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Lôøi Ngoû 
  

 Các bạn trẻ thân mến, 

  Thánh Gioan , môn đệ Chúa yêu, viết cho chúng ta trong thư thứ nhất rằng: 

 “Ai ở trong tình yêu, người ấy ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa  

ở trong người ấy ”. (1Ga 4,16) 

Khi yêu nhau, đôi bạn trẻ muốn ở bên nhau và Thiên Chúa ở trong họ. 

Khi yêu nhau, đôi bạn trẻ muốn nhịp bước bên nhau và  

Thiên Chúa bước đi bên họ. 

Khi yêu nhau, đôi bạn trẻ muốn hòa quyện nên một và họ tiến tới hôn nhân. 

Hôn nhân là nơi chốn để cảm nghiệm tình yêu Ba Ngôi tuôn trào. 

Hôn nhân giúp sống tình yêu đối với Chúa qua “trung gian” vợ/chồng . 

Qua bản tin này chúng ta cầu nguyện cho người trẻ, 

Cùng nhau bảo vệ và thăng tiến tình yêu trong hôn nhân,  

Nên một khi yêu thương mỗi ngày và suốt đời.                    

  

 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27/12/2016 

   Ban Biên Tập 
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BÊN NHAU MÃI MÃI… 

    Nhiều người trẻ yêu nhau nhưng không 
muốn kết hôn, hoặc chưa muốn kết hôn 
với nhiều lý do. Một trong lý do đó là sợ 
bị hụt hẫng, sợ trách nhiệm, sợ … “tàn 
đời”. 

Thực ra hôn nhân không phải là tập tục 
truyền thống, bắt đôi bạn yêu nhau phải 
thực hiện theo những 
qui ước của xã hội hay 
theo lễ nghi của Giáo 
hội. Hôn nhân là cách 
thế đáp ứng nhu cầu cần 
được gắn chặt tâm hồn 
của đôi nhân tình. Một 
tình yêu thật sự sẽ thúc 
đẩy đôi bạn đến chỗ trao 
hiến cho nhau bây giờ 
và mãi mãi. Nếu không “mãi mãi” thì có 
phải là tình yêu đích thực  không ? hay 
chỉ là tình dục, là chỉ để thỏa mãn nhất 
thời nhu cầu của thân xác ? Một tình yêu 
có yếu tố mãi mãi sẽ cao quý hơn, có giá 
trị hơn, đáng để người trong cuộc trân 
trọng và thực sự được ngụp lặn trong 
hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc “mãi mãi” 

sẽ hạnh phúc hơn hạnh phúc một chút, 
một lúc. Thường thì người trẻ dễ nôn 
nóng cho nhau thân xác, hoặc không giữ 
mình sớm hưởng hạnh phúc nhất thời. Họ 
cho rằng thôi cứ vậy đã rồi tính sau. 

Tất nhiên sẽ có nhiều thách đố trong đời 
hôn nhân khiến người trẻ cảm thấy như là 
bước vào cuộc mạo hiểm, và chẳng có 
cuộc mạo hiểm nào mà lại không cần một 

chút liều lĩnh. Bạn 
có thấy đi tới hôn 
nhân là một liều 
lĩnh chính đáng 
không? Bạn có 
thấy cao thượng 
khi cùng với người 
yêu hướng tới hôn 
nhân không? Bạn 
có muốn vươn tới 

tầm cao của tình yêu khi kết hôn không? 
Trong cuộc kết hôn đó Thiên Chúa hiện 
diện và đồng hành cách đặc biệt với các 
bạn nữa đó. 

                                                                                                       
Lm Gioan Lê Quang Việt 
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TÌNH BẠN 

Tham khảo:  
Christine Leefeldt & Ernest Callenbach, Thuật kết bạn, 
Hướng dẫn tối ưu về thuật kết bạn và gìn giữ tình bạn 
(Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản tổng hợp TP HCM, 2004) 

 

Các bạn trẻ thân mến, 

Đặt vấn đề: 

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã 
có những trãi nghiệm tình bạn. Có nhiều người 
giữ được tình bạn bền chặt, những cũng có 
không ít người có những tình bạn bị đổ vỡ. Khi 
tham gia một nhóm sinh hoạt, cả hai là bạn thân 
sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Những sau một thời 
gian sinh hoạt chung, hai người trở nên ghét 
nhau. Vậy đâu là nguyên nhân chính? 

