
     LÒNG CHÚA TÍN TRUNG LÀ KHIÊN CHE THUẪN ĐỠ 
 

... Đối với gia đình chúng tôi, mối quan hệ thiêng liêng thân tình với THIÊN CHÚA tiến triển theo 

nhịp độ lớn mạnh và phát triển nhân số trong mái ấm gia đình. 

 

Khi mới lấy nhau thì có sự khác biệt giữa mức sống đạo của hai vợ chồng. Nếu đối với tôi là vợ - 

Laurence - câu chuyện thành hình và phát triển Đức Tin Công Giáo không bao giờ bị gián đoạn, thì, 

đối với hiền phu tôi - Nicolas - thì anh chỉ trở lại với Đức Tin và với việc sống đạo khi chúng tôi đã 

nên duyên vợ chồng. Và điều kỳ diệu hơn nữa là mức sống đạo nhiệt thành của anh cứ tăng thêm 

mãi theo con số 4 đứa con lần lượt chào đời. 

 

Bắt đầu là lễ Rửa Tội của con, rồi con đi học giáo lý chuẩn bị Xưng Tội Rước Lễ lần đầu. Tiếp đến, 

con dọn mình cử hành nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin và lãnh bí tích Thêm Sức. Sau đó chúng tôi 

thay đổi nghề nghiệp và dấn thân nhiều hơn trong các hoạt động tông đồ của giáo xứ và của giáo 

phận. 

 

Hiện tại cả 4 đứa con đã qua tuổi dậy-thì và bước vào tuổi trưởng thành nên hai vợ chồng chúng tôi có thể đi làm xa nhà với giờ 

khắc khác biệt nhau. Do đó chúng tôi gặp vấn đề khó khăn trong việc dung hòa giữa thời khóa biểu học hành của con cái với giờ  

làm việc sáng-chiều-tối của hai vợ chồng. Trong tuần thì rất khó để toàn gia đình quy tụ vào buổi đọc kinh tối. Nhưng chúng tôi 

đề ra một phương thế để người vắng mặt cũng hiện diện: 

- Đặt 1 cây nến cho mỗi người và tất cả 6 cây nến đều thắp sáng ngay cả khi có người vắng mặt. 
 

Vì thế, buổi đọc kinh tối chung vào cuối tuần quan trọng nhất và thâm sâu nhất đối với toàn thể gia đình. Chúng tôi kéo buổi đọc 

kinh dài thêm một chút để mỗi người có thể trình bày các ý nguyện riêng. 

 

Giờ đây thì mỗi thành viên gia đình rất thích san sẻ trao đổi các sinh hoạt cá nhân cũng như sinh hoạt chung của gia đình. Tương 

tự như thế, vào các bữa ăn ngày Chúa Nhật, chúng tôi thường nói lại các ý tưởng của bài giảng Thánh Lễ hoặc chúng tôi giải 

thích cho các con biết về các sinh hoạt các đề tài mà chúng tôi bàn thảo trong Nhóm Đức Bà. (Nhóm Đức Bà quy tụ các bậc cha 

mẹ Công Giáo để giúp nhau sống đạo và giáo dục con cái). Chúng tôi cũng kể cho các con nghe về các hoạt động tông đồ nơi 

Nhóm Mục Vụ Giáo Xứ. 

 

Về phần các con thì kể lại các sinh hoạt nơi Trại Hướng Đạo, Lễ Hội Giới Trẻ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Lễ tôn phong 

chân phước Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 1-5-2011 tại thủ đô Roma và gần đây nhất là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 

XXVI diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. 

 

Với tất cả những điều chúng tôi vừa trình bày, thật ra suốt lộ trình của toàn thể gia đình, không phải lúc nào cũng trôi chảy êm 

xuôi, có nắng ấm và có hoa tươi thơm ngát! Không! Gia đình chúng tôi cũng nếm mùi cay đắng khi các con bước vào tuổi dậy-thì 

gặp khủng hoảng Đức Tin, không muốn đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ hoặc không có mặt trong các buổi đọc kinh chung vào 

ban tối. Nhưng cả hai vợ chồng cương quyết kiên trì trong việc sống đạo, nêu gương sáng cho các con sống đạo và nhất là giữ 

vững ý chí truyền đạt cho các con những gì chúng tôi nghĩ là cần thiết và tốt đẹp nhất cho việc xây dựng tương lai của các con. 

Và chúng tôi bắt đầu thoáng trông thấy hoa quả những cố gắng của chúng tôi. 

 

Chứng từ của Ông bà Laurence và Nicolas Cherruaud thuộc giáo phận Rennes (Tây Bắc Pháp). 

 

... Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN 

CHÚA, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù 

giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên 

che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm 

tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa .. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người 

truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có 

thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, 

người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt ngèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và 

ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)). 
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