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Nếu muốn có một tấm hình ‘tươm tất’ không lúc nào tốt và thích hợp cho bằng 

lúc đi dự tiệc cưới của người thân hay bạn bè, vì đó là lúc ăn mặc đẹp nhất. Các 

bà các cô thậm chí còn mua sắm hẳn những bộ cánh mới để đi ăn cưới chứ không 

muốn mặc những bộ đồ cũ dù chúng vẫn còn mới vì đôi khi mới chỉ mặc một lần 

ở một đám cưới khác. 

 

Tại sao chúng ta ăn mặc tươm tất, trang điểm kỹ càng khi đi dự tiệc cưới? Dĩ 

nhiên ai cũng biết vì đó là một ngày đặc biệt của đôi Tân Hôn, hầu như chỉ xảy ra 

một lần trong đời họ. Đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của gia đình hai họ. Chúng 

ta được mời tham dự để chung vui, chẳng những với đôi Tân Hôn, mà với cả gia 

đình thân quyến bạn bè của hai bên. Không có bữa tiệc nào mà vui như tiệc cưới. Không có bữa tiệc nào long 

trọng như tiệc cưới. Chính vì thế, khi đi tham dự tiệc cưới chúng ta thường phải chuẩn bị nhiều thứ ngoài y phục 

đẹp đẽ lộng lẫy, chúng ta còn mang quà để mừng cho đôi Tân Hôn. Nhất là với một tâm thế “hồ hởi, phấn khởi” 

và sẵn sàng “cháy” trong buổi dạ vũ sau bữa tiệc. 

 

Trong Thánh Kinh, hình ảnh “bữa tiệc” ám chỉ hạnh phúc Nước Trời, và hình ảnh “dự tiệc” ám chỉ việc được 

hưởng hạnh phúc ấy. Kitô giáo là đạo của niềm vui vì chúng ta luôn được mời dự tiệc. Nước Trời cũng được ví 

như một tiệc cưới như trong Dụ Ngôn Tiệc Cưới của bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này: “Nước Trời cũng giống 

như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (Mt 22:1). 

 

Trong dụ ngôn này, có nhiều chi tiết chúng ta không hiểu được chẳng hạn như việc “Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh 

các quan khách đã được mời trước”. Gởi thiệp mời rồi lại còn phải mời miệng nữa, sao lạ vậy? Phong tục của 

người Do-thái là khi gởi thiệp mời chỉ là để báo tin thôi, nhưng không đề ngày tháng giờ giấc cụ thể. Chỉ khi chủ 

hôn đã chuẩn bị tiệc sẵn sàng lúc đó mới đi thỉnh quan khách đến dự tiệc. Thế nên, khi các quan khách đến phút 

chót từ chối dự tiệc vì những lý do riêng, thì nhà vua phải cho đầy tớ đi “ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt 

xấu, cũng tập họp cả lại” để cho phòng tiệc cưới đầy thực khách. 

 

Chính vì các người đi đường được ‘lùa’ vào dư tiệc cưới, nên mới xảy ra chuyện có “Một người không mặc y 

phục lễ cưới”. Mới ở ngoài đường vào thì làm sao có y phục lễ cưới mà mặc? Thế mà người ấy lại bị nhà vua 

cho đầy tớ trói chân tay quẳng vào chỗ tối tăm bên ngoài. Đúng là “Oan Thị Kính”. Thực ra, ở đây không phải là 

chuyện quần áo y phục mặc bên ngoài, mà tác giả phúc âm muốn nói đến y phục bên trong khi chúng ta tới dự 

bàn tiệc thánh, tức là phải “mặc lấy” những tâm tình thống hối, tâm tình tạ ơn, tâm tình tôn kính, tâm tình tin yêu 

khi tới dự tiệc thánh do chính Chúa thết đãi.  

 

Nếu bữa tiệc cưới là hình ảnh của Nước Trời, thì chiếc áo cưới tượng trưng cho nếp sống phù hợp với Nước 

Trời. Tự nhiên được mời vào Nước Trời đã là một hồng phúc, cho nên để đáp lại thì phải có một nếp sống phù 

hợp với Nước Trời. Chiếc áo tượng trưng cho cách sống. Chúng ta hãy suy nghĩ về chiếc áo - cách sống hiện tại 

của chúng ta: Nó có tốt hơn, đẹp hơn chiếc áo - cách sống của những người không được ở trong phòng tiệc 

không? Chiếc áo tốt đẹp nhất của người dự tiệc do Thiên Chúa thết đãi chính là sống như Đức Kitô, như lời 

Thánh Phaolô nói : “Anh em hãy mặc lấy con người mới” (Ep 4:24), “Hãy mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3:27) 
 

Trong kỳ đại dịch vừa rồi, rất nhiều người trong chúng ta chợt nhận ra được đến nhà thờ tham dự thánh lễ là một 

hạnh phúc lớn lao. Điều chúng ta “nhớ” khi nhà thờ đóng cửa là những niềm vui được tụ họp bên nhau trong 

“Nhà Chúa” để tham dự thánh lễ. Chúng ta còn thèm được “Rước Chúa” tức được ăn “Bánh Hằng Sống”. Có 

nhiều niềm hạnh phúc chúng ta đang hưởng mà không ý thức, chẳng hạn hạnh phúc được làm con Chúa, hạnh 

phúc được ở trong Giáo Hội, hạnh phúc mỗi tuần được dự tiệc của Chúa… Chỉ khi muốn tham dự thánh lễ mà 

không được dự chúng ta mới thấy quý những hạnh phúc mà chúng ta vẫn nghĩ rằng được hưởng một cách đương 

nhiên. 

 

Do đó, nếu mỗi khi đi dự tiệc cưới chúng ta dành nhiều thời gian để chuẩn bị y phục đẹp đẽ, tươm tất, chỉn chu 

để biểu lộ một tâm tình thích hợp với ngày vui của đôi tân hôn, thì mỗi khi đi dự bàn tiệc thánh, chúng ta cũng 

cần phải chuẩn bị mang trang phục thích hợp với Tiệc Cưới Nước Trời là lòng tin-cậy-mến mà Thiên Chúa đã 

ban cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Được mời dự tiệc là một vinh dự hết sức lớn lao nên chúng 

ta phải tỏ lòng trân trọng tấm lòng và lời mời của Thiên Chúa mà chuẩn bị y phục tâm hồn cho xứng với vinh dự 

lớn lao đó.                Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