Để có thể phân tích và tìm hiểu kỹ, mời 
các bạn cùng tìm hiểu: 

-Những điểm cốt yếu của tình bạn. 

-Tình bạn giữa nữ với nữ 

-Tình bạn giữa nam với nam 

-Tình bạn và quyền lực 

-Giải quyết xung khắc trong tình bạn. 

-Tình bạn sáng tạo 

 

Khi đã có cái nhìn cơ bạn về tình bạn, 
chúng ta có thể phân tích, tìm ra lý do, tìm cách 
giải quyết những vấn đề trong tình bạn, và đặc 
biệt xây dựng và gìn giữ tình bạn mà chúng ta 
đang có. 

1. Những điểm cốt yếu của tình bạn: 

Bình đẳng, trung thành, tin tưởng, trung 
thực, kính trọng lẫn nhau. 

2. Tình bạn của phụ nữ: 

Là những mối quan hệ bạn bè mang tính 
nâng đỡ. 

3. Tình bạn của nam giới 

Tình bạn thiên về sự hợp tác. 

Hệ thống tình bạn của phụ nữ có khuynh 
hướng thiên về “vòng trong”: đậm đà và thân 
thiết với một vài người mà họ thường gặp gỡ. 
Nhưng khi phụ nữ quan hệ với phụ nữ khác 
thiên về “vòng ngoài”, họ không được tập trung 
vào những dự phóng hay kế hoạch thực tiễn, và 
nói chung thiếu đi khía cạnh vụ lợi. 

Trái lại, với nam giới, họ mạnh mẽ và 
xác định rõ ràng ở những lãnh vực vòng ngoài: 
nhiệm vụ và mục đích- bạn làm ăn, bạn cùng sở 
thích, bạn thể thao – và có biểu hiện yếu ở 
“vòng trong”. 
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Tuy nhiên, trong xã hội đương thời, mẫu 
tình bạn giữa nam và nữ bắt đầu quy về một 
mối. Nữ làm việc nhóm và những kỹ năng tổ 
chức giúp họ phát triển hướng đến “vòng 
ngoài”. Trong khi nam, khi họ biết phê bình 
những khía cạnh không lành mạnh của đạo đức 
cạnh tranh, phát triển tính nhạy cảm, cởi mở để 
củng cố “vòng trong” của hệ thống tình bạn. 

4. Tình bằng hữu và quyền lực 

Những mối quan hệ quyền lực có 
khuynh hướng cản trở tình bạn vì mất đi tính 
bình đẳng. 

Chỉ trong trường hợp đặc biệt thì tình 
bạn mới có thể phát sinh giữa chủ và tớ. Trường 
hợp Ernest và Aaron: Ernest là sếp, mời Aaron 
tham dự hội thảo. Aaron thấy sự xuất sắc của 
Ernest và đề cao danh tiếng của Ernest. Ernest 
không cảm thấy Aaron là mối đe dọa cho địa vị 
của mình, mà còn cảm thấy cả hai còn đem tài 
năng để bổ sung cho nhau, có thể trở thành bạn 
bè. 

Người khôn ngoan thì không bao giờ pha 
trộn giữa tình bạn và công việc: Quan điểm tình 
bạn và quan điểm công việc nghề nghiệp hoàn 
toàn khác nhau. Tình bạn bảo bạn phải ủng hộ 
bạn bè; lợi ích công việc bảo bạn không. Bạn 
kết thúc bằng việc phản bội bạn bè hoặc cơ 

quan, và có thể đi đến chổ phá tan tình bạn cho 
dù bạn chọn đi đường nào. 

