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> GIA ĐÌNH - HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA BA NGÔI
>
>
>
> Gia đình là phần tử nền tảng của Giáo Hội và xã hội. Gia đình được xây dựng trên tình
yêu: tình yêu của vợ chồng với nhau, tình yêu của cha mẹ đối với con cái, và tình yêu của
con cái đối với cha mẹ. Tình yêu, tương quan giữa con người với nhau, cần được trân trọng
và vun trồng, để đạt tới mức trọn hảo trong Thiên Chúa.
>
>
>
> I. Thật tuyệt vời tình yêu nam nữ
>
>
>
> Sách Sáng Thế chương hai cho thấy Thiên Chúa đã tạo dựng con người, đặt con người trong
vườn địa đàng, và cho con người được quyền đặt tên mọi sinh vật. Adam không tìm thấy cái gì
thích hợp với mình cho tới khi Thiên Chúa tạo dựng Evà, và dẫn Evà tới gặp Adam. Adam tìm
được niềm vui đặc biệt khi được Evà sống bên cạnh làm bạn đồng hành. Người nam và người nữ
được tạo dựng, để sống bên nhau và nâng đỡ nhau, để cùng nhau tiến bước về với Thiên Chúa.
>
>
>
> Thật đẹp tình yêu giữa người nam và người nữ. Hai người quyến luyến và cảm nghiệm hạnh
phúc bên nhau. Họ sẵn sàng hy sinh cho nhau, hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
Họ sống cho nhau và vì nhau. Con cái là tình yêu của hai người, là điểm nối kết hai người, giúp
họ sống triển nở và hạnh phúc. Tình yêu và hạnh phúc giữa hai người nam nữ, là dấu chỉ Thiên
Chúa hiện diện và chúc phúc cho con người, cụ thể là hai người đang yêu nhau này. Không ai
phá hủy được tình yêu giữa hai người, nếu không phải là chính một trong hai người. Hành vi tội
của một trong hai, có thể phá vỡ hạnh phúc của họ.
>
>
>
> Sau khi Evà và Adam phạm tội, Adam đã nhìn Evà với một ánh mắt khác, như nguyên nhân
làm cho mình trở nên tệ hơn và xa lìa Thiên Chúa: "chính người đàn bà mà Ngài đã đặt bên tôi,
đã hái trái Ngài cấm đưa cho tôi nên tôi đã ăn." Adam đã không dám nhận trách nhiệm và đổ lỗi
cho Evà. Đúng là Evà có cám dỗ Adam ăn trái cấm, nhưng Adam hoàn toàn tự do. Nếu Adam
dứt khoát không ăn, thì Evà đâu có làm gì được ông. Adam ăn, là do chọn lựa của ông, vì Adam
tự do!
>
>
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>
> II. Điều Thiên Chúa liên kết con người không được phân ly
>
>
>
> Tình yêu không chỉ là cảm tính mà còn là hành vi nhân linh. Để thành vợ thành chồng, hai
người nam nữ phải chọn nhau suốt đời. Họ muốn chọn nhau ngay cả lúc bệnh hoạn yếu đau, họ
chọn nhau lúc vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại. Tuy nhiên, con
người là hữu thể tự do, một hữu thể có thể thay đổi chọn lựa của mình. Hôm nay một người chọn
điều này, ngày mai có thể họ lại chọn điều khác. Hai người nam nữ muốn thành vợ thành chồng,
họ cũng ý thức thân phận con người mong manh mỏng dòn đó, nhưng họ vẫn muốn tình yêu
của họ thành vĩnh cửu, thế nên họ đã thề nguyền chọn nhau cả đời, thề nguyền trọn đời chung
thủy với nhau.
>
>
>
> Tội là cố tình làm điều xấu. Chính hành vi chọn điều xấu này đã làm biến dạng con người
phạm tội, đã làm họ ra khác, trở nên "xấu như quỷ." Quỷ chính là thiên thần đã muốn độc lập
với Thiên Chúa, đã không vâng phục Thiên Chúa, đã từ chối sống trong tình yêu của Thiên
Chúa. Evà đã muốn thành một thần linh không tùy thuộc Thiên Chúa; tuy nhiên không thể là
một thần linh mà không tùy thuộc Thiên Chúa vì con người chỉ là tạo vật. Không chấp nhận
thân phận thụ tạo, là không chấp nhận chính mình, là muốn phản kháng chống lại Thiên Chúa.
Một hành vi như vậy không làm con người triển nở và hạnh phúc; Hành vi đó đã làm biến dạng
con người, đã làm họ ra xấu, và làm họ không hạnh phúc; Họ không hạnh phúc với chính họ, và
không hạnh phúc với người khác.
>
>
>
> Không chung thủy, muốn chọn người khác, là một cám dỗ có thể xảy đến trong đầu của một
người đã lập gia đình. Con người được mời gọi để thắng vượt cám dỗ, để là một người vợ, người
chồng chung thủy và tuyệt vời. Muốn những điều mới lạ, đó là khuynh hướng bình thường của
con người; tuy nhiên, con người được mời gọi vươn lên thành người tuyệt vời qua việc thắng vượt
chính mình, để người bạn đời là người chồng, người vợ, và con cái được hạnh phúc hơn. Chung
thủy trong đời sống gia đình, là dấu chỉ của một người trưởng thành thật sự.
>
>
>
> III. Tình yêu cần được vun tưới nuôi dưỡng
>
>
>
> Tình yêu là tương quan giữa ngôi vị. Làm sao để hai người mãi yêu nhau? Làm sao để hai vợ
chồng tin nhau hơn, trân trọng nhau, quan tâm săn sóc nhau hơn? Có lẽ hai người cần biết rằng
tình yêu có thể chết nếu không được vun tưới chăm bón. Nghĩa là, họ có thể mất nhau nếu họ
không cố gắng để đẹp hơn mỗi ngày. Nét đẹp về thể lý có thể mai một nhưng nét đẹp về tinh
thần có thể được tăng lên với thời gian. Để được vậy, người này phải để ý tới người kia, phải
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quan tâm đến người bạn mình khi họ vui, khi họ buồn, nâng đỡ họ khi họ gặp khó khăn.
>
>
>
> Con người, cần được yêu một cách thật cụ thể, chẳng hạn, cần được yêu qua lời nói, qua sự
quan tâm săn sóc. Con người cần thấy mình được yêu mỗi ngày. Mỗi người cũng cần cho thấy
mình đẹp, mình đáng yêu mỗi ngày. Để được vậy, mỗi người phải tập quên mình, phải tập sống
cho người khác, phải tập quan tâm đến người khác, tập săn sóc và biểu lộ tình thương yêu đối
với người khác, tập coi người khác là quan trọng, và rất quý đối với mình. "Anh (em) cần em
(anh) để hạnh phúc" là một câu mà người bạn đời của mình thích được nghe lại, vậy tại sao
mình lại tiết kiệm lời này?
>
>
>
> Thiên Chúa là tình yêu. Mọi tình yêu đều đến từ Thiên Chúa. Tình yêu nam nữ cũng có nguồn
gốc nơi Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau đến độ tất cả tùy thuộc lẫn nhau.
Đức Giêsu luôn lấy Ý Cha làm lương thực và lẽ sống cho mình; Ngài luôn cố gắng lấy Ý Cha
làm ý mình.

Là một trong thân xác, chưa đủ để duy trì và phát triển tình yêu; con người cần là một
trong tâm trí, trong phán đoán, trong chọn lựa giáo dục con cái, trong cách sống... Mình
với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguyên mẫu và
phải là nguyên mẫu của tình yêu gia đình.
>
>
>
> Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
>
> --
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