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Lời nói đầu                          

Kính thưa Quý ông bà và anh chị em, 

Nội San MỤC VỤ GIA ĐÌNH số 2 được gửi tới quý ông bà và 
anh chị em trong Mùa Phục Sinh, do vậy Nội San số 2 muốn lưu 
ý đến lời kêu gọi gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô của ĐGH 
Phanxicô để có được NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG từ đó có sức 
mạnh Phúc Âm hoá đời sống gia đình và hân hoan tham gia vào 
sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

Nội San MỤC VỤ GIA ĐÌNH số 2 cũng được gửi tới quý ông bà 
và anh chị em trong thời gian tháng tư là thời gian giữa hai 
ngày lễ kính Thánh Giuse (19/03 và 01/05), và vì vậy chủ đề 
NGƯỜI CHA, NGƯỜI GIA TRƯỞNG cũng là trọng tâm của 
Nội San số 2. 

Kính xin “Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn 
nết ở trong nhà”* cầu cho các gia trưởng và cho các gia đình. 

Kính chúc các gia đình, các bậc ông bà, cha mẹ, con cái, các 
bạn trẻ, và thiếu nhi Mùa Phục Sinh tràn đầy sự sống mới, tràn 
đầy niềm Tin và Hy vọng vào Đấng đã chết và sống lại vì chúng 
ta.  

Chân kính, 

Ban Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận Đà Lạt 

___________________________________________________ 
* Trích Kinh Cầu Ông Thánh Giuse. 
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Mai này, khi lớn lên, dù ở một vùng quê nghèo hay chốn thị 
thành, dù làm một bác sĩ, kỹ sư hay chỉ làm một người công nhân bình 
thường, tôi vẫn dành một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn để lưu giữ 
những câu chuyện, những con người như Tài như một tấm gương trong 
suốt cho đời tôi.  

 
Nguồn:  
http://www.lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1138 
 

 
__________________________________________________________ 
Châm ngôn cuộc sống : 12 đừng 
 
1. Đừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả 

hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại 
được. 

2. Đừng đợi nhìn thấy nụ cười, rồi mới cười lại 
3. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi, mới yêu thương lại. 
4. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của “tin nhắn.” 
5. Đừng đợi đến khi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm. 
6. Đừng đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. 
7. Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. 
8. Đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác. 

Mỗi chúng ta là một người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 
9. Đừng mải mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan 

trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình. 
10. Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành 

trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời. 
11. Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học 

được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm. 
12. Đừng để cuộc sống trôi mất, chỉ vì bạn sống với quá khứ hay tương lai. 

Hãy sống cuộc sống ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống từng 
ngày trong cuộc đời. 
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rau và cá vụn. Thầy xoa đầu Tài và nói: - Hoàn cảnh gia đình khó khăn 
mà con vẫn cố gắng đến trường là rất đáng quí. Hẳn con học rất giỏi. 
Thầy rất vui khi có một người học trò như con. Cứ thế mà phát huy con 
nhé. Mà này, con làm gì mà đi lại loanh quanh giữa trưa nắng thế kia?  

Tài cười nói: - Thưa thầy, ăn trưa xong con không biết làm gì 
nên đi nhặt rác để trường mình sạch và đẹp hơn. Nói rồi Tài vòng tay 
cúi chào thầy rồi chạy ra sân trường tiếp tục nhặt từng cái bao nilông, 
từng chiếc lá trên sân trường. Nắng sân trường dường như dịu lại.  

Thầy hiệu trưởng trở lại phòng làm việc với bao suy nghĩ nhưng 
niềm vui vẫn rạng ngời trên mặt thầy suốt cả ngày hôm đó. Trong buổi 
sinh hoạt dưới cờ tuần sau, thầy hiệu trưởng khen ngợi, tuyên dương 
tấm gương vượt khó và trao cho Tài học bổng của trường. Thầy còn cho 
Tài được học bán trú miễn phí. Cuối cùng người tốt cũng được đền đáp 
xứng đáng.  

Qua câu chuyện của Tài tôi nhận ra rằng: “Chúng ta chỉ mất hết 
mọi hi vọng khi chúng ta từ bỏ chúng”. Mặt khác, tôi nhận thấy cuộc 
sống này còn nhiều mảnh đời giống như Tài. Họ đang ngày đêm vừa lo 
toan cuộc sống vừa đến trường. Tôi mong rằng các cấp chính quyền 
cùng các đoàn thể quan tâm nhiều hơn đến những con người như vậy để 
mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được sự giúp đỡ như Tài.  

Tôi thầm cảm ơn Tài vì em đã cho tôi nhận ra rằng mình phải 
trân trọng những gì đang có.  

Tôi sẽ hài lòng với chiếc xe đạp cũ của mình vì ngoài kia vẫn 
còn những cậu học trò hằng ngày phải đi bộ hàng cây số để đến 
trường.  

Tôi sẽ không đòi cha mẹ phải nấu những bữa ăn thịnh soạn vì tôi 
biết ngoài kia còn bao người phải ăn đĩa cơm chỉ có rau luộc và cá vụn.  

Tôi sẽ hài lòng với chiếc chăn cũ của mình vì biết ngoài kia vẫn 
có những người đang nằm co ro dưới gầm cầu...  

Tài đã cho tôi bài học về nghị lực sống, nghị lực vượt qua khó 
khăn. Tôi tự nhủ: Hãy hài lòng với những gì mình đang có và hãy đương 
đầu với khó khăn rồi mình sẽ giành chiến thắng.  
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HIỆP THÔNG  

VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ 

Nội san xin trích dẫn 8 số đầu của phần dẫn nhập (gồm 18 số) khẳng định 
NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG và một vài số liên quan đến gia đình, đến 
văn hoá xã hội và gắn liền với sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Tông Huấn 
Niềm Vui của Tin Mừng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi các Giám 
mục, Linh mục và Phó tế, các người thánh hiến và giáo dân, để chúng ta 
hiệp thông với nỗi ưu tư và niềm xác quyết về nhu cầu Phúc Âm hoá đời 
sống gia đình, Phúc Âm hoá văn hoá xã hội mà vị đại diện Chúa Kitô 
muốn toàn thể Giáo Hội hân hoan thực hiện trong bối cảnh tục hoá hiện 
nay.  

1. NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả 
những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người 
đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. 
Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Trong Tông Huấn này, 
tôi muốn khích lệ các tín hữu đi vào một chương mới của công cuộc loan 
báo Tin Mừng ngập tràn niềm vui này, đồng thời vạch ra những lối đi mới 
cho hành trình của Hội Thánh trong những năm sắp tới. 

I. MỘT NIỀM VUI LUÔN LUÔN MỚI MẺ, NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA 
SẺ 

2. Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm 
chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con 
tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, 
và một lương tâm chai lỳ. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói 
chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không 
còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của 
Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an bình của tình yêu của 
Người không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. 
Đây chính là một mối nguy cho cả người tín hữu. Nhiều người rơi vào 
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mối nguy này, và kết cục là cảm giác bực bội, tức giận và chán nản. Đó 
không phải là cách để chúng ta sống một đời sống xứng đáng và sung 
mãn ; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng 
không phải là đời sống trong Thần Khí bắt nguồn từ trái tim của Đức Kitô 
phục sinh. 

3. Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc 
gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa 
Giêsu gặp gỡ mình ; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này 
mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho 
mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem 
đến”.1 Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này ; 
mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra 
rằng Người đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta. Bây 
giờ là lúc để nói với Chúa Giêsu : “Chúa ơi, con đã để mình bị lừa ; con 
đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa 
con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. 
Xin cứu con một lần nữa, Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ 
của Chúa một lần nữa”. Vui biết chừng nào khi trở lại với Người sau mỗi 
lần chúng ta lạc lối ! Xin cho tôi lặp lại điều này một lần nữa : Chúa 
không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta ; chỉ có chúng ta thấy 
mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài. Là người dạy chúng ta phải tha 
thứ cho nhau, Đức Kitô đã làm gương : Ngài đã tha cho chúng ta bảy 
mươi lần bảy. Ngài không ngừng vác chúng ta lên vai trở lại. Không ai có 
thể lấy mất của chúng ta cái nhân phẩm Ngài đã ban cho chúng ta do lòng 
thương vô biên của Ngài. Với một sự dịu dàng không bao giờ gây thất 
vọng nhưng luôn luôn có sức phục hồi niềm vui của chúng ta, Ngài làm 
cho chúng ta có thể ngẩng đầu lên và bắt đầu lại. Chúng ta đừng chạy trốn 
sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, bất luận 
điều gì xảy ra. Chúng ta đừng để điều gì thúc đẩy chúng ta hơn là sự sống 
của Ngài, sự sống thôi thúc chúng ta tiến bước ! 

                                                            
1 PHAOLÔ VI, Tông Huấn Gaudete in Domino (9-5-1975), 22 : AAS 67 (1975), 297. 
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Câu chuyện bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy. Sau khi dùng cơm trưa 
xong, thầy hiệu trưởng ở lại trường để chờ cuộc họp lãnh đạo vào buổi 
chiều. 

Trưa ấy, mặt trời đổ xuống mặt đất cái nắng cháy da bỏng thịt. 
Cái nắng giữa lòng Sài Gòn cứ như thiêu đốt vạn vật. Từng lá cây, ngọn 
cỏ đứng im lìm như đang chết khát bên đường.  

Dưới khuôn viên trường, giờ này chẳng còn học sinh nào nữa. 
Chỉ có cái nắng tha hồ nhảy nhót, đùa giỡn trên sân trường. Cái oi bức 
của buổi trưa hè khiến thầy hiệu trưởng phải mở toang cả hai cánh cửa 
sổ ở tầng hai để mong có chút gió ùa vào.  

Thầy nhìn xuống sân trường. Chợt thầy thấy một cậu học trò 
dáng người thấp bé đang đi đi lại lại trên sân trường. Qua cặp kính cận 
dày cộp thầy chẳng thấy rõ. Do đó thầy bước xuống tầng trệt và gọi cậu 
học sinh ấy vào. Đó là một cậu bé có nước da hơi ngăm đen nhưng đôi 
mắt sáng ngời nghị lực. Cậu mặc chiếc áo đã cũ nhưng sạch sẽ và chiếc 
quần xanh sờn bạc màu.  

Thầy cất tiếng hỏi cậu học trò nhỏ: - Sao buổi trưa con không về 
nhà mà lại tha thẩn ngoài nắng thế kia? Nhà con ở đâu? Con tên gì, học 
lớp mấy?  

Cậu bé lí nhí trả lời: - Thưa thầy, nhà con ở quận 4. Từ trường 
về nhà con rất xa nên con ở lại trường đến chiều mới về. Con tên Trần 
Phú Tài, học lớp 7A7.  

Thầy lại hỏi: - Tại sao con không đăng ký học bán trú như bao 
bạn khác cho tiện việc đi lại?  

Cậu học trò đáp: - Thưa thầy, bố mẹ con đều là công nhân, làm 
việc vất vả từ sáng đến chiều tối mới về. Gia đình con khó khăn nên 
không thể kham nổi tiền học bán trú.  

- Thế thì con ăn trưa ở đâu? Con có nhà người quen ở đây à? 
- Thưa thầy, không ạ. Sáng nào bố mẹ cũng đưa con đến trường 

rồi cho con năm nghìn đồng. Một nghìn con dùng để mua xôi ăn sáng. 
Còn lại bốn nghìn con dùng để ăn cơm trưa ạ.  

Nghe Tài hồn nhiên kể, thầy hiệu trưởng chạnh lòng khi mường 
tượng đến bữa cơm trưa đạm bạc của cậu học trò nghèo có lẽ sẽ chỉ có 
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- Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, 
không tốt và cũng chẳng ích lợi gì cho tôi hết. Vậy ông nói với tôi làm gì 
cho phí thì giờ của cả hai? 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học 
giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng 
nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế 
nào… Và cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn 
với mọi người.  

Cung Nhật Thành lược dịch 
(Nguyễn Sông Núi nhuận sắc) 

__________________________________________________________ 

Về các em thiếu nhi 

 

 

MỘT TẤM GƯƠNG ĐÁNG HỌC TẬP 
 
Tài đã dạy tôi biết hài lòng với những gì 
mình đang có và hãy đương đầu với khó 
khăn rồi mình sẽ giành chiến thắng. 
 

 
Mấy hôm nay trời cứ trở lạnh. Những cơn gió thổi đến mang 

theo cái se lạnh của những ngày cuối đông. Nằm vùi trong chăn ấm 
nhưng tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ phải thức dậy từ rất sớm để phụ 
giúp gia đình lo toan kế sinh nhai. Lòng tôi như thắt lại.  

Bất chợt tôi nghĩ đến Trần Phú Tài, một cậu bé mà tôi tình cờ 
biết được qua một bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Hình ảnh cậu bé Tài in 
mãi trong tâm trí tôi về nghị lực sống, nghị lực của một con người vượt 
lên trên số phận.  
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4. Các sách Cựu Ước báo trước niềm vui cứu độ sẽ ngập tràn vào thời 
thiên sai. Ngôn sứ Isaia hoan hỉ chào đón Đấng Mêsia từng được trông 
đợi : “Chúa đã làm cho dân nên đông số, đã cho dân chan chứa niềm vui” 
(9,3 [9,2]). Ông khuyến khích những ai đang ở Xion hãy ra nghênh đón 
Ngài với lời ca tiếng hát : “Hãy reo hò mừng rỡ !” (12,6). Ông bảo những 
ai đã thấy Ngài từ đàng xa hãy đem tin vui này đến cho người khác : “Hỡi 
kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng 
cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh” (40,9). Mọi tạo vật 
được chia sẻ niềm vui cứu độ : “Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi 
non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh 
lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người” (49,13). 