Rachel và Jessica là hai người bạn làm 
chung công ty, và cả hai thường dành nhiều thời 
gian với nhau để chuyện trò cả trong và ngoài 
công việc. Sau thời gian làm việc, Rachel được 
thăng chức làm phó giám đốc. Rachel cảm thấy 
mình nhìn vào công việc từ một nhãn quang 
khác. Jessica mong ước Rachel sẽ có thể cho cô 
một số đặc ân như đi trễ về sớm một cách thoải 
mái. Tuy nhiên, Rachel rất háo hức trong công 
việc mới và rất nhạy cảm với những chỉ trích từ 
cấp trên nếu cô làm lơ những thiếu sót của 
Jessica. Mỗi lần có dịp, Rachel và Jessica đã có 
những cuộc cãi vã “ra trò”, đó là những lúc 
Jessica cảm thấy Rachel phản bội tình bạn bè; 
mặt khác, Rachel cảm thấy Jessia vi phạm nội 
quy công ty rất nhiều lần. Mặc dù họ vẫn tiếp 
tục làm việc với nhau, nhưng họ ngày càng gặp 
khó khăn khi giao tiếp xã hội với nhau. 

Ước mong bạn nắm chắc quy luật này - 
không pha trộn giữa tình bạn và công việc – để 
bạn có thể thăng tiến tình bạn nơi công sở cũng 
như nơi nhóm sinh hoạt. 

 
Mời bạn xem tiếp Giải quyết xung khắc 
trong tình bạn và Tình bạn sáng tạo 
trong phần tiếp theo nhé! 
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Chuøm Thô 

  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuyên 

 

 
  Này đây xương bởi xương tôi 

  Này đây thịt bởi thịt tôi rõ ràng 

  Thân tôi xuất hiện muôn màng 

  Bởi đâu tạo hóa trọn đàng yêu thương. 

 

 
Xin ban cho con đượm chữ “tình” 

Để con yêu hết tấm lòng trinh 

Yêu Chúa, yêu người, yêu tất cả 

Độc thân – khiết tịnh vẫn quang vinh. 

Xin ban cho con đượm chữ “tình” 

Để con yêu hết tấm lòng trinh 

Yêu Chúa, yêu người, yêu tất cả 

Chẳng có khi nao khổ một mình. 

 

 
Đêm không ăn bởi nhớ ai 

Ngày không ngủ bởi nhớ hoài người dưng 

Nhớ ai tim đập không ngừng 

Nhớ ai hơi thở không ngưng chút nào ! 
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Đời tôi yêu tự bao giờ 

Từ khi tạo dựng vật vờ đã yêu 

Yêu từ lòng mẹ phong nhiêu 

Yêu thương tỏ lộ mỹ miều không ngơi 

Cuộc đời có vẻ chơi vơi 

Tôi luôn yêu mến bên đời quạnh hiu 

Dù cho ai đó dập dìu 

Dù cho ai đó đìu hiu không ngừng 

Tôi mong một mái nhà chung 

Muôn loài muôn vật sống chung hòa bình… ! 
 

 
Dầu cho sỏi đá ngoài sân 

“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”1 

Con người sướng khổ qua mau 

Ai hay một thoáng đời sau thế nào ?! 

Đời này phải sống ra sao ? 

Làm sao hiệp nhất ? Làm sao an bình ? 
 

 
Sinh ra làm chứng cho đời 

Một thời để sống, một thời để yêu 

Tình yêu đượm vẻ phong nhiêu 

Yêu thương đến nỗi dám liều tấm thân ! 

  

1 Trịnh Công Sơn. 
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Có người đã từng nói 
“Tuổi trẻ không đam 
mê thì đợi đến bao 
giờ?”. Bởi sống trên 
đời ai mà chẳng phải 
lo toan cho cuộc sống 
hằng ngày. Tùy thuộc 
vào mỗi lứa tuổi khác 
nhau, con người sẽ có 
những sở thích, 
những ước vọng sao 
cho thỏa mãn được niềm đam mê của 
mình. Con người luôn khao khát tự do để 
có thể bay cao với ước mơ của mình.  
Khi hỏi một đứa trẻ “Con muốn sau này lớn 
lên sẽ làm gì?” chắc chắn bạn sẽ nhận được 
vô số câu trả lời khác nhau: Con muốn làm 
kỹ sư, con muốn làm bác sĩ, con muốn làm 
phi công… hay thậm chí con muốn làm 
CHÚA TỂ của vũ trụ!!! Nghe thật buồn 
cười, phải không?  
Nhưng nếu bạn hỏi một người trưởng thành 
rằng “Anh có muốn trở thành một phi công 
hay không?” thì câu trả lời bạn nhận được sẽ 
là: “Ồ ý kiến táo bạo đấy, nhưng tôi chưa 
nghĩ đến nó”; “Tôi mà làm phi công à? 
Không được đâu?” “Tôi đã từng nghĩ đến 
nó, nhưng hiện tại tôi đã có một công việc 
ổn định rồi” …Trên thực tế đã có nhiều cuộc 
khảo sát tương tự về việc con người nghĩ 
như thế nào về đam mê của mình trong 
những giai đoạn phát triển khác nhau bởi 
các nhà tâm lý học.  
 
 

Có một sự khác biệt giữa suy nghĩ của trẻ 
con và người lớn ở chỗ đó 
là càng lớn lên thì những 
“ước mơ”của chúng ta dần 
phụ thuộc vào những yếu 
tố thực tế của cuộc sống để 
hình thành “sự lựa 
chọn”cho tương lai. Nói 
cách khác, những ước mơ  
từ thuở còn thơ sẽ vơi dần 
theo năm tháng để rồi chỉ 
còn lại một sự lựa chọn 
của mỗi cá nhân. Xét về 

góc độ của nhà giáo dục ta nhận thấy đó là 
một tiến trình “Phân định” của một con 
người. Bởi ước mơ thì nhiều vô kể, nhưng 
thân thể chúng ta thì chỉ có một. Và với việc 
phân định như thế, con người sẽ tiến dần 
đến sự trưởng thành trong nhân cách và các 
mối tương quan trong xã hội.  

Tuy nhiên, trong thực tế, rất khó để 
chúng ta nhận ra đâu là “sự lựa chọn’ đúng 
đắn cho những “quyết định” trong cuộc đời, 
đặc biệt đối với người trẻ. Điều gây khó 
khăn lớn nhất đối với người trẻ chính là 
những chuẩn mực về sự thành công mà xã 
hội ngày nay đặt ra thông qua các phương 
tiện truyền thông. Ngày nay, khi lướt trên 
các trang mạng xã hội, không khó để chúng 
ta bắt gặp những câu nói truyền cảm hứng 
của những siêu sao của lĩnh vực giải trí, kinh 
doanh hay thậm chí là chính trị về định 
nghĩa của sự thành công trong cuộc sống, 
mỗi người mỗi cách khác nhau. Không 
những thế, những lập luận đó còn được đi 
kèm theo những hình ảnh hấp dẫn, bắt mắt, 
thu hút sự tò mò của công chúng  
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Dần dà chúng ta bị khống chế bởi sức 
mạnh của truyền thông, sự định hướng cho 
bản thân bị chi phối bởi những luồng thông 
tin khác nhau làm cho chúng ta không còn 
được tự do trong chính suy nghĩ và hành 
động của mình. Nói cách khác, trong xã hội 
ngày nay có vô số các chuẩn mực về sự 
đúng đắn của các giá trị xem ra có vẻ “hấp 
dẫn” bởi vẻ hào nhoáng của chúng khiến 
cho những người trẻ bị cuốn hút mãnh liệt. 
Sự hấp dẫn đó tưởng chừng như vô hại, 
nhưng hóa ra lại để lại hậu quả khôn lường!  

Một minh chứng cụ thể ta dễ dàng 
nhận ra nơi “Phong trào khởi nghiệp 
(Startup )” trong giới trẻ hiện nay. Bởi lẽ 
việc khởi nghiệp giờ đây có vẻ đã trở nên 
quen thuộc hơn bao giờ hết với những ai có 
khát vọng làm giàu. Những câu chuyện về 
những doanh nhân trẻ thành công hay những 
câu nói truyền cảm hứng mang trong mình 
sự lôi cuốn mạnh mẽ, khiến cho nhiều người 
cũng có ước muốn rằng một ngày nào đó tôi 
( không phải ai khác) cũng sẽ nhận được sự 
ngưỡng mộ của giới truyền thông và xã hội, 
bởi họ xem đó như là chuẩn mực của sự 
thành công. Không ít người đã lao vào khởi 
nghiệp trong tâm thế của một “doanh nhân” 
thực thụ với những kế hoạch kinh doanh 
“tầm cỡ”, bắt chước những gì họ nhìn thấy 
nơi những người thành đạt, để rồi thành quả 
nhận được lại là con số không. Bởi vẻ hào 
nhoáng bên ngoài nơi các doanh nhân thành 
đạt chỉ là một phần nổi rất nhỏ của một tảng 
băng khổng lồ chìm dưới mặt biển. Họ sai 

