
                 NHÀ  ? ? 

 
  Khi mới ra trường, tôi về trinh diện Bộ Tư Lệnh Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt 
tại Nha Trang nhận nhiệm vụ. Trước khi đi đơn vị, mỗi người được lãnh trước 1 
tháng lương về thăm gia đình. Tôi là một đứa trẻ mồ côi son g thân mất sớm 
không biết về đâu đành ở lại. 
  Lúc này tôi thấy thấm thia câu ‘Nhà là nơi cuối cùng bạn tìm về sau khi không 
biết đi đâu’. 
Tôi làng thang trên bờ biển, nhìn đàn hải âu bay vờn trên sóng và từng lớp  sóng 
vỗ bờ cuốn trôi dấu giầy in trên cát. Nhưng phải chăng định mệnh lại thay đổi cả 
cuộc đời, tôi đã tìm thấy nửa đời mình để dừng gót làng du và tôi đã gọi tên 
người con gái : 
 
-Nàng ơi tôi gọi là mình 
Minh ơi tội gọi thân tình Nhà Tôi. 
Từ nay ta đã kết đôi, 
Một nửa đời sống đã thời trao nhau. 
 

Như thế, tiếng Nhà quan trọng đối với tôi cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, như Ca 
dao tục ngữ ghi lại nhiều câu rất ý nghĩa dạy đời: 
 
-Nào là se Bắc se Đông, 



Nào những se vợ se chồng người ta, 
Ông vụng se tôi lấy phải vợ già, 
Tôi thì muốn đốt cả Nhà ông đi. 
 
-Công anh làm rể Chương Đài, 
Một năm ăn hết mười hai vại cà, 
Giếng đâu thì dắt anh ra, 
Kẻo anh chết khát vì cà Nhà em. 
 
-Thứ nhất vợ dại trong Nhà, 
Thức hai Trâu chậm, thứ ba rựa cùn. 
 
-Tu đâu cho bằng tu Nhà, 
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. 
 
-Miệng cho nên cửa nên Nhà, 
Nên kèo nên cột nên xà tầm vông, 
Nhịn cho nên vợ nên chồng, 
Thì em coi sóc lấy trong cửa Nhà. 
 
-Anh về cuốc đất trông rau. 
Cho em trồng ké cây trầu một bên 
Mai kia trầu nó lớn lên, 
Cần khi ra chúng làm nên cửa Nhà. 

-Cha nào con nấy-Con không cha như Nhà không nóc. 
                                                                                                                                                                                              
--Con hơn cha là Nhà có phúc- Sống cậy Nhà, già cậy mồ. 
 
-Bói ra ma, quét Nhà ra rác- Làm ruộng thì ra, làm Nhà thì tốn. 
                                                                                                                                                                                                                
-Tắt đèn Nhà ngói cũng như Nhà tranh. 
 
-Giấy rách giữ lấy nề- Quai Nhà ấy, gió Nhà ai- 
                                                                                                                                                                                     
-Tiền vào Nhà khó như gió vào nhà trống. 
 
-Việc Nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. 



 
*Danh ngôn 
-Người ở nhờ luôn thành rẻ rúng, 
Nghèo đến Nhà thân cũng hóa sơ. 
 (Tăng Quảng Hiếu Văn) 
 
-Nỗi nhớ Nhà tấn công ta mãnh liệt giữa đám đông trong thành phố lớn xa lạ 
( Christos Tsiolkas ) 
 
-Nhà nước ổn định duy nhất là Nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng 
trước pháp luật.  
(Aristlotle ) 
    
-Chỉ những lúc đau yếu người ta mới phát hiện Nhà mình là nơi an toàn nhất và 
bố mẹ là người vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương và bỏ rơi ta. 
( Vô danh )  
 
-Tình thân mới là tình cảm đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là người Nhà 
bạn, cho dù bạn có đáng ghét đến đâu, người duy nhất không bỏ bạn là người 
Nhà bạn. Họ luôn mở rộng vòng tay đón chờ bạn và là nơi tránh giông tố cho đời 
bạn,  
( Tiểu Hầu Tử ) 
   
-Đường về Nhà nhất định phải ghi nhớ, bởi vì trong lòng biết rõ Nhà là nơi nào sẽ 
không sợ phải sa ngã. 
(Tiểu Hầu Vi Diên)  
 
+Về văn chương, xin kể 2 truyện điển hình nước ngoài và nươc ta về cuộc sống :                                                 
Ngoài Nhà ( Vô gia đình ) và Trong nhà ( Gia đình tôi ) : 
 
-Truyện Vô gia đình ( Sans Famille ) của Hector Malot do Hà mai Anh dịch. 
Câu truyện về cậu bé Remi không cha mẹ, anh em bà con đi theo gánh xiếc cụ già 
Vitali 
 Qua bao cực khổ đói rách vẫn can đảm phấn đấu chịu đựng cho đến khi tìm được 
mẹ và em, cả Nhà đoàn tụ. 
 



