
 

 

   

 

  
  

 

 

 

 

 

ung ñoät laø chuyeän khoâng traùnh khoûi trong cuoäc 

soáng con ngöôøi, nhaát laø trong moái quan heä vôï 

choàng, ngoaøi nhöõng lo toan côm aùo gaïo tieàn, vaán 

ñeà giaùo duïc con caùi, coøn moái lieân heä veà tình caûm, tình 

duïc, nhöõng khaùc bieät veà nhieàu maët... Taát caû coù theå laø 

nguyeân nhaân daãn ñeán xung ñoät giöõa hai vôï choàng.  

 

ÔÛ ñaây, trong buoåi chia seû 

hoâm nay, chuùng ta ñaëc 

bieät quan taâm ñeán vaán 

ñeà: “Xung ñoät vaø caùch 

giaûi quyeát cuûa ngöôøi vôï 

coâng giaùo khi thaønh coâng 

hôn choàng”. 

 

Ñaây thöïc söï laø ñeà taøi nhaïy caûm trong moái quan heä xaõ 

hoäi vaø Giaùo hoäi hoâm nay khi ngöôøi phuï nöõ coù nhieàu cô 

hoäi ñeå hoïc taäp, naâng cao trình ñoä vaên hoùa, kieán thöùc 

chuyeân moân – nghieäp vuï vaø coøn khaù nhieàu thuaän lôïi ñeå 

coù theå tham gia vaøo caùc lónh vöïc: Chính trò, kính teá, xaõ 

hoäi... ñeå ñaûm traùch caùc vai troø quan troïng hoaëc coù thu 

nhaäp cao hôn ngöôøi ñaøn oâng nôi moâi tröôøng laøm vieäc 

cuõng nhö hôn ngöôøi choàng trong gia ñình. 

 

Söï thaønh coâng cuûa ngöôøi phuï nöõ trong baát kyø moâi 

tröôøng naøo cuõng thöôøng deã gaây ra nhöõng xung ñoät.  

 

Trong moâi tröôøng gia ñình, söï xung ñoät caøng coù nhieàu 

nguy cô buøng noå hôn khi ngöôøi vôï thaønh coâng hôn ngöôøi 

choàng. Tröôùc heát chuùng ta haõy xem xeùt: 

 

1) NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÀN XUNG 

ÑOÄT 

 

Coù raát nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán xung ñoät giöõa 

vôï choàng nhöng ôû nhöõng caëp vôï choàng coù ngöôøi vôï thaønh 

coâng hôn choàng, söï xung ñoät thöôøng do yeáu toá taâm lyù 

nhieàu hôn:  

 

 Do ngöôøi ñaøn oâng maëc caûm vì thua keùm vôï: Vôùi 

baát cöù neàn vaên hoùa naøo, vaø ngay caû trong Tin Möøng, vai 

troø ngöôøi ñaøn oâng cuõng ñöôïc nhaéc ñeán nhö moät truï coät 

trong gia ñình, moät vai troø ñöôïc ñònh hình laø moät ngöôøi 

“tröôûng gia ñình”, khi vò theá ñoù bò lung lay, thay ñoåi, 

taâm traïng vaø suy nghó cuûa ngöôøi ñaøn oâng chöa theå thích 

nghi vôùi thöïc taïi ñoù, hoï khoù chaáp nhaän ñöôïc vai troø thua 

keùm, daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà haønh vi vaø caùch soáng... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ngöôøi phuï nöõ quaù kieâu haõnh, xem thöôøng choàng Khi 

ngöôøi phuï nöõ coù may maén vaø coù cô hoäi thaønh coâng hôn 

choàng, thöôøng ôû vò theá môùi ñoù, hoï cuõng coù nhöõng thay 

ñoåi, ñieàu deã daøng nhaän thaáy coù theå laø söï töï tin thaùi quaù, 

loøng kieâu haõnh ñöôïc theå hieän roõ neùt, daãn ñeán haønh vi 

öùng xöû thieáu teá nhò vaø toân troïng ñoái vôùi ngöôøi choàng... 