lầm khi lựa chọn dựa trên “hiện tượng” thay 
vì phải đi sâu vào “bản chất” của hiện 
tượng. Sai lầm đó dẫn họ đến sự lầm tưởng 
rằng việc kinh doanh chỉ là màu hồng đắm 
chìm trong sự xa hoa, lãng phí mà quên mắt 
rằng sự làm việc cật lực trong một thời gian 
dài cùng sự đam mê mới chính là bản chất 
của sự giàu có.  

Như vậy, cùng một công việc có thể 
phù hợp với người này nhưng lại không phù 
hợp với người kia, bởi bạn có thể gắn bó lâu 
dài với công việc đó hay không tùy thuộc 
vào mức độ đam mê của bạn dành cho nó 
như thế nào! Có thể không ai phải trả tiền 
cho những ước mơ, nhưng mỗi người lại 
phải trả giá rất lớn cho chính sự lựa chọn 
của mình. Trong tất cả mọi công viêc, sự 
đam mê chính là “kim chỉ nam” cho việc 
xác định mục tiêu cùng những giá trị khác 
nhằm củng cố và thăng tiến bản thân chúng 
ta qua thời gian.  

Ước chi bạn và tôi luôn ý thức được 
điều đó, để cùng với ngọn lửa đam mê cháy 
bỏng của tuổi trẻ, sự lựa chọn của chúng ta 
sẽ trổ sinh hoa trái góp phần kiến tạo những 
giá trị tốt đẹp không chỉ cho bản thân mà 
còn cho cộng đồng và xã hội.  
 

Joseph Cao Hữu Minh Trí 
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Mới ngày nào lớp khóa 12 khai giảng 
trong bầu khí vui tươi, háo hức, vậy mà giờ đây 
khóa học đã kết thúc trong ngày lễ bế giảng sôi 
động, thân thiện và đầy ý nghĩa. 

“NIỀM VUI YÊU THƯƠNG” - chủ đề 
buổi lễ bế giảng đã đọng lại trong mỗi người 
nhiều suy tư về việc người trẻ cần chuẩn bị gì 
trước khi bước vào đời sống hôn nhân? 

Chúng tôi, những học viên lớp Linh hoạt 
viên K12 đã khai thác chủ đề này với ba phần: 

Phần một - “Tình Dục Không Tình 
Yêu”-, chúng tôi chia sẻ giá trị của tình yêu và 
tình dục qua trích đoạn kịch ngắn về cuộc sống 
của một bạn trẻ tên là Nam khi đi tìm bạn đời, 
thông qua đó chúng tôi nhắn gởi đến khán giả 
rằng: “Tình dục chính là ngôn ngữ diễn tả tình 
yêu và ngôn ngữ ấy chỉ tỏ bày được khi tình yêu 
đôi lứa được triển nở và đơm hoa kết trái trong 
Thiên ý nhiệm mầu.” 

“Niềm vui yêu thương” là tên gọi của 
phần hai: thông qua gameshow và các tình  
 
 

huống về khía cạnh của cuộc sống gia đình đã 
cho thấy tình yêu phu thê là đặc thù của hôn 
nhân: một nam một nữ yêu nhau, họ hiểu nhau, 
và họ cùng cam kết bên nhau trọn đời bằng Bí 
tích Hôn phối. Và qua đó cho chúng ta thấy vai 
trò của mình là giữ gìn và xây đắp hạnh phúc 
gia đình. 