-Truyện Gia đình tôi của Duy Lam gia đinh bố mẹ chia 2 phe, lúc các con còn nhỏ 
bố mẹ đứng  cùng phía đế giáo dục con cái, nhưng khi chúng trưởng thành phe bố 
luôn bị khuất phục vì đuối lý trước phe của mẹ. Truyện vui trong nhà có tính cách 
giáo dục. 
 
 

  
 

                      + Ý nghĩa chữ NHÀ trong Thánh Kinh + 
-Hãy cầu nguyện cho hòa bình trước hết trong nhà (gia đình) của bạn. 
“Và như bạn muốn người khác làm với bạn, hãy làm như vậy với họ.” – (Luca 6:31) 
“Nếu có thể, tùy thuộc vào bạn, hãy sống hòa bình với mọi người.” – (Rô-ma 
12:18) 

• “Và họ nói,” Hãy tin vào Chúa Jêsus, và bạn sẽ được cứu, bạn và gia đình 
của bạn. ” Và họ đã nói lời của Chúa cho anh ta và cho tất cả những người 
ở trong nhà anh ta. Ngài đã làm cho họ cùng một giờ trong đêm và rửa vết 
thương cho họ, và Ngài đã làm Phép Rửa ngay lập tức, cho anh và tất cả 
gia đình anh. Sau đó, ông mang chúng vào nhà của mình và đặt thức ăn 
trước mặt chúng. Và anh ấy cùng với cả gia đình vui mừng rằng anh ấy đã 
tin vào Chúa. ” – (Công vụ 16: 31-34) 

-Sau khi tuyển chọn 72 môn đệ, Chúa sai đi giảng đạo và dạy rằng :  
“ Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói : Bình an cho nhà này ! “  ( Lc.10 )  
 
+ Hãy đọc bài Phúc Âm sau để tuân theo Lời Chúa dạy và đem lại niềm tin yêu cho 
gia đình. 



  
LỜI CHÚA- Lc.9 : 57- 62 

57-Đang khi Thầy trò đi đường thì  kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi 
đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: 
“Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: 
“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại 
Thiên Chúa.” 

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho 
phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà 
còn ngoái lại đàng sau .”, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 
      
Suy ra 3 người kể trên không thể từ bỏ gia đình, người thân, nhà cửa…để đi theo 
Chúa như  lời Ngài dạy qua Phúc Âm nêu trên. 
 
-Trong lễ Hiển Dung, Chúa Giê-su biến hình hào quang rực rỡ, các tông đồ thốt lên 
: 
“Lạy Thầy, chúng con ở đây tốt lắm, xin làm 3 lều (nhà) 1 cho Thầy, 1 cho Mô-sê 
và 1 cho Ê-lia.              ( Mt.17 : 1-9 ) 
 
-Khi về nhận xứ đạo Ars cha thánh Jean Vianney hỏi đường em nhỏ :”Con hãy chỉ 
cho cha đường đến nhà thờ. Cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên đàng.”  
 
-Lúc Chúa trên đường đến Caphanaum, một viên bách quan đến van xin Ngài :                                                   
‘ Tên hầu của tôi nằm bại liệt ở nhà phải đau đớn lắm. Chúa nói : Ta phải đến 
chữa nó ! Viên bách quan thưa: Thưa Ngài, tôi không xứng đáng Ngài vào nhà 
tôi. Song Ngài chỉ phán một lời thôi, thì tên hầu của tôi sẽ khỏi… 
Quả thật Ta bảo các ngươi, Ta chưa hề gặp được lòng tin như thế nơi một 
người nào trong Itraen.  
( Lc.10 : 5 ) 
 
-Chúa vào thành Giêrusalem, thấy những người bán chiên, bò, bồ câu và đổi tiền 
trong Đền Thờ. Thế là Chúa tức giận, cầm roi, đánh đuổi họ ra khỏi Đền Thờ. Chúa 
nói hãy “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành 
nơi buôn bán” (Ga 2, 16). 



-"Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì 

Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà 

ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện 

này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: 

-… “ Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian 
này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian 
đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia 
nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận 
Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những 
ai tin vào danh Người. .  .”  ( Ga.1 : 1-5 ) 

-Trong thương xót người có 7mối : Mối thứ 5 cho khách đỗ nhà. 

 

  

*Phúc Âm Cựu Ước Samuel.1 : Hêli và Samuel- Trong bài ca Anna câu 11 viết : 
“ Encara trở về Rama, còn đứa trẻ ở lại phụng sư nơi Nhà Chúa trước mặt tư tế 
Hêli “ 

*Phúc Âm- I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16 

"Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời". 

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi 

mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: "Ông thấy 

không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong 



lều bằng da ư ?" Nathan trả lời với vua rằng: "Ðiều gì vua nghĩ trong lòng, vua 

hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua". 

Nhưng xảy ra (là) đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với 

Ðavít tôi tớ Ta rằng: "Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một 

Ngôi nhà để ở chăng ?" Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau 

đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi 

trong mọi nơi ngươi đi; Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi. Và Ta sẽ 

làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta 

sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và 

sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như 

xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho 

ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là 

Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà.- Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững 

chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi". 