ñoù cuõng laø nhöõng nguyeân nhaân ñaàu tieân taïo ra xung ñoät 

giöõa vôï choàng. Vì theá ngöôøi xöa coù caâu:  

 

Moät nhaø hai Chuû khoâng hoøa, 

Hai Vua moät nöôùc aét laø khoâng yeân. 

 

 Nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan khaùc:  

 

_ Do baïn beø, ngöôøi thaân coù thaùi ñoä hoaëc lôøi noùi deã chaïm 

ñeán loøng töï troïng cuûa ngöôøi choàng khi ñaõ ñang mang 

trong mình töï aùi vaø maëc caûm.  

_ Do con caùi thay ñoåi caùch cö xöû khi thaáy ngöôøi meï laø 

ngöôøi coù quyeàn löïc hôn hoaëc khaû naêng hôn trong gia 

ñình. 

_ Nhöõng ñoøi hoûi cuûa coâng vieäc, cuûa xaõ hoäi... taïo ra moät 

ngöôøi phuï nöõ khoâng coøn laø ngöôøi cuûa gia ñình nöõa, hoï 

coù theå laø ngöôøi cuûa coâng vieäc vaø cuûa coâng chuùng nhieàu 

hôn... 

 

2) NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC GIUÙP GIAÛI QUYEÁT 

XUNG ÑOÄT  

 

a. Bieän phaùp ngaên ngöøa: 

 

 Thaùi ñoä: Phaûi bieát thoâng caûm, hieåu bieát, chaáp 

nhaän vaø hy sinh laãn cho nhau: Duø raèng trong 

cuoäc soáng hieän taïi, vôùi khaùi nieäm nam nöõ bình 

ñaúng, phaàn naøo cuõng coù taùc ñoäng laøm thay ñoåi tö 

duy cuûa phaùi nam. Tuy nhieân ngöôøi phuï nöõ coù 

hoaøn caûnh “choàng thaáp, vôï cao” caàn neân bieát 

kheùo leùo vaän duïng nhöõng taùc ñoäng ñoù ñeå laøm cho 

gia ñình ñaàm aám haïnh phuùc, baèng caùch giuùp 

ngöôøi choàng bieát chia seû haïnh phuùc, baèng caùch 

giuùp ngöôøi choàng bieát chia seû coâng vieäc trong gia 

ñình moät caùch töï nguyeän vaø traùch nhieäm.  

 

Ngöôøi phuï nöõ ñaõ taïo ra ñöôïc söï thaønh coâng phaûi keå ñeán 

Baø Carly Fiorina, cöïu Chuû tòch (CEO) cuûa Coâng ty 

Hewlett Packard, laø ngöôøi ñöùng ñaàu soå trong soá 50 phuï 

nöõ coù quyeàn haønh toái cao nhaát treân thöông tröôøng trong 

nhieàu naêm lieàn, vì chính söï nghieäp cuûa ngöôøi phuï nöõ 
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naøy coù ñöôïc moät phaàn laø do söï hy sinh cuûa ngöôøi choàng 

ñaõ chaáp nhaän “veà vöôøn”, gaùnh vai troø “noäi trôï” ñeå baø 

thaêng tieán. 

 

Luoân toân troïng, yeâu thöông, côûi môû vaø ñaët naëng tình 

nghóa vôï choàng hôn: Vì chæ vôùi tình yeâu, trong tình yeâu, 

söï thaêng hoa cuûa nghóa vôï choàng seõ ñöôïc theå hieän thaät 

ngoït ngaøo, giaûn dò vaø saâu saéc... 

Nhaø toâi, toâi goïi laø Mình, 

Mình ôi, toâi goïi Mình laø Nhaø toâi. 

(thô trích trong baøi giaûng Thaùnh leã Hoân nhaân do Cha 

Chuû Teá Vuõ Khôûi Phuïng – Doøng Chuùa Cöùu Theá, söu taàm).  

 

Chính vì tình, vì nghóa, hai ngöôøi seõ cuøng nhau gaùnh 

vaùc vaø chia seû traùch nhieäm ñeå luoân coù ñöôïc moät “ngoâi 

nhaø haïnh phuùc” ñaày aép yeâu thöông. 