Và cuối cùng đó là “Về Với Gia Đình”: 
Qua bản tin thống kê các số liệu về các tệ nạn 
xã hội như phá thai, nghiện hút, bạo lực gia 
đình, bạo lực học đường, mại dâm,… và qua 
đoạn nhạc kịch, chúng tôi mời gọi người trẻ / 
các gia đình đón nhận sự sống, đón nhận con cái 
Chúa ban; mỗi người cần phải xác định Ơn gọi 
của mình, tham dự vào đời sống và sứ mạng của 
Hội thánh: Chúng ta cùng nhau tạo lập một gia 
đình, “Hội thánh tại gia” và quan tâm đến việc 
tham gia phát triển xã hội. 

Qua buổi lễ bế giảng này, chúng tôi còn 
được cùng nhau nhìn lại chặng đường ba tháng 
vừa qua; với những kiến thức được học từ quý 
Cha, quý trưởng, quý anh chị; chúng tôi đã ứng 
dụng khi chuẩn bị chương trình và thể hiện qua 
các tiết mục. Buổi bế giảng này là cơ hội cho 
chúng tôi được thực tập: làm người dẫn chương 
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trình, làm đạo diễn, biên đạo, làm ca sĩ, diễn 
viên, vũ công, làm người quản trò,… Chúng tôi 
còn có cơ hội làm việc cùng nhau: cùng trao 
đổi, cùng xây dựng chương trình, cùng cho ý 
kiến đóng góp và cùng nhau biến ý tưởng thành 
hiện thực. Và đôi khi cũng có những quan điểm 
bất đồng… nhưng khi ấy, chúng tôi giải thích 
cho nhau hiểu để đi đến thống nhất chung, cùng 
bắt tay vào việc chuẩn bị, cùng tập dợt và rồi 
chúng tôi đã phối hợp ăn ý với nhau và buổi lễ 
bế giảng diễn ra rất tốt đẹp. Đó là cơ hội để thực  
tập kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc chung, 
kỹ năng giải quyết các vấn đề của nhóm trẻ, 
chia việc, ủy quyền,… 

Và rồi tất cả thật trọn vẹn, Lễ bế giảng 
khóa học đã mở ra cho chúng tôi một cuộc hành 
trình mới trên bước đường dấn thân, tất cả đang 
chờ chúng tôi ở phía trước, với tất cả những gì 
chúng tôi có được nơi đây sẽ là hành trang cho 

chúng tôi lên đường dấn thân phục vụ người trẻ, 
loan báo Tin Mừng theo phong cách linh hoạt 
của người trẻ. 

Qua đây, Con xin tri ân quý cha, quý 
giảng viên, và quý anh chị đã luôn đồng hành, 
yêu thương và hướng dẫn chúng con rất tận tình 
trong suốt khóa học, trang bị cho chúng con có 
những kiến thức và những kinh nghiệm thật 
đáng quý, truyền đạt những điều thật dễ thương 
và đơn sơ. Và em cũng cảm ơn các anh chị, các 
bạn học viên đã cùng CHÁY hết mình trong các 
buổi học, trong kỳ trại huấn luyện và nhất là 
những ngày ráo riết cùng nhau chuẩn bị và tổ 
chức Lễ bế giảng. Mong sức trẻ ấy luôn bừng 
sáng trong mỗi người và lan truyền ngọn lửa ấy 
đến các bạn trẻ khác.  

-Ban Mai- 
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“Speaking in our own languages the mighty deeds of God” (Acts 2:1-12) 
“Bạn trẻ Á Châu vui sống Tin mừng trong lục địa đa văn  hóa” 

 
 “Loan báo kỳ công của Thiên Chúa bằng tiếng nói của chúng ta” ( Cv 2,1-12) 
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“... Bắt chước ai ta chúc mấy lời 
Chúc cho khắp hết ở trong đời 
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người.” 
Tú Xương 
 

