
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên cho những đôi vợ chồng trẻ 

 

Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đang 

diễn ra tại Krakow, Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là vị sáng 

lập ra Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. 

Cũng như các vị tiền nhiệm của ngài là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo 

Hoàng Bênêđíctô thứ 16, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc những ngày trong chuyến 

tông du Ba Lan của ngài với các cuộc gặp gỡ các bạn trẻ từ Cửa Sổ Giáo Hoàng tại Krakow. 

 

Tòa Giám Mục ở Kraków (tại 

số 3 đường Franciszkańska) 

là nơi cư trú truyền thống 

của các giám mục Kraków từ 

cuối thế kỷ thứ 14. Đó là 

cung điện lớn thứ hai tại 

thành phố sau hoàng cung 

Wawel. Tòa Giám Mục là một 

phần trong khu vực tu viện 

dòng Phanxicô. Tòa Giám 

mục này có lẽ nổi tiếng nhất 

thế giới vì là nơi cư trú của 

Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II từ năm 1964 cho 

đến khi ngài được bầu vào 

ngôi Giáo Hoàng vào năm 

1978; và mỗi khi về thăm 

quê hương. Ngài đã nói 

chuyện với dân chúng từ một cửa sổ phía trên cổng chính vào mỗi đêm. Chính vì thế, 

người ta gọi cửa sổ này là Cửa Sổ Giáo Hoàng tại Krakow.  

 

Trong đêm thứ hai xuất hiện tại cửa sổ này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên 

cho những đôi vợ chồng trẻ. Lời khuyên của ngài được tóm tắt trong 3 từ, đó là xin vui 

lòng, cám ơn, và xin lỗi.  

 

Khác với đêm trước, đêm nay ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ của ngài thay 

vì tiếng Ý.  

 

Giải thích điều này, Đức Thánh Cha nói:  

 

“Người ta bảo tôi là nhiều người trong số các bạn hiểu tiếng Tây Ban Nha, nên tôi sẽ nói 

bằng tiếng này. Họ cũng nói rằng hôm nay có một nhóm đông đảo ở quảng trường này là 

những đôi tân hôn, những đôi vợ chồng trẻ. Khi tôi gặp một người trẻ mới kết hôn, nam 

hay nữ, tôi đều nói với họ: ‘Đây là những người can đảm!’ lý do vì không dễ thành lập một 

gia đình, không dễ dấn thân cam kết trọn đời, cần phải có lòng can đảm. Và tôi chúc mừng 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms-zeojlqWY


họ vì họ can đảm như vậy.  

 

Nhiều khi họ hỏi tôi làm sao để gia đình luôn tiến bước và vượt qua được các khó khăn. 

Tôi gợi ý cho họ luôn sử dụng 3 từ, 3 lời diễn tả 3 thái độ, có thể giúp các bạn sống đời 

sống hôn nhân, vì trong đời sống này có những khó khăn và trắc trở. Hôn nhân là cái gì 

thật đẹp, thật là huy hoàng mà chúng ta cần phải duy trì bằng mọi giá. 3 từ tôi muốn đề 

cập là: xin vui lòng, cám ơn, và xin lỗi.  

 

Trước hết là từ ‘Xin vui lòng’. Hãy luôn hỏi người phối ngẫu của mình - vợ hỏi chồng và 

chồng hỏi vợ: “Anh (em) nghĩ sao? Chúng ta làm như thế này nhé?”. Đừng bao giờ quên 

nói: xin vui lòng nhé!  

 

Lời thứ hai là cám ơn. Bao nhiêu lần người chồng phải nói với vợ: ‘Cám ơn em!’ và bao 

nhiêu lần người vợ phải nói với chồng: ‘Cám ơn anh!’ Cám ơn nhau, vì bí tích hôn phối 

được cả hai ban cho nhau. Và tương quan bí tích này được duy trì nhờ tâm tình biết ơn. 

 

Lời thứ ba là xin lỗi! Đó là một lời rất khó nói. Trong hôn nhân - giữa vợ và chồng - luôn 

luôn có vài điều không thông cảm, không hiểu nhau. Biết nhìn nhận điều đó và xin lỗi. Xin 

lỗi mang lại nhiều ơn ích.  

 

Có nhiều gia đình trẻ, nhiều đôi vợ chồng mới cưới, những người khác sắp sửa cưới; các 

bạn hãy nhớ ba từ ấy, là những từ đã giúp đỡ rất nhiều trong đời sống hôn nhân: xin làm 

ơn, cám ơn, xin lỗi. Nào tất cả cùng nói to: xin làm ơn, cám ơn, xin lỗi.  

 

Tốt lắm, tất cả những điều này rất đẹp! Thật là đẹp khi nói những từ ngữ đó trong đời 

sống hôn nhân. Nhưng trong đời sống vợ chồng luôn có những vấn đề hoặc những tranh 

luận. Chuyện vợ chồng tranh luận với nhau là thường, có khi còn to tiếng, cãi lẫy và nhiều 

khi đĩa bay nữa chứ! Nhưng các bạn đừng sợ khi xảy ra như vậy. Tôi cho các bạn một lời 

khuyên: đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau. Các bạn biết tại 

sao không? Vì chiến tranh lạnh ngày hôm sau rất nguy hiểm. Có thể có người nào trong 

các bạn hỏi: ‘Nhưng thưa cha, làm sao con có thể làm hòa được?’. Không cần phải nói, chỉ 

cần một cử chỉ, một nụ cười, một ánh mắt, và an bình được tái lập. Khi có tình yêu thì 

một cử chỉ cũng dàn xếp được mọi sự.  

 

Trước khi ban phép lành cho các bạn, cha mời gọi các bạn hãy cầu nguyện cho tất cả các 

gia đình hiện diện nơi đây, cầu cho các đôi tân hôn, cho những người đã kết hôn từ lâu 

nhận ra điều mà tôi vừa nói với các bạn, và cầu cho những người sắp kết hôn. Chúng ta 

cùng nhau đọc một kinh Kính Mừng, mỗi người trong ngôn ngữ của mình.  

 

Sau khi các bạn trẻ cùng đọc xong kinh Kính Mừng, trước khi ban phép lành, Đức Thánh 

Cha còn nói: ‘Các bạn hãy cầu nguyện cho tôi, thực vậy, hãy cầu nguyện cho tôi! Chúc 

các bạn ngủ ngon và nghỉ ngơi!’” 

Sr:vietcatholic 