 

Haõy chaáp nhaän thöïc taïi, luoân bieát soáng ñaïo ñöùc, khieâm 

nhöôøng vaø caàu nguyeän ñeå coù theå laéng nghe ñöôïc yù Chuùa, 

seõ caûm nhaän ñöôïc duø cuoäc soáng coù nhö theá naøo ñoù cuõng 

laø Thaùnh yù... vaø taát caû laø Hoàng aân cuûa Chuùa. 

 

Bieát nhìn nhaän söï thaønh coâng cuûa mình laø do Chuùa ban, 

khoâng kieâu ngaïo vaø toû ra khinh thöôøng choàng. Vì söï 

thaønh coâng theo leõ thöôøng tình chæ ñöôïc nhìn nhaän ôû 

khía caïnh vaät chaát “tieàn, taøi, danh voïng”, nhöng vôùi yù 

nghóa ñaày ñuû, noù coøn bao goàm caû khía caïnh tinh thaàn 

“ñöùc, haïnh, ñaïo ñöùc” ... Neáu hieåu vaø nhìn nhaän nhö theá 

seõ khoâng coù gì ñeå kieâu ngaïo vaø coi thöôøng ngöôøi khaùc vì 

vôùi loøng nhaân töø vaø coâng baèng cuûa Chuùa, Ngaøi chaúng ñeå 

ai laø ngöôøi traéng caû hai tay soáng trong cuoäc ñôøi naøy (ñoïc 

Tin Möøng Lc 12, 22-31: Tin töôûng vaøo Chuùa quan 

phoøng) 

 

b. Caùch xöû söï:  

 

 AÊn noùi hoøa nhaõ, vui veû, lòch söï vôùi moïi ngöôøi vaø 

nhaát laø vôùi choàng con. Teá nhò vaø luoân toân troïng 

choàng trong suy nghó cuõng nhö trong haønh ñoäng. 

Taïo söï hieåu bieát vaø toân troïng cuûa nhöõng ngöôøi chung 

quanh ñoái vôùi choàng mình baèng chính söï cö xöû cuûa 

mình. Traùnh gaây hieåu laàm vaø traùnh nhöõng moâi 

tröôøng hoaëc nhöõng ngöôøi deã gaây nhaïy caûm vôùi loøng 

töï troïng cuûa choàng mình.  

 

 Luoân giaùo duïc con caùi veà loøng hieáu thaûo, söï leã ñoä, 

thaùi ñoä bieát toân troïng ngöôøi khaùc vaø caùc giaù trò tinh 

thaàn cuõng nhö loøng ñaïo ñöùc.  

 

Veà ñieåm naøy chuùng ta khoâng theå 

khoâng hoïc hoûi taám göông cuûa Nöõ 

hoaøng Victoria (Anh), tuy laøm 

Vua moät nöôùc, nhöng baø luoân toân 

troïng, hoûi yù kieán Ñöùc lang quaân 

trong moïi vieäc, luoân daønh thôøi 

gian chaêm soùc oâng ... khi oâng 

cheát, baø löu giöõ moïi kyû vaät cuõng 

nhö soáng cuøng vôùi caùc thoùi quen 

cuûa oâng luùc sinh thôøi. Trong tình yeâu thì theá maø trong 

caùch xöû söï, ngoaïi giao, nhôø söï khoân kheùo, meàm moûng, 

baø ñaõ nhieàu laàn cöùu vaõn tình traïng khoù khaên cuûa nöôùc 

Anh vaø baø laø ngöôøi phuï nöõ coù ñöôïc caû tình yeâu vaø danh 

voïng trong cuoäc ñôøi. 

 

3) Khi xaûy ra xung ñoät: 

 

 Phöông phaùp giaûi quyeát: 

 

_ Töï chuû, kieàm haûm töï aùi vaø noùng naûy, bieát nhaãn nhuïc 

vaø bieát nhìn laïi chính mình. Neân bieát laéng nghe nhieàu 

hôn noùi vì:  

AÊn laém thì heát mieáng ngon, 

Noùi laém thì heát lôøi khoân, hoùa roà. 

Tìm caùch ñoái thoaïi chöù khoâng phaûi ñoái ñaàu, trao ñoåi 

trong tình thöông yeâu, nhöôøng nhòn, roäng löôïng vaø tha 

thöù ñeå hieåu nhau hôn... 