 
Ngày xuân, con người thường trao 

tặng cho nhau những lời chúc xuân, những 
lời mừng tuổi với ước mong người thân, bạn 
bè sẽ gặt hái được nhiều niềm vui trong năm 
mới. Thế nhưng, có bao giờ tôi để ý thật kỹ 
những lời mừng, lời chúc tôi gửi đi hay 
được nhận từ muôn người hay không ? 
Dường như ngày nay đôi lúc nó chỉ là những 
lời đường mật có cánh nhằm một cách nào 
đó làm cho “lấy có lấy lệ” để rồi tới được 
phần “nghi thức” trang trọng nhất là lì xì. 
Đúng thật đây là một cử chỉ đẹp trong ngày 
tết cổ truyền của dân tộc, ông bà cha mẹ trao 
tặng phúc lộc cho con cái cháu chắt bằng 
một phong bì đỏ tượng trưng cho sự may 
mắn và niềm vui của mùa Xuân. Không ít 
thì nhiều cử chỉ này đã bị vật chất hóa và lu  
 

 
 
mờ hình ảnh ban sơ và bản chất như là phúc 
lộc mẹ cha ân tặng. 

Vạn sự như ý - Tấn tài tấn lộc - Tiền 
vô như nước. Những lời chúc, lời mừng quá 
đỗi quen thuộc đã được lặp đi lặp lại từ tết 
này đến tết khác, dường như đã phần nào 
phác họa lên được ước mong, niềm khao 
khát của con người về tiền tài lộc phúc vào 
dịp đầu năm. Thoáng qua nghe thật sướng 
tai và có một tính gì đó rất Tết nhưng nếu 
thử ngắm xem thì vẫn phảng phất chút gì đó 
tham lam về tiền tài lộc phúc của con người. 
Ông bà ngày xưa chỉ xin Phúc Lộc của Trời, 
của Đất được “cầu vừa đủ xài” mà thôi, có 
lẽ do điều kiện vật chất ngày nay càng phát 
triển nên con người càng có thêm những ước 
mơ và khao khát to lớn hơn. 
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Với những ước mơ và khao khát 
được thoáng dệt nên từ những lời chúc ấy, 
con người đã quên đi định tính căn bản nhất 
trong đời sống là “Mưu sự tại nhân - Thành 
sự tại Thiên”. 
Nếu ta chỉ chúc cho nhau những lời nói 
suông thì những lời mừng, lời chúc đó chỉ 
còn là sự rỗng tuếch và vô vị nếu thiếu đi sự 
thành tâm và lời cầu nguyện với “Tam vị 
Chủ”, với Trời, và với đất. Vì thế, đối với 
các đấng bậc bề trên, với cả anh em bạn bè 
và ngay cả các em nhỏ hơn mình không thể 
chỉ đơn giản là CHÚC mà thôi, mà ta phải 
CẦU CHÚC vì tất cả đều do Thiên Ý định 
nguyện. Ngày trước có lần khi đi chúc tết 
một người bạn của mình, sau khi chúc thì tôi 
nhận được một câu nói là: “sao mà chúc có 
tâm quá chi vậy”. Thiết nghĩ, ngày nay một 
số anh chị em giới trẻ thường dùng câu nói 
này – theo tôi – là để thay thế cho lời cảm 
ơn đơn sơ và chân thành, nhưng nếu đã cầu 
chúc cho ai mà những lời chúc đó như đã 
nói ở trên, không khởi đi từ con tim, từ cõi 
lòng mình thì khác gì gió thoảng đầu môi. 
Tôi chúc nhưng tự tâm hồn tôi không thực 
sự muốn bạn như thế thì đó chỉ còn là sự giả 
dối mà con người trao cho nhau như là một 
khuôn khổ cứng nhắc phải theo để được một 
cái lợi là tiền mừng tuổi – lì xì thôi thì thật 
buồn. 

“Xuân mang niềm tin tới bao la niềm 
vui mới như hoa mai nở phơi phới” và với 
tất cả sự chân thành, niềm tin từ con tim thì 
lời cầu chúc của ta mới thực sự là lời mừng 
tuổi, lời chúc mừng đong đầy tình thương, 
sự quý mến ở trong đó. 
Nhật nhật khẩn cầu Tam Vị Chủ 
Niên Niên ngưỡng vọng Cửu Trùng Thiên 
(Ngày ngày khấn cầu Chúa Ba Ngôi, Năm 
năm ngước trông lên chín tầng trời.) 

