp lại sẽ làm nên sức mạnh lay chuyển lòng 

thương xót Chúa. 

Vì vậy, nhóm cầu nguyện lòng thương xót 

Chúa tha thiết mong anh chị em giáo dân đến cầu 

nguyện cùng chúng tôi.  1 tiếng đồng hồ không có 

là bao.  Nếu chúng ta có một chút hy sinh, nhiều 

chút hy sinh góp lại Chúa sẽ động lòng mà thương 

xót cho toàn thể nhân loại khỏi mọi tai họa của trời 

đất như bảo táp, sóng thần làm thiệt mạng không 

biết bao nhiêu sinh linh, chiến tranh loạn lạc của 

các nhóm thánh chiến ở Trung Đông gây biết bao 

nhiêu đau khổ, chia lìa cho nhân loại chúng ta, rồi 

các cơn bệnh hiểm nghèo ập đến cướp đi không 

biết bao nhiêu là mạng sống của con người trong 

khi loài người chưa tìm được thuốc chữa. 

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng và phó thác 

nơi Chúa, chỉ mình Chúa mới cứu giúp chúng con 

được mà thôi. 

Không những chúng ta cầu nguyện cho 

đông loại trên thế giới, mà chúng ta cũng cầu 

nguyện cho gia đình chúng ta, cho mọi người trong 

Giáo Xứ chúng ta được tai qua, nạn khỏi mọi hiểm 

họa trên thế giới hầu chúng ta có thể được bình an 

để thờ phượng Chúa và vui hưởng cuộc sống mà 

Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. 

 

NHÓM VIÊN NHÓM CẦU NGUYỆN 

Lòng Thương Xót Chúa 
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Sáng Chúa Nhật 5 tháng 10/2014, hai Thánh Lễ 

8.30 và Thánh Lễ 10.30, trước mỗi Thánh Lễ ba 

mươi phút, nơi Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse đã tổ 

chức 2 cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi hết sức 

trọng thể. 

Sở dĩ có những cuộc rước kiệu trọng thể như vậy vì 

văn hóa Việt Nam đề cao tình mẫu tử như là một giá 

trị nhân bản của người mẹ. Đặc biệt Đức Mẹ Maria 

lại được người Công giáo Việt Nam tôn sùng, yêu 

mến một cách thiết tha gần gũi như tình cảm gia 

đình mẹ con bình thường trần thế. Vui, buồn, sướng, 

khổ hay bênh hoạn đều chạy đến với Mẹ. Vui sướng 

thì tạ ơn Mẹ vì tin một cách "sắt đá" rằng chính nhờ 

lời cầu bầu của Mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho mình 

được điều vui sướng như vậy. Còn buồn khổ, bệnh 

hoạn cũng chạy đến với Mẹ, xin Mẹ che chở, cứu 

giúp, ủi an. 

Hẳn trong chúng ta không ít người đã từng nghe bài 

hát Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam. Riêng 

với chúng tôi, đã rất quen với bài hát này từ ngày 

còn nhỏ, còn ở ngoài miền Bắc chưa di cư vào Nam, 

vì thế cứ mỗi lần nói tới bài hát này là trong đầu lại 

vang vang lên:  

“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, Trời 

u ám, chiến tranh điêu tàn,Mẹ hãy giơ tay 

ban phúc Bình An,Cho Việt Nam qua phút 

nguy nan”... 

Hát hết 4 câu trên, mọi người đọc kinh Lạy 

Nữ Vương: 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con 

được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng 

con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng 

Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà 

thương. 

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt 

thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho 

chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà 

gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, 

Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

Rồi lại hát: 

“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, Trời 

u ám, chiến tranh điêu tàn, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ hãy giơ tay ban phúc Bình An, Cho Việt 

Nam qua phút nguy nan”... 

Bài hát thứ 2 mà chúng tôi tin rằng hầu hết 

người Công Giáo đều biết là bài: Lạy Mẹ là 

ngôi sao sáng: 

ÐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc 

vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối 

cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con 

trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng 

mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống 

chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ 

sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới 

thiên đàng. 

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư 

bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. 

Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên 

hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.  

2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh 

đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi 

chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Giúp 

con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con 

nhiều. 

Sở dĩ chúng tôi "copy" lại 2 bài hát trên là cốt chỉ 

để chứng minh người Công Giáo Việt Nam chẳng 

những rất tôn sùng và yêu mến Đức Mẹ một cách 

thiết tha, mà mỗi khi gặp khó khăn còn chạy đến kêu 

cầu, tin cậy và phó thác mọi sự cho Mẹ nữa!  

Tháng 10 là tháng Mân Côi Đức Mẹ. Tìm kiếm trên 

"Net" chúng tôi thấy được một bài viết về Đức Mẹ 

Mân Côi, có đoạn viết như thế này, xin trích ra đây 

để mọi người cùng đọc: 

Trích 

Ngày 7 tháng 10, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân 

Côi. Lễ này được Thánh GH Piô V thiết lập để ghi 

nhớ chiến thắng của Hải quân Kitô giáo đối với 

quân Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7-10-1571. 

Chiến thắng này nhờ người ta lần Chuỗi Mân Côi 

dâng kính Đức Mẹ ở Rôma vào ngày giao chiến. 

Ngưng trích 
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Đúng ra một năm có những 2 tháng dành riêng để 

kính Đức Mẹ: Tháng 5 và tháng 10. Tháng 10 là 

tháng Mân Côi còn tháng 5 là tháng Hoa. Còn nhớ 

những ngày còn nhỏ, ở nhà quê, hàng năm cứ đến 

tháng 5 là giáo xứ chúng tôi vui lắm: Nào là kiệu 

hoa, hái hoa rồi dâng hoa. Những mâm đầy các loại 

hoa: Hoa ngọc lan, hoa huệ, hoa hồng, hoa ngâu, 

hoa thiên lý, hoa giun... Được các cô trong đội dâng 

hoa, quần đen, áo dài trắng, đầu đội vòng hoa đủ 

mầu. Các cô hai tay nâng mâm hoa để trên một bên 

vai, nhịp nhàng múa, lượn theo giọng hát rất hay 

của mấy chị lớn hơn. 
Tuy nhiên trong các buổi dâng hoa ta thường chỉ 

thấy có 5 sắc hoa tượng trưng cho 5 nhân đức của 

Đức Mẹ là:  

- Hoa trắng chỉ sự trong sạch của tâm hồn 

- Hoa tím chỉ sự tuân phục thánh ý Chúa 

- Hoa vàng chỉ đức mến vẹn toàn 

- Hoa xanh chỉ sự trọn lành thánh thiện 

- Hoa đỏ chỉ sự hy sinh hãm mình. 

Lại cũng do tìm kiếm ở trên "Net", chúng tôi thấy 

được một bài viết của thày Phó Tế GB. Maria Định 

Nguyễn. Xin lại trích ra đây một đoạn để mọi người 

cùng thấy: 

Trích 

Mỗi năm, Giáo hội dành riêng tháng 5 để sùng kính 

Đức Mẹ bằng việc học hỏi. noi gương các nhân đức 

của Mẹ qua việc dâng hoa hay tiến hoa Năm Sắc lên 

cho Đức Mẹ, còn tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ 

qua việc lần hạt, suy niệm 20 mầu nhiệm Vui, 

Thương, Mừng và Sáng về Lời Chúa là cuốn Phúc 

Âm gắn gọn, khi lần hạt Mân Côi. 

Có rất nhiều bài hát về tháng Dâng hoa đã có từ 

sau 1945 như sau: 1/ Giáo dân bao xiết mừng, tiếng 

ca hoà vang lừng, cùng nhau hái nhiều đoá hoa, 

đượm lên tiến dâng Đức Bà… 2/ Mẹ ơi nay con 

được (í) muôn nghìn hoa, để dâng lên cho Mẹ trước 

ngai toà… 3/ Đây tháng hoa chúng con trung thành 

thật thà, dâng tiến hoa cùng với tấm lòng cung 

chúc… 4/ Ngày nay con đến, hát khen mừng Mẹ 

Chúa Thiên Đàng, dâng ngành Mân côi muôn màu 

hoa thắm tươi,..v..v.. . 

Ngưng trích 

Tháng 10 là tháng Mân Côi. 

Xin trở lại với Giáo Xứ Thánh Giuse sáng 4 tháng 

10 và cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi hết sức 

trọng thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn rước khởi đầu từ tượng đài Đức Mẹ phía đầu 

Nhà Thờ, Cha Chánh Xứ xông hương trước tượng 

Đức Mẹ khai mạc cuộc rước. Đoàn người đông thật 

là đông, đến mấy trăm người. Đi đầu là Thánh Giá, 

nến cao, rồi đến các đoàn thể như: 

- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. 

- Đoàn Thanh Niên Lửa Thiêng. 

- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. 

- Hội Đạo Binh Đức Mẹ. 

- Hội Đền tạ Thánh Thể. 

Mỗi Đoàn, mỗi Hội đều có hiệu kỳ đi trước, trông 

rất nghiêm chỉnh, đẹp mắt. 

Từ điểm khởi hành, kiệu Đức Mẹ được rước đi vòng 

parking lot sát với tượng 14 đàng Thánh Giá Chúa. 

Khi đang rước thì tiếng lần hạt Mân Côi vang lên: 

Năm sự mừng, thứ Nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu 

sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần 

linh hồn. Lậy Cha chúng con ở trên Trời... Kính 

mừng Maria đầy ơn phúc... Sáng danh Đức Chúa 

Cha và... Lậy Chúa Giêsu xin tha tội... Thứ Hai thì 

ngắm... Lậy Cha chúng con...Kính mừng Maria... 

Mọi người đọc theo, cùng thông công.  

Đọc hết một tràng hạt 5 mầu nhiệm mùa Mừng, 5 

kinh Lậy Cha, 50 kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng 

Danh, 5 kinh Lậy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng 

con và 1 kinh Lậy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành thì 

đoàn rước cũng vừa về đến cửa Nhà Thờ. Mọi 

người vào Nhà Thờ. Tiếp theo là Thánh Lễ 9:30 AM 

bắt đầu.   

Người Công Giáo Việt Nam có truyền thống yêu 

mến Me Maria một cách nhiệt thành, được tham dự 

cuộc rước trọng thể vừa qua nơi Giáo Xứ Thánh 

Giuse - cũng là Giào Xứ của tôi - lòng tôi chẳng 

những tràn ngập một niềm hân hoan mà còn rất 

hãnh diện vì mình đã được là một người Công Giáo. 

HƯNG YÊN 
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Cứ mỗi độ Xuân về thì Giáo Xứ Thánh 

Giuse có gian hàng Tết rất nhộn nhịp và đầy đủ 

sắc màu: xanh, vàng, đỏ, tím, hồng… Xanh là 

bánh chưng xanh, bánh mứt bọc giấy đỏ, giò chả 

thắt nơ vàng, dưa hành màu hồng tím… Khi đến 

gian hàng Tết, trong lòng mỗi người cảm thấy 

rộn ràng để đón Xuân. 

 

Tuy người Việt chúng ta đang sống xa 

quê hương đất tổ, sống ở đất khách quê người, 

nhưng chúng ta không bao giờ quên được cái Tết 

cổ truyền, đó là Tết Nguyên Đán.  Những bậc của 

thế hệ thứ nhất như ông bà, cha mẹ đã từng sống 

ở Việt Nam: sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở Việt 

Nam thì rất nhớ, và có thể là suốt đời không bao 

giờ quên truyền thống người Việt Nam. Nhưng 

những thế hệ trẻ sau này, thế hệ thứ hai hoặc thứ 

ba sinh ra và trưởng thành ở Mỹ, nếu như ông 

bà, cha mẹ không dạy dỗ và không nhắc nhở các 

con cháu của mình, thì chúng nó sẽ không biết 

đến truyền thống của dân tộc. Vì vậy hàng năm 

giáo xứ Thánh Giuse cố gắng tổ chức mừng Tết 

Nguyên Đán thật chu đáo, cả việc đạo lẫn việc 

đời hầu tạo điều kiện cho các con em học hiểu 

được phong tục, tập quán của người Việt Nam và 

biết tiếp nối truyền thống đáng quý của dân tộc. 

 

Việc đạo thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, 

vì chúng ta đã có được một giáo xứ với một ngôi 

thánh đường khang trang để thờ phượng Chúa 

hằng ngày và một cách long trọng vào các ngày 

Chúa Nhật. Người lớn cũng như các em đều có 

được cơ hội để học hỏi về Chúa và về đức tin 

công giáo của mình. Người lớn thì nghe giảng 

Lời Chúa còn các em thì ngoài việc nghe giảng, 

các em còn được học các lớp giáo lý mỗi Chúa 

Nhật. Vào dịp Tết, chúng ta cùng hiệp dâng các 

Thánh Lễ Tất Niên và Tân Niên để tạ ơn Chúa và 

cầu bình an cho năm mới. 
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Còn việc đời, thì giáo xứ cũng đã tổ chức 

cho giáo dân vui Xuân vào những ngày cuối tuần 

tùy theo ngày Tết Nguyên Đán tính theo Âm Lịch.  

Không những cho riêng giáo dân trong giáo xứ 

mà giáo xứ còn mời gọi quý đồng hương và 

người bản xứ đang sinh sống ở vùng Charlotte và 

các vùng phụ cận đến cùng vui Xuân. Chúng ta 

được thưởng thức các chương trình văn nghệ 

miễn phí do các ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn, 

và được thưởng thức những món ăn đặc sản đậm 

sắc quê hương do bàn tay khéo léo và lòng hy 

sinh của quý ông bà anh chị em giáo dân trong 

giáo xứ. 

 

Khi chuẩn bị mừng Tết thì chúng tôi đã 

thấy vui rồi. Bởi vì giáo xứ tự gói bánh chưng và 

bánh tét, cho nên quý anh chị sau giờ làm việc đã 

đến hội trường cùng nhau gói bánh và trò chuyện 

trông rất vui và nhộn nhịp như ngày Tết! Rồi 

những tổ nào phụ trách những món gì, thì các 

anh chị tự sắp xếp để làm. Chẳng hạn như giò 

lụa, giò thủ, dăm bong, dưa hành, dưa món… 

Những món ăn không thể thiếu trong ba ngày 

Tết. 

 

Từ khi có hội chợ Tết, chúng tôi có thêm 

rất nhiều món ăn ngon và lạ. Vì thế khâu chuẩn 

bị càng thêm vất vả hơn nữa. Những món nào có 

thể chuẩn bị trước, chúng tôi chuẩn bị trước, còn 

những món nào phải làm trong ngày hội chợ thì 

chúng tôi làm vào ngày hội chợ. Khi nhìn thấy 

các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ cùng nhau 

làm việc, người nào việc nấy thật là một hình ảnh 

đẹp mắt. Công sức và sự hy sinh của tất cả quý 

anh chị thiện nguyện viên thật là điều đáng 

ngưỡng mộ và thán phục. 

 

Mỗi khi mừng Xuân, riêng tôi cảm thấy 

vui từ trong tâm hồn ra đến bên ngoài. Cho nên 

trong niềm vui Xuân, tôi xin được kính chúc tất 

cả quý vị một năm mới luôn được vui tươi và 

hạnh phúc với gia đình và người thân. Và riêng 

tôi muốn được bày tỏ lòng cảm kích biết ơn đến 

quý anh chị thiện nguyện viên. Nguyện xin Thiên 

Chúa trả công bội hậu cho quý anh chị ở đời này 

và đời sau. 
 

T.N.V 
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(Tiếp theo trang 27) 

 

Bài 6. Sống Thời Kỳ Đính Hôn 

“Đây là ý muốn của Thiên Chúa, là anh em nên thánh: anh 

em phải xa lánh hẳn tà dâm! Mỗi người trong anh em phải 

biết làm chủ bản thân mình,trong sự thánh thiện và danh 

dự. Đừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại 

không biết Thiên Chúa.” (1Tx 4, 3-5). 

Hôn nhân là chuyện hệ trọng, liên quan đến hạnh 

phúc cả đời. Chính vì thế, để bước vào đời sống 

hôn nhân đôi bạn cần được chuẩn bị về nhiều mặt, 

để được thực sự tự do và chín chắn khi quyết 

định. Thời gian đính hôn chính là thời gian cần 

thiết giúp đôi bạn chuẩn bị cho mình một cuộc 

hôn nhân hạnh phúc. “Kinh nghiệm cho thấy rằng 

những bạn trẻ nào được chuẩn bị chu đáo cho đời 

sống hôn nhân và gia đình, cách chung, sẽ thành 

công hơn các bạn khác.” 

1. Những giai đoạn chuẩn bị 

Việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia 

đình cần được thực hiện theo một tiến trình tuần 

tự và liên tục, bao gồm ba giai đoạn chính: chuẩn 

bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị liền trước bí tích. 

1.1. Chuẩn bị xa 

Việc chuẩn bị xa bắt đầu từ thời thơ ấu trong gia 

đình. Đây là giai đoạn hình thành nhân cách. Các 

em cần được giáo dục và đào tạo về mặt nhân bản 

để biết quý chuộng các giá trị nhân bản đích thực, 

biết làm chủ bản thân và tôn trọng người khác 

phái. Ngoài ra, cũng cần giúp các em hiểu hôn 

nhân là một ơn gọi và là một sứ mạng đích thực, 

để từ đó các em dần dần khám phá ra ơn gọi của 

mình: hoặc tận hiến cho Thiên Chúa trong đời 

sống tu trì hoặc hướng về cuộc sống hôn nhân và 

gia đình. 

1.2. Chuẩn bị gần 

Việc chuẩn bị gần là một công cuộc lâu dài, bao 

gồm một chương trình giáo lý thích hợp. Người 

trẻ cần được đào sâu những vấn đề về tính dục, 

hôn nhân, bổn phận làm chồng, làm vợ, trách 

nhiệm giáo dục con cái, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi để họ có được những yếu tố căn bản 

giúp xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định. 

Ngoài ra, họ cũng cần học hỏi để biết làm việc 

tông đồ trong gia đình, sống tình huynh đệ, cộng 

tác với các gia đình khác, tích cực tham gia các 

nhóm, các hiệp hội, các phong trào và các sáng 

kiến có mục đích đem lại lợi ích cho các gia đình 

về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. 

1.3. Chuẩn bị liền trước bí tích 

Đôi bạn cần đào sâu về mầu nhiệm Đức Kitô và 

Hội Thánh, về ý nghĩa của ân sủng và trách nhiệm 

gắn liền với hôn nhân Kitô giáo, về ý nghĩa các 

thủ tục và các lễ nghi phụng vụ hôn phối. 

Việc chuẩn bị liền trước Bí tích Hôn phối này cần 

thiết cho mọi trường hợp, nhất là đối với những 

đôi bạn còn nhiều thiếu sót và khó khăn về mặt 

giáo lý và nếp sống đạo. 

2. Đính hôn 

Đính hôn là kết thúc giai đoạn sơ khởi của gặp gỡ, 

quen biết, để đưa tình yêu lứa đôi lên một mức 

nghiêm túc hơn và hướng đến một quyết định 

quan trọng là thành hôn. Lễ đính hôn là một 

truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế 

giới. Ở Việt Nam, thường có lễ dạm rồi đến đính 

hôn hay lễ ăn hỏi và sau cùng là lễ thành hôn hay 

lễ cưới. Tuy nhiên hiện nay nhiều nơi chỉ còn lễ 

hỏi và lễ cưới. 

Lễ đính hôn công khai hóa tình yêu của hai người 

với họ hàng đôi bên, bà con lối xóm và bạn bè 

thân hữu. Từ ngày đính hôn đôi bạn có tư cách 

chính thức để công khai gặp gỡ tìm hiểu nhau 

cũng như tìm hiểu gia đình của nhau. Sau lễ đính 

hai bên gia đình sẽ trình với cha xứ biết để ngài 

hướng dẫn đôi bạn về giáo lý hôn nhân cũng như 

chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho việc cử hành 

bí tích hôn phối. 

3. Tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn? 

Thời gian đính hôn là thời gian chuẩn bị. Việc 

chuẩn bị này là điều quan trọng, giúp cho đôi bạn 

chín chắn và trưởng thành khi đưa ra lời cam kết, 

cũng như giúp cho hôn ước của đôi bạn có được 

nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu 

dài. Hội Thánh nhắc nhở những bậc có trách 

nhiệm: “Phải biết giáo dục thanh thiếu niên hợp 

thời và hợp cách về phẩm giá, phận sự và hành vi 
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thể hiện tình yêu vợ chồng, nhất là trong chính 

khung cảnh gia đình; nhờ đó, một khi đã được rèn 

luyện để giữ đức khiết tịnh, đến tuổi thích hợp, họ 

có thể tiến tới hôn nhân sau khi đã sống đúng đắn 

giai đoạn đính hôn[3].” 

Thời gian đính hôn là thời gian quý báu giúp đôi 

bạn có thêm cơ hội thích hợp để tìm hiểu nhau và 

gia đình của nhau, chứng tỏ cho nhau về tình yêu 

của mình, và xem thử những tình cảm ban đầu có 

thể trở thành tình yêu vợ chồng suốt đời không. 

Thời gian đính hôn dài hay ngắn là tùy theo mức 

độ hiểu biết của đôi bạn về hôn nhân và gia đình, 

và tùy theo đôi bạn có tâm đầu ý hợp không. Nói 

chung, không nên vội vàng, hấp tấp; cũng không 

nên kéo dài quá lâu. 

4. Sống thời kỳ đính hôn như thế nào? 

Để cuộc hôn nhân được tốt đẹp và hạnh phúc, 

việc quan trọng trước hết cần phải làm trong thời 

gian đính hôn là gia tăng cầu nguyện, lắng nghe ý 

Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn 

để mình có thể tìm hiểu và chọn lựa đúng đắn. 

Cần học giáo lý hôn nhân để hiểu rõ về ý nghĩa, 

mục đích của bí tích hôn phối cũng như những đòi 

hỏi của bậc sống hôn nhân và gia đình. 

Đôi bạn cần tìm hiểu nhau và gia đình của nhau 

để xem có hợp với nhau hay không; đồng thời cần 

giúp nhau sửa đổi những thiếu sót, khuyết điểm 

trong tinh thần khiêm tốn và biết phục thiện. 

Đôi bạn cũng cần trao đổi với nhau về những vấn 

đề quan trọng, chẳng hạn vấn đề sinh sản và giáo 

dục con cái, công việc làm ăn, sử dụng tiền bạc, 

sống đạo, làm việc tông đồ... Bởi vì, sau khi kết 

hôn mà không nhất trí được với nhau về những 

vấn đề quan trọng, hoặc phát hiện ra những 

chuyện tình cảm của quá khứ bị giấu giếm, thì 

hạnh phúc có nguy cơ bị đổ vỡ. 

Đặc biệt đôi bạn cần chứng tỏ cho nhau một tình 

yêu chân thành, trong sáng và chung thủy. Trong 

thời gian thử thách này, họ phải biết tự chủ, tự 

trọng và tôn trọng lẫn nhau, tập chung thủy và hy 

vọng được đón nhận nhau như quà tặng của Thiên 

Chúa. Họ sẽ dành những hành động biểu lộ tình 

yêu vợ chồng cho thời gian sau ngày thành hôn. 

Họ phải giúp nhau sống khiết tịnh bằng một quyết 

tâm dứt khoát, can đảm từ chối mọi nhượng bộ dù 

rất nhỏ mọn và xa tránh những hoàn cảnh dễ đưa 

đến vấp ngã. 

Món quà tuyệt vời nhất đôi bạn có thể dành cho 

nhau trong ngày cưới chính là giúp nhau giữ được 

sự trong trắng của thời kỳ đính hôn. Những phim 

ảnh và sách báo lệch lạc đã khiến nhiều bạn trẻ 

nghĩ rằng không thể giữ được sự khiết tịnh và dễ 

buông theo bản năng. Thế nhưng, nếu có can đảm 

tự chủ trong những điều nhỏ mọn, họ có thể vượt 

thắng cám dỗ. Cụ thể là họ cần phải làm chủ đôi 

mắt, xúc giác và trí tưởng tượng. 

Cách riêng, họ phải luôn sống trước nhan thánh 

Chúa trong tâm tình kính sợ, tin cậy và yêu mến. 

Tự sức riêng, họ thật yếu đuối nhưng Chúa luôn 

mạnh mẽ. Do đó, họ cần bám víu vào ơn Chúa 

bằng kinh nguyện. Nên nhớ rằng thời kỳ đính hôn 

là thời gian rất cần ơn Chúa để sự chuẩn bị mọi 

mặt được chu đáo. Từ đó, đôi bạn sẽ cố gắng hết 

sức để luôn giữ mình trong tình trạng đẹp lòng 

Chúa và được Ngài chúc phúc. Nếu lỡ sa ngã vì 

yếu đuối, họ cần mau mắn lãnh nhận bí tích tha 

thứ. Cả hai bên đều phải ý thức và giúp nhau đứng 

vững, vì hạnh phúc lâu bền của cả hai người. 

Thời kỳ đính hôn vừa giúp đôi bạn chuẩn bị bước 

vào cuộc sống mới vừa giúp họ suy nghĩ cân nhắc 

thật kỹ lưỡng trước sự quyết định quan trọng cho 

cả một đời. Bao lâu chưa cử hành bí tích Hôn 

phối, họ vẫn còn có thể chia tay trong bình an. 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Tại sao phải có thời kỳ đính hôn? 

T. Phải có thời kỳ đính hôn: 

- Một là vì hôn nhân là việc rất quan trọng, ảnh 

hưởng đến hạnh phúc cả cuộc đời. 

- Hai là vì đôi bạn cần có thời gian để tìm hiểu về 

ý nghĩa, mục đích và những đòi hỏi của hôn nhân 

và gia đình Kitô giáo. 

- Ba là vì đôi bạn cần có cơ hội để tìm hiểu về bản 

thân và gia đình của nhau để xem có hợp với nhau 

hay không. 

2. H. Phải sống thời kỳ đính hôn như thế nào? 

T. Trong thời kỳ đính hôn, đôi bạn cần gia tăng 

cầu nguyện, tích cực học hỏi về đời sống hôn 

nhân và gia đình, chứng tỏ cho nhau một tình yêu 

chân thành, trong sạch và chung thủy. 
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5. GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Người Nga có câu: “Trước khi ra trận, hãy cầu 

nguyện một lần; trước khi xuống tàu, hãy cầu 

nguyện hai lần; trước khi kết hôn, hãy cầu nguyện 

ba lần.” Anh chị nghĩ gì về câu nói đó? 

2. Ngày nay có khá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. 

Theo anh chị, đâu là những nguyên nhân chính? 

3. Để yêu thương, không phải chỉ muốn là đủ, 

nhưng còn phải học cách yêu thương. Anh chị 

nghĩ gì về điều đó? 

6. CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa biết rõ tình yêu và 

thiện chí của chúng con. Chúng con đang sống 

thời kỳ đính hôn để chuẩn bị bước vào đời sống 

hôn nhân và gia đình. Chúng con rất cần được 

Chúa soi sáng và hướng dẫn, hầu biết tận dụng 

thời gian đính hôn này để học hỏi và tìm hiểu thật 

chu đáo; nhờ đó cuộc sống hôn nhân và gia đình 

của chúng con mai sau sẽ được thành công như ý 

Chúa muốn. Amen 

 

Bài 7. Tình Yêu Vợ Chồng 

“Giờ đây, lạy Chúa, Chúa biết không phải vì dục tình mà 

tôi cưới em này làm vợ, song chỉ vì muốn có con cái nối 

dòng, để danh Chúa được chúc tụng muôn đời” Sara cũng 

nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, xin 

thương xót chúng tôi, xin cho hai chúng tôi được an khang 

trường thọ” (Tb 8, 7). 

Tình yêu vợ chồng mang tính cách một cam kết 

quyết liệt. Đôi bạn thời đính hôn cần hiểu rõ tình 

yêu này, để biết mình đang hướng đến điều gì và 

phải chuẩn bị tâm hồn nghiêm túc như thế nào? 

Thật vậy, trong tình yêu vợ chồng, “mình với ta 

tuy hai mà một”. “Một” ở đây muốn nói lên sự kết 

hợp mật thiết đến độ không chỉ dừng ở việc ý hợp 

tâm đầu, mà còn đón nhận và trao ban cho nhau 

trọn vẹn, trở thành một xương một thịt suốt đời. 

Trao ban trọn cả con người, đón nhận nhau trọn 

cả cuộc sống, để trở thành một xương một thịt 

suốt đời và từ đó làm nảy sinh những sự sống 

mới. Đây chính là đặc tính của tình yêu vợ chồng. 

1. Đặc tính của tình yêu vợ chồng 

1.1. Tình yêu kết hợp nên một 

Tình yêu vợ chồng trước hết hướng đến việc kết 

hợp nên một: “Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà 

kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể” 

(St 2,24; Mt 19,5; Mc 10,8). Trước khi lấy nhau, 

họ là hai thế giới khác biệt với những vấn đề, 

những khát vọng, những niềm vui, nỗi buồn riêng 

tư. Giờ đây, khi đã lấy nhau, hai thế giới đó được 

hoà trộn vào nhau, thành một xương một thịt và 

một tâm hồn, chia sẻ một vận mệnh và một cuộc 

sống. Sự kết hợp đó sâu xa đến nỗi chỉ cái chết 

mới có thể chia lìa. Chính vì vậy, tình yêu hôn 

nhân đòi hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly. 

1.2. Tình yêu trao hiến trọn vẹn 

Nhờ khả năng tính dục, người nam và người nữ 

hiến thân cho nhau qua những hành vi ân ái dành 

riêng cho vợ chồng. Tính dục không chỉ là hành vi 

sinh lý, mà còn liên can đến những điều thâm sâu 

nhất của nhân vị. 

Những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và 

thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý và 

chính đáng. Chúng biểu hiện và khích lệ sự hiến 

thân cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau 

thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn. 

Sự trao hiến trọn vẹn toàn thể con người dẫn đôi 

bạn đến sự kết hợp mật thiết với nhau thành một 

trái tim, một tâm hồn, một cuộc sống. Nhờ sự kết 

hợp nên một và trao hiến trọn vẹn của vợ chồng, 

hai mục đích của hôn nhân được thực hiện: lợi ích 

của chính đôi vợ chồng và lưu truyền sự sống. 

1.3. Tình yêu chung thủy 

Tình yêu hôn nhân đòi hỏi hai vợ chồng phải dứt 

khoát, không được tạm bợ, nghĩa là phải luôn 

chung thuỷ với nhau, bởi vì do giao ước hôn nhân, 

họ không còn là hai, nhưng đã trở thành một thân 

thể duy nhất. 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình 

yêu vĩnh viễn không lay chuyển. Tình yêu vợ 

chồng được tham dự vào tình yêu này và được 

tình yêu này hướng dẫn và nâng đỡ. Nhờ chung 

thủy với nhau, vợ chồng trở thành chứng nhân cho 

tình yêu trung tín của Thiên Chúa. 

1.4. Tình yêu mở ngỏ cho sự sống 

Truyền sinh vừa là một ân huệ, vừa là một mục 

tiêu căn bản của hôn nhân, vì tự bản chất, tình yêu 

vợ chồng hướng tới việc sinh sản con cái. Con cái 

là hoa quả của tình yêu vợ chồng, hiện diện ngay 

trong việc vợ chồng hiến thân cho nhau, chứ 
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không phải là một cái gì được thêm vào từ bên 

ngoài. Vì thế, mọi hành vi ân ái phải mở ngỏ cho 

việc truyền sinh. Hội Thánh đã nhắc đi nhắc lại 

điều này nhiều lần: hành vi ân ái luôn mang hai 

giá trị bất khả phân ly: kết hợp và truyền sinh. 

Đây là điều chính Thiên Chúa đã muốn và con 

người không được phá bỏ. 

Vì được mời gọi thông truyền sự sống, đôi vợ 

chồng tham dự vào quyền năng sáng tạo và tình 

phụ tử của Thiên Chúa.[3] Trong khi thi hành bổn 

phận truyền sinh và giáo dục, đôi vợ chồng biết 

rằng mình cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa 

và trở thành như những người diễn đạt tình yêu 

của Ngài. Do đó, họ sẽ chu toàn bổn phận trong 

tinh thần trách nhiệm của một con người và một 

Kitô hữu. 

Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm, đó là điều 

hòa sinh sản. Khi có lý do chính đáng, đôi vợ 

chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa những 

lần sinh con. Chính họ phải chứng thực rằng ước 

muốn đó không do ích kỷ, nhưng xứng hợp với 

lòng quảng đại chính đáng của bậc làm cha làm 

mẹ có trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải xử sự theo 

những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. 

2. Nhiệm vụ vợ chồng 

2.1. Nhiệm vụ của người chồng 

Trong gia đình, cộng đoàn hiệp thông giữa các 

ngôi vị, người nam được mời gọi sống sự tự hiến 

của mình trong vai trò là chồng và là cha. 

Qua người vợ, người chồng nhìn thấy ý định của 

Thiên Chúa được thực hiện: “Đàn ông ở một mình 

không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ 

giống như nó” (St 2, 18). Người chồng sẽ có cùng 

một tiếng kêu hạnh phúc như Ađam, người chồng 

đầu tiên: “Bây giờ xương bởi xương tôi và thịt bởi 

thịt tôi” (St 2, 23). 

Tình nghĩa vợ chồng đòi buộc người chồng phải 

thực sự tôn trọng phẩm giá của người vợ, như 

thánh Ambrôxiô đã viết: “Con không phải là chủ 

của nàng, nhưng là chồng nàng; nàng được trao 

cho con để làm vợ chứ không phải để làm nô lệ... 

Hãy đáp lại những quan tâm nàng đã dành cho 

con, và hãy biết ơn tình yêu của nàng” (Exameron 

V, 7.19). 

Đối với vợ, người chồng phải trở nên người bạn 

đời. Hơn thế nữa, người chồng còn được mời gọi 

trở nên người bạn đạo bằng cách yêu thương vợ 

mình một cách tế nhị và mạnh mẽ như Đức Kitô 

đã yêu thương Hội Thánh 

Tình yêu đối với người vợ đã trở thành mẹ và tình 

yêu đối với con cái là con đường tự nhiên đưa 

người chồng đến chỗ hiểu biết và thể hiện tư cách 

làm cha của mình. Chỗ đứng và vai trò của người 

cha trong gia đình có một tầm quan trọng không 

ai có thể thay thế được. Sự vắng mặt của người 

cha thường gây ra những sự thiếu quân bình về 

tâm lý và tinh thần, cũng như nhiều khó khăn 

đáng kể khác trong những tương quan gia đình; 

nhưng ngược lại, cũng sẽ xảy ra như thế nếu sự 

hiện diện của người cha lại mang tính cách áp bức 

và độc đoán. 

Khi biểu lộ và sống tình cha của Thiên Chúa, 

người chồng được mời gọi đứng ra bảo đảm sự 

phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia 

đình. Để chu toàn sứ mạng này, người chồng cần 

phải quảng đại lãnh lấy trách nhiệm đối với sự 

sống đang được người vợ cưu mang, và cố gắng 

giáo dục con cái cùng với vợ mình; công việc ấy 

sẽ không bao giờ làm chia rẽ gia đình, nhưng làm 

cho gia đình được vững mạnh trong sự hiệp nhất 

và ổn định, trở nên một chứng tá về đời sống Kitô 

hữu trưởng thành, để con cái có được kinh nghiệm 

sống động về Đức Kitô và về Hội Thánh một cách 

hữu hiệu hơn. 

2.2. Nhiệm vụ của người vợ 

Trong gia đình, người nữ cũng được mời gọi sống 

sự tự hiến của mình trong vai trò là vợ và là mẹ. 

Trước hết cần khẳng định rằng người vợ bình 

đẳng với người chồng về phẩm giá cũng như về 

trách nhiệm. Sự bình đẳng này được thể hiện một 

cách đặc biệt trong sự hy sinh cho con cái. Một sự 

trao hiến như thế chỉ có trong hôn nhân và gia 

đình. Điều con người cảm nghiệm, cũng là điều 

được mặc khải đầy đủ trong Lời Chúa. Thật vậy, 

lịch sử cứu độ cho thấy phẩm giá của người phụ 

nữ luôn luôn được đề cao. 

Tuy nhiên, cho đến nay không thể phủ nhận rằng 

có nhiều người muốn thu hẹp phạm vi của người 

phụ nữ vào vai trò làm vợ và làm mẹ, không để 

cho họ bước ra ngoài xã hội, nắm giữ những trọng 

trách, vốn thường được coi như chỉ dành cho nam 

giới. Chắc chắn sự bình đẳng về phẩm giá và 
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trách nhiệm giữa người nam và người nữ cho 

phép người nữ dấn thân vào các vai trò xã hội. 

Đàng khác, cũng cần phải nhìn nhận rằng vai trò 

làm mẹ và làm nội trợ của người phụ nữ có giá trị 

không thua kém so với những vai trò ngoài xã hội 

và những nghề nghiệp khác. 

Cần vượt qua não trạng cho rằng danh dự của phụ 

nữ là do việc làm ngoài xã hội hơn là do hoạt 

động trong gia đình. Nhưng để đạt được điều ấy, 

nam giới cần biết quý chuộng và thật sự yêu 

thương người phụ nữ với tất cả sự tôn trọng phẩm 

giá cá nhân của họ, và xã hội cần phải tạo ra và 

phát triển những điều kiện thích hợp cho công 

việc tại gia đình. 

Tại Cana, bữa tiệc cưới được nửa chừng thì hết 

rượu. Tình huống ấy có thể đe doạ hạnh phúc 

tương lai của đôi tân hôn. May thay, Đức Kitô có 

mặt ở đó và theo lời yêu cầu của Mẹ Maria, Ngài 

đã can thiệp để biến nước thành rượu, thật nhiều 

và thật ngon (x. Ga 2,1-12). Câu chuyện thật an 

ủi: Tình yêu vợ chồng đầy hoan lạc nhưng cũng 

kèm theo biết bao thử thách, với phận người yếu 

đuối tình yêu giới hạn ấy thật mong manh. Thế 

nhưng ngay cả khi nó đã cạn, đã thành nhạt như 

nước lã, Đức Kitô vẫn có thể biến nước lã ấy 

thành rượu ngon một cách hết sức dồi dào. 

Thật vậy, như xưa Thiên Chúa đã đến gặp gỡ Dân 

Ngài bằng một giao ước yêu thương và trung 

thành, thì nay Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của 

Hội Thánh, cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích 

Hôn phối. Ngài còn ở lại với họ để họ mãi mãi 

trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho 

nhau, như Ngài đã yêu thương Hội Thánh và nộp 

mình vì Hội Thánh. 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi vợ 

chồng Công giáo được mời gọi noi gương Đức 

Kitô và Hội Thánh để biết sống yêu thương và tôn 

trọng nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau, cũng như 

sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của nhau và của con 

cái. 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Tình yêu vợ chồng có những đặc tính nào? 

T. Tình yêu vợ chồng có những đặc tính này là: 

- Một là kết hợp nên một. 

- Hai là trao hiến trọn vẹn. 

- Ba là chung thủy suốt đời. 

- Bốn là đón nhận con cái. 

2. H. Vợ chồng có những bổn phận nào? 

T. Người nam được mời gọi chu toàn bổn phận 

làm chồng và làm cha; người nữ được mời gọi 

chu toàn bổn phận làm vợ và làm mẹ. 

3. H. Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng là gì? 

T. Khuôn mẫu của tình yêu vợ chồng chính là sự 

kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Trong Kinh Hoà bình của thánh Phanxicô có 

câu: “Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người 

hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn 

được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn 

được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi 

được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp 

lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha 

thứ...”. Anh Chị nghĩ sao nếu trong cuộc sống hôn 

nhân, cả hai vợ chồng đều cố gắng sống tinh thần 

trên? 

2. Anh Chị nghĩ gì về câu nói sau đây của Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn về 

Gia đình: “Ngày nay, làm chứng về giá trị cao quý 

của sự bất khả phân ly trong hôn nhân và của lòng 

chung thủy giữa hai vợ chồng là một trong những 

bổn phận quan trọng và cấp bách nhất của các đôi 

bạn Kitô hữu.” (x. số 20) 

6. CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương Hội Thánh 

đến nỗi đổ máu ra thanh tẩy và làm cho Hội 

Thánh thành người mẹ sinh ra tất cả con cái 

Thiên Chúa. Xin giúp chúng con biết sống thông 

cảm, nhân hậu, khiêm tốn, hiền hòa và nhẫn nại 

đối với nhau; biết tha thứ cho nhau như Chúa đã 

tha thứ cho chúng con. Xin Chúa luôn ở bên 

chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để chúng 

con có thể bước theo con đường yêu thương của 

Chúa cho đến cùng. Amen. 

 

Bài 8. Tính Dục và Hôn Nhân 

“Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là 

chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, 

nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người 

đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu 

nguyện; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người 
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không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ” (1 Cr 7,4-

5) 

Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người 

nam và một người nữ, với ý thức tự do và trách 

nhiệm, để sống trọn đời yêu thương nhau, sinh sản 

và giáo dục con cái. Như vậy, đời sống hôn nhân 

và gia đình liên hệ tới giới tính (người nam, người 

nữ), tính dục và tình dục (yêu thương nhau và sinh 

sản con cái). Khi nói tới những vấn đề này, nhiều 

người có thái độ khinh bỉ vì cho là xấu xa tội lỗi, 

hay lại quá đề cao để rồi lạm dụng bừa bãi. 

Vì thế, để có thái độ đúng đắn về những vấn đề 

này, chúng ta sẽ bàn tới 4 điểm sau đây: vấn đề 

tính dục, vai trò quan trọng của tính dục trong đời 

sống hôn nhân, tính dục phục vụ cho tình yêu vợ 

chồng, các nguyên tắc luân lý tính dục. 

1. Vấn đề tính dục 

Để hiểu đúng về vấn đề tính dục, thiết tưởng 

chúng ta cần phải giải thích các từ ngữ liên hệ: 

giới tính (hay phái tính), tính dục và tình dục. 

1.1. Giới tính 

Giới tính là tất cả những đặc điểm phân biệt người 

nam với người nữ. 

1.2. Tính dục 

Tính là bản chất con người, dục là ước muốn được 

thể hiện ra bên ngoài. Tính dục là một khuynh 

hướng tự nhiên nơi người nam và người nữ vận 

dụng giới tính để tìm kiếm, hiểu biết và thương 

yêu nhau dù nam hay nữ. 

1.3. Tình dục 

Tình là cảm xúc yêu thương trong tâm hồn, dục là 

ước muốn được thể hiện ra bên ngoài. Tình dục là 

toàn bộ những cách thế mà người nam và người 

nữ vận dụng bản năng giới tính để yêu thương, 

ước muốn kết hợp với nhau như vợ chồng. 

So sánh các giải thích trên ta thấy: 

- Tính dục khác với giới tính ở chỗ tính dục là sử 

dụng giới tính để gặp gỡ, yêu thương, còn giới 

tính chỉ là đặc điểm của giới. 

- Tính dục vừa khác với tình dục vì tính dục bao 

hàm chung các quan hệ bạn bè, người yêu,vợ 

chồng, còn tình dục nói riêng đến quan hệ vợ 

chồng. 

Theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, giới 

tính (người nam, người nữ), tính dục và tình dục 

(những hoạt động mà mỗi giới vận dụng bản năng 

giới tính để gặp gỡ, yêu thương, trao hiến và nên 

một với nhau) đều do Thiên Chúa phú ban để “bổ 

sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh 

hướng đến đời sống hôn nhân và gia đình. 

Trong bài này ta hiểu tính dục theo nghĩa bao hàm 

cả ý nghĩa của tình dục. 

2. Vai trò của tính dục trong tình yêu vợ chồng. 

Giới tính và tính dục là ân huệ Thiên Chúa ban 

cho con người. Con người là một thực thể gồm 

xác và hồn. Xác và hồn không phải là hai phần cô 

lập nhau, nhưng chúng liên hệ mật thiết với nhau, 

tác động lên nhau cách sâu xa. Do đó, khi vợ 

chồng sử dụng giới tính để nên một với nhau và 

sinh sản con cái, thì đây không phải chỉ là chuyện 

sinh lý thuần túy, mà còn liên quan đến điểm thâm 

sâu nhất trong ngôi vị con người là tình yêu. 

Như thế, tính dục chỉ có giá trị nhân linh đích 

thực, nếu nó là thành phần không thể thiếu được 

của tình yêu, một khi vợ chồng đã cam kết hiến 

thân trọn vẹn cho nhau trong suốt cả cuộc đời. 

Tình yêu vợ chồng là một tình yêu vị tha, trao 

hiến và đón nhận nhau suốt đời, nên là một thứ 

tình yêu vị tha cao cấp nhất giữa người với người. 

Chính vì thế, tính dục có một vai trò quan trọng 

trong tình yêu vợ chồng. Nó là ngôn ngữ của tình 

yêu, giúp con người thông đạt với nhau một cách 

sâu xa nhất. 

3. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng 

3.1. Các hành vi tính dục giúp đem lại niềm 

hoan lạc chính đáng 

Việc vợ chồng vận dụng các năng lực về giới tính 

để trao hiến trọn vẹn cho nhau, hầu đem lại một 

cảm xúc hoan lạc sâu xa, có ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến sức khỏe, sự quân bình trí não, làm cho vợ 

chồng ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu, 

nghĩa là vừa biết trao hiến vừa biết đón nhận trong 

sự tôn trọng và yêu thương nhau; điều này rất cần 

thiết cho sự chung thủy của vợ chồng và sự êm 

ấm của gia đình. 

“Chính Đấng Tạo Hóa đã muốn rằng trong nhiệm 

vụ truyền sinh đôi vợ chồng cảm thấy một sự vui 

thú và thỏa mãn nơi thân xác và tinh thần. Vì vậy, 
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vợ chồng chẳng làm điều gì xấu khi tìm kiếm và 

tận hưởng sự khoái lạc đó. Họ đón nhận những gì 

Đấng Tạo Hóa đã ban cho. Tuy nhiên, họ phải 

biết giữ tiết độ.” 

