
               GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO HẠNH PHÚC 
 

Xin giới thiệu chứng từ của cặp vợ chồng Công Giáo người Pháp, ông bà 

Jacqueline và Jean-Philippe Alsac với tựa đề: ”Hôn nhân, một thực tại 

bền vững”. 

 

Trong mọi thực tại phàm nhân thì kết ước giữa một người nam và một 

người nữ trong hôn nhân chắc chắn là thực tại đẹp nhất. Người thời đại 

chúng ta không lầm khi xếp hôn nhân lên hàng đầu trong các bảng thăm 

dò ý kiến: 

- Điều gì mang lại hạnh phúc? 

 

Hôn nhân không phải chỉ thuần túy là cơ chế nhân trần nhưng là thành 

ngữ nằm trong chương trình của THIÊN CHÚA khi dựng nên loài người, đặc biệt là khi người nam và người nữ ước ao kết hợp 

bằng mối quan hệ vợ chồng. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Khi đáp lời THIÊN CHÚA mời gọi 

vào đời sống lứa đôi, hai vợ chồng Công Giáo chẳng những dấn thân vào con đường hạnh phúc mà còn đi vào con đường thánh 

thiện nữa. 

 

Hôn nhân đúng thật là cuộc hành trình cùng làm chung, bởi vì, chính dọc dài cuộc sống vợ chồng mà đôi bạn đời làm lớn mạnh 

tình yêu: hiểu nhau hơn, chịu đựng nhau hơn, mỗi người chú ý đến bạn đời mình hơn, học cách tha thứ lẫn nhau và chấp nhận 

nhau với lòng khoan dung. Hai vợ chồng sống mối hiệp thông thể xác và con tim, cùng nhau dâng hiến để giáo dục con cái, thích 

thú theo sát công việc của bạn đời, chia sẻ trong niềm trìu mến lẫn nhau về những gì mỗi người mang tận nơi sâu thẳm của 

mình. Đôi bạn đời mang chung gánh nặng lo âu của mỗi người, đặc biệt là của gia đình của người thân yêu, và giúp đỡ lẫn nhau 

trong đời sống thiêng liêng. 

 

Dĩ nhiên cũng có thất bại trong đời sống hôn nhân và việc làm lại từ đầu, bởi vì trong mọi cuộc sống đều chen lẫn thiện và ác. Vì 

thế chiến đấu là chuyện hàng ngày, được thực thi trong niềm hy vọng và được đặt nền tảng trên Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng 

mà cả hai vợ chồng đều có thể rước vào lòng mỗi khi cùng tham dự Thánh Lễ hoặc có thể dâng lên Ngài lời nguyện cầu vào các 

buổi đọc kinh chung trong gia đình. 

 

Đó chính là điều mà người nam và người nữ cùng nhau chung xây cái thực tại phàm nhân và thiêng liêng của tình yêu bền vững 

là hôn nhân. 

 

... Đi vào thực tế, xin trích dẫn chứng từ của bà Maylis một bà mẹ Công Giáo với tựa đề: ”Nghệ thuật làm mẹ gia đình đông 

con trong cuộc sống thường nhật”. 

 

Tiếp nhận một đứa con là một niềm hạnh phúc bao la được gia tăng nơi gia đình chúng tôi, bởi vì chúng tôi có đến 6 đứa con, 

tuổi từ 16 đến 2. Đó cũng là khởi đầu một cuộc phiêu lưu vừa đẹp vừa dài. 

 

Cuộc sống của tôi là bà mẹ gia đình thật bận rộn với đàn con ồn ào liếng thoắng và đầy tràn sức sống. Tôi có nhiệm vụ giáo dục 

các con, cho chúng ăn, cho chúng mặc, dạy dỗ chúng và mở rộng con tim cùng tầm nhìn của chúng ra ngoài thế giới. Một ngày 

trôi qua thật nhanh với đủ thứ công việc linh tinh. Tôi xin phép liệt kê một danh sách nghe cho vui: đi chợ, làm bếp, quét dọn 

nhà cửa, sửa các vật dụng bị hư hỏng, giặt ủi quần áo, đưa con đến trường, giúp con làm bài ở nhà, rồi tiếp rước bạn bè v.v. và 

v.v. 

 

Trên lý thuyết thì tôi là cái cực đứng yên của gia đình, cái cực mà người ta có thể đặt niềm tin tưởng vì luôn luôn sẵn sàng tươi 

cười tiếp đón nồng hậu. Nhưng trên thực tế thì có hơi khác một chút. Bởi lẽ tôi thường mệt mỏi bị căng thẳng và đôi lúc tự hỏi: 

”làm thế nào để phân chia các công việc phải chu toàn trong một ngày và có thể sống sót trong cái gia đình điên đảo này!” Thế 

nhưng, thế nhưng, với chút đầu óc biết tổ chức, với một liều thuốc mạnh về sự thích ứng và nhất là, với rất nhiều tình yêu, cuộc 

sống sẽ trở nên dễ dàng xuôi chảy và tuyệt đẹp cho hết mọi thành viên của gia đình! 



 

Nghe đến đây thì hẳn quí vị hiểu cách dễ dàng rằng tôi không phải là bà mẹ gương mẫu, nhưng trước hết và trên hết, tôi là một 

bà mẹ hạnh phúc! 

 

Tận nơi sâu thẳm lòng tôi có một niềm vui bao la. Chính niềm vui này khiến tôi ngước mắt nhìn Trời Cao và dâng lời cảm tạ 

THIÊN CHÚA. Tôi thường cười to một mình hoặc tủm tỉm cười một mình. Tôi tự nhủ: ”mình đúng là một bà mẹ ngây ngô khờ 

khạo, nhưng là một bà mẹ hạnh phúc!” 

 

Tôi hạnh phúc bên cạnh đức lang quân, hạnh phúc nhìn đàn con lớn lên, tươi cười và phát triển như những đóa hoa. Hạnh phúc 

ngay từ lúc mở mắt thức giấc khi nghe tiếng đàn con ríu rít gọi chào cha mẹ. Hạnh phúc vì được hạnh phúc. Đơn sơ thế thôi. Và 

tôi tin tưởng vững chắc rằng: 

- Hạnh phúc rất dễ lây! 

 

... Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa GIÊSU để thử Người. Họ nói: ”THưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ 

lý do nào không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Các ông không đọc thấy điều này sao: Thưở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã dựng nên 

con người có nam có nữ. Và Người đã phán: ”Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một 

xương một thịt”. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì THIÊN CHÚA đã phối hợp, loài 

người không được phân ly” (Matthêu 19,3-6). 

 

(”Église d'Albi”, Bulletin bimensuel diocésain des catholiques du Tarn, Église catholique en pays tarnais, No 18 - mercredi 26 

Octobre 2011 - 138e année, trang 6) 
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