Không những thế, lời cầu chúc còn 
phải đi đôi với hành động nữa. Con cái cầu 
chúc cho mẹ được đức cao niên tuế, được 

tuổi cao sức khỏe thì phải dùng hành động 
song hành với lời cầu chúc đó phải không 
nhỉ?! Phải biết phụng dưỡng cha mẹ, không 
làm cho các đấng bậc thêm sầu, thêm khổ, 
thêm âu lo thì các ngài mới có thể vui vẻ mà 
sống khỏe mạnh trong hạnh phúc thật dài 
được. Còn anh chị em cầu chúc nhau học 
giỏi, được kết quả cao thì mình phải nỗ lực 
để học chứ không phải cầu chúc xong là phó 
mặc cho Chúa mà mình không cố gắng gì cả 
thì đâu có được. 
“Nhân tài là hết 99% là cố gắng rồi, còn 1% 
còn lại là Chúa ban” mà thôi. 

Con người, bạn bè cầu chúc cho nhau 
được an khang nhưng chúng ta có đem bình 
an tới cho nhau thực sự hay chưa, hay là 
ngày Xuân ngày Tết đến thì nhìn nhau cười 
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vậy thôi nhưng trong lòng đang chửi nhau 
lung tung cả lên – “à cái con này năm ngoái 
mà quét rác qua trước nhà bà nhá, chờ đi 
năm nay bà cho mày biết”. Con người cầu 
chúc và ước muốn được an bình nhưng lại 
không muốn trở nên khí cụ bình an, không 
muốn đem bình an cho những người chung 

quanh chúng ta thì sao mà có bình an thật sự 
được, ta cầu xin được tài lộc mà trong khi ta 
thấy một người qua đường cầu xin ta một 
vài đồng để có được miếng cơm mà ta 
không cho thì sao mà tài lộc đến với ta khi 
mà ta không muốn tài lộc đến với người ta 
được, như Chúa 

 
Giêsu đã nói: “cho thì có phúc hơn là 

nhận – anh em đong cho người khác bằng 
đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh 
em bằng đấu ấy...” 

Lời cầu chúc không những cần phát 
xuất từ tận đáy con tim dâng lên Hóa Công 
tới mọi người mà còn phải đi đôi với hành 
động nữa. Khó quá nhỉ, khó quá,... Chúc có 
vài câu để được vài đồng bạc lì xì, kiếm vốn 
còn chơi tết, gầy sòng mà sao quá đỗi khó 
khăn. 

Nó chỉ là những hành động và cử chỉ 
đơn giản trong cuộc sống thường ngày mà 
thôi, mở rộng con tim để chạnh lòng thương 
mà san sẻ tình yêu, tài lộc đến với những ai 
kém may mắn hơn ta, đem bình an, an 
khang đến với mọi người mà tôi gặp gỡ cho 
dù là người thân hay kẻ thù, người thương 
hay kẻ lạ khi vô tình bắt gặp được họ trên 
dòng đời hối hả của cuộc sống. Đôi khi ta 

cần phải dừng lại và nhìn quanh mình, để 
khi ta san sẻ và cầu chúc cho nhau trong 
xuân mới bằng cách cho đi thì chính ta sẽ 
được cho lại, vì cho đi chính là nhận lãnh, 
khi đó phúc lộc của mùa Xuân sẽ đến và ở 
lại với ta. Với những hành động nhỏ bé hằng 
ngày, cùng dìu nhau lên và nhịp bước cùng 
nhau, bạn và tôi có thể giúp nhau sống tốt 
hơn mỗi ngày “bước từng bước nhỏ ta sẽ đi 
xa” chỉ cần “làm những việc tầm thường với 
con tim phi thường” như mẹ Théresa 
Calcutta đã nói. Và nhân dịp đầu năm cũng 
xin. 
“... Bắt chước ai ta chúc mấy lời 
Chúc cho khắp hết ở trong đời 
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người.” - Tú 
Xương 

 
                                                                                                                      Thị Nghè 04-12-2016 
                                                                                                            MMK.Nguyễn Tuấn Thông 
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