
HẠNH PHÚC VỚI HỒNG ÂN ĐÀN CON 9 ĐỨA 

 

Ông Ney José Araujo Kloster là kỹ sư kiêm giảng sư tại 

đại học Kỹ Thuật Liên Bang Paranà bên nước Brasil. Bà 

Jecyleine Pereira Kloster là nữ điêu khắc kiêm nội trợ 

gia. Ông bà là thành viên đời của Giám Hạt Tòng Nhân 

OPUS DEI và là song thân của đàn con 9 đứa - 4 trai 4 gái 

- tuổi từ 22 đến 2. Xin nhường lời cho ông bà nói về niềm 

hạnh phúc gia đình đông con. 

Ông Ney José. Chúng tôi đến từ thành phố Campo 

Mourão thuộc bang Paraná. Chúng tôi gặp nhau và đính 

hôn rất sớm. Năm ấy tôi 18 tuổi. Tôi đính hôn với chủ ý đi 

đến hôn nhân và có con cái. Trong khi hôn thê tôi không 

có cùng ý nghĩ. Nàng rất sợ mang thai và sinh con, bởi vì trong đầu óc nàng lúc ấy, sinh con đồng nghĩa 

với hiểm nguy và chết chóc. Nàng không muốn có con, và càng không muốn có nhiều con. Tôi nói với 

nàng: ”Nhưng nếu chúng ta lấy nhau rồi dùng thuốc ngừa thai thì anh không cảm thấy thoải mái, và chắc 

chắn cũng không có công hiệu, và như thế, chúng ta sẽ sống khổ sở!” Hôn thê tôi trả lời khôi hài: ”Được 

rồi, em đặt thêm điều kiện là em sẽ chết sau đó, anh đồng ý không?” Dĩ nhiên tôi chấp nhận điều kiện, 

bởi vì, sống hay chết đâu có thuộc quyền và khả năng của tôi! Và chúng tôi lấy nhau. 

Bà Jecyleine. Khi chúng tôi chính thức kết hôn, mọi sự thay đổi hết. Sự can đảm đến từ Đức Tin Công 

Giáo, đến từ bí tích Hôn Phối, đến từ niềm ý thức chúng tôi là con cái THIÊN CHÚA. Chính vì là con cái 

Chúa, chúng tôi sẽ không thiếu thốn gì. Chính THIÊN CHÚA sẽ ra tay trợ giúp khi cần thiết. Đó là niềm tin 

tưởng vững chắc nhất của chúng tôi. 

 Ông Ney José. Một xác tín tôi học được từ OPUS DEI: THIÊN CHÚA là CHA. Và lúc gặp khó khăn, toàn gia 

đình chúng tôi cùng nhau lần hạt Mân Côi. Thời gian đầu của cuộc hôn nhân, tôi làm ăn bị thua lỗ nặng 

nề. Nhưng tôi luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Ngài là CHA. THIÊN CHÚA yêu thương loài 

người hơn cả tình thương chúng ta dành cho con cái. Rồi khi gặp khó khăn, tôi kín múc niềm an ủi từ con 

cái, từ hiền thê và nhất là từ ơn thánh Chúa. Chúng tôi thường xuyên tham dự Thánh Lễ và lãnh bí tích 

Giải Tội. 

Bà Jecyleine. Con cái chúng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì thuộc về gia đình đông anh chị em. 

Chẳng hạn trưởng nam João Paulo là đứa con đầu tiên phải từ giã gia đình đi học nơi xa. João Paulo luôn 

cảm thấy nhung nhớ, thiếu thốn bầu khí ấm cúng của gia đình. Đối với chúng tôi, mỗi đứa con chào đời 

mang theo niềm vui lớn đến từ THIÊN CHÚA. Càng đông con càng hưởng nhiều hạnh phúc. 

Trưởng nữ Maria Cecilia góp lời với Cha Mẹ. Con và tất cả anh em chúng con được hồng phúc sinh ra 

trong một gia đình tràn đầy tình thương. Ngay từ thơ bé chúng con đã cảm nhận tình thương và cách 

thức thông truyền tình thương cho người khác. Mỗi khi có em nhỏ chào đời, con thấy tình yêu giữa Cha 

Mẹ tăng thêm, rồi cũng tăng thêm cho mỗi anh em chúng con và cho em bé mới sinh ra. Riêng con, con 



luôn cảm nhận tình thương của Cha Mẹ y như thể con là ái nữ duy 

nhất. Vì thế, con nghĩ rằng, hiện tại chúng con là 9, nhưng nếu con 

số này tăng gấp đôi thành 18, thì tình thương của Cha Mẹ con lại 

càng rộng lớn bao la hơn. 

Quan sát nếp sống của Cha Mẹ thì con hiểu rằng, khi hai người 

quyết định lấy nhau thì không phải để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng 

mình mà là để xây dựng hạnh phúc cho người bạn đời. Điều này 

chứng tỏ sự khác biệt giữa hôn nhân Công Giáo và các cuộc chung 

sống ngoài hôn nhân. Mối quan tâm săn sóc mà Cha Mẹ dành cho 

con cũng như cho anh cả con, gợi hứng cho con rất nhiều. Con cũng 

quan tâm chăm sóc như thế cho từng em nhỏ với tư cách là Chị Cả 

trong gia đình đông anh em. 

Tình yêu nhận được từ Cha Mẹ thôi thúc anh em chúng con quảng 

đại trao lại cho tha nhân. Đó là người chúng con có dịp gặp trong 

giao tế ngoài xã hội hay nơi học đường. Hoặc là người nghèo đến gỏ cửa xin chúng con giúp đỡ. Đó cũng 

là bạn đời tương lai hoặc những người chúng con sẽ tiếp xúc trong các công tác tông đồ, bác ái từ thiện. 

... ”Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có 

người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả! 

Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm; một mình làm sao mà ấm được? Một mình dễ bị tấn công, có 

hai người ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt? Người trẻ nghèo mà khôn thì hơn ông vua 

già mà dại vì không còn biết đón nhận lời khuyên” (Sách Giảng Viên 4,9-13). 

(”Araldi del Vangelo - Salvami Regina”, Associazione Internazionale di Diritto Pontificio, n. 69, Gennaio 

2009, trang 26-27) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