Ca dao, Tuïc ngöõ coù caâu: 

Beân thaúng thì beân phaûi chuøng, 

Hai beân cuøng thaúng thì cuøng ñöùt daây. 

 

Caàu nguyeän vaø luoân nhìn vaøo göông cuûa Meï Maria vaø 

Gia ñình Thaùnh Gia, luoân vôùi thieän chí caùi thieän chí 

chính mình hôn laø keát toäi vaø leân aùn ngöôøi khaùc. 

 

Theo göông Thaùnh Gia laø soáng vôùi Tình yeâu vaø nhöõng 

ñoøi hoûi cuûa Tin Möøng nhö thö cuûa Thaùnh Phaoloâ göûi Tín 

höõu EÂpheâsoâ: Vôï haõy phuïc tuøng Choàng, nhö theå ñoái vôùi 

Chuùa, vì choàng laø ñaàu cuûa vôï, cuõng nhö Ñöùc Kitoâ laø ñaàu 

cuûa Hoäi Thaùnh vaø Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa thaân mình, duø 

sao, nhö Hoäi Thaùnh tuøng phuïc Ñöùc Kitoâ, thì caùc ngöôøi 

laøm vôï cuõng haõy phuïc tuøng choàng hoï nhö vaäy trong moïi 

söï... Choàng haõy yeâu meán vôï, cuõng nhö Ñöùc Kitoâ ñaõ yeâu 

meán Hoäi Thaùnh... 

 

Gia ñình Thaùnh Gia ñaõ soáng giöõa ñôøi thöôøng ñeå laøm 

moät taám göông cho moãi gia ñình chuùng ta. Bieát chaáp 

nhaän ngöôøi khaùc nhö hoï laø chính hoï vaø toân troïng nhaân 

vò cuûa choàng chöù khoâng phaûi ñieàu gì khaùc, ñoù chính laø 

noùi leân yù nghóa cuûa Hoân nhaân vaø lôøi cam keát. “höùa giöõ 

loøng chung thuûy vôùi Anh khi thònh vöôïng cuõng nhö luùc 

gian nan, khi oám ñau cuõng nhö luùc maïnh khoûe, ñeå yeâu 

thöông vaø toân troïng anh suoát ñôøi em” 

 

 Bieän phaùp hoã trôï: 

 

Giuùp choàng coù ñieàu kieän caûi thieän tình traïng baûn thaân 

(caû taâm lyù, theå lyù vaø xaõ hoäi). Trong coå hoïc Tinh hoa coù 

caâu chuyeän veà ngöôøi phu ñaùnh xe cho vò töôùng nöôùc Teà, 

nhôø ngöôøi vôï khoân kheùo ñaõ bieát caùch söûa sai, caûi thieän 

ñöôïc taâm tính vaø giuùp choàng coù ñöôïc caû vò trí xaõ hoäi: 

 

Moät hoâm vôï cuûa ngöôøi ñaùnh xe noùi vôùi choàng: Thieáp 

thaáy quan An Töû tuy voùc daùng thaáp beù, nhöng laïi laøm 

Töôùng nöôùc Teà danh tieáng laãy löøng thieân haï, theá maø 

thieáp xem oâng vaãn toû veû khieâm nhöôøng chöa baèng ai. 

Chôù nhö chaøng, cao lôùn ñaãy ñaø, chæ môùi laøm ñöôïc moät 

teân ñaùnh xe taàm thöôøng heøn haï, theá maø thieáp xem 

chaøng ñaõ ra daùng laáy laøm vinh haïnh, töôûng khoâng ai 
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baèng. Neân thieáp xin ñöôïc boû chaøng, thieáp ñi. Töø hoâm aáy, 

teân ñaùnh xe boû ñöôïc caùi boä veânh vaùo, chöøa ñöôïc caùi tính 

noâng noåi. An Töû thaáy theá laøm laï hoûi, teân ñaùnh xe ñem 

vieäc nhaø keå laïi. An Töû beøn caát leân cho laøm chöùc Ñaïi 

phu. 