3.2. Các hành vi tính dục giúp tình yêu vợ 

chồng mở ngỏ cho sự sống 

Tình yêu vợ chồng vừa bao gồm, lại vừa vượt qua 

tình bạn thông thường để trao hiến trọn vẹn theo 

nam tính và nữ tính của mình, nhờ đó họ lập thành 

một cộng đồng các ngôi vị. Từ cộng đồng này, 

Thiên Chúa muốn có một con người khác được 

hình thành, sinh ra và lớn lên. 

Thiên Chúa không muốn sự trao hiến của vợ 

chồng dừng lại trong cuộc sống lứa đôi, mà còn 

mở ngỏ cho việc trao hiến lớn lao hơn, đó là cộng 

tác với Ngài để trao ban sự sống cho một con 

người khác. Việc mở ngỏ cho sự sống này là dấu 

chỉ chứng minh tình yêu vợ chồng có giá trị đích 

thực. Chính từ sự hiệp thông vì tình yêu và sự 

sống này, vợ chồng đạt được sự phong phú về 

nhân bản cũng như tâm linh, và tạo được bầu khí 

tích cực rất cần cho việc giáo dục con cái về tình 

yêu và đức khiết tịnh. 

3.3. Các hành vi tính dục còn diễn tả sự phong 

phú của Thiên Chúa và góp phần xây dựng nền 

văn minh tình yêu 

Thiên Chúa Tình Yêu đã tạo dựng con người 

giống hình ảnh Ngài, và Ngài đã tạo dựng họ có 

nam có nữ. Thiên Chúa không có giới tính, nhưng 

con người thì được dựng nên có giới tính, nên có 

thể nói chỉ khi nào nam tính và nữ tính kết hợp 

nên một trong hôn nhân, thì đó mới là hình ảnh 

trọn vẹn của Thiên Chúa. 

Giới tính vừa là ân sủng lớn lao của Đấng Tạo 

Hóa, vừa có tính chất thể lý và trần tục. Chính 

Thiên Chúa đã muốn con người có nam có nữ, và 

chính Ngài cũng muốn cả hai thành một xương 

một thịt (x. Mt 19, 4-5), nhờ đó con người có thể 

diễn tả được sự phong phú của Thiên Chúa. 

Khi vợ chồng thành một xương một thịt trong hôn 

nhân, và khi sự trao hiến này diễn tả việc vợ 

chồng bổ sung cho nhau, thì tình yêu vợ chồng trở 

thành sức mạnh làm cho hai người được thêm 

phong phú và tăng trưởng, đồng thời góp phần 

xây dựng nền văn minh tình yêu. Trái lại, khi 

những hành vi tính dục không mang ý nghĩa bổ 

sung và trao hiến cho nhau, thì nó chỉ làm phát 

sinh một nền văn minh đồ vật, trong đó con người 

bị sử dụng chẳng khác nào như một thứ đồ vật. 

Trong bối cảnh của nền văn minh hưởng thụ, 

người nữ có thể trở thành một thứ đồ vật cho 

người nam, và con cái trở thành một chướng ngại 

vật cho cha mẹ. 

Ước gì đôi bạn luôn đến với Lời Chúa để nhận 

được ánh sáng và sức mạnh trong lãnh vực này: 

“Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ 

Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà 

anh em đã lãnh nhận nơi Thiên Chúa, và anh em 

không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh 

em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy 

anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh 

em.” (1Cr 6,19-20). 

4. Các nguyên tắc luân lý tính dục 

Tính dục là ngôn ngữ của tình yêu vợ chồng, giúp 

vợ chồng thông hiệp với nhau, đem lại cho nhau 

niềm hoan lạc chính đáng và trao ban một sự sống 

khác. Vì vậy, để có thái độ đúng đắn về vấn đề 

tính dục trong đời sống vợ chồng, đôi bạn phải 

nắm vững một số nguyên tắc luân lý sau đây: 

4.1. Nguyên tắc 1: 

Trong khuôn khổ hôn nhân tự nhiên và hôn nhân 

Công giáo, các hành vi thực hiện sự kết hợp thân 

mật và thanh khiết của đôi vợ chồng đều cao quý 

và chính đáng. 

Tự hiến cho nhau trong sinh hoạt vợ chồng là 

hành vi cần thiết để biểu lộ tình yêu, làm phát sinh 

sự sống và nâng đỡ cho lòng trung tín. 

- Dấu hiệu biểu lộ tình yêu. Thiên Chúa là Tình 

Yêu. Ngài sống mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu 

nơi chính bản thân. Khi tạo dựng con người theo 

hình ảnh mình và tạo dựng họ có nam có nữ, 

Thiên Chúa trao ban cho họ một thiên chức; do đó 

họ có khả năng và trách nhiệm sống yêu thương 

và hiệp thông. 

- Dấu hiệu làm phát sinh sự sống. Người nam và 

người nữ, bình đẳng về phẩm giá, dù với cách 

thức khác nhau, cả hai đều là hình ảnh của Thiên 

Chúa quyền năng và yêu thương. Sự kết hợp giữa 

người nam và người nữ trong hôn nhân mô phỏng 

nơi thân xác con người sự quảng đại và sung mãn 

của Đấng Tạo Hóa: “Người đàn ông lìa cha mẹ 

mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một 
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xương một thịt” (St 2, 24). Sự kết hợp này giúp 

bảo tồn giống nòi. 

- Dấu hiệu biểu lộ lòng trung tín. Tình yêu chân 

thật đòi phải trung tín. Nhờ các hành vi tự nguyện 

trao hiến, đôi bạn được hỗ trợ để mãi mãi gắn bó, 

trong tư tưởng cũng như trong thân xác, lúc bĩ cực 

cũng như hồi thái lai, nhờ đó tránh được mọi thứ 

ngoại tình và bất tín. 

4.2. Nguyên tắc 2: 

Luân lý Công giáo tôn trọng thân xác, nhưng 

không quá đề cao hành vi giới tính. 

Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn và xác. 

Chính việc Ngôi Hai xuống thế làm người và việc 

Đức Kitô sống lại từ cõi chết, là bằng chứng xác 

nhận giá trị của thân xác. Niềm tin “xác loài 

người ngày sau sống lại” cũng khẳng định giá trị 

của thân xác. Thật vậy, thân xác có một giá trị 

nhất định trong chương trình cứu độ của Thiên 

Chúa. 

Tuy nhiên, thân xác không phải là tất cả con 

người. Các hành vi sinh lý chỉ có giá trị giới hạn. 

Chúng chỉ đáng quý trọng khi được thực hiện phù 

hợp với luật lệ của Thiên Chúa. Do đó, không thể 

quá đề cao hành vi trao hiến đến độ làm phương 

hại các giá trị cao quý khác của con người. 

4.3. Nguyên tắc 3: 

Đời sống hôn nhân Công giáo phải là đời sống 

trong sạch và tiết độ. 

Không phải chỉ bậc tu trì, mà mọi người, kể cả 

những người sống bậc vợ chồng, đều được mời 

gọi giữ đức khiết tịnh: “Mỗi người giữ đức khiết 

tịnh tùy theo bậc sống của mình: người này trong 

bậc trinh khiết hay độc thân của đời thánh hiến, 

một cách thức dễ dàng tận hiến trọn vẹn tâm hồn 

cho Thiên Chúa; kẻ khác trong bậc gia đình hay 

độc thân, tùy theo luật luân lý xác định.” 

Sống khiết tịnh là làm chủ giới tính, giúp ta làm 

chủ bản thân, nhờ đó, ta có thể thống nhất đời 

sống và hiến thân trọn vẹn. 

Người có gia đình cần sống khiết tịnh, nghĩa là 

sống trong sạch và tiết độ, bởi vì: 

- Trong sạch và tiết độ qua hành vi ân ái là thước 

đo tinh thần xả kỷ, hiến thân vì hạnh phúc và nhu 

cầu của người mình yêu. 

- Trong sạch và tiết độ còn là sự biểu lộ mức 

trưởng thành và tự chủ của đôi bạn biết yêu 

thương và kính trọng nhau. 

- Phải trong sạch trong thân xác: lạc thú tính dục 

được Thiên Chúa sắp đặt để nâng đỡ đời sống hôn 

nhân và gia đình. Do đó, chỉ những ai là vợ chồng 

của nhau mới có quyền trên xác của nhau. 

3. Những lỗi phạm đến đức khiết tịnh và xúc 

phạm đến phẩm giá Hôn nhân 

Những lỗi phạm đến đức khiết tịnh và xúc phạm 

đến phẩm giá hôn nhân gồm có: 

- Dâm ô là ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ 

khoái lạc tình dục. Khoái lạc tình dục trở thành sai 

trái, khi con người chỉ tìm hưởng thụ để thỏa mãn 

chính mình, chứ không nhằm mục đích truyền 

sinh và kết hợp trong tình yêu. 

- Thủ dâm là cố tình kích thích cơ quan sinh dục 

nhằm gây khoái lạc tình dục. Thủ dâm tự bản chất 

là một hành động sai trái nghiêm trọng, vì tự ý sử 

dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng 

bình thường, dù với động lực nào đi nữa, cũng là 

sai mục đích. Làm như vậy, người ta hưởng thụ 

khoái lạc tình dục bên ngoài “quan hệ tình dục 

hợp luật luân lý là quan hệ thực hiện một sự hiến 

thân trọn vẹn cho nhau và thực hiện việc truyền 

sinh trong khuôn khổ của tình yêu đích thực.” 

- Tà dâm là quan hệ xác thịt giữa một người nam 

và một người nữ chưa lập gia đình. Đây là lỗi 

nặng, xúc phạm đến nhân phẩm và giới tính của 

con người, vốn qui về lợi ích của đôi vợ chồng, 

cũng như sinh sản và giáo dục con cái. 

- Khiêu dâm cố ý phơi bày những hành vi tình dục 

thầm kín. Chúng xúc phạm đến đức khiết tịnh vì 

làm biến chất hành vi ái ân là việc trao ban thầm 

kín của vợ chồng với nhau. 

- Mại dâm xúc phạm đến phẩm giá của người bán 

dâm vì họ biến mình thành trò vui xác thịt cho 

người mua dâm. Kẻ mua dâm phạm tội nặng nơi 

bản thân: họ vi phạm đức khiết tịnh đã cam kết 

khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, và làm ô uế thân 

xác là đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,15-20). 

Mại dâm là một đại họa cho xã hội. Mại dâm bao 

giờ cũng là tội trọng; nhưng trách nhiệm của kẻ 

mại dâm có thể giảm khinh vì túng bấn, bị hăm 

dọa hay áp lực xã hội. 



Tin Yêu 2015 - Hạnh Phúc Gia Đình                                                                                                                   

 

46 
 

- Hiếp dâm là dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ 

xác thịt với mình. Đây là tội phạm đến công bằng 

và bác ái. Hiếp dâm xúc phạm nặng nề đến quyền 

được tôn trọng, quyền tự do và toàn vẹn thể lý 

cũng như tinh thần của nạn nhân, gây thương tổn 

nghiêm trọng có thể kéo dài cả cuộc đời của nạn 

nhân. Hiếp dâm tự nó là một hành vi xấu xa, tội 

này lại càng nặng nề hơn nữa, khi cha mẹ hay 

người giáo dục lạm dụng thân xác các em được ủy 

thác cho họ. 

- Đồng tính luyến ái là những liên hệ tính dục 

giữa những người cùng giới tính. 

- Ngoại tình là tội vợ chồng thất tín với nhau. Khi 

hai người nam nữ có quan hệ tính dục với nhau, 

dù là nhất thời mà trong đó có ít nhất một người 

đã kết hôn, thì cả hai phạm tội ngoại tình. Đức 

Kitô lên án tội này ngay cả khi chỉ là một ước 

muốn. Điều răn thứ sáu và Tân Ước tuyệt đối cấm 

tội ngoại tình. 

Ngoại tình là điều bất công vì không thực hiện 

những cam kết của mình, làm tổn hại đến dây liên 

kết hôn nhân là dấu chỉ của giao ước, vi phạm 

quyền của người phối ngẫu và xâm phạm định chế 

hôn nhân khi lỗi phạm hôn ước. Người ấy làm 

phương hại đến lợi ích của việc sinh sản và của 

con cái vốn cần đến sự kết hợp bền vững của cha 

mẹ. 

- Ly dị vi phạm nghiêm trọng luật tự nhiên, phế 

bỏ khế ước mà vợ chồng đã tự do ưng thuận để 

sống với nhau cho đến chết. Ly dị làm tổn hại 

giao ước cứu độ mà bí tích Hôn phối là dấu chỉ. 

Người tái hôn, sau khi ly dị, phạm tội ngoại tình 

công khai và thường xuyên: “Nếu người chồng, 

sau khi đã chia ly với vợ mình, ăn ở với một 

người phụ nữ khác, thì phạm tội ngoại tình, vì làm 

cho phụ nữ đó cũng phạm tội ngoại tình; người 

phụ nữ ăn ở với người đàn ông đó phạm tội ngoại 

tình vì đã dụ dỗ chồng của người khác” (T. 

Baxiliô, nguyên tắc luân lý 73). Ly dị là phi luân 

vì làm xáo trộn gia đình và xã hội. Việc xáo trộn 

này kéo theo nhiều tổn hại nghiêm trọng: cho 

người phối ngẫu vì bị ruồng bỏ; cho con cái phải 

đau khổ vì cha mẹ phân ly, và lắm khi còn bị dằng 

co không biết theo ai; cho xã hội vì hiệu quả lây 

lan của nó, nó thực sự là một tai ương cho xã hội. 

- Đa thê tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông 

giữa vợ chồng: trực tiếp chối bỏ kế hoạch của 

Thiên Chúa đã được mặc khải cho ta từ buổi đầu, 

nghịch với phẩm giá bình đẳng của người nữ và 

người nam, cả hai hiến thân cho nhau trong một 

tình yêu trọn vẹn, duy nhất và độc hữu. 

- Loạn luân là quan hệ tính dục giữa những người 

họ hàng cùng huyết tộc, mà luật cấm kết hôn với 

nhau. Thánh Phaolô lên án trọng tội này. Tội loạn 

luân phá vỡ quan hệ gia đình và cho thấy một sự 

thoái hóa trở về thú tính. 

Có thể gọi là loạn luân, những lạm dụng tính dục 

do những người trưởng thành đối với trẻ con hoặc 

thiếu niên đã được ủy thác cho họ. Người phạm 

tội này phải chịu trách nhiệm gấp đôi: một mặt vì 

gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý 

và luân lý của các người trẻ, và để lại hậu quả tai 

hại suốt đời, mặt khác vì họ lỗi trách nhiệm giáo 

dục của mình. 

- Tự do sống chung là khi nam nữ sống chung như 

vợ chồng nhưng không cưới xin, từ chối kết hôn 

theo đúng bản chất của hôn nhân, không thể ràng 

buộc nhau bằng những cam kết dài lâu. Tất cả 

những trường hợp này xúc phạm phẩm giá của 

hôn nhân, phá hủy ý niệm về gia đình, làm suy 

giảm cảm thức về lòng thủy chung. Chúng nghịch 

với luật luân lý: hành vi tính dục chỉ được chấp 

nhận trong hôn nhân; còn nếu ngoài hôn nhân, thì 

đó là một tội trọng và không được hiệp thông các 

bí tích. 

- Hôn nhân thử là nam nữ chung sống với nhau 

như vợ chồng tạm thời để thử, rồi sau đó, nếu hợp 

thì sẽ kết hôn. Tuy nhiên, dù họ có quyết tâm kết 

hôn, cũng không thể bảo vệ giữa họ là chân thật 

và thủy chung, và nhất là giữ cho quan hệ này 

khỏi những ý muốn ngông cuồng và nông nổi. Về 

phương diện luân lý, sự kết hợp xác thịt chỉ hợp 

pháp khi đã chính thức kết hôn. Tình yêu không 

chấp nhận thử nghiệm; nhưng đòi hỏi hiến thân 

cho nhau trọn vẹn và dứt khoát. 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Tính dục là gì? 

T. Tính dục là khuynh hướng tự nhiên Thiên Chúa 

đặt nơi con người để tiếp xúc, gặp gỡ với người 

khác, dù là nam hay nữ, hoặc để người nam và 
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người nữ yêu thương nhau hướng tới hôn nhân và 

gia đình. 

2. H. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng thế 

nào? 

T. Các hành vi tính dục giúp đem lại niềm hoan 

lạc cho đời sống vợ chồng và làm cho họ gắn bó 

nên một với nhau một cách sâu xa. Ngoài ra, còn 

giúp tình yêu vợ chồng mở ngỏ cho sự sống và 

diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa, cũng như 

góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu. 

3. H. Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc 

luân lý nào trong đời sống tính dục? 

T. Vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc 

luân lý sau đây: 

- Một là các hành vi tính dục được thực hiện trong 

khuôn khổ hôn nhân đều chính đáng và cao quý. 

- Hai là luân lý Công giáo tôn trọng thân xác, 

nhưng không quá đề cao hành vi tính dục. 

- Ba là đời sống hôn nhân Công giáo phải là đời 

sống trong sạch và tiết độ. 

5. H. Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân là gì? 

T. Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân là biết 

làm chủ giới tính, nhờ đó vợ chồng ăn ở với nhau 

một cách tiết độ. 

6. H. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh? 

T. Có những tội này là: dâm ô, thủ dâm, tà dâm, 

khiêu dâm, mại dâm và hiếp dâm. 

7. H. Có những tội nào xúc phạm đến phẩm giá 

hôn nhân? 

T. Có những tội này là: ngoại tình, ly dị, đa phu, 

đa thê, loạn luân, đồng tính luyến ái và tự do sống 

chung như vợ chồng. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Tình yêu không chấp nhận thử nghiệm, nhưng 

đòi hỏi hiến thân cho nhau trọn vẹn và dứt khoát. 

Anh chị nghĩ gì về điều đó? 

2. Anh chị nghĩ thế nào về hiện tượng trong xã hội 

hiện nay: Tự do sống chung – nhiều bạn trẻ chung 

sống với nhau như vợ chồng mà không cần bất cứ 

một thủ tục kết hôn nào. 

6. CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã tạo dựng 

nên chúng con có nam có nữ, để như người nam 

và người nữ chúng con yêu thương nhau và trở 

nên biểu tượng tình yêu của Chúa. 

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác 

để diễn tả tình yêu của chúng con: Lạy Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa. 

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác 

để chúng con nhận ra nhau, hiểu biết nhau và 

cùng chia sẻ vui buồn với nhau: Lạy Chúa, chúng 

con cảm tạ Chúa. 

Bởi vì Chúa ban cho chúng con một thân xác để 

giúp chúng con kết hiệp trong tâm hồn trọn vẹn 

hơn: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. 

Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con một thân xác 

để chúng con ca tụng ngợi khen Chúa: Lạy Chúa, 

chúng con cảm tạ Chúa. 

 

Bài 9. Hoà Hợp Vợ Chồng: Sự Khác Biệt Giữa 

Nam và Nữ 

“Anh em hãy hết lòng khiêm tốn, hiền hậu, nhẫn nại, chịu 

đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất do Thần 

khí mang lại, lấy bình an hoà thuận làm giây ràng 

buộc.” (Ep 4, 2-3) 

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. 

Tự bản chất, nam và nữ khác biệt nhau không chỉ 

về vóc dáng bên ngoài, mà còn về tâm tính, cũng 

như cách cảm nhận và hành động. 

Giới tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, đặc 

biệt liên quan đến đời sống tình cảm, khả năng 

yêu thương, truyền sinh, và một cách tổng quát 

hơn, liên quan đến năng lực thực hiện những quan 

hệ hiệp thông với người khác. 

Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận ra và 

chấp nhận giới tính của mình. Sự khác biệt và bổ 

sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh 

hướng đến những lợi ích của hôn nhân và sự triển 

nở của gia đình. “Sự hòa hợp của đôi vợ chồng và 

của xã hội tùy thuộc một phần vào việc hai bên 

nam nữ bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ nhau.” 

1. Về thể xác 

- Nam có cơ bắp to, thích hợp cho lao động nặng; 

khi lao động thường tập trung sức mạnh, nhưng 

sau đó cần nghỉ ngơi. 

- Nữ có cơ bắp nhỏ hơn, thích hợp cho những 

công việc đòi hỏi bền dai; khi lao động thường ít 

tập trung sức mạnh, có thể làm liên tục hết việc 
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này đến việc khác, có khả năng chịu đựng và tuổi 

thọ thường cao hơn. 

2. Về nhận thức 

- Nam chú ý đến cái tổng quát, cốt yếu; lý luận 

theo nguyên tắc, phán đoán khách quan hơn, vì 

dựa trên sự kiện, coi việc làm quan trọng hơn lời 

nói. 

- Nữ chú ý đến mọi chi tiết, suy nghĩ bằng trực 

giác, phán đoán thường chủ quan hơn, vì dựa trên 

tình cảm, coi lời nói là quan trọng. 

3. Về tình yêu 

- Nam coi tình yêu là một trong những điều quan 

trọng bên cạnh những điều quan trọng khác; khi 

yêu, nam chủ động, muốn chiếm đoạt, dễ bị kích 

động. 

- Nữ coi tình yêu là tất cả; khi yêu, nữ sẵn sàng 

dâng hiến; cảm xúc của nữ đến từ từ nhưng kéo 

dài. 

4. Về tôn giáo và luân lý 

- Nam có lòng đạo kém sốt sắng, nhưng bền vững; 

khó giữ đức tiết độ và khiết tịnh. 

- Nữ có lòng đạo nồng nhiệt, tình cảm, thích hình 

thức, chi tiết, nhưng dễ thay đổi và lung lạc; khó 

giữ đức bác ái trong lời nói. 

5. Về tâm lý 

Các nhà tâm lý thường tóm tắt những khác biệt về 

tâm lý giữa nam và nữ trong 5 định luật sau: 

5.1. Luật ưu tiên: 

Nơi người nam thể xác ưu tiên. 

Nơi người nữ trái tim ưu tiên. 

* Anh cần nhớ: Chị sống bằng tình cảm hơn lý 

luận. Chị cần sự quan tâm, bảo vệ và che chở của 

anh. Hãy đáp ứng bằng những lời nói dịu ngọt, 

tâm tình, những cử chỉ âu yếm. Hãy phát huy và 

theo đuổi những giá trị tinh thần. 

* Chị cần nhớ: Anh rất chú trọng đến thể xác, sắc 

đẹp và nét duyên dáng của chị. Hãy ăn mặc và 

trang điểm dễ thương. Hãy dọn những bữa ăn thật 

ngon và đúng giờ. 

5.2. Luật phân cách: 

Nơi người nam trái tim có bốn ngăn. 

Nơi người nữ trái tim chỉ có một ngăn. 

* Anh cần nhớ: Trái tim của chị chỉ có mình anh. 

Hãy coi chị là quan trọng nhất, và tỏ ra yêu chị 

nhất trên đời. Hãy quan tâm đến hạnh phúc gia 

đình như chị quan tâm. 

* Chị cần nhớ: Trái tim của anh có đến bốn ngăn: 

- Ngăn 1: Dành cho chị. Anh rất yêu chị, yêu chị 

nhất trên đời. 

- Ngăn 2: Dành cho công việc. Đôi khi anh say 

mê công việc mà quên cả vợ con. 

- Ngăn 3: Dành cho lý tưởng. Hãy thông cảm cho 

anh, khi anh phải tham gia công việc chính trị, xã 

hội 

- Ngăn 4: Dành cho giải trí. Giải trí lành mạnh 

cũng là một phương tiện để bảo vệ hạnh phúc. 

5.3. Luật chi tiết: 

Người nam quan tâm đến điều cốt yếu. 

Người nữ để ý đến các chi tiết. 

* Anh cần nhớ: Chị rất trân trọng những kỷ niệm 

nho nhỏ trong cuộc đời, chẳng hạn ngày sinh, bổn 

mạng, kỷ niệm ngày cưới... Những điều nhỏ mọn 

có thể khiến chị đau khổ hoặc hạnh phúc. Chị 

sống nhiều bằng trực giác. Hãy tỏ ra khéo léo và 

tế nhị đối với chị. 

* Chị cần nhớ: Giảm bớt những chi tiết làm anh 

bận tâm. Đừng cằn nhằn, hãy bỏ qua những quên 

sót nhỏ nhặt của anh. Hãy chăm lo trang sức tâm 

hồn bằng sự quảng đại, dịu dàng, vui vẻ. 

5.4. Luật bất đồng cảm: 

Người nam phản ứng nhanh nhưng mau dứt. 

Người nữ phản ứng chậm nhưng kéo dài. 

* Anh cần nhớ: Trong phạm vi tình cảm và sinh 

lý, chị xúc cảm chậm, nhưng kéo dài hơn anh. 

Hãy khéo léo và kiên nhẫn. 

* Chị cần nhớ: Anh xúc cảm nhanh và mạnh, 

nhưng mau dứt. Anh mau nóng, nhưng cũng mau 

nguội. Hãy tỏ ra dịu hiền, đừng đổ thêm dầu vào 

lửa. 

5.5. Luật thính giác: 

Người nữ có lỗ tai to. 

Người nam có lưỡi ngắn. 

* Anh cần nhớ: Đôi tai của chị gắn liền với trái 

tim, chị thích nghe và dễ tin. Hãy biết nói những 
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lời âu yếm, khen tặng, nói những chuyện lặt vặt, 

vì đối với chị “yêu là cởi mở tâm hồn”. 

* Chị cần nhớ: Đừng để người khác dụ dỗ. Đừng 

quá dễ tin vào dư luận. Đừng càm ràm, than thở, 

trách móc. Hãy nói trong niềm vui. Hãy khéo léo 

gợi chuyện để anh “biết nói”. 

* * * 

Tình yêu chân thật là thấy rõ khiếm khuyết của 

người khác, nhưng vui vẻ đón nhận, đồng thời 

khám phá ra những ưu điểm của họ và khéo léo 

phát huy. 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, để tạo được 

sự hòa hợp trọn vẹn và vững bền, hai vợ chồng 

cần hiểu rõ những khác biệt của nhau, để có thể 

cảm thông, chia sẻ và nương tựa vào nhau trong 

sự kính trọng và yêu thương chân thành. 

Gần đây, người ta đã khám phá ra rằng càng sống 

chung với nhau lâu năm, trên khuôn mặt của đôi 

vợ chồng càng có những nét giống nhau. Thiết 

tưởng không riêng trên khuôn mặt, mà còn cả 

trong tâm hồn. Đó là thành quả của biết bao nhiêu 

cố gắng yêu thương, hoà hợp và tha thứ trong 

cuộc sống. Những cố gắng ấy luôn được Thiên 

Chúa chúc phúc: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu 

ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 

bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, 

sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân 

danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 

18,19-20). 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Giới tính là gì? 

T. Giới tính là tất cả những đặc điểm phân biệt 

người nam với người nữ. 

2. H. Giới tính ảnh hưởng thế nào trên con người? 

T. Giới tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, 

đặc biệt đối với đời sống tình cảm, khả năng yêu 

thương và truyền sinh. 

3. H. Về phương diện tổng quát, người nam và 

người nữ khác nhau thế nào? 

T. Người nam và người nữ khác nhau không chỉ 

về vóc dáng bên ngoài, mà còn khác nhau về tâm 

tính, cách nhận thức và hành động. 

4. H. Về phương diện tâm lý, sự khác biệt giữa 

người nam và người nữ được diễn tả thế nào? 

T. Được diễn tả bằng năm định luật sau đây: 

- Một là ưu tiên. 

- Hai là phân cách. 

- Ba là chi tiết. 

- Bốn là bất đồng cảm. 

- Năm là thính giác. 

5. H. Vợ chồng phải làm thế nào để tạo sự hoà 

hợp? 

T. Để tạo sự hoà hợp, vợ chồng phải hiểu rõ 

những khác biệt của nhau, để cảm thông và nâng 

đỡ nhau trong cuộc sống. 

5 GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Tình yêu là “thần dược” giúp cho hai người 

biến đổi để ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, 

sự biến đổi quan trọng nhất vẫn là biến đổi chính 

mình. Đâu là những khuyết điểm của bản thân mà 

Anh chị thấy cần khắc phục để có thể đem lại 

hạnh phúc cho nhau? 

2. Tình yêu không mù quáng: Thấy yếu đuối của 

người yêu và cố sức gánh vác; thấy khả năng của 

người yêu và tế nhị khơi dậy. Anh chị nghĩ gì về 

điều này? 

3. Làm thế nào để những khi gặp thử thách bên 

ngoài, làm ăn thua lỗ, vợ chồng có thể trở thành 

nguồn an ủi cho nhau, ngồi bên nhau như những 

tri kỷ. Trong thời gian chuẩn bị này, anh chị nên 

suy nghĩ với nhau và tìm ra đáp số cho bài toán 

này. 

6.CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con giới tính 

để chúng con có thể vận dụng mà gặp gỡ, yêu 

thương và hiệp thông với người khác. Xin giúp 

chúng con luôn ý thức rằng giới tính là một ân 

huệ Chúa ban, để chúng con biết làm chủ và sử 

dụng đúng theo ý Chúa muốn. Amen. 

 

Bài 10. Hoà Hợp Vợ Chồng:Triển Nở Trong 

Tình Yêu 

“Lòng mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 

chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,7). 

Với lời cam kết: “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ 

(chồng) và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em 

(anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi 

bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ để yêu thương 
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và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh 

(em)”, đôi bạn chính thức trở thành vợ chồng. Lời 

cam kết khép lại thời kỳ đính hôn, đồng thời mở 

ra cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân và gia đình. 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, việc tiếp tục 

vun xới cho tình yêu lứa đôi là một việc rất quan 

trọng. Gia đình có được hạnh phúc hay không, 

chủ yếu là do hai vợ chồng có biết chăm sóc cho 

tình yêu thuở ban đầu, để tình yêu ấy dần dần trở 

thành ân sâu nghĩa nặng, không bao giờ tàn phai. 

Thế nhưng, làm sao để tình yêu dành cho nhau 

mỗi ngày một thêm triển nở? Làm sao để sống lời 

cam kết ngày thành hôn được thêm sâu xa hơn? 

Để tình nghĩa vợ chồng ngày càng thêm đậm đà 

và bền chặt, vợ chồng cần phải: 

1. Tôn trọng nhau 

Trong ngày thành hôn, anh chị cầm tay nhau cam 

kết sẽ yêu thương và tôn trọng nhau không chỉ 

một năm, hai năm, năm năm, mà là “mọi ngày 

suốt đời”. Yêu thương và tôn trọng phải đi đôi với 

nhau. Vợ kính trọng chồng, chồng tôn trọng vợ. 

Cả hai quý mến, trân trọng nhau. 

Trước hết, trọng kính là phải nhìn nhận nhau. Vợ 

không phải là người hầu hoặc nô lệ của chồng, mà 

là người bạn đời. Nam và nữ khác biệt nhau, 

nhưng bình đẳng với nhau vì cả hai đều là hình 

ảnh Thiên Chúa, được tạo dựng để trở thành trợ tá 

của nhau, bổ túc cho nhau và hiệp thông với nhau. 

Tiếp đến, trọng kính là phải đón nhận nhau. Gia 

đình Nadarét được bắt đầu bằng sự đón nhận: 

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng sợ đón bà 

Maria vợ ông về...” (Mt 1,20). Không chỉ đón 

nhận những ưu điểm, mà còn cả những khuyết 

điểm, nghĩa làø đón nhận trọn vẹn con người của 

nhau với quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. 

Thuở mới quen nhau, anh chị đã khám phá ra rất 

nhiều cái đẹp của nhau, những cái làm cho nhau 

ngưỡng mộ, si mê. Khi bước vào cuộc sống gia 

đình, anh chị dần dần khám phá thêm nhiều điều 

khác. Những điều này có thể là “mặt trái” của 

nhau. Đón nhận nhau ở đây, trước hết là tôn trọng 

những khác biệt về cách suy nghĩ, cảm nhận... qua 

việc trao đổi, lắng nghe, để hiểu biết con người 

của nhau hơn, nhờ đó giúp nhau mỗi ngày một 

nên hoàn thiện. 

Sự tôn trọng được diễn tả qua cách cư xử, qua lời 

ăn tiếng nói hằng ngày. Không phải chỉ tôn trọng 

nhau trong lúc thành công, thịnh vượng và mạnh 

khoẻ, trái lại trong lúc gian nan, thất bại và bệnh 

tật lại cần phải tôn trọng và nâng đỡ nhau hơn 

nữa. Tránh nói với nhau bằng những lời lẽ tục tằn, 

thô lỗ, hoặc nói xấu nhau với người thứ ba. 

Ngược lại, biết dành cho nhau những lời nói nhẹ 

nhàng âu yếm, những cử chỉ trân trọng, lịch sự, lễ 

độ, “tương kính như tân”. 

2. Hy sinh cho nhau 

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình 

thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu 

của mình” (Ga 15,13). Một trong những bằng 

chứng về tình yêu chân thật, đó là sự hy sinh, 

quên mình. Yêu nhau mà không chấp nhận hy 

sinh, gian khổ vì nhau và với nhau, thì chưa phải 

là yêu nhau thật sự. 

Trời có lúc nắng, lúc mưa. Cuộc đời mỗi người 

cũng vậy, có lúc thịnh lúc suy, có lúc vui lúc 

buồn, có lúc khỏe lúc đau. Tình yêu luôn đòi hỏi 

sự thuỷ chung. Nếu chỉ yêu nhau lúc thịnh vượng, 

may mắn, mạnh khoẻ, còn khi gặp gian nan khốn 

khó, rủi ro, thì lìa bỏ nhau, thử hỏi như vậy có 

phải là yêu nhau thành thật hay không? Khi thành 

thật yêu nhau, người ta phải chấp nhận thực tế đó. 

“Đi đâu, cho thiếp đi cùng, 

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.” 

Ngược lại với sự quên mình là tính ích kỷ. Kẻ ích 

kỷ thường độc tài, độc đoán, chỉ nghĩ đến bản 

thân, chỉ biết đến quyền lợi của mình. Kẻ độc tài 

có thể bắt người khác vâng theo ý mình, nhưng 

không dễ làm người khác yêu mình. 

Hy sinh quên mình là vì hạnh phúc của vợ, của 

chồng, của con. Hy sinh trong những vấn đề cụ 

thể. Hạnh phúc gia đình được xây dựng bằng 

những điều nhỏ mọn, bằng những hi sinh liên lỉ 

hằng ngày của cả đôi bên, chẳng hạn như trong 

việc sử dụng tiền bạc, thời giờ, mua sắm, giải trí... 

Đừng chỉ quyết định theo sở thích riêng của mình, 

bất chấp sở thích của vợ hoặc chồng. 

Khi xảy ra những mâu thuẫn do bất đồng ý kiến, 

hy sinh có nghĩa là “một nhịn chín lành”. Dĩ nhiên 

có những điều không thể nhượng bộ, nhất là trong 

lãnh vực luân lý hay đạo đức. Chấp nhận làm điều 

xấu để làm vui lòng chồng hay vợ không phải là 
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hy sinh quên mình, nhưng là đồng loã với cái xấu 

và càng làm hại người kia hơn. 

Hy sinh cũng có nghĩa là tha thứ. Nhân vô thập 

toàn. Thánh Phaolô dạy: “Như những người được 

chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và 

được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm 

tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung ôn hoà, nhẫn nại, 

chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu 

người này có chuyện phải oán tráùch người kia. 

Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng 

hãy tha thứ cho nhau”. (Cl 3,12-13) 

Sự hy sinh còn được biểu lộ qua việc quan tâm 

đến nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau, không quản 

ngại vất vả, gian khổ vì nhau, nhất là khi người 

bạn đời gặp thử thách, bệnh tật, khó khăn. Đây 

chính là lúc sống lời cam kết trung thành với nhau 

ngày thành hôn. 

3. Đối thoại với nhau 

Đối thoại là yếu tố quan trọng giúp duy trì và 

củng cố hạnh phúc trong gia đình. Nhờ đối thoại, 

vợ chồng, cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, giảm 

bớt những bất đồng. 

Đối thoại là nói và nghe. Cần nói cho nhau biết 

những điều mình suy nghĩ và mong ước, đồng 

thời cần nghe những suy nghĩ và mong ướccủa 

người khác. Nghe không phải chỉ bằng đôi tai, mà 

còn bằng cả khối óc và con tim. 

Những chuyện quan trọng trong gia đình vợ 

chồng cần phải chia sẻ, bàn bạc cùng nhau. Cha 

ông ta có câu “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông 

cũng cạn”. Làm việc gì cũng nên trao đổi và thống 

nhất trước khi hành động. Trong lúc bàn bạc, cần 

lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau, không nên 

độc tài, độc đoán, áp đặt ý của mình. “Trong tất cả 

những gì có liên hệ đến đời sống chung trong gia 

đình, hai vợ chồng đều có nhiệm vụ và quyền lợi 

bằng nhau[1].” 

Nếu thường xuyên chia sẻ tâm tình với nhau, vợ 

chồng sẽ dễ dàng đi đến chỗ thống nhất trên các 

lãnh vực công ăn việc làm, tổ chức đời sống, giáo 

dục con cái, giải trí, giao tế bạn bè, đời sống đạo 

đức... Nhờ đó, sẽ hiểu nhau, tin tưởng nhau và gắn 

bó với nhau hơn. 

4. Dành thời giờ cho nhau 

Yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến nhau và muốn ở 

bên cạnh nhau. Tình yêu cần sự hiện diện. Nhiều 

cặp vợ chồng đã đi tới chỗ đổ vỡ vì thường phải 

sống xa nhau hoặc quá lo công ăn việc làm, không 

còn để ý gì đến nhau. Bởi vậy, vợ chồng cần ưu 

tiên dành thời giờ cho nhau, chuyện trò tâm sự với 

nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, những nỗi 

buồn, nói lên những suy nghĩ, những ý định của 

mình trong cuộc sống, cũng như nâng đỡ, an ủi, 

khích lệ và cổ vũ lẫn nhau. 

5. Nói với nhau những lời âu yếm 

Tình yêu hai vợ chồng dành cho nhau cần được 

khẳng định lại mỗi ngày qua những lời nói dịu 

dàng, những cử chỉ âu yếm. Những lời nói đó tuy 

đơn sơ, nhưng lại là hương thơm ướp đậm tình 

yêu. Đừng đợi đến lúc ái ân mới nói những lời 

yêu đương và mới tỏ những cử chỉ thân mật. 

Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày tỏ tình 

yêu: từ lời nói đơn giản nhất: “Anh yêu em” hay 

“em yêu anh”, đến những biểu lộ sự ân cần, lòng 

biết ơn, lời nói khuyến khích, xây dựng.... Bức 

tranh cổ truyền Việt Nam ghi lại những mẩu đối 

thoại âu yếm giữa hai vợ chồng: 

- Chàng ơi, trẩy sớm hay trưa? 

Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình. 

- Thương nàng đã đến ngày sinh 

Ăn ở một mình, trông cậy vào ai! 

Rồi khi sinh gái sinh trai 

Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng. 

6. Làm tròn bổn phận vợ chồng 

Thánh Phaolô khuyên các cặp vợ chồng: “Chồng 

hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với 

chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác 

mình, nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có 

quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng 

đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống 

như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu 

nguyện; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai 

người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để 

cám dỗ” (1 Cr 7,3-5) 

Nên một trong thân xác là một trong những yếu tố 

nòng cốt của tình yêu vợ chồng. Vợ chồng luôn 

muốn nên một với nhau, chẳng những về tâm hồn 

mà cả về thể xác. Họ muốn trao hiến cho nhau, 
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hòa tan trong nhau, để đem lại hạnh phúc cho 

nhau. Đừng làm cho việc chăn gối thành nhàm 

chán và nghèo nàn, nhưng cần làm cho nó nên 

mới mẻ và phong phú, để mỗi lần trao hiến cho 

nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. 

Để được hoà hợp và hạnh phúc, vợ chồng cần 

phải học hỏi thêm về tâm sinh lý nam nữ qua các 

sách giáo dục hôn nhân và gia đình hoặc những 

tài liệu chuyên môn. 

7. Cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho 

nhau 

Thiên Chúa là Tình yêu. Chính Ngài đã thiết lập 

hôn nhân và gia đình. Ngài luôn muốn đồng hành 

với hai vợ chồng để giúp họ yêu thương nhau và 

xây dựng cuộc sống hôn nhân và gia đình hạnh 

phúc như Ngài mời gọi họ. Đời sống cầu nguyện 

trong gia đình thật cần thiết, nhất là giữa hai vợ 

chồng với nhau. Vì thế, phải thường xuyên cầu 

nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. “Đâu 

có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có 

Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20). Hạnh phúc của 

gia đình là có Chúa hiện diện trong nhà, chia sẻ 

mọi biến cố vui buồn. Ngài ở giữa như nút dây 

nối kết hai vợ chồng, giúp họ lắng nghe nhau, 

hiểu nhau, thuỷ chung với nhau và cùng nhau tiến 

bước, vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc 

sống. 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Vợ chồng phải làm gì để tình yêu luôn được 

triển nở? 

T. Vợ chồng cần phải: 

- Một là tôn trọng lẫn nhau. 

- Hai là hy sinh cho nhau. 

- Ba là đối thoại, chia sẻ tâm tình với nhau. 

- Bốn là dành thời giờ cho nhau. 

- Năm là nói với nhau những lời âu yếm. 

- Sáu là làm tròn bổn phận vợ chồng. 

- Bảy là cầu nguyện với nhau và cho nhau. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Chúa sinh ra người nam và người nữ khác biệt 

với nhau về nhiều mặt, và Chúa lại muốn họ sống 

chung với nhau. Theo ý kiến của anh chị tại sao 

lại thế? Và vì mục đích gì? 

2. Đâu là yếu tố quan trọng nhất mà anh chị cần 

đặc biệt quan tâm để giúp cho tình yêu của anh 

chị được triển nở? 

6. CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa, qua bí tích Hôn phối Chúa đã kết hợp 

hai người nam và nữ thành một gia đình duy nhất 

và bền vững, một cộng đoàn của sự sống và tình 

yêu. Xin giúp chúng con, là những người đang 

được Chúa mời gọi bước vào cuộc sống hôn nhân 

và gia đình, biết luôn cố gắng thực thi thánh ý 

Chúa bằng cách từ bỏ ý riêng cùng với những 

đam mê, tính hư, tật xấu, để hợp tác với Chúa và 

với người bạn đời trong việc xây dựng gia đình 

ngày càng triển nở hơn trong tình yêu của Chúa. 

Amen. 

 

Bài 11. Hoà Hợp Vợ Chồng:Giải Quyết Những 

Xung Đột 

“Chúa Giêsu giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Ngài 

là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với 

nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn 

của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định 

tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.”(Mt 1, 18-19) 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, 

êm ả. Có những lúc trời quang mây tạnh, nhưng 

cũng có những lúc bão táp mưa sa. Cuộc sống gia 

đình cũng vậy. Có những lúc êm ấm hạnh phúc, 

nhưng cũng có những lúc bất hoà, cơm chẳng 

lành, canh chẳng ngọt. Chính Thánh gia ngày xưa 

cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó. Chẳng 

hạn trước khi về chung sống với nhau, thánh 

Giuse phát hiện Đức Maria có thai, mà bào thai đó 

lại không phải là của mình. Rồi khi lạc mất Chúa 

Giêsu trong lần hành hương lên đền thờ 

Giêrusalem, thánh Giuse và Đức Maria đã phải lo 

lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm con ròng rã ba 

ngày...  Dù vợ chồng có yêu nhau thắm thiết, thì 

nhiều lúc vẫn xảy ra những bất hoà. Những bất 

hoà đó có thể làm cho tình yêu bị sói mòn và có 

thể đưa đến những đổ vỡ tai hại. Tuy nhiên, nếu 

biết cách giải quyết, chúng sẽ là cơ hội giúp hai 

vợ chồng hiểu nhau hơn và tình yêu mỗi ngày một 

thêm triển nở. 

1. Những nguyên nhân gây xung đột 

Những xung đột giữa vợ chồng xảy ra thường là 

do: 
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- Sự khác biệt về tâm sinh lý giữa nam – nữ. 

(Xem bài 9: Hoà hợp vợ chồng – Sự khác biệt 

giữa nam và nữ)- Sự khác biệt về cá tính của mỗi 

người: Người thì nhanh nhẹn và tháo vát, người 

thì chậm chạp và ù lì. 

- Sự khác biệt về cách nhận thức, về quan điểm, 

về sở thích đối với các vấn đề trong cuộc sống, 

nhất là về bậc thang giá trị: Người thì coi trọng 

tình nghĩa, người thì đặt nặng vật chất. 

- Sự khác biệt về nền giáo dục mà mỗi người đã 

nhận được, nhất là nền giáo dục trong gia đình. 

- Những trục trặc trong đời sống chăn gối. 

- Những lầm lỗi: Ngoài những nét đáng yêu, ai 

cũng có những yếu đuối, lỡ lầm và cả những thói 

hư tật xấu. 

- Thiếu tổ chức trong gia đình: thiếu phân công, 

thiếu chia sẻ, thiếu quan tâm đến nhau, thiếu trật 

tự. 

- Bất đồng trong việc quản lý và chi tiêu: Người 

thì tiết kiệm dè xẻn, người thì hoang phí đua đòi. 

- Bất đồng về giáo dục con cái: Người thì quá 

nghiêm khắc, người thì quá chiều chuộng. 

- Bất đồng trong cách cư xử với họ hàng hai bên: 

bên trọng bên khinh! 

Những xung đột trên có thể dẫn đến nhiều hậu 

quả tai hại: 

- Về tâm lý tình cảm: làm mất hạnh phúc trong gia 

đình, tình yêu bị sứt mẻ, vợ chồng lạnh nhạt với 

nhau. 

- Về đạo đức: dễ rơi vào những tệ nạn xã hội, 

ngoại tình, mất phẩm chất con người. 