Hướng về Ngày của Đức Chúa, ngôn sứ Dacaria kêu mời dân chúng tung 
hô Đức Vua ngự đến “khiêm tốn ngồi trên lưng một con lừa” : “Nào thiếu 
nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui 
sướng reo hò ! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là 
Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một 
con lừa con vẫn còn theo mẹ” (9,9). 

Có lẽ phấn khởi nhất là lời mời gọi của ngôn sứ Xôphônia, khi ông mô tả 
cảnh Thiên Chúa ở với dân Người đang tưng bừng mừng lễ với đầy tràn 
niềm vui cứu độ. Tôi thấy vô cùng xúc động khi đọc lại bản văn này : 
“Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu 
tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình 
thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng 
bừng, như trong ngày lễ hội” (3,17). 

Đây là niềm vui chúng ta cảm nghiệm hằng ngày, giữa những chuyện nhỏ 
nhặt trong đời sống, để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa 
Cha chúng ta : “Con ơi, hãy vui hưởng những gì con có... Đừng từ khước 
những niềm vui trong ngày” (Hc 14,11.14). Dịu dàng biết bao tình phụ tử 
vang vọng trong những lời này ! 

5. Choáng ngợp vinh quang của thập giá Đức Kitô, sách Tin Mừng không 
ngừng mời gọi chúng ta vui mừng. Chỉ cần nêu ra đây một vài ví dụ. 
“Mừng vui lên !” là lời thiên thần chào Đức Maria (Lc 1,28). Đức Maria 
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đến thăm bà Êlisabét làm cho Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ (xem Lc 
1,41). Trong bài ca tán tụng của Mẹ, Đức Maria thốt lên : “Thần trí tôi 
hớn hở vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47). Khi Đức Giêsu 
bắt đầu sứ vụ của Ngài, ông Gioan kêu lên : “Vì thế niềm vui của tôi đã 
được trọn vẹn” (Ga 3,29). Chính Đức Giêsu “vui mừng trong Thần Khí” 
(Lc 10,21). Sứ điệp của Ngài đem niềm vui đến cho chúng ta : “Thầy đã 
nói những điều này cho anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và 
niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15,11). Niềm vui của người Kitô 
hữu chúng ta tuôn chảy từ trái tim dạt dào của Ngài. Ngài hứa với các 
môn đệ : “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành 
niềm vui” (Ga 16,20). Rồi ngài tiếp : “Nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, 
lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất 
được” (Ga 16,22). Các môn đệ “vui mừng” (Ga 20,20) khi nhìn thấy 
Chúa Kitô phục sinh. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy các 
Kitô hữu tiên khởi “dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (2,46). Bất kể các 
môn đệ đi đến đâu, “ở đó, người ta rất vui mừng” (8,8) ; ngay cả giữa cơn 
bách hại, họ vẫn “ngập tràn niềm vui” (13,52). Viên quan thái giám vừa 
mới được rửa tội “tiếp tục lên đường, lòng đầy hoan hỉ” (8,39), trong khi 
người cai ngục của Phaolô “và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa” 
(16,34). Thế thì tại sao chúng ta lại không đi vào cùng dòng suối niềm vui 
ấy ? 

6. Có những Kitô hữu sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà 
không có mùa Phục Sinh. Đương nhiên tôi hiểu rằng niềm vui ấy không 
phải lúc nào trong cuộc đời cũng được biểu lộ giống nhau, nhất là trong 
những lúc hết sức khó khăn. Niềm vui tự thích ứng và thay đổi, nhưng nó 
luôn luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm tin 
chắc của chúng ta rằng, bất luận thế nào, chúng ta được thương yêu vô bờ. 
Tôi hiểu được nỗi ưu phiền của những người phải chịu đau khổ nặng nề, 
nhưng tuy chậm mà chắc chắn, tất cả chúng ta phải để cho niềm vui của 
đức tin từ từ làm sống lại một lòng trông cậy âm thầm nhưng kiên vững, 
ngay cả giữa những thử thách nặng nề nhất : “Hồn tôi hết được bình an 
thư thái, tôi đã quên mùi hạnh phúc rồi... Đây là điều con suy đi gẫm lại, 
nhờ thế mà con vững dạ cậy trông : Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, 
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Về giới Trẻ 

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NÓI VỀ NGƯỜI KHÁC 
 
Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates (469 – 399 B.C) thường 

được xem là triết gia có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo 
về sự hiểu biết của mình. Một hôm có thân hữu đến gặp, và nói với ông 
như sau:  

- Tôi vừa nghe chuyện về một người bạn của ông. Tôi kể cho ông 
nghe nhé ? 

Socrates trả lời ngay:  
- Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì hết trước khi ông vui 

lòng trả lời câu hỏi ngắn, tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần cân 
nhắc” 

- Ba lần cân nhắc? 
Socrates tiếp tục: 
- Đúng vậy. Trước khi ông nói chuyện về người bạn của tôi cho tôi 

nghe, tốt nhất là tôi hỏi trước… Đầu tiên là cân nhắc Sự Thật, những gì 
mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không? 

- Không đâu, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và...…  
- Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng 

hay sai. Thôi mình sang phần hai với sự cân nhắc về Tốt và Xấu. Tôi tin 
là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả… Có đúng không nào 

- Ngược lại chỉ toàn xấu… 
Socrates ngắt lời ngay:  
- Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt, 

nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải 
không. Thôi thì mình sang phần chót, cân nhắc về Lợi Ích của câu 
chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho 
tôi không? 

- Không, không chắc đâu, tôi nghĩ không! 
Socrates lắc đầu và kết luận:  
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Có người vợ thét gào đớn đau:  

Anh yêu,  
Em đã xúc phạm đến anh.  
Em đã lạnh nhạt với anh  
Em đã thờ ơ với anh.  
Em đã cằn nhằn anh.  
Xin anh tha thứ cho em.  

Thật cảm động.  
Anh chồng, chị vợ thật sự hối hận quá khứ không mấy đẹp xinh 

của hai người.  

Vì khi chị vợ còn sống, anh chồng hành hạ, bắt bẻ vợ đủ điều. Ăn 
nói không kiêng nể, coi vợ như một người đầy tớ. Kiểm soát vợ trong 
mọi thứ, kể cả tiền bạc. So đo tính toán, phát tiền chợ hằng tuần cho vợ.  

Vì khi anh chồng còn sống, chị vợ la hét, cằn nhằn chồng không 
ngừng nghỉ. Chê trách đủ thứ. Hỗn láo, xỏ xiên, bóng gió. Trừng mắt, 
trợn mi.  

Thật cảm động.  

Nhưng đôi khi cũng thật giả tạo làm sao. Vì chỉ mấy ngày, sau khi 
an táng vợ, người ta thấy anh ta cặp kè với cô bạn gái khác. Hay chỉ vài 
tuần, sau khi an táng chồng, người ta bắt gặp chị tung tăng với ông bồ 
mới.  

Tôi thầm nghĩ,  

Phải chi cả hai vợ chồng biết nói và thực hành những lời yêu 
thương ấy với người bạn đời của mình khi họ còn đang sống, thì quá 
tuyệt vời và đã chẳng bao giờ có đổ nát chia ly. Và cuộc sống gia đình 
sẽ luôn mãi hạnh phúc. 

                   
__________________________________________________________ 
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lòng thương xót của Người mãi không vơi. Sáng nào Người cũng ban ân 
huệ mới. Lòng trung tín của Người cao cả biết bao ! ... Biết thinh lặng đợi 
chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó là một điều hay” (Ac 3,17.21-
23.26). 

7. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ kiếm cớ để than thở và hành động như thể 
chúng ta chỉ có thể hạnh phúc nếu có hàng ngàn các điều kiện. Phần nào 
đó là vì “xã hội kỹ thuật của chúng ta đã tạo ra vô số điều kiện để hưởng 
thụ, nhưng lại rất khó tạo ra niềm vui”.2 Tôi có thể nói rằng trong đời 
mình, tôi đã thấy những biểu hiện đẹp nhất và tự nhiên nhất của niềm vui 
nơi những người nghèo hầu như không có gì để bám víu vào. Tôi cũng 
nghĩ đến niềm vui đích thực được biểu lộ bởi những người khác, những 
người mà giữa những bó buộc đầy áp lực của nghề nghiệp, họ vẫn có thể 
giữ vững được niềm tin trong sự thanh thoát và đơn sơ của họ. Với mỗi 
người tùy theo cách của mình, tất cả các niềm vui này đều bắt nguồn từ 
tình thương vô biên của Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải cho chúng ta 
trong Đức Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ thấy chán khi lặp lại lời của 
Đức Bênêđictô đưa chúng ta vào chính tâm điểm của Tin Mừng : “Là 
Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý 
tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp 
gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết 
định”.3 

8. Chỉ nhờ sự gặp gỡ này —hay sự gặp gỡ mới mẻ này— với tình yêu của 
Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được 
giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Chúng ta trở thành con 
người đầy đủ khi chúng ta trở thành hơn là con người, khi chúng ta để 
mình được Thiên Chúa đưa vượt qua chính mình để đạt tới sự thật đầy đủ 
nhất về hiện hữu của mình. Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm 
hứng cho mọi nỗ lực phúc âm hóa của chúng ta. Bởi nếu chúng ta đã nhận 

                                                            
2 Ibid. 8 : AAS 67 (1975), 292.  
3 Thông Điệp Deus Caritas Est (25-12-2005), 1 : AAS 98 (2006), 217. 
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được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng ta có 
thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác ? 

Các số sau đây, trích từ chương hai “Giữa Cơn Khủng Hoảng Về Dấn 
Thân Cộng Đồng” nói về khủng hoảng và những thách thức đến từ thế 
giới và đến từ trong Giáo Hội, liên quan đến gia đình và văn hoá xã hội 
(các số 66,67,69), liên quan đến người giáo dân từ người già đến phụ nữ 
và cả giới trẻ (từ số 102 đến 108); riêng số 109 là lời kêu gọi và khẳng 
định NIỀM VUI và NHUỆ KHÍ truyền giáo. 

66. Gia đình đang trải nghiệm một khủng hoảng văn hóa sâu xa, và mọi 
cộng đồng và quan hệ xã hội cũng thế. Trong trường hợp gia đình, sự suy 
yếu các mối quan hệ này đặc biệt nghiêm trọng vì gia đình là tế bào cơ 
bản của xã hội, ở đó chúng ta học cách sống với người khác bất chấp các 
khác biệt giữa chúng ta, và học cách thuộc về lẫn nhau ; gia đình cũng là 
nơi cha mẹ truyền thụ đức tin cho con cái. Hôn nhân bây giờ có khuynh 
hướng được coi như một hình thức thoả mãn tình cảm đơn thuần và có thể 
được xây dựng bằng mọi hình thức hoặc thay đổi tùy ý. Nhưng sự đóng 
góp thiết yếu của hôn nhân cho xã hội vượt lên trên các tình cảm và các 
nhu cầu của đôi vợ chồng. Như các giám mục Pháp đã dạy, hôn nhân 
không phát sinh “từ cảm xúc yêu đương, theo định nghĩa có tính phù du, 
nhưng từ nghĩa vụ sâu xa được chấp nhận bởi đôi vợ chồng ưng thuận đi 
vào một sự hiệp thông đời sống trọn vẹn”.4  

67. Chủ nghĩa cá nhân của thời hậu hiện đại và toàn cầu hóa của chúng ta 
tạo điều kiện cho một nếp sống làm suy yếu sự phát triển và vững bền của 
các mối tương quan nhân vị và làm biến dạng các mối dây ràng buộc gia 
đình. Hoạt động mục vụ cần làm sáng tỏ hơn sự thật rằng mối quan hệ của 
chúng ta với Cha đòi hỏi và khuyến khích một sự hiệp thông giúp chữa 
lành, cổ vũ và tăng cường các mối quan hệ giữa người với người. Trong 
thế giới chúng ta, đặc biệt trong một số nước, các hình thức chiến tranh và 
xung đột đang xuất hiện trở lại, nhưng người Kitô hữu chúng ta vẫn kiên 
                                                            
4 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHÁP, Tư Vấn Gia Đình và Xã Hội “Mở rộng hôn 
nhân cho những người đồng giới ? Hãy mở cuộc tranh luận !” (28-9-2012). 
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Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi 
đứa trẻ thấy bố nó... Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay 
con đâu rồi?”. Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, 
đá vào chiếc xe nhiều lần. 

Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình...., ngồi trước chiếc xe hơi, 
anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe..... thằng bé đã viết: “Con Yêu 
Bố, Bố ơi!”. Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử... 

Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn cái thứ hai. YÊU 
THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ. 

Đồ vật sinh ra là để SỬ DỤNG và con người sinh ra là để YÊU 
THƯƠNG.... 

Vấn nạn của thế giới hôm nay lại là.... Con người bị SỬ DỤNG còn đồ 
vật thì được YÊU THƯƠNG !!! 