 Ruû choàng tham döï caùc khoùa Hoäi thaûo vaø Hoäi 

ñoaøn Coâng giaùo ñeå reøn luyeän loøng ñaïo ñöùc vaø coù 

nhöõng hoaït ñoäng cuï theå cho vaán ñeà Ñöùc tin.  

 Nhôø nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø hoaëc nhöõng ngöôøi 

coù aûnh höôûng vôùi choàng mình vaø hoï phaûi thöïc söï 

coù tinh thaàn hoøa giaûi, loøng ñaïo ñöùc vaø söï hieåu 

bieát ñeå taùc ñoäng nhaèm thay ñoåi choàng mình theo 

höôùng tích cöïc. 

 Taïo ra nhöõng sinh hoaït gia ñình, baïn beø ñeå vui 

chôi giaûi trí vaø thöïc söï trôû thaønh caàu noái giuùp 

choàng soáng thoaûi maùi, vui veû vôùi moïi ngöôøi xung 

quanh.  

Neáu ngaøy xöa hình aûnh trong ca dao ñöôïc theå hieän:  

Saùng traêng traûi chieáu hai haøng, 

Beân anh ñoïc saùch, beân naøng quay tô. 

Thì ngaøy nay:  

Beân anh vi tính, beân naøng tivi 

Hoaëc:  

Beân anh phuïc vuï (Giaùo hoäi) 

Beân naøng tham gia (Hoäi ñoaøn) 

 

Cuoäc soáng vôùi nhöõng tieän nghi vaät chaát, cuõng nhö caùc 

hoaït ñoäng tinh thaàn, neáu bieát soáng haøi hoøa, haïnh phuùc 

seõ trieån nôû.  Thay ñoåi chính mình ñeå luoân taïo ñöôïc haïnh 

phuùc, nieàm tin yeâu vaø söï can baèng trong maùi aám gia 

ñình. 

 

Theo chia seû cuûa baø Fiorina khi ñöôïc hoûi veà vai troø laøm 

vôï vaø laøm meï trong gia ñình, baø noùi: “Moãi khi böôùc chaân 

vaøo nhaø, vieäc ñaàu tieân toâi laøm laø côûi ngay ra “caùi aùo coâng 

vieäc, xaõ hoäi” roài treo noù vaøo tuû khoùa laïi, sau ño ù, toâi 

khoaùc vaøo “caùi aùo ngöôøi vôï, ngöôøi meï” ñeå coøn thuï höôûng 

caùi khoâng khí goïi laø “gia ñình” tuyeät vôøi kia chöù? 

 

Coøn kinh nghieäm cuûa oâng Brian Dyson, cöïu CEO cuûa Ct 

Coca Cola chia seû: “Baïn haõy töôûng töôïng cuoäc ñôøi nhö 

moät troø chôi tung boùng. Trong tay baïn coù naêm quaû boùng 

ñöôïc ñaët teân laø Coâng Vieäc, Gia Ñình, Söùc Khoûe, Baïn Beø 

vaø Tinh Thaàn. Baïn tung heát taát caû leân khoâng trung. Baïn 

seõ nhaän bieát ngay raèng coâng vieäc laø quaû boùng cao su, bôûi 

vì khi rôi xuoáng ñaát, noù seõ nhaûy tung leân laïi. Theá nhöng 

boán quaû boùng coøn laïi laø: Gia Ñình, Söùc Khoûe, Baïn Beø vaø 

Tinh Thaàn – ñeàu laø nhöõng quaû boùng baèng thuûy tinh. 

Neáu baïn lôõ tay ñaùnh rôi moät trong nhöõng quaû boùng ñoù, 

noù seõ bò tray söôùt, bò tì veát, bò nöùt, bò hö hoûng, thaäm chí 

bò vôõ tan maø khoâng laøm sao coù theå laøm laønh laïi ñöôïc. 

Chuùng seõ khoâng bao giôø trôû veà tình traïng nhö cuõ. Baïn 

phaûi hieåu ñieàu ñoù vaø coá gaéng ñaït ñöôïc söï caân baèng trong 

cuoäc soáng cuûa baïn.” 