- Về gia đình: lơ là chăm sóc, giáo dục con cái; 

tình nghĩa vợ chồng bị sứt mẻ, đưa đến ly thân, ly 

dị, gia đình tan vỡ... 

2. Những nguyên tắc giúp giải quyết xung đột 

trong gia đình 

2.1. Biện pháp ngăn ngừa: 

- Trước khi kết hôn, đôi bạn cần tìm hiểu nhau kỹ 

lưỡng để tránh những ảo tưởng về nhau. Mặt 

khác, hôn nhân cần có tình yêu thực sự, đừng biến 

hôn nhân thành một cuộc mua bán, đổi chác. 

- Đôi bạn cần học hỏi, trang bị những kiến thức 

nuôi dưỡng tình yêu và bàn hỏi với những người 

khôn ngoan có kinh nghiệm, để biết cách sống 

hoà hợp và giải quyết những bất hoà trong gia 

đình. 

- Đôi bạn cần sửa đổi những thói hư tật xấu và cố 

gắng mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn. 

2.2. Khi xảy ra xung đột: 

+Thái độ của mỗi người: 

- Tự chủ: Kìm hãm tính nóng nảy và tự ái. Tránh 

phản ứng vội vàng, làm cho tình hình thêm căng 

thẳng. 

- Có thiện chí muốn giải quyết: 

Vợ chồng tranh cãi là nhằm tìm ra điều tốt hơn để 

đi đến chỗ hợp nhất, chứ không phải để ăn thua 

nhau hoặc để hạ nhục nhau, đi đến chia rẽ xa cách 

nhau. Trong cuộc tranh cãi, đừng vì tự ái mà trở 

nên cố chấp khư khư bảo vệ sai lầm của mình. 

+ Phương cách giải quyết: 

- Đối thoại: 

. Biết trình bày và lắng nghe nhau. Đừng bắt 

người khác phải tuyệt đối tuân theo ý riêng của 

mình, nhưng biết lắng nghe và tìm hiểu ý kiến, 

quan điểm của người kia. 

. Nhắm mục tiêu chính: Giới hạn chuyện nào vào 

chuyện đó, không nhắc lại chuyện cũ, không “bới 

lông tìm vết”. 

- Chấp nhận khuyết điểm của mình: Can đảm 

nhận ra những lỗi lầm, sai phạm của mình để cố 

gắng sửa đổi. 

- Hàn gắn, làm lành: Sau khi tranh cãi, xung đột 

với nhau, vợ chồng cần tìm cách làm hòa ngay. 

Đừng để bầu khí lạnh lùng hờn giận kéo dài, chỉ 

gây thêm đau khổ cho mọi người và cho chính 

mình. 

- Nhờ trung gian hoà giải. Cần chọn người có uy 

tín, biết phân xử hợp tình hợp lý, hiểu cả hai bên 

để đưa ra lời khuyên bảo chân tình giúp hai người 

chấm dứtmâu thuẫn. 

- Cầu nguyện. Nếu hai vợ chồng biết cầu nguyện 

chung với nhau, chắc chắn họ sẽ có được sự bình 

tĩnh để ngồi thảo luận ôn hoà với nhau, đồng thời 

sẽ dễ nhận ra được ý muốn của Chúa đối với vấn 

đề đang tranh cãi. 

Giải quyết những xung đột trong gia đình là một 

công việc khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng và thiện 

chí của cả hai. Nếu khi mới bước vào cuộc sống 
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hôn nhân và gia đình, hai vợ chồng tập thói quen 

ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề nho nhỏ 

thì sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm để giải quyết 

những vấn đề to lớn hơn. Những dịp như thế sẽ 

giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn, đồng thời cũng 

giúp mỗi người gọt giũa cái “tôi” nhiều tự ái và vị 

kỷ, hầu cuộc sống gia đình được hài hòa, êm ấm 

và hạnh phúc. 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Vợ chồng cần có thái độ nào khi xảy ra xung 

đột? 

T. Vợ chồng cần giữ những nguyên tắc này: 

- Một là tự chủ. 

- Hai là có thiện chí muốn giải quyết. 

- Ba là đối thoại với nhau. 

- Bốn là chấp nhận khuyết điểm của mình. 

- Năm là cố gắng hàn gắn và làm lành. 

- Sáu là nhờ người làm trung gian hoà giải. 

- Bảy là cầu nguyện để biết cách giải quyết theo 

tinh thần của Chúa. 

5. SUY NGHĨ: 

1. Khi xảy ra những bất đồng trong gia đình, trước 

tiên anh chị sẽ có thái độ nào? Ai trong anh chị sẽ 

là người đi bước trước để ngồi lại với nhau? 

2. Khi xảy ra xung đột, anh chị sẽ đến với ai để 

nhờ làm trung gian hoà giải? Trung gian đó phải 

là người như thế nào? 

3. Việc cầu nguyện đem lại gì cho tình yêu của 

anh chị? Anh chị có kinh nghiệm gì về việc cầu 

nguyện khi gặp những chuyện trục trặc với nhau? 

6. CẦU NGUYỆN: KINH HOÀ BÌNH CỦA 

THÁNH PHANXICÔ 

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và 

phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin 

hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để 

con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha 

vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh 

chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem 

tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi 

thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, 

đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy 

dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, 

tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm 

yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính 

khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc 

quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi 

thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là 

khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin 

mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai 

lòng đầy thiện chí, ơn an bình. 

 

Bài 12. Sự Phân Ly Vợ Chồng 

“Còn những ai đã kết hôn, thì tôi truyền thật ra không phải 

tôi, mà là Chúa - là vợ không được bỏ chồng, và giả như đã 

bỏ chồng thì phải ở độc thân, hay phải làm hòa với chồng; 

và chồng cũng không được rẫy vợ.”(1Cr 7,10-11) 

Trong Tông huấn về Gia Đình, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II nói: “Ý định của Thiên Chúa về 

hôn nhân và gia đình liên hệ đến người nam và 

người nữ trong đời sống cụ thể hằng ngày của 

họ... Vì thế, nhằm chu toàn viêc phục vụ của 

mình, Hội Thánh tìm cách để biết được những 

hoàn cảnh trong đó hôn nhân và gia đình đang 

sống.” 

Qua những lời trên, ngài nói đến những hoàn cảnh 

thuận lợi cho hạnh phúc gia đình, cũng như những 

tình huống xói mòn và làm cho gia đình tan vỡõ. 

Như người mẹ đối với con cái, Hội Thánh phấn 

khởi, khi thấy các gia đình được yên vui hạnh 

phúc, đồng thời cũng không ngớt âu lo, khi thấy 

những gia đình vợ chồng ly tán. Ngay cả những 

gia đình đã hay sắp tan vỡ, Hội Thánh cũng tìm 

cách hàn gắn, cứu chữa hay ít nhất tìm cách tạo 

cho họ một nếp sống phù hợp với luật Chúa để có 

được hạnh phúc. 

Trong bài này, dựa trên giáo luật, chúng ta sẽ bàn 

về những gia đình phân ly: 

- Những trường hợp nào Hội Thánh có thể tháo gỡ 

dây hôn phối? 

- Vấn đề ly thân, ly dị và tái hôn sau khi ly dị thì 

sao? 

1. Những trường hợp Hội Thánh có thể tháo gỡ 

dây hôn phối 

1.1. Trường hợp không thể tháo gỡ: 

Giữa hai người đã chịu bí tích Rửa tội, “hôn nhân 

đã ký kết và hoàn hợp thì không thể bị tháo gỡ bởi 

bất cứ quyền lực nhân loại nào, bất cứ vì lý do gì, 

ngoại trừ cái chết.” 
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Bởi vậy, Hội Thánh không có quyền cho phép ly 

dị các cuộc hôn nhân đã trọn vẹn. Hôn nhân trọn 

vẹn tức là: 

- Hôn nhân đã thành sự. 

- Là bí tích. 

- Đã ăn ở với nhau. 

Không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba điều 

trên. 

1.2. Trường hợp có thể tháo gỡ: 

Đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hội 

Thánh có quyền tháo gỡ trong những trường hợp 

sau: 

1.2.1. Hôn nhân giữa hai người Công giáo, hoặc 

một người Công giáo và một người không Công 

giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở với nhau. 

1.2.2. Hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội, 

đã thành hôn và đã ăn ở với nhau, rồi sau đó một 

người trở lại đạo và người kia không muốn chung 

sống. Đây là trường hợp thuộc “đặc ân thánh 

Phaolô” (1Cr 7,15). Hôn nhân chỉ được tháo gỡ 

khi người mới theo đạo lấy một người khác. 

1.2.3. Ngoài ra, có những cuộc hôn nhân vốn đã 

không thành sự ngay từ đầu, vì mắc phải một hoặc 

nhiều ngăn trở như đã kể ở trên. Đối với những 

cuộc hôn nhân này, Hội Thánh có quyền giải tán. 

2. Ly thân 

Hội Thánh không cho phép vợ chồng ly dị nhau. 

Tuy nhiên, có những hoàn cảnh thực tế hai vợ 

chồng không thể tiếp tục sống chung được vì 

nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như: 

- Do ngoại tình. 

- Do gây nguy hiểm trầm trọng về tinh thần hay 

thể xác cho bên kia hoặc cho con cái[8]. 

- Hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống 

chung trở nên quá cơ cực, không thể chịu đựng 

nổi. 

Trong những trường hợp này, Giáo quyền (Giám 

mục giáo phận hoặc vị Thẩm phán) chấp nhận cho 

họ ly thân và không sống chung nữa (tạm thời hay 

vĩnh viễn). Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của 

nhau trước mặt Thiên Chúa. Họ không được tự do 

để kết hôn với người khác bao lâu người chồng 

hay vợ mình còn sống. Hôn nhân tiếp sau không 

những bị cấm mà còn bất thành nữa. Trong hoàn 

cảnh khó khăn, giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là 

hòa giải với nhau. Cộng đoàn tín hữu được mời 

gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, 

trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể 

tháo gỡ được. 

3. Vấn đề ly dị 

Hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều có 

luật cho phép ly dị, và thực tế cho thấy: không 

những các gia đình lương dân xin ly dị mà nhiều 

người Công giáo cũng đã ly dị theo luật đời. “Hội 

Thánh trung thành với lời dạy của Đức Kitô: “Ai 

bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại 

tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ 

chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại 

tình” (x. Mc 10,11-12) nên không thể chấp nhận 

việc ly dị. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội 

Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành 

sự.” 

4. Tái hôn sau khi li dị 

Nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, 

họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược lại luật 

Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình 

trạng này, họ không được rước lễ, đồng thời cũng 

không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội 

Thánh. Tuy nhiên, Hội Thánh rất mong họ hoán 

cải vì họ đã vi phạm đến dấu chỉ giao ước và sự 

trung thành với Đức Kitô, đồng thời họ phải cam 

kết sống tiết dục trọn vẹn, để được giao hòa nhờ 

bí tích thống hối.  “Đối với những tín hữu đang 

sống trong hoàn cảnh như vậy, mà vẫn giữ đức tin 

và ao ước giáo dục con cái theo tinh thần Công 

giáo, linh mục và cộng đoàn phải có thái độ ân 

cần đặc biệt, để họ đừng bị coi như đã tách lìa 

khỏi Hội Thánh và nếp sống đạo mà họ có thể và 

phải giữ vì đã được rửa tội: “Họ được mời gọi 

nghe Lời Chúa, tham dự hy tế thánh lễ, kiên trì 

cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và 

các sáng kiến của cộng đoàn để phục vụ công lý, 

giáo dục con cái trong đức tin công giáo, vun 

trồng tinh thần sám hối và làm các việc đền tội, để 

ngày qua ngày thành khẩn nài xin ân sủng Thiên 

Chúa.” 

4 GHI NHỚ: 

1. H. Hôn nhân trọn vẹn và không trọn vẹn là thế 

nào? 
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T. Hôn nhân trọn vẹn là hôn nhân đã thành sự, đã 

là một bí tích và đã ăn ở với nhau. Còn hôn nhân 

không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba điều trên. 

2. H. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những cuộc 

hôn nhân đã trọn vẹn không? 

T. Hội Thánh không có quyền tháo gỡ những cuộc 

hôn nhân đã trọn vẹn, vì đó là luật Thiên Chúa. 

3. H. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những cuộc 

hôn nhân nào? 

T. Hội Thánh có quyền tháo gỡ những những 

cuộc hôn nhân không trọn vẹn, trong những 

trường hợp sau: 

- Một là hôn nhân giữa hai người Công giáo, hoặc 

một người Công giáo và một người không Công 

giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở với nhau. 

- Hai là hôn nhân tự nhiên giữa hai người chưa 

được rửa tội. Đây là trường hợp thuộc “đặc ân 

thánh Phaolô”. 

- Ba là có những cuộc hôn nhân vốn đã không 

thành sự ngay từ đầu, vì mắc phải một hoặc nhiều 

ngăn trở như đã kể ở trên. 

4. H. Ly thân là gì? 

T. Ly thân là khi hai người không còn chung sống 

với nhau, nhưng vẫn là vợ chồng. 

5. H. Hội Thánh có thể cho ly thân không? 

T. Trong một số trường hợp đặc biệt, Hội Thánh 

có thể cho ly thân. 

6. H. Những người đã ly thân có được phép kết 

hôn với người khác nữa không? 

T. Không, vì họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên 

Chúa. 

7. H. Hội Thánh có thái độ nào đối với những đôi 

vợ chồng đã ly dị và tái hôn? 

T. Trung thành với lời dạy của Đức Kitô, Hội 

Thánh không chấp nhận việc ly dị, và cũng không 

công nhận hôn nhân mới là thành sự. 

8. H. Hội Thánh mong ước gì nơi họ? 

T. Hội Thánh ân cần mời gọi họ lắng nghe Lời 

Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, thực thi bác 

ái, giáo dục con cái trong đức tin và sớm hoán cải. 

 

 

 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ: 

1. Trong gia đình hay dòng họ anh chị có cặp vợ 

chồng đang lục đục với nhau, anh chị phải làm gì 

để giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này? 

2. Đối với những gia đình anh chị quen biết mà đã 

ly thân hay ly dị, Hội Thánh đề nghị anh chị làm 

gì để giúp đỡ họï, và bằng kinh nghiệm riêng, anh 

chị thấy đâu là việc cần phải làm ngay để nâng đỡ 

họï? 

3. Đối với con cái của những gia đình bà con, bạn 

bè đã ly thân hay ly dị, anh chị có cách gì để giúp 

đỡ các cháu sống đạo và trở nên người tốt cho gia 

đình và xã hội không? 

6. CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con sống giao 

ước tình yêu của Chúa qua đời sống hôn nhân và 

gia đình, để chúng con được hạnh phúc. Chúa 

cũng muốn chúng con trung thành sống yêu 

thương hiệp nhất trong gia đình để nói lên tình 

yêu trung thành của Chúa dành cho mọi người. 

Nhưng vì yếu hèn, chúng con đã bóp méo hình 

ảnh yêu thương nhân hậu của Chúa, khi chúng 

con làm cho gia đình rạn nứt và đổ vỡ. Xin Chúa 

thương ban ơn trợ giúp, ban Thánh Thần Tình 

Yêu đến để Ngài sửa lại những lệch lạc trong đòi 

sống gia đình và dùng lửa tình yêu của Ngài liên 

kết gia đình chúng con nên một. Amen. 

 

(Xin xem tiếp trang 79) 
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Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là một năm nữa lại 

trôi qua. Mới ngày nào ca đoàn Mân Côi chúng tôi 

mừng lễ bổn mạng với đầy đủ gương mặt bá quan văn 

võ, mà năm nay mừng lễ bổn mạng, chúng tôi lại 

thiếu đi một người.  Chị đánh đàn của chúng tôi vì 

chữ hiếu đã dời về tiểu bang khác để phụng dưỡng mẹ 

già. Trong bửa tiệc chia tay, chúng tôi hết sức nuối 

tiếc.  Cha chánh xứ và ca đoàn chúng tôi đã nói lên 

lời cám ơn chị và hẹn ngày tái ngộ nếu có thể. 

 

Tháng 10 năm nay 2014, chúng tôi rất bận rộn về 

nhiều công việc khác nhau.  Nhất là anh ca trưởng 

của chúng tôi lại càng bận rộn hơn nữa. Đã quá 5 

năm sinh sống tại đất Mỹ, anh và gia đình đã phải 

nghĩ đến việc thi quốc tịch. Sau nhiều ngày rèn luyện 

bài vở, anh và gia đình gồm có 5 người đã thi đậu 

quốc tịch, đã được phát chứng chỉ là công dân nước 

Hoa Kỳ. Ca viên chúng tôi đã đến chúc mừng anh và 

gia đình trong bữa tiệc liên hoan thật ấm cúng và 

thân mật tại tư gia của anh. 

 

Không phải là “Mèo khen mèo dài đuôi” nhưng thật 

sự mà nói, ca viên ca đoàn Mân Côi chúng tôi không 

những phục vụ cho Thánh Lễ mỗi chiều thứ Bảy hằng 

tuần, mà chúng tôi còn phục vụ nhiều trọng trách 

khác nhau nữa.  Chẳng hạn như ông bà chủ tịch Hội 

Đồng Giáo Xứ vừa là ca viên của ca đoàn Mân Côi 

chúng tôi, mà không cần phải nói ai cũng biết ông bà 

có một trọng trách rât lớn lao đối với Giao Xứ nữa. 

Không phải ai cũng có thể đảm nhiệm trọng trách đó 

mà không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Ca đoàn 

chúng tôi rất tự hào về ông bà. Chúng tôi còn có một 

anh là trưởng ban phụng vụ và phòng thánh và cả 

anh lẫn chị đều là ca viên solo của ca đoàn chúng tôi.  

Chúng tôi cũng còn có một chị là hội trưởng các bà 

mẹ công giáo và cũng là ca viên của của chúng tôi.  

Ngoài ra năm nay chúng tôi đã có được một số anh 

chị em trẻ tham gia vào ca đoàn nhiều Bó của chúng 

tôi.  Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi. 

 

Không phải là để khoe khoang nhưng ở đây chúng tôi 

muốn nói lên lòng nhiệt thành làm việc nhà Chúa của 

ca đoàn chúng tôi. Chúng tôi “ca không hay, và đàn 

nghe cũng dở” nhưng chúng tôi có tấm lòng. Cho nên 

chúng tôi luôn vui mừng cảm tạ và vang lên khúc tri 

tri ân: 

Muôn muôn đời con cảm tạ ơn Chúa 

Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa 

Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 

 

Như chúng tôi đã nói trên, tháng 10 năm nay 2014 

chúng tôi rất bận rộn, vì giáo xứ Thánh Giuse đã 

được Giáo Phận Charlotte trao cho một trọng trách 

có một không hai trong mỗi một đời người của chúng 

ta. Đó là giáo xứ Thánh Giuse được trọng trách tiếp 

đón phái đoàn Bác Ái Công Giáo Hoa Kỳ đến từ 195 

giáo phận trên toàn nước Mỹ. Hằng năm một trong 

195 giáo phận trên toàn nước Mỹ thay phiên nhau để 

tổ chức ngày họp mặt cho hội Bác Ái Công Giáo Hoa 

Kỳ. Năm nay Giáo Phận Charlotte, North Carolina là 

giáo phận nhà chúng ta, được vinh hạnh tổ chức tại 

Charlotte và sẽ bế mạc vào chiều ngày 5 tháng 10 

năm 2014 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse 

của người Việt-Nam. 

 

Để tỏ lòng biết ơn hội Bác Ái Công Giáo trên toàn 

nước Mỹ đã giúp cho người Việt chúng ta đến tị nạn 

tại đất nước Hoa Kỳ này. Giáo Xứ Thánh Giuse hân 

hoan chào đón phái đoàn đến thăm giáo xứ bằng 

nhưng tiếng trống vang dội của đội múa lân của giáo 

xứ, rồi tiếp đến là đội dâng hoa cho Đức Mẹ vào 

tháng 10 tháng Mân Côi theo y phục áo dài, khăn 

đóng truyền thống của người Việt-Nam. Cùng với một 

ca đoàn tổng hợp gồm 5 ca đoàn góp lại. Chúng tôi 

không ai bảo ai, chúng tôi hát với hết cả tấm lòng của 

chúng tôi theo lời ca, tiếng nhạc. Rất đều và rất hay, 

làm cho buổi lễ thật long trọng và sốt sắng. 

 

Để sự tổ chức được tốt đẹp và chu đáo như vậy, ca 

đoàn Mân Côi chúng tôi cũng đã tham gia vào các 

cuộc tập dợt của giáo xứ. Vì thế chúng tôi rất bận 

rộn, vừa phải lao chuẩn bị cho lễ bổn mạng, vừa phải 

tập dợt với ca đoàn tổng hợp nên lễ bổn mạng của 

chúng tôi kém phần chuẩn bị, nhưng chúng tôi cũng 

đã mừng lễ bổn mạng thật tốt đẹp và sốt sắng bằng 

những thành tâm, thiện ý của chúng tôi. 

 

Sau hết, chúng tôi xin mời gọi anh chị em giáo dân, 

có thể được tiếp tay với chúng tôi tham gia ca đoàn 

chúng tôi để ca tụng Chúa, ca tụng Mẹ Mân Côi. Và 

với chuổi Mân Côi hằng ngày, sau khi tắt thở chắc 

chắn Mẹ sẽ bào chữa cho chúng ta trước tòa Chúa và 

nhất là nơi chốn luyện ngục cực hình Mẹ sẽ không 

bao giờ quên chúng ta. Vì chuổi Mân Côi là một 

huyền nhiệm sống ngay cả đời này và đời sau mãi 

mãi. 

MỘT CA VIÊN  
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Nguồn Gốc & Ý Nghĩa  

 Hội Đền Tạ Thánh Thể được thành lập 

vào năm 1988. Đây là một trong những hội đoàn 

tiên khởi của cộng đoàn dân Chúa Việt Nam tại 

giáo phận Charlotte. Hội được lập ra nhằm qui 

tụ và hướng lòng các giáo hữu về trung tâm điểm 

của đức tin công giáo, đó là Thánh Thể, là Mình 

Thánh Chúa Kitô, và để khích lệ hội viên tôn vinh 

Thánh Thể Chúa bằng cách chầu thánh thể và 

sống đời phạt tạ. 

 Hội chọn hai việc Đền và Tạ để diễn tả ý 

nghĩa và đường hướng tu đức của mình. Việc thứ 

nhất là đền tội, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng có 

một ý thức là muốn đền bù lại những lỗi lầm của 

bản thân mình hoặc lỗi lầm của người khác. Vì 

thế chúng ta đọc kinh, cầu nguyện và làm việc 

bác ái là để bày tỏ lòng ao ước được đền bù tội 

lỗi của mình. Hội Đền Tạ cùng nhau đọc kinh, 

cầu nguyện, và đặc biệt là viếng Thánh Thể và 

tham dự Thánh Lễ để xin đền tội cho bản thân và 

cho những anh chị em khác.  

 Việc thứ hai mà Hội Đền Tạ chú trọng là 

biết tạ ơn Chúa. Vì thế, Hội Đền Tạ cùng nhau 

dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua các lời kinh 

nguyện và qua việc Chầu Thánh Thể, cũng như 

tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Một 

cách đặc biệt, Hội tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho 

Giáo Hội các vị linh mục và tu sĩ. Thêm vào đó, 

Hội cũng tạ ơn Chúa đã ban xuống muôn ơn lành 

trên gíao xứ và trên mỗi anh chị em giáo dân. 

Hội Đền Tạ là một hội đoàn rất ý nghĩa và cần 

thiết, dễ tham gia và rất thiết thực cho đời sống 

thiêng liêng của chúng ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý Chỉ Cầu Nguyện  

 Cầu nguyện cho giáo hội, cho linh mục và 

các tu sĩ nam nữ. Cầu nguyện, khuyến khích và 

nâng đỡ ơn gọi làm linh mục và tu sĩ.  

Sinh Hoạt của Hội Viên 

- Mỗi ngày đọc một kinh Lạy Cha, một kinh 

Kính Mừng, một kinh Sáng Danh với ý chỉ 

đền tạ 

- Mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ 8:30AM, 

các hội viên đọc kinh cầu nguyện chung 

trong nhà thờ từ 9:30AM đến 10:00AM  

- Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, các hội viên 

họp mặt lúc 9:30AM đến 10:00AM 

- Mỗi năm mừng Lễ Bổn Mạng vào Lễ Kính 

Mình Máu Thánh Chúa Kitô  

- Mỗi khi có một hội viên qua đời, các hội 

viên họp mặt đọc kinh và dâng Thánh Lễ 

cầu nguyện cho linh hồn của người quá 

cố 

- Mỗi khi họp mặt, các hội viên được 

khuyến khích học hỏi Lời Chúa, và giúp 

đỡ nhau trong đời sống tu đức. Các hội 
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viên dùng những cảm nghiệm lành thánh 

làm nền tảng cho việc giáo dục con cái 

trong gia đình, cũng như mang tình yêu 

hy sinh vào trong đời sống với tinh thần 

bác ái vị tha 

- Các hội viên cũng được mời gọi tham gia 

đóng góp, tuỳ lòng hảo tâm, vào việc đào 

tạo ơn gọi của giáo phận Charlotte.   

Ơn Ích Của Việc Chầu Đền Tạ Hằng Tuần 

 Thánh Thể là trung tâm điểm của đời 

sống đức tin công giáo. Thánh Thể là nguồn 

mạch ân sủng cho đời sống hằng ngày. Nơi 

Thánh Thể, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô vì Chúa 

đang hiện diện trong Thánh Thể. Chính vì thế, 

mỗi người tín hữu được mời gọi và nhắc nhở để 

chầu viếng Thánh Thể. Riêng Hội Đền Tạ Thánh 

Thể, khi chúng ta cùng nhau chầu Thánh Thể mỗi 

Chúa Nhật, chúng ta được thêm lòng mến Chúa 

và lãnh nhật những ơn ích để giúp chúng ta sống 

một cách bình an và hạnh phúc.  

 Khi chầu Thánh Thể, chúng ta cũng lần 

chuỗi Mân Côi. Đây là việc đạo đức vô cùng ý 

nghĩa bởi vì chúng ta được cùng với Mẹ Maria 

thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Việc chầu Thánh 

Thể và lần chuỗi Mân Côi chính là lúc chúng ta 

cùng hiệp lời cầu xin cho ơn gọi làm linh mục và 

tu sĩ vì thiên chức linh mục bắt nguồn từ tình yêu 

thương của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. 

Các linh mục và tu sĩ nam nữ chính là những 

người con của Đức Mẹ Maria, vì thế, việc cầu 

nguyện cho ơn gọi làm linh mục là một việc vô 

cùng cần thiết.   

Mời Gọi 

 Hội Đền Tạ thiết tha mời gọi tất cả quý 

ông bà và anh chỉ em ở mọi lứa tuổi tham gia. 

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với hội trưởng 

hoặc là đến tham dự các giờ đọc kinh và cầu 

nguyện chung với các hội viên theo các giờ sinh 

hoạt nêu trên.  

NGUYỄN THỊ ĐIỆP 

Hội trưởng Hội Đền Tạ Thánh Thể  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cánh Én Mùa Xuân 
Tác giả: Nguyên Đỗ 

 

Cánh én về trong mộng  

Chở theo ánh nắng xuân  

Đưa về muôn hy vọng  

Cho mùa Đông hết buồn  

 

Khoảng trời xanh cao rộng  

Nắng hồng soi muôn hoa  

Dưỡng nuôi mầm, nụ sống  

Mùa Xuân ấm hồn ta  

 

Cánh én tình nho nhỏ  

Bay sớm mai nắng hồng  

Lá thư xanh vừa mở  

Mặn nồng khơi mênh mông  

 

Mùa Xuân về đây đó  

Mùa Xuân trên quê hương  

Nụ hoa tình chớm nở  

Ngọt ngào trong yêu thương 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/10056/Nguyen_Do/
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Cứ tới mùa thu là tôi thích ngồi nhìn lá 

rụng, và khi nhìn lá rụng thì tôi lại nghĩ đến kiếp 

người và bản thân của mình. Tôi cũng giống như 

những chiếc là vào thu, nhưng không biết mình 

sẽ là chiếc lá nào và rụng vào lúc nào: sáng sớm, 

hay giữa trưa, lúc hoàng hôn, hay lúc nửa đêm 

về sáng. Có lẽ những suy nghĩ này giúp cho bản 

thân tôi biết sửa soạn cho giây phút mà không ai 

biết lúc nào? 

Đang ngồi suy nghĩ miên man về bản thân 

và kiếp người, tôi lại nghĩ sang đến chuyện gia 

đình. Một gia đình bắt đầu bằng một đám cưới, 

rồi sau đó lại vui mừng vì có "phần tử mới" trong 

gia đình. Thật là một hồng phúc khi gia đình có 

con nhỏ. Cho dù gia đình có nhiều con hay ít 

con, cha mẹ rất vui vì nghe tiếng cười nói của trẻ 

thơ mà quên đi bao mệt nhọc. Nhưng rồi ngày 

tháng trôi qua, các con lớn dần và đi học. Lớn 

hơn nữa là đến lúc chúng có bằng lái xe. Lúc này 

là lúc cha mẹ vừa mừng vừa lo. Cứ mỗi lần con 

chưa về là cha mẹ đứng ngồi không yên, nhất là 

đến đêm tối mà con chưa về là mẹ cứ ngồi nhìn 

qua cửa sổ để ngóng xe con. Nếu con chưa có ở 

nhà thì không tài nào mẹ đi ngủ được. 

Biết rằng lo lắng chẳng làm nên tích sự 

gì, nhưng có lẽ đó là bản tính thiêng liêng của 

tình mẫu tử. Và có lẽ khi nào con mình làm cha 

làm mẹ, thì lúc đó chúng nó mới hiểu được tấm 

lòng của cha mẹ. Dòng đời tiếp nối, rồi các con 

bắt đầu vào đại học. Cha mẹ chỉ còn biết cầu 

mong cho con mình lo học đàng hoàng tử tế. Sớm 

tối chỉ biết cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria 

giúp các con được bình yên đừng nghe lời bạn bè 

xấu. Thật không biết phải diễn tả như thế nào mà 

mỗi khi nghe biết con mình tham gia làm việc bác 

ái, lòng cha mẹ cảm thấy vui mừng vô cùng. 

Rồi đến ngày các con ra trường, lòng mẹ 

lại vui mừng khôn tả, nhưng tại chen lẫn sự lo 

lắng và cầu mong cho con tìm được công ăn việc 

làm đàng hoàng tử tế. Đây cũng là lúc chúng bắt 

đầu có nơi ở riêng tư, có khi ở gần hoặc có khi ở 

xa. Bây giờ cha mẹ chỉ còn biết dặn dò: “Con 

phải luôn biết mến Chúa và yêu người, đó là 

hành trang cha mẹ tặng con để đem vào đời.”  

Đến đây cha mẹ cứ tưởng là mình bớt lo, 

nhưng mà không phải vậy. Phần xác thì ấm no 

nhưng còn phần hồn thì sao đây? Chúng có còn 

nhớ đi lễ và đọc kinh cầu nguyện không? Thôi thì 

cứ gọi điện thoại cho chúng để nhắc nhở vậy. Có 

đứa nghe điện thoại, có đứa thì không, nếu mẹ có 

hỏi thì đứa nào cũng trả lời: “Con biết mà mẹ, 

con nhớ mà!” Chỉ mong sao các con nhớ lời mẹ 

dặn là đừng bao giờ quên Chúa. 

Rồi đến ngày con mình giới thiệu bạn trai 

hoặc bạn gái, thì lại vừa mừng vừa lo. Rồi khi 

chúng nó quyết định làm đám cưới, thì lại vừa 

mừng và vừa lo đám cưới cho nó. Sau đám cưới, 

khi chúng có con, lúc đó thì lại lo cho cháu, 

thương cháu và bây giờ thêm một job mới nữa là 

giữ cháu. Ngày xưa bế con, bây giờ thì bế cháu, 

thật là hạnh phúc vô cùng. Trong sự lo lắng và 

mệt mỏi, có một niềm vui và hạnh phúc không tả 

được, có lẽ đó là hạnh phúc gia đình mà cha xứ 

muốn đề cao trong năm nay. 

Là một bà mẹ công giáo và là hội viên 

của hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tôi muốn chia sẻ 

một chút tâm tình của một người mẹ, và sau đó 

tôi muốn giới thiệu và mời gọi quý chị tham gia 

vào hội. Tôi nhận thấy Hội Các Bà Mẹ Công 

Giáo rất hữu ích cho bản thân tôi. Trong hội 
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chúng ta có dịp cùng nhau thánh hóa bản thân và 

cầu nguyện cho gia đình. Từ ngày thành lập hội 

Các Bà Mẹ Công Giáo cho đến nay, hội đã có 

hơn 70 chị hội viên, và trong đó đã có 4 chị hội 

viên được an nghỉ trong Chúa. Tất cả chị em 

chúng tôi đều coi hội như một gia đình thứ hai, 

cho nên không có cuộc chia ly nào mà không có 

bùi ngùi thương nhớ. Mặc dầu các chị không còn 

sinh hoạt với chúng tôi nữa nhưng chúng tôi 

không bao giờ quên cầu nguyện cho các chị 

trong những phiên họp hàng tháng. 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chúng tôi xin 

kính mời toàn thể quý chị bớt chút thời giờ đến 

nhà thờ, để cùng hội chúng tôi tham gia sinh hoạt 

mỗi tuần và họp mặt mỗi tháng. Chúng tôi lại có 

thêm chương trình đọc kinh kính Lòng Chúa 

Thương Xót lúc 3 giờ chiều mỗi Chúa Nhật hàng 

tuần trong nhà thờ. Chúng tôi đã bắt đầu chương 

trình đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót vào chiều 

Chúa Nhật được hơn 1 năm, và chúng tôi luôn 

mong ước được sự tham gia đông đảo của quý vị 

để chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một giờ 

kinh để cảm tạ lòng thương xót của Người.  Chúa 

Giêsu đã hứa sẽ ban nhiều ơn lành cho những ai 

có lòng tôn sùng lòng thương xót Chúa. 

Trước thềm năm mới, Hội Các Bà Mẹ 

Công Giáo chúng con xin kính chúc cha xứ được 

hồn an xác mạnh, càng ngày càng thánh đức. 

Hội cũng xin kính chúc toàn thể quý vị trong 

Giáo Xứ Thánh Giuse được muôn hồng ân Chúa 

và luôn biết đoàn kết yêu thương nhau trong 

vòng tay từ ái của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. 

Xin gia đình Thánh Gia luôn luôn chúc lành cho 

mọi gia đình. Lạy Cha nhân lành, xin ban cho chị 

em chúng con nên thánh trong lời nói và trong 

việc làm. 

M.C.C 
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1. Những Ngày Dự Khóa 

 Mỗi lần cha xứ có thông báo CTTTHNGĐ 

có mở khóa căn bản mời các anh chị ghi danh là 

làm tôi nhớ đến những ngày đã dự khóa. Năm 

2005 có khóa học căn bản đầu tiên tại Charlotte 

vào tháng 7 do cha sáng lập Chu Quang Minh về 

giảng dạy. Buổi học bắt đầu từ tối thứ Sáu, ngày 

thứ Bảy và kết thúc sau thánh lễ chiều Chúa Nhật. 

Sau khóa học, các gia đình của các anh chị khóa 

viên đã được cha đả thông kinh mạch các huyệt 

đạo "âm dương." Cha đã giúp chúng tôi nhận ra 

những khuyết điểm của bản thân mình: "biết lỗi, 

nhận lỗi, xin lỗi" và nhìn ra được những ưu điểm 

của người khác nhất là những người thân nhất 

của mình. Chúng tôi đã học được kỹ năng và nghệ 

thuật gìn giữ hạnh phúc gia đình: "hạnh phúc 

đang trong tầm tay." Tìm thấy được niềm vui 

trong đau khổ, nước mắt tran hòa nhưng đầy 

hạnh phúc.  

- Biết cầu nguyện và noi gương gia đình Thánh 

Gia. 

- Biết cảm thông và sống theo lời Chúa dạy. 

- Biết lắng nghe và kính trọng nhau lúc vui cũng 

như khi buồn. 

- Biết nhẫn nhục và hòa giả khi tính tình và cách 

cư xử khác nhau. 

- Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình 

cho đến ngoài xã hội. 

- Biết lấy gương lành và giáo dục con cái. 

- Biết thường xuyên đọc kinh hôn nhân gia đình 

và nguyện xin 3 Đấng Giêsu Maria Giuse gìn giữ 

chúng con vì đời chúng con sóng gió 3 đào. Xin 

Thần Linh Chúa ban ơn can đảm kiên trì. 

- Gia đình chúng con trẻ già xung khắc. Xin ban 

ơn quảng đại thứ tha để chúng con an vui chấp 

nhận lẫn nhau. 

Và bây giờ sau khóa học chúng tôi đã tông đồ 

song đôi để xây dựng nước Chúa muôn đời. Các 

anh chị sẽ thông cảm nhận hết được những tâm 

tình, cảm xúc vì những lời viết của tôi không diễn 

tả hết được trừ khi nào các anh chị là những khóa 

viên. 
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2. Những Buổi Sinh Hoạt Picnic Đi Biển 

 Vào những tháng mùa hè hàng năm, 

CTTTHNGĐ cũng hay tổ chức những buổi picnic 

gia đình, có năm thì tại sân nhà thờ, có năm đi 

chơi xa đi biển hoặc ra bờ hồ, ra đảo... Đó là 

những ngày thư giãn vì con cái sau một năm học 

có những ngày nghỉ được đi chơi. Có gia đình về 

Việt Nam hoặc đi xa thăm họ hàng nội ngoại. 

Nhưng những ai chẳng đi đâu thì tham dự những 

buổi picnic ngoài trời này để các gia đình anh chị 

em song nguyền và con cái chúng mình cùng ngồi 

lại với nhau trao cho nhau những tâm tình. Có 

những trò chơi cho các em và cũng có những trò 

chơi cho bố mẹ ông bà. Vui lắm vì các anh chị 

không thể nào mua được những thang thuốc bổ 

quý giá và tràn đầy những tiếng cười vang rộn rã 

trong yêu thương và gần gũi như vậy. Các anh chị 

có thể chia sẻ niềm vui và cùng cười với chúng 

tôi. Xin mời vô "thangtienhonnhan.blogspot.com" 

để xem. 

3. Kỷ Niệm Hôn Phối và Mừng Lễ Bổn Mạng 

 Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh là ngày lễ 

Thánh Gia Thất cũng là ngày CTTTHNGĐ mừng 

lễ bổn mạng và tổ chức mừng kỷ niệm hôn phối 

cho các anh chị đã thành hôn 5, 10, 15, 20, 

25...50 năm. Nhìn các anh chị khoác tay nhau, đốt 

chung một ngọn nến hiệp thông kỷ niệm năm 

thành hôn, sánh bước với nhau tiến vào nhà thờ 

lòng tôi thật xúc động. 

 Cuộc sống gia đình như một con đường 

mà đích tới là những hạnh phúc như là ân huệ 

Chúa ban cho cuộc sống ở trần gian. Con đường 

ấy có những bằng phẳng suông sẻ mà cũng không 

ít những gập ghềnh khúc khuỷu. Có những lúc 

bước đi trong ánh sáng chan hòa mà cũng lắm lúc 

như đang dò dẫm trong bóng tối. Ngọn nến đã 

được thắp sáng để soi bước chân đi trên con 

đường hạnh phúc hôn nhân gia đình. Ánh sáng sẽ 

rực rỡ hơn nhờ nguồn dầu đầy ắp yêu thương 

nâng đỡ, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Bước đi sẽ 

vững chắc hơn nhờ nguồn năng lượng như chúng 

mình đã thề hứa: luôn chung thủy khi thịnh vượng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như 

lúc yếu đau, chúng mình cùng nhau bước cho dù 

5, 10, 15, 20, 25...50, 55 năm và đến cuối cuộc 

đời. Tạ ơn Chúa vì chúng mình vẫn ở bên nhau, 

cần có nhau và là tông đồ song đôi để loan truyền 

tình yêu thương của Chúa nhân từ. Xin chúc quý 

anh chị thật là hạnh phúc. 

 

KHANG & THANH    
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CTTTHNGĐ) 
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Xin cho chúng con biết lắng nghe, vâng, 

lắng nghe tiếng lòng của mỗi anh chị em trong ca 

đoàn của chúng con.  Trong mỗi tiếng lòng của 

mỗi người có thể là khúc nhạc buồn hoặc khúc 

nhạc vui, có lúc là những nốt trầm, có khi là 

những nốt bổng.  Xin cho mỗi người chúng con 

lắng nghe nhau để chia sẻ cùng nhau, để xây 

dựng nhau đê tâm hồn của mỗi người thăng hoa, 

trong sáng.  Cứ mỗi năm đến mùa tịnh tâm, bổn 

mạng của ca đoàn, chúng con cùng ngồi lại tạ ơn 

chúa đã ban cho chúng con một năm qua biêt sốt 

sắng trong lời ca, tiếng nhạc ca tụng vinh danh 

Chúa.  "Ở là ở cùng con, xin Ngài hãy ở cùng 

con". Vâng, chúng con chẳng xin gì cho riêng 

mình từ vật chất, tiền tài, danh vọng, chỉ xin 

Người, thiên Chúa của tình yêu hãy ở với chúng 

con, đồng hành với chúng con trong cuộc sống lữ 

thứ trần gian này. 

 

Thắp sáng lên những ngọn đèn tha thứ 

Cho yêu thương bao phủ khắp nhân gian 

Thắp sáng lên những câu kinh, lời nguyện 

Để đức tin chúng ta luôn vững vàng 

 

Thắp sáng lên những ngọn đèn chia xẻ 

Với người thân, bè bạn chung quanh mình 

Góp bàn tay nâng người nghèo đứng dậy 

Để lắng nghe những nhịp đập hồi sinh 

 

Thắp sáng lên những ngọn đèn sửa đổi 

Những lỗi lầm con đã phạm hôm qua 

Xin cho hôm nay, tâm hồn con nên mới 

Để con hân hoan hát dâng Chúa bài ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu thương, chính là dấu chỉ Thiên Chúa 

dùng để thiết lập và mạc khải vương quyền của 

Chúa trên cả mọi sự. Chúa Giêsu Kitô là vua, 

Ngài làm vua bằng tình yêu thương và để gieo rắc 

khắp nơi tình yêu thương đó,  Xin cho ca đoàn 

chúng con được gội sạch những bất hòa, hiềm 

khích, ghen ghét của đời thường, được nhận biết 

ánh sáng Chúa Kitô qua sự chia sẻ, cảm thông với 

tất cả những mảnh đời nghèo khó, được canh tân 

đời sống đức tin qua việc cầu nguyện bằng những 

bài thánh ca hàng tuần, đươc can đảm bước vào 

trong nước yêu thương của Chúa bằng con đường 

thập giá mà Chúa đã đi qua. Amen 

C.V. 
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Từ thưở xa xưa cha ông ta đã quan tâm đến hạnh 

phúc gia đình, và đặt nặng tình nghĩa trong gia 

đình. Cho nên khi nói đến hạnh phúc của gia 

đình, thì bao giờ người ta cũng nghĩ ngay tình 

cảm vợ chồng đối với nhau. Theo dòng lịch sử, 

cha ông ta đã có rất nhiều ca dao nói về hạnh 

phúc gia đình. Tôi xin được chia sẻ một ít ca dao 

nói về hạnh phúc gia đình. Ví dụ như đối với 

những người phụ nữ ngày xưa đã có chồng, và 

họ đã biết một mực chung thủy với chồng: "Đi 

đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lành 

lùng thiếp cam." 

 

Vợ chồng sống với nhau thì làm sao tránh khỏi 

những va chạm, lời qua tiếng lại, nhưng họ luôn 

giữ ý tứ cho nhau và thông cảm cho nhau. "Đốn 

cây ai nỡ giết chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi 

lại thương." Vợ chồng phải biết cùng nhau chia 

sẽ lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan. "Canh 

bầu mà nấu râu tôm, chồng chan vợ húp gật đầu 

khen ngon," hoặc "nhà anh chỉ có một gian, nửa 

thì làm bếp nửa toan làm buồng." Hạnh phúc gia 

đình đôi khi quan niệm rất đơn giản, "đèn người 

tỏa sáng tứ phương, đèn tôi tỏa sáng đầu giường 

nhà tôi." Hạnh phúc họ có được khi thông cảm 

và hiểu nhau, vợ khen chồng qua câu:  

Chồng em vừa xấu vừa đen 

Vừa kém nhan sắc, vừa hèn chân đi 

Chồng em rỗ sứt rỗ sì 

Chân đi chữ bát, mắt thì ngưỡng thiên 

Bao giờ cho đến tháng Giêng 

Bắt chồng em đến khiêng chiêng cho làng. 

Chồng cũng biết nựng vợ qua câu: 

Lỗ mũi em thì tám gánh lông 

Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho 

Đêm nằm thì ngáy o o 

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà 

Đi chợ thì hay ăn quà 

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm 

Trên đầu những rác cùng rơm 

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm trên đầu." 

 Người vợ cũng biết khuyên chồng và hy 

sinh cho chồng trên đường công danh, "Khuyên 

chàng đọc sách ngâm thơ, dầu hao thiếp rót, đèn 

mờ thiếp khêu." Người phụ nữ khi đã có chồng 

thì một lòng chung thủy, "Chồng ta áo rách ta 

thương, chồng người áo gấm, xông hương mặc 

người!"  

 Vợ chồng nhường nhị nhau qua câu ca 

dao, "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa 

chẳng đời nào khê." Có lẽ những bí quyết để có 

được hạnh phúc gia đình đã được cha ông ta 

truyền lại trong ca dao, nhưng đôi khi chúng ta 

quên hoặc không để ý. Tôi thiết nghĩ nếu chúng 

ta luôn ghi nhớ những điều mà ông cha ta đã căn 

dặn và thi hành thì chúng ta sẽ có được hạnh 

phúc gia đình. 