 Sương Lam 
 

__________________________________________________________ 

Về tình nghĩa phu thê 

THƯƠNG YÊU   

Tôi có dịp tham dự lễ an táng của nhiều người, thuộc đủ mọi thành 
phần, tuổi tác, giới tính. Có đám thì đông người tham dự. Có đám ít 
người tham dự. Có đám rất tội nghiệp, sầu buồn. Có người chồng thổn 
thức đau khổ:  

Em yêu,  
Anh đã lỗi lầm với em.  
Anh đã vô tình với em.  
Anh đã không tận tình chăm sóc em.  
Anh đã khó khăn với em.  
Xin em tha thứ cho anh.  
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Sinh ra, lớn lên, con cái chịu rất nhiều ảnh hưởng của cha mẹ. Các 
em bé là những tờ giấy trắng, mà cha mẹ là những người đầu tiên viết 
lên. Nếu viết những chữ tốt đẹp, những chữ tích cực, những chữ lạc 
quan, những chữ yêu đời, con cái sẽ trở thành những người tốt đẹp, tích 
cực, lạc quan, yêu đời. Và ngược lại, nếu viết những chữ xấu xa, tiêu 
cực, con cái cũng sẽ trở thành những đứa con tiêu cực, xấu xa. Cha mẹ 
luôn la hét, quát tháo, chửi bới. Làm sao con cái có thể vui vẻ, nhỏ nhẹ.  

Đứa bé đi thăm sở thú với cha nó. Đến cổng, cha nó nói với người 
bán vé. “Cho tôi một vé người lớn và một vé miễn phí cho con tôi dưới 8 
tuổi”. Đứa bé nói ngay với cha nó. Con đã được 10 tuổi rồi mà. Cha nó đã 
nói láo, làm sao dạy đứa bé nói thật. Cái vé không đáng bao nhiêu. Nhưng 
tương lai của con bạn mới quan trọng đấy. 

Vậy, bằng cách nào, cha mẹ ghi dấu tích trên cuộc đời con cái. 
Thưa bằng chính những gương sáng, bằng chính những tu thân tích đức 
của mình. Con cái làm sao đạo đức, tốt lành nếu cha mẹ không đạo đức, 
tốt lành. Cha mẹ không thể cho con cái những gì mình không có. 

Chúc bạn có những người con tốt lành, đạo đức, ngoan ngoãn. 

_________________________________________________________ 

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH 
__________________________________________________________ 

Về người Cha trong gia đình 

HÃY ĐỌC VÀ SUY NGẪM 

(Đây là câu chuyện có thật) 

Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh 
ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông 
xe. Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay 
nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết. 
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trì trong ý muốn tôn trọng người khác, chữa lành các vết thương, bắc cầu, 
tăng cường các mối quan hệ và “chịu đựng gánh nặng của nhau” (Gl 6,2). 
Ngày nay cũng vậy, nhiều loại hiệp hội khác nhau nhẳm bảo vệ các quyền 
và theo đuổi các mục tiêu cao quí đang được lập ra. Đây là dấu hiệu cho 
thấy ước muốn của nhiều người muốn đóng góp cho sự tiến bộ văn hóa và 
xã hội. 

69. Chúng ta có bổn phận phúc âm hóa các nền văn hóa để đưa Tin Mừng 
vào văn hóa. Tại các nước có truyền thống Công Giáo, chúng ta có bổn 
phận khuyến khích, nuôi dưỡng và tăng cường một sự phong phú vốn đã 
có rồi. Tại các nước có các truyền thống tôn giáo khác, hay các nước tục 
hóa sâu đậm, chúng ta có bổn phận mở ra những tiến trình mới để phúc 
âm hóa nền văn hóa, mặc dù công việc này đòi hỏi một kế hoạch dài hạn. 
Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý rằng, chúng ta không ngừng được mời gọi 
tăng trưởng. Mỗi nhóm văn hóa và xã hội cần được thanh tẩy và lớn lên. 
Trong trường hợp các nền văn hóa bình dân của dân Công Giáo, chúng ta 
có thể thấy những khuyết tật cần phải được chữa lành bởi Tin Mừng : thói 
trọng nam khinh nữ, tật nghiện rượu, bạo lực gia đình, ít đi lễ, các khái 
niệm về số phận hay mê tín dị đoan làm người ta chạy theo ma thuật phù 
phép, v.v… Chính lòng đạo bình dân có thể là một điểm xuất phát để 
chữa lành và thoát khỏi những khuyết tật này. 

Các thách thức khác cho Hội Thánh 

102. Giáo dân rõ ràng là thành phần đại đa số của Dân Chúa. Thành phần 
thiểu số - các thừa tác viên có chức thánh - là để phục vụ giáo dân. Ngày 
càng có một sự ý thức nhiều hơn về căn tính và sứ mạng của giáo dân 
trong Hội Thánh. Chúng ta có thể cậy dựa vào nhiều giáo dân, tuy hầu 
như vẫn chưa đủ, là những người có một ý thức cộng đoàn sâu xa và một 
sự trung thành lớn lao đối với các công việc bác ái, dạy giáo lý và cổ vũ 
đức tin. Nhưng đồng thời, không phải ở mọi nơi đều có một sự ý thức rõ 
ràng về trách nhiệm này của giáo dân, ăn rễ sâu trong phép rửa tội và 
thêm sức của họ như thế. Trong một số trường hợp, lý do là vì người giáo 
dân đã không được cung cấp một sự đào luyện cần thiết để đảm đương 
những trách nhiệm quan trọng. Trong những trường hợp khác, lý do là vì 
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trong các giáo hội địa phương của họ, người ta đã không dành chỗ để họ 
lên tiếng và hành động, do một chủ trương giáo sĩ trị thái quá khiến họ 
không được tham gia vào việc làm các quyết định. Dù rằng nhiều người 
nay đã tham gia vào các thừa tác vụ giáo dân, sự tham gia này không phản 
ánh một sự xâm nhập sâu xa hơn các giá trị Kitô giáo vào các lãnh vực xã 
hội, kinh tế và chính trị. Nó thường vẫn chỉ bó gọn vào các công việc 
trong nội bộ Hội Thánh, mà không có một sự dấn thân thực sự để đem 
Tin Mừng làm biến đổi xã hội. Sự đào luyện của giáo dân và việc phúc 
âm hóa đời sống nghề nghiệp và tri thức là một thách thức mục vụ quan 
trọng. 

103. Hội Thánh nhìn nhận sự đóng góp không thể thiếu của phụ nữ cho xã 
hội nhờ sự nhậy cảm, trực giác và các năng khiếu đặc trưng mà họ có, 
nhiều hơn đàn ông. Tôi nghĩ, ví dụ như phụ nữ thường có mối quan tâm 
đặc biệt đối với những người khác, được biểu hiện cách đặc biệt, tuy 
không phải là biểu hiện duy nhất, trong tình mẫu tử. Tôi vui mừng nhìn 
nhận rằng các phụ nữ đang chia sẻ trách nhiệm với các linh mục, giúp họ 
hướng dẫn dân chúng, các gia đình và các nhóm, và có nhiều đóng góp 
mới cho suy tư thần học. Nhưng chúng ta cần tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa 
để có sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong Hội Thánh. Bởi vì “tài năng 
thiên phú của nữ giới là cần thiết trong mọi biểu hiện trong đời sống xã 
hội, sự hiện diện của phụ nữ cũng phải được bảo đảm tại nơi làm việc”,5 
và trong các khung cảnh khác nhau trong đó các quyết định được đề ra, cả 
trong Hội Thánh và trong các cơ cấu xã hội. 

104. Các đòi hỏi rằng các quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn 
trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng người nam và người nữ bình 
đẳng với nhau về phẩm giá, đang đặt ra cho Hội Thánh những vấn đề sâu 
xa và thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh. Việc chức 
linh mục được dành riêng cho nam giới, như một dấu chỉ Đức Kitô là Phu 
Quân hiến mình trong bí tích Thánh Thể, là vấn đề không thể bàn cãi, 

                                                            
5 HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH, Toát Yếu Học 
Thuyết Xã Hội của Hội Thánh, 295.  
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người mẹ bản tính dịu hiền và người cha tính tình cương nghị, để bổ túc 
cho nhau trong việc giáo dục. Người mẹ yêu thương dịu dàng, người cha 
yêu thương khôn ngoan. Trí tuệ của người cha và trái tim của người mẹ 
hoà hợp với nhau kết dệt nên cho đời một nhân cách hoàn hảo, đó là đứa 
con đẹp người đẹp nết.  

(theo Hạt Cải tháng 2-14) 
 

CÂU CHUYỆN MINH HOẠ VỀ GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC  
TRÁI SẦU RIÊNG 
 

- Mẹ, sầu riêng rộ. Mẹ mua cho Nội một trái đi, Mẹ. Nội nói cả 
chục năm nay rồi, Nội chưa được ăn múi nào hết.  

- Bên đây sầu riêng mắc như vàng, của đâu mà cho Nội mày ăn 
cho đủ. Tao hầu Ba mày mệt rồi, thêm Nội mày nữa, có nước đem chôn 
tao sớm. 

Thằng Tí như bị hụt hẫng trước câu trả lời của Mẹ nó. Mùa sầu 
riêng năm sau, Nội nó mất. Hôm giỗ đầu, Mẹ nó mua một trái sầu riêng 
thật to để trên bàn thờ. 

Mẹ nó nói với mọi người: 
- Má chồng tôi hảo sầu riêng lắm, mắc cách mấy, tôi cũng rán mua 

để cúng Má tôi. 
Mọi người khen Mẹ nó là dâu thảo, chỉ có thằng Tí biết, Nó lặng 

lẽ đến cạnh bàn thờ thì thầm: 
- Xin Nội tha lỗi cho Mẹ con. 
Câu chuyện trên cho thấy chính gia đình là trường học đầu tiên của 

con cái chúng ta. Trong đó, cha mẹ là những thầy cô giáo rất quan trọng và 
không thể thay thế.  

Vâng, con cái là kết hợp của tinh cha trứng mẹ. Con cái mang di 
truyền của cha của mẹ. Từ bào thai, con cái đã chịu ảnh hưởng của tính 
khí cha mẹ. Người cha bệnh tật làm sao có thể sinh con khỏe mạnh. 
Người mẹ bi quan, buồn bã làm sao có thể sinh con vui vẻ, yêu đời. 
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GIA ĐÌNH : TRƯỜNG HỌC 
HOA QUẢ : CON CÁI 

1. Lễ cưới, cô dâu thường ôm một lẵng hoa tươi, đẹp. Thời gian sau, 
thay vì bó hoa, nàng ôm ẵm trong tay, áp sát vào lòng, một đứa con thơ. 
Đó là hoa quả tuyệt diệu cụ thể của tình yêu vợ chồng. Nàng được làm 
Mẹ; chàng lên chức Bố. Cùng với đứa con, là niềm vui, là hạnh phúc, là 
tương lai… và cũng là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Con cái 
là mùa xuân của gia đình, là bình minh của gia tộc, là rường cột của xã 
hội, là chồi lộc của Giáo hội. Vì lợi ích mười năm: trồng cây; vì lợi ích 
trăm năm: trồng người.  

2. Bổn phận giáo dục: "Vì là người truyền sự sống cho con cái, cha mẹ 
có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng; họ là những nhà 
giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng” (Công đồng Vatican II, Giáo 
dục, số 3). Quyền và bổn phận giáo dục con cái là căn bản, bất khả 
nhượng của cha mẹ (Giáo lý HTCG số 2221). Gia đình là vườn ươm. 
Hạt giống tuổi thơ lớn mạnh được là nhờ vườn ươm có đầy đủ nước, 
phân bón và sự ân cần chăm sóc. Gia đình là con đường. Đường có ngay 
thẳng có định hướng thì tương lai trẻ mới tươi sáng không đi vào ngõ 
cụt cuộc đời. Chủng viện thứ nhất, trường Sư Phạm thứ nhất là Gia đình. 
Không vị giám đốc tài ba nào, không nhà chuyên viên xuất sắc nào có 
thể làm thay cha mẹ được. Nếu cơ sở bậc nhất ấy bị hỏng, tương lai Hội 
Thánh và xã hội cũng rung rinh sụp đổ. Trách nhiệm của cha mẹ cực kỳ 
quan trọng: Cây tốt sinh trái tốt (Mt 7,17). Cây xấu không bao giờ cho 
quả ngon, trái ngọt. Cha nào con nấy. Cha lành con thảo. Con hư tại mạ, 
cháu hư tại bà.  

3. Giáo dục con cái là việc chung của cả hai: Mẹ dạy thì con khéo, Bố 
dạy thì con khôn. Cha sinh, mẹ dưỡng; Cha đưa, mẹ đón. Mẹ đánh một 
trăm, không bằng cha ngăm một tiếng. 

