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HẠNH PHÚC HÂN NHÂN 4

Tình Yêu Vợ Chồng

Khi vợ chồng yêu nhau thì không còn gì là tư riêng nữa, họ có một tâm tình, một ý muốn và một
cách nhìn. Tiếng Pháp nói: “ Aimer c’est Viser au même but.” tạm dịch là : yêu nhau chữ vị là
vì, chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.

1-Sách Sáng Thế nói: “Ông tổ A-dong ở một mình không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá
tương xứng với nó…, Chúa cho ông ngủ, rồi Chúa rút một cái xương sườn từ cạnh con tim để
dựng lên bà E-và để làm bạn với ông. Vừa thấy E-và trình diện, A-dong reo lên: Này là thịt bởi
thịt tôi, xương bởi xương tôi. (St 2,18-24)

Chúa rất khôn ngoan, Ngài không lấy xương đầu ông A-dong vì không muốn ông bị xỏ mũi, bà
bị ăn hiếp, nên tục ngữ có câu:

Đàn bà mà để nó leo,

Thì hàng phu tướng chết queo có ngày.

Chúa không lấy xương bàn chân, vì e sợ đàn bà sẽ bị đàn ông chà đạp, nhưng Chúa lấy xương
sườn bên cách trái tim, có ý dạy vợ chồng phải thương yêu nhau, coi nhau như bạn ngang hàng.
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2-Thế nào là yêu thương? Thánh Phaolô nói rõ: “Người vợ phải yêu thương chồng mình như
Chúa Kitô yêu Hội thánh và phó mình vì Hội thánh. Người vợ phải phục tùng chồng mình như
Giáo hội phục tùng Chú Kitô.” (Êphêxộ, 25)
Nghĩa là vợ chồng phải bổ khuyết cho nhau, quên mình, nhịn nhục, giúp đỡ nhau để sống
thánh thiện, chứ không phải để hành hạ, lấn át nhau.

a/Yêu không vì nhan sắc vì: nhan sắc thì như hoa: sớm nở, tối tàn. Thiên Thần Raphael đã
nhắc cho Tô-bi-a cầu nguyện trước ngày thành hôn với Sa-ra như sau:
“Thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới cô em đây làm vợ, song
chỉ vì yêu mến dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa..”

b/ Yêu không vì giầu nghèo:

Có ai giầu ba họ, có ai khó ba đời

Một mai hết của thì tình cũng phai.

Yêu nhau chẳng quản giầu nghèo,

Dẫu rằng tầu lá che thân cũng tình.

c/ Yêu không vì địa vị: Yêu nhau không vì quyền cao chức lớn; vì một khi sa cơ thất thế thì
tình duyên sẽ tan vỡ:

Xưa kia ăn ở đâu đâu,
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Bây giờ có bí chê bầu rằng hôi.

Ham giầu đã thấy giầu chưa,

Đám mây cơ hội gió đùa phải tan.

Tục ngữ Tây Ban Nha có câu: “Tình yêu có cặp kính thần, nhìn qua biến đá ra vàng, biến
nghèo thành giầu có, nước mắt thành chuỗi ngọc.

Ông bà ta thường nói: Thương nhau trái ấu cũng tròn…chồng yêu cái tóc nên dài, cái duyên
nên đẹp, cái tài nên khôn:

Lỗ mũi em tám gánh lông,

Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.

Đêm nằm thì gáy o – o,

Chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà.

Đi chợ thì hay ăn quà,

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
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3- Kết luận: Thế mới biết tình yêu là một chiếc áo đẹp vạn năng, che khuất tất cả xầu xa
khuyết điểm và tô đẹp cho đời sống lứa đôi.

Vẻ đẹp và sức mạnh của Bí tích hôn nhân theo quan điểm của Giáo hội là mỗi người phối ngẫu
đều trở nên thừa tác viên Bí tích cho người khác trong cuộc sống hành ngày. Thánh Gioan nói:

“Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ; nếu ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại
trong chúng ta và tình yêu trong chúng ta mới nên hoàn hảo.” (1 Ga 4, 12)

Như vậy, Tình yêu vợ chồng là một năng lực vững bền luôn đi trước hai người, người này hướng
đến người kia. Là một cuộc hành trình của con tim kéo dài suốt cả cuộc đời.

Ptế JB.Nguyễn Định
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