
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành ngữ tiếng Anh có câu: “Chúng ta định đoạt số phận 

của mình bởi những gì ta lựa  chọn” (We seal our fate by 

the choice we make). Đây là câu nói chí lý để chúng ta thận 

trọng trong sự chọn bạn trăm năm khi muốn bước vào đời 

sống hôn nhân.  
  

Điểm đầu tiên, chúng ta cần xác định là Đức Chúa Trời 

không chọn vợ, chọn chồng cho chúng ta, và không phải là 

vấn đề “tiền định”, hay là vấn đề Chúa đã an bài, trái lại do 

sự lựa chọn của chúng ta. 

  

Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, “Duyên tiền định là 

một quan điểm không có căn bản Kinh Thánh”. Cưới vợ, lấy 

chồng là quyết định của mỗi người. Chúa giao trách nhiệm 

đó cho chúng ta, và nguyên tắc quan trọng cần cảnh giác là 

làm sao có người bạn có đời sống hòa hợp tâm tình với 

mình. Thường khi mới quen nhau, lúc mà tình yêu đang đắm 

say thì phương diện nào cũng thấy hợp cả. Nhưng sau ngày 

cưới với một thời gian sống bên nhau, bắt đầu có những 

chung đụng mới thấy là hai người không hoàn toàn hợp 

nhau. Do đó, mà không thiếu người than thở những câu như 

“mình đã chọn lầm người” hoặc “Phải chi khi xưa mình 

biết” hay “vì quá vội nên ra nông nổi này”! Muốn lập gia 

đình nên tìm hiểu gia cảnh người muốn thành hôn, vì gia 

đình là một trong những yếu tố hình thành con người liên 

hệ, nhất là tránh sự khác biệt quá lớn về trình độ học vấn, 

tuổi tác hay sở thích sẽ tránh được những khó khăn trong sự 

cảm thông. 

 

Trên thực tế, bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có những sự 

khác biệt, cho nên điều cần để có một gia đình hạnh phúc là 

phải chấp nhận và nên hòa hợp trong tất cả mọi tình huống. 

Giữa vợ chồng, những khác biệt chúng ta thường thấy nhất 

là: Người thích học, người thích đi làm. Người thích rong 

chơi đây đó, người thích quanh quẩn ở nhà. Người thích tằn 

tiện, người thích tiêu xài. Người ngủ sớm, dậy sớm, người 

thì thức khuya, dậy muộn. Người lanh lẹ mau mắn, người 

chậm chạp tà tà. Người quá đơn giản, người lại quá cầu kỳ. 

Người đúng giờ, người lúc nào cũng trễ nải. Người luôn 

đúng luật, người thì chẳng bao giờ lưu ý đến bất cứ một luật 

lệ nào… 

 

Đứng trước sự khác biệt như vậy của người phối ngẫu, mình 

phải làm gì? Thay vì phản ứng trong sự nghiệt ngã, cố chấp, 

thì trái lại chúng ta phải nên có thái độ khoan dung, độ 

lượng khác người, vì chương trình của Chúa trong hôn nhân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

là dùng sự khác biệt của nhau để khiến cho chúng ta trưởng 

thành và lớn lên trong kinh nghiệm. Chúa dựng nên loài 

người theo một tiêu chuẩn cao nhất với mục đích rõ ràng 

giữa người nam và nữ với nhiều khác biệt để hỗ trợ nhau 

hoàn thành lý tưởng mà Chúa đã tạo dựng hầu tận hưởng ân 

sủng kỳ diệu Ngài ban cho. “Loài người ở một mình thì 

không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” 

(Sáng Thế Ký 2:18).  Do đó, một khi đã nên vợ thành chồng, 

chúng ta nên cố khoan nhượng, hoà hợp, bổ khuyết cả về 

mặt tâm linh, đời sống cá tính, nhường nhịn lẫn nhau mới có 

thể xây dựng một gia đình hạnh phúc.  

 

Kinh Thánh nhấn mạnh điều này, vợ chồng phải có cùng 

niềm tin để có thể trở nên một trong Thiên Chúa. (II Côrintô 

6:14-15). Đây là nguyên tắc chọn lựa quan trọng trong việc 

lựa chọn người bạn đời khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân.  

