
TIN YÊU TRONG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 

 

Chúng tôi là một gia đình trẻ sống tại Montesilvano, thị trấn 

nhỏ nằm cạnh biển ở Abruzzo (Trung Ý). Trưởng gia đình là 

Ba Luca và cô công-chúa tí-hon lên 7 tuổi tên Chiara. Tôi và 

Luca lấy nhau từ hơn 10 năm nay, nhưng chúng tôi yêu nhau 

gần 21 năm qua. 

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng giản dị như bao câu 

chuyện tình yêu khác, nhưng đối với riêng chúng tôi thì nó lại 

mang nét đặc thù, cao cả và tuyệt đẹp! Bởi vì, chính THIÊN 

CHÚA đã thực hiện và còn tiếp tục thực hiện giấc mơ lành 

thánh của Ngài trên cuộc đời chúng tôi. 

Cuộc sống lứa đôi chúng tôi mang đủ màu sắc: vui buồn, 

sướng khổ, lao nhọc và khó khăn. Cùng lúc chúng tôi hưởng 

nếm không biết bao nhiêu dịu ngọt êm ái của tình yêu do cuộc 

sống chung mang lại. Ban đầu, lúc mới gặp nhau, chúng tôi cứ 

ngỡ đây là cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua rồi sẽ biến mất. Ai 

ngờ, đó lại là cuộc gặp gỡ định mệnh, bởi lẽ càng có dịp gặp 

nhau chúng tôi càng ngạc nhiên khám phá ra nhau và đi đến 

chỗ yêu nhau đậm đà thắm thiết! 

Tình yêu và niềm vui trong cuộc gặp gỡ giúp chúng tôi nhận ra khác biệt giữa hai người, đồng thời ý thức 

rằng các khác biệt bổ túc và hòa điệu theo đúng chương trình của THIÊN CHÚA khi dựng nên người nam 

và người nữ. Và cho đến nay chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng chiêm ngắm nét cao cả của mầu nhiệm tình 

yêu đôi lứa. 

Đức Tin và Tình Yêu là đôi chân vững chắc chúng tôi dùng để bước đi trong cuộc đời. Đó cũng là 2 hồng 

ân cao quí nhất THIÊN CHÚA trao ban cho chúng tôi và đến phiên mình, chúng tôi muốn thông truyền lại 

cho ”cô công-chúa bé-nhỏ mĩ-miều” của chúng tôi: bé Chiara. Như bao gia đình Công Giáo khác đang 

sống trong bầu khí xã hội tục hóa, vô thần và hưởng thụ ngày nay, chúng tôi cũng cảm thấy thật lo âu. 

Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp cho ”cô con gái cưng” càng lớn khôn càng khám phá ra niềm vui và 

sức mạnh của Đức Tin. Đức Tin duy nhất đặt nơi THIÊN CHÚA là CHA Nhân Hậu Vô Biên. Đây cũng là đề 

tài mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhắn nhủ chúng tôi trong Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 

V tại Valencia bên Tây-Ban-Nha hồi tháng 7 năm 2006 (1-9/7/2006). Đức Thánh Cha khuyến khích cha 

mẹ thông truyền Đức Tin cho con cái trong bầu khí ấm êm của gia đình. 

Trong một thế giới mà hôn nhân và gia đình đang bị giao động vì những lực lượng sự dữ quấy phá - như 

hôn nhân đồng phái, sống chung không kết hôn - các đôi vợ chồng trẻ Công Giáo chúng tôi được mời gọi 

nêu cao giá trị của gia đình và làm chứng rằng: sống thánh thiện trong cuộc sống lứa đôi là điều có thể 

thực hiện được. Đây là nghĩa vụ khó khăn nhưng cần thiết, nếu chúng ta không muốn để cho niềm vui và 



ánh sáng Đức Tin bị tắt lịm đi. Niềm hy vọng Công Giáo giúp 

chúng ta tin rằng gia đình không phải là ảo tưởng, là huyền 

thoại, mà là thực tại vững chắc giúp chúng ta nhìn về tương lai 

với trọn niềm tin yêu phó thác. 

Bí quyết đời sống hôn nhân gia đình là mỗi ngày bắt đầu lại 

trong tình yêu như lời Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nhắn nhủ 

các gia đình: 

- Nguồn suối niềm vui Kitô phát xuất từ xác tín chúng ta được 

THIÊN CHÚA yêu thương, yêu thương từng người một, yêu 

thương bằng một Tình Yêu đậm đà trung tín. Một Tình Yêu 

vượt xa mọi bất-trung thất-tín của chúng ta. Một Tình Yêu luôn 

tha thứ và tiếp tục tha thứ, không ngừng tha thứ. 

Tình Yêu là sức mạnh duy nhất và thực tiễn nhất trong công 

cuộc giáo dục. Kẻ nào được yêu thì đến phiên mình cũng được 

mời gọi yêu thương. Yