
  LẠY THIÊN CHÚA, CON DẠO KHÚC HẠC CẦM TẠ ƠN NGÀI THÀNH TÍN!  

 

 
Ông bà René và Marie-Laure Regost lấy nhau cách đây đúng 20 năm và có 4 con: 

Thomas 18 tuổi, Marie 15 tuổi, Claire 13 tuổi và Anne-Laure 11 tuổi. Gia đình sống tại 

Pelves một làng nhỏ với 700 dân cư ở Pas-de-Calais miền Bắc nước Pháp. Đây là một 

gia đình Công Giáo thật hòa điệu trong âm nhạc và ý hợp tâm đồng nơi mái ấm. Thật 

vậy, ông René điều khiển một ban nhạc trong đó có bà Marie-Laure thổi kèn 

Saxophone, Thomas thổi kèn clarinette, Marie thổi sáo, Claire thổi kèn trompette và 

út Anne-Laure thổi kèn tuba. Gia đình Regost đặt Đức Tin nơi trung tâm cuộc sống và 

mỗi đứa con đều có chút ý nghĩ riêng về nghề nghiệp sẽ chọn lựa trong tương lai. 

 

Chẳng hạn út Anne-Laure muốn trở thành bác sĩ thú y, bé Claire làm bác sĩ nhi đồng, Thomas làm 

việc nơi hãng xe. Trong khi đó thì Marie hướng về ngành xã hội. Cô thiếu nữ muốn trở thành nhà giáo 

dục cạnh các người tàn tật. Marie nói: Với giáo phận Arras, con đã có thể đi hành hương Lộ-Đức. Tại 

trung tâm thánh mẫu con làm nhân viên thiện nguyện. Nơi khách sạn có rất nhiều người tàn tật. 

Chúng con có bổn phận chăm sóc các người tàn tật. Bên cạnh người tàn tật con cảm thấy thật hạnh 

phúc. Người tàn tật nhìn cuộc đời với một ánh mắt khác. Họ luôn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. 

Người tàn tật không bao giờ biến các vấn đề thành phức tạp. Trái lại họ sống rất giản dị. Tiếp xúc với 

người tàn tật đã thay đổi nếp sống và tâm tình của con. Con nhìn đời với một nhãn quan mới. 

 

Marie và Claire là thành viên của Hội Công Giáo Tiến Hành ngành thiếu nhi. Bé út Anne-Laure đang 

chuẩn bị làm lễ tuyên xưng Đức Tin. Bé nói: Con sung sướng đi học giáo lý và rất thích cầu nguyện. 

Thật dễ dàng. Thật đơn sơ. Giống như tại gia đình vào dịp lễ Giáng Sinh chúng con cầu nguyện nơi 

hang đá trước tượng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Chúng con cầu nguyện cho những người đau yếu, cho 

những ai kém may mắn và chúng con xin Chúa luôn ở với chúng con. 

 

Trong khi đó thì trưởng nam Thomas được hồng phúc tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2011 tại thủ đô 

Madrid với giáo phận Arras. Thật là một kinh nghiệm nhớ đời. Thomas nói: Con sẽ không bao giờ quên 

một cuộc tập họp vĩ đại của giới trẻ toàn thế giới. Trước khi lên đường đi Madrid chúng con có buổi 

canh thức cầu nguyện nơi nhà thờ chính tòa và cuộc rước kiệu. Tại thủ đô Madrid con rất thích các 

buổi học giáo lý. Điều này giúp con đào sâu Đức Tin, suy tư về cuộc đời con khi đối chiếu với các bạn 

trẻ khác cũng như khi tiếp xúc với các phó tế và Linh Mục tháp tùng chúng con. 

 

Về phía cha mẹ, ông bà René và Marie-Laure ở trên cùng một tần số với con cái trong vấn đề giáo 

dục. 

 

Bà Marie-Laure. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến một số giá trị như: lòng tôn kính, tính sẵn sàng phục 

vụ và sự lễ độ. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần phải dấn thân đến cùng. Làm bất cứ công việc gì thì 

phải làm đến nơi đến chốn. Chúng tôi cũng quyết định không đặt máy truyền hình nơi nhà bếp. Như 

thế mỗi bữa ăn tối là một dịp cả gia đình quy tụ và chia sẻ về những gì xảy ra trong ngày. Không có 

chuyện cấm kỵ hay dấu diếm. Nếu có vấn đề rắc rối, các con bàn thảo với nhau rồi cha mẹ góp ý để 

giải quyết. 

 

Ông René. Chúng tôi cũng quyết định mua một xe cắm trại. Như thế chúng tôi có thể dành thời giờ 

để đi vòng quanh nước Pháp, thăm viếng các bảo tàng viện, vv. Các cuộc du hành giúp mở mang tầm 

nhìn, hướng tinh thần đến những vấn đề khác. Cả gia đình cùng giải trí. Các chuyến đi bằng xe cắm 

trại là một phương thế rất tốt để mỗi người biết chú ý đến người khác và biết sống chung với nhau. 

 

Ông René và bà Marie-Laure Regost. Sự hiện diện của THIÊN CHÚA nơi trung tâm gia đình được 



chúng tôi sống trong thực tại mỗi ngày. Khi cố gắng họa lại hình ảnh của THIÊN CHÚA chúng tôi bỗng 

ý thức về cách chúng tôi sống như thế nào trong gia đình và trong mối tương quan vợ chồng. Điều này 

tượng trưng cho một cái gì đó thật quan trọng trước mắt chúng tôi. Chúng tôi cố gắng làm sao để mỗi 

phần tử trong gia đình đều có chỗ đứng riêng và có cơ hội phát triển tại nơi mình đang sống. 

 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. 

Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, 

nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài 

chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm 

những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, 

chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài 

sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài 

thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng 

con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui 

sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả thật Ngài công minh!” (Thánh Vịnh 

71(70) 14-17+19-24). 

 

(”DBA Don Bosco Aujourd'hui”, Numéro Spécial Été 2012, Bulletin Salésien - Bimestriel - Juillet-Aout 

2012, 133è Année, No 971, trang 28-29) 
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