Không thể có giáo dục thành công, hữu hiệu, nếu trống đánh xuôi, kèn 
thổi ngược; cha phạt, mẹ bênh; ba cưng, mẹ mắng. Thiên Chúa ban cho 
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nhưng nó có thể tỏ ra gây chia rẽ đặc biệt nếu quyền năng của bí tích bị 
đồng hóa với quyền năng nói chung. Phải nhớ rằng khi nói về quyền năng 
bí tích “chúng ta đang ở trong lãnh vực chức năng hoạt động, chứ không 
phải lãnh vực phẩm giá hay sự thánh thiện”.6 Chức tư tế thừa tác là 
phương tiện Chúa Giêsu dùng để phục vụ dân Ngài, nhưng phẩm giá cao 
cả của chúng ta bắt nguồn từ phép rửa tội mà mọi người có thể lãnh nhận. 
Việc đồng hóa người linh mục với Đức Kitô là Đầu - nghĩa là nguồn 
mạch chính của ân sủng - không có nghĩa là đặt người linh mục lên trên 
những người khác. Trong Hội Thánh, các chức vụ “không đặt một số 
người lên địa vị cao hơn những người khác”.7 Trên thực tế, Đức Maria là 
một phụ nữ nhưng quan trọng hơn các giám mục. Thậm chí khi chức năng 
của chức linh mục thừa tác được coi là thuộc “phẩm trật”, ta vẫn phải nhớ 
rằng “nó hoàn toàn được qui hướng về sự thánh thiện của các chi thể của 
Đức Kitô”.8 Chìa khóa và trục của chức năng này không phải là quyền lực 
hiểu như là sự thống trị, nhưng là quyền lực để cử hành bí tích Thánh Thể 
; đây là nguồn gốc quyền bính của chức linh mục, đó luôn luôn là một sự 
phục vụ Dân Chúa. Hiểu như thế, đây là một thách thức lớn cho các mục 
tử và các nhà thần học, những người có điều kiện thích hợp để nhận ra 
đầy đủ hơn điều này bao gồm những yếu tố gì liên quan tới vai trò mà 
người phụ nữ có thể đóng trong việc làm các quyết định trong các lãnh 
vực khác nhau của đời sống Hội Thánh. 

105. Thừa tác vụ giới trẻ, như được tổ chức theo truyền thống, cũng đã 
chịu tác động bởi các thay đổi xã hội. Giới trẻ thường không thể tìm thấy 
những giải đáp cho các mối quan tâm, nhu cầu, vấn đề và các thương tổn 
của họ trong các cơ cấu bình thường. Là người lớn, chúng ta cảm thấy 

                                                            
6 GIOAN PHAOLÔ II, Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Christifideles 
Laici (30-12-1988), 51 : AAS 81 (1989), 413. 
7 THÁNH BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN, Tuyên Bố Inter Insigniores về Vấn đề chấp 
nhận phụ nữ vào chức linh mục thừa tác (15-10-1976) : AAS 68 (1977) 115, dẫn 
trong GIOAN PHAOLÔ II, Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Christifideles 
Laici (30-12-1988), chú thích 190 : AAS 81 (1989), 493.  
8 GIOAN PHAOLÔ II, Tông Thư Mulieris Dignitatem (15-8-1988), 27 : AAS 
80 (1988), 1718. 
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khó kiên nhẫn lắng nghe họ, trân trọng các mối quan tâm và đòi hỏi của 
họ, và nói với họ bằng một ngôn ngữ họ có thể hiểu. Cùng một lý do ấy, 
các cố gắng của chúng ta trong lãnh vực giáo dục không tạo ra những kết 
quả mong muốn. Sự xuất hiện và phát triển của các hiệp hội và các phong 
trào mà đa phần là giới trẻ có thể được nhìn như là công trình của Chúa 
Thánh Thần, Đấng mở ra những lối đi mới để đáp ứng các mong đợi của 
họ và cuộc tìm kiếm một đời sống thiêng liêng sâu xa và một ý thức thực 
tế hơn về tư cách thuộc về. Tuy nhiên vẫn cần bảo đảm rằng các hiệp hội 
này tham gia một cách tích cực vào các cố gắng mục vụ toàn thể của Hội 
Thánh.9 

106. Mặc dù không phải luôn luôn dễ tiếp cận giới trẻ, nhưng chúng ta đã 
có tiến bộ trong hai lãnh vực : sự ý thức mà toàn thể cộng đồng được kêu 
gọi loan báo Tin Mừng và giáo dục cho giới trẻ, và nhu cầu cấp bách để 
giới trẻ thực thi vai trò lãnh đạo nhiều hơn. Chúng ta phải nhìn nhận rằng 
bất chấp cơn khủng hoảng hiện nay về dấn thân và các mối quan hệ cộng 
đồng, nhiều người trẻ đang chia sẻ mối quan tâm chung về các vấn đề của 
thế giới chúng ta và đang thực hiện những hình thức khác nhau trong việc 
cổ động tích cực và hoạt động tình nguyện. 

107. Nhiều nơi đang trải qua một tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ. 
Đây thường là do thiếu một nhiệt tình tông đồ có sức lan toả trong các 
cộng đồng, dẫn đến sự nguội lạnh của niềm phấn khởi và sức hấp dẫn. Ở 
đâu có sự sống, nhiệt tình và ước muốn đem Đức Kitô đến cho người 
khác, ở đó sẽ xuất hiện các ơn gọi đích thực. Thậm chí tại những giáo xứ 
mà các linh mục không đặc biệt dấn thân và vui vẻ, đời sống huynh đệ và 
nhiệt tình của cộng đồng có thể đánh thức nơi giới trẻ một ước muốn hiến 
mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho việc rao giảng Tin Mừng. Điều 
này đặc biệt đúng nếu một cộng đồng sinh động như thế liên lỷ cầu 
nguyện cho các ơn gọi và can đảm đề nghị cho những người trẻ của mình 
con đường thánh hiến đặc biệt. Mặt khác, bất chấp tình trạng thiếu ơn gọi, 
ngày nay chúng ta ngày càng ý thức hơn về nhu cầu có một qui trình 

                                                            
9 Cf. Propositio 51. 
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chưa đủ sáng suốt và trải nghiệm để có thể giữ cho mình một hình ảnh 
đẹp đẽ, trong sáng nhất và tránh được những cám dỗ của xã hội hiện đại. 
Con đang choáng ngợp bởi cái khao khát được thể hiện bản thân. Con 
mơ ước được minh chứng rằng mình đã lớn, đã đẹp và đã có thể hấp dẫn 
tất cả. 

Bố mẹ không ngăn cấm ao ước của con. Bố mẹ ủng hộ con làm 
đẹp và mặc đẹp. Nhưng nên nhớ rằng, gợi cảm không là sự sỗ sàng. Để 
có được vẻ đẹp và sự gợi cảm, người nữ cần học tập, trau dồi rất nhiều. 
Xây dựng hình ảnh quyến rũ và thanh lịch, người nữ cần một quá trình 
dài, thậm chí là cả đời người chứ không phải qua đôi ba chiếc áo xuyên 
thấu, chiếc quần "5cm" hay chiếc áo ngực độn đẩy đang ngập tràn ngoài 
thị trường. 

Có thể những trang phục con giấu bố mẹ rất đẹp nhưng bố tin 
rằng nó không hợp với tuổi 17 của con chút nào.Lúc này đây, con hãy 
trở lại với tà áo trắng, những chiếc váy xòe đáng yêu hay quần short tinh 
nghịch. Con là một thiếu nữ đẹp, hãy tận hưởng điều quý giá nhất trong 
cuộc đời mình. Đừng sống khác tuổi, khác thân phận và quá khác biệt 
với bạn bè đồng trang lứa. Đừng để sau này khi nhìn lại tuổi học trò của 
mình, con phải hối tiếc. 

Bố mẹ sẽ giúp con. Bằng mọi giá bố mẹ sẽ phải đập vỡ vách 
ngăn hai thế giới của con và đưa con trở lại cuộc sống bình thường với 
vẻ đẹp trong trẻo, chân phương và mộc mạc đúng độ tuổi. Rồi một ngày 
nào đó, con sẽ tự tin sánh vai bên người yêu thương với gương mặt được 
trang điểm tinh tế, trang phục bắt mắt mà không phải lén lút, vụng trộm 
bố mẹ. Hãy hiểu rằng, tương lai ngày mai được xây đắp từ hình ảnh 
ngày hôm nay. Và vẻ đẹp gợi cảm không bao giờ chứa đựng sự sỗ sàng 
thô lỗ. 

Hi vọng con sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ qua lá thư này! 
Yêu con nhiều ! 
Bố của con 
 
An Phong  ghi lại theo Khampha.vn - 17/02/2014 
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bỏng được mình nâng niu, giữ gìn bao lâu nay lại có những tư duy, lối 
sống và cách nhìn nhận như vậy? 
Sau một hồi bần thần, bố mẹ đã bàn với 
nhau sẽ tìm cách để tiếp cận thế giới của 
con và đưa con trở về với đúng danh phận 
một nữ sinh năm cuối cấp ba. Con cần một 
cuộc sống bình thường và quan trọng hơn 
cả là kỳ thi đại học sắp tới. 

Con biết không, trong những giờ 
nghỉ trưa tại cơ quan, nhiều khi bố rùng 
mình vì bắt gặp những tin tức về các cô 
gái trẻ mà báo chí gọi là hot-girl ngực bự, 
người mẫu thoát y. Nhìn qua các bức ảnh 
đại diện, bố phì cười. Bố tin rằng không 
chỉ bố mà hàng ngàn, hàng triệu người đàn 
ông khác cũng cảm thấy trang phục hay 
các thể hiện của những cô gái này không 
hề có giá trị. 

Họ cao ráo, xinh đẹp và có vóc dáng rất gợi cảm. Nhưng cách 
thể hiện những món quà trời ban của họ chỉ khiến chúng méo mó, xấu 
xí, thấp kém đi nhiều. Có thể họ bỗng nhiên nổi tiếng, kiếm được nhiều 
tiền nhờ những bộ ảnh nóng bỏng hay nhận được những lời tán tỉnh của 
các thiếu gia nào đó. Nhưng đổi lại những cô gái ấy thực sự có gì hay 
chỉ sự thiếu tôn trọng của người đời? 

Con gái ạ, một người đàn ông tốt không đánh giá vẻ đẹp của phụ 
nữ qua chiếc váy họ ngắn đến đâu, chiếc cổ áo của họ trễ đến mức nào. 
Người đàn ông tốt trân trọng những cô gái biết cách giữ gìn tư cách và 
giá trị của mình. Bố còn nhớ, một nhà văn đã từng nói "đức hạnh của 
phụ nữ tỷ lệ nghịch với độ trễ cổ áo họ" 

Điều này không có nghĩa, phụ nữ lúc nào cũng phải ăn vận kín 
cổng cao tường như thầy tu mà cần ăn vận gợi cảm một cách có chừng 
mực và sự tỉnh táo. Lúc này đây, con mới 17 tuổi rưỡi. Bố tin rằng con 
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tuyển lựa các ứng sinh cho chức linh mục. Các chủng viện không thể tiếp 
nhận các ứng sinh căn cứ vào bất cứ động cơ nào, đặc biệt nếu các động 
cơ ấy liên quan tới sự an toàn tình cảm hay sự theo đuổi quyền lực, danh 
vọng hay của cải. 

108. Như đã nói trên kia, tôi không có ý cung cấp một bản chẩn đoán đầy 
đủ, nhưng tôi mời gọi các cộng đồng bổ sung và làm giàu những quan 
điểm này trên cơ sở ý thức của họ về những thách thức đang đặt ra trước 
mặt họ và những người xung quanh. Bằng cách này, tôi hi vọng họ sẽ 
nhận ra rằng mỗi khi đọc những dấu chỉ của thời đại, chúng ta nên nghe ý 
kiến của những người trẻ và những người già. Cả hai hạng người này là 
một nguồn hi vọng cho mọi người. Người già cống hiến những ký ức và 
sự khôn ngoan của kinh nghiệm để cảnh giác chúng ta tránh lặp lại những 
lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ. Người trẻ kêu gọi chúng ta đổi mới và 
mở rộng niềm hi vọng, vì họ biểu thị những hướng đi mới cho loài người 
và mời gọi chúng ta hướng tới tương lai, để chúng ta khỏi bám víu vào 
một sự tiếc nuối những cơ cấu và những tập quán cũ không còn đem lại 
sức sống cho thế giới hôm nay. 

109. Các thách thức xuất hiện là để bị vượt qua ! Chúng ta hãy là những 
con người thực tế, nhưng không để mất niềm vui, sự táo bạo và sự dấn 
thân trong hi vọng tràn trề của chúng ta. Đừng để mình bị cướp mất nhuệ 
khí truyền giáo. 

Ước mong mỗi thành viên trong các gia đình, từ ông bà, cha mẹ, vợ 
chồng, đến con cái đều hân hoan “đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với 
Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình ; 
tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày”(số 3) như 
lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi mỗi người chúng ta, để mỗi chúng 
ta khởi sự công cuộc Phúc Âm hoá ngay tại gia đình mình là tế bào của xã 
hội và môi trường văn hoá hiện nay. 

NB : Bản văn Tông huấn được trích theo bản dịch (2013) của UỶ BAN 
LOAN BÁO TIN MỪNG/HĐGMVN. 
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       Một vài suy nghĩ  
       về vai trò người cha 
       trong gia đình 

 
Kính thưa quý vị gia trưởng, 
Trong bài chia sẻ này tôi xin giới hạn ở việc gợi ra một vài suy 

nghĩ về sứ mạng thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của quý ông và 
quý anh em trong gia đình. Trước tiên chúng ta cùng nhau nhìn sơ qua 
thực trạng đời sống gia đình hôm nay. Sau đó tôi xin gợi ra một vài suy 
nghĩ về vai trò của người cha trong gia đình và tiếp đến, đề nghị một vài 
thái độ sống thiết yếu cho cuộc đời làm cha.    