 

Đa số những cặp vợ chồng đã bắt đầu với cuộc tình lãng 

mạn, nhưng đó không phải là tình yêu giúp cho hôn nhân 

bền vững vì nó dựa trên cảm xúc, và cảm xúc thì thường 

nhất thời. Trong thời gian chuẩn bị hôn nhân và khi lấy 

nhau, vợ chồng nghĩ rằng tình cảm mãnh liệt đó sẽ giữ họ 

bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên khi có con, có nhà, họ thường 

bận tâm giải quyết những nhu cầu thực tế trong đời sống gia 

đình: tiền bạc, dạy dỗ con cái, chăm sóc nhà cửa, và các việc 

đó đã làm vơi cạn phần nào cái gọi là “tình yêu lãng mạn” 

của thuở ban đầu. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng 

nhận thấy rằng không phải tình yêu lãng mạn là chất keo 

dán họ dính liền với nhau mãi mãi. Dù thỉnh thoảng thứ tình 

đó vẫn còn, nhưng thường không phải lúc nào cũng có. 

 

Tình yêu trải qua ba giai đoạn:  

 

1) Đầu tiên là lãng mạn: Tức là lúc nào cũng cảm thấy 

nhớ thương, say mê người mình yêu và muốn gần gũi 

với họ 24 giờ một ngày không muốn rời.  

2) Bước thứ hai là khoan dung: Chúng ta biết người 

chúng ta thương có những khuyết điểm, và tình yêu lãng 

mạn đã dần dần nguội lạnh, lúc đó cần có sự hòa hợp, 

xử thế một cách khôn ngoan và khoan dung với nhau.  

3) Bước thứ ba là tình yêu trưởng thành: Chúng ta có 

những kinh nghiệm gắn bó với nhau, hy sinh cho nhau, 

thì nên chung thủy trong hôn nhân. Chung thủy có nghĩa 

là trung thành giữ lấy giao ước, qua bí tích hôn phối, tin 

cậy Đức Chúa Trời là Đấng đã kết hợp một người nam 

và nữ thành vợ chồng và đã không sai lầm trong ý muốn 
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họ phải sống với nhau trọn đời. Vợ chồng tin kính Chúa 

sẽ giữ lòng chung thủy, yêu thương với nhau vì học 

được lòng thành tín đặt nền tảng trên tình yêu hoàn toàn 

của Chúa đối với chúng ta. “Hỡi người làm chồng hay 

vợ, hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu Hội 

Thánh.. (Ê-phê-sô 5:25). 

 

Liên hệ vợ chồng luôn ảnh hưởng đến sự liên hệ giữa chúng 

ta với Chúa. Vợ chồng ăn ở thông suốt thì chúng ta mới có 

thể yên tâm để cầu nguyện, yên tâm góp phần phục vụ Nhà 

Chúa. “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng 

mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác.” (Phi-líp 2-4). Sống 

cho chính mình, vì lợi ích riêng của mình là bản tính chung 

của mọi  người. Tính ích kỷ này đã làm cho biết bao nhiêu 

gia đình thay vì hạnh phúc lại phải chịu đau khổ.  

 

Theo quan niệm xưa “Chồng chúa vợ tôi” nên nhiều nước 

trong xã hội Á Châu trước đây, người vợ khi về nhà chồng 

đã phải chịu ép mình để sống đúng theo ý chồng, gia đình 

chồng, và phải tuân phục chồng tuyệt đối. Bây giờ ngược 

lại, vì theo quan niệm Tây Phương “Phụ nữ trên hết” nên 

nhiều người chồng đã bị vào thế yếu, đành phải chịu 

nhường, chịu bị lấn lướt và chèn ép đủ điều. 

 

Chúng ta biết nguồn gốc sâu xa của những khó khăn trong 

hôn nhân là sự ích kỷ. Nên vợ chồng mà đã như trong (Sáng 

Thế ký 2:24) ghi rõ ràng là: “Cả hai sẽ nên ruột thịt” thì khi 

đã cưới nhau không ai có thể vẫn sống cho riêng mình nữa, 

mà cả hai phải sống vì ích lợi của  nhau. Nếu sống ích kỷ, 

ganh tị với người phối ngẫu thì chắc chắn sẽ nhận lấy hậu 

quả tệ hại. Chúng ta phải làm cho thành tựu lời hứa nguyện 

khi cưới là hãy sống vì nhau để đem lại hạnh phúc cho gia 

đình.  

 

Kinh Thánh Tân Ước Ê-phê-sô (5: 22-33) dạy về bổn phận 

vợ chồng đối với nhau. Các lời dạy này có thể tóm tắt lại 

như sau: Vợ phải vâng phục, kính trọng chồng, còn chồng 

thì phải yêu thương vợ. Vâng phục không có nghĩa là làm 

tôi mọi, hầu hạ chồng, cũng không có nghĩa là để chồng 

quyết định hết mọi việc. Mỗi người chúng ta hãy góp phần 

phục vụ nhau tùy theo tài năng, ân tứ Chúa ban, vì chúng ta 

cũng không phải là toàn trí, cho nên chồng vợ cần bàn thảo, 

trao đổi ý kiến nhau trước bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến gia 

đình. 

 

Trong tình vợ chồng nên luôn có sự bình đẳng tôn trọng lẫn 

nhau, dù sống nơi các nước Tây Phương “Lady first”, người 

vợ không vì đó mà tỏ ra ta là người lãnh đạo gia đình! Có 

nhiều người chồng thường bị mặc cảm, vì đối với sự giao 

thiệp ngoài đời các ông được người ta nể phục, khen tặng, 

nhưng về nhà thì bị vợ chê bai… Các chị nghĩ rằng: phải chê 

chồng thì chồng mới tiến bộ hơn! Nhưng phương cách ấy 

gây tai hại nhiều hơn là lợi ích. Để bày tỏ sự dung hòa trong 

đời sống vợ chồng được tốt đẹp hơn, người vợ nên lưu ý: 

 

 Không nên so sánh chồng mình với người khác.  

Mỗi người Chúa tạo nên hoàn toàn khác nhau, đều có 

cái hay cái dở, không ai có thể đạt được tất cả ưu điểm 

của con người. Khi so sánh, người vợ vô tình khiến cho 

chồng có cảm tưởng rằng chồng thua kém người khác. 

 Không nên chê bai tài năng, học lực của chồng. 

 Không nên dành quyền quán xuyến mọi việc, nhất là tài 

chánh. 

 Không nên lúc nào cũng áp lực bắt chồng làm theo ý 

mình. 

 Không nên nghi ngờ thiện chí của chồng. 

 

Người vợ nên: 

 

 Tương kính, tương nhượng lẫn nhau. 

 Chú ý nghe ý kiến chồng trong các quyết định, không 

vội vàng chống đối. 

 Ghi nhớ ước muốn của chồng và đáp ứng nhu cầu hiện 

hữu. 

 Tìm cơ hội để khen chồng, nhất là trước mặt mọi người. 

 Cố gắng tìm hiểu, quý trọng nghề nghiệp, công việc của 

chồng. 

 Tỏ lòng biết ơn chồng mỗi khi được chăm sóc, giúp đỡ. 

 

Qua lời Chúa, vợ chồng nên dung hòa, bổ khuyết, đáp ứng 

nhu cầu cho nhau để trưởng thành trong đời sống hôn nhân. 

“Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với 

chồng cũng vậy.” (I Côrintô 7:3) Cố gắng chu toàn bổn phận 

đối với nhau thì cả hai vợ chồng mới thật sự xây dựng một 

gia đình hạnh phúc. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

 

Nữ Vương Hoà Bình 
 

"Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với 

môn đệ: 'Đây là mẹ của anh.'" (Gio-an 19:26-27) 

 

Mến Tặng Anh Chị Em tham dự cuộc Hành Hương 

kính viếng Đức Mẹ Mễ Du (Medjugorje) tại Bosnia, 

vào hạ tuần tháng 9, 2001, do Giờ Của Mẹ tổ chức. 

 

Chúng con đến với Mẹ yêu 

Hành hương ghi nhớ bao nhiêu vui mừng 

Mễ Du Mẹ hiện lẫy lừng 

Ban thông điệp, chỉ dạy từng lời kinh 

Hòa Bình tước hiệu hiển vinh 

Phàm hèn tội lụy con xin chuyển cầu 

Cho người đau ốm khổ sầu 

Giúp ai bất hạnh dãi dầu tháng năm 

Con nay hạnh phúc viếng thăm 

Mẹ ơi, mắt lệ đăm đăm trông nhìn 

Nữ Vương trinh khiết diễm tình 

Tri ân Thánh Mẫu thiên đình đoái thương! 

 

* Nguyễn Sông Núi 

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, July 17, 2012) 
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