 

HỘI VIÊN LEGIÔ 
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Chuyện kể về một vị thiền sư cùng mấy đệ tử 

đang trên đường tìm học đạo. Một ngày kia, sau 

một ngày vất vả ngược xuôi, thầy trò cùng vào 

nghỉ trong một ngôi nhà hoang bên đường. Một 

đệ tử được phân chia việc nấu ăn, còn các đệ tử 

khác vào rừng kiếm củi. Trong khi vị thiền sư 

đang tụng kinh, thình lình có cơn gió lốc thổi 

qua, bụi bay mù mịt. Vị thiền sư nhìn ra chỗ đệ 

tử đang nấu ăn, và thấy hình như đệ tử kia đang 

ăn vụng. Vị thiền sư nghĩ trong lòng rằng: Đệ 

tử kia đã theo ta mấy năm nay, và là người ta 

tin tưởng và hy vọng nhất, tại sao lại có lòng 

tham như vậy? Khi các đệ tử đã về đầy đủ, tới 

bữa cơm mọi người cùng ăn. Riêng đệ tử nấu ăn 

ngồi cùng mọi người nhưng không ăn. 

 Vị thiền sư lấy làm lạ hỏi: tại sao con không 

ăn? 

 Đệ tử kia thưa lại: Thưa thầy con đã ăn rồi. 

 Vị thiền sư ngạc nhiên hỏi lại: Con ăn khi nào 

mà nói ăn rồi? 

 Thưa thầy lúc con nấu ăn, bị gió lốc thổi, bụi 

vào nồi cơm, con sợ và đã ăn cơm bẩn đó rồi. 

Vị thiền sư đỏ bừng mặt xấu hổ vì đã nghi oan 

cho đệ tử của mình. Ông thầm nghĩ rằng: chính 

mắt ta đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng ta đã không 

hiểu thấu được tấm lòng của đệ tử ta. Ta đã tu 

luyện nhiều năm, nhưng thực sự tấm lòng bao 

dung vì người khác, ta đã không bằng đệ tử của 

ta. Ta chỉ biết đánh giá qua cái bên ngoài và 

theo cảm quan của riêng ta… 

Trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã 

hội, nhiều khi chúng ta nhìn một hành động của 

người khác theo ý hướng xấu, chứ không mấy 

khi chúng ta hiểu tốt cho người. Chúa đã chẳng 

dạy chúng ta rằng: “Đừng xét đoán để khỏi bị 

xét đoán”(Mt 7,1). Chúng ta ai cũng biết điều 

này: nhân vô thập toàn, là con người ai cũng có 

lúc lầm lỗi. Tốt nhất ta hãy lấy lòng bao dung 

mà bỏ qua và tha thứ cho người khác để cho 

lòng thanh thản. Chúa đã dạy: Hãy tha thứ thì 

sẽ được thứ tha.(Lc 6,37) 

Có khi nào bản thân chúng ta nghĩ rằng: Biết 

đâu người khác cũng đang phải chịu đựng 

những lỗi lầm, những cách hành xử vô tâm của 

tôi gây ra không? Khi nghĩ được điều đó, có lẽ 

tôi đã không đối xử khắt khe trước những lỗi 

lầm của người khác. Chương trình Thăng Tiến 

Hôn Nhân Gia Đình với mục đích: “Yêu thương 

gần gũi bằng việc làm,” và đặt trên nền tảng 

(đá nở hoa năm cánh): Khiêm nhường biết lỗi, 

nhận lỗi, sửa lỗi, xin lỗi, tha lỗi. 

Tôi tham gia chương trình cũng đã lâu, nhưng 

thực sự còn rất nhiều điều cần học hỏi nơi các 

anh chị song nguyền khác.Với bản tính yếu đuối 

của con người, tôi còn cần ơn Chúa qua lời cầu 

nguyện hằng ngày. Vì không có Chúa mọi cố 

gắng đều không mang lại kết quả nào. Trong 

cuộc sống gia đình, có những sự việc coi rất 

nhỏ, nhưng đôi khi lại mang lại một hậu quả 

nghiêm trọng, như câu truyện “CON RUỒI” 

xẩy ra trong một gia đình  mà nguyên nhân do 

vợ chồng không kiềm chế được tính tự ái: 

Một lần kia anh chồng bị bệnh, chị vợ pha cho 

một ly sữa. Anh uống một hơi thì nhìn thấy có gì 

giống con ruồi trong ly sữa. Anh nôn ọe liên 

hồi. 

Chị vợ dưới bếp đi lên hỏi: Sao vậy anh? 

Anh chồng gắt lên: Có người chết trôi trong ly 

sữa kìa. 

Chị vợ cầm ly sữa lên nhìn: Ấy chết, cho em xin 

lỗi. Nó vào khi nào vậy? 
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Ai mà biết được, chắc là cô biết tôi ghét mấy 

thứ đó, nên bắt nó bỏ vào chứ gì? 

Anh cứ nói vậy, chắc tại em sơ ý. 

Cô sơ ý hoài vậy? 

Đã làm thì có lúc cũng phải sai chứ, nhân vô 

thập toàn mà. Chị vợ đáp. 

Thế cô định bảo là tôi lười chảy thây ra hả, cô 

nói với chồng cô, với người ốm như thế hả. 

-Em đâu có ý đó. 

Thế là vợ chồng bắt đầu lôi hết mọi chuyện từ 

thuở nào, tưởng như đã chôn kín trong lòng ra 

sát phạt nhau. Chồng kể tội vợ, vợ kể tội chồng 

như có ma đưa lối, quỷ đưa đường. Cuối cùng 

anh chồng quát lên: thôi hành hạ nhau như thế 

đủ rồi, tôi biết là không thể sống với một người 

như cô được nữa rồi, tôi không ngờ cô tồi tệ 

như vậy. Tôi sẽ ly dị. 

Chị vợ: cái đó tùy anh. Và cầm ly sữa định bước 

đi. 

Anh chồng: không được, phải để đó, tôi mang 

ra tòa làm bằng chứng. 

Anh chồng lấy giấy bút viết đơn ly hôn với tốc 

độ 100 miles/giờ, ký tên và đẩy tờ giấy về phía 

chị vợ. Chị vợ cầm bút ký cái rẹt, không cần biết 

trong đó viết gì, và bỏ đi vào phòng đóng cửa 

cái rầm. 

Anh chồng cầm ly sữa lên ngắm nghía, thấy con 

ruồi nằm bẹp dí trông là lạ, lấy cái tăm vớt nó 

ra. Thôi chết nó là cái bã trà!!! 

Người Anh có một câu nói rất hay: “let 

bygones, be bygones”. 

Đúng vậy,chuyện gì đã qua thì hãy cho qua 

luôn, nghĩa là hãy tha thứ chữ đừng đay nghiến 

nhau, đừng làm khổ nhau hoặc tự làm khổ chính 

mình. 

Đúng là: “thấy vậy mà không phải vậy”. 

 

VŨ HOÀNG 

Một song nguyền CTTTHNGD Giáo xứ Thánh Giuse 

 

 

Em Mãi Là Mùa Xuân 
Cao Nguyên 

Em mãi là mùa xuân  

giữa trời đông bão nổi  

tình ươm ngọn nắng hồng  

trên cánh đồng tuyết rối. 

  

Em mãi lòng phơi phới  

giữa trăm nỗi nhọc nhằn  

không nao lòng bước vội  

trên những lối đời qua. 

  

Em mãi lòng thiết tha  

với niềm tin rất mới  

dẫu giữa cõi người ta  

chứa bao điều gian dối. 

  

Em mãi mãi tuyệt vời  

trong lời thơ anh viết  

như một đóa hồng tươi  

nở cánh ngời thanh khiết. 

  

Em mãi không quay lưng  

nhìn từng vùng khắc nghiệt  

không đắm nhìn trong gương  

soi u buồn da diết. 

 

Em mãi đời có được  

từng bước, bước nhu mì  

nhìn chân tình phía trước  

không bao giờ biến di. 

 

Em mãi trong lòng anh  

mùa xuân và nắng mới  

ánh mắt nhìn long lanh  

khoe nụ cười tươi rói  

mùa xuân em, mùa xuân  

tình yêu ơi! vời vợi! 
 

http://poem.tkaraoke.com/10223/Cao_Nguyen/
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Ngày lễ tạ ơn qua đi với dư âm ngọt ngào 

trong không khí đầm ấm của sự đoàn tụ gia đình. 

Khi tiệc đã tan, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn 

lại anh L. và tôi. Trong cái vắng lặng, cô tịch của 

đêm đen, anh đã trải lòng mình để vơi đi nỗi nhớ. 

Anh nhớ thằng nhóc con anh, cho dù "thằng 

nhóc" bây giờ đã lớn, đã lấy vợ và có một cuộc 

sống ổn định. Anh nhớ nó vì Thanksgiving năm 

nay nó không thể về thăm anh.  

 Mùa đông đầu tiên của anh trên đất Mỹ 

là mùa đông năm 1992 thuộc vùng đông bắc Hoa 

Kỳ. Hai cha con ngỡ ngàng tới phi trường với 

một chiếc valy nhỏ. Tiếng Anh chủ yếu là động tự 

"tu quơ" (giơ tay ra hiệu). Tuy đã đoán biết là 

thời tiết rất lạnh nhưng anh không ngờ nó lại 

lạnh khủng khiếp đến thế, với nhiệt độ -10F hai 

cha con run lập cập, thấy vậy, người hướng dẫn 

đã cởi chiếc áo khoác của anh ta đang mặc trao 

cho anh. Một nghĩa cử tử tế mà anh chưa bao giờ 

quên. Anh ôm lấy con và lặng lẽ đi theo chàng 

trai nước ngoài xa lạ để về căn nhà mà chính phủ 

cho ở tạm. Anh cố gắng giữ khuôn mặt bình thản 

nhưng thực ra trong lòng anh rất lo lắng.  

 Sau khi hôn nhân bị đổ vỡ, anh đã rất vất 

vả để có thể cùng với đứa con trai nhỏ của anh 

được đến định cư tại Hoa Kỳ. Thời gian đầu, với 

số tiền trợ cấp nhỏ nhoi của chính phủ trong 6 

tháng , anh phải dùng đến tài kế toán của một kế 

toán chuyên nghiệp mới có thể trang trải cho 

cuộc sống. Anh hội nhập vào xứ người với cảnh 

gà trống nuôi con. Vừa đi học, vừa đi làm. Vừa 

làm cha, vừa làm mẹ, mong sao cho con được 

hạnh phúc. 

 Lịch làm việc của anh đều đặn như chiếc 

đồng hồ. Sáng dậy sớm cho con ăn sáng, chuẩn 

bị mọi thứ cho con đi học, hai cha con đi bộ 

khoảng 300m để đến trạm chờ xe school bus, cho 

con lên xe rồi tới lượt bố đi học. Bố tan học trước 

về nhà, đợi con về tắm rửa, cho con ăn xong thì 

bố đi làm, con ở nhà một mình chơi với trẻ con 

hàng xóm. Có lần anh đi làm về khoảng 11h đêm, 

đến trước cửa nhà, anh giật mình vì thấy thằng 

bé vẫn đứng đợi ở trước cửa, anh hỏi: "Sao con 

vào nhà ngủ trước đi?" Thằng bé trả lời: "Con 

chờ ba, con sợ ma nên không dám vào nhà." 

Nghe con nói mà thương đứt ruột, anh ẵm thằng 

bé vào lòng mà sống mũi cay cay.  

Anh vẫn phải đi làm khuya, anh không có 

sự lựa chọn nào khác. Anh ước chi anh có thể 

phân thân làm hai, một nửa đi làm kiếm tiền, một 

nửa ở nhà với con...Đêm đêm, hai cha con nằm 

ngủ, thằng bé kể chuyện trường, chuyện bạn và 

bắt đầu quên dần tiếng Việt. Câu nói của nó pha 

nửa Việt nửa Mỹ nghe mới ngộ nghĩnh làm sao! 

Anh cố gắng giữ tiếng Việt cho con bằng cách kể 

chuyện đêm khuya. Truyện cổ Hy Lạp, truyện cổ 

tích Việt Nam, và cổ tích do anh...sáng tác nữa. 

Kho truyện con nít trong anh ngày qua ngày cạn 

dần, anh đang phân vân thì chợt nhớ đến Phúc 

Âm. Chẳng phải trong Cựu Ước có những truyện 

rất hay như thần thoại đó sao? Cứ như thế giấc 

mơ của thằng bé đã được anh dệt bằng câu 

truyện "thần thoại" của Phúc Âm. 

 Thông thường, hai cha con đi chợ tuần 

một lần. Thuở ấy, vào cuối tuần thì xe bus cứ 

cách một giờ mới có một chuyến. Mùa hè đứng 

đợi xe bus cũng vui, có người qua, kẻ lại, nói 

chào vui vẻ. Còn mùa đông mà phải đợi xe bus là 

một cực hình. Tram xe chỉ đỡ được tuyết phủ lên 

người, còn giò thì lùa vào tận xương tủy., cái 

lạnh làm cho máu huyết dường như từ từ đông 

cứng lại. Hai cha con đứng co ro chờ đợi xe đến, 

thằng bé qua lạnh cứ nói liên tục "Mình về nhà đi 

ba, con lạnh qua!" Anh lấy tà áo của mình 

choàng qua vai con, ôm con sát vào người mà 
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lòng thương con vô hạn. "Ừ, xe sắp đến rồi, mình 

sẽ về nhà nhanh thôi." 

 Cha con anh không có bất cứ người thân 

nào ở đây, đi đâu cũng chỉ có "một già, một trẻ." 

Bạn bè của anh thấy thế cũng gợi ý xa xôi để cho 

tổ ấm của anh được trọn vẹn, nhưng sâu thẳm 

trong anh hơi ngập ngừng, anh giống như: "con 

chim bị ná sợ làn cây cong" và anh cũng nghĩ: 

Nếu người ấy thương con ít hơn anh thì sẽ ra 

sao? Anh gác lại hạnh phúc riêng và tự nhủ với 

lòng "Hãy đợi đã." Anh hài lòng với hoàn cảnh 

hiện tại. Anh hạnh phúc nhìn thằng bé quấn quýt 

bên anh như hình với bóng. Khi anh ở nhà, nó 

lẩn quẩn theo bên anh, khi ba nấu cơm, ba giặt 

đồ, ba làm việc nhà, miệng nó luyên thuyên kể đủ 

mọi thứ chuyện. Trong đầu nó có lẽ có một kho 

dành cho những câu hỏi. Anh chỉ tìm câu trả lời 

đủ cho nó cũng đã mệt. Tuy vất vả nhưng anh rất 

vui vì có con bên cạnh, nhìn con chơi, con ngủ, 

ngắm khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi của 

thằng bé mỗi khi đón anh đi làm về và câu nói 

giỡn chơi khi nó đói bụng: "Ba, mình nhậu đi 

ba." Anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. 

 Nếu như đường đời cứ bằng phẳng thì tốt 

biết mấy. Một ngày nọ, khi nhờ xe đi làm như 

thường lệ, xe bị hư giữa đường nên anh phải đi 

bộ đến chỗ làm. Đôi giày đang mang dưới chân 

không phải là giày đi tuyết. Trời đang có bão, 

tuyết vẫn đang rơi. Biết làm sao bây giờ? Tiến, 

thoái lưỡng nan, anh phải liều thôi. Anh lội trong 

lớp tuyết cao gần tới đầu gối. Anh tự an ủi mình: 

"Cũng giống như ngày xưa đi hành quân trong 

rừng thôi. Cố lên." Vừa đi anh vừa vẫy tay xin đi 

nhờ xe. Một chiếc vụt qua, thêm một chiếc xe nữa 

và nhiều chiếc như vậy đã đi qua, không ai để ý 

đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh của 

anh. Mặc dù thế, anh vẫn kiên trì vẫy chiếc xe kế 

tiếp, may mắn thay một chàng trai da đen đã 

ngừng lại và cho anh lên xe. Thật là một người 

có trái tim ấm áp. Một từ "thank you" không đủ 

để nói lên lòng biết ơn của anh trong lúc này. 

Nếu chiếc xe ấy không ngừng lại, biết đâu anh đã 

ngã xuống trên tuyết và chuyện xấu nhất đã xảy 

ra!  

Khi vừa đến sở làm, anh té khụy xuống 

đất, mọi người xúm lại đỡ anh lên. Ông boss tốt 

bụng đã mang thau nước ấm để anh ngâm đôi 

chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Chung quanh 

anh người thăm hỏi, người mắng xối xả: "Điên 

hay sao mà đi bộ trong thời tiết này." Ngoài tiếng 

sorry anh cũng chẳng muốn giải thích. Biết nói 

sao cho hiểu vì anh không thể lựa chọn. Cũng 

đêm đó về đến nhà lúc nửa đêm, anh thấy có một 

vài người lảng vảng gần nhà anh, anh không 

quan tâm, chợt có người đến vỗ vai anh từ phía 

sau. Anh quay lại thì bỗng hưởng trọn một cú 

đấm thẳng vào mặt và tiếng quát nạt "Đưa tiền 

đây!" Không cần anh trả lời, bọn côn đồ lục túi 

quần lấy đi chiếc bóp lép xẹp chỉ có 10 đô la và 

cái ID card, chúng chạy mất bỏ mất bỏ mặc anh 

với khuôn mặt nhuộm máu nhỏ giọt loang hồng 

trên mặt tuyết. Mở cửa vào nhà, tự chăm sóc vết 

thương. Nhìn thiên thần của anh đang ngon giấc, 

anh nghĩ tới ngày hôm nay. Nếu không có anh, 

con anh sẽ ra sao? Thằng bé vẫn hay phàn nàn 

"Ba! Sao ba đi làm hoài vậy? Ba ở nhà chơi với 

con đi.” 

 - Ừ! Bao giờ ba về hưu, ba sẽ ở nhà với 

con mỗi ngày. 

 Anh nói như đùa nhưng thật lòng cũng 

xót xa, có lẽ anh phải thay đổi thôi. Anh quyết 

định chuyển nhà, nghỉ làm đêm, lấy thêm lớp để 

rút ngắn thời gian học... 

 Ngày tháng qua đi, cuộc sống lúc đầy, lúc 

vơi, thằng bé cũng lúc khỏe, lúc bệnh và nó đã 

lớn lên với tất cả yêu thương của cha nó. Nó là 

báu vật quý giá duy nhất trên đời này đối với 

anh. Nó rất ngoan. Đi học về tự làm homework, 

tự lấy cơm ăn, tự dọn dẹp căn phòng của mình, 

không đòi hỏi bất cứ điều gì. Bạn của nó có xe 

nên thỉnh thoảng nó được đi coi phim, đi chơi với 

bạn bè vào những dịp holiday. Nõ vẫn khoe với 

mọi người rằng: "Ba con cái gì cũng biết." Nó 

coi ba nó như thần tượng. 
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 Cuối cùng rồi anh cũng tốt nghiệp ra 

trường. Anh kiếm được việc làm tốt, rồi mua 

được xe. Thằng bé sung sướng được ba chở đi 

chơi khắp nơi. Ba dẫn nó đi ăn nhà hàng, mua đồ 

chơi và làm tròn ước mơ của nó là một cái 

computer mới toanh cho nó học. Cuộc sống của 

hai cha con xoay vần theo thay đổi của giòng 

đời. Dù có sao đi nữa thì con anh vẫn là điểm tựa 

cho anh đứng dậy mỗi khi anh vấp ngã, và ngược 

lại, con anh cũng vậy. Những ngày khó khăn rồi 

cũng qua đi. Thằng bé ngày xưa bây giờ đã trở 

thành anh chàng H. to lớn, cao hơn anh một cái 

đầu. H cũng đã học xong đại học và đi làm. Anh 

chàng cũng đã biết chăm sóc ngược lại cho ba 

nó. Lòng anh luôn tràn ngập yêu thương mỗi khi 

nghĩ về con. Ước chi nó luôn ở mãi bên 

anh...Nhưng anh hiểu nó có cuộc sống riêng của 

nó, anh không muốn trở thành vật cản trên con 

đường nó đi. Anh đã chắp cho nó đôi cánh và nó 

có thể bay đi bất cứ nơi nào nó muốn, anh chúc 

phúc cho nó. Dĩ nhiên, dù nó co đi đâu nó vẫn 

luôn hiện diện trong tim anh. Anh vẫn nghe tiếng 

nó mỗi ngày qua phone, đôi lúc nó làm anh bật 

cười vì câu nói cửa miệng của anh ngày xưa hay 

hỏi nó: "Con ăn cơm chưa?" Bây giờ nó đổi 

ngược lại "Ba ăn cơm chưa?" Sự quan tâm đến 

nhau, đó chẳng phải là mật ngọt của cuộc đời 

sao? 

 Với anh, không đợi đến ngày Thanks 

Giving mới nói lời cảm ơn. Mỗi ngày anh muốn 

cùng mọi người hát bài ca cảm tạ Chúa: 

 

 Con muốn hát vang bài ca cảm tạ 

 Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban 

 Con muốn hát vang tình Người bao la 

 Với ngàn dân trên thế giới 

 Bài ca dài như dải thiên ngân. 

 

 Vâng! Anh cảm tạ Chúa mỗi ngày vì anh 

cảm nhận ơn lành của Ngài trên mỗi việc anh 

làm, trên mọi nẻo đường anh bước. Cảm ơn Ngài 

đã cho anh một đứa con yêu quý và cho anh có 

cơ hội đến sống nơi xứ sở phồn vinh và tự do 

này. Cảm ơn những người xa lạ trên đường đời 

mà anh đã thọ ơn và họ không cần đền đáp. Cảm 

ơn lời thơ đã viết rằng:  

 Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 

 Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. 

(Kahlil Gibran) 

 

Lòng tri ân và sự yêu thương đó quả thật là hạnh 

phúc. 

 

T.B. 

 

 

MÙA XUÂN SẮP VỀ 

Sương Anh 

Muà xuân sắp sữa về  

Dẫu trời còn tiết đông  

Nhưng vạt nắng mầu hồng  

Đang đến gần ta đó 

Hạt mưa xuân nho nhỏ  

Rơi nhè nhẹ ngoài hiên  

Hoà ánh nắng dịu hiền  

Lung linh như viên ngọc 

Những nụ hoa vươn mọc  

Lấm tấm chồi non xanh  

Khung cảnh thật trong lành  

Cho em đầy mơ ước 

Xuân này khác xuân trước  

Vì có anh bên đời  

Lòng rộn rã vui tươi  

Tình xuân đang phơi phới 

Có lẽ xuân về tới  

Vì đông sắp qua rồi  

Mai vàng như đang đợi  

Chờ xuân đến cười vui 

http://poem.tkaraoke.com/11969/Suong_Anh/
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Là mẹ của sáu người con đã có gia 

đình riêng, tôi xin được chia sẻ đôi chút kinh 

nghiệm về đời sống gia đình giữa vợ chồng 

trong thời đại này, là lúc mà vấn đề ly dị và 

tái hôn đang xảy ra rất nhiều trong giới công 

giáo chúng ta.  

 Là người công giáo, trước khi hai bạn 

trẻ quyết định đến với nhau và tạo dựng một 

mái ấm gia đình, điều đầu tiên phải là cố 

gắng tham dự học lớp giáo lý hôn nhân. Đây 

được xem như là một chìa khoá cần thiết để 

giúp người trẻ ý thức nhiều mặt trong cuộc 

sống, nhất là niềm tin tôn giáo, luân lý gia 

đình, cũng như nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ 

đối với con cái, đời sống thiêng liêng giữa vợ 

chồng, con cái, tâm lý đời sống vợ chồng, v.v. 

Đây là những kiến thức vô cùng cần thiết để 

xây dựng một gia đình công giáo bền vững. 

Sau khoá học này là thánh lễ hôn phối. Trong 

thánh lễ, xin 2 bạn trẻ đừng quên lời Chúa 

dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài 

người không được phân ly.” Vậy để hôn nhân 

công giáo được vững bền, vợ chồng cần đến 

với Chúa vì chỉ mình Ngài mới có thể dạy họ 

biết sao giữ tâm hồn đơn sơ,  luôn đặt niềm 

tín thác nơi Chúa, hoà hợp với nhau, tôn 

trọng và chân tình. Nhờ những điều này, vợ 

chồng mới biết tha thứ, cảm thông cho nhau, 

và tránh được nhiều đổ vỡ.  

 Tình nghĩa vợ chồng trong hôn nhân 

công giáo mời gọi hai người hiệp nhất và gắn 

bó yêu thương nhau để phát sinh hoa trái, 

cho sự sống mới rồi cùng nhau giáo dục con 

cái trưởng thành trong ơn thánh Chúa. Trong 

cuộc sống gia đình không tránh khỏi những 

lúc tranh chấp, cãi vả, nhưng tình nghĩa vợ 

chồng trong đức tin công giáo mời gọi đôi 

bạn sống đời hôn nhân với lòng chung thuỷ, 

quảng đại hy sinh cho nhau và gìn giữ cho 

êm thắm gia đình. Về vấn đề chi tiêu, trong 

gia đình cũng rất cần thiết cho hai vợ chồng 

trẻ có chương trình cụ thể về thu chi và có kế 

hoạch cho cân đối. Không nhất thiết là vợ 

hay chồng được quyền giữ tiền bạc mà nên 

để cho người có khả năng quản lý tốt; càng 

không nên tiền ai nấy giữ mà cả hai đều nên 

có trách nhiệm để tránh những trường hợp 

vung tay quá trán, và chỉ mua sắm những thứ 

cần thiết cho gia đình mà thôi.  

 Ước mong sao cho những ai đang 

sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung 

thuỷ với nhau. Xin cho họ trở nên những gia 

trưởng tận tuỵ hy sinh và những hiền mẫu dịu 

hiền đức độ. Xin cho đôi vợ chồng hiểu biết 

được trách nhiệm cao quý của bậc làm cha 

mẹ để luôn sống gìn giữ cho gia đình hết lòng 

tin yêu Chúa, biết hoà thuận và chu toàn bổn 

phận giáo dục con cái, thánh hoá gia đình 

làm dấu chứng cho tình yêu của Chúa Kitô.  

 Xin Chúa và Mẹ là niềm vui và là bình 

an, ban cho gia đình của chúng con muôn 

ngàn hồng ân và gìn giữ chúng con luôn mãi.  

 

NGUYỄN THỊ ĐIỆP 
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“Nụ cười của Cha làm ấm áp cả gia đình.  

Nụ cười của Mẹ chan hòa yên bình yêu 

thương.  

Nụ cười của Con làm tươi thắm trong gia 

đinh.” 

Vâng đúng vậy khi tôi nghe bài hát này 

làm cho lòng tôi dấy lên một cảm xúc đầy hạnh 

phúc và yêu thương.  Nhưng thực tế đời sống 

gia đình không dễ dàng như ta tưởng, trong 

cuộc sống hằng ngày thời gian trôi qua như 

con Thoi đưa.  Không bao giờ chờ ta và ta cố 

phải chạy theo mọi thứ để vất vả kiếm tiền lo 

cho gia đình được đầy đủ hơn, và có chút gì 

của ăn, của để!!! 

Gia đình tôi cám ơn Chúa, vì Ngài cho 

chúng tôi một đứa con ngoan và chồng tôi có 

công ăn việc làm vững chắc, còn tôi ở nhà lo 

việc nội trợ cơm nước và dạy dỗ chăm sóc con.  

Đối với tôi tất cả những việc đó là quá hạnh 

phúc và mãn nguyện rồi!  Nhưng dòng đời 

không như thế, một hôm chồng tôi đi làm về 

sớm tôi thấy làm lạ, ủa sao hôm nay Ba về sớm 

vậy? (Tôi gọi Ba là thay cho con tôi).  Chồng 

tôi mỉm cười và nói Anh mới được hãng cho 

nghỉ việc, tôi nghe bàng hoàng nửa tin nửa ngờ 

hỏi lại cho rõ ràng, thật hay giỡn chơi.  Thì 

chồng tôi nói sáng nay ông boss gọi vào nói 

hôm nay chỉ còn tao với mày trong department 

này thôi, hai đứa phải có một đứa đi, vì tình 

hình kính tế xuống dốc quá hãng chịu không 

nổi nữa, và đưa một xấp giấy cho xem, đọc 

xong Anh ngậm ngùi nói vậy tôi nhận (package 

hãng offer). 

Tôi nhìn nhà tôi trong ánh mắt của Anh 

thấy có một chút gì hụt hẫng và lo lắng, tôi 

hiểu được Anh sợ không lo được đầy đủ cho vợ 

con thôi.  Trong thời gian này kiếm việc làm 

rất khó khăn vì kính tế đang suy thái xuống 

dốc, có nhiều người cũng chung cảnh ngộ như 

vợ chồng tôi.  Chợt tôi nghĩ ra à chúng tôi có 

cổ phiếu trong hãng nếu kẹt mình đem ra bán 

cũng đỡ phải lo!  Nhưng hỡi ôi khi đã xui thì 

xui tận mạng, thị trường cổ phiếu tụt dốc xuống 

thậm tệ, nhà tôi xem lại hồ sơ số cổ phiếu thì bị 

tụt giá tới mức hầu như sạch túi.  Chồng tôi nói 

mình mất hết rồi em ơi!  Bao nhiêu năm dành 

dụm bây giờ trắng tay.  Sau đó nhà tôi bị ốm 

hai tuần lễ, còn tôi cứ than thở trách Chúa là 

tại sao để cho khổ như vầy.  Một hôm nhà tôi 

nói “Em ơi tuy bị mất hết tiền nhưng mình còn 

có nhau mà!” Chúng tôi nhìn nhau chợt hiểu 

ra mình còn có nhau và trên đầu mình còn có 

Chúa cũng đồng hành với mình mà sao lại thất 

vọng như không có lối thoát vậy.  Những lúc 

mình gặp khó khăn thì hầu như mình không 

nhớ đến Chúa, vì chỉ có Chúa là người Cha 

nhân từ luôn xoa dịu những vết thương của con 

cái và dắt dìu ta trên con đường đời.  Vâng 

đúng như vậy vì lo lắng cho đời sống vật chất 

quá mà chúng tôi không hề nghĩ tới đời sống 

Tinh Thần là một mấu chốt rất quan trọng 

trong đời sống gia đinh. 

Sau cuộc khủng hoảng về tài chánh, 

chúng tôi lại tạ ơn Chúa ban cho có việc làm, 

lúc này tôi suy nghĩ bây giờ còn trẻ mình phải 

bôn ba làm ăn để dành thật nhiều tiền, nào là 

để có tiền cho con đi học trường tốt, xây nhà to 

hơn, mua xe đẹp hơn để cho bằng chúng bạn 

chứ!  Thế là chúng tôi lao vào con đường danh 

lợi, chồng tôi đi làm còn tôi mua tiệm, cứ vất 

vả từ sáng tới chiều.  Chỉ tới tối thì cả nhà mới 

gặp nhau.  Tôi chở con đi học sáng còn chiều 

nhờ ông ngoại đón về, rồi ngày qua ngày cứ 

như vậy chúng tôi ít có thời gian cho con và 

cho nhau. 

 

 



Tin Yêu 2015 - Hạnh Phúc Gia Đình                                                                                                                   

 

73 
 

Một hôm khi đưa con đi học, con bé cứ 

nấn ná mãi không chịu xuống xe.  Tôi thấy lạ 

mới hỏi con có chuyện gì muốn nói với Mommy 

hả?  Con bé nhìn tôi và nói với giọng tha thiết, 

hôm nay con muốn Mẹ đón con khi tan học.  

Tôi vội nói con ơi Mẹ bận ở tiệm lắm, Bố Mẹ đi 

làm kiếm tiền để dành cho con đi học, thôi khi 

nào có giờ Mẹ đón con nhé!  Nhưng con bé òa 

lên khóc và nói muốn Mẹ đón thôi.  Vậy là hôm 

đó tôi phải nhờ mấy anh chị thợ lo tiệm và tôi 

trở lại trường đón con tôi.  Khi về tới nhà, con 

bé chạy vội vào phòng một lúc sau khệ nệ 

khiêng ra con heo đất mà tôi mua cho con dặn 

con bỏ tiền vào để dành.  Con bé nói đập heo 

đi Mẹ, tôi hỏi tại sao làm vậy?  Con bé lại nói 

“Con có nhiều tiền lắm, con cho Mẹ để Mẹ 

khỏi đi lên tiệm nữa, con không cần tiền của 

Mẹ…Con chỉ muốn Mẹ thôi.” 

Tôi nhìn con ánh mắt ngây thơ mà lòng 

tôi quặn thắt, nước mắt cứ tuôn trào, ôm con 

vào lòng mà tôi cảm thấy mình như đánh mất 

đi cái gì quý báu nhất trên đời nầy.  Tiếng nói 

của con làm thức tỉnh tâm hồn tôi, vậy là bao 

nhiêu ngày tháng qua mình lo chạy theo đồng 

tiền mà không dành nhiều thời gian bên con, 

bên chồng.  Nhưng Cha Mẹ nào có hiểu được 

nỗi mong chờ khao khát của con là lúc nào 

cũng muốn có Mẹ ở gần.  Tối hôm đó khi cơm 

tối xong, tôi kể cho nhà tôi nghe, chúng tôi đã 

khóc thật nhiều, chồng tôi bảo em phải bán gấp 

tiệm ngày mai để ở nhà lo cho con vì nó cần 

mình hơn là tiền của mình. 

Thật vậy, trong những vất vả lo toàn 

hằng ngày, chúng ta đâu thấy được những 

muôn mầu và nhiều khía cạnh khác nhau của 

cuộc sống.  Mình nghĩ có tiền là có tất cả!  

Nhưng chỉ đúng một phần vì ngoài tiền ra còn 

có nhiều thứ quý giá hơn nhiều, mà có khi có 

tiền chưa chắc đã mua được.  Chỉ có tình cảm 

và thời gian gần gũi của Cha Mẹ dành cho con 

cái thì nó sẽ gìn giữ và tồn tại không bao giờ 

phai. 

 

MỰC TÍM 

Tết 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỌT GIẤC MÙA XUÂN 
 Băng Nguyệt

  

Đường đời ta mỗi người mỗi chặng  

Có nhọc nhằng rồi sẽ có an vui  

Gặt kinh nghiệm để đi hết cuộc đời  

Sau bão gió sẽ là trời xanh thắm  

 

Rượu có đắng nhưng mau tan hoà lắm  

Đời có buồn cũng chẳng có mấy năm  

Ngày mai rồi thôi vất vả thăng trầm  

Em là gió làm mát râm con nắng  

 

Chớ bi luỵ khi vẫn còn xa vắng  

Đây bình yên một dãy bến sông trăng  

Anh cứ ngã vai cho dịu lắng nhọc nhằn  

Bởi tình yêu đã giăng thành đắp luỹ  

 

Mặc tha nhân hết lời miệt thị  

Mình biết mình cuộc sống an vui  

Đừng trách cứ những điều quá rỗi  

Kẻo giấc mùa xuân cứ ngậm ngùi 
 

 

http://poem.tkaraoke.com/11581/Bang_Nguyet/
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Gia Đình Là Một Nơi Thuận Lợi Để Gặp Gỡ 

Với Ân Sủng Yêu Thương 

Gia đình là đối tượng suy tư sâu sắc của 

Giáo Hội và của một tiến trình liên quan đến hai 

Thượng Hội Đồng: Thượng Hội Đồng Ngoại 

Thường về Gia Đình gần đây và Thượng Hội Đồng 

thường kỳ dự kiến vào tháng Mười tới. Vì vậy, tôi 

nghĩ thật là thích hợp để chủ đề cuả Ngày Truyền 

thông Thế giới sắp tới có điểm quy chiếu là gia 

đình. Nói cho cùng, chính là trong bối cảnh của gia 

đình mà chúng ta lần đầu tiên biết cách giao tiếp. 

Tập trung vào ngữ cảnh này có thể giúp cho việc 

truyền thông của chúng ta chân thực và nhân bản 

hơn, đồng thời giúp chúng ta nhìn gia đình từ một 

góc độ mới. 

Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ đoạn Tin 

Mừng thuật lại chuyến viếng thăm của Đức Mẹ 

dành cho bà Êlisabét (Lc 1: 39-56). "Bà Êlisabét 

vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong 

bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, 

liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc 

hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu 

mang cũng được chúc phúc.’"(các câu. 41-42) 

Đoạn đầu tiên này cho chúng ta thấy truyền 

thông là một cuộc đàm thoại đan quyện với cử chỉ 

như thế nào. Phản ứng đầu tiên trước lời chào của 

Đức Maria là của đứa con nhảy mừng trong bụng 

bà Êlisabét. Sự vui mừng khi gặp gỡ những người 

khác, là một cái gì đó chúng ta học thậm chí trước 

khi chào đời; và theo một nghĩa nhất định, là 

nguyên mẫu và là biểu tượng của mọi hình thức 

giao tiếp khác. Dạ mẹ đang cưu mang chúng ta là 

"trường học" đầu tiên của truyền thông, một nơi để 

lắng nghe và có những tiếp xúc thể lý khi chúng ta 

bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài từ trong 

một môi trường được bảo vệ, nơi nhịp tim người mẹ 

là âm thanh làm ta yên tâm. Cuộc gặp gỡ này giữa 

hai người dù khác biệt vẫn rất liên quan mật thiết 

với nhau, là một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn, là kinh 

nghiệm giao tiếp đầu tiên của chúng ta. Đó là một 

kinh nghiệm mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ, vì mỗi 

người trong chúng ta đều được sinh ra bởi một 

người mẹ. 

Ngay cả sau khi chúng ta đã chào đời, theo 

một ý nghĩa nào đó, chúng ta vẫn đang ở trong một 

"bụng mẹ", là gia đình, là nơi bao gồm những con 

người đa dạng liên quan với nhau: gia đình là "nơi 

mà chúng ta học cách sống chung với những người 

khác, bất chấp những khác biệt của chúng ta" (Tông 

Huấn Niềm Vui Tin Mừng, 66). Mặc dù có những 

khác biệt về giới tính và tuổi tác, các thành viên 

trong gia đình chấp nhận nhau bởi vì có một mối 

liên hệ giữa họ. Các mối quan hệ này càng rộng rãi 

và sự khác biệt về tuổi tác càng lớn thì môi trường 

sống của chúng ta càng phong phú. Chính mối quan 

hệ bắt nguồn từ ngôn ngữ này đến lượt nó lại tăng 

cường tình thân trong gia đình. Chúng ta không tạo 

ra ngôn ngữ; chúng ta có thể sử dụng nó bởi vì 

chúng ta đã nhận được nó. Chính là trong gia đình 

mà chúng ta học cách nói "tiếng mẹ đẻ", là ngôn 

ngữ của những người đã đi trước chúng ta. (x 2 

Macb 7: 25,27). Trong gia đình, chúng ta nhận ra 

rằng những người khác đã có trước chúng ta, họ đã 

làm cho chúng ta có thể hiện hữu và đến lượt mình 

chúng ta tạo ra sự sống và làm những gì tốt đẹp. 

Chúng ta có thể cho vì chúng ta đã được nhận. 

Vòng đạo lý này đặt trọng tâm nơi khả năng giao 

tiếp giữa các thành viên của gia đình và với những 

người khác. Tổng quát hơn, nó là mô hình cho tất cả 

các giao tiếp. 

Kinh nghiệm của mối quan hệ "có trước" 

chúng ta này cho phép gia đình trở thành bối cảnh 

trong đó hình thức cơ bản nhất của truyền thông, là 

lời cầu nguyện, được lưu truyền từ đời này sang đời 

khác. Khi cha mẹ đưa trẻ sơ sinh vào giấc ngủ, họ 

thường uỷ thác cho Thiên Chúa, xin Ngài chăm sóc 

chúng. Khi những đứa trẻ lớn hơn một chút, cha mẹ 
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giúp họ đọc một vài lời cầu nguyện đơn giản, trong 

khi trìu mến nghĩ đến người khác, chẳng hạn như 

ông bà, người thân, người bệnh và những ai đang 

đau khổ, cũng như tất cả những ai đang cần đến sự 

giúp đỡ của Thiên Chúa. Chính là trong gia đình mà 

đa số chúng ta đã học được những chiều kích tôn 

giáo của truyền thông, nơi Kitô giáo được thấm 

nhuần tình yêu, là tình yêu mà Thiên Chúa ban cho 

chúng ta và đến lượt mình chúng ta lại trao ban cho 

người khác. 

Trong gia đình, chúng ta học cách chấp 

nhận và hỗ trợ lẫn nhau, học cách phân biệt ý nghĩa 

của những biểu hiện trên khuôn mặt và những 

khoảnh khắc của sự im lặng, học cách khóc cười với 

những người tuy đã không chọn lựa nhau nhưng rất 

quan trọng đối với nhau. Điều này giúp chúng ta rất 

nhiều để có thể hiểu được ý nghĩa của truyền thông 

như là sự công nhận và tạo ra sự gần gũi. Khi 

chúng ta giảm bớt khoảng cách bằng cách gần gũi 

hơn và chấp nhận nhau hơn, chúng ta cảm nhận 

được lòng biết ơn và niềm vui. Lời chào của Đức 

Maria và sự khuấy động của con trẻ trong bụng bà 

Êlisabét là một phước lành cho bà; và được tiếp nối 

với bài ca Magnificat tuyệt đẹp, trong đó Đức 

Maria ca ngợi kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa 

dành cho mình và cho dân tộc mình. Một tiếng "xin 

vâng" được thốt lên với đức tin có thể có những tác 

dụng vượt xa khỏi chúng ta và vị trí của chúng ta 

trên thế giới. "Ghé thăm" là mở cửa, là không còn 

đóng kín trong thế giới nhỏ bé của chúng ta, nhưng 

là đi ra ngoài đến với người khác. Vì thế, gia đình 

cũng trở nên sống động khi nó vươn ra khỏi chính 

mình; những gia đình như thế truyền đạt thông điệp 

của họ về cuộc sống và sự hiệp thông, đang mang 

lại ủi an và hy vọng cho các gia đình mong manh 

hơn, và do đó xây dựng lên chính Giáo Hội, là gia 

đình của các gia đình. 

Hơn bất cứ nơi nào khác, gia đình là nơi mà 

chúng ta trải nghiệm hàng ngày những giới hạn của 

chính mình và của những người khác, những vấn đề 

lớn nhỏ lồng trong việc sống hòa bình với những 

người khác. Một gia đình hoàn hảo không tồn tại. 

Chúng ta không nên sợ những bất toàn, yếu kém 

hoặc thậm chí xung đột, mà là học cách đối phó với 

chúng một cách xây dựng. Các gia đình, nơi chúng 

ta vẫn yêu thương nhau bất chấp những giới hạn và 

tội lỗi của chúng ta, do đó, trở thành một trường 

học của sự tha thứ. Tha thứ tự nó là một quá trình 

giao tiếp. Khi ăn năn hối cải được thể hiện và chấp 

nhận, chúng ta có thể khôi phục và xây dựng lại 

những giao tiếp đã bị phá vỡ. Một đứa trẻ học được 

trong gia đình cách lắng nghe người khác, cách nói 

với sự tôn trọng và cách bày tỏ quan điểm của mình 

mà không nhất thiết phải phủ nhận người khác, sẽ là 

một động lực cho những cuộc đối thoại và hòa giải 

trong xã hội. 

Khi đề cập đến những thách thức của truyền 

thông, các gia đình có những đứa con khuyết tật có 

nhiều điều để dạy chúng ta. Một khuyết tật về cử 

động, cảm giác hay tâm thần có thể là một lý do dẫn 

đến sự đóng kín trên chính mình, nhưng nhờ tình 

yêu của cha mẹ, anh chị em, và bạn bè nó cũng có 

thể trở thành một kích thích cho sự cởi mở, chia sẻ 

và sẵn sàng giao tiếp với tất cả mọi người. Nó cũng 

có thể giúp các trường học, các giáo xứ và các hiệp 

hội trở thành niềm nở hơn và dung nạp nhiều hơn 

mọi người. 

Trong một thế giới mà người ta thường 

nguyền rủa, chửi thề, nói xấu người khác, gây mất 

đoàn kết và đầu độc môi trường của con người bằng 

các tin đồn, gia đình có thể dạy cho chúng ta hiểu 

truyền thông như một phước lành. Trong những tình 

huống dường như bị chi phối bởi hận thù và bạo 

lực, nơi các gia đình bị ngăn cách bởi những bức 

tường đá hoặc những bức tường không kém bất khả 

xâm phạm của định kiến và oán giận, nơi hình như 

có những lý do chính đáng để nói "đủ rồi nhé", ở 

những nơi như thế bằng những lời cầu chúc hơn là 

những lời nguyền rủa, bằng cách tiếp cận hơn là 

tránh xa, và bằng cách chấp nhận hơn là kình 

chống, chúng ta mới có thể phá vỡ những vòng xoáy 

của sự ác, cho thấy sự tốt lành luôn luôn là có thể, 

và giáo dục trẻ em của chúng ta tình đồng bào. 

Ngày nay, các phương tiện truyền thông 

hiện đại, là một phần thiết yếu trong cuộc sống của 

những người trẻ, có thể vừa là một sự trợ giúp và 
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vừa là một trở ngại đối với truyền thông trong và 

giữa các gia đình. Các phương tiện truyền thông có 

thể là một trở ngại nếu chúng trở thành một cách để 

khỏi lắng nghe người khác, để tránh tiếp xúc thể lý, 

để lấp đầy mọi thời khắc của im lặng và nghỉ ngơi, 

đến nỗi chúng ta quên mất rằng "im lặng là một yếu 

tố không thể thiếu trong giao tiếp; thiếu đi sự im 

lặng, những từ ngữ phong phú về nội dung không 

thể tồn tại được." (Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 

16, Thông điệp Ngày Truyền thông Thế giới 2012). 

Các phương tiện truyền thông có thể giúp cho việc 

giao tiếp khi chúng cho phép mọi người chia sẻ 

những câu chuyện của nhau, giữ liên lạc với bạn bè 

ở xa, cảm ơn người khác hoặc tìm kiếm sự tha thứ 

của họ, và mở ra những cánh cửa cho những gặp gỡ 

mới. Bằng việc nâng cao nhận thức hàng ngày của 

chúng ta về tầm quan trọng sống còn của việc gặp 

gỡ những người khác, và những "khả năng mới" 

này, chúng ta sẽ sử dụng công nghệ một cách khôn 

ngoan, chứ không phải để cho mình bị thống trị bởi 

nó. Ở đây cũng vậy, cha mẹ là những nhà giáo dục 

chính, nhưng họ không thể bị bỏ mặc sống chết với 

các thiết bị của mình. Các cộng đồng Kitô hữu được 

kêu gọi để giúp đỡ họ trong việc dạy trẻ em làm thế 

nào để sống trong một môi trường truyền thông một 

cách phù hợp với phẩm giá con người và phục vụ 

công ích. 

Thách thức lớn chúng ta phải đối mặt ngày 

nay là học lại một lần nữa làm thế nào để nói 

chuyện với nhau, không chỉ đơn giản là làm thế nào 

để tạo ra và tiêu thụ thông tin. Tiêu thụ thông tin là 

một xu hướng mà các phương tiện truyền thông hiện 

đại quan trọng và đầy ảnh hưởng có thể khuyến 

khích. Thông tin là quan trọng, nhưng chưa đủ. Quá 

thường khi tất cả bị giản lược, những lập trường và 

quan điểm khác nhau được trình bày cá mè một lứa, 

và con người được mời gọi để đứng về bên nào, hơn 

là nhìn thấy tổng thể những sự việc. 

Để kết luận, các gia đình không phải là một 

đối tượng của những cuộc tranh luận hoặc một địa 

bàn cho những cuộc đụng độ về ý thức hệ. Thay vào 

đó, gia đình là một môi trường trong đó chúng ta 

học để giao tiếp với cảm nhận của sự gần gũi, là bối 

cảnh trong đó giao tiếp diễn ra, một "giao tiếp cộng 

đồng". Gia đình là một cộng đồng mang đến sự giúp 

đỡ có hiệu quả và tôn vinh cuộc sống. Một khi 

chúng ta nhận ra điều này, chúng ta lại thấy thêm 

một lần nữa rằng gia đình vẫn tiếp tục là một nguồn 

mạch phong phú cho nhân loại, chứ không phải là 

một vấn nạn hoặc một định chế đang bị khủng 

hoảng. Đôi khi các phương tiện truyền thông có xu 

hướng trình bày gia đình như là một mô hình trừu 

tượng mà người ta có thể chấp nhận hay từ chối, 

bảo vệ hoặc tấn công, chứ không phải là một thực 

tại sống động. Có khi gia đình còn bị mô tả như một 

địa bàn cho những xung đột ý thức hệ chứ không 

phải là một môi trường nơi mà tất cả chúng ta có 

thể tìm hiểu ý nghĩa của việc giao tiếp trong một 

tình yêu đón nhận và trao ban. Nhủ bảo nhau những 

kinh nghiệm của chúng ta có nghĩa là nhận ra rằng 

cuộc sống của chúng ta đang ràng buộc lại với nhau 

như một thực tại duy nhất, rằng tiếng nói của chúng 

ta tuy rất nhiều, nhưng mỗi cái đều là độc đáo. 

Các gia đình nên được xem như là một 

nguồn tài nguyên chứ không phải là một vấn đề đối 

với xã hội. Các gia đình có thể tích cực giao tiếp 

qua chứng tá của họ cho vẻ đẹp và sự phong phú 

của các mối quan hệ giữa người nam và người nữ, 

giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta không chiến đấu 

để bảo vệ quá khứ. Thay vào đó, với sự kiên nhẫn và 

niềm cậy trông, chúng ta đang làm việc để xây dựng 

một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới mà chúng ta 

đang sống. 

Từ Vatican, 23 Tháng Giêng năm 2015 

Vọng lễ nhớ Thánh Phanxicô Đệ Salê 

 

+ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ 

J.B. Đặng Minh An Chuyễn Ngữ 
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Dưới đây là bản dịch bài giảng của ĐTC 

Phanxicô về đời sống hôn nhân cho các cặp vợ 

chồng hôm Chúa Nhật ngày 14 Tháng 9, 2014 

tại Vương Cung Thánh Đường Vaticanô. 

  

 Bài đọc thứ nhất nói với chúng ta về cuộc 

hành trình của dân chúng nơi hoang địa.  Chúng 

ta hãy nghĩ về dân ấy đang tiến bước, được hướng 

dẫn bởi ông Môsê; hầu hết là các gia đình: cha 

mẹ, con cái, ông bà; những người nam nữ thuộc 

mọi lứa tuổi, nhiều trẻ em, những bô lão mệt 

mỏi... Điều này làm cho mọi người nghĩ về Hội 

Thánh đang lữ hành trong hoang địa của thế giới 

ngày nay, nó khiến chúng ta nghĩ đến dân Thiên 

Chúa, chính yếu được hợp thành bởi các gia đình. 

  Điều này khiến chúng ta nghĩ đến các gia 

đình, gia đình của chúng ta, đang lữ hành trên 

những nẻo đường của cuộc sống, trong lịch sử 

mỗi ngày.... Và sức mạnh khôn lường cùng trách 

nhiệm của con người hàm chứa trong một gia 

đình: giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành với nhau tong 

việc giáo dục, các mối liên hệ gia tăng với sự phát 

triển của con người, chia sẻ những niềm vui và 

những nỗi khó khăn ... Gia đình là nơi đầu tiên 

mà ở đó chúng ta được hình thành như những con 

người, đồng thời như những “viên gạch” để xây 

dựng xã hội. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta hãy trở lại với tường thuật trong 

Thánh Kinh.  Đến một lúc, “dân chúng không thể 

chịu nổi cuộc hành trình nữa” (Ds 21:4).  Họ mệt 

mỏi, thiếu nước, và chỉ ăn “mana”, một loại thực 

phẩm kỳ lạ do Thiên Chúa ban, nhưng dường như 

không đủ trong lúc khủng hoảng ấy.  Lúc đó họ 

kêu ca, phản đối Thiên Chúa và chống lại ông 

Môsê, “Tại sao lại bắt chúng tôi ra đi?...” (X. Ds 

21:5).   Họ bị cám dỗ quay trở lại và bỏ cuộc 

hành trình. 

  Điều này khiến chúng ta nghĩ đến các cặp 

vợ chồng đã kết hôn mà “không thể chịu nổi cuộc 

hành trình,” cuộc hành trình của đời sống hôn 

nhân và gia đình.  Sự mệt nhọc của cuộc hành 

trình trở thành sự chán chường nội tâm; họ đánh 

mất niềm vui hôn nhân, họ không còn múc nước 

từ nguồn mạch Bí Tích.  Cuộc sống hàng ngày trở 

nên nặng nề, và nhiều khi “buồn nôn”. 

  Trong lúc rối loạn ấy - Thánh Kinh nói - 

các con rắn độc đã đến và cắn dân chúng, và 

nhiều người đã bị chết.  Sự kiện này khiến dân 

chúng ăn năn và xin ông Môsê tha thứ, cùng xin 

ông cầu cùng Chúa để những con rắn bỏ đi.  Ông 

Môsê đã cầu cùng Chúa và Ngài ban cho họ 

phương thức chữa lành: một con rắn đồng được 

treo trên một cây cột; bất cứ ai nhìn lên nó đều 

được chữa khỏi chất độc giết người của các con 

rắn. 



Tin Yêu 2015 - Hạnh Phúc Gia Đình                                                                                                                   

 

78 
 

  Biểu tượng này có ý nghĩa gì?  Thiên 

Chúa không loại trừ những con rắn, nhưng ban 

cho họ một “thuốc giải độc” qua con rắn đồng 

được ông Môsê đúc ra, Thiên Chúa truyền quyền 

năng chữa lành của Ngài, đó chính là lòng 

thương xót của Ngài, còn mạnh hơn chất độc của 

tên cám dỗ. 

  Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, 

Chúa Giêsu tự đồng hoá mình với biểu tượng ấy: 

Thực ra, Chúa Cha vì yêu thương đã “ban” Con 

Một của Ngài cho con người, để họ được sống 

(Ga 3:13-17); và tình yêu bao la của Chúa Cha 

thúc đẩy Chúa Con, Chúa Giêsu, làm người, làm 

người tôi tớ, để chết cho chúng ta và chết trên 

thập giá; vì lý do ấy mà Chúa Cha đã cho Người 

sống lại và ban cho Người quyền thống trị vũ trụ.  

Như được diễn tả trong bài thánh thi của Thư 

Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê (2:6-11).  

Những ai phó thác cho Chúa Giêsu chịu đóng 

đinh sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên 

Chúa là điều chữa lành chất độc giết người của 

tội lỗi. 

  Phương thuốc chữa lành mà Thiên Chúa 

ban cho dân chúng cũng có thể được áp dụng, đặc 

biệt, cho các cặp vợ chồng “không thể chịu nổi 

cuộc hành trình nữa” và đang bị cắn bởi cám dỗ 

của chán nản, bất trung, thối lui, và bỏ cuộc... 

Ngay cả với họ, Thiên Chúa Cha cũng ban Con 

của Ngài là Chúa Giêsu, không phải để lên án họ, 

nhưng để cứu họ: nếu họ tin vào Người, Người 

chữa lành họ với lòng thương xót chảy ra từ thập 

giá của Người, với sức mạnh của một ân sủng có 

sức tái sinh, để họ một lần nữa bước đi trên con 

đường cuộc sống hôn nhân và gia đình. 

  Tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã chúc 

lành và thánh hiến sự kết hợp của hai vợ chồng, 

có thể giữ gìn tình yêu của họ và canh tân nó, khi 

theo loài người thì tình yêu này đã mất, đã tan 

nát, đã kiệt quệ.  Tình yêu của Đức Kitô có thể 

phục hồi niềm vui đồng hành với nhau của hai vợ 

chồng; bởi vì hôn nhân là thế: cuộc đồng hành 

một người nam và một người nữ, trong đó người 

nam có nhiệm vụ giúp vợ mình càng ngày càng 

trở nên một người phụ nữ, và người nữ có nhiệm 

vụ giúp chồng mình càng ngày càng trở nên một 

người đàn ông.  Đây là nhiệm vụ của anh chị em 

đối với nhau.  “Anh yêu em, và vì thế mà anh sẽ 

làm cho em càng ngày càng phụ nữ hơn” - “Em 

yêu anh, và vì thế mà em sẽ làm cho anh càng 

ngày càng đàn ông hơn.”  Và đó lại sự hỗ tương 

trong những khác biệt.  Đó không phải là một 

cuộc hành trình luôn trôi chẩy, không có xung 

đột: không: nếu không thì sẽ chẳng phải là con 

người.  Đó là một cuộc hành trình đầy thử thách, 

đôi khi rất cam go, đôi khi có xung đột, nhưng đời 

là thế!   

  Và giữa bài thần học này, mà Lời Chúa 

ban cho chúng ta về dân trên đường lữ hành, 

thậm chí về các gia đình đang lữ hành, các cặp 

phu thê đang lữ hành, là một lời khuyên nho nhỏ.  

Việc vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, 

điều ấy bình thường.  Luôn luôn xảy ra.  Nhưng 

tôi khuyên anh chị em đừng bao giờ kết thúc một 

ngày mà không làm hòa với nhau.  Đừng bao giờ.  

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ.  Và như vậy, anh chị em 

tiếp tục tiến bước.  Hôn nhân là một biểu tượng 

của cuộc sống, cuộc sống thật sự: chứ không phải 

là “chuyện tiểu thuyết”!  Hôn nhân là bí tích tình 

yêu của Đức Kitô và Hội Thánh, một tình yêu tìm 

được sự minh xác và đảm bảo của nó nơi Thánh 

Giá.   

  Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một cuộc 

hành trình tốt đẹp: một cuộc hành trình hiệu quả; 

nguyện cho tình yêu gia tăng.  Tôi cầu mong anh 

chị em hạnh phúc.  Sẽ có những thập giá, sẽ có.  

Nhưng Chúa luôn luôn ở đó để giúp chúng ta tiến 

bước.  Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị 

em! 

ĐTC PHANXICÔ 
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(Tiếp theo trang 56) 

 

PHẦN HAI: GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI 

GIA 

Bài 13.Gia Đình Là Hội Thánh Tại Gia 

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế 

vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để 

rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối 

tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.” (1Pr 2, 9). 

Ngay từ đầu, Hội Thánh thường được hình thành 

từ những người “cùng với cả gia đình” trở thành 

tín hữu. Khi theo Đạo, họ ao ước cho “cả nhà” 

được ơn cứu độ. Những gia đình tín hữu này là 

những hòn đảo nhỏ mang sự sống Kitô giữa một 

thế giới ngoại giáo, và mỗi gia đình đã thực sự là 

một Hội Thánh tại gia. 

1. Gia đình là Hội Thánh tại gia 

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới 

xa lạ và đôi khi thù nghịch với đức tin. Gia đình 

tín hữu có vai trò quan trọng nhất, vì là những 

ngọn đuốc đức tin sống động và chiếu sáng. 

Trong gia đình như một Hội Thánh nhỏ, ước gì 

cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành 

và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng 

như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa con và đặc 

biệt chăm sóc đến ơn gọi linh mục. 

Gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng 

đồng của người cha, người mẹ, con cái và mọi 

phần tử trong gia đình, nhờ lãnh nhận các bí tích, 

nhờ kinh nguyện, tạ ơn và chứng từ đời sống 

thánh thiện, hy sinh và đức ái hữu hiệu. Gia đình 

là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo, và là 

một trường học phát triển nhân tính. Chính trong 

gia đình, người ta học biết làm việc với sự nhẫn 

nại và vui thích, học biết tình bác ái huynh đệ, sự 

quảng đại tha thứ, nhất là sự phụng thờ Thiên 

Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống. 

 

 

2. Gia đình tham dự vào cuộc sống của Hội 

Thánh 

Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được mời 

gọi: 

- Sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. 

- Đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. 

2.1. Sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba 

Ngôi 

Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thần là tình yêu 

của Chúa Cha và Chúa Con, phát xuất từ Chúa 

Cha và Chúa Con. Còn nơi gia đình nhân loại, 

người con là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ. 

Sự so sánh không nhằm nói đến sự song song và 

tương ứng về quan hệ giữa các ngôi vị, nhưng 

nhằm nói đến sự tương tự về tình yêu thương hiệp 

nhất. Nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, ba ngôi vị thần 

linh phân biệt với nhau, ngôi này không phải là 

ngôi kia, nhưng lại không hề tách rời nhau, mà chỉ 

là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm ấy là 

nguồn gốc và mẫu mực cho các gia đình. 

2.2. Đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi 

“Trước hết chính Mẹ Hội Thánh sinh ra, giáo dục, 

xây dựng gia đình Kitô hữu, bằng cách thực hiện 

cho nó sứ mạng mà Hội Thánh đã nhận được từ 

nơi Chúa mình. Khi loan báo Lời Chúa, Hội 

Thánh mặc khải cho gia đình Kitô hữu chân tính 

của nó, nói khác đi, cho biết gia đình là gì và phải 

trở nên thế nào theo ý định của Thiên Chúa. Khi 

cử hành bí tích, Hội Thánh làm phong phú và 

củng cố gia đình Kitô hữu với ơn của Đức Kitô để 

thánh hoá nó mà tôn vinh Chúa Cha. Khi canh tân 

lại lời công bố giới răn mới về đức ái, Hội Thánh 

làm sinh động và hướng dẫn gia đình Kitô hữu 

vào việc phục vụ tình yêu, để giúp nó bắt chước 

và sống lại chính tình yêu hiến mình và hy sinh 

mà Chúa Giêsu đã dành cho toàn thể nhân loại. 

Đến lượt mình, gia đình Kitô hữu cũng hoà nhập 

vào trong mầu nhiệm Hội Thánh đến độ được dự 

phần vào sứ mạng cứu rỗi đặc biệt của Hội thánh 

theo cách riêng của mình. Nhờ ơn Bí tích Hôn 

phối “trong bậc sống và trong lãnh vực của họ, 

đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu cũng có được ơn 

riêng dành cho họ trong lòng dân Thiên Chúa”. 

Do đó, không những họ “nhận được” tình yêu của 

Đức Kitô để trở nên một cộng đồng “được cứu 

rỗi”, mà còn còn được mời gọi truyền đạt cho anh 
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chị em của họ chính tình yêu của Đức Kitô, và 

như thế, họ trở nên một cộng đồng cứu rỗi người 

khác. 

Gia đình Kitô hữu không những nhận được tình 

yêu của Đức Kitô để trở nên một cộng đồng được 

cứu rỗi, mà còn được mời gọi truyền đạt cho các 

anh chị em khác chính tình yêu của Đức Kitô. Do 

đó, một đàng gia đình Kitô hữu là hoa quả và dấu 

chỉ của sự phong phú siêu nhiên của Hội Thánh, 

nhưng đàng khác nó còn là biểu tượng, chứng tích 

và san sẻ thiên chức làm mẹ của Hội Thánh.” 

3. Gia đình tham dự vào sứ mạng của Hội 

Thánh 

Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích 

cực và có trách nhiệm vào cuộc sống và sứ mạng 

của Hội Thánh với tư cách là một cộng đồng thân 

mật của sự sống và tình yêu, một cộng đồng tham 

dự vào sứ mạng làm vua, tư tế và tiên tri của Đức 

Kitô và của Hội Thánh Ngài. Chính tình yêu và sự 

sống kết thành tâm điểm cho sứ mạng cứu độ của 

gia đình Kitô hữu trong Hội Thánh và vì Hội 

Thánh. 

3.1. Gia đình Kitô hữu, cộng đồng tin và loan 

báo Tin mừng (sứ mạng tiên tri) 

Trước hết, gia đình Kitô hữu sống vai trò tiên tri 

của mình bằng cách đón nhận Lời Thiên Chúa là 

Đấng mặc khải cho họ cái mới mẻ kỳ diệu trong 

đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ trong đức tin 

họ mới có thể, với một niềm vui sướng và biết ơn, 

khám phá và thán phục phẩm giá của hôn nhân và 

gia đình mà Thiên Chúa đã nâng cao, bằng cách 

lấy đó làm dấu chỉ và môi trường của giao ước 

yêu thương giữa Thiên Chúa và con người, giữa 

Đức Kitô và Hội Thánh. 

Ngay việc chuẩn bị hôn nhân đã mang tính cách 

của một hành trình đức tin. Đó là một thời gian 

đặc biệt giúp cho những người đính hôn tái khám 

phá và đào sâu về đức tin của mình, để họ có thể 

đón nhận một cách tự do ơn gọi sống theo gương 

Đức Kitô và phục vụ Nước Thiên Chúa trong 

chính bậc sống hôn nhân và gia đình. 

Giây phút quyết liệt mà hai người, trong tư cách 

đôi bạn, bày tỏ đức tin, là lúc họ cử hành bí tích 

Hôn phối. Do bản chất sâu xa, việc cử hành này là 

một sự công bố trong Hội Thánh về Tin mừng của 

tình yêu hôn nhân: Đó là Lời Thiên Chúa mặc 

khải và hoàn tất dự định đầy khôn ngoan và yêu 

thương mà Ngài đã có đối với đôi bạn khi dẫn họ 

tới chỗ tham dự một cách nhiệm mầu và thực sự 

vào chính tình yêu của Ngài đối với loài người. 

Việc tuyên xưng đức tin này đòi hỏi phải được 

kéo dài suốt cuộc đời của đôi bạn. Trong và qua 

các sự kiện, các vấn đề, các khó khăn, các biến cố 

của cuộc sống thường ngày, Thiên Chúa đến với 

họ và nêu lên cho họ những đòi hỏi cụ thể, để họ 

dự phần vào tình yêu của Đức Kitô đối với Hội 

Thánh. 

Khám phá ý định của Thiên Chúa và tuân phục ý 

định ấy là hai việc phải được thực hiện cùng một 

lúc trong cộng đồng hôn nhân và gia đình, qua 

kinh nghiệm nhân bản về tình yêu giữa đôi bạn, 

cũng như giữa cha mẹ và con cái, khi tình yêu ấy 

được sống trong Thần Khí Đức Kitô. 

Tùy mức độ đón nhận Tin mừng và trưởng thành 

trong đức tin, mà gia đình Kitô hữu trở nên một 

cộng đồng loan báo Tin mừng. Sứ mạng loan báo 

Tin mừng này bắt nguồn từ bí tích Rửa tội và 

nhận được nơi bí tích Hôn phối một sức đẩy mới, 

để họ có thể truyền đạt đức tin, thánh hóa và biến 

đổi xã hội theo ý định của Thiên Chúa. 

3.2. Gia đình Kitô hữu, cộng đồng đối thoại với 

Thiên Chúa (sứ mạng tư tế) 

Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của 

mình nhờ sức mạnh của bí tích Hôn phối, gia đình 

Kitô hữu được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô, 

nhờ đó tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, 

đức cậy, đức mến, ngày càng tiến tới sự trọn lành 

riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau, cùng 

nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Đó là vai trò 

tư tế mà gia đình Kitô hữu có thể và phải chu toàn 

trong sự kết hợp mật thiết với toàn thể Hội Thánh, 

qua những thực tại hằng ngày của đời sống hôn 

nhân và gia đình. 

Gia đình Kitô hữu cố gắng chu toàn ơn gọi và vai 

trò tư tế của mình không những bằng việc cử hành 

Thánh Thể và các bí tích khác hoặc bằng việc 

hiến dâng chính mình cho vinh quang Thiên 

Chúa, nhưng còn bằng đời sống cầu nguyện, tức 

là đối thoại bằng kinh nguyện với Chúa Cha nhờ 

Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. 

Kinh nguyện không phải là một sự chạy trốn các 

trách nhiệm thường ngày, nhưng chính là sức đẩy 
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thôi thúc các gia đình Kitô hữu đến chỗ đảm nhận 

các trách nhiệm làm tế bào đầu tiên và căn bản 

của xã hội nhân loại và chu toàn đầy đủ các trách 

nhiệm ấy. Theo nghĩa đó, việc gia đình Kitô hữu 

tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của Hội 

Thánh sẽ biến chuyển theo tỷ lệ của sự cầu 

nguyện trung thành và sâu đậm, nhờ đó gia đình 

Kitô hữu được kết hợp với cây nho sai trái là Đức 

Kitô. 

3.3. Gia đình Kitô hữu, một cộng đồng phục vụ 

con người (sứ mạng vương đế) 

Hội Thánh có sứ mạng hướng tất cả mọi người tới 

chỗ đón nhận Lời Thiên Chúa trong đức tin, cử 

hành và công bố đức tin ấy trong các bí tích và 

kinh nguyện, sau cùng diễn tả đức tin ấy qua 

những thực tại cụ thể của đời sống phù hợp với 

giới răn mới về tình yêu. Cũng vậy, gia đình Kitô 

hữu được Luật mới của Thánh Thần linh hoạt và 

hướng dẫn, và được mời gọi sống tình yêu phục 

vụ đối với Thiên Chúa và tha nhân trong sự hiệp 

thông mật thiết với Hội Thánh là dân tộc vương 

giả. 

Tinh thần và thái độ phục vụ của gia đình Kitô 

hữu được thực hiện trước hết giữa đôi bạn và gia 

đình của họ, rồi được mở rộng cho cộng đồng Hội 

Thánh, và sau cùng phải vượt qua phạm vi những 

anh em cùng đức tin, bởi vì “mọi người đều là anh 

em của tôi”. Đó là một tình bác ái biết nhận ra nơi 

mỗi người khuôn mặt của Đức Kitô và là một 

người anh em mà mình phải yêu mến và phục vụ, 

nhất là khi họ nghèo túng, yếu đuối, đau khổ hoặc 

bị đối xử bất công. 

Để có thể đào tạo những con người biết yêu 

thương và sống yêu thương trong mọi tương quan 

với người khác, gia đình Kitô hữu sẽ không tự 

khép kín, nhưng mở ra cho cộng đồng, hướng tới 

cộng đồng nhờ ý thức về công lý và nhờ sự quan 

tâm lo lắng cho người khác, cũng như nhờ bổn 

phận trong trách nhiệm riêng của gia đình đối với 

toàn thể xã hội. 

Hội Thánh vừa thánh thiện lại vừa gồm những 

con người bất toàn đang lần bước trên trần thế. 

Giữa lúc văn hoá tiêu thụ phát triển nhanh đến 

chóng mặt, khiến nhiều giá trị truyền thống bị sụp 

đổ, nhiều gia đình đã tan vỡ và nhiều Kitô hữu 

cũng bị biến chất, gây nên biết bao gương xấu, 

làm méo mó gương mặt Hội Thánh, làm cho 

nhiều người phải nản lòng. Tuy nhiên tình thương 

và quyền năng của Thiên Chúa vẫn mãi mãi còn 

đó để cho ta tin cậy. Nỗ lực sống tốt lành của một 

gia đình Kitô hữu có vẻ như chẳng nghĩa lý gì 

giữa cơn lốc suy đồi đang ào ào thổi đến, nhưng 

thật ra nó sẽ là hạt men. Nó có thể đem lại niềm 

hy vọng cho một vòng đai nhỏ chung quanh nó và 

sẽ dần dần lan rộng. Rồi đến khi có nhiều gia đình 

Kitô hữu cùng hoà chung một lời chứng, tiếng nói 

của họ sẽ âm vang, sẽø đem lại niềm hy vọng cho 

nhân loại, và mọi người sẽ hiểu đúng bản chất của 

Hội Thánh. Vậy, “giữa một thế hệ ngang trái và tà 

vạy, anh em phải chiếu rạng như đuốc sáng trên 

thế gian” (Pl 2,15). 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Tại sao gia đình Kitô hữu được gọi là Hội 

Thánh tại gia? 

T. Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại 

gia vì được tham dự vào sự sống và sứ mạng của 

Hội Thánh. 

2. H. Gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của 

Hội Thánh như thế nào? 

T. Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được 

mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên 

Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu 

rỗi. 

3. H. Gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của 

Hội Thánh như thế nào? 

T. Cũng như Hội Thánh, gia đình Kitô hữu được 

mời gọi trở nên một cộng đồng tin và loan báo Tin 

mừng, đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ con 

người. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Tại sao “Gia đình lại được gọi là Hội Thánh tại 

gia”? Giữa gia đình và Hội Thánh có liên hệ như 

thế nào? 

2. Hội Thánh một cách cụ thể chính là giáo xứ của 

anh chị. Anh chị đã tham dự và đóng góp vào đời 

sống của giáo xứ như thế nào? Đâu là những trở 

ngại khiến anh chị đứng ngoài lề giáo xứ? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Thánh Gia Nadarét, là gương mẫu của đời 

sống thánh thiện, công bình và yêu thương, xin 
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cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân 

đức, trong hiền hòa, phục vụ và cầu nguyện. 

Xin cho chúng con biết cố gắng xây dựng gia đình 

thành nơi an ủi giữa cuộc đời đầy thử thách. Xin 

cho chúng con biết làm cho mọi người trong gia 

đình được thăng tiến, để góp phần vào việc phát 

triển xã hội và cộng tác trong việc xây dựng Giáo 

hội. 

Xin Ba Đấng luôn hiện diện trong gia đình chúng 

con, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng 

như lúc nghỉ ngơi, khi lo âu cũng như lúc hy vọng, 

khi sinh con cũng như lúc có kẻ qua đời, để dù 

gặp phải những thăng trầm của cuộc sống, chúng 

con vẫn luôn chúc tụng Chúa, cho đến ngày được 

sum họp với Ba Đấng trong Nước Trời. Amen 

 

Bài 14. Linh Đạo Hôn Nhân và Gia Đình 

“Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4, 3). 

Trong ngày thành hôn, đôi tân hôn nào cũng được 

cầu chúc: “Trăm năm hạnh phúc”. Một gia đình 

hạnh phúc, theo truyền thống văn hoá Việt Nam, 

là một gia đình “trên thuận dưới hoà, con cái hiếu 

thảo, vợ chồng yêu thương nhau”. Tuy nhiên, đối 

với người Kitô hữu, một gia đình hạnh phúc còn 

phải là một gia đình có Chúa Giêsu ở cùng, bởi vì 

Ngài chính là tình yêu nối kết tất cả gia đình. 

“Ơn Đức Giêsu Kitô ban khi cử hành bí tích Hôn 

phối không bị múc cạn, nhưng vẫn theo sát đôi 

bạn trong suốt cả đời sống. Công đồng Vaticanô II 

nhắc lại điều ấy khi nói rằng Đức Giêsu Kitô “còn 

ở lại với họ để hai vợ chồng cũng mãi mãi trung 

thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho nhau 

như Ngài đã yêu thương Hội Thánh và đã nộp 

mình vì Hội Thánh...” Khi chu toàn sứ mạng hôn 

nhân và gia đình của họ với sức mạnh của bí tích 

này, họ được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô, nhờ 

đó tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức 

cậy, đức mến và càng ngày họ càng tiến tới sự 

trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hoá lẫn 

nhau; và bởi đó, họ cùng nhau góp phần tôn vinh 

Thiên Chúa. 

Như vậy, nhờ Bí tích Hôn phối, đôi vợ chồng Kitô 

hữu nhận được những ơn riêng để sống ơn gọi 

hôn nhân và gia đình. Những ơn đó giúp họ cùng 

nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời 

cũng giúp họ nên thánh trong đời sống hôn nhân 

và gia đình. 

1. Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh 

1.1. Bổn phận nên thánh 

Khi chịu phép Rửa tội, người tín hữu không 

những được rửa sạch mọi tội lỗi mà còn trở nên 

“một thụ tạo mới” (2 Cr 5,17), thành nghĩa tử của 

Thiên Chúa (x. Gl 4,5-7), “được thông phần bản 

tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4), thành chi thể Đức 

Kitô (x. 1 Cr 6,15; 12,27) và thành đền thờ Chúa 

Thánh Thần (x. 1 Cr 6,19). Nói cách khác, nhờ 

phép Rửa, người Kitô hữu đã chết đối với tội lỗi 

để sống một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống làm 

con cái Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô, dưới sự 

hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, mọi 

Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Anh em 

hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên 

giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời 

Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là 

Đấng Thánh” (1 Pr 1,15-16). 

Việc nên thánh không phải chỉ dành riêng cho các 

linh mục và tu sĩ mà còn dành cho mọi tín hữu. 

Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Mọi giáo dân đều 

được mời gọi nên thánh và họ có thể nên thánh 

như là chồng, là vợ, như là nông dân, là công 

nhân, là lính, là thương gia, y sĩ, thầy giáo, nghĩa 

là theo đủ mọi ngành nghề và hoàn cảnh trong xã 

hội”. Công đồng Vaticanô II nhắc lại: “Tất cả các 

Kitô hữu, bất kể thuộc bậc sống hay địa vị nào, 

đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời 

sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của Đức Ái.” 

“Đạt tới viên mãn của đời sống Kitô giáo và sự 

trọn lành của Đức Ái”, đó chính là nên thánh. 

1.2. Linh đạo: con đường nên thánh 

Trong Hội Thánh, có nhiều bậc sống khác nhau, 

nên cũng có nhiều con đường nên thánh khác 

nhau tuỳ theo mỗi bậc sống. Linh mục, tu sĩ có 

cách nên thánh của linh mục, tu sĩ. Giáo dân cũng 

có cách nên thánh riêng của mình. Con đường nên 

thánh dành cho mỗi bậc sống như vậy được gọi là 

linh đạo. Con đường này do Chúa Thánh Thần 

khơi dậy, để giúp người tín hữu bước theo Đức 

Kitô và đạt tới đức ái trọn hảo theo bậc sống của 

mình. 

Từ xưa cho tới nay, Chúa Thánh Thần đã khơi 

dậy rất nhiều linh đạo khác nhau trong Hội Thánh. 
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Chẳng hạn linh đạo Augustinô, linh đạo 

Bênêđictô, linh đạo Camêlô, linh đạo Phanxicô, 

linh đạo Đaminh, linh đạo Inhaxiô, linh đạo 

Anphongxô, linh đạo Salêdiêng... Tất cả tạo nên 

sự phong phú và đa dạng trong Hội Thánh, để 

giúp cho từng người tìm được con đường nên 

thánh phù hợp với khả năng, hoàn cảnh và bậc 

sống của mình. 

2. Linh đạo Hôn nhân và Gia đình 

Đối với các đôi vợ chồng, Công đồng Vaticanô II 

nói: “Nhờ sức thiêng của bí tích Hôn phối, các đôi 

vợ chồng Kitô hữu biểu hiện và tham dự vào mầu 

nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Đức 

Kitô và Hội Thánh; họ giúp nhau nên thánh trong 

đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo 

dục con cái; nhờ đó, họ nhận được những ơn riêng 

cho bậc sống của mình trong Dân Chúa. Được ban 

cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế, 

mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào cũng, 

đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh 

thiện như Chúa Cha là Đấng trọn lành, tuỳ theo 

con đường của mỗi người. 

Trong Tông huấn Gia đình, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II nhắc lại: “Ơn gọi mọi người nên 

thánh cũng được ngỏ với các vợ chồng và cha mẹ 

Kitô hữu. Đối với họ, ơn gọi này được nêu bật 

trong việc cử hành bí tích Hôn phối và được thực 

hiện cách cụ thể trong thực tế riêng của cuộc sống 

hôn nhân và gia đình. Chính cuộc sống này làm 

nẩy sinh ra ân sủng và đòi hỏi phải có một linh 

đạo đích thực và sâu xa cho đời sống hôn nhân và 

gia đình. Linh đạo này được gợi hứng từ các chủ 

đề về sáng tạo, giao ước, thập giá, phục sinh và 

dấu hiệu bí tích. 

Nếu linh đạo hôn nhân và gia đình cốt tại Tình 

yêu, “yêu như Thiên Chúa yêu” và được gọi hứng 

từ các chủ đề về Sáng tạo, Giao ước, Thập giá, 

Phục sinh và dấu hiệu bí tích, ta có thể diễn tả 

những nét chính của linh đạo hôn nhân và gia 

đình như sau: 

2.1. Tình yêu sáng tạo 

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và 

muốn cho con người được làm con của Ngài, sống 

hạnh phúc với Ngài mãi mãi. Thiên Chúa dựng 

nên con người có nam có nữ, để yêu thương, chia 

sẻ, bổ túc nhau, đồng thời làm chủ những gì Chúa 

đã dựng nên. Vì thế, Ngài đã truyền cho họ: “Hãy 

sinh sản cho đầy mặt đất”(St 1,28). 

Qua bí tích Hôn phối, đôi bạn được mời gọi cộng 

tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng 

viẹâc sẵn sàng đón nhận con cái và giáo dục 

chúng nên người, tạo nên một tổ ấm phục vụ cho 

sự sống. Mỗi lần trao cho nhau những hành vi âu 

yếm, mở ngỏ cho sự sống, đôi bạn ý thức mình 

đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên 

Chúa và nên thánh trong chính trong chính nếp 

sống đó. Khi chiêm ngắm tình yêu dịu dàng Thiên 

Chúa dành cho dân Israel, đôi vợ chồng biết luôn 

đổi mới tình yêu của mình qua những cử chỉ, lời 

nói, việc làm để đem lại hạnh phúc cho nhau và 

cho con cái. Trong việc giáo dục, cha mẹ ý thức 

mình là những người cộng tác của Thiên Chúa, 

nhờ đó không ngã lòng hoặc buông xuôi trước 

những đứa con bướng bỉnh, ngược lại, biết cậy 

trông vào ơn Chúa để luôn nhẫn nại, kiên trì, và 

yêu thương. 

2.2. Tình yêu Giao ước 

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ký kết giao ước 

với dân Israel và ban cho họ Mười điều răn để 

hướng dẫn họ sống trung thành với giao ước. Ngài 

mời gọi họ: “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta 

và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các 

ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Ta sẽ coi các 

ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh” 

(Xh 19,5-6). 

Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước. Dù 

dân Israel bất trung, bội phản, Thiên Chúa vẫn 

một mực trung tín, xót thương và tha thứ. “Núi có 

dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của 

Ta đối với người vẫn không thay đổi” (Is 54,10). 

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên 

Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 

31,3). 

Khi cử hành bí tích Hôn phối, đôi bạn trao đổi với 

nhau lời thề hứa sẽ yêu thương và trung chuỷ với 

nhau suốt đời: “Tôi là.... nhận (anh / em) làm 

(chồng / vợ) và hứa giữ lòng chung thuỷ với (anh 

/ em), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi 

ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương 

và tôn trọng (anh / em) suốt đời tôi”. 

Ơn bí tích Hôn phối giúp hai vợ chồng nên thánh 

trong việc sống lời cam kết trên mỗi ngày một 
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trọn vẹn hơn. Khi nỗ lực sống yêu thương và 

trung thành với nhau, đôi vợ chồng phản ánh tình 

yêu của Thiên Chúa đối với con người, cũng như 

tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Đó là 

một tình yêu son sắt không đổi thay. Tình yêu đó 

tạo nên sự hiệp thông thâm sâu giữa vợ chồng với 

nhau, cũng như giữa cha mẹ và con cái, phản ánh 

mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. 

Thư Mục vụ HĐGM VN năm 1992 cũng viết: 

“Sống Phúc Âm trong đời sống gia đình chính là 

sống tình yêu chung thuỷ mà con người đời nào 

cũng khát khao ca tụng và đã được Chúa Giêsu 

củng cố bằng bí tích Hôn phối. Chính Chúa Giêsu 

còn dựa vào sách Sáng thế để tái lập quyền bình 

đẳng nam nữ và tinh thần bất khả phân ly của hôn 

nhân (St 2,18-24; Mt 19,6). Trong một xã hội mà 

đời sống gia đình đang bị đe dọa bởi nạn ly dị và 

những lối sống trái với luân lý đạo đức Việt Nam, 

sự trung thành giữa vợ chồng Kitô hữu sẽ là một 

ánh lửa soi sáng và sưởi ấm, một sự khuyến khích 

cho các gia đình khác”. 

2.3. Tình yêu Thập giá 

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói: “Không có 

tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng 

sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13. Ngài đã dùng 

cái chết trên thập giá để minh chứng Tình yêu của 

Thiên Chúa và để đem lại ơn cứu độ cho nhân 

loại. Con đường thập giá là con đường tình yêu, 

chấp nhận đau khổ để xoá bỏ tội lỗi và mang lại 

hạnh phúc cho người mình yêu. Thánh Phaolô đã 

khuyên nhủ các người làm chồng hãy nhìn vào 

gương Đức Kitô: “Người làm chồng, hãy yêu 

thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội 

Thánh và hiến mình vì Hội Thánh..., để trước mặt 

Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 

không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một 

khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh 

tuyền” (Ep 5,25.27) 

Đời sống hôn nhân và gia đình có rất nhiều thập 

giá: những khuyết điểm và tính xấu của nhau, 

những va chạm và xung khắc, những thất bại và 

rủi ro, những khi gặp tai ương và bệnh hoạn, cảnh 

hiếm muộn cũng như việc chấp nhận từ bỏ ý riêng 

để sống theo giáo huấn Hội Thánh về việc sinh 

sản có trách nhiệm v.v.... Đó là những thập giá 

cần được đón nhận với tình yêu. “Đời sống Kitô 

hữu mà không qua thập giá thì không thể đạt tới 

sự phục sinh. Như thế phải hiểu rằng không thể 

loại bỏ sự hy sinh trong đời sống gia đình, nhưng 

trái lại phải sẵn sàng đón nhận nó để tình yêu vợ 

chồng thêm sâu lắng và trở thành nguồn vui thân 

mật.” 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi bạn 

được mời gọi ngước nhìn lên thập giá Đức Kitô 

để học yêu thương, sống hi sinh, đón nhận nhau 

và tha thứ cho nhau. “Anh em hãy có lòng thương 

cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 

Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh 

em người này có điều gì phải trách móc người kia. 

Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, 

anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13). 

Chính khi chấp nhận đi theo “con đường hẹp”, từ 

bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà bước 

theo Đức Kitô, đôi vợ chồng cộng tác vào công 

trình cứu độ cho mình và cho mọi người trong gia 

đình. 

2.4. Tình yêu Phục sinh 

Đức Kitô phục sinh đã ra khỏi mồ. Ngài đã chiến 

thắng tội lỗi và sự chết, mang lại sự sống mới cho 

nhân loại cùng giao hoà tội nhân với Chúa Cha. 

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, mầu nhiệm 

Tử nạn và Phục sinh mời gọi đôi bạn luôn canh 

tân tình yêu của mình, không để những ích kỷ, 

ghen tương len lỏi vào tình yêu đôi lứa. Phương 

thế để canh tân tình yêu, chính là siêng năng đọc 

Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, học 

biết thêm những kiến thức mới trong sách vở, báo 

chí để nuôi dưỡng tình yêu gia đình. 

Ngoài ra, gia đình Kitô hữu còn có sứ mạng 

truyền giáo, rao giảng Tin Mừng. Gia đình phải 

cởi mở đón nhận Lời Chúa, rồi loan báo cho mọi 

người. Việc làm chứng và truyền giáo trước hết là 

trong chính gia đình: cha mẹ loan báo Tin Mừng 

cho con cái bằng những lời dạy dỗ và nhất là bằng 

gương sáng. Ngược lại, con cái cũng có bổn phận 

góp phần làm cho cha mẹ nên thánh. 

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục VN năm 

1980 cũng nói: “Gia đình của anh chị phải trở nên 

như một trường học về đức tin, một nơi để cầu 

nguyện. Một môi trường sống bác ái yêu thương 

và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng cho 

Chúa.” 
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Gia đình Kitô hữu làm tông đồ bằng “chứng tá”. 

“Phải chứng minh rằng các con được gọi nên 

thánh và các con có thể sống một đời hôn nhân 

đẹp lòng Chúa. Các con chia sẻ với các gia đình 

khác: ân sủng, hạnh phúc, Chúa đã ban cho gia 

đình các con. Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ 

phải đặt câu hỏi: “Tại sao họ có thể sống hiệp 

nhất, yêu thương, trung thành với nhau như thế? 

2.5. Tình yêu Bí tích 

Nhờ bí tích Hôn phối, gia đình Kitô hữu trở thành 

bí tích của Thiên Chúa. Bí tích là một dấu chỉ hữu 

hình giúp người ta thấy được một điều vô hình. 

Gia đình là Bí tích, vì gia đình có thể giúp người 

ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. 

“Cũng như tất cả mọi bí tích đều “có mục đích 

thánh hoá con người, xây dựng Thân Thể Đức 

Kitô và thờ phượng Thiên Chúa, Bí tích Hôn phối 

tự nó cũng là một hành vi phụng vụ để tôn vinh 

Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và trong Hội 

Thánh. Khi cử hành bí tích ấy, đôi bạn Kitô hữu 

bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa vì 

ơn huệ cao cả Ngài đã ban cho họ, để trong cuộc 

sống hôn nhân và gia đình, họ có thể sống lại 

chính tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người 

và tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là 

hiền thê của Ngài. 

Như vậy, qua bí tích Hôn phối, đôi vợ chồng Kitô 

hữu vừa là biểu hiệu mầu nhiệm của sự kết hợp và 

của tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội 

thánh, vừa tham dự vào mầu nhiệm này. Việc vợ 

chồng con cái yêu thương nhau là do Thiên Chúa 

nâng đỡ, nhưng đồng thời cũng cho thấy tình yêu 

Thiên Chúa và diễn tả tình yêu của Ngài. 

Dấu chỉ Bí tích hôn phối được thể hiện qua lời 

cam kết trung thành yêu thương nhau và tôn trọng 

nhau suốt đời, qua việc trao cho nhau chiếc nhẫn 

cưới làm biểu hiệu tình yêu và lòng chung thuỷ. 

Chiếc nhẫn nhắc nhở cho đôi bạn những lời họ đã 

cam kết, để họ luôn nỗ lực sống tín trung và tôn 

trọng nhau “mọi ngày suốt đời”. 

Tuy nhiên, để có thể diễn tả một cách trung thành 

tình yêu của Thiên Chúa, “yêu thương như Đức 

Kitô yêu thương Hội Thánh”, gia đình Kitô hữu 

cần phải có ơn Chúa. Con đường nên thánh trong 

đời sống hôn nhân và gia đình phải là con đường 

đối thoại với Thiên Chúa qua việc lắng nghe Lời 

Chúa, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí 

tích. 

“Do bí tích Hôn phối, đôi bạn nhận được sự thánh 

thiện và hằng ngày có nghĩa vụ phải sống sự 

thánh thiện đã nhận được. Cũng do bí tích ấy, họ 

nhận được ơn và có nghĩa vụ luân lý phải biến đổi 

toàn thể đời sống mình thành một hy lễ thiêng 

liêng dâng lên Thiên Chúa. Như thế, giáo dân 

cung hiến cho Thiên Chúa chính thế giới này, nhờ 

biết phụng thờ Ngài khắp nơi bằng đời sống thánh 

thiện của mình. 

3. Noi gương Thánh Gia 

Thánh Giuse và Đức Maria là đôi vợ chồng thánh 

thiện, đã nêu gương cho các đôi vợ chồng Kitô 

hữu. Sở dĩ gọi là Thánh Gia, chính vì gia đình của 

Giuse - Maria gồm những con người thánh, đặc 

biệt có Chúa Giêsu là Đấng Thánh ở cùng. Con 

đường nên thánh trong yêu thương và chu toàn 

bổn phận gia đình chính là con đường mà Thánh 

Gia ngày xưa đã đi qua. Mỗi gia đình Kitô hữu 

ngày nay cũng được mời gọi noi gương Thánh 

Gia để trở thành những thánh gia khác. Đó là 

những cộng đồng yêu thương và hiệp nhất, mà 

khuôn mẫu là sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên 

Chúa. Sự hiệp thông này không khép kín nhưng 

mở ra với các gia đình khác và nhất là vươn lên 

tới chính Thiên Chúa Tình yêu. 

Khi nhìn vào gương Thánh Gia, gia đình Kitô hữu 

cũng được mời gọi phát triển lòng tôn sùng Đức 

Trinh Nữ Maria: “Khi được diễn tả bằng các 

tương quan chân thành với Đức Trinh Nữ và bằng 

việc noi theo đời sống thiêng liêng của ngài, lòng 

tôn sùng Đức Mẹ đích thực là một phương tiện 

đặc biệt để nuôi dưỡng sự hiệp thông tình yêu 

trong gia đình và để phát triển linh đạo hôn nhân 

và gia đình. Mẹ của Đức Kitô và của Hội Thánh, 

một cách đặc biệt cũng là Mẹ của các gia đình 

Kitô hữu là những Hội Thánh tại gia. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Nên thánh là gì? 

T. Nên thánh là “sống hoàn thiện như Cha trên 

trời”, trở nên giống Đức Kitô bằng cách sống yêu 

thương và chu toàn bổn phận. 

2. H. Những ai trong Hội Thánh được mời gọi nên 

thánh? 
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T. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nên thánh trong 

bậc sống của mình. 

3. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình là gì? 

T. Linh đạo hôn nhân và gia đình là con đường 

nên thánh dành cho những người sống bậc hôn 

nhân và gia đình. 

4. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình hệ tại ở điểm 

nào? 

T. Linh đạo Hôn nhân và gia đình hệ tại ở Tình 

Yêu, lấy Tình yêu của Thiên Chúa đối với con 

người và Tình yêu của Đức Kitô đối với Hội 

Thánh làm khuôn mẫu. 

5. H. Linh đạo hôn nhân và gia đình được gợi 

hứng từ đâu? 

T. Theo Tông huấn Gia đình, “Linh đạo hôn nhân 

và gia đình phải được gợi hứng từ các chủ đề về 

Sáng tạo, Giao ước, Thập giá, Phục sinh và dấu 

hiệu bí tích. 

6. H. Để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, 

đôi vợ chồng cần sống thế nào? 

T. Để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, 

đôi vợ chồng cần có : 

-Một là tình yêu sáng tạo để sinh sản và giáo dục 

con cái. 

-Hai là tình yêu trung thành để sống lời cam kết 

hôn nhân mỗi ngày một trọn vẹn hơn. 

-Ba là tình yêu hi sinh để vui nhận vác thánh giá 

hàng ngày. 

-Bốn là canh tân đời sống, làm chứng và loan báo 

Tin Mừng. 

-Năm là siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các 

bí tích. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Một người vợ tâm sự: “Từ khi hiểu biết Chúa 

Giêsu nhiều hơn và tình yêu của Ngài bắt đầu 

thấm sâu vào đời con, đã có một sự thay đổi rất 

lớn trong quan hệ của con với chồng. Có thể nói 

con như yêu anh ấy một lần nữa sau 15 năm kết 

bạn với nhau. Mọi ước mơ trong lòng và mọi khát 

vọng thiêng liêng của con đã đơm bông kết trái”. 

Anh chị nghĩ thế nào về điều này? 

2. Theo anh chị, con đường nên thánh trong gia 

đình có phải là con đường giúp cho gia đình anh 

chị đạt được hạnh phúc không? Đâu là yếu tố 

nòng cốt làm cho gia đình được hạnh phúc? 

3. Nhìn vào gương Thánh Gia, anh chị học được 

điều gì cho gia đình mình? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành 

một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu 

thương, để trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa 

giữa lòng cuộc đời. Xin cho mọi người trong gia 

đình chúng con sốt sắng thờ phượng, kính mến 

Chúa và hết lòng hoà thuận thương yêu nhau. 

Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm 

sớm cầu nguyện chung với nhau làm cho gia đình 

trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng 

năng tham dự phụng vụ, chuyên cần học hỏi Lời 

Chúa và đem ra thực hành. 

Trong lúc gia đình chúng con vất vả làm việc, gặp 

vui mừng hay thử thách, xin cho chúng con biết 

luôn luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. 

Đối với những gia đình chung quanh, xin cho 

chúng con biết thật lòng yêu mến, sẵn sàng chia 

sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin 

mừng tình thương của Chúa cho họ. 

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con 

cho Chúa, chúng con nguyện sống theo gương 

Thánh Gia mỗi ngày. Xin chúc lành cho mỗi 

người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như 

vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, hầu bây giờ 

chúng con trở nên ánh sáng tình thương của 

Chúa, và ngày sau được sum họp với nhau bên 

Chúa muôn đời. Amen. 

 

Bài 15. Các Bí Tích Trong Đời Sống Hôn Nhân 

và Gia Đình 

“Các tín hữu chuyên cần tham dự những buổi giáo lý của 

các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu 

nguyện. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau 

ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ 

đơn sơ.” (Cv 2,42.46) 

Đức Kitô đã để lại cho Hội Thánh những bí tích, 

là những dấu chỉ hữu hình diễn tả và đem lại ơn 

thánh cho các tín hữu. Các bí tích có mục đích 

thánh hoá con người, xây dựng thân thể Đức Kitô 

và thờ phượng Thiên Chúa. 
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Bảy Bí tích liên quan đến các giai đoạn và các 

thời điểm quan trọng của đời sống người Kitô 

hữu: Bí tích sinh ra (Rửa tội), lớn lên (Thêm sức, 

Thánh Thể), chữa lành (Hoà giải, Xức dầu) và 

lãnh nhận sứ mạng xây dựng cộng đoàn (Truyền 

chức, Hôn phối). Nhờ lãnh nhận các bí tích, đời 

sống Kitô hữu được nuôi dưỡng và mỗi ngày một 

tăng trưởng hơn. 

1. Hôn phối và Rửa tội 

Nhờ bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được tái sinh 

làm con cái Thiên Chúa, làm chi thể Đức Kitô và 

Đền thờ Chúa Thánh Thần. Họ được tháp nhập 

vào Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô và là Gia 

Đình con cái Thiên Chúa. Như vậy, bí tích Rửa tội 

chính là cánh cửa dẫn vào đời sống hiệp thông: 

hiệp thông với nhau và Hiệp thông với Thiên 

Chúa. Bí tích Hôn phối tăng cường và cụ thể hoá 

sự hiệp thông mà bí tích Rửa Tội đã đem lại. 

1.1. Đối với hai vợ chồng: 

Nhờ bí tích Hôn phối, đôi bạn được thông phần 

giao ước tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh: 

“Bởi thế, người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà kết 

hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác. Mầu 

nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô 

và Hội Thánh” (Ep 5,31-32). Như vậy, lòng trung 

thành và tình yêu, mà đôi bạn trao cho nhau trong 

giao ước Hôn nhân, cũng chính là lòng trung 

thành trong đức tin và đức mến, mà mỗi người đã 

tuyên hứa khi chịu phép Rửa Tội. Vì thế, khi cùng 

sống Bí tích Rửa tội, họ cũng thực hiện chính lời 

giao ước Hôn nhân của mình. 

1.2. Đối với con cái: 

Bí tích Rửa tội rất cần cho được sống đời đời: “Ai 

không sinh lại bởi nước và Thánh Thần, thì không 

thể vào được Nước Thiên Chúa” (Ga 3,5). Phép 

Rửa tha tội tổ tông và cả những tội riêng ta phạm 

trước đó, ban ơn thánh hoá, sinh ta làm con Thiên 

Chúa và con Hội Thánh. Do đó, hai vợ chồng cần 

đặc biệt quan tâm thực hiện việc Rửa tội cho con 

cái tùy theo các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp thông thường: 

Khi cháu bé được chừng một tháng, cha mẹ và 

người đỡ đầu đưa cháu đến nhà thờ xin cha xứ rửa 

tội cho. Đây là dịp tốt để mọi người ý thức và 

sống ơn gọi Kitô hữu của mình, nên rất khuyến 

khích mọi người trong gia đình và trong giáo xứ 

tham dự. Có thể tổ chức việc mừng “đầy tháng” 

cho con vào ngày Rửa tội. 

b) Trường hợp nguy tử: 

Nếu con chưa được rửa tội mà đau nặng, thì cha 

mẹ cần lo liệu cho con được rửa tội ngay, bằng 

cách: 

- Hoặc chính cha hay mẹ, hoặc nhờ người khác, 

rửa tội cho con như sau: lấy nước lã đổ trên trán 

con, vừa đổ vừa đọc: “T. (tên thánh và tên gọi), 

cha (mẹ) rửa con: nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần”. Khi làm việc này cần làm theo ý 

của Hội Thánh. 

- Ghi vào sổ gia đình Công giáo và sớm trình cho 

cha xứ. 

- Khi con khỏe lại, nên đưa con tới cha xứ xin 

lãnh nhận các nghi thức bổ túc. 

c) Trường hợp tối khẩn: 

- Khi khó sinh: Mọi bào thai phải được rửa tội dù 

nó được bao nhiêu tháng. Nếu bào thai chắc chắn 

còn sống, thì rửa tội cách tuyệt đối: “...., cha (mẹ) 

rửa con: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

- Nếu không biết rõ thai còn sống hay chết, thì rửa 

tội hồ nghi: “...., nếu con còn sống, cha (mẹ) rửa 

con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

- Khi sẩy thai, thì xé bọc thai rồi đổ nước hoặc 

dìm vào nước, và đọc: “Nếu thành, ta rửa con, 

nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. 

2. Hôn phối và Thêm sức 

Bí tích Thêm sức làm cho người tín hữu được đầy 

ơn Chúa Thánh Thần, để trở nên chứng tá đức tin, 

có nhiệm vụ bảo vệ và mở mang Nước Chúa. 

Khi lãnh Bí tích Hôn phối, đôi bạn trở thành nhân 

chứng cho tình yêu tự hiến của Đức Kitô và xây 

dựng Nước Chúa trong chính bậc sống hôn nhân 

của mình. Những hy sinh, đau khổ và thử thách 

trong cuộc sống chung, sự giáo dục con cái nên 

người con Chúa, đều là những công việc quý giá 

góp phần mở mang Nước Chúa. Chính ơn sức 

mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ giúp đôi bạn chu 

toàn những nhiệm vụ trên. Nơi Bí tích Hôn phối, 

“chính Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của 

hai vợ chồng, là nguồn mạch tình yêu của họ, là 

sức mạnh giúp họ chung thuỷ[3]“. 
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Đối với gia đình Kitô hữu, sống bí tích Thêm sức 

là: 

- Quý trọng ơn Chúa Thánh Thần, quan tâm lo 

cho mọi người trong gia đình lãnh nhận bí tích 

Thêm sức. 

- Liệu cho chính gia đình mình có một kế hoạch 

truyền giáo, quan tâm thực hiện và thường xuyên 

kiểm điểm để thực hiện tốt hơn. 

3. Hôn phối và Hoà giải 

Trước khi lãnh bí tích Hôn phối, Hội Thánh 

khuyên đôi bạn xưng tội để tâm hồn được trong 

sạch, xứng đáng đón nhận dồi dào ân huệ Chúa 

ban trong ngày thành hôn. 

Suốt quá trình chung sống, đôi bạn sẽ không sao 

tránh hết mọi khuyết điểm, sai sót. Những sai sót 

về tình yêu, về lòng trung thành, về đức nhẫn 

nại... có thể làm họ chán nản. Bấy giờ, Bí tích Hoà 

giải sẽ xóa đi những lỗi lầm ấy và ban nhiều ơn 

giúp đôi bạn phấn khởi vững bước trong cuộc 

sống hôn nhân, với nhiều cố gắng mới. Cũng nhờ 

Bí tích Hoà giải, họ ý thức được những buồn 

phiền đã gây ra cho nhau, từ đó trở nên xả kỷ và 

quảng đại hơn; họ cũng phấn đấu sống hoà hợp 

với các phần tử khác trong gia đình và lối xóm. Bí 

tích Hoà giải mời gọi gia đình luôn hoán cải theo 

Tin Mừng. 

Người sạch sẽ thay quần áo trước khi bẩn và giặt 

ủi liền sau khi thay. Cũng thế, người tín hữu tốt, 

dù không có sai lỗi gì trầm trọng, vẫn cố gắng 

xưng tội thường xuyên, khoảng hai hay ba tháng 

một lần. Đàng khác, không chờ đến ngày xưng tội 

mới xét mình, nhưng nên kiểm điểm đời sống 

hằng ngày: Xét mình mỗi tối, để đáp lại tiếng 

Chúa cách quảng đại hơn. Muốn chiến thắng tội 

lỗi, cần dứt khoát ngay từ đầu, tránh xa các dịp tội 

và loại trừ cả những lệch lạc nhỏ bé nhất, ngay khi 

nó chỉ mới là một ý tưởng manh nha. 

4. Hôn phối và Thánh Thể 

Ơn vô giá mà đôi bạn được hưởng trong thánh lễ 

Hôn nhân là Hiệp lễ. Lúc ấy, hai vợ chồng được 

tham dự vào chính giao ước tình yêu giữa Đức 

Kitô và Hội Thánh. Nhờ kết hợp mật thiết với 

Chúa Giêsu, họ được Ngài làm bạn đồng hành, 

được Ngài trợ lực suốt cuộc đời để họ nên một 

trong Ngài và để họ có thể yêu nhau, không phải 

bằng một tình yêu đầy giới hạn của mình, nhưng 

bằng chính tình yêu vô biên của Ngài. 

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, mời 

gọi vợ chồng trở nên một thân thể duy nhất và 

chia sẻ cho nhau. Năng đến với Bí tích Thánh 

Thể, vợ chồng sẽ được Chúa Giêsu biến đổi để trở 

nên tấm bánh tình yêu bẻ ra trao tặng cho nhau: 

tấm bánh của sự sống, của niềm vui, của tha thứ 

và của sự tâm đầu ý hợp. Bí tích Thánh Thể chính 

là sức sống nuôi dưỡng, củng cố và đổi mới tình 

yêu của đời sống hôn nhân và gia đình. Nhờ tình 

yêu siêu nhiên ấy, họ dễ lướt thắng những bực 

bội, buồn phiền. Nhờ thánh lễ, cuộc sống hằng 

ngày của gia đình trở thành “hy lễ thiêng liêng 

đẹp lòng Thiên Chúa. 

Để được khoẻ mạnh, chẳng những phải tránh bệnh 

tật, mà còn phải ăn uống đầy đủ và tập thể dục. 

Đối với người tín hữu, dinh dưỡng là năng rước lễ 

và chăm đọc Lời Chúa, tập thể dục là cầu nguyện 

sâu xa và kiểm điểm đời sống hằng ngày. 

5. Hôn phối và Truyền Chức thánh 

Hôn phối và Truyền Chức thánh là hai bí tích 

phục vụ cộng đoàn do chính Đức Kitô thiết lập, là 

Hội Thánh. Bí tích Hôn Phối gia tăng số con cái 

trong Hội Thánh, bí tích Truyền Chức tuyển chọn 

các tác viên phục vụ Hội Thánh. Chính ơn gọi làm 

linh mục được gieo mầm từ trong gia đình, nên 

gia đình được gọi là “Chủng viện sơ khởi.” 

Hội Thánh ước mong rằng không những các đôi 

vợ chồng quan tâm nâng đỡ các ơn gọi linh mục 

và tu sĩ, mà còn tha thiết muốn dâng con cái mình 

làm việc tông đồ phụng sự Chúa. Do đó, Công 

đồng Vaticanô II khuyên: “Cha mẹ hãy thận trọng 

giúp đỡ con cái lựa chọn ơn gọi. Nếu thấy chúng 

có ơn thiên triệu, họ hãy thận trọng nuôi dưỡng ơn 

thiên triệu đó[7]“. 

Trong phạm vi gia đình, cha mẹ có trách nhiệm 

thánh hoá con cái, và đáp lại chính con cái cũng 

góp phần thánh hoá cha mẹ. Trong phạm vi giáo 

xứ, các chủ chăn có trách nhiệm thánh hoá giáo 

dân, và đáp lại chính giáo dân cũng góp phần 

thánh hoá các chủ chăn (Ga 17,19). Giáo dân có 

thể thực hiện công việc này bằng cách: 

- Tích cực cộng tác với các chủ chăn trong việc 

xây dựng Hội Thánh, cách riêng trong các sáng 

kiến truyền giáo. 
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- Cảm thông những giới hạn và yếu đuối của các 

ngài. 

- Cầu nguyện cho các ngài. 

- Nâng đỡ các ngài về tinh thần và vật chất. 

- Khiêm tốn góp ý xây dựng cho các ngài trong 

tình bác ái và liên đới trách nhiệm. 

6. Hôn phối và Xức dầu bệnh nhân 

Trong ngày cưới, đôi bạn hứa chung thủy với 

nhau cho đến chết. Cái chết niêm ấn lòng trung tín 

trọn vẹn của họ. Trước biên giới sự sống và sự 

chết, bí tích Xức dầu giúp người tín hữu kết thúc 

đoạn đường lữ hành và sẵn sàng bước vào cuộc 

sống vĩnh cửu. Thánh Thể lúc ấy là của ăn đàng 

giúp người tín hữu đủ sức đi tới Bàn Tiệc muôn 

đời của giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội 

Thánh khải hoàn. Trên giường hấp hối, đôi bạn 

thấu triệt được vẻ cao đẹp cuộc sống chung đầy ý 

nghĩa của mình. Đó là cuộc đồng hành với Đức 

Kitô, là thời gian thử thách và tinh luyện tình yêu, 

là đoạn đường dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau 

đầy hạnh phúc. 

Hãy liệu cho bệnh nhân được lãnh nhận bí tích 

Xức dầu lúc còn tỉnh táo. Những người thân yêu 

nên có mặt trong giờ phút ấy để cầu nguyện cho 

bệnh nhân; để hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân, vì lúc 

ấy bệnh nhân thường rất sợ cô độc. 

Bí tích Xức dầu cũng nhắc nhớ đến sự hiện diện 

của những người cao niên trong gia đình. Đừng 

coi sự hiện diện của họ như một gánh nặng, 

nhưng hãy coi đó là một ơn Chúa: người già là 

hiện thân của kinh nghiệm quá khứ, có thể giúp 

giới trẻ nhận ra lẽ khôn ngoan trong cuộc sống. 

Đồng thời, người già cũng dễ mang tâm trạng cô 

đơn, sợ bị bỏ rơi. Do đó, cần quan tâm chăm sóc 

những người già cả trong gia đình mình cũng như 

trong lối xóm. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Các bí tích giúp ích gì cho đời sống Hôn 

nhân và gia đình? 

T. Các bí tích, đặc biệt là bí tích Hôn phối, Thánh 

Thể và Hoà giải thánh hoá tình yêu vợ chồng, ban 

nhiều ơn sủng giúp họ chu toàn trách nhiệm đối 

với nhau và đối với con cái. 

2. H. Ai được quyền cử hành Bí tích Rửa tội? 

T. Bình thường là Giám mục, Linh mục và phó tế, 

nhưng khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể cử 

hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của 

Hội Thánh. 

3. H. Trong trường hợp khẩn cấp, phải rửa tội như 

thế nào? 

T. Phải lấy nước lã, là nước tự nhiên, không pha 

thứ gì vào, như nước sông, nước biển, nước giếng, 

nước mưa, rồi đổ trên đầu kẻ chịu phép Rửa tội và 

đọc: (tên thánh) ta rửa con, nhân danh Cha và Con 

và Thánh Thần. 

4. H. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức 

như thế nào? 

T. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức bằng 

cách lo cho mọi người nhiệt thành sống đức tin, 

để trở nên nhân chứng của Đức Kitô và góp phần 

xây dựng Hội Thánh. 

5. H. Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh 

nhận Bí tích Hoà giải? 

T. Nhờ Bí tích Hoà giải, mọi người nhận ra những 

lỗi phạm của mình và đón nhận lòng khoan dung 

của Thiên Chúa, nhờ đó sẽù dễ sống hoà hợp và 

tha thứ cho nhau. 

6. H. Vì sao gia đình Kitô hữu phải năng lãnh 

nhận Bí tích Thánh Thể? 

T. Vì Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu 

và là sức sống nuôi dưỡng, củng cố và đổi mới 

tình yêu của đời sống hôn nhân và gia đình. 

7. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn thiên 

triệu của con cái? 

T. Cha mẹ phải thận trọng giúp đỡ con cái nhận 

biết ơn gọi. Nếu thấy chúng có ơn thiên triệu thì 

phải lo nuôi dưỡng ơn thiên triệu ấy. 

8. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân có liên hệ nào 

đối với đời sống hôn nhân và gia đình? 

T. Bí tích Xức dầu bệnh nhân nhắc nhở ta quan 

tâm đến những người đau yếu, bằng cách lo cho 

họ lãnh nhận bí tích này, để được ơn Chúa nâng 

đỡ. Đồng thời quan tâm đến những người già cả 

trong gia đình và lối xóm, bằng cách giúp đỡ và 

chăm sóc họ, đặc biệt là những người neo đơn. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Bí tích Hoà giải và bí tích Thánh Thể đem lại 

cho gia đình anh chị những ơn ích nào? 
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2. Tương quan giữa bí tích Rửa tội và bí tích Hôn 

phối? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Hôn phối liên kết 

chúng con nên duyên vợ chồng. Xin thương đổ ơn 

thánh Chúa xuống trên gia đình chúng con, để 

chúng con trở thành dấu chỉ sự hiện diện của 

Chúa cho nhau và cho mọi người. Amen. 

 

Bài 16. Cầu Nguyện Trong Gia Đình 

“Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do 

Thần Khí linh hứng mà đối đáp với nhau và ca tụng Chúa 

hết lòng anh em. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân 

danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên 

Chúa là Cha.” (Ep 5,19-20) 

Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia 

vì gia đình là nơi đặc biệt diễn tả sự hiệp thông 

trong Hội Thánh: “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và 

thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong 

Hội Thánh vì lẽ đó phải được coi là một Hội 

Thánh tại gia, là một cộng đoàn đức tin, đức cậy 

và đức mến. Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông 

nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông 

giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh 

Thần. 

Sự hiệp thông trong gia đình dẫn đến sự gặp gỡ 

Thiên Chúa, đồng thời việc gặp gỡ Thiên Chúa sẽ 

nối kết gia đình bền chặt hơn. Trong Tông huấn 

Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi gia 

đình là “cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa”. 

Gia đình được lôi cuốn vào cuộc đối thoại với 

Thiên Chúa bằng việc Lắng nghe Lời Chúa, bằng 

việc cầu nguyện chung cũng như cầu nguyện 

riêng, bằng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là 

bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà giải. 

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục VN năm 

1980 cũng nhắn nhủ: “Anh chị em hãy tin vào ơn 

Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống trong lòng 

để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của anh chị: 

cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung trong gia 

đình và trong xứ đạo. Và nhất là anh chị em hãy 

đào sâu đức tin của mình bằng việc học và dạy 

giáo lý ngay trong gia đình của mình.” 

1. Cầu nguyện là gì? 

Cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ và đối thoại 

thân mật với Thiên Chúa. Hình ảnh cuộc gặp gỡ 

và đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ 

Samaria bên bờ giếng Giacop (x. Ga 4,1-20) là 

một hình ảnh tuyệt vời về cầu nguyện. Chính 

Chúa Giêsu đang khát và đã tìm đến gặp gỡ, ngỏ 

lời trước với con người, Ngài đã khơi dậy nơi cõi 

lòng con người nỗi khát khao sâu thẳm, và giúp 

con người khám phá ra Ngài là Đấng duy nhất có 

thể lắp đầy nỗi khao khát đó. 

Cầu nguyện là lời đáp trả đức tin và tình yêu của 

con người trước lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. 

Cầu nguyện còn là sự đặt mình trước sự hiện diện 

của Thiên Chúa, để đi sâu vào mối hiệp thông với 

Ba Ngôi. Từ sự xác tín trên, các nhà tu đức đã 

định nghĩa cầu nguyện như sau: 

- Cầu nguyện là nâng hồn lên Chúa hay cầu xin 

Ngài ban cho những ơn cần thiết. 

- Cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái 

nhìn đơn sơ hướng về trời cao, là lời kinh tri ân và 

yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân 

hoan. 

2. Phải cầu nguyện như thế nào? 

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo cầu nguyện, 

là vị Thầy dạy ta cách cầu nguyện. Ngài thường 

cầu nguyện nơi vắng vẻ (x. Lc 5,16). Kinh nguyện 

của Ngài đầy tâm tình gắn bó yêu thương, vâng 

phục thánh ý Chúa Cha, dù phải chấp nhận Thập 

Giá (x. Mt 26,39), và tuyệt đối tin tưởng là mình 

sẽ được nhận lời. Ngài còn kêu gọi các môn đệ 

tỉnh thức cầu nguyện (x. Lc 22,40) và muốn họ 

dâng những lời cầu khẩn lên Thiên Chúa nhân 

danh Ngài (x.Mt 18,19-20). Chúa Giêsu đã dạy 

các môn đệ cầu nguyện với một tâm hồn trong 

sạch, một đức tin sống động và kiên trì, một sự 

dạn dĩ của người con. 

2.1. Kiên trì cầu nguyện 

Cầu nguyện kiên trì, không sờn lòng nản chí, chắc 

chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Chẳng hạn 

như bà goá kêu oan, đòi ông quan toà phân xử; 

cuối cùng ông cũng phải giải quyết (x. Lc 18,1-8). 

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực 

những kẻ Người tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu 

cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (18,7). 

Hay như người kia quấy rầy bạn mình vào lúc 

đêm khuya vẫn có được tất cả những thứ gì anh ta 

cần dùng (x. Lc 11,5-8). Chúa Giêsu khẳng định: 

“Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ sẽ 
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mở cho” (Lc 11,10). Và Thiên Chúa còn ban cho 

hơn cả lòng ta mong ước vì Cha trên trời còn rộng 

lượng hơn cả người cha trần gian; đó là ban chính 

Thánh Thần của Ngài cho chúng ta (x. Mt 7,7-11; 

Lc 11,11-13). 

2.2. Khiêm tốn cầu nguyện 

Khi cầu nguyện, ta phải cầu nguyện bằng tất cả 

con người của mình: lời nói và cử chỉ, đặc biệt là 

tấm lòng. Tấm lòng chính là nơi sâu kín của con 

người, là nơi phát sinh mọi quyết định và gặp gỡ. 

Khiêm nhường và thống hối là một tâm tình căn 

bản trong khi cầu nguyện (Tv 130,14), vì chúng ta 

không biết cầu nguyện thế nào cho phải (Rm 

8,26). Khiêm nhường là tâm tình phải có để đón 

nhận được ơn cầu nguyện vì trước mặt Chúa, con 

người chỉ là kẻ van xin. 

Cầu nguyện trong sự hạ mình là cách thức dễ 

đánh động lòng Thiên Chúa nhất. Dụ ngôn hai 

người lên đền thờ cầu nguyện cho thấy Thiên 

Chúa không đoái hoài đến những thành tích đáng 

nể của người Pharisêu chỉ vì ông hay khoe khoang 

và coi khinh người khác (x. Lc 18,9-14; 7,6-10). 

Cầu nguyện khiêm tốn để sám hối về những lầm 

lỗi, và tạ ơn về tất cả những gì mình đã được lãnh 

nhận, và đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất 

(x. Lc 10,21). 

Cầu nguyện còn phải đi đôi với nỗ lực hòa giải và 

lòng yêu thương, kể cả kẻ thù và người bách hại 

mình; kinh nguyện phải phát xuất từ đáy lòng với 

tâm hồn thanh khiết và ước mong tìm kiếm Nước 

Thiên Chúa trên hết mọi sự. 

3. Những nguồn mạch của cầu nguyện 

Trong đời sống Kitô hữu, có những nguồn mạch, 

ở đó Đức Kitô đang đợi chờ để ban Thánh Thần 

cho ta. Sau đây là một số nguồn mạch chính yếu : 

3.1. Lời Chúa 

Công đồng Vaticanô II đã khuyến khích các Kitô 

hữu: “Mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện 

phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối 

thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì “chúng ta 

ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe 

Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần 

linh.” 

 

 

3.2. Phụng vụ của Hội Thánh 

Kinh nguyện tiếp nhận Phụng vụ và đồng hóa với 

Phụng Vụ trong khi và sau khi được cử hành. Dù 

con người cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 6, 6), lời 

nguyện của họ vẫn là lời kinh của Hội Thánh, là 

sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh. 

3.3. Các nhân đức đối thần 

Đức tin giúp ta đón nhận Chúa xuyên qua các dấu 

chỉ về sự hiện diện thần linh, tìm kiếm và trông 

mong Thánh Nhan Chúa, lắng nghe và suy niệm 

lời Ngài. 

Đức cậy là thái độ phải có khi cầu nguyện, đồng 

thời được dưỡng nuôi nhờ cầu nguyện. Vì vậy, 

Thánh Phaolô đã nguyện xin “Thiên Chúa là 

nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa 

niềm vui và bình an để nhờ quyền năng Thánh 

Thần anh em được tràn trề hy vọng” (Rm, 15,13). 

Đức mến là suối nguồn của đời cầu nguyện, vì 

đức mến lôi kéo mọi sự vào trong Tình Yêu Thiên 

Chúa và làm cho ta có thể yêu mến Ngài như Ngài 

yêu mến ta. Vì thế, ai để cho đức ái hướng dẫn, 

người ấy sẽ đi tới đỉnh cao của cầu nguyện. 

3.4. Cái “hôm nay” 

Khi dạy ta cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng dạy về 

sự quan phòng của Chúa Cha (Mt 6, 11.34). Thời 

gian là của Chúa Cha, chúng ta gặp được Ngài 

trong hiện tại, không phải hôm qua hay ngày mai, 

nhưng chính hôm nay: “Ước chi hôm nay các bạn 

nghe tiếng Chúa! Đừng cứng lòng” (Tv 95, 7-8). 

Khi ta cầu nguyện khởi đi từ cái hôm nay của đời 

thường, ảnh hưởng của Nước Chúa thấm vào 

trong dòng chảy của cuộc đời, và kinh nguyện trở 

thành men làm cho cả nắm bột cuộc đời dậy lên 

một sức sống mới. 

4. Cầu nguyện trong gia đình 

Gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên để học cầu 

nguyện. Được xây dựng trên bí tích Hôn Phối, gia 

đình là “Hội Thánh thu nhỏ”, là nơi con cái Thiên 

Chúa học cách cầu nguyện. Đặc biệt với các trẻ 

nhỏ, kinh nguyện hằng ngày của gia đình là chứng 

từ đầu tiên về ký ức sống động của Hội Thánh 

luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. 

Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu 

nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu 

nguyện hằng ngày là kinh tối và kinh sáng, trước 
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và sau các bữa ăn. Trong đời sống gia đình, ta có 

thể cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng. 

4.1. Cầu nguyện chung 

Giờ Kinh chung của gia đình chính là giờ “ngồi 

bên nhau” và “cùng nhau ngồi bên Chúa” là giờ 

của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều 

thuốc thần tiên. “Kinh nguyện chung trong gia 

đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống của 

gia đình. Qua những tình huống thay đổi của cuộc 

sống ấy, chính Thiên Chúa đang mời gọi và gia 

đình tín hữu đáp trả lại với đầy lòng hiếu thảo. 

“Những chuyện vui buồn, hy vọng và sầu khổ, 

ngày sinh và ngày cưới, những người đi vắng trở 

về, những chọn lựa quan trọng và ngay cả cái chết 

của người thân yêu... tất cả đều là những dấu hiệu 

về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc 

sống gia đình. Những biến cố ấy phải là những 

dịp để gia đình tạ ơn, khấn nguyện, tin tưởng phó 

thác vào bàn tay Cha chung trên trời.” 

Trong gia đình, các thành viên càng cầu nguyện 

chung với nhau, càng hiệp nhất bền chặt vì cảm 

nhận được sự hiện diện sống động của Chúa 

Giêsu : “Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, 

hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ 

điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban 

cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh 

Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20). 

Trong tông thư “Kinh Mân Côi”, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II nói: “Gia đình cùng nhau cầu 

nguyện là gia đình cùng nhau chung sống... 

Những phần tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt 

nhìn lên Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả năng 

nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với 

nhau, khả năng tha thứ cho nhau, và khả năng 

nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh 

tân trong Thần Linh Chúa.” 

Lợi ích của giờ kinh chung: Giờ kinh chung của 

gia đình là cơ hội để mọi người thánh hoá sinh 

hoạt hằng ngày: 

- Tạ ơn vì các hồng ân lãnh nhận trong ngày. 

- Dâng niềm vui, nỗi buồn, dâng mồ hôi nước 

mắt, những thành công, thất bại trong ngày như 

hy tế để xin Chúa đón nhận, thanh tẩy, đỡ nâng và 

chúc lành. 

- Là cơ hội để vun xới tình gia đình: hiệp thông 

với những người thân yêu đã khuất, những người 

vắng mặt; cầu nguyện cho những nhu cầu của 

nhau; xin lỗi và tha thứ cho nhau, thông cảm, giúp 

nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn. 

- Và cũng là cơ hội thuận tiện để cha mẹ dạy dỗ, 

hướng dẫn con cái về mặt nhân bản cũng như về 

mặt đức tin. Việc giáo dục của cha mẹ không chỉ 

bằng lời nói mà còn bằng chính gương sống. 

Tại Việt Nam, cầu nguyện chung trong gia đình 

qua các giờ kinh tối và kinh sáng là một truyền 

thống đạo đức rất tốt đẹp đã ăn rễ sâu trong các 

gia đình Công giáo. Tuy nhiên, truyền thống này 

đang bị mai một dần do ảnh hưởng của nếp sống 

đô thị hoá hiện nay. Để vượt qua những cản trở 

cho việc cầu nguyện chung trong gia đình, vào 

buổi tối, cần thu xếp giờ kinh thật sớm để tiện cho 

mọi người, nhất là trẻ em có thể tỉnh táo. Nếu 

không được, cần hướng dẫn cho trẻ em cầu 

nguyện trước. Khi cầu nguyện nguyện chung, cần 

tạo bầu khí trang nghiêm và ấm cúng, thực sự gặp 

gỡ và đối thoại với Chúa. 

Bàn thờ của gia đình: Để giúp mọi người nhớ tới 

sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, mỗi 

nhà nên có một bàn thờ nhỏ. Bàn thờ cần sáng 

sủa, trình bày đơn giản để diễn tả đức tin thật 

chính xác. Cách chung, đừng để quá nhiều ảnh 

tượng trên bàn thờ, nên dùng một Thánh giá khá 

lớn, một bên để một tượng Chúa hay ảnh Đức Mẹ, 

một bên để cuốn Kinh Thánh. Thay vì cuốn Kinh 

Thánh, cũng có thể treo một hai tấm liễn ghi Lời 

Chúa. Bàn thờ cần giữ sạch sẽ, không để những 

đồ đạc lặt vặt. Bàn thờ tổ tiên có thể đặt bên dưới 

bàn thờ Chúa, nhưng cần có sự phân biệt rõ ràng 

và trang trí đơn giản. 

4.2. Cầu nguyện riêng 

Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình khi cả nhà cầu 

kinh chung và cũng hiện diện cách thâm sâu trong 

tâm hồn mỗi người vì chính nơi đó, Ngài chờ đợi 

mỗi người trở về gặp gỡ Ngài thật sâu xa. Bởi đó, 

cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng cần đi đôi 

với nhau. Nhờ cầu nguyện chung, người ta sẽ 

quen cầu nguyện riêng; đồng thời mỗi người càng 

cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt 

đẹp. Mỗi người trong gia đình, đặc biệt các bậc 

cha mẹ, cần dạy cho con cái sống tinh thần cầu 

nguyện bằng cách: 
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- Mỗi sáng vừa thức dậy nhớ dâng ngày cho Chúa 

và xin Chúa Thánh Thần dạy cho biết sống cả 

ngày trong sự kết hiệp với Chúa. 

- Tập luôn luôn “thấy Chúa đang nhìn ta”, dù ở 

đâu, làm gì, cũng sống trong cái nhìn yêu thương 

của Chúa. 

- Cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tắt lặp 

đi lặp lại nhiều lần trong ngày, như: “Lạy Chúa 

Giêsu, con yêu mến Chúa”... 

- Khi đã lên giường, sắp sửa ngủ, nên ôn lại 

những điều đã cảm nhận trong đoạn Lời Chúa vừa 

đọc trong giờ kinh tối, để tiếp tục suy niệm vào 

sáng hôm sau. 

Ngoài ra, mỗi người cần có những giờ phút dành 

riêng để cầu nguyện, nhất là tâm nguyện hay 

nguyện ngắm. 

Khi nguyện ngắm, nếu ở trong nhà thờ, ta nên 

chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong 

nhà tạm. Ở những nơi khác, ta có thể nhìn lên 

tượng Chúa hoặc hướng về Chúa đang ngự trong 

lòng. Để dễ tập trung, nên ngồi theo một tư thế 

thật yên vững, giữ cho cột sống và đỉnh đầu thẳng 

góc với mặt đất, rồi tha thiết xin ơn Chúa Thánh 

Thần, gạt bỏ hết mọi âu lo và dự tính để chú tâm 

vào sự hiện diện của Thiên Chúa và đối thoại với 

Ngài. Hãy bắt đầu thật nghiêm túc và nghiêm túc 

cho bằng được, rồi kiên nhẫn cho đến hết giờ quy 

định. Dần dần, Chúa Thánh Thần sẽ đưa ta tiến 

sâu vào một kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa và 

thấm thía. 

5. Nội dung một giờ kinh trong gia đình 

Mỗi giờ kinh thường gồm các yếu tố: Lời Chúa, 

lời ca, lời kinh, lời cầu và sự thinh lặng. 

Lời Chúa giữ vai trò quan trọng: đó là lương thực 

thiêng liêng, là chuẩn mực hướng dẫn đời sống 

người tín hữu và là phương tiện thông thường 

Chúa dùng để giúp ta được biến đổi. Bởi vậy, 

trong mỗi giờ kinh, nên đọc một đoạn Lời Chúa 

trích từ Kinh Thánh để suy niệm. Nên đọc theo 

một chương trình. Chẳng hạn đọc một trong các 

đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hôm sau, như được 

ghi trong lịch Công giáo, hoặc đọc toàn bộ Kinh 

Thánh trong 3 năm, tuần tự mỗi tối một đoạn. 

Sự thinh lặng để xét mình và suy niệm làm cho 

Lời Chúa thấm vào lòng ta. Nhờ đó, tự đáy lòng, 

ta có thể nói lên những lời nguyện tự phát để ca 

tụng, ngợi khen Chúa, để bày tỏ tâm tình thống 

hối, mến yêu, hay để cầu xin cho những người 

quen biết và cho những nhu cầu của Hội Thánh và 

loài người. 

Lời kinh: Nên duy trì những kinh cần thiết làm 

nền cho giờ cầu nguyện: Kinh Truyền tin, kinh 

Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn 

tội, Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Lạy Nữ 

Vương, Cám Ơn, Trông Cậy, kinh Vực sâu. Trước 

giờ kinh, nên dành một phút xem thử sẽ dùng 

những kinh nào, chứ đừng vừa cầu nguyện vừa 

chọn kinh. 

Mỗi giờ kinh nên có một chục kinh Mân Côi đọc 

chung. Thỉnh thoảng cả gia đình nên lần chung 

trọn chuỗi. Khi đó, nên bỏ bớt một số kinh khác. 

Còn phần Lời Chúa, nếu chọn theo các mầu 

nhiệm Mân Côi, chỉ cần đọc một vài câu 

ngắn.(xem phần phụ lục) 

Điều cần thiết khi cầu nguyện là phải nhớ rằng 

Chúa đang hiện diện. Ta ở đó để nghe Ngài nói và 

nói với Ngài. Muốn dễ nhớ sự hiện diện của 

Chúa, khi cầu nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh, 

thu dọn đồ đạc trong phòng và trên bàn cho ngăn 

nắp. 

* * * 

Để kết thúc, chúng ta cùng nhau nghe lại lời kêu 

gọi của Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ngỏ với các 

bậc làm cha làm mẹ. Những lời này đã được Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II trân trọng nhắc lại 

trong Tông huấn Gia đình: “Hỡi các bà mẹ, chị 

em có dạy cho các con nhỏ của mình những lời 

kinh của người Kitô hữu không? Chị em có cộng 

tác với các linh mục để chuẩn bị cho chúng lãnh 

nhận các bí tích xưng tội, rước lễ, thêm sức hay 

không? Nếu chúng đau ốm, chị em có tập cho 

chúng quen nghĩ tới những sự đau khổ của Đức 

Kitô, quen cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh và các 

thánh giúp đỡ hay không? Còn anh em, hỡi những 

người cha, anh em có biết cầu nguyện chung với 

con cái, với cộng đồng gia đình, ít là thỉnh thoảng 

không? Gương sống của anh em qua sự ngay 

thẳng trong tư tưởng và hành động, được hỗ trợ 

bằng kinh nguyện chung, quả là một bài học sống, 

một hành vi thờ phượng đáng tuyên dương. Như 

thế, anh em đang đem bình an vào trong tổ ấm gia 
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đình anh em: “Bình an cho nhà này”. Đừng quên 

rằng làm như thế là anh em đang xây dựng Hội 

thánh. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Cầu nguyện là gì? 

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để 

thờ laỵ, cảm tạ, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi và ban 

cho ta các ơn lành hồn xác. 

2. H. Tại sao ta phải cầu nguyện? 

T. Ta phải cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã truyền 

dạy, hơn nữa, đời sống thiêng liêng cần được nuôi 

dưỡng và phát triển bằng sự cầu nguyện. 

3. H. Có mấy hình thức cầu nguyện trong gia 

đình? 

T. Có hai hình thức : 

- Một là cầu nguyện chung. 

- Hai là cầu nguyện riêng. 

4. H. Ta phải có tâm tình nào khi cầu nguyện? 

T. Khi cầu nguyện ta phải có tâm tình khiêm 

nhường và thống hối. 

5. H. Vì sao việc cầu nguyện chung trong gia đình 

là quan trọng? 

T. Việc cầu nguyện trong gia đình là quan trọng, 

vì nó giúp ta kết hiệp với Chúa và với nhau, tạo 

cho gia đình một bầu khí yêu thương và thánh 

thiện, giúp chuẩn bị việc cử hành phụng vụ ở nhà 

thờ và kéo dài phụng vụ ấy ngay trong gia đình. 

6. H. Việc cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng 

liên quan với nhau thế nào? 

T. Việc cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng 

nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Nhờ cầu nguyện 

chung, ta sẽ quen cầu nguyện riêng, đồng thời nếu 

mọi người trong gia đình năng cầu nguyện riêng, 

thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. 

7. H. Mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường 

gồm mấy yếu tố? 

T. Mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường gồm 

năm yếu tố này : 

- Một là Lời Chúa 

- Hai là lời ca. 

- Ba là lời kinh. 

- Bốn là lời cầu. 

- Năm là sự thinh lặng. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Mẹ Têrêsa Calcuttta nói: “Gia đình nào cầu 

nguyện chung với nhau, gia đình đó sẽ bền vững”. 

Anh chị nghĩ thế nào về câu nói trên? 

2. Theo anh chị, nên tổ chức giờ kinh tối trong gia 

đình như thế nào? 

3. Lên chương trình một giờ kinh tối cho gia đình 

dài khoảng 15-20 phút. Trao đổi với những người 

khác. 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ 

Chúa đã yêu thương dựng nên chúng con để 

chúng con được sống hạnh phúc bên Chúa mãi 

mãi. Xin cho gia đình chúng con biết quý trọng 

những giờ phút quây quần bên Chúa. Xin Chúa 

liên kết chúng con nên một trong tình yêu, ngõ 

hầu mai sau gia đình chúng con sẽ được đoàn tụ 

bên Chúa mãi mãi trên Nước Trời. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen 

 

(Xin xem tiếp trang 128) 
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 As a First Communion teacher at our 

Sunday school, I see so many children with strong 

faith that it bolsters my own. In our society today, 

where there are many non-believers, a child’s faith 

is refreshing to observe. It is distinguishable like 

night and day. For a child, God is very real: they 

accept God with strong clarity. Children can teach 

adults much about living a devoted life.  As a family, 

we should look to children to give us confidence in 

our faith because their faith is so unmistakable.  

 When a family can unite around a child to 

teach him or her about faith, it makes a family 

stronger. The child becomes the center of attention, 

and parents become role models for their children. 

Parents must live and practice the values of 

Christian teaching. In return, the child is the source 

of motivation for the parents’ effort to live a 

Christian life. The parents see the child's 

unshakable belief in God. This gives parents the 

continual motivation and zeal to base their family 

life focused around God.  

 Praying together is an important activity of 

family life. In a quote from the Holy Cross religious 

order- “a family that prays together stays together.” 

Praying together unifies the family. It gives the 

family a common focus placed on the bedrock of 

Christian tradition. Praying together has the ability 

to do many things for a family: nurture, heal, mend, 

support, celebrate, and grow. Therefore, it is 

important that every member of a family 

understands the importance of prayer. From parents 

to children, praying together can help both parents 

and children grow stronger in their faith, while at 

the same time connect the family.  

 Parents must help their children learn to 

pray. First, teach prayers that are memorized like 

the Our Father, Hail Mary, Glory Be, and Morning 

Offering Prayer. Memorized prayers help children 

understand the importance of prayers. It gives 

context to what a prayer is. Parents should teach 

their children the meaning of each prayer sentence 

by sentence. This is a good opportunity for parents 

to refresh themselves on the meaning of a prayer as 

well.  

 Once children are comfortable and 

confident in memorizing prayers, the parent should 

teach the children that prayer is a form of talking to 

God. When a child realizes that this is what it means 

to pray: they will be confident to formulate their 

own prayer and speak truly to God. The more a 

child prays, the more he or she is comfortable with 

the idea of talking to God. Prayer becomes a 

conversation, a conversation that the child is able to 

speak to God directly expressing his or her thoughts 

and emotions.  

  A child's prayer can be said in few words, 

yet it is very meaningful. It expresses what’s directly 

in their hearts. Not hiding their feelings, they speak 

confidently to God knowing that God is always 

listening, revealing their innermost feelings. 