I. Đôi nét về thực trạng đời sống gia đình hôm nay 
Chúng ta vẫn thường nghe, thường nói : gia đình là chiếc nôi, là 

tổ ấm yêu thương, gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội và Giáo Hội, gia 
đình là Hội Thánh tại gia, là trường dạy đức tin và yêu thương…Những 
cách nói rất đẹp và ý nghĩa đó có liệu có phản ánh đời sống thực tế các 
gia đình hay chỉ diễn tả một ước mơ, một lý tưởng cần có để định hướng 
mà- tuy không nói ra- nhưng ai cũng ngầm hiểu là không thể đạt tới?!  
Thực tế cho thấy: nếu gia đình có thể là tổ ấm yêu thương, thì ngược lại, 
tiếc thay, cũng có khi  trở thành “địa ngục trần gian” !  Không hiếm 
những gia đình mà cách các thành viên đối xứ với nhau không mang hơi 
ấm yêu thương hay hương vị Tin mừng;  hoặc nếu có thì muối Tin mừng 
ở đó cũng rất đỗi nhạt nhòa! Và cũng không phải là không có những 
người con giản lược cha mẹ mình thành những người cung ứng dịch vụ 
miễn phí…Không thể nào phủ nhận : rất nhiều gia đình đang sống mạnh 
mẽ và rất tốt đẹp. Nhưng cũng không thể xem nhẹ thực tế nhiều khi rất 
buồn trong các gia đình, kể cả các gia đình công giáo ! Một thể chế đã 
từng tồn tại vững chắc từ khi lịch sử nhân loại bắt đầu, hôm nay đã trở 
nên rất mong manh! Tin tức về những thảm cảnh gia đình dẫy đầy trên 
những phương tiện thông tin đại chúng.  
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bàn, túi xách để rồi phát hiện ra con gái bé nhỏ của mình có rất nhiều 
những trang phục thiếu vải. 

Con gái ạ! Bố không biết dùng từ "thiếu vải" như thế có đúng 
không. Nhưng bố thực sự bối rối khi tả về nó. Bố không thể hình dung 
được rằng con gái 17 tuổi rưỡi của mình lại mặc những chiếc áo ren 
trong suốt, những chiếc váy bó sát rất ngắn và còn cả những chiếc áo nịt 
ngực màu mè rất kiểu cách. Những trang phục này có lẽ chỉ hợp với 
những cô người mẫu hoặc các cô ca sỹ hát quán bar mà thôi. 

Trong lúc mẹ kiểm tra tủ đồ, bố đã bật máy tính và tìm hiểu về 
những trang web con hay sử dụng có lưu lại địa chỉ trên công cụ tìm 
kiếm. Trên tài khoản facebook của con, có rất nhiều những bức hình làm 
bố mẹ hoàn toàn bất ngờ. Những tấm hình cho thấy ngoài giờ học, con 
đã đi chơi khá nhiều. Con có những người bạn mà bố mẹ không hề biết 
gì. Con có những mối quan hệ mà bố mẹ không thể hình dung ra được. 
Và dường như còn tồn tại một người-con-rất-khác-với-những-gì-bố mẹ-
nuôi nấng, chăm bẵm, yêu thương. 

Trong nhiều bức ảnh, mùa hè con tạo dáng bên bể bơi với những 
mẫu áo tắm cắt khoét gợi cảm. Mùa đông con mặc áo khoác bên trong 
úp mở cả chiếc áo cổ rộng đi chơi quán bar với bạn bè. Đi kèm với 
những bức hình đó là rất nhiều lượt "like" của bạn bè. 

Nhưng phiền lòng hơn cả là những bình luận và những cuộc trò 
chuyện của con và bạn bè bên dưới những bức hình ấy. Những nhận xét 
chỉ nhăm nhăm vào những bộ phận nữ tính trên cơ thể con, những câu 
bông đùa lố bịch, những lời trêu ghẹo sỗ sàng và thậm chí là không ít 
những câu từ tục tĩu... Tất cả như hàng ngàn chiếc kim găm vào trái tim 
bố mẹ. 

Tận mắt khám phá ra thế giới riêng của con, trời đất như sụp đổ. 
Bố lặng người nhìn mẹ khóc nức nở. Buồn bã và hoang mang, những 
cơn sóng lòng càng lúc càng dâng lên câu hỏi: "Vì sao con lại nói dối? 
Vì sao con lại mặc những bộ đồ đó? Con lấy tiền đâu để mua chúng?..." 
Hàng trăm câu hỏi và nỗi niềm cứ bủa vây bố mẹ. Có lẽ nào con gái bé 
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Con gái bé nhỏ! 
Đêm đã khuya rồi, bố ngồi trong tĩnh lặng và suy nghĩ rất nhiều. 

Lần đầu tiên bố viết thư cho con, bố không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng 
bố tin rằng lá thư này là cần thiết. Con gái đừng ngạc nhiên nhé. 

Con gái yêu, hôm nay là tối ngày 15/2, chỉ sau tối Valentine - 
buổi tối con nói dối bố đi chơi với bạn trai 24 giờ đồng hồ thôi. Ngày 
Valentine năm nay đúng vào ngày Rằm tháng Giêng. Mẹ làm cơm cúng 
với nhiều món thịnh soạn nhưng con vẫn nói phải đi học thêm tối. Bố 
mẹ không nghi ngờ gì vì con đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi 
đại học. 

Bố mẹ và em trai đã ăn cơm trước rồi xem tivi mà trong lòng vẫn 
thương con gái nhỏ đang phải chịu đói, chịu rét ở lò luyện. Nhưng một 
chuyện đã làm bố mẹ bàng hoàng và thay đổi khá nhiều suy nghĩ về con. 
Bác hàng xóm làm lao công vừa kết thúc giờ làm việc buổi tối về rỉ tai, 
"Ơ, vừa thấy con bé đi chơi với bạn trai đấy. Trời ạ, nhìn mãi mới nhận 
ra, nó hôm nay khác hẳn. Chân dài, phổng phao, thiếu nữ lắm rồi." 

Bố mẹ như bị dội gáo nước lạnh vào đầu dưới trời mùa đông 
10°C. Mẹ bàng hoàng liếc nhìn các nhà xung quanh rồi dò hỏi. Bác hàng 
xóm kể lại khi đang thu dọn nốt xe rác cuối thì nhìn thấy con mặc váy 
rất ngắn, áo hở cả nửa ngực và ngồi sau xe tay ga đắt tiền của một bạn 
trai. Con hòa vào đám bạn nam nữ ngồi cười nói rôm rả. Con và các bạn 
gái ăn mặc rất sexy. Các bạn trai thì liên miệng nói tục và hút thuốc lá. 
Bác nói thêm rằng, con và nhóm bạn ngồi một lúc rồi tất cả rồ ga đi. 

Nghe chuyện, bố mẹ vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Mẹ ngay lập 
tức bấm máy gọi cho con nhưng không thể liên lạc được. Từ những cuộc 
gọi dồn dập liên hồi cho đến những cuộc gọi đứt quãng khiến mẹ như 
nổi đóa. Bố cũng rất lo lắng nhưng chỉ biết trấn an mẹ hãy chờ đợi và 
bình tĩnh. Đúng 10h30 con về đến nhà, chào bố mẹ lễ phép rồi cất xe 
đạp điện vào trong bếp. Con vẫn ăn cơm, uống nước và vuốt ve chú mèo 
như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. 

Nén cơn giận giữ vào lòng, bố mẹ đợi đến sáng nay khi con đi 
học mới vào phòng để bí mật kiểm tra. Mẹ lục tung từng hốc tủ, ngăn 
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Đã lâu rồi, tôi đọc thấy rằng tỉ lệ các đôi vợ chồng ly dị ở Pháp 
nói chung là 1/3; còn ở thủ đô Paris, tỉ lệ đó là 1/ 2. Con số thật sự đáng 
sợ! Nhưng tôi nghĩ đó là ở bên Tây, còn tình hình ở Việt nam chắc chưa 
đến nỗi nào. Vì vậy tôi thực sự giật mình khi đọc trên “tinvuiviet.net”- 
một trang báo mạng Công giáo- những dòng sau: “ Ở Việt Nam cứ ba 
cặp kết hôn, lại có một cặp ly hôn, chỉ sau một thời gian ngắn chung 
sống. Và tỷ lệ này có nguy cơ còn cao hơn nữa”. Tác giả viết: “Theo 
một công trình nghiên cứu xã hội học của tiến sỹ Nguyễn Minh Hòa 
(ĐHKHXH&NV Tp.HCM): tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam chiếm 31 - 40%, 
tức là cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. Con số khó tin, nhưng đó 
là sự thực. Điều đáng buồn hơn là 60% số vụ ly hôn này thuộc về các 
gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 23 - 30, trong đó 70% ly hôn khi mới 
kết hôn chỉ từ 1 - 7 năm và hầu hết đã có con..”. Không rõ những con số 
đó đáng tin đến mức nào, nhưng ít ra nó cũng cho chúng ta thấy đời 
sống gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng. Trước 
kia thì chuyện tan vỡ gần như là điều không thể xảy ra -hay cực hiếm-  
với các gia đình Công giáo. Còn bây giờ, chuyện đã khác xa!  

Khi nói về hiện trạng đời sống các gia đình trong Giáo hội, Đức 
hồng y Walter Kasper nhận định : có một vực thẳm giữa điều thần học 
tín lý dạy và điều các gia đình hiện đang sống. Giáo lý của Giáo Hội về 
đời sống gia đình rất cao quý, tốt đẹp còn thực tế đời sống của nhiều gia 
đình lại rất đau thương! Vì thế chúng ta hiểu tại sao trong kế hoạch ba 
năm của công cuộc Tân Phúc Âm hóa, Giáo Hội Việt nam lại chọn năm 
đầu tiên làm năm Phúc âm hóa đời sống gia đình. Còn Giáo hội Toàn 
cầu thì dành hẳn một khóa họp ngoại thường năm 2014 của Thượng Hội 
Đồng Giám mục để bàn về đời sống gia đình và dành luôn kỳ họp năm 
2015 của Thượng Hội Đồng Giám mục để tiếp tục bàn về đề tài này.  
Vẫn biết là những thảm trạng trong đời sống gia đình đã được nói đến 
ngay từ những chương đầu của Kinh Thánh : sự đổ vỡ giữa Adam –Eva, 
câu chuyện Cain giết chết em trai là Abel, chuyện tranh giành giữa Esau 
và Giacóp, truyện Giuse bị anh em ghen ghét bán làm nô lệ…Nhưng khi 
mà cả đời lẫn đạo, cả Giáo hội địa phương lẫn Giáo hội hoàn vũ đều lên 
tiếng về vấn đề này thì có nghĩa là chuyện đã cấp bách lắm rồi!  
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Vậy thưa quý gia trưởng, nếu đời sống các gia đình đang gặp 
khủng hoảng và biến chuyển cực lớn như thế thì không thể nào cứ tiếp 
tục nói về vai trò của người làm cha trong gia đình theo cũng một cách 
như thể không có chuyện gì xảy ra! Cần chỉnh lại góc nhìn và phải  gấp 
rút có phản ứng. Nhưng xin nhớ, không thể hành động một mình ! Đơn 
giản vì chẳng ai có thể một mình làm bố!    

II. Vai trò của người cha trong gia đình 
1. “Bố” không chỉ là người sinh ra con 

Bố”, ông là ai? Câu hỏi rất đơn giản nhưng không dễ trả lời! Nó 
liên quan đến căn tính của người làm cha và cách thực thi sứ mạng cao 
quý đó. Trong cuốn sách “Debout, les pères” [Đứng lên nào, hỡi các 
ông bố] , Philippe Oswald, một tín hữu có 7 đứa con, là giảng viên triết 
ở đại học, đoạt giải văn học của hiệp hội thi sĩ và nghệ sĩ Pháp năm 
1978, đồng thời phóng viên báo chí cho rằng : thế giới đang trải qua một 
cuộc khủng hoảng về căn tính của những người làm cha. Thế nào là 
người cha? Có phải đó là người cha sinh học? Hay đó là người vừa sinh 
vừa dưỡng? Hay đó là người vừa sinh, vừa dưỡng vừa giáo dục?  

Hình ảnh người cha truyền thống và đáng mong ước vẫn là 
người cùng vợ sinh con, ở với con, nuôi con và dạy con. Nhưng nếu như 
vậy thì những người đàn ông sinh con rồi đem cả mẹ lẫn con bỏ chợ có 
phải là cha không? Và những người cha chẳng may gia đình ly tán và 
quyền nuôi con lại thuộc về người vợ liệu có phải hay có còn là bố 
không ? Thế giới và cả ở Việt nam nữa – ngày càng đông những bà mẹ 
độc thân [sinh con mà không lập gia đình] hay đơn thân [vợ chồng ly dị] 
! Dư luận xã hội tại Việt nam về vấn đền này đã thay đổi và bớt kết án 
phần nào, và có lẽ không lâu nữa sẽ chẳng còn mấy người bận tâm! 
Nhưng đâu có phải vì không nói đến mà vấn đề không còn ! Không rõ 
phận số những người đàn ông liên quan sẽ ra sao ?Xem chừng sẽ ngày 
càng có nhiều người đàn ông đã từng sinh con nhưng không còn biết 
mình là ai nữa! Sẽ ngày càng có nhiều người đàn ông có con mà không 
được làm bố! Với giọng buồn bã, P. Oswald ví những người cha đích 
thực trong gia đình như ‘một chủng loại đang bị đe dọa” [coi chừng sẽ 
có ngày bị đưa vào sách đỏ]!    
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Thư bố gửi con gái  
Gợi cảm không là sỗ sàng 

 
Con gái hãy sống đúng với độ tuổi ! 