 

Luoân taïo ñöôïc söï vöõng vaøng vaø nhaát laø söï oån ñònh veà taøi 

chính trong gia ñình. Ñaây thöïc söï laø yeáu toá khoâng theå 

thieáu ñeå giöõ ñöôïc söï beàn vöõng cuûa gia ñình vaø cuõng ñöôïc 

ñaùnh giaù laø moät tieâu chí thaønh coâng cuûa ngöôøi phuï nöõ 

trong gia ñình.  

 

GHI NHÔÙ: 

 

Khi xaûy ra xung ñoät vôï choàng, 

ngöôøi vôï Coâng giaùo duø coù thaønh 

coâng hôn choàng vaãn luoân:  

 Bieát töï chuû, oân hoøa trong vieäc 

ñoái thoaïi ñeå giaûi quyeát moái xung 

ñoät trong tinh thaàn toân troïng vaø 

yeâu thöông. 

 Bieát nhìn nhaän khuyeát ñieåm cuûa mình ñeå caûi thieän, 

bieát nhìn veà nhöõng öu ñieåm cuûa choàng ñeå tha thöù. 

 Luoân coi troïng söï laønh maïnh vaø beàn vöõng cuûa Gia 

Ñình vì ñoù laø yeáu toá cô baûn ñeå xaây döïng Xaõ hoäi vaø Giaùo 

hoäi toát ñeïp, ñoù cuõng laø nhaân toá quan troïng ñeå goùp phaàn 

hình thaønh nhaân caùch cho con chaùu, laø traùch nhieäm 

thieâng lieâng maø baäc laøm cha meï phaûi giöõ gìn. Ñeïp sao 

hình aûnh bình dò trong ca dao: 

Raâu toâm naáu vôùi ruoät baàu, 

Choàng chan vôï huùp, gaät ñaàu khen ngon 

 

Cuõng neân nhôø nhöõng ngöôøi coù loøng ñaïo ñöùc vaø thieän chí 

ñeå hoøa giaûi khi coù xung ñoät xaûy ra maø khoâng theå töï giaûi 

quyeát ñöôïc. Nhaát laø khi vôï choàng coù laàm loãi gì quaù naëng 

neà vaø coù theå ñöa tôùi söï tan vôõ gia ñình, haõy nhôù tôùi baøi 

Phuùc AÂm noùi veà vieäc Chuùa Gieâsu laøm troïng taøi giaûi 

quyeát vieäc ngöôøi phuï nöõ ngoaïi tình bò leân aùn neùm ñaù... 

neáu khoâng vôùi söï khoân ngoan, thieän taâm vaø söï tinh teá 

ñeán tuyeät vôøi cuûa Chuùa Gieâsu, lieäu ngöôøi phuï nöõ ñoù coù cô 

hoäi soáng coøn ñeå thay ñoåi khoâng?  

 

Haõy caàu nguyeän vaø khieâm nhöôøng laéng nghe yù Chuùa. 

Luoân bieát nhìn nhaän Meï Maria vaø Gia ñình Thaùnh Gia 

laø taám göông khoâng theå thieáu ñeå hoaøn thieän mình vaø 

xaây döïng gia ñình cuûa mình.  

 

Coøn nhôù trong böõa tieäc cöôùi taïi Cana mieàn Galileâ, Meï 

Maria ñaõ quan taâm bieát chuû nhaø heát röôïu khi tieäc cöôùi 

ñang dôõ dang, Meï noùi vôùi Chuùa Gieâsu ñeå xin Ngaøi laøm 

pheùp laï giuùp hoï, maëc duø chöa ñeán giôø cuûa Ngaøi, Chuùa 

cuõng ñaõ “hy sinh” vaâng lôøi Meï bieán nöôùc thaønh röôïu, duø 

Ngaøi coù noùi vôùi Meï ñoù khoâng phaûi laø vieäc cuûa chuùng ta, 

nhöng Meï vaãn luoân “tin töôûng” Chuùa seõ nhaän lôøi baát kyø 

ñieàu gì Meï yeâu caàu, vì Meï khoâng bao giôø xin ñieàu gì cho 

mình, maø chæ luoân xin vì quyeàn lôïi ngöôøi khaùc.  
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Trong Baøi vieát “Hoân phoái: haïnh phuùc vaø hoàng phuùc” 

(Haït naéng voâ tö cuûa Ñöùc Cha Giuse Vuõ Duy Thoáng), ñaõ 

söu taàm ñöôïc maáy caâu thô ngoä nghónh nhöng laïi noùi leân 

ñöôïc yù nghóa quan phoøng cuûa Thieân Chuùa trong moãi con 

ngöôøi vaø trong moïi söï vaät: 

Tình yeâu nhö lôïi vôùi raêng, 

Khoâng raêng thì lôïi boãng baên khoaên buoàn. 

