
TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU CHỨ KHÔNG VÌ ÁP LỰC 

 

... Anh Chị Charlotte và Olivier, người Pháp, lấy nhau từ năm 

2005 và có 3 con: Marguerite, Bernard, Anne và đứa con thứ tư 

chào đời vào tháng 9 năm 2011. Anh Olivier là chuyên viên kế 

toán. Chị Charlotte là giáo sư toán học, nhưng Chị xếp lại nghề 

nghiệp và ở nhà làm việc nội trợ. Đôi vợ chồng Công Giáo trẻ cố 

gắng dành một chỗ quan trọng cho việc CẦU NGUYỆN ngay 

trong cuộc sống thường ngày nơi gia đình. Xin nhường lời cho 

Anh Chị. 

Vào chính ngày làm lễ thành hôn, chúng tôi đem đặt dưới chân 

bàn thờ một bản sao ảnh Thánh Giá nhà thờ San Damiano mà 

người ta thường gọi là Thánh Giá thánh Phanxicô thành Assisi 

(1181-1226). Nơi mặt bên kia của ảnh Thánh Giá có chữ ký của 

tất cả những người tham dự lễ thành hôn của chúng tôi. Rồi 

chúng tôi mang ảnh Thánh Giá về đặt ở phòng khách và dành 

một chỗ riêng làm nơi cầu nguyện. Chính trước ảnh Thánh Giá này mà - cùng với các con - chúng tôi quy 

tụ vào ban sáng và vào ban tối để cầu nguyện chung. Các con chúng tôi đã quen và biết rõ chỗ dành 

riêng cho việc cầu nguyện nên chúng rất kính trọng chỗ này. 

Chúng tôi nghĩ ra một phương thức cầu nguyện gồm bốn điểm chính: 

- Chúc Tụng - Cảm Tạ - Xin Tha Thứ - và Cầu Xin. 

Chúng tôi trang hoàng chỗ cầu nguyện tùy theo niên lịch Phụng Vụ. Mùa Giáng Sinh thì Máng Cỏ thay 

thế cho Thánh Giá. Mùa Phục Sinh thì chúng tôi đặt Ảnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ Sống Lại. Vào Lễ Các 

Thánh và Lễ Các Đẳng Linh Hồn thì chúng tôi đặt tấm thảm có hình Các Thánh và Các Người Quá Cố thân 

yêu của Gia Đình. 

Chúng tôi cố gắng tìm ra các nghi thức sáng tạo hầu giúp cho các buổi cầu nguyện chung trong gia đình 

luôn sống động và sốt sắng. Chúng tôi hoàn toàn ý thức rằng Cầu Nguyện Chung thật quan trọng đối với 

chính chúng tôi và con cái chúng tôi. 

Đối với sinh hoạt gia đình, chúng tôi muốn gia tăng giá trị của Ngày Chúa Nhật. Sau Thánh Lễ, chúng tôi 

trở về nhà quây quần bên nhau nơi mái ấm để tận hưởng thời gian giải trí chung. Rồi chúng tôi ra chơi 

ngoài vườn để dẹp qua một bên các công việc trong nhà. Khoảng thời gian chung này là một phúc lành 

thắt chặt mối quan hệ giữa Cha Mẹ và Con Cái. Chúng tôi cũng dành ra chút thời giờ để viếng thăm hàng 

xóm láng giềng và điện thoại hỏi thăm bạn bè. Chúng tôi làm tất cả với tâm tình hoàn toàn tự nhiên và 

thật nhưng-không. Chúa Nhật đúng là Ngày Lễ và là Ngày Nghỉ Ngơi. 



Chúng tôi cũng có một góc nhỏ cho cuộc sống lứa đôi. Chẳng hạn 

hàng năm chúng tôi dành ra một cuối tuần để thư-giãn mà không có 

con cái. Chúng tôi dạo chơi thăm viếng một thành phố nào đó. 

Chúng tôi dành thời giờ để yêu nhau và để đối thoại hầu hiểu biết 

nhau hơn. Chúng tôi cũng dành ra một hay hai cuối tuần trong năm 

để sống cảnh cô-tịch nơi một Đan Viện. Vào dịp đó, mỗi người chúng 

tôi có dịp nhớ lại hồng ân bí tích hôn phối và điều chỉnh cuộc sống cá 

nhân dưới cái nhìn yêu thương quan phòng của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. 

Trong việc giáo dục con cái chúng tôi đặc biệt chú ý đến yếu tố tình 

yêu. Chúng tôi nhớ lời thánh François de Sales (1641-1697) nói: ”Tất 

cả vì Tình Yêu chứ không vì áp lực”. Do đó chúng tôi muốn các con 

thi hành mọi công tác nho-nhỏ cách vui lòng chứ không bị ép buộc. 

Chúng tôi muốn các con hiểu và tự ý thu xếp giấy bút và đồ chơi sau khi học và chơi xong. 

Chúng tôi rất thích xem truyền hình. Nhưng vì biết rõ hiểm nguy nếu chúng tôi xem truyền hình hàng 

giớ, hàng giờ, nên chúng tôi quyết định không mua máy truyền hình. Và chúng tôi nhận thấy là nhờ đó 

chúng tôi có được bầu khí thật thinh lặng để cầu nguyện chung vào ban tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng 

chúng tôi vẫn có thể xem chung một DVD trên máy vi tính. Và mỗi lần như thế, chúng tôi tận hưởng các 

giây phút tuyệt diệu! 

Cầu Nguyện Chung trong Gia Đình không phải luôn luôn là chuyện dễ làm. Nhưng khi thực hành được thì 

Cầu Nguyện Chung trở thành phương thế giúp chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn, dễ dàng tha thứ 

cho nhau hơn, biết động lòng trắc ẩn hơn và cùng nhau vượt thắng khó khăn thử thách. Cầu Nguyện 

Chung là một cuộc chiến đáng được toàn thể Gia Đình ra công gắng sức. Một bài hát ngắn trước mỗi 

bữa ăn là phương thế thần diệu nhắc các con chúng tôi nhớ đến sự hiện diện của THIÊN CHÚA. THIÊN 

CHÚA vô cùng yêu thương trìu mến. Nếu chúng tôi nhớ đến THIÊN CHÚA, kết hiệp mật thiết với THIÊN 

CHÚA và kêu xin Ngài trợ giúp thì tức khắc THIÊN CHÚA hiện diện. Ngài hiện diện như không khí chúng 

ta hít thở. 

... ”Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào 

bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu. Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh 

bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến 

mãi muôn đời muôn năm” (Thánh Vịnh 131(130). 

(”DBA Don Bosco Aujourd'hui”, Numéro Spécial Été 2011, Bulletin Salésien - Bimestriel - Juillet-Aout 

2011, 132è Année, No 965, trang 28-29). 
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