 

 
 
 
Nếu lá thư này gửi cho người con gái không phải 
công giáo mà đã chính xác, thì càng đúng hơn biết 
bao cho người con gái trong gia đình công giáo, 
nơi mà thánh Phaolô nói trong 1Tm 2,9 rằng : “Tôi 
muốn người nữ phải ăn mặc đoan trang, đồ trang 
điểm phải kín đáo, giản dị : không phải là những 
kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt 
tiền…”, và thánh Phêrô nói rõ : “Ước chi vẻ duyên 
dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như 
kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa ; nhưng 
là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức 
không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà : 
đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa.” 
(1Pr 3, 3-4) 
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 Nếu em quên đi, cuộc đời sẽ trở nên đơn điệu. Và có thể em sẽ 
trở thành bệnh hoạn. 

 
 Tình yêu làm nên hạnh phúc gia đình. Nếu vợ chồng biết yêu 
thương nhau bằng một tình yêu chân thành, biết lo cho nhau, biết chịu 
đựng, biết tha thứ cho nhau thì hạnh phúc phải đến trong gia đình.  Hạnh 
phúc tỷ lệ thuận với tình yêu, càng yêu nhau nhiều, càng hy sinh nhiều 
thì hạnh phúc càng lớn. 
 
 Phương pháp làm cho chúng ta được hạnh phúc là biết thu góp 
những mảnh vụn hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.  Chúng ta 
không thể chiếm được hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ thu nhặt được những 
mảnh vụn hạnh phúc rồi biết khôn ngoan sắp xếp lại thành một hạnh 
phúc lớn.  Hãy hài lòng với hiện tại của mình :”Con người sở dĩ được 
hạnh phúc, sung sướng hay không cũng tự lòng tưởng nghĩ như vậy” 
(Abraham Lincoln). 
 
 KẾT LUẬN 

 Hạnh phúc trần gian chị là hình ảnh của Hạnh phúc thiên đàng. 
Bức ảnh chỉ cho thấy phần nào sự thật. Nó không “là” sự thật. Tất cả 
những hạnh phúc lý tưởng mà con người quan niệm hoặc kinh nghiệm 
được ở trần gian chỉ là những hình ảnh, những dấu chỉ của hạnh phúc 
thật, nó chỉ được vén mở khi ta được may mắn nghe lời mời gọi của 
Chúa :”Các con hãy vào trong hoan lạc của Chúa các con” (Mt 25,21-
23). 
 Tóm lại, theo quan niệm Thiên Chúa giáo, hạnh phúc của con 
người chính là Thiên Chúa, là nguyên lý và cứu cánh của vạn sự. Hạnh 
phúc viên mãn của con người hệ tại ở sự sống kết hiệp, trong sự tham 
dự, chia sẻ viên mãn, sự sống và tình yêu Thiên Chúa. 
 
     Lm Giuse Đinh lập Liễm 
     Giáo xứ Kim phát 
     Giáo phận Đà lạt 
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Vậy những ai đang làm bố, xin hãy cẩn thận! Đừng nghĩ mình đã 
sinh ra con thì dù có thế nào mình cũng cứ là bố! 

Dĩ nhiên hình mẫu lý tưởng của người cha trong gia đình vẫn là 
hình ảnh truyền thống : người cùng vợ sinh con, cùng vợ ở với con, 
cùng nuôi con, dạy con và đồng hành với con trong cuộc sống. Quan 
niệm này cũng có một số điều cần được minh định.  

2. Bố không chỉ là người kiếm tiền 
Đã qua lâu rồi cái thời người ta giản lược vai trò làm cha thành 

người chu cấp các nhu cầu vật chất cho gia đình và được tùy tiện định 
đoạt mọi việc. Vâng, qua lâu rồi! Ngay cả trong xã hội thấm nhuần tư 
tưởng Khổng Mạnh với xu hướng trọng nam khinh nữ như Việt nam, 
điều đó cũng đang thay đổi. Ở hầu hết các gia đình Việt nam hôm nay, 
gánh nặng lo cho nhu cầu vật chất của gia đình đều đè lên vai cả hai vợ 
chồng. Chồng một chén mồ hôi, vợ cũng một chén mồ hôi! Mà nếu đã 
như thế thì hẳn nhiên quý ông “biết nghĩ ” nào cũng thấy cần phải cư xử 
làm sao cho phù hợp.  

Sẽ dễ cho đàn ông hơn nếu họ làm ra nhiều tiền. Mà cho dù có 
làm ra nhiều tiền thì cũng chẳng bao giờ nên giản lược vai trò làm chồng 
làm cha của mình thành người kiếm tiền. Không ít trường hợp, người vợ 
làm ra nhiều tiền hơn chồng, chẳng hạn nhờ buôn bán. Những người phụ 
nữ  không biết sống có thể nhân đó mà “lấn sân” và tạo ra nỗi đau rất 
lớn cho chồng, làm tổn hại vai trò làm chồng, làm cha của quý ông. 
Nhưng nếu hai vợ chồng thông cảm với nhau và biết cách chia sớt trách 
nhiệm cho nhau trong gia đình, thì chuyện đồng tiền không thể phá hủy 
vai trò người chồng người cha. Chuyện sẽ rất tệ nếu phần đóng góp của 
mình cho sinh hoạt kinh tế của gia đình   không hơn vợ, thậm chí kém, 
mà lại còn vướng tật này chứng nọ ! Cả cái mặc cảm tự tôn vì mình làm 
ra nhiều tiền lẫn mặc cảm tự ti vì không làm ra tiền, cả hai đều có thể 
làm phát sinh rất nhiều chứng tật đáng trách khiến cho bầu khí gia đình 
trở thành không chịu nổi.  

“Cơm ăn áo mặc’ là nhu cầu thiết yếu, nhưng người vợ và con 
cái còn nhiều nhu cầu khác cũng thiết yếu không kém: nhu cầu về tâm 
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lý, tình cảm, tinh thần, đạo đức...Trong đời có nhiều người đàn ông bị 
đau yếu không làm việc được nhưng vẫn giành được sự kính trọng và 
yêu mến của vợ con và là cột trụ của một gia đình hạnh phúc. Gút lại : 
Bố cần làm việc để nuôi sống gia đình mình. Nhưng, xin nhắc lại: Bố 
lớn hơn đồng tiền bố kiếm được!  

3. Bố không nuôi và dạy con một mình  
Như đã nhắc qua ở trên : Không ai có thể một mình làm bố. 

Người thanh niên trở thành chồng và thành cha nhờ có sự đồng thuận và 
cộng tác của một người phụ nữ! Người phụ nữ đó không chỉ là mẹ của 
các con ông mà còn là một nửa của ông, người mà ông gọi cách thân 
thương mà cũng rất sâu xa là ‘mình ơi’. Vì vậy, không bao giờ có 
chuyện người đàn ông có thể trở thành người chồng người cha tốt trong 
gia đình mà không coi trọng vợ mình và không đón nhận sự cộng tác đa 
diện của người vợ. Cộng tác trước hết vào việc hoàn thiện chính bản 
thân người chồng, và thứ đến hoàn thiện dần tư cách làm chồng làm cha 
của ông. Nhờ sống với vợ, nhờ tiếp xúc với những ưu và khuyết điểm 
của vợ mà người chồng có thể nhận ra con người thật của mình với tất 
cả ưu và khuyết điểm. Đó là khởi đầu không thể thiếu cho tiến trình 
hoàn thiện bản thân, nếu ông muốn. Chính vì vậy mà Đức Bênêđictô 
XVI nói rằng Thiên Chúa đã tạo nên người nam và người nữ là những 
tạo vật bổ túc cho nhau. Người nam cần được bổ sung bằng những phẩm 
chất của người nữ để vươn tới một nhân tính hoàn thiện. Và ngược lại.  

Người đàn ông - nhất nữa đó lại là người con Chúa - muốn làm 
chồng làm cha tốt,  thì dứt khoát phải loại trừ thái độ xem thường người 
bạn đời của mình. Thái độ “gia trưởng” theo nghĩa xấu thực sự là điều 
cổ hủ và trái ngược với tinh thần Tin mừng. Một người đàn ông gia 
trưởng, độc đoán hay thiếu trách nhiệm có thể áp đặt sự hiện diện của 
mình ở trong nhà. Ông có thể sướng thân một mình trong lúc mọi người 
đều khổ. Nhưng liệu ông có hạnh phúc chăng, đó lại là chuyện khác. 
Chẳng ai có thể hạnh phúc một mình trong gia đình mình. Anh tìm kiếm 
gì khi dấn thân vào đời sống gia đình, để sướng thân hay để hạnh phúc? 
Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực ra chính nó định hướng cho cả một 
cuộc đời, đời làm chồng và làm cha. Theo thiển ý, phẩm chất đầu tiên 
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 4. Biết hưởng dùng những hạnh phúc nhỏ 
 Trong cuộc sống hằng ngày, ít khi chúng ta nhận ra những ân 
huệ Chúa trao ban mà cảm tạ Ngài. Trái lại, chúng ta chỉ muốn nhìn 
thấy  những cái mình còn thiếu để xin ơn hoặc kêu trách Chúa. 
 Chính Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà xứ Samaria :”Nếu chị 
nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị :”Cho tôi 
chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin , và người ấy đã ban cho chị nước 
hằng sống”(Ga 4,10). 
 Chúng ta cũng giống như người đàn bà xứ Samaria ở trên, ít khi 
nhận ra những ân huệ Chúa ban. Nếu có con mắt đức tin và con mắt 
sáng suốt thì chúng ta sẽ ngạc nhiên về muôn ân huệ Chúa đã ban mà 
chúng ta không ngờ. 
 Trong cuộc sống gia đình cũng thế, nếu biết nhận xét, chúng ta 
sẽ khám phá ra biết bao ân huệ Chúa ban cho vợ chồng con cái. Đây chỉ 
là những ân phúc nho nhỏ thôi, nhưng “tích tiểu thành đại”, tất cả sẽ 
thành một hạnh phúc lớn. 
 Vợ chồng sống được với nhau, con cái sống thảo hiếu với cha 
mẹ, đó cũng là một ân huệ cần phải được khai thác, không cần phải tìm 
đâu xa. Vì thề ông Florian đã nói : 

Hạnh phúc không ở thiên đình 
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu. 

 Chúng ta hãy tập thu tích lấy những hạnh phúc nho nhỏ trong đời 
sống hằng ngày, đừng để nó trôi đi vô ích : 
 Không phải ngày nào cũng có biến  cố trọng  đại, 
 Nhưng ngày nào cũng có niềm vui nho nhỏ. 
 Một cành hoa đẹp 
 Một lần gặp gỡ, 
 Một trang sách hay 
 Một món ăn ngon 
 Một làn gió mát… 
 Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó. 
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 a) Chúng ta luôn chờ một hạnh phúc lớn hơn hoặc lớn qua như 
ông Fontenelle nói :”Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là chờ đợi một 
hạnh phúc lớn qua”. 
          b) Chúng ta không hài lòng  về những cái đã có hay đang có và 
thấy mình luôn khổ, luôn bất hạnh như lời một triết gia đã nói :”Điều 
bất hạnh duy nhất của bạn là ở chỗ cho rằng bạn bất hạnh”. 
 Như chúng ta biết, nhà hiền triết Socrate có một bà vợ thuộc loại 
sư tử Hà Đông, nhưng ông đã cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho ông một 
người vợ như vậy  để mình tập làm hiền nhân quân tử. 
 c) Chúng ta nghĩ nhiều về những điều không có, trong khi lẽ ra  
phải tận dụng những gì ta đang có. Đúng là :”Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ 
hữu dư” : Trông lên chẳng bằng ai, trong xuống chẳng ai bằng mình. 

 3. Hãy tìm hạnh phúc nơi chính mình 
 - Hạnh phúc ở trong lòng, chứ không ở đâu xa, nó tùy thuộc 
vào cách suy nghĩ của mình.  Chúng ta hãy đọc vài danh ngôn để làm 
chứng : 
 * Abraham Lincoln nói :”Con người sở dĩ được hạnh phúc, sung 
sướng hay không cũng tự lòng tưởng nghĩ như vậy”. 
 * Hạnh phúc không phải là thứ tiền chế, nhưng nó tuỳ thuộc vào 
ta. Nhà tâm lý học Robert Holden nói :”Hạnh phúc tuỳ thuộc vào bản 
thân ta hơn là vào những gì xẩy ra bên ngoài. Nếu ta tìm hạnh phúc ở 
chỗ đứng của mình, chắc chắn ta sẽ tìm được nó”. 
 * Romain Roland nói : “Biết những giới hạn của hạnh phúc và 
yêu nó, đó là hạnh phúc”. 

 - Hạnh phúc cũng có tính cách chủ quan. Không ai có thể đem 
hạnh phúc đến cho ta  nếu ta không sẵn sàng chấp nhận.  Hạnh phúc có 
hay không còn tuỳ thuộc ở thái độ và sự đánh giá của ta. Ví dụ : một túp 
lều tranh, hai trái tim vàng. Yêu nhau là cần nhất, còn những cái khác là 
phụ thuộc, không quan trọng , hạnh phúc vẫn đến : 

Yêu nhau chẳng quản chiếu giường 
Một tầu lá chuối che sương cũng tình. 
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của người cha tốt là biết tôn trọng vợ, một nửa của mình và là mẹ của 
các con mình. Người đàn ông biết tôn trọng và đối xử tế nhị ân cần với 
vợ sẽ được các con kính trọng và biết ơn.  

