
 BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI: VỢ TÙNG PHỤC CHỒNG 
 
Bà Costanza Miriano là nữ ký giả đài truyền hình Ý Tg3 và là tín hữu Công Giáo chân chính. Bà vừa 

cho xuất bản tác phẩm: ”Lấy nhau và hãy tùng phục. Thực hành tột bực dành cho phụ nữ không 

sợ hãi” (Sposati e sii sottomessa. Pratica estrema per donne senza paura). Xin nhường lời cho bà 

nhấn mạnh vai trò quan trọng của người phụ nữ - nếu được Đức Tin hướng dẫn và nâng đỡ - sẽ 

trở thành cột trụ gia đình. 

 

Tùng phục là thái độ tiếp nhận và sẵn sàng, mềm dẽo và uyển chuyển, ước muốn tiếp nhận các chỉ 

dẫn của chồng. Đây là khả năng tùng phục, nghĩa là nâng đỡ chồng cùng con cái và trở thành cột 

trụ của gia đình. Tùng phục không phải là bản án dành cho phụ nữ. Trái lại nó nâng cao giá trị của 

phụ nữ. Người nữ được dựng nên với mục đích ấy. Thiên tài của người nữ nằm trong nghệ thuật 

giao tế, trong cách thức gần gũi tha nhân và tỏ ra nhạy cảm trước những yếu đuối. Người đàn ông, trái lại, có tài năng lèo lái 

hướng dẫn, nhìn thẳng trước mặt, đưa toàn bộ gia đình đến nơi an toàn, có khả năng dự tính, nhìn xa trông rộng và giải quyết 

các vấn đề. Đó là hai tài năng bổ túc cho nhau và cả hai đều thật phong phú. Khi người đàn ông và người đàn bà quyết tâm cùng 

nhau hợp tác thì họ trở thành hình ảnh sống động của THIÊN CHÚA Ba Ngôi: ba ngôi vị trong một bản thể. 

 

Người nữ được dựng nên để tiếp nhận tha nhân bởi vì thân thể người nữ được tạo dựng hầu có thể tiếp nhận đứa con trong 

cung lòng mình và cùng lúc tiếp nhận đứa con trong tâm trí mình nữa. Thật thế, khi người phụ nữ trở thành mẹ thì sẽ mãi mãi là 

người mẹ, không bao giờ tách lìa đứa con khỏi tâm trí mình. Trong khi người cha thì đi thẳng nhắm đến đích và ra tay lao động. 

Người đàn ông có một não trạng khác với người đàn bà. Người đàn ông làm từng việc một và làm thật chu đáo. Người đàn bà 

thì rộng mở con tim cho các nhu cầu của con cái, ngay cả khi con cái ở xa, người mẹ vẫn mang chúng trong lòng mình. Đó là tâm 

tình hiền mẫu mà người phụ nữ luôn thực thi đối với những ai mà mình yêu thương chăm sóc. Tình mẫu tử nằm trong cả bình 

diện tâm linh, khi những người được yêu thương không phải là ruột thịt máu mủ của mình. 

 

Tôi không đồng ý với các đòi hỏi của phong trào nữ quyền, muốn có sự bình đẳng giữa người nam và người nữ. Thật ra nam và 

nữ hoàn toàn khác biệt nhau. Theo tôi thì bên trong cái ý tưởng muốn xóa bỏ sự khác biệt mang một dụng ý rất nguy hiểm. 

Giống như khi một người nói: ”Tôi muốn tự mình quy định chính mình, tự lựa chọn mẫu người tôi muốn trở thành!” Nói như 

vậy tức là loại bỏ THIÊN CHÚA, Đấng Tạo Hóa, Đấng phân phát các tài năng và các đặc tính riêng biệt. 

 

Tôi muốn nhấn mạnh đến hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đây là một bí tích trao ban sức mạnh và ơn thánh 

Chúa. Trong hôn nhân không phải hai người nam nữ tìm cách đi đến sự hòa hợp nhưng là chính THIÊN CHÚA kết hợp để hai 

người trở nên một trong thân xác. Ngoài ra hôn nhân không có nghĩa là chiến thắng cái hệ luận: ”xem thử chúng ta hòa hợp cho 

đến bao giờ” nhưng phải nói rằng: ”Anh và Em, chúng ta phải sống chung mãi mãi”, và vì thế, phải làm sao để tất cả được diễn 

tiến tốt đẹp! 

 

Dĩ nhiên trong cuộc sống lứa đôi cũng có những lúc mệt mỏi, nhưng một khi thắng vượt được khó khăn rồi thì cả hai vợ chồng 

sẽ trở nên khắng khít hơn, hiệp nhất hơn và nếm hưởng niềm hạnh phúc chân thật. Đây là niềm hạnh phúc đến từ THIÊN CHÚA 

là Tình Yêu, Đấng là CHA hằng mong muốn cho con cái được hạnh phúc. Đối với tôi thì gia đình chiếm hàng đầu. 

 

Cái nhìn tích cực của tôi về sự sống, về giá trị hôn nhân và gia đình đến từ Đức Tin Công Giáo. Nếu chỉ nhìn thẳng vào thực tại 

mà không được Đức Tin nâng đỡ thì sẽ khiến cho con người lo âu và đâm ra hoảng sợ. Trái lại nếu ý thức rõ ràng chúng ta là con 

cái của THIÊN CHÚA Nhân Lành, Đấng đã chết vì yêu chúng ta và hằng quan tâm chăm sóc chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng vượt 

mọi khó khăn cách dễ dàng. Thêm vào đó chúng ta còn có Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc dấu ái. Chúng ta như nghe 

Đức Mẹ nói: 

- Đừng chìm ngập trong các vấn đề của các con. Hãy giao phó tất cả cho Mẹ. Mẹ sẽ lưu tâm và giải quyết cho các con! 

 

Nếu Đức Mẹ MARIA nói như thế thì tại sao chúng ta cứ mãi bấn loạn và lo âu vô ích? 

 

... Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng 



thiếu chi lợi lộc. Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng .. Trang phục của nàng là quyền uy danh 

giá. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để 

mắt trông nom mọi việc trong nhà. Bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có 

phúc. Chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen: ”Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trổi trang gấp bội”. Duyên dáng là giả trá, 

sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ THIÊN CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng (Châm Ngôn 31,10-31). 

 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno XI, n.2, 15 Gennaio 2012, trang 19-21) 
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