Coù raêng  ñau, khoå voâ cuøng, 

Khoâng raêng thì lôïi boãng buoàn baên khoaên. 

 

Xin ñöôïc duøng thay cho lôøi keát... Vì khoâng coù vieäc gì maø 

Thieân Chuùa khoâng laøm ñöôïc vaø vôùi Thaàn trí khoân 

ngoan, Ngaøi khoâng taïo döïng nhöõng sinh vaät naøo vôùi chæ 

nhöõng caùi dö thöøa hoaëc chæ vôùi nhöõng khieám khuyeát vaø 

cuõng chaúng taïo döïng moät söï vaät naøo maø khoâng coù yù 

nghóa cuûa noù, coù chaêng laø chuùng ta chöa nhìn thaáy heát 

nhöõng khuyeát ñieåm nôi mình hoaëc söï vaät naøy vaø nhöõng 

öu ñieåm nôi ngöôøi khaùc hoaëc söï vaät khaùc. 

 

Mong sao söï chia seû naøy seõ phaàn naøo giuùp ích cho 

nhöõng ngöôøi Vôï Coâng Giaùo khi ôû trong lôïi theá Chuùa 

ban, luoân ñöôïc Ôn Thaùnh Linh soi daãn ñeå cheøo choáng 

con thuyeàn Gia ñình caëp beán bôø haïnh phuùc, bình yeân.  

 

Thoùi quen teä haïi nhaát cho ñôøi: Öu Tö  

Nieàm vui cao quyù nhaát: Cho ñi 

Maát maùt to lôùn nhaát: Maát töï troïng 

Coâng vieäc khieán ta haøi loøng nhaát: Giuùp ñôõ 

Neùt veû xaáu xí nhaát cuûa con ngöôøi: Loøng vò kyû 

Ngöôøi/vaät coù nguy cô deã bò tuyeät chuûng nhaát: Laõnh tuï 

Taøi nguyeân thieân nhieân cao quyù nhaát: Tuoåi treû 

Lieàu thuoác boå ích nhaát: Söï khích leä 

Khoù Khaên lôùn nhaát caàn vöôït qua: Noãi nieàm haõi sôï  

Thuoác an thaàn hieäu nghieäm nhaát: Söï thanh thaûn 

Caên beänh khieán ta khaäp kheãnh thaát baïi nhaát: Baøo 

chöõa/kieám côù 

Söùc maïnh uy phong nhaát trong ñôøi: Tình yeâu 

Tieåu nhaân nguy hieåm nhaát: Ngoài leâ ñoâi maùch 

Vi tính laï kyø nhaát: Naõo boä thaàn kinh.  

Thieáu noù, ta seõ trôû neân toài teä nhaát töø xöa ñeán nay:  

Nieàm Hy voïng 

Vuõ khí gieát ngöôøi gheâ rôïn nhaát: Toâi laøm ñöôïc 

Taøi saûn lôùn nhaát: Nieàm tin 

Tónh töï voâ duïng nhaát: Thöông haïi chính mình 

Nöõ trang haáp daãn nhaát: Nuï Cöôøi 

Vaät sôû höõu giaù trò nhaát: Söï lieâm chính 

Ñöôøng daây trao ñoåi hieäu nghieäm nhaát: Lôøi nguyeän caàu 

Ñöùc tính deã laây lan nhaát: Nieàm phaán khôûi 

Trang phuïc loäng laãy nhaát: Khieâm nhöôøng.  

