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Gia đình ông bà Renaud và Bernadette Chaboussou - người 

Pháp - sinh hạ 7 người con. 1 bé trai qua đời lúc 2 tháng rưỡi. 

Còn lại 4 gái 2 trai. Cả hai ông bà tham gia các hoạt động tông đồ 

mục vụ gia đình tại xứ đạo cũng như trên bình diện giáo phận, 

miền và toàn quốc. Bà Bernadette là y tá. Ông Renaud là kỹ sư 

làm việc cho hãng thuốc Pfizer. Có một thời ông Renaud ước 

muốn trở thành phó tế vĩnh viễn, nhưng ông phải từ bỏ ý định vì 

lý do thiếu giờ. 

Thật ra cuộc sống đạo và thông truyền Đức Tin nơi gia đình 

Chaboussou không dễ dàng. Bởi lẽ ông bà tôn trọng tự do chọn 

lựa của con cái. 

Ông Renaud xuất thân từ gia đình hiền mẫu Công Giáo và thân 

phụ Tin Lành. Khi trưởng thành, ông chọn phía Giáo Hội Công Giáo. Bà Bernadette chào đời trong gia 

đình Công Giáo đạo đức và đông anh chị em. Cha mẹ bà vốn là hướng-đạo-sinh nên giáo dục con cái 

trong bầu khí thật cởi mở đối với tha nhân. Căn nhà lúc nào cũng đông đảo khách khứa: tấp nập kẻ ra 

người vào! 

Đôi bạn trẻ Bernadette và Renaud quen nhau dịp hành hương sinh viên rồi tiến đến chỗ thành hôn. Lấy 

nhau, hai người ước muốn cho ra đời đông đảo con cái. Hai ông bà đơn sơ làm chứng: 

- Chúng tôi không có lý thuyết nào về việc giáo dục Đức Tin cho con cái. Ngay từ đầu chúng tôi chỉ có mơ 

ước nhỏ bé. Đó là hết lòng yêu thương cũng như trìu mến chăm sóc con cái. Về phương diện thiêng 

liêng, trái tim cần lớn lên. Do đó, lời chúc lành và kinh nguyện đọc bên cạnh chiếc nôi là phương thế hữu 

hiệu nhất giúp trẻ thơ làm quen với sự hiện diện của THIÊN CHÚA, Chủ Tể trời đất muôn vật. 

Về việc sống đạo, gia đình Chaboussou tuân giữ việc đi lễ Chúa Nhật, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh 

chung nơi gia đình. Con cái gia nhập hai phong trào ”Thức Tỉnh Đức Tin” và ”Canh Tân Trong Thánh 

Linh”. 

Riêng bà Bernadette và ông Renaud thường xuyên tham dự các buổi gặp gỡ các Cặp Vợ Chồng Công 

Giáo. Chính các hoạt động thiêng liêng ấy giúp gia đình Chaboussou biến đổi từ từ. Ông bà nói: 

- Chúng tôi dành thời giờ cầu nguyện chung với con cái. Cầu nguyện hàng ngày khi chúng còn nhỏ và 

hàng tuần khi chúng đã lớn. Chúa Nhật, ngoài việc tham dự Thánh Lễ còn có thêm việc suy gẫm Lời 

Chúa. Con cái chia sẻ những gì chúng cảm nghĩ tự đáy lòng.. Chúng tôi giáo dục và thông truyền Đức Tin 

bằng chính cuộc sống. Chúng tôi sống sâu xa Đức Tin và dành thời giờ phụng sự THIÊN CHÚA cũng như 

giúp đỡ tha nhân. 

Bà Bernadette nhấn mạnh: 



- Đức Tin là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA, nhưng cha mẹ thông 

truyền Đức Tin cho con cái bằng chính cuộc sống Đức Tin của 

mình. 

”Giáo huấn và thông truyền Đức Tin cho con cái bằng chính 

gương sống” là phương châm của ông bà. Còn lại, ông bà tôn 

trọng tự do tôn giáo của con cái. Ông bà nói: 

- Chúng tôi cùng sống Đức Tin trong gia đình. Nhưng cuộc gặp gỡ 

thân tình với THIÊN CHÚA phải là một cuộc gặp gỡ cá nhân riêng 

tư. Chính THIÊN CHÚA hoàn toàn tự do và làm chủ trong việc 

chọn lựa thời điểm thuận tiện cho cuộc gặp gỡ giữa Ngài với linh 

hồn. Trong tư cách làm cha làm mẹ, chúng tôi có nhiệm vụ tha 

thiết cầu xin cùng THIÊN CHÚA để Ngài sớm ban ơn lành cho đứa 

con nào còn ở xa trên con đường Đức Tin hoặc chưa sống đạo thực sự. 

... ”Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi 

sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì 

ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng THIÊN CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương. Vì họ 

sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được THIÊN CHÚA dời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ 

bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ 

sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ 

trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài” (Khôn Ngoan 4,7-13). 

(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du Sacré Coeur, Septembre/2000, trang 14-16) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 