+ Suy niệm  

Thế giới hôm nay có nhiều con người bị thương tích trong tâm hồn và thể xác, 

nhiều người chán chường, muốn bỏ cuộc trước đau khổ, thế mà trong Nhà thờ vẫn 

còn nhiều chỗ trống! Có phải vì họ e ngại Giáo Hội hay vì không có Ki-tô hữu nào 

đưa họ đến Nhà thờ gặp Chúa? Dù trả lời thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cần học bài 

học tình huynh đệ nơi những người bạn giúp ta đến với Chúa Giê-su. Tình bạn nơi 

họ không chỉ thể hiện qua vất can đảm và tình thương, đưa người bạn đến trước 

mặt Chúa Giê-su để Ngài ban ơn chữa lành và tha tội. Tình bạn buộc họ phải hành 

động, đức tin thúc bách họ xăn tay phục vụ. Một tình bạn như thế gây ngạc nhiên 

cho thế giới đang cạn kiệt tình yêu và đức tin. 

*Phụ dẫn : 

Một Căn Nhà Trật Tự 

  

Giá trị của một ngôi nhà chính là được con người cư ngụ. Một mái nhà tranh 

nhưng đầy ắp tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ vẫn đầm ấm hơn một dinh thự bỏ 

trống. Chúng ta có thể xác quyết rằng sự sinh sống, sự hiện diện, sự cư ngụ của 

con người trong căn nhà đã giữ gìn và bảo trì nó khỏi hư nát. Nhưng một khi con 

người bỏ đi, căn nhà sẽ trở nên tồi tàn. Sức mạnh, vẻ đẹp, sự linh động, sự tồn tại 

của ngôi nhà chính là được cư ngụ. 

Cũng giống như thế, đời sống của chúng ta phải là một ngôi nhà được cư trú, 

được chiếm ngự. Nhưng cư trú ở đây không có nghĩa là chất chứa những vật dụng 



lỉnh kỉnh. Sự đầm ấm của một ngôi nhà còn tùy thuộc ở sự sắp xếp, sự bài trí. Ngôi 

nhà càng lộn xộn, càng dơ bẩn, thì càng trật trội, càng nóng nực. 

Ðời sống của chúng ta có thể là một căn nhà đầy ắp, nhưng lại thiếu trật tự, thiếu 

ngăn nắp, thiếu sự hiện hữu linh động và những điều kiện tinh thần để bảo trì căn 

nhà đời sống của chúng ta. 

Ngôi nhà của chúng ta có thể là một cao ốc với không biết bao những tầng lầu 

của lo lắng, đau buồn, bận bịu và sợ hãị Chúng ta chất chứa cho cuộc sống chúng 

ta đầy ắp, nhưng những chất chứa ấy chỉ làm cho ngôi nhà của chúng ta ra buồn 

thảm, nhơ bẩn. 

Giáng Sinh đến. Có lẽ gia đình nào cũng muốn cố gắng trưng bày một máng cỏ, 

một hang đá trên bàn thờ, trong một phòng khách. Căn nhà của chúng ta như sáng 

hẳn lên, như vui hẳn lên, vì sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu. 

Trong niềm rạo rực của những ngày mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta mở rộng căn 

nhà cuộc đời của chúng ta để cho Chúa đến chiếm ngự. Ðã hai ngàn năm qua, 

Ngài đã đi tìm một chỗ trú ngụ. Ngài đến gõ cửa từng tâm hồn con ngườị Có còn 

một chỗ trống nào trong căn nhà của chúng ta không hay tất cả đều được chiếm 

ngự bởi không biết bao thứ lỉnh kỉnh khác như đam mê, ích kỷ, hận thù, ganh ghét 

và bao tâm tình bất chính khác. Hãy để cho Ngài chiếm trọn căn nhà cuộc đời 

chúng ta và chúng ta sẽ nghe được khúc nhạc du dương của các Thiên Thần:       h            

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm". 

Bình an sẽ tràn ngập căn nhà của chúng ta, niềm vui sẽ tỏa lan trong căn nhà của 

chúng ta, ánh sáng sẽ chan hòa căn nhà của chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài 

chiếm trọn. 

Hôm nay đây, Ngài cũng đang nói với chúng ta như đã từng nói với Gia Kêu:                                      

"Hôm nay đây, Ta sẽ đến và cư ngụ trong nhà ngươi". 

Cách đây 10 năm, giữa quảng trường thánh Phêrô, một con người đến từ một thế 

giới chỉ có đe dọa, sợ hãi đã hô lớn: "Ðừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Ðức Kitô". 

Hãy mở rộng cửa cho Ðức Kitô, chúng ta sẽ được niềm vui trọn vẹn trong tâm hồn. 

Ưu buồn, lo lắng vì không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách trong cuộc sống, 

chúng ta hãy tin tưởng và vui lên vì sự cư ngụ của Chúa Giêsu chính là sức mạnh, 

chính là niềm tin của chúng ta. 

 ( Mẹmaria )  

 

Đinh văn Tiến Hùng - Tổng hợp 