 

(Baøi noùi chuyeän cuûa Baø Maria Ñinh thò Vaân Anh, taïi trung taâm Muïc Vuï – 

Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn 31-10-2009)   

Bài Giảng Của Vị Giáo Trưởng 

Trong một thị trấn nhỏ bên Liên Xô. Một số 

người Do Thái đang chờ đón vị giáo trưởng của họ. Ðã 

lâu lắm cộng đoàn của họ không có người lãnh đạo. Vị 

giáo trưởng lại cư ngụ trong một thành phố khác. Ông chỉ 

đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này mỗi năm một lần. Ai ai 

cũng náo nức được gặp con người thánh thiện nổi tiếng 

này. Mọi người chuẩn bị những câu hỏi mà họ sẽ lần lượt 

nêu lên để xin vị giáo trưởng giải đáp.  

Khi ông đến nơi, sự căng thẳng càng hiện lên 

trên nét mặt của nhiều người. Ai cũng đang trong tư thế 

giơ tay để đặt câu hỏi. Nhưng khi mọi người đã an tọa 

trong phòng họp, vị giáo trưởng không nói lời nào. Ông 

đưa mắt nhìn mọi người. Một hồi lâu, ông bỗng ngân nga 

một điệu nhạc. Mọi người đều bắt chước làm theo. Vị 

giáo trưởng lại cất tiếng hát lên một bài ca quen thuộc. 

Mọi người cũng hát theo ông... Mọi người tưởng nghi 

thức mở đầu ấy sẽ chấm dứt và vị giáo trưởng sẽ nói lên 

những lời vàng ngọc.  

Nhưng không, trái với sự chờ đợi của mọi người, 

hết bài ca này đến bài ca khác, ông không ngừng bắt lên 

những bài ca mới. Khi các bài ca vừa dứt, ông bước 

xuống khỏi bục giảng và bắt đầu nhảy múa. Ông vừa 

nhảy vừa vỗ tay, không mấy chốc cả cử tọa cũng bước ra 

khỏi ghế và nhảy theo ông. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng 

nhịp chân lôi kéo mọi người vào điệu múa khiến họ 

không còn nhớ đến những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ 

mấy hôm trước. Cả cộng đoàn hòa nhịp với nhau trong 

đôi chân, cùng nắm tay nhau, cùng khăng khít với nhau 

trong phấn khởi, vui tươi, cảm thông, hiệp nhất...  

Khi các điệu vũ đã chấm dứt, mọi người trở về 

chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ, vị giáo trưởng mới lên 

tiếng nói và ông chỉ nói có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi 

như sau: "Tôi tin chắc rằng tôi đã trả lời cho mọi thắc 

mắc của anh chị em".  

Cô đơn là nguyên nhân gây ra mọi thứ xáo trộn, 

bệnh tật trong chúng ta. Cô đơn đưa chúng ta đến sầu 

muộn. Sầu muộn đưa chúng ta đến nổi loạn. Nổi loạn 

đưa chúng ta đến tội ác...  

      Có những người bị người khác đày đọa cô đơn, nhưng 

cũng không thiếu những người tự giam hãm vào cô đơn. 

Nhưng đày đọa kẻ khác vào cô đơn cũng có nghĩa là cắt 

bớt đi một sợi dây liên kết, là tiến dần đến chỗ cô đơn.  

Ðể ra khỏi cô đơn, liều thuốc duy nhất chính là 

làm cho người khác bớt cô đơn. Một tiếng hát vui tươi 

cất lên để mời gọi mọi người cùng hát với mình, một 

tiếng vỗ tay tung ra để mời gọi mọi người cùng phấn 

khởi với mình, một nhịp bước đưa ra để mời gọi mọi 

người cùng nhảy múa với mình: khi hòa nhịp với nhau 

trong một niềm vui chung, người ta sẽ xóa đi được bao 

nhiêu vấn đề vướng mắc trong tâm tư. Có ra khỏi chính 

mình để chia vui sẻ buồn với người, có ra khỏi chính 

mình để chỉ nghĩ đến những ưu tư phiền muộn của 

người, có ra khỏi chính mình để lo lắng cho người, để 

giúp đỡ người, chúng ta mới làm vơi đi được nỗi cô đơn 

của mình và cũng giúp người bớt cô đơn.  

Cho thì có phúc hơn nhận lãnh: càng trao ban, 

càng ra khỏi chính mình, chúng ta mới cảm thấy vơi nhẹ 

đi những ưu tư, lo lắng của mình...  
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