 Parents can learn a lot from their children’s 

simple approach to prayer: it is easier to speak to 

God directly then to hide your feelings, producing 

little results for yourself. It is more favorable to be 

like children and speak freely; tell God exactly what 

is in your hearts and minds. Great prayers are not 

spoken in eloquent words but they go straight to the 

truth. Children have an amazing ability to speak 

how they feel because their minds are not cluttered. 

Their innocence has kept them true to their identity. 

Therefore when they speak, they are being authentic 

to themselves and to God.  

 Prayers should be central to all families’ 

activity. It helps unify a family and make it stronger. 

Parents should teach their children the importance 

of prayer and how to pray. And in return children 

will teach their parents the importance of 

communicating honestly with God. These things 

make a family stronger. A child's faith is the 

attention of the parents, and the parent's faith is 

attuned to the child.  The outcome is parents and 

children learning from one another and growing 

together in faith.  

 

LÊ HẢI TÂN 
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(Tiếp theo trang 94) 

 

Bài 17. Sinh Con Có Trách Nhiệm 

“Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy 

hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít 

tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ 

Người”(Tv 128, 3-4). 

Sách Sáng thế kể: Hai chị em Lêa và Rakhen cùng 

lấy một chồng là Giacop. Khi thấy chị Lêa sinh 

được bốn đứa con, còn mình thì mãi không sinh 

nở, Rakhen đã phát ghen và nói với Giacop: “Hãy 

cho tôi được có con, không thì tôi chết mất” (St 

30,1). Một đứa con sinh ra trong sự mong đợi quả 

là niềm hạnh phúc lớn lao cho đôi vợ chồng. Tuy 

nhiên bên cạnh niềm vui cũng có nhiều nỗi lo. 

Chẳng hạn đối với hai vợ chồng : phải làm sao có 

đủ khả năng để chăm sóc cho con cái. Đối với xã 

hội, dân số gia tăng có nghĩa là phải làm sao có 

thêm lương thực, thêm trường học, thêm bệnh 

viện, thêm việc làm... Chính vì thế, càng ngày 

người ta càng ý thức hơn vấn đề sinh con có trách 

nhiệm. Đây cũng là vấn đề quan trọng mà các anh 

chị đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân 

cũng như các đôi vợ chồng cần quan tâm suy 

nghĩ. 

1. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân 

“Truyền sinh là một ân huệ, một mục tiêu của hôn 

nhân, vì tình yêu vợ chồng tự nhiên hướng về việc 

sinh sản con cái. Con cái là hoa quả và thành tựu 

của tình yêu vợ chồng, hiện diện ngay trong việc 

vợ chồng hiến thân cho nhau, chứ không phải một 

cái gì từ bên ngoài được ghép vào. Vì thế Hội 

Thánh bảo vệ sự sống và dạy rằng “mọi hành vi 

ân ái phải tự nó mở ngỏ cho việc truyền sinh.” 

Giáo lý này đã được Huấn Quyền trình bày nhiều 

lần, nền tảng của giáo lý này là sự liên kết bất khả 

phân ly giữa hai ý nghĩa của hành vi ân ái: kết hợp 

và truyền sinh. Đây là điều chính Thiên Chúa đã 

muốn và con người không được tách rời. 

 

 

2. Cần phải sinh con một cách có trách nhiệm 

Nhiệm vụ sinh sản và giáo dục con cái là sứ mạng 

riêng biệt của vợ chồng. Trong khi thực hiện 

nhiệm vụ ấy, họ biết rằng mình cộng tác vào công 

trình sáng tạo của Đấng Tạo Hóa và trở thành 

những kẻ diễn đạt tình yêu của Ngài. Bởi vậy, họ 

sẽ chu toàn bổn phận của mình với trách nhiệm 

của một con người và của một Kitô hữu. 

Hội Thánh cũng nhấn mạnh rằng chính lương tâm 

trong sáng của đôi bạn là mực thước chỉ dạy họ 

quyết định về số con của mình. Nhờ vâng phục 

Thiên Chúa và đồng tâm hiệp lực với nhau, hai vợ 

chồng sẽ tạo được cho mình một phán đoán ngay 

thẳng: 

- biết xét đến lợi ích riêng của mình cũng như của 

con cái đã sinh ra hoặc sẽ sinh ra, 

- biết nhận định về các hoàn cảnh vật chất và tinh 

thần, 

- biết nghĩ đến lợi ích của gia đình, xã hội và Hội 

Thánh. 

Sự phán đoán ấy, chính đôi vợ chồng phải suy 

nghĩ trước mặt Thiên Chúa. 

Khi hành động, các vợ chồng Kitô hữu luôn ý 

thức mình không thể làm theo sở thích, nhưng 

phải tuân theo tiếng nói của một lương tâm được 

khuôn đúc theo luật Chúa và giáo huấn của Hội 

Thánh. 

3. Những tiêu chuẩn để quyết định điều hòa 

sinh sản 

Sinh sản có trách nhiệm là suy nghĩ kỹ lưỡng và 

phán đoán chín chắn trước khi quyết định sinh 

con. Đôi vợ chồng cần suy nghĩ và phán đoán dựa 

vào các tiêu chuẩn thực tế sau đây: 

3.1. Vì lợi ích của chính vợ chồng 

Mỗi đứa con chào đời phải củng cố thêm tình yêu 

và hạnh phúc của vợ chồng, vì đứa con là kết quả 

của tình yêu tự hiến của họ. Trước khi quyết định 

sinh con, vợ chồng phải lưu ý đến những yếu tố 

giúp mang lại hoặc ảnh hưởng đến hạnh phúc của 

họ, chẳng hạn sức khỏe của người mẹ, tâm lý, ước 

vọng tương lai... 

3.2. Vì lợi ích của con cái 

Con cái là ân huệ tốt đẹp nhất của hôn nhân. Sinh 

một đứa con là tự ý chấp nhận tạo mọi điều kiện 
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để nó có thể sống hạnh phúc, sống xứng đáng với 

ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa. Do đó, 

đôi bạn cần lưu ý đến khả năng tài chính, nơi ăn 

chốn ở, những phương cách giáo dục... và tính 

toán xem nếu sinh thêm một đứa con, liệu mình 

có thể nuôi dưỡng và giáo dục nó được chu đáo 

không. 

3.3. Vì lợi ích của xã hội và Hội Thánh 

Xã hội phát triển là nhờ những phần tử khoẻ 

mạnh, siêng năng làm việc và có những đức tính 

cần thiết. Cũng vậy, Hội Thánh chỉ thực sự phát 

triển khi con cái của mình không những kiên vững 

về đức tin mà còn trưởng thành về nhân bản nữa. 

Do đó, sự lượng định về khả năng nuôi dạy và 

giáo dục con cái trở thành những phần tử hữu ích 

cho xã hội và Hội Thánh cũng là một tiêu chuẩn 

mà đôi bạn cần lưu ý khi quyết định về việc điều 

hòa sinh sản. 

4. Vấn đề ngừa thai 

Do tình trạng tài nguyên trên thế giới phân phối 

không đều, ngày nay những nước nghèo không đủ 

sống, trong khi những nước giàu quá thừa thãi. 

Cũng vì thế, đang khi nhiều nước giàu khuyến 

khích các gia đình có thêm con cái, thì các nước 

nghèo bị áp lực phải tìm cách hạn chế dân số. 

Nhiều gia đình tự thấy chỉ nên sinh con trong khả 

năng mình có thể nuôi dạy chúng nên người. 

Trong việc kế hoạch hóa gia đình, người Công 

giáo không được phép sử dụng cách ngừa thai 

nhân tạo mà chỉ được sử dụng cách ngừa thai tự 

nhiên, khi có lý do chính đáng theo những tiêu 

chuẩn của Hội Thánh. 

“Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm đó là 

điều hòa truyền sinh. Khi có lý do chính đáng, đôi 

vợ chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa các 

lần sinh nở. Chính họ phải chứng thực rằng ước 

muốn đó không do ích kỷ, nhưng xứng hợp với 

lòng quảng đại chính đáng của bậc làm cha mẹ có 

trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải xử sự theo những 

tiêu chuẩn khách quan của luân lý: 

“Khi cần hòa hợp tình yêu vợ chồng với việc sinh 

sản con cái có trách nhiệm, phải ý thức rằng giá 

trị luân lý của hành động không chỉ lệ thuộc vào ý 

muốn thành thực và việc cân nhắc các lý do, 

nhưng phải được thẩm định theo những tiêu chuẩn 

khách quan suy diễn từ bản tính nhân vị và của 

hành động nơi nhân vị: những tiêu chuẩn ấy tôn 

trọng ý nghĩa trọn vẹn của sự trao hiến và sinh sản 

con cái trong khung cảnh tình yêu đích thực. Đó 

là điều không thể thực hiện được nếu không thực 

tâm vun trồng đức khiết tịnh trong bậc vợ chồng.” 

4.1. Cách thức ngừa thai nhân tạo 

Ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm cho khả năng 

sinh sản vô hiệu hoặc làm cho diễn tiến truyền 

sinh bị ngăn chặn hay không thể đạt kết quả. 

Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nam 

giới gồm những phương pháp: thắt ống dẫn tinh, 

bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, thuốc diệt tinh 

trùng... 

Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nữ giới 

gồm những phương pháp : thắt ống dẫn trứng, 

thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc cấy dưới da), 

dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn... 

Hội Thánh cấm dùng các phương pháp ngừa thai 

này, vì chúng chẳng những ngăn cản vợ chồng 

cộng tác vào công cuộc trao ban sự sống mà còn 

làm sai lạc sự thật căn bản của tình yêu vợ chồng 

là hiến thân trọn vẹn cho nhau. 

“Cấm việc hút điều hoà kinh nguyệt, vì là hình 

thức phá thai non. Cấm những hành động trực tiếp 

ngăn cản việc thụ thai tạm thời hay vĩnh viễn. 

Cấm sử dụng các dụng cụ, các loại thuốc ngừa 

thai. 

4.2. Cách thức ngừa thai tự nhiên 

Ngừa thai tự nhiên là tiết dục định kỳ, vợ chồng 

kiêng giao hợp trong thời kỳ người vợ dễ dàng thụ 

thai. 

Nếu có lý do chính đáng, vợ chồng có thể sử dụng 

cách thức ngừa thai tự nhiên này, vì nó không đối 

nghịch với bản chất và mục đích của hành vi yêu 

thương thân mật ; không trực tiếp ngăn cản việc 

trứng thụ tinh hay giết chết bào thai. 

Sau đây là hai phương pháp giúp xác định ngày 

trứng rụng, cũng như xác định trong chu kỳ kinh 

nguyệt của người phụ nữ những ngày nào có thể 

thụ thai và những ngày nào không thể thụ thai. 

- Phương pháp Ogino-Knauss 

Phương pháp này do hai bác sĩ Ogino người Nhật 

và Knauss người Áo cùng tìm ra vào các năm 

1925-1930. Nó dựa trên chu kỳ kinh nguyệt để 
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xác định ngày rụng trứng. Trứng thường rụng vào 

ngày thứ 14 trước khi có kinh lần sau. Thỉnh 

thoảng trứng cũng có thể rụng vào ngày thứ 12 

hoặc ngày thứ 16. 

Phương pháp này còn dựa vào thời gian hoạt động 

của trứng và tinh trùng. Sau khi vào âm đạo, tinh 

trùng có thể sống khoảng 72 giờ. Còn trứng, sau 

khi rụng, có thể sống khoảng 24 giờ. 

Căn cứ vào những yếu tố trên, người ta có thể xác 

định được trong một chu kỳ kinh nguyệt khoảng 

thời gian nào là có thể thụ thai và khoảng thời 

gian nào là không thể thụ thai. Nếu chưa muốn có 

thai thì kiêng giao hợp trong khoảng thời gian có 

thể thụ thai. 

- Phương pháp quan sát chất nhờn 

Phương pháp này do cặp vợ chồng người Úc John 

và Evelyn Billings tìm ra, nên còn gọi là phương 

pháp Billings. 

Nơi người phụ nữ, việc tiết chất nhờn ở cổ tử 

cung và âm đạo thường theo một quy trình nhất 

định. Sau những ngày kinh nguyệt, âm đạo 

thường khô ráo. Trước khi trứng rụng vài ngày, 

chất nhờn bắt đầu tiết ra, lúc đầu ít, đục, dẻo; sau 

đó nhiều, trong, trơn ướt, nhớt, có thể kéo sợi 

được, giống như lòng trắng trứng gà. Đây chính là 

ngày trứng rụng. Sau đó chất nhờn trở lại đục, dẻo 

và ít trong vài ngày, trước khi người phụ nữ lại 

cảm thấy khô ráo ở âm đạo cho đến kỳ kinh lần 

sau. 

Nếu chưa muốn có thai, vợ chồng cần kiêng giao 

hợp trong những ngày có chất nhờn ở âm đạo, 

nhất là trong ngày chất nhờn có nhiều. 

Trong thực tế, để tăng cường hiệu quả, người ta 

thường phối hợp cả hai phương pháp. Thật ra, 

không có phương pháp nào mà không có bất tiện 

và không đòi hy sinh, cố gắng. Ai tin vào Đức 

Kitô đều được mời gọi sống khiết tịnh tùy theo 

bậc sống của mình. Vả lại, mọi người đều phải ý 

thức rằng sự sống con người và trách nhiệm lưu 

truyền sự sống không chỉ giới hạn ở đời này, cũng 

như không thể hiểu và đo lường được trọn vẹn ý 

nghĩa ngay từ bây giờ, nhưng luôn quy chiếu về 

định mệnh vĩnh cửu của con người. 

Những phương pháp trên đây vẫn chưa phải là 

đơn giản. Chúng ta cần hưởng ứng lời mời gọi của 

Đức Thánh Cha để cầu xin Chúa cho các nhà 

khoa học có thể tìm ra những phương thức giản 

tiện hơn nữa, nhờ đó các đôi bạn có thể được dễ 

dàng hơn. 

5. Vấn đề phá thai 

Sự sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng 

và bảo vệ từ lúc được thụ thai. Ngay khi bắt đầu 

hiện hữu, con người phải được kẻ khác nhìn nhận 

các quyền làm người, trong đó có quyền được 

sống là quyền bất khả xâm phạm của mọi người 

vô tội. 

Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã xác định 

phá thai là một tội ác. Giáo huấn ấy bất biến, 

không hề thay đổi. Trực tiếp phá thai dù là mục 

đích hay phương tiện, đều vi phạm nghiêm trọng 

luật luân lý. 

Cộng tác vào chính việc phá thai là một lỗi nặng. 

Theo giáo luật, Hội Thánh ra vạ tuyệt thông cho 

kẻ phạm tội này. Làm như thế Hội Thánh không 

có ý giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa, 

nhưng muốn nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng 

của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không thể sửa 

chữa được đã gây ra cho đứa trẻ vô tội bị giết 

chết, cho cha mẹ của em và cho toàn xã hội. 

6. Những đôi vợ chồng vô sinh 

Thánh Kinh luôn coi những gia đình đông con là 

một dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa (x. Tv 

128,3-4) 

Thật đau khổ cho những đôi vợ chồng không con. 

“Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa, Chúa sẽ ban 

cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái” (St 

15,2). Rakhen nói với chồng: “Hãy cho tôi được 

có con, không thì tôi chết mất” (St 30,1). 

Quả thực, những đôi bạn ở trong hoàn cảnh vô 

sinh mới thấm thía sâu xa rằng “Con cái là ơn huệ 

cao quý nhất của hôn nhân và là niềm hạnh phúc 

lớn lao của cha mẹ.” Bởi vậy, thật hạnh phúc khi 

có thể nhờ những tiến bộ khoa học để chữa trị 

chứng vô sinh. 

Tuy nhiên, những kỹ thuật phá vỡ liên hệ phụ 

mẫu qua sự can thiệp của một người thứ ba (cho 

tinh dịch hoặc trứng, cho mượn tử cung) là những 

hành vi phải bị loại bỏ. Những kỹ thuật này (thụ 

tinh nhân tạo và thụ thai nhân tạo khác nguồn) vi 

phạm quyền của đứa trẻ phải được sinh ra do cha 

mẹ đã chính thức kết hôn và quyền được biết cha 
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mẹ là ai. Những kỹ thuật này vi phạm “độc quyền 

làm cha làm mẹ của đôi vợ chồng.” 

Về mặt luân lý, những kỹ thuật thụ tinh nhân tạo 

và thụ thai nhân tạo vẫn không thể được chấp 

nhận, vì tách rời hành vi tính dục với việc truyền 

sinh. Sinh sản con cái không còn là một hành vi 

của hai con người hiến thân cho nhau, nhưng “sự 

sống và căn tính của phôi thai bị trao vào tay các 

bác sĩ và các nhà sinh học, và để kỹ thuật thống trị 

trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Một 

mối quan hệ thống trị như thế tự bản chất đi 

ngược với phẩm giá và sự bình đẳng chung của cả 

cha mẹ lẫn con cái. Để cho việc truyền sinh xứng 

với phẩm giá con người, chúng ta phải tôn trọng 

mối dây liên hệ giữa những ý nghĩa của hành vi 

ân ái và sự tôn trọng tính thống nhất của bản tính 

con người. 

Đôi vợ chồng nào, sau khi đã tận dụng mọi trợ 

giúp chính đáng của y khoa, vẫn phải chịu nỗi đau 

khổ vô sinh, được mời gọi liên kết với Thập Giá 

của Chúa là nguồn mạch mọi phong phú thiêng 

liêng. Họ có thể sống quảng đại bằng cách nhận 

nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc tham gia những 

công tác phục vụ tha nhân. 

* * * 

Trong tâm tình biết ơn tình mẹ của Hội Thánh, 

chúng ta cùng nhau nghe lại lời Đức Thánh Cha 

Phaolô VI trong số 25 của thông điệp Sự Sống 

Con Người:“Giờ đây cha xin ngỏ lời riêng với các 

con cái nam nữ của cha mà đa số được Thiên 

Chúa mời gọi phụng sự Ngài trong bậc hôn nhân. 

Đang khi nêu rõ cho các con những điều không 

thể vi phạm mà luật Chúa đã quy định, Hội Thánh 

cũng loan báo ơn cứu độ cho các con, và qua các 

bí tích, Hội Thánh vẫn luôn mở rộng cho các con 

nguồn ơn thánh, giúp các con trở thành những thụ 

tạo mới, vừa biết lấy tình mến và tự do mà đáp lại 

ý định của Thiên Chúa Tạo Hoá và là Đấng Cứu 

Độ, vừa nghiệm ra rằng ách của Đức Kitô luôn 

êm ái dịu dàng (Mt 11,30). 

Ước gì trong trách nhiệm vợ chồng Kitô hữu, các 

con biết khiêm nhường vâng phục Hội Thánh và ý 

thức rõ rằng các con đang được gọi sống đời Kitô 

hữu, một ơn gọi đã bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội 

và nay được củng cố và làm sáng tỏ hơn trong bí 

tích Hôn phối. Nhờ bí tích này, các con được 

thêm sức mạnh và được thánh hiến để trung thành 

chu toàn các bổn phận bậc mình. Vì thế ước gì các 

con ý thức trọn vẹn ơn gọi của các con và làm 

chứng cho Đức Kitô trước mặt thế gian. Thật vậy, 

Chúa đã giao cho các con trách nhiệm làm cho 

mọi người thấy được sự thánh thiện và niềm vui 

của luật Chúa, luật dạy chúng con vừa yêu thương 

nhau vừa biết cộng tác với tình yêu của Thiên 

Chúa là tác giả của sự sống con người. 

Cha không hề muốn làm ngơ trước những khó 

khăn rất lớn đang vây phủ đời sống các đôi bạn 

Kitô hữu. Thế nhưng chúng ta quá biết rằng chỉ có 

cửa hẹp và đường chật mới dẫn đến sự sống (Mt 

7,14). Chính niềm hy vọng hướng tới sự sống ấy 

sẽ như đuốc rực rỡ chiếu sáng bước đường chúng 

con đi, để chúng con có được một tinh thần quả 

cảm, luôn cố gắng “sống tiết độ, công minh và 

đạo đức ở đời này” (Tt 2,12), vì biết chắc rằng 

“bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1Cr 7,31). 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Sinh sản có trách nhiệm nghĩa là gì? 

T. Sinh sản có trách nhiệm nghĩa là khi sinh con, 

cha mẹ phải lo nuôi dưỡng, giáo dục, để chúng 

nên người. Bởi vậy vợ chồng cần suy xét cẩn thận 

để có quyết định đúng đắn và phù hợp trong việc 

sinh con. 

2. H. Vì sao cần phải sinh sản có trách nhiệm? 

T. Vì sinh sản có trách nhiệm, vừa thi hành đúng 

ý định của Thiên Chúa, vừa đáp ứng đòi hỏi của 

tình yêu vợ chồng, để đem lại lợi ích cho gia đình, 

xã hội và Hội Thánh. 

3. H. Để sinh sản có trách nhiệm, vợ chồng Kitô 

hữu phải có thái độ nào? 

T. Vợ chồng Kitô hữu phải có những thái độ sau 

đây : 

- Một là phải biết làm chủ bản năng tính dục. 

- Hai là phải biết tôn trọng lẫn nhau. 

- Ba là phải biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình để 

cùng nhau quyết định sinh con hay tạm ngừng. 

- Bốn là phải dùng cách thức tự nhiên. 

- Năm là phải biết tin tưởng vào Chúa để sẵn sàng 

đón nhận những đứa con ngoài ý muốn. 

4. H. Cách thức ngừa thai tự nhiên là gì? 

T. Cách thức ngừa thai tự nhiên là tiết dục định 

kỳ, vợ chồng kiêng cữ trong thời kỳ người vợ dễ 
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dàng thụ thai. Khi có lý do chính đáng, vợ chồng 

được quyền sử dụng cách thức này. 

5. H. Có những phương pháp nào giúp xác định 

được ngày trứng rụng? 

T. Có hai phương pháp này : 

- Một là dựa vào chu kỳ kinh nguyệt, được gọi là 

phương pháp Ogino. 

- Hai là dựa vào hiện tượng chất nhờn, được gọi là 

phương pháp Billings. 

6. H. Cách thức ngừa thai nhân tạo là gì? 

T. Cách thức ngừa thai nhân tạo là trực tiếp làm 

cho khả năng sinh sản ra vô hiệu hoặc làm cho 

diễn tiến truyền sinh bị ngăn chặn hay không thể 

đạt kết quả. Người Công giáo không được sử 

dụng cách thức này. 

7. H. Để thực hiện cách thức ngừa thai nhân tạo 

người ta thường dùng những phương pháp nào? 

T. Đối với nam giới gồm có: thắt ống dẫn tinh, 

dùng bao cao su, xuất tinh ra ngoài, dùng thuốc 

diệt tinh trùng. Đối với nữ giới gồm có: thắt ống 

dẫn trứng, thuốc tránh thai (uống, tiêm hoặc cấy 

dưới da), dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn. 

8. H. Phá thai có tội hay không? 

T. Phá thai là tội rất nặng vì đây là tội giết người. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Theo anh chị, ngày nay sự sống con người đang 

được tôn trọng hay đang bị đe dọa? 

2. Anh chị nghĩ gì về quan niệm của người bình 

dân Việt Nam: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”? 

3. Theo anh chị, việc tự nguyện tiết dục định kỳ 

trong đời sống hôn nhân sẽ giúp làm thăng tiến 

hay sẽ gây phương hại cho tình yêu vợ chồng? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Mẹ Maria, bình minh của thế giới mới, Mẹ 

của mỗi người chúng con,chúng con giao phó cho 

Mẹ vấn đề sự sống. Ôi lạy Mẹ, xin hãy nhìn xem 

hằng hà sa số trẻ em mà người ta không cho ra 

đời, những người nghèo với cuộc sống gian khổ, 

những người già và những bệnh nhân bị giết, do 

sự vô tâm hoặc do một thứ thương hại dối trá. Xin 

làm cho những ai tin vào Con của Mẹ biết loan 

báo cho những người thời đại này Tin mừng sự 

sống với sự xác quyết và lòng yêu thương. Xin cho 

họ được ơn đón nhận Tin mừng sự sống như một 

hồng ân luôn mới mẻ, cho họ niềm vui cử hành 

hồng ân ấy với lòng biết ơn trong suốt cuộc đời 

họ, và lòng can đảm làm chứng cho Tin mừng sự 

sống cách bền bỉ và tích cực, để cùng với tất cả 

mọi người thiện chí, xây dựng nền văn minh chân 

lý và tình yêu, hầu chúc tụng và tôn vinh Thiên 

Chúa, Đấng Tạo Hóa hằng yêu thương sự sống. 

Amen 

 

Bài 18. Giáo Dục Con Cái 

“Có con cái ư? Hãy dạy dỗ và uốn nắn chúng ngay thuở 

còn thơ.” (Hc 7,23) 

Hạnh phúc của cha mẹ là được thấy con cái nên 

người. Ngược lại, nếu con cái hư hỏng sẽ là một 

nỗi đắng cay phiền muộn. Kết quả đáng mừng hay 

đáng tủi ấy tuỳ vào sự bận tâm giáo dục của cha 

mẹ ngay từ đầu. 

Giáo dục con cái không phải chỉ là một bổn phận 

quan trọng, mà còn là một vinh dự lớn lao của bậc 

làm cha làm mẹ, bởi vì được cộng tác với Thiên 

Chúa trong việc tạo nên những con người mới, 

những người con của Thiên Chúa. Đó là việc 

trồng người. Không chỉ trồng nên những người 

hữu ích cho xã hội, cho Hội Thánh mà còn trồng 

nên những vị thánh. Vì thế, giáo dục con cái 

không phải là một việc tuỳ hứng, nhưng cần có 

một đường hướng, một kế hoạch và những 

phương pháp. 

1. Quyền và bổn phận giáo dục con cái 

Quyền và bổn phận giáo dục con cái là cái cốt lõi 

của việc làm cha làm mẹ, bởi vì nó liên quan đến 

việc lưu truyền sự sống. So với những người 

khác, thì vai trò giáo dục của cha mẹ là khởi 

nguồn và là cơ bản vì tương quan yêu thương độc 

nhất vô nhị giữa cha mẹ và con cái. Vai trò giáo 

dục của cha mẹ không ai thay thế được và cũng 

không nhường cho ai được, nên không thể nào 

khoán trắng cho người khác hoặc để người khác 

chiếm đoạt. 

Yếu tố nền tảng cơ bản nhất đánh dấu vai trò giáo 

dục của cha mẹ là tình phụ tử và mẫu tử. Chính 

tình yêu thương này, như nguồn mạch xuất phát, 

trở thành linh hồn và quy tắc để gợi ra những sáng 

kiến và hướng dẫn cho mọi hoạt động giáo dục cụ 

thể, làm cho chúng thấm đượm những giá trị của 

sự dịu dàng, kiên nhẫn, nhân hậu, phục vụ, vô vị 
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lợi, hy sinh, là những hoa trái quý giá nhất của 

tình yêu. 

2. Phải dạy từ lúc nào? 

Công đồng Vaticanô II ngỏ lời với các bậc làm 

cha làm mẹ: “Vì đã lãnh nhận ân sủng cũng như 

bổn phận của bí tích hôn phối nên cha mẹ phải 

dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ. Cha ông chúng ta 

cũng thường nói: 

Uốn cây từ thưở còn non, 

Dạy con từ thưở con còn đương thơ. 

“Còn đương thơ” hay “ngay từ nhỏ” ở đây có 

nghĩa là ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Khoa 

học ngày nay cho thấy: Người mẹ ảnh hưởng đến 

tâm tính và sức khoẻ của đứa con ngay từ lúc phôi 

thai. Việc giáo dục này được gọi là thai giáo. 

Trong thời gian này, các tâm tình và thái độ ứng 

xử của cha mẹ sẽ ghi dấu sâu đậm trên tâm tính 

đứa con sắp chào đời. Do đó, những bậc cha mẹ 

thương con sẽ hết sức lưu ý, để trong thời gian 

mang thai sống thật lành mạnh về luân lý và tâm 

linh. 

Tuy nhiên, thời gian thuận tiện nhất để trực tiếp 

giáo dục con cái, đó là khi đứa con bắt đầu có trí 

khôn, bắt đầu nhận biết về những điều cha mẹ dạy 

bảo. Lúc bấy giờ gia đình sẽ trở nên mái trường 

đầu tiên dạy cho đứa bé những bài học làm người. 

Trong mái trường đó, cha mẹ chính là những 

“thày cô” được tín nhiệm và yêu thương hơn cả, 

vì cha mẹ là những người sống gần con cái, hiểu 

biết con cái và yêu thương con cái hơn hết. 

3. Phải dạy những gì? 

Mục tiêu của của việc giáo dục Kitô giáo là giúp 

con cái trở thành người và trở thành người con 

Thiên Chúa. Khuôn mẫu của con người hoàn hảo 

đó là Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa đã hạ 

sinh làm người để nên mẫu mực cho chúng ta noi 

theo. Trong việc giáo dục con cái, phải để ý đến 

mặt nhân bản cũng như mặt đức tin. 

3.1. Giáo dục nhân bản 

Nền giáo dục nhân bản phải bao gồm cả ba 

phương diện: đức, trí và thể dục. 

- Thể dục: dạy con vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn sức 

khoẻ. 

- Trí dục: trau dồi cho chúng về học vấn, về nghề 

nghiệp, để chúng có thể sống tự lập, xây dựng 

tương lai cuộc đời mình, góp phần xây dựng xã 

hội. 

- Đức dục: trừ khử những thói hư tật xấu và tập 

luyện những tính tốt. Nhất là bốn nhân đức cột trụ 

làm nền tảng cho những nhân đức khác: khôn 

ngoan, công bằng, tiết độ và dũng cảm. 

. Khôn ngoan: biết khiêm nhường lắng nghe và 

mau mắn vâng lời; biết suy nghĩ cân nhắc trước 

khi làm và khi làm xong sẽ dừng lại một chút để 

kiểm điểm và rút kinh nghiệm; biết xem xét và 

chuẩn bị kỹ để chu toàn mọi bổn phận thật chu 

đáo cũng như để ứng xử đúng trước những tình 

thế mới. 

. Công bằng: Chăm chỉ làm tròn bổn phận; yêu 

thương mọi người, tôn trọng của cải và quyền lợi 

của họ; tôn trọng của chung và biết lo cho công 

ích; luôn thành thật trong lời nói và việc làm; 

không bao giờ gian lận. 

. Tiết độ: Có kỷ luật, đúng giờ giấc và chừng mực 

trong những điều nhỏ mọn hằng ngày, trong ăn 

uống cũng như giải trí; tập cân nhắc đúng bậc 

thang giá trị theo tinh thần Kitô giáo và biết chọn 

lựa cách ý thức. Biết tiết kiệm. Dạy cho con cái 

biết giá trị của lao động cũng như giá trị thực sự 

của của cải vật chất. Hướng dẫn con cái chọn thú 

vui giải trí cũng như bè bạn 

. Dũng cảm: Biết can đảm đứng vững trong điều 

tốt; biết chấp nhận những sai lỗi của mình, tự tin 

và tự lập, biết lãnh nhận trách nhiệm và hậu quả 

do công việc mình đã làm. 

Đối với người Việt Nam, những đức tính ấy được 

diễn tả qua khái niệm “trung dung”, Nhân, Nghĩa, 

Lễ, Trí, Tín. Những đức tính này giúp ta biết yêu 

thương, có lòng biết ơn, cộng tác và nâng đỡ 

người khác, nói năng cũng như cư xử lễ độ và tế 

nhị, biết suy nghĩ cân nhắc và biết tạo nên sự tin 

cậy lẫn nhau. 

Riêng đối với nữ giới cần thêm: Công, dung, 

ngôn, hạnh. 

Giáo dục giới tính: Ngoài ra, trong việc giáo dục 

nhân bản cũng phải để ý đến việc giáo dục giới 

tính, hướng dẫn con cái về phái tính và tính dục. 

Việc giáo dục này nhằm mục đích giúp con cái có 

một sự hiểu biết về tính dục phù hợp với lứa tuổi 

và tầm nhận thức, để chúng sống trong sạch, 

trưởng thành, xứng đáng là người nam, người nữ 
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như ý Chúa. Trong việc giáo dục này, cũng cần 

dạy cho con cái biết sử dụng đúng đắn các 

phương tiện truyền thông, đặc biệt về phim ảnh, 

internet. 

Nền giáo dục nhân bản này là điều hết sức cần 

thiết. Đức Thánh Cha nói: “Dù phải đương đầu 

với những khó khăn, mà ngày nay lại thường là 

những khó khăn to lớn trong trách nhiệm giáo dục 

con cái, bậc cha mẹ cần phải tin tưởng và can đảm 

giáo dục con cái họ theo những giá trị chính yếu 

của đời người. Trẻ em phải lớn lên trong một sự 

tự do chân chính trước các của cải vật chất, biết 

chọn một nếp sống giản dị và khắc khổ, vì xác tín 

mạnh mẽ rằng: giá trị của con người là do cái 

mình làm, hơn là do cái mình có.” Xem đó chúng 

ta thấy: Để trở thành một người Kitô hữu, thì tiên 

vàn phải là một người cho đúng nghĩa của nó. 

Hay nói một cách khác: Phải là người trước đã, 

rồi sau đó mới có thể là người Kitô hữu. 

3.2. Giáo dục đức tin 

Là người có đạo, ngoài nền giáo dục nhân bản, 

cha mẹ còn phải cho con cái nền giáo dục Công 

giáo, nghĩa là ngay từ hồi còn tấm bé, đã phải dạy 

cho con cái biết mến Chúa yêu người, biết tuân 

giữ những giới luật của Chúa, biết tham dự những 

công việc đạo đức, biết siêng năng lãnh nhận các 

bí tích, nhờ đó con cái sẽ trở thành những Kitô 

hữu đích thực, nghĩa là những người có Đức Kitô 

trong tâm hồn và mang Đức Kitô trong cuộc sống, 

cũng như trở thành những người tín hữu đích 

thực, nghĩa là những người có đức tin và sống đức 

tin của mình giữa lòng cuộc đời. 

Công đồng Vaticanô II nói: “Vợ chồng đã lãnh 

nhận phẩm giá và chức vụ làm cha mẹ, sẽ chăm lo 

chu toàn bổn phận giáo dục, nhất là về phương 

diện tôn giáo, vì bổn phận này liên hệ đến họ 

trước. 

Công đồng Vaticanô II cũng xác định nội dung 

của việc giáo dục Kitô giáo như sau: “Việc giáo 

dục này không những chỉ giúp nhân vị được 

trưởng thành, nhưng chính là nhằm giúp những 

người đã được rửa tội, để nhờ hiểu biết sâu xa hơn 

mầu nhiệm cứu rỗi, thì càng ngày càng ý thức hơn 

về hồng ân đức tin đã nhận lãnh, biết cách thờ 

phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý (x. 

Ga 4, 23), nhất là qua việc cử hành phụng vụ, 

cũng như được huấn luyện để biết sống theo con 

người mới trong công bình và thánh thiện của 

chân lý (Ep 4,22-24), và nhờ vậy họ đạt tới con 

người toàn thiện, chín chắn đạt tới sự sung mãn 

của Đức Kitô (x. Ep 4,13), góp phần làm cho 

Nhiệm thể được tăng trưởng. 

Trong việc giáo dục đức tin, cũng cần để ý tới 

việc giúp con cái nhận ra ơn gọi của chúng và 

giúp chúng đáp lại ơn gọi đó. 

Khi con cái bắt đầu học giáo lý, cha mẹ nên quan 

tâm tìm hiểu hệ thống các lớp giáo lý trong giáo 

xứ mình. Ngay cả khi con cái chưa đi học, nếu 

được, họ cũng nên tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ 

cho các lớp giáo lý, bởi đó là cách đơn giản để 

nâng cao nhận thức giáo lý của mình và tự trang 

bị khả năng đào tạo đức tin cho con cái. Một số 

nơi, vì giới phụ huynh ít tham gia, việc giảng dạy 

giáo lý được giao cho lớp trẻ và nói tới Giáo lý 

viên là người ta dễ nghĩ tới những anh chị chưa 

lập gia đình. Thật ra, đội ngũ Giáo lý viên phải là 

những người có bề dày kinh nghiệm sống, cho 

nên Hội Thánh rất ước mong các đôi bạn quảng 

đại chia sẻ sứ mạng này. 

4. Để việc giáo dục đạt kết quả tốt 

4.1. Đồng tâm nhất trí 

Cha mẹ phải nhất trí với nhau trong đường hướng 

và phương thức giáo dục con cái: Tìm hiểu tính 

tình, năng khiếu của con cái và phải biết dùng 

những phương pháp thích hợp để giúp chúng đạt 

được mục đích. Công đồng xác quyết : 

“Gia đình là một trường học phát triển nhân tính, 

nhưng để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu 

toàn sứ mệnh mình, cần phải biết hòa hợp tâm 

hồn: vợ chồng phải cùng nhau bàn định, cũng như 

cha mẹ phải ân cần cộng tác trong việc giáo dục 

con cái. 

Ngoài việc đồng tâm nhất trí với nhau, cha mẹ 

còn phải biết cộng tác với những nhà giáo dục 

khác, đặc biệt là các thầy cô và các Giáo lý viên. 

4.2. Làm gương sáng 

Kể từ lễ đính hôn, bình thường người ta chỉ còn 

hơn một năm để trở thành nhà giáo dục. Cách hữu 

hiệu nhất để biến mình thành nhà giáo dục là 

cương quyết sống những gì mình muốn truyền đạt 

cho con cái. Khi cha mẹ thăng tiến chính bản 
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thân, nêu gương đời sống tốt đẹp về nhân cách, 

đạo đức và các khả năng khác, con cái sẽ noi theo. 

Đúng như người xưa vẫn nói: 

- Cha nào con nấy, 

- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. 

Thật vậy, đứa bé, nhất là khi còn nhỏ, chưa có đủ 

trí khôn để phân biệt điều phải và điều trái, điều 

tốt và điều xấu. Nó thường bắt chước những gì cụ 

thể đập vào mắt nó. Thấy người lớn nói và làm 

thế nào, nó sẽ bắt chước mà làm như vậy. Vì thế, 

gương sáng của cha mẹ là điều rất cần thiết trong 

việc giáo dục con cái. Cha ông ta thường nói: 

Lời nói như gió lung lay,  

Việc làm như tay lôi kéo. 

Công đồng cũng xác quyết: “Được cha mẹ hướng 

dẫn bằng gương sáng và kinh nguyện gia đình, 

con cái và tất cả những ai sống trong khuôn khổ 

gia đình sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ 

và thánh thiện dễ dàng hơn. 

4.3. Tạo bầu khí gia đình đầm ấm 

Cần tạo bầu khí gia đình lành mạnh, cởi mở, 

thánh thiện, hoà thuận, lạc quan và biết tín nhiệm 

nhau. Trong Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo, 

Công đồng Vaticanô II nói: “Chính cha mẹ có 

nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm 

nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với 

Thiên Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo 

dục toàn diện con cái trong đời sống cá nhân và 

xã hội trở nên dễ dàng. Do đó Gia đình là trường 

học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho 

mọi đoàn thể. 

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

năm 1980 nơi số 12 viết: “Gia đình của anh chị 

em phải trở nên như một trường học về đức tin, 

một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác 

ái yêu thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để 

làm chứng nhân cho Chúa”. 

4.4. Tìm hiểu con cái 

Giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ già và thế hệ 

trẻ luôn có một khoảng cách. Nếu không chịu tìm 

hiểu con cái, công việc giáo dục của cha mẹ sẽ 

không đạt được những kết quả mong muốn đã 

đành, mà còn gây nên những bực bội và oán trách. 

Quả thật, giữa cha mẹ và con cái luôn có một bức 

tường ngăn cách. Bức tường này chính là tuổi tác. 

Vì tuổi tác chênh lệch, nên thời gian và không 

gian của hai thế hệ già và trẻ cũng khác biệt, để 

rồi từ môi trường sống ấy đã phát sinh những dị 

biệt, những bất đồng. 

Giáo dục có nghĩa là hướng dẫn, uốn nắn và làm 

cho tốt đẹp hơn. Vì thế, việc đầu tiên cần thực 

hiện ngay, đó là phải tìm hiểu con cái, phải biết 

con cái nghĩ gì, muốn gì, nói gì và làm gì thì mới 

có thể hướng dẫn chúng một cách hữu hiệu. 

Điều gì tốt nơi con cái, cần biết duy trì và cổ võ 

để được liên tục phát triển, còn điều gì xấu, lo 

nhắc bảo và sửa sai bằng những lời lẽ ôn tồn và tế 

nhị, thành thực và yêu thương. 

Có tìm hiểu con cái, cha mẹ mới cảm thông và 

xích lại gần con cái hơn, nhờ đó lấp đầy được hố 

sâu ngăn cách giữa già và trẻ, một hố sâu muôn 

thuở trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đã tạo 

nên những mối bất bình sâu xa giữa cha mẹ và 

con cái. 

4.5. Kiên nhẫn trong việc giáo dục 

Uốn cây, cần phải kiên nhẫn, bằng không nó sẽ 

gãy. Vì thế, người xưa đã từng khuyên: Dục tốc 

bất đạt. Vội vã sẽ không thành. 

Trẻ con thường ham chơi và mau quên. Cho nên 

nói một lần mà thôi chưa đủ, chúng ta phải nói lần 

nữa và lần nữa. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại để 

những lời khuyên nhủ được thấm dần vào đầu óc 

của chúng. 

Đừng bao giờ thất vọng và nản chí trong việc uốn 

nắn sửa dạy con cái, bởi vì đó là một ơn gọi, một 

thiên chức cao cả mà Chúa đã dành cho chúng ta, 

những bậc làm cha và làm mẹ. 

4.6. Cầu nguyện cho con cái 

Một trong những điều mà bậc làm cha làm mẹ cần 

nhớ, đó là ý thức mình là những người cộng tác 

của Thiên Chúa: cộng tác trong việc vun trồng sự 

sống, cộng tác trong việc truyền sinh cũng như 

trong việc giáo dục con cái. Một trong những ơn 

của bí tích Hôn phối là giúp hai vợ chồng nên 

thánh trong đời sống vợ chồng, trong việc đón 

nhận và giáo dục con cái. Bởi vậy, trong việc giáo 

dục con cái, hai vợ chồng cần chạy đến với Chúa, 

bởi vì “Không có Thầy, các con không thể làm 

được gì” (Ga 15, 5). Đến với Chúa để xin Ngài soi 

sáng và hướng dẫn cách thức dạy dỗ. Cầu nguyện 
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cho con cái, đặc biệt trong những giai đoạn phát 

triển khó khăn của chúng. 

Sau cùng và hết sức quan trọng, để biết dạy dỗ 

con em, ta cần biết đến với vị Thầy tối cao của 

nhân loại là Chúa Giêsu Kitô: “Hãy học cùng Ta, 

vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 

11,29). Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần cho ta để ta 

học được sự hiền lành và khiêm nhường cần có. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Vì sao giáo dục con cái là bổn phận quan 

trọng nhất của cha mẹ? 

T. Vì cha mẹ được cộng tác với Thiên Chúa trong 

việc tạo nên những con người mới, những người 

con của Thiên Chúa. Bổn phận này không ai thay 

thế được. 

2. H. Phải giáo dục con cái những gì? 

T. Ngay từ lúc con cái còn tấm bé, cha mẹ đã phải 

cho chúng một nền giáo dục nhân bản, đồng thời 

còn phải cho chúng một nền giáo dục Công giáo, 

giúp chúng trở thành những Kitô hữu trưởng 

thành. 

3. H. Làm sao để việc giáo dục đạt kết quả tốt? 

T. Để đạt kết quả tốt trong việc giáo dục con cái, 

cha mẹ cần phải : 

- Một là đồng tâm nhất trí với nhau. 

- Hai là nêu gương trước những gì mình muốn 

truyền đạt. 

- Ba là tạo bầu khí yêu thương trong gia đình. 

- Bốn là tìm hiểu con cái. 

- Năm là kiên nhẫn trong việc giáo dục. 

- Sáu là cầu nguyện cho con cái. 

5. SUY NGHĨ : 

1. Anh chị có suy nghĩ gì về việc sử dụng đòn vọt 

trong việc dạy bảo con cái? 

2. Đâu là những thái độ “bất cập” trong việc giáo 

dục con cái mà cha mẹ thường hay mắc phải? 

3. Muốn thành công trong việc giáo dục con cái, 

đối với anh chị, điều nào là quan trọng nhất? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy thánh Giuse và Mẹ Maria, xưa kia ở Nadarét, 

hai Đấng đã được diễm phúc đón nhận Con Thiên 

Chúa làm con của mình. Hai Đấng đã chu toàn 

bổn phận làm cha làm mẹ trong việc nuôi dưỡng, 

giáo dục và tặng ban cho nhân loại một người con 

tuyệt vời là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng con 

cũng muốn nhìn vào gương Thánh Gia để xây 

dựng gia đình chúng con. Chúng con muốn đóng 

góp cho xã hội những người công dân tốt và cho 

Hội Thánh những Kitô hữu thánh thiện. Xin giúp 

chúng con ngay từ bây giờ biết chuẩn bị cho mình 

những khả năng cần thiết trong việc nuôi dưỡng 

và giáo dục những đứa con mà Chúa sẽ gửi đến 

cho chúng con sau này. Ước chi chúng con sẽ cố 

gắng hoàn thiện hơn từng ngày để trở thành 

những người cha người mẹ tốt lành và gương 

mẫu. Amen 

 

Bài 19. Đạo Hiếu 

“Ai không biết lo lắng đến người thân và nhất là gia quyến 

mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn là người 

không tin.” (1Tm 5,8) 

Nói đến gia đình Việt Nam là nói đến đạo hiếu và 

tình gia tộc. Bước vào cuộc sống hôn nhân, hai vợ 

chồng không phải chỉ bước vào cuộc sống riêng tư 

đóng kín chỉ với riêng hai người, mà còn mở ra 

với cha mẹ đôi bên, cũng như với anh chị em họ 

hàng. 