Nói đến vai trò làm cha là nói đến tương quan với con cái. 
Nhưng tương quan với người vợ không phải là phần riêng biệt bên cạnh 
tương quan với con cái. Hai mối tương quan đó đan kết vào nhau và là 
thành phần của nhau. Người chồng biết đối xử tốt với vợ sẽ được các 
con kính trọng yêu thương ; và người cha biết yêu thương chăm lo cho 
con cái sẽ được vợ tin tưởng và nể trọng. Nói ngược lại về người phụ nữ 
cũng đúng. 
  Có một điều mà cách chung người đàn ông Việt nam thường rất 
kém, đó là sự sớt chia gánh nặng trong công việc nhà. Đây là những 
công việc không tên không tuổi nhưng đòi hỏi nhiều thời giờ và rất mệt 
mỏi. Sự sớt chia này vừa là đòi buộc của sự công bằng, vừa thể hiện sự 
ân cần, quan tâm của tình yêu. Thái độ sớt chia này sẽ là bài học không 
lời kéo dài suốt cả cuộc đời và góp phần quan trọng trong việc hình 
thành nhân cách và thái độ ứng xử của con cái. 

4. Trở thành bố vì có con và nhờ sống với con 
Sinh con là biến cố làm biến đổi cuộc đời người bố trẻ và đưa 

anh ta bước vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, và như đã nói, 
không chắc gì thành công. Xét về mặt sinh học, người ta trở thành cha 
khi sinh con. Nhưng vai trò của người cha trong gia đình  hay là tình 
cha thì lớn lao phong phú hơn nhiều. Xét về phương diện này, người ta 
trở thành cha từ từ,  học mò mẫm từng bước một, nhờ sự tương tác với 
người vợ và những đứa con, thông qua những hy sinh tận tụy, những sai 
lầm, khiếm khuyết của bản thân để dần dần lớn lên trong vai trò làm cha 
và làm người giáo dục của mình. Quá trình nuôi và dạy con dài lâu đòi 
người cha phát huy hết sở trường và cũng lật tẩy tất những sở đoản của 
ông.  

Ai có mong muốn trở thành người cha tốt cần khiêm tốn nhìn 
nhận những giới hạn  của bản thân và nhẫn nại rèn luyện, học hỏi, để tốt 
dần lên theo thời gian. So với những thành tích khác trong xã hội thì 
trách nhiệm làm cha trong gia đình có vẻ bình thường, khiêm tốn. Tuy 
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không phải là anh hùng nhưng những người cha dám đảm nhận trọn vẹn 
trách nhiệm làm cha trong gia đình của mình lại cần sự tận tụy, từ bỏ 
nhiều lúc đến mức anh hùng. Ngoài chuyện cần ‘biết đường biết lối’, 
‘biết cách’, còn cần học biết “sự nhẫn nại của tình yêu”. Và dĩ nhiên đó 
cũng chính là con đường nên thánh. 

Việc chăm lo nhu cầu vật chất cho con cái là trách nhiệm rất 
nặng nề, nhưng việc chăm lo nhu cầu tinh thần và giáo dục con cái còn 
vất vả và gian nan hơn rất nhiều. Cứ mỗi đứa con chào đời, người cha 
người mẹ lại đứng trước một hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ. Họ cùng 
nhau bước vào một cuộc phiêu lưu rất dài mà chẳng ai biết trước sẽ kết 
thúc thế nào. Cuộc phiêu lưu với những đứa con luôn mới mẻ vì mỗi 
đứa con là một thế giới riêng, dù vẻ ngoài chúng có thể giống nhau. Có 
đứa con “ưa nặng”, có đứa con “ưa nhẹ”, có đứa hiếu động, có đứa thích 
tĩnh lặng… Không thể có một khuôn mẫu giáo dục duy nhất cho tất cả 
mọi đứa con. Mỗi đứa con chào đời đều đặt cha mẹ mình trước một 
huyền nhiệm là chính bản thân đứa con và sự tự do của nó. Và sự tự do 
của đứa con là một trong những thử thách lớn nhất trong đời làm cha 
mẹ. Tại sao đứa con lại có thể ngang nhiên và có khi ngang tàng từ chối 
tình yêu thương trời bề cha mẹ dành cho mình? Một câu hỏi khó có lời 
giải đáp toàn vẹn!  

Vậy cha mẹ, đặc biệt người cha nên làm gì?  

III. Một vài gợi ý 
Tôi không dám có tham vọng đưa ra một lộ trình lý tưởng cho 

cuộc đời làm cha trong gia đình mà chỉ xin gợi ra một đôi điều mà tôi 
xác tín là rất quan trọng: 

1. Con cái cần sự hiện diện của người cha 
Người cha cần thiết đến nỗi P. Oswald nói rằng  “một thế  giới 

không có những người cha là một thế giới không có điểm quy chiếu hay 
lằn mốc”. Nghĩa là:  không có cha, thật khó cho đứa con khi bước đi trên 
đường đời. Bất chấp những yếu đuối không thể chối cãi của cánh đàn 
ông, không ai có thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của những 
người cha trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho con cái.  “Về 
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ba ngày mà không có thân nhân hay người quen thuộc đến nhận, đám 
tang nàng chỉ có 10 người. 
 Đúng là :   

Sống làm vợ khắp người ta 
Hại thay thác xuống làm ma không chồng 

(Nguyễn Du, truyện Kiều) 
 
 Qua cái nhìn một vài sự kiện trên, chúng ta thấy rằng nếu người 
ta chỉ tìm hạnh phúc trong những cái khả giác thì người ta sẽ rơi vào ngõ 
cụt.  Trên thế giới này có rất nhiều người không tìm được lối thoát, họ 
chỉ thấy mình sống trong bất hạnh nên đã tim cách giải thoát bằng tự tử, 
hay ít ra phải kéo lê một cuộc đời đau khổ, buồn chán. 
 
III. PHƯƠNG CÁCH ĐẠT TỚI HẠNH PHÚC 

 1. Chấp nhận hiện tại 
 Đứng núi này trông núi nọ hay mơ tưởng đến một thứ hạnh phúc 
không thể có thực, chỉ làm cho người ta thêm đau khổ, vì không đâu có 
hạnh phúc trọn vẹn, và không có hạnh phúc nào  mà không được tạo nên 
bằng đau khổ, hy sinh. 
 Ông Lâm Ngữ Đường, một học giả nổi tiếng của Trung quốc, 
trong cuốn Sống Đẹp đã nói :”Thế giới ngày nay giống như một quán 
cơm. Ai ăn món nào thì gọi món ấy. Nhưng ai cũng nghĩ rằng món của 
người bên cạnh thì ngon hơn món của mình”. 
 Như vậy, người ta mới nói là thế thái nhân tình, không mấy ai 
thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy :  

Xưa nay thế thái nhân tình 
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay 

 2. Gạt bọ những chướng ngại vật 
 Có những chướng ngại vật làm cho chúng ta khó đi  tới được 
hạnh phúc, mà ít khi chúng ta để ý tới. Chúng ta tạm đưa ra 3 trường 
hợp : 
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  Ngày nay vì tinh thần cá nhân ích kỷ, người ta quan niệm hạnh 
phúc một cách lệch lạc : hạnh phúc trong sự thoả mãn các nhu cầu vật 
chất. 
 Nếu người ta chỉ tìm hạnh hạnh phúc dưới khía cạnh tiêu cực, 
nghĩa là hạnh phúc khả giác thì người ta sẽ đi vào ngõ cụt.  Nhiều người 
đã thất bại nếu chỉ tìm hạnh phúc trong tiền tài, danh vọng, hay sắc dục. 
 
 - Về tiền tài :  
 Ngày 06/06/1976 ông Paul Getty, một người giầu có, đã qua đời, 
thọ 83 tuổi. Ông đã để lại khoảng 2 đến 4 tỷ mỹ kim. Sau 5 lần ly dị, 
trong một cuộc phỏng vấn, ông đã tuyên bố :”Tôi đã mong dùng tất cả 
gia tài của tôi để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Tôi sợ mình không 
thành công. Tôi sợ không thể tạo được hạnh phúc hôn nhân ấy”. 
 Một lần khác, ông đã phải thú nhận với một phóng viên là ông đã 
không đạt được hạnh phúc gia đình. Rồi sau một thoáng trầm tư, ông kết 
luận : “Vâng, quả thật là đáng buồn”. 
 Một lần khác nữa, ông Paul Getty xác nhận : “Tền bạc không thể 
mua được hạnh phúc. Hơn nữa, ông còn tin rằng tiền bạc có bà con với 
nỗi bất hạnh”. 

 - Về danh vọng :  
 Ông Anatole France là người giầu có, được mọi người hoan 
nghênh, được nếm thử các thứ khoái lạc trên đời, đã phải thú nhận rằng 
:”Nếu anh có thể đọc được trong tâm hồn tôi, anh sẽ rùng mình. Trong 
trời đất không có vật nào vô phúc bằng tôi : người ta tưởng tôi sống 
hạnh phúc. Thực ra, không bao giờ được sung sướng cả, dầu trong một 
giờ, dầu trong một ngày”. 

 - Về sắc dục : 
 Nàng Marylin Monroe được thế giới ca tụng, được thanh niên 
say mê như điếu đổ… Thế rồi một hôm báo chí khắp hoàn cầu đều 
tường thuật từng chi tiết về cái chết bất ngờ và thảm thương của nàng : 
nàng uống thuốc ngủ quá nhiều, xác nàng được quàn tại nhà thương  đã 
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mặt tâm lý, chính người cha giúp cho đứa con dần thoát ra khỏi cái “tổ 
kén” của mẹ, nơi đứa con cứ muốn chui vào để tìm sự an toàn; chính 
người cha cho đứa con sự tự tin và lòng can đảm đối mặt với những trở 
ngại và đi vào thế giới người lớn. Nếu người cha không hoàn thành sứ 
mạng của mình, hoặc vì ông bỏ mặc đứa con cho sự che chở quá mức 
của người mẹ, hoặc vì ông đòi hỏi những điều vượt quá khả năng của 
đứa con và lúc nào cũng đặt con đối diện với những yếu kém của bản 
thân, thì con trai ông sẽ rất khó trở thành đàn ông thực sự và con gái ông 
sẽ mãi là “đứa bé gái”, hoặc ngoan ngoãn  hoặc phản loạn, chứ không 
trở thành người phụ nữ thực sự” [Jo Croissant, La femme sacerdotale, 
tr.59]. 

Ủy ban Giáo hoàng về gia đình nói : Người cha nào tạo được cho 
lối sống của mình một phong thái đàn ông  xứng đáng, người cha đó sẽ 
là một mẫu mực đầy sức lôi cuốn  đối với con trai và khơi lên lòng kính 
trọng, sự  ngưỡng mộ và cảm nhận an toàn nơi con gái của mình” [Sự 
thật và ý nghĩa của đời sống tính dục nơi con người, số 59]  

Vì vậy người cha rất cần gần gũi con mình. Thách đố đối với 
người cha là làm sao để sự hiện diện của mình đem lại bình an, sự yên 
tâm cho đứa con; làm sao để đứa con cảm thấy được cha mình đón nhận 
và khích lệ chứ không bị đồng hóa với những yếu kém của bản thân.  
Nói một cách bình dị thì sự hiện diện của người cha nên làm cho đứa 
con hăng hái chứ không bị ‘mất lửa’! Tôi không chỉ có ý nói đến sự hiện 
diện cần khéo léo khôn ngoan trong ứng xử nhất thời mà còn muốn nói 
đến sự hiện diện thường là âm thầm, lặng lẽ nhưng rất thực và chân thật 
của người cha. Khi con cần mà bố không có mặt thì coi chừng có thể sẽ 
đến lúc bố muốn có mặt mà con lại không cần và không muốn nữa!  

Nên nói chuyện với con mình và khích lệ con bộc lộ ý kiến 
riêng. Đứa con nào cũng hạnh phúc khi được bố lắng nghe, vì lắng nghe 
ai chính là nhìn nhận sự hiện diện của người đó. Chúng ta nói rằng đứa 
con cần sự hiện diện của người cha. Nhưng trong thực tế, một trong 
những thử thách rất lớn đối với người cha là làm sao để đứa con chấp 
nhận sự hiện diện của mình. Rất nghịch tại nhưng đó là sự  thật: người 
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cha cần được đứa con chấp nhận! Sự hiện diện của bố chẳng có gì hấp 
dẫn nếu đứa con coi đó như đám mây đen che khuất ánh mặt trời!  

2. Học yêu thương một cách kiên nhẫn  
Cách chung người cha nào cũng thương con, nhưng không phải 

người cha nào cũng biết cách biểu lộ tình thương. Đối với người đàn 
ông, thể hiện tình yêu thương và sự dịu dàng đối với con cái là điều rất 
khó. Và điều còn khó hơn nữa chính là thể hiện tình thương cách nhẫn 
nại. Nhẫn nại khi con cái không đi theo đúng đường đúng lối, nhẫn nại 
khi con cái dường như xem thường lời dạy bảo; nhẫn nại khi con cái hỗn 
hào và có vẻ xem thường tình thương của cha mẹ… 

Đứa con cần những định hướng rõ ràng và chắc chắn nhưng lại 
không thích ‘được’ theo sát từng li từng tí. Đến một tuổi nào đó, đứa con 
nào cũng muốn thể hiện bản thân và sống tự do theo ý mình. Điều đó 
chẳng có gì lạ vì  ai cũng cần một khoảng trời đủ rộng để thể hiện bản 
thân. Đó là thời điểm có thể nảy sinh những xung khắc nhiều khi rất 
nặng nề. Dù hoàn cảnh con cái có thế nào, nếu người cha mất kiên nhẫn 
có nghĩa ông chấp nhận thất bại. Sửa dạy con trong cơn nóng nảy, mất 
tự chủ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Người cha có thể dùng uy quyền 
hay cách nào đó để khuất phục con mình. Nhưng thuyết phục hay chinh 
phục đứa con lại là một chuyện rất khác. Điều cần nhất có lẽ vẫn là cho 
đứa con thấy, dù thế nào, bố cũng thương con  đến cùng. 