Như chúng ta đã biết: sau ba điều răn nói về bổn 

phận đối với Thiên Chúa, điều răn thứ tư nói về 

bổn phận thảo kính cha mẹ. Như thế, Kinh Thánh 

coi hiếu thảo là điều răn thứ nhất và quan trọng 

nhất trong tương quan giữa người với người. 

“Thiên Chúa muốn rằng sau Ngài, chúng ta phải 

tôn kính cha mẹ vì đã sinh thành và dạy cho 

chúng ta biết Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, khi 

đến trần gian đã nêu gương hiếu thảo cho chúng 

ta: Cuộc sống ở trần gian của Ngài vỏn vẹn chỉ có 

ba mươi ba năm, nhưng Ngài đã dành ba mươi 

năm sống hiếu thảo, vâng lời trong gia đình 

Nadarét. 

1. Với cha mẹ 

1.1. Khi cha mẹ còn sống 

Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phát 

xuất từ sự biết ơn đối với những bậc đã cộng tác 

với Thiên Chúa thông truyền cho mình sự sống, 

cũng như đã chăm lo nuôi dưỡng và giáo dục 

mình nên người. “Hãy hết lòng tôn trọng cha con 

và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ. Hãy 

nhớ rằng nhờ cha mẹ, con mới sinh ra. Làm sao 
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con báo đền được điều cha mẹ cho con?” (Hc 

7,27-28) 

Công đồng Vaticanô II dạy: “Con cái sẽ đáp lại 

công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, tâm tình hiếu 

thảo và tin cậy, sẽ theo đạo làm con mà phụng 

dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng như trong 

tuổi già cô quạnh. 

Khi cha mẹ còn sống, con cái bày tỏ lòng hiếu 

thảo qua việc: yêu mến, tôn kính, vâng lời, chăm 

sóc và giúp đỡ cha mẹ. 

- Yêu mến và tôn kính cha mẹ. Thiên Chúa muốn 

ta thật lòng yêu mến và tôn kính cha mẹ trong tư 

tưởng, lời nói, việc làm. 

. Trong tư tưởng, ta thực tình nhìn nhận cha mẹ 

đáng trọng kính, vì đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy 

dỗ, hướng dẫn, gây dựng hạnh phúc cuộc đời cho 

ta. 

. Trong lời nói, ta lựa cách xưng hô và chuyện trò 

thật khiêm cung, êm ái, không bao giờ dùng 

những lời nói cứng cỏi, nóng nảy đối với cha mẹ. 

. Trong việc làm, ta năng thăm viếng, hoặc thư từ, 

hỏi han, bày tỏ lòng yêu mến bằng quà biếu, tìm 

cách làm cho cha mẹ được vui. Khi lo liệu việc 

trọng đại, dù đã ở riêng, ta cũng nên bàn hỏi cha 

mẹ vì các ngài có ơn Chúa để giúp ta[5]. “Khi 

trưởng thành, con cái vẫn phải tôn kính cha mẹ, 

biết đón trước ý muốn của các ngài, sẵn sàng bàn 

hỏi và chấp nhận những lời khuyến cáo đúng đắn 

của cha mẹ. Khi không còn chung sống với cha 

mẹ, con cái vẫn phải tôn kính, vì lòng tôn kính 

này bắt nguồn từ sự kính sợ Thiên Chúa, một 

trong bảy ơn Chúa Thánh Thần[6]“. 

- Vâng lời cha mẹ. Lòng hiếu thảo được bày tỏ 

qua sự ngoan ngoãn và vâng phục. “Hỡi con, hãy 

giữ lấy lời huấn dụ của cha, và đừng ruồng bỏ 

giáo huấn của mẹ.... Chúng sẽ hướng dẫn con khi 

con đi, canh giữ con khi con nằm, và khi con thức 

dậy, chúng chuyện trò với con”(Cn 6,20-22). 

“Con ngoan mến chuộng lời cha quở mắng, kẻ 

nhạo báng chẳng nghe lời khiển trách” (Cn 13,1). 

Khi chưa trưởng thành, con cái phải mau mắn 

vâng lời cha mẹ trong tất cả những gì hợp luật 

Chúa, không nên trách móc phàn nàn. “Hỡi những 

người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì 

đó là đẹp lòng Chúa”(Cl 3,20). Ngay cả khi đã 

trưởng thành và dù đã ở riêng, nếu ta có làm điều 

gì sai trái mà được cha mẹ nhắc nhở, cần mau 

mắn vâng theo. Hơn nữa, người con trưởng thành 

cần biết đón trước điều cha mẹ mong muốn để 

làm đẹp lòng cha mẹ. Khi cha mẹ lâm chung, có 

trăn trối điều gì, con cái nên vui lòng tuân giữ. 

Ngược lại, nếu cha mẹ có ép buộc điều gì trái 

lương tâm, con cái nên tìm cách giãi bày để cha 

mẹ cảm thông, chứ không được hùa theo. 

- Chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ. Phải luôn luôn 

giúp đỡ cha mẹ về phần hồn và phần xác, nhất là 

khi các ngài già cả, ốm đau, thiếu thốn, cần tận 

tâm tận lực phụng dưỡng, lo thuốc thang đầy đủ, 

vui vẻ thăm nom sớm tối. Đây là trách nhiệm của 

con cái. Đừng vì keo kiệt, ganh tị nhau mà để cha 

mẹ khổ cực. Phải cầu nguyện cho cha mẹ được 

mọi ơn lành, lo liệu cho cha mẹ được lãnh các bí 

tích và dọn mình chết lành. Sách Huấn ca nhắc 

nhở những người làm con: 

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha 

ngươi, chớ làm phiền lòng người, khi người còn 

sống.  

Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng 

lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể 

người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào 

quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và 

xây dựng đức công chính của người. Ai bỏ rơi cha 

mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ 

mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. (Hc 3,12-16) 

1.2. Khi cha mẹ qua đời 

Khi cha mẹ qua đời, con cái tỏ lòng hiếu kính 

bằng cách lo an táng chu đáo, cầu nguyện và xin 

lễ cho cha mẹ. Anh chị em cần hoà thuận yêu 

thương nhau, noi gương cha mẹ để nên lành nên 

thánh. Không những cầu nguyện cho cha mẹ, con 

cái còn xin cha mẹ cầu nguyện cho mình trước 

mặt Chúa, như khi còn sống, các ngài vẫn cầu 

nguyện cho mình. 

Hội Thánh Công giáo đón nhận việc thờ cúng ông 

bà như thế nào? Hội Thánh nhìn nhận đó là một 

hình thức tốt đẹp để bày tỏ lòng tưởng nhớ công 

ơn tiền nhân. Hội Thánh khuyến khích các tín hữu 

phát huy những tinh hoa trong văn hoá dân tộc. 

Tuy nhiên cần loại trừ những hình thức trái ngược 

với giáo lý Công giáo. 

Cũng cần nâng cao ý thức lịch sử về gia đình: 

Quan tâm bảo tồn gia phả và những kỷ vật của 
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ông bà cha mẹ đã qua đời. Gia đình nào đã thất 

lạc gia phả, nên tìm cách dựng lại những gì còn 

biết được, nên làm càng sớm càng tốt khi những 

bậc cao niên trong dòng họ còn đủ minh mẫn để 

cung cấp các dữ liệu họ nắm được. Cũng nên quan 

tâm lưu giữ những hình ảnh và giấy tờ quan trọng 

của gia đình để các thế hệ sau có sử liệu. 

2. Với họ hàng đôi bên 

Đối với người Việt Nam, tương quan với họ hàng 

gia tộc là điều quan trọng. Lấy vợ, lấy chồng 

không chỉ là lấy một người mà “lấy” cả họ hàng 

nhà chồng, nhà vợ. Cách cư xử với họ hàng bên 

chồng hay bên vợ không chỉ liên quan đến bản 

thân mà còn liên quan đến cả họ hàng bên mình. 

Bởi vậy, cần yêu mến và học cách cư xử với tất cả 

mọi người trong dòng họ hai bên, như ông bà, chú 

bác, cô dì, cậu mợ và anh chị em. Cần sống tình 

gia tộc bằng cách năng lui tới viếng thăm và giúp 

đỡ theo khả năng của mình. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Tại sao con cái phải hiếu thảo đối với cha 

mẹ? 

T. Vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên 

Chúa trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và giáo 

dục ta nên người. Ngoài ra, đây còn là điều răn 

Chúa đã truyền dạy. 

2. H. Con cái biểu lộ lòng hiếu thảo với cha mẹ 

như thế nào? 

T. Con cái bày tỏ lòng hiếu thảo qua những việc 

sau đây: 

- Một là khi các ngài còn sống thì phải yêu mến, 

tôn kính, vâng lời, chăm sóc và giúp đỡ. 

- Hai là khi các ngài qua đời phải lo an táng, cầu 

nguyện và xin lễ. 

- Ba là anh chị em trong nhà cần hoà thuận yêu 

thương nhau, noi gương cha mẹ để nên lành 

thánh. 

3. H. Ta cần cư xử thế nào với họ hàng đôi bên? 

T. Ta phải kính trọng và yêu mến mọi người trong 

gia tộc; năng lui tới và giúp đỡ theo khả năng 

mình. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Có người nói: “Theo đạo Chúa là bỏ ông bà”. 

Anh chị trả lời thế nào? 

2. Anh chị đã biết gì về cha mẹ, anh chị em và họ 

hàng của bạn mình? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha đã muốn 

biểu lộ tình Cha yêu thương chúng con qua tấm 

lòng yêu thương của người cha người mẹ trần thế. 

Cha còn muốn rằng, sau Cha, chúng con phải tôn 

kính cha mẹ vì các ngài đã có công sinh thành và 

dưỡng dục chúng con nên người. Xin Cha chúc 

lành, nâng đỡ và ban mọi ơn lành hồn xác cho 

cha mẹ chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết 

biết lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu của các ngài 

bằng cách sống hiếu thảo, yêu mến, tôn kính, 

vâng lời và phụng dưỡng các ngài. Xin cho các 

ngài, ngay ở đời này tìm thấy niềm hạnh phúc 

được phục vụ Cha và yêu mến Cha. Và xin cho 

chúng con một ngày kia được sum họp với nhau 

trên Nước Trời. Amen 

 

Bài 20. Những Ngày Lễ Của Gia Đình 

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên 

nhau.”(Tv 133,1) 

Mỗi gia đình đều có những ngày lễ riêng, đánh 

dấu những biến cố vui, buồn của gia đình. Chẳng 

hạn như ngày giỗ của ông bà, cha mẹ, ngày kỷ 

niệm thành hôn của vợ chồng, ngày sinh nhật, 

ngày lễ bổn mạng của một người trong gia đình... 

Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi người 

trong gia đình quây quần bên nhau trong tình yêu 

thương hiệp nhất, vun xới thêm tình gia đình. Đầu 

năm, mỗi gia đình nên ghi các ngày lễ của gia 

đình mình vào cuốn lịch Công giáo để dễ nhớ. 

1. Lễ Gia tiên 

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường tự xưng là 

Thiên Chúa của Abraham, của Ixaác, của Giacop, 

nghĩa là Thiên Chúa các tổ phụ. Ngài không phải 

là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa 

của người sống. Bên kia cái chết, các bậc tiền 

nhân đã thực sự “sống khôn thác thiêng” đều đang 

sống trong Thiên Chúa. Các tín hữu ở trần gian 

kết hợp với họ trong mầu nhiệm các thánh thông 

công. Do đó, khi bày tỏ lòng hiếu kính, nhớ đến 

gia tiên tổ phụ, người Công giáo không làm một 

sự thờ phượng nằm ngoài sự thờ phượng Thiên 

Chúa, nhưng là để nhờ đó mà thêm lòng biết ơn 

và kính mến Thiên Chúa là nguồn mọi tình phụ tử 
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trên trời dưới đất. Đàng khác, khi nhớ đến tổ tiên 

theo huyết thống, người Công giáo cũng nhớ đến 

các tổ phụ trong đức tin. 

Người Việt Nam thường có thói quen rất tốt: mỗi 

khi gia đình có việc buồn vui đều luôn tưởng nhớ 

gia tiên và biểu lộ tâm tình ấy bằng việc cúng lễ, 

hoặc đơn giản thắp một nén nhang trên bàn thờ. 

Người tín hữu Công giáo Việt Nam tiếp nhận 

truyền thống tốt đẹp ấy với một cái nhìn chính 

xác, phù hợp với đức tin Kitô giáo. 

Mỗi gia đình nên có một bàn thờ gia tiên đơn sơ. 

Ngày tết, ngày giỗ nên giữ một cây hương cháy 

suốt ngày. Tránh những chi tiết trái với đức tin và 

tránh tốn kém không hợp tình hợp lý. Về hình 

thức, cốt sao biểu lộ được tấm lòng và giúp con 

cháu trong nhà học được tâm tình biết ơn tổ tiên 

và biết ơn Thiên Chúa Tạo Hoá. 

Khi cúng lễ, cần nhắc cho mọi người trong nhà 

nhớ: đức tin Công giáo dạy ta biết rằng người quá 

cố không cần đến thức ăn vật chất, các lễ vật chỉ 

nhằm bày tỏ lòng biết ơn kính nhớ mà thôi. 

Lễ gia tiên thường do vị trưởng tộc hoặc người 

cha trong gia đình chủ lễ. Nếu vị này vắng mặt, 

thì vợ hoặc con trai hoặc con dâu trưởng chủ lễ. 

2. Dọn tất niên 

Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình, kính nhớ 

tổ tiên và thăm viếng nhau để gia tăng tình thân 

ái. Cần loại bỏ những chi tiết phong tục quá rườm 

rà, cũng như những gì đi ngược lại với Tin mừng, 

và phải lưu ý phát huy những gì tốt đẹp. Khởi đầu 

là việc dọn tất niên. 

Từ giữa tháng chạp là thời gian thuận tiện để mỗi 

gia đình tổng kết một năm. Cha mẹ và con cái sẽ 

cùng nhau: 

- Làm xong những việc cần thiết còn đọng lại. 

- Tổng kết chi thu, thanh toán nợ nần. 

- Tổng kết kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm 

việc một năm qua. 

- Chọn hướng sống hoặc chủ đề giáo dục gia đình 

trong năm mới. 

- Dọn mình xưng tội cuối năm. 

- Cha mẹ đỡ đầu thăm nom nhắc nhở con thiêng 

liêng (các con thiêng liêng thì chúc tết cha mẹ đỡ 

đầu dịp cuối năm hoặc đầu năm). 

- Cũng nên dành một tuần lễ kết bó hoa thiêng 

liêng tạ ơn Thiên Chúa và cầu cho nhau (gồm: 

dâng lễ, rước lễ, đọc Lời Chúa, lần hạt, hy sinh...) 

Những việc trên đây sẽ làm xong trước ngày ăn 

bữa tất niên (vào ngày cuối năm hoặc một ngày 

nào sớm hơn, tùy tiện). Bữa ăn này được coi như 

để kết toán mọi chuyện: còn gì phải xin lỗi nhau, 

hoặc góp ý xây dựng đều nói hết trong dịp này, để 

rồi ngày đầu năm sẽ không còn phải nhắc gì đến 

chuyện cũ, chỉ chúc tuổi nhau thật vui vẻ. 

Cũng nên nhân bữa ăn này mà trình bày chủ đề 

sống của năm tới và dự tính trước việc vui xuân 

của gia đình, thu xếp sao để trẻ em khỏi lây nhiễm 

thói xấu cờ bạc ngoài xã hội. 

3. Tưởng nhớ gia tiên dịp Tết Nguyên Đán 

Dịp Tết Nguyên Đán, trong những gia đình theo 

đúng tinh thần Việt Nam, ẩn dưới những niềm vui 

rộn rã đầu xuân là cả một thực tại linh thiêng trầm 

mặc đầy ắp không gian: cõi hữu hình và cõi vô 

hình đan dệt vào nhau, ông bà tổ tiên đã khuất 

như thể đang có mặt giữa con cháu một cách thân 

thiết, gần gũi, linh thiêng và đầy an ủi. Có được 

bầu khí ấy là nhờ các nghi lễ rất nghiêm túc của 

phụng tự gia đình. 

Các nghi lễ này mở đầu với giờ “cúng đón” (đón 

ông bà về ăn tết với con cháu) vào ngày 29 hoặc 

30 tết, và kết thúc với giờ “cúng đưa” (tiễn chân 

ông bà) vào ngày mùng 3 hay mùng 4 tết (có nhà 

cúng đưa từ chiều mùng 2). Người Công giáo biết 

rằng các linh hồn đã về với Thiên Chúa vẫn hiệp 

thông với các tín hữu ở trần gian thường xuyên, 

chứ không riêng mấy ngày tết, cho nên không có 

chuyện đón ông bà về ăn tết và tiễn ông bà đi. Tuy 

nhiên, thiết tưởng ngày nay cả nơi đại chúng 

người không có đạo, không mấy ai còn hiểu hai 

chữ đón đưa này theo nghĩa đen, nhưng hiểu theo 

một nghĩa tượng trưng sâu sắc, nhằm xác định 

một thái độ nội tâm và đánh dấu khoảng thời gian 

họ muốn dành để tưởng nhớ gia tiên một cách thật 

sâu đậm, khoảng thời gian họ muốn để cho tâm 

hồn lắng đọng trong niềm cảm mến biết ơn. 

Trong khoảng thời gian ấy, bàn thờ gia tiên lúc 

nào cũng có khói hương, mỗi ngày người ta cúng 

hai ba lần vào đúng giờ cả nhà quy định trước. 

Mỗi gia đình có một người trực ở nhà để giữ cho 

hương đèn được liên tục, và lo nấu thức ăn, đúng 
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giờ thì bày lên bàn thờ, thành tâm cầu nguyện. 

Người trực đóng vai đại diện gia đình, luôn ở 

trong tâm tình cung kính trước sự hiện diện của 

anh linh tiên tổ, để bày tỏ niềm biết ơn và tưởng 

nhớ. Ngày nay, cả người không có đạo cũng 

không mấy ai còn nghĩ ông bà tổ tiên cần “ăn tết”, 

nhưng người ta thấy rằng sự túc trực để bày tỏ 

lòng thành là điều cần thiết. Đó là một tâm tình rất 

thiêng liêng cao quý mà bầu khí của các lễ nghi 

gia tiên đã đem lại. 

Khi đón nhận các truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc, người Công giáo nhằm đạt được phần tinh 

hoa, chứ không vụ vào những hình thức rườm rà. 

Tuy vậy, trong mức độ vừa phải, hình thức vẫn 

cần thiết. Để phục hồi và phát huy được bầu khí 

linh thiêng thuận lợi cho tình cảm và hạnh phúc 

gia đình, rất cần giữ lấy những hình thức diễn tả 

tối thiểu và chính yếu. 

4. Lễ giao thừa 

Tối cuối năm, gia đình đoàn tụ, giải trí chung với 

nhau, cùng thức đón giao thừa. Giây phút kết thúc 

năm cũ và bắt đầu năm mới là lúc thật ý nghĩa để 

ca tụng Chúa, Đấng làm chủ thời gian và lịch sử. 

Khí xuân mới cũng gợi cho ta nhớ đến công trình 

sáng tạo của Ngài. Chúng ta xin Chúa chúc lành 

cho một năm mới đang bắt đầu. Sau khi cầu 

nguyện, mọi người chúc tuổi nhau rồi đi ngủ. 

Lễ giao thừa không phải là lễ gia tiên. Lễ gia tiên 

đã được thực hiện vào lúc “tiên thừa”, tức là lúc 

đầu hôm đêm cuối năm. Tuần hương thắp lúc giao 

thừa là để kính thờ Đấng Tạo Hoá và cầu nguyện 

với Ngài. 

5. Lễ Minh niên 

Gia đình sum họp buổi sáng đầu năm là điều rất 

quý giá. Thánh lễ ở nhà thờ xong, mọi người về 

nhà ngay. Các cháu mừng tuổi ông bà, con cái 

mừng tuổi cha mẹ, mọi người mừng tuổi nhau. 

6. Lễ bổn mạng một người trong gia đình 

Trước ngày lễ, người có tên thánh bổn mạng nên 

dành vài giờ tĩnh tâm cầu nguyện. Ngày lễ, cả nhà 

đi dự lễ, rước lễ sốt sắng. Kinh tối, theo chương 

trình trong tuần (nên hỏi linh mục về lời nguyện 

ngày lễ, chép sẵn từ trước). Nhớ nhắc con thiêng 

liêng dọn mừng lễ bổn mạng. Hôm lễ, nên mời 

các con thiêng liêng dùng cơm. 

7. Giáp năm ngày rửa tội 

Trước ngày lễ, người có lễ kỷ niệm nên dành vài 

giờ tĩnh tâm cầu nguyện. Ngày lễ, cả nhà đi dự lễ, 

rước lễ sốt sắng. Trong giờ Kinh tối, gia đình 

cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn, đồng thời cũng nhắc 

nhớ nhau sống xứng đáng ơn gọi làm Kitô hữu. 

8. Thôi nôi hoặc sinh nhật 

Đây là dịp vui của toàn gia đình. Những món quà 

nho nhỏ của mọi người vào dịp này là một cách 

bày tỏ sự quan tâm và yêu thương nhau. Nên tổ 

chức một bữa ăn để tạo thêm bầu khí yêu thương. 

Giờ kinh tối cũng là dịp để toàn thể gia đình cùng 

hiệp thông với nhau trong niềm vui này. 

9. Giáp năm ngày cưới 

Mỗi lần phong thánh, Hội Thánh cũng ấn định 

ngày mừng lễ hằng năm, thường là vào ngày qua 

đời của vị thánh. Ngày 22-10-2001 vừa qua, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước 

cho đôi vợ chồng người Ý là Luy và Maria 

Beltrame Quattrocchi. Tuy nhiên, để ấn định ngày 

mừng lễ, ngài không chọn ngày qua đời của họ 

như thường lệ, mà lại chọn ngày kỷ niệm lễ thành 

hôn của họ: ngày 25-11-1905. 

Trước ngày kỷ niệm lễ thành hôn, nếu có điều 

kiện, vợ chồng nên tĩnh tâm vài giờ, nhớ lại tình 

thương Chúa và kiểm điểm đời sống để tiếp tục 

xây dựng hạnh phúc gia đình. Ngày kỷ niệm, vợ 

chồng, con cái cùng đi dự lễ. Ở nhà, trong bữa ăn 

kỷ niệm, nên nhắc đến niềm vui này. Những dịp 

khác trong năm có thể mang những hình thức đơn 

giản, nhưng hôm nay phải là đại lễ của gia đình. 

Nếu được, cũng nên mời vài đôi bạn thân thiết 

cùng dự bữa ăn và chia sẻ kinh nghiệm. Giờ kinh 

tối, nên dành ít phút để dâng lên Chúa tâm tình tạ 

ơn, xin Chúa chúc lành và củng cố mối giây yêu 

thương giữa hai vợ chồng và tất cả gia đình. 

10. Ma chay 

10.1. Trong thánh lễ an táng cũng như trong 

những dịp cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, 

Hội Thánh cử hành mầu nhiệm phục sinh, xác tín 

rằng những người đã tin vào Đức Kitô và đã chịu 

phép Rửa tội để nên chi thể Ngài, sẽ được cùng 

Ngài vượt qua sự chết mà đến sự sống. Vì thế, 

mọi lời dẫn giải, lời ca, lời kinh trong các dịp ấy 

phải diễn tả được niềm hy vọng vào đời sống vĩnh 

cửu. Trong tinh thần đức tin, thân nhân của người 
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mới qua đời cũng cần tỏ ra can đảm, bình an, 

tránh khóc lóc ai oán. 

10.2. Người Công giáo đón nhận tất cả những gì 

tốt đẹp trong truyền thống dân tộc về việc tôn 

kính ông bà tổ tiên cũng như về việc mai táng, 

nhưng dứt khoát loại bỏ những chi tiết không phù 

hợp với đức tin, như coi ngày giờ, coi phương 

hướng, rải giấy vàng bạc, vẽ bùa, đập chén bát khi 

động quan, vv... 

10.3. Tang phục: Nên có một dấu hiệu nào đó để 

nói lên tâm tình đau buồn thương tiếc tự nhiên của 

ta, nhưng không nên để nó che mờ nỗi vui mừng 

lớn lao đích thực của người con vừa được gọi về 

nhà Cha và niềm hy vọng vào một ngày kia sẽ gặp 

lại người ấy trong hạnh phúc quê trời. Tránh 

những tang phục rườm rà gây cảm tưởng mình 

hoàn toàn mất mát, thất vọng ê chề và những gì 

không rõ ý nghĩa. 

10.4. Mọi cách diễn tả trong tang lễ cũng như 

trong việc thờ kính tổ tiên phải có ý nghĩa rõ ràng 

chính xác, hợp với đức tin và tình yêu thương. 

Làm một hành vi, ta phải hiểu ý nghĩa của hành vi 

đó. Ví dụ, việc rảy nước thánh và vái kính thi hài 

phải được hiểu đúng: 

- Rảy nước thánh trên thi hài là để nhớ rằng nhờ 

nước rửa tội, người tín hữu đã được ghi tên vào số 

những người được sống đời đời. 

- Thắp nhang đèn, vái kính trước thi hài tín hữu là 

vì thân xác ấy đáng tôn trọng: lúc còn sống, thân 

xác ấy đã là đền thờ Chúa Thánh Thần, và giờ đây 

đang đợi chờ ngày sống lại. 

10.5. Trong việc cầu nguyện cho người quá cố, 

Lời Chúa là phần quan trọng, nên chọn đoạn Kinh 

Thánh cho thích hợp. 

10.6. Người hướng dẫn các giờ cầu nguyện nên 

làm phấn khởi lòng trông cậy của thân nhân người 

quá cố, cũng như hun đúc niềm tin của mọi người 

đang hiện diện, nhưng phải liệu sao để không làm 

phật lòng những người đang buồn phiền. 

11. Lễ giỗ 

Việc cầu nguyện trong ngày giỗ vừa để cảm tạ 

Chúa đã giải thoát các bậc tổ tiên, đưa về hưởng 

nhan Chúa, vừa để cầu xin Chúa sớm giải thoát 

những người đang phải ở luyện ngục (thường đối 

với những người mới qua đời, ta hướng tới việc 

cầu hồn, còn đối với những người đã qua đời từ 

lâu, ta có thể tin vào lòng Chúa nhân từ mà dâng 

lời cảm tạ). Ngay cả những vị đã chết mà không 

chịu phép Rửa tội, ta vẫn tin rằng Thiên Chúa 

nhân từ và đầy quyền năng đã có cách cứu vớt họ 

trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. 

Giờ kinh tối sẽ theo ngày trong tuần, với lời 

nguyện giỗ. Nếu là cầu hồn, thì theo mẫu canh 

thức cầu nguyện cho tín hữu đã qua đời. 

Cũng đừng quên rằng chúng ta có thể cầu nguyện 

với những bậc tổ tiên đang được hưởng hạnh phúc 

với Thiên Chúa. Nói đúng hơn, ta có thể xin họ 

cầu nguyện với Chúa cho ta. Khi còn sống, họ đã 

yêu thương cầu nguyện cho ta, thì khi đã về với 

Chúa, họ còn yêu thương ta hơn và lời cầu nguyện 

của họ còn hữu hiệu hơn. 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Những ngày lễ của gia đình mang ý nghĩa 

gì? 

T. Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi 

người quây quần bên nhau trong tình yêu thương 

hiệp nhất, vun xới thêm tình nghĩa, duy trì những 

nét đẹp truyền thống của gia đình mình. 

2. H. Đối với các dịp lễ của gia đình, ta nên tổ 

chức thế nào? 

T. Ta nên tổ chức đơn sơ, vừa phù hợp với nét 

đẹp của văn hoá dân tộc, vừa biểu lộ được đức tin 

Kitô giáo của mình. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Ngày lễ nào trong gia đình đã để lại trong anh 

chị dấu ấn sâu đậm nhất? 

2. Những ngày lễ giỗ trong gia đình anh chị được 

tổ chức thế nào? 

3. Anh chị đã làm gì khi đến ngày sinh nhật hoặc 

ngày lễ bổn mạng của cha mẹ, hoặc anh chị em 

trong gia đình? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chúng con thành một 

gia đình.  

Chúng con cần đến nhau 

Chúng con yêu thương nhau. 

Chúng con tha thứ cho nhau. 

Chúng con làm việc với nhau. 
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Chúng con vui đùa có nhau 

Chúng con cầu nguyện bên nhau. 

Cùng với nhau chúng con lắng nghe Lời Chúa 

Cùng với nhau chúng con lớn lên trong Đức Kitô 

Cùng với nhau chúng con yêu thương mọi người 

chung quanh 

Cùng với nhau chúng con phụng thờ Chúa 

Cùng với nhau chúng con hy vọng Nước Trời. 

Lạy Chúa,   

Đó là những điều chúng con ước nguyện, 

Xin giúp chúng con đạt tới nhờ Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con. Amen. 

 

Bài 21. Gia Đình và Xã Hội 

“Sự sáng của các con cũng phải chiếu giải ra trước mặt 

thiên hạ, để họ xem thấy việc lành của các con mà ngợi 

khen Cha các con trên trời.” (Mt 5,16) 

Giữa gia đình và xã hội có một mối liên hệ mật 

thiết. “Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia 

đình. Ngược lại, xã hội có trật tự yên ổn thì gia 

đình mới phát triển. Chính vì thế, gia đình và xã 

hội có bổn phận phải góp phần xây dựng, bảo vệ, 

củng cố và phát triển lẫn nhau. 

Riêng đối với người Kitô hữu, mối quan hệ giữa 

gia đình và xã hội còn sâu sắc hơn, bởi vì tính 

cách trần thế là nét riêng biệt và đặc thù của ơn 

gọi Kitô hữu giáo dân. “Người giáo dân sống giữa 

trần gian, giữa những cảnh sống thường ngày 

trong gia đình và ngoài xã hội. Đó là nơi Thiên 

Chúa mời gọi họ. Nhờ sự hướng dẫn của tinh thần 

Phúc Âm, như men từ bên trong, họ thánh hoá thế 

giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. 

1. Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của 

xã hội 

Gia đình là tế bào căn bản của đời sống xã hội, là 

xã hội tự nhiên, nơi đó người nam và người nữ 

được mời gọi tận hiến cho nhau trong tình yêu và 

trong việc thông truyền sự sống. Quyền bính, sự 

ổn định và đời sống gắn bó trong gia đình là nền 

tảng cho tự do, an ninh và tình huynh đệ của xã 

hội. “Gia đình là cộng đoàn, nơi đó từ thời thơ ấu, 

con người được học biết tôn trọng những giá trị 

luân lý, tôn thờ Thiên Chúa và biết sử dụng tự do. 

Đời sống gia đình chuẩn bị cho đời sống xã hội. 

2. Xã hội phục vụ gia đình 

Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Tuy nhiên, ngày 

nay đời sống gia đình đang gặp phải nhiều bóng 

tối. Nề nếp gia phong bị suy giảm. Khuynh hướng 

hưởng thụï ích kỷ phát triển dẫn đến lối sống 

buông thả, từ đó làm gia tăng những vụ ly dị, phá 

thai, không còn ý thức về phẩm giá sự sống. Con 

số thanh thiếu niên rơi vào xì ke, ma tuý, mại 

dâm, sống lang thang ngoài đường phố tăng thêm 

nhiều... 

Chính vì thế, mọi người hữu trách và mọi người 

thiện chí đều phải quan tâm đến việc bảo vệ, củng 

cố và thăng tiến các giá trị đời sống gia đình. Đặc 

biệt, cần tôn trọng, trợ giúp và nhất là bảo đảm 

cho gia đình có được các quyền sau đây: 

- “Quyền tự do lập gia đình, quyền sinh con cái và 

giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn 

giáo của mình.” 

- “Quyền bảo toàn dây liên kết vững bền của hôn 

nhân và cơ chế gia đình.” 

- “Quyền tự do tuyên xưng đức tin và thông 

truyền đức tin, quyền giáo dục đức tin cho con cái 

bằng những phương tiện và cơ chế cần thiết” 

- “Quyền tư hữu, tự do làm việc, có việc làm, có 

nhà ở, tự do di cư” 

- “Quyền được chăm sóc y tế trợ cấp tuổi già, phụ 

cấp gia đình, tùy theo cơ chế của các quốc gia”. 

- “Quyền được bảo vệ an ninh và cuộc sống lành 

mạnh, tránh các nguy cơ như: xì ke ma túy, dâm ô 

đồi trụy, nghiện rượu...” 

- “Quyền tự do liên kết với các gia đình khác để 

lập hội đoàn và như thế, được đại diện bên cạnh 

công quyền.” 

Trên bình diện giáo xứ cũng như giáo phận, trong 

thư mục vụ năm 2002, Hội Đồng Giám mục VN 

đề nghị: 

- Các Giáo phận nên có Văn phòng Mục vụ về 

Hôn nhân và Gia đình. 

- Các Giáo xứ nên tổ chức các lớp học hỏi về hôn 

nhân và gia đình. Để các lớp học hỏi về hôn nhân 

và gia đình có được kết quả tốt đẹp, cần soạn thảo 

một chương trình giáo lý hôn nhân, đào tạo một 

đội ngũ giáo lý viên vững vàng, kêu gọi sự cộng 

tác của giáo dân có khả năng chuyên môn và có 
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kinh nghiệm trong các lãnh vực: tâm lý, xã hội, 

pháp luật, quản trị, y khoa. 

- Ban Mục vụ giáo xứ có một bộ phận chuyên 

trách về gia đình với sự cộng tác của các Hội đoàn 

quan tâm đến tình trạng các gia đình trong khu 

xóm, đặc biệt các gia đình nghèo khổ, bất thuận 

và các gia đình di dân, để kịp thời giúp đỡ. 

- Những ngày lễ gia đình, ngày kỷ niệm thành 

hôn, những buổi giao lưu giữa các gia đình sẽ rất 

ích lợi nếu được chuẩn bị chu đáo với tinh thần 

cầu nguyện và học hỏi. 

3. Gia đình góp phần xây dựng và phát triển xã 

hội 

- Tham gia vào các việc chung, các công tác xã 

hội. “Đối với người tín hữu, xao lãng bổn phận 

trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với tha nhân, 

và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần 

rỗi đời đời của mình bị đe doạ. 

- Giáo dục con cái nên người. Gia đình là chiếc 

nôi, là trường học đầu tiên, nơi con cái lớn lên cả 

về thể xác lẫn tinh thần, nơi con cái không chỉ 

được dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng gương 

sáng. Bởi vậy, gia đình còn được gọi là trường 

đào tạo nhân đức. Cần dạy con cái về nhân, nghĩa, 

lễ, trí, tín, đặc biệt là các đức tính thành thật, công 

bằng, tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con 

người, yêu thương người nghèo, người già cả, neo 

đơn, ốm đau, tật nguyền... 

- Góp phần xây dựng một nền văn minh tình 

thương. Đó là một xã hội công bằng và yêu 

thương. “Hội Thánh mong muốn người Công giáo 

đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần tư tưởng, 

phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đoàn nơi họ 

đang sống.... qua đức tin và đức ái của mình, bằng 

đời sống lương thiện như ánh sáng trần gian, tìm 

cách cộng tác với mọi người, đối thoại với họ, để 

phổ biến những gì là chân thật, công bằng. 

“Trong các việc tông đồ của gia đình, cần phải kể 

các việc như sau: nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, cho 

khách trọ nhờ, cộng tác với học đường, giúp thanh 

thiếu niên, đỡ đầu các đôi hôn nhân, giúp dạy giáo 

lý, nâng đỡ những gia đình gặp khó khăn về vật 

chất và tinh thần, lo cho người già những điều cần 

thiết và tiện nghi chính đáng. 

 

4 GHI NHỚ : 

1. H. Gia đình nắm giữ vai trò nào đối với xã hội? 

T. Gia đình chính là tế bào đầu tiên và sống động 

của xã hội. 

2. H. Xã hội có trách nhiệm thế nào đối với gia 

đình? 

T. Xã hội cần phải quan tâm đến việc bảo vệ, 

củng cố và thăng tiến các giá trị đời sống gia đình. 

3. H. Gia đình góp phần xây dựng xã hội bằng 

cách nào? 

T. Gia đình góp phần xây dựng xã hội bằng cách 

tuân giữ luật pháp quốc gia, cộng tác trong những 

công việc chung để phát triển đất nước, giáo dục 

con cái trở nên người hữu ích và góp phần xây 

dựng nền văn minh tình thương. 

5. GỢI Ý SUY NGHĨ : 

1. Trong Tông huấn về Gia đình, Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II nói: “Tương lai của nhân loại sẽ 

đến qua gia đình”. Anh chị nghĩ sao về điều này? 

Gia đình của anh chị có trách nhiệm gì đối với 

tương lai của đất nước và của gia đình nhân loại? 

2. Thư mục vụ năm 2002 của HĐGM VN, trong 

phần kết luận đã viết như sau: “Một gia đình Kitô 

hữu thực sự tốt đẹp không thể chỉ đóng kín trong 

những sinh hoạt riêng tư, nhưng cần mở rộng mối 

quan hệ với những gia đình chung quanh, để kính 

trọng yêu thương, trao đổi học hỏi và quan tâm 

giúp đỡ, góp phần phát triển nền văn minh tình 

thương”. Gia đình của anh chị sẽ góp phần xây 

dựng nền văn minh tình thương như thế nào? 

6. CẦU NGUYỆN : 

Lạy Thánh Gia Nadarét là gương mẫu của đời 

sống thánh thiện, công bình và yêu thương, xin 

cho gia đình chúng con trở nên nơi đào tạo nhân 

đức, trong hiền hoà, phục vụ và cầu nguyện. Xin 

cho chúng con xây dựng gia đình thành niềm an 

ủi cho cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con 

biết làm cho mọi người trong gia đình đều được 

thăng tiến để góp phần vào việc phát triển xã hội, 

và cộng tác trong việc xây dựng Hội Thánh. Amen 
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Lời kết. Đón Chờ Tiệc Cưới Chiên Con 

Khoá học của chúng ta đến lúc kết thúc. Xin mời 

quý anh chị hướng lòng tới một tiệc cưới rất ý 

nghĩa, đó là Tiệc cưới đời đời trong Nước Thiên 

Chúa. 

1. Thuỷ và Chung 

Anh chị cam kết yêu nhau chung thuỷ, nghĩa là 

yêu nhau từ phút đầu (thuỷ) đến phút cuối 

(chung), mãi đến lúc kết thúc (chung) vẫn còn yêu 

như lúc khởi đầu (thuỷ). Lễ cưới của anh chị là 

một khởi đầu, và kết thúc phải chăng là lúc anh 

chị nhắm mắt xuôi tay? Đã có một khởi thuỷ của 

mọi khởi thuỷ, đó là Thiên Chúa và Tình yêu của 

Ngài, và có một chung cuộc của mọi chung cuộc, 

đó cũng chính là Thiên Chúa và Tình yêu của 

Ngài. Vì thế, giữa những lời cầu chúc của mọi 

người, có một lời nguyện chúc của Hội Thánh, 

nguyện chúc anh chị được hạnh phúc cho đến cõi 

đời đời, khi anh chị được tham dự tiệc cưới của 

Chiên Con, mừng hôn lễ đời đời giữa Đức Kitô và 

Hội Thánh (Kh 19,8). Đó mới thực sự là chung 

cuộc, để anh chị được hạnh phúc bên nhau cùng 

với con cháu mình và với mọi người cho đến đời 

đời trong tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa. 

Đó cũng là một ý nghĩa thâm thuý tuyệt vời khi 

tình yêu của anh chị được Đức Kitô nâng lên hàng 

bí tích: Tình yêu ấy là dấu chỉ giúp anh chị nhận 

ra và cũng là phương tiện giúp anh chị đạt đến 

tình yêu đời đời của Đức Kitô. Như thế hành trình 

hạnh phúc của anh chị là hành trình của một cuộc 

tình nhỏ trong một cuộc tình lớn. 

2. Cuộc tình nhỏ trong cuộc tình lớn 

“Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương 

nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ 

ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và 

nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, 

thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình 

Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa 

đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai 

Con Một Người đến trong thếâ gian, để nhờ Ngài 

mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: 

Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, 

nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước, 

và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì 

tội lỗi chúng ta” (1Ga 4,7-10). 

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con 

hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương 

các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. 

Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các 

con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu 

thương nhau” (Ga 13,34-35) 

Đó chính là hướng đi và chương trình Thiên Chúa 

dành cho anh chị. Khi thực hiện, anh chị sẽ 

nghiệm ra đâu là bến bờ cho sự thuỷ chung của 

mình. Bến bờ ấy là tình yêu của Đấng cùng một 

lúc vừa là Thuỷ vừa là Chung: “Ta là Alpha và là 

Ômêga, là Khởi nguyên và là Cùng tận!” (Kh 

21,6). 

3. Sum họp trong đại gia đình Thiên Chúa 

Đưa nhau đến trước bàn thờ gia tiên, anh chị 

nguyện sống thế nào để chết rồi khỏi thẹn với Ông 

Bà. Gặp lại Ông Bà nhưng không phải trong một 

âm phủ tối tăm mà trong ánh sáng hạnh phúc. 

Cũng không phải chỉ gặp lại năm thế hệ tổ tiên có 

bài vị trên bàn thờ mà là mọi thế hệ tổ tiên, lên 

đến con người đầu tiên của lịch sử. Chắc hẳn cũng 

không thiếu những vị đã khuất mà không cập 

được bến bờ ánh sáng nhưng bị chìm đắm trong 

khổ đau đời đời. Tuy nhiên, ta có thể vững tin 

rằng tất cả những ai đã theo lương tâm mà sống 

ngay lành và sau khi vấp ngã lại biết chỗi dậy 

sống theo lương tâm thì đều có một chỗ đứng 

trong Nhà của Thiên Chúa. Ở đó, chúng ta nghiệm 

ra không những bốn bể mà mọi thế hệ trong lịch 

sử đều là anh em, con một Cha chung trên trời. 

“Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo 

không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi 

chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng 

trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình 

mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ 

lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa 

chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng và Con 

Chiên” (Kh 7,9-10) 

Trong gia đình của Thiên Chúa, mọi thành viên 

đều có quan hệ thân thương với nhau, nhờ gắn bó 

với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Ngài là nguồn 

mạch và mẫu mực của mọi tình yêu. Hướng về 

Thiên Chúa và gắn bó với Ngài, ta được mời gọi 

yêu thương nhau và yêu thương mọi người như 

Ba Ngôi yêu thương nhau và yêu thương chúng ta. 
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4. Vinh quang vẫy gọi 

Một hình ảnh khác: Hội Thánh thời cuối cùng 

được trình bày như một phụ nữ đang quằn quại 

sắp sinh con “Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên 

trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt 

trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà 

đang mang thai kêu la chuyển bụng, và đau đớn 

sinh con”(Kh 12,1-2). Chính lúc khốn khổ như 

thế, bà lại bị kẻ thù lăm le tấn công, thế nhưng 

Thiên Chúa đã cứu thoát bà (x. Kh 12,3-6). 

Cuộc thử thách ấy không những xảy ra cho Hội 

Thánh hoàn vũ mà còn xảy ra cho mọi gia đình và 

mỗi gia đình, là những Hội Thánh nhỏ của con cái 

Thiên Chúa, mỗi nhà một cảnh. Cả gia đình của 

anh chị rồi cũng thế, sẽ không tránh khỏi những 

khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, dù nặng nề và 

đen tối tới đâu, trong tình thương và quyền năng 

của Thiên Chúa, những thử thách đều là những 

phương tiện Thiên Chúa dùng để đào luyện chúng 

ta trên con đường tình yêu. Biết như thế, ta sẽ 

luôn vững tin vào lời Chúa: “Khi những điều đó 

bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng 

đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến” (Lc 

21,28); và “Người đàn bà khi sinh con thi lo buồn, 

vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà 

mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có 

một người sinh ra đời” (Ga 16,21) 

Chung một hội, chung một thuyền, chúng ta sẽ 

cùng cập bến. Tuy nhiên, tình yêu tự hiến của mỗi 

người một khác, nên vinh quang mỗi người cũng 

một khác. Chị thánh Têrêxa nhắc ta sống yêu 

thương tràn đầy để đạt được vinh quang lớn nhất 

mà Thiên Chúa muốn dành cho ta. 

5. Vĩnh hằng và hôm nay 

“Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ 

hôm nay”. Không chỉ ngày mai mà cả cuộc sống 

đời đời cũng bắt nguồn từ hôm nay. Chìa khoá 

của vinh quang đời đời chính là giây phút hiện tại. 

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín 

trong việc lớn” (Lc 16,10). Sự chung thuỷ một đời 

được hứa hẹn nơi sự chung thuỷ của chính ngày 

hôm nay. Một ngày yêu thương đến cùng báo hiệu 

một đời yêu thương đến cùng. Anh chị hãy cầu 

xin ơn Chúa Thánh Thần để mỗi sáng mai thức 

dậy, anh chị đều mở mắt ra với tâm nguyện sống 

một ngày đầy mến Chúa yêu người, tha thiết yêu 

thương chăm lo cho nhau và cho con cái. Và hãy 

cố gắng giữ tròn ước nguyện ấy cho đến phút chót 

trước khi ngủ. Nếu có lúc nào trong ngày, anh chị 

chợt nhận ra mình đã lỡ quên yêu thương, thì hãy 

bắt đầu lại một khởi đầu mới và cố gắng trung 

thành đến cuối ngày. Từ trong gia đình đến ngoài 

xã hội, chúng ta ra sức xây dựng một cuộc sống 

công bằng và yêu thương để dọn đường cho trời 

mới đất mới xuất hiện: 

Xây công bằng, dựng yêu thương,  

Gieo thiên thu giữa đời thường hôm nay. 
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Những Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Giáo Xứ Trong Năm 2014 
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