Vì người cha nào cũng đã  từng sai lầm nên cũng hãy cho con cái 
quyền được sai lầm! Yêu thương cách nhẫn nại để con cái còn muốn 
làm lại chứ không phản ứng ngược để thách thức cha mẹ, đó là con 
đường dài mà những người làm cha phải đi nhưng không biết khi nào thì 
đến!  

Cố gắng dạy con bằng gương sống của mình. Con cái chẳng cần 
mất nhiều thời gian để nhận ra bố mẹ có sống điều bố mẹ dạy hay chỉ 
bắt con cái làm những điều chính bố mẹ không sống!  

3. Khiêm tốn tín thác khi thất bại  
Có những trường hợp dù cha mẹ có gương mẫu và cố gắng đến 

mấy đứa con vẫn không ‘ngoan’! Và khi đó cha mẹ sẽ rất đau khổ vì 
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I. NÓI VỀ HẠNH PHÚC 
 1. Hạnh phúc là gỉ ? 
 Thực ra, người ta chưa đồng ý với nhau về một câu định nghĩa 
về hạnh phúc có ý nghĩa tròn đầy, mỗi người chỉ nói về một khía cạnh.  
Chúng ta tạm đưa ra mấy câu nói về hạnh phúc chứ chưa phải là định 
nghĩa : 
 * Theo tác giả Đào Duy Anh, hạnh phúc là vận may phúc tốt. 
Mọi sự được như ý (Bonheur). 
 * Theo triết gia Emmanuel Kant, hạnh phúc là sự thoả mãn của 
tất cả mọi thị dục hay xu hướng. 
 * Theo Alphonse Karr, hạnh phúc là một ngôi nhà lợp tranh đầy 
rêu phủ và có dàn hoa bao bọc chung quanh. Nhưng phải đứng bên 
ngoài mà nhìn vảo, đi vào bên trong sẽ không thấy gì nữa. 
 * Theo nhà đạo diễn Roger Vadim, ông chồng của Brigitte 
Bardot, hạnh phúc là một vật không có. Tuy nhiên, một ngày kia nó 
cũng thôi không có nữa. 
 * Theo ý kiến của chúng ta, có lẽ chúng ta nên coi Hạnh phúc là 
trạng thái hoàn toàn mãn nguyện trong tâm hồn. 

 2. Phân loại Hạnh phúc 
 a) Hạnh phúc khả giác : là tất cả những gì chúng ta có thể nếm 
thử, sờ mó, nhìn  xem, rung động hay khoái cảm… Phần đông khi nói 
đến hạnh phúc đều hình dung và quan niêm nó dưới góc cạnh ấy. 
 b) Hạnh phúc tinh thần hay luân lý : Hạnh phúc này không ở 
ngoại tại mà ở trong tâm hồn mỗi người.  Những ai làm việc thiện hay 
có khả năng thắng vượt những khó khăn và chịu đựng hoàn cảnh thì cảm 
thấy hạnh phúc đó. Quả vậy, mỗi khi làm xong một việc thiện, thường 
tự nhiên ta cảm thấy vui vui. Đó là hạnh phúc của hiền nhân quân tử, có 
thể chấp nhận cái nghèo , cái khổ mà vẫn lấy làm vui. 

 3. Đối tượng của hạnh phúc 
 Đối tượng của hạnh phúc có thể xét theo khía cạnh tiêu cực hoặc 
tích cực. Hay nói cách khác, người ta nhằm hạnh phúc dưới khía cạnh 
khả giác hay tinh thần.  
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 3. Ưu tư về hạnh phúc 
 
 Khi lập gia đình, ai là không muốn cho mình được hạnh phúc ? 
Nhưng không biết khi lập gia đình rồi thì gia đình có được hạnh phúc 
không ? Ngay cha mẹ cũng phải lo, tuy chỉ là cái lo xa của bậc cha mẹ 
xưa : 

Thật là lo bảy lo ba, 
Lo cau đều quả, lo trà đậm hương. 

Cưới về lo tủ lo giường, 
Tết lo đỗ đường để nấu bánh chưng. 

 Nhưng cái lo của đương sự mới thật là sâu sắc vì nó thiết thực 
đến bản thân mình hằng ngày. Họ không ưu tư thế nào được khi họ nghe 
thấy những lời khuyến cáo đầy thế giá của những người trừng trải : 
 “Hôn nhân là con đường đưa ta vào hoả ngục hay đưa ta tới cõi 
thiên đàng” (Honoré de Balzac). 
 “Sợi dây xích của hôn nhân quá nặng đến nỗi phải hai người, có 
khi ba để mang lấy” (A. Dumas con). 
 “Kết hôn tức là dũng cảm lăn vào cuộc sổ số của số phận mà ở 
đó  hoạ hoằn  lắm người ta mới chớp được tấm vé tốt” (Cô De 
Lespinasse). 
 
 Còn các cô gái càng thấy lo cho số phận mình trước khi bước 
vào đời sống hôn nhân vì còn tuỳ thuộc vào may rủi nữa, như người ta 
nói : 
 

Thân em như tấm lụa đào 
Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. 

 
 Hoặc thảm hại hơn nữa : 
 

Thân em như giếng giữa đàng 
Người khôn rửa mặt người quàng rửa chân 
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thấy mình thất bại trong việc giáo dục con cái. Các vị sẽ rất dằn vặt và 
có thể mang mặc cảm thất bại rồi quy hết mọi trách nhiệm về mình. Tại 
mình không biết dạy con!  

Không ai có thể cất đi nỗi đau đó, và không có lời an ủi nào có 
thể làm lành vết thương của cuộc đời họ! Nhưng có lẽ bậc làm cha mẹ 
không nên quy hết trách nhiệm về mình. Như đã nói, đối diện với đứa 
con, người làm cha làm mẹ đứng trước một huyền nhiệm của một con 
người và huyền nhiệm của sự tự do. Dù có đau khổ đến mấy thì cuối 
cùng cũng phải chấp nhận rằng đứa con là người cuối cùng chịu trách 
nhiệm về tự do của nó. Có lẽ điều nên làm là xin Chúa cho mình được 
thương con cho đến cùng, bất chấp nỗi đau nó gây ra cho mình và phó 
thác cho Chúa với lòng khiêm tốn, dâng những đau khổ để chuyển cầu 
cho con mình. Từ những điều đã thấy và từ những thất bại  trong công 
việc mục vụ, tôi muốn nói điều đó với tất cả sự cảm thông và lòng kính 
trọng đối với nỗi đau khổ của các bậc cha mẹ có liên quan.  

Khi đối diện với những nỗi đau như vậy, đức ái ki tô giáo không 
cho phép chúng ta- những người chưa liên quan, dù người đó là  bất cứ 
ai - xát muối vào vết thương của người khác bằng những lời lẽ hay cách 
cư xử của chúng ta. Cũng cần khiêm tốn ý thức có thể đến lúc nào đó, 
nỗi đau này cũng xảy đến cho mình. Chẳng thiếu gì những người làm 
ông làm bà đã quá  tuổi thất thập cổ lai hy mà vẫn phải chịu đau khổ do 
con trai con gái mình gây ra. Vâng, dạy con là con đường rất dài mà 
không ai chắc được mình sẽ tới đích!  

Điều cuối cùng tôi muốn nói là : người cha hãy cố gắng sống đạo 
đức. Là cột trụ trong gia đình, ông cũng hãy là cột trụ trong đời sống 
đức tin. Là người có nghĩa vụ thông truyền đức tin và lửa yêu thương 
cho gia đình, nếu ông đạo đức và rực sáng tin yêu cũng không chắc gì 
con ông sẽ tốt lành! Nhưng nếu trí ông u mê, lòng ông lạnh lẽo thì chẳng 
có bao nhiêu hy vọng là con ông sẽ đổi đời và làm tốt hơn cha.  
Xin chúc quý gia trưởng trở thành những người truyền lửa và được hạnh 
phúc thấy lửa cháy lên trong gia đình mình. 
 

Lm. Phêrô Trần văn Hội 
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HẠNH PHÚC HÔN NHÂN 

 
 Trong truyện cổ văn chương Hy lạp có kể : Có một ông vua 
muốn đi tìm hạnh phúc. Ông cho vời các triết gia đến để hỏi ý kiến. Có 
một triết gia thưa : 
 - Muốn tìm được hạnh phúc, nhà vua hãy tìm cho được người 
nào hạnh phúc nhất trần gian và xin họ cái áo lót mà mặc. Ông đi tìm 
khắp cả thế gian, đi suốt mấy chục năm mà không gặp. 
 Khi về già gần chết, nhà vua tình cờ gặp một bác nông phu mồ 
hôi nhễ nhãi, vai vác cầy, vừa đi vừa hát vui vẻ. Nhà vua bèn hỏi : 
 - Chắc nhà ngươi được hạnh phúc lắm nhỉ ? 
 - Thưa, đúng thế, tôi được hạnh phúc. 
 - Nhà ngươi cho ta cái áo lót. 
 - Thưa, tôi chỉ có cái quần đùi thôi, không có áo lót. 
 Thế là nhà vua buồn phiền bỏ đi vì không tìm thấy hạnh phúc, vì 
không kiếm được cái áo lót của anh nông phu. Mặc vào cho được hạnh 
phúc. 
 
I. HẠNH PHÚC, NIỀM KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI 
1. Con người luôn đi tìm hạnh phúc 
 Từ cổ chí kim mọi người đều khao khát đạt tới hạnh phúc, còn 
hạnh phúc thế nào thì tuỳ quan niệm của từng dân tộc , tuỳ từng tập thể 
hay từng cá nhân. Có thể nói được là những nhà hiền triết chính danh 
đều giúp con người đi tìm hạnh phúc, vì tìm hạnh phúc  thuộc bản năng 
của con người, như mọi sinh vật đi tìm thức  ăn, thức uống…  
 Vì thế, Blaise Pascal tiên sinh đã phải khẳng định :”Tất cả mọi 
người đều đi tìm hạnh phúc, không trừ ai”. 
 Tất cả đều hướng về mục đích ấy, mặc dù phương pháp họ dùng 
có khác nhau. Vì phương pháp khác nhau mà người này thì đi chinh 
chiến, người khác thì không, nhưng ý định vẫn như nhau cả đôi bên  với 
những lối nhìn khác nhau.  Ý chí không bao giờ hành động mà không 
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hướng về chủ đích ấy.  Đó là nguyên nhân hành động của mọi người, kể 
cả của người đi thắt cổ tự tủ (Pascal, Pensées, tome II, tr 143). 

 

 2. Hôn nhân, phương thế đạt tới hạnh phúc. 
 Có nhiều cách để đạt tới hạnh phúc, mà một trong những phương 
cách ấy là lập gia đình.  Bất kỳ ai cũng muốn cho mình  phải có một gia 
đình ấm êm, hạnh phúc. Vì thế, ngày thành hôn ai cũng chúc cho cô dâu 
chú rể được trăm năm hạnh phúc. Chỗ nào người ta cũng dùng hai chữ 
“Hạnh phúc” : nhà cửa, thiệp mừng, xe cộ, quà tặng… Tại sao người ta 
lại chúc những lời như vậy ? Sao không chúc cho cài gì khác như giầu 
sang, phú quí, khoẻ mạnh, sống lâu, hay may mắn ? 
 
 Truyện : chúc nhau hạnh phúc 

       Một anh bạn thắc mắc hỏi người kia : 
       - Tại sao các đám cưới họ toàn chúc nhau “Vợ chồng hạnh phúc” ? 
       - À, bởi vì mọi người đều biết rằng trong hôn nhân cái thiếu nhất là 

hạnh phúc. 
 Cố vấn hôn nhân Allan Peterson nói :”Đa số người kết hôn vì 
tin vào một huyền thoại : cuộc hôn nhân ấy là một cái hộp đen chứa mọi 
vật mà người ta khao khát : đời sống lứa đôi, sự thoả mãn về tình dục, 
sự thân mật, tình bạn. 
 “Sự thực là cuộc hôn nhân ấy lúc bắt đầu là một cái hộp rỗng. 
Bạn phải bỏ vào một cái gì đó trước khi bạn lấy ra một cái khác.  Trong 
hôn nhân không có tình yêu, tình yêu ở trong hai người và hai người đưa 
tình yêu vào hôn nhân. Không có chuyện tình lãng mạn trong hôn nhân, 
người ta phải pha trộn sự thơ mộng vào hôn nhân của họ. 
 “Một đôi tân hôn phải học nghệ thuật ấy và hình thành thói quen 
cho nhau, yêu nhau, phụ vụ nhau, ngợi khen nhau để giữ cái hộp được 
đầy. Nếu bạn lấy ra nhiều hơn bỏ vào, cái hộp sẽ rỗng không” (Bel San 
Louis, Vui sống với nụ cười, tr 88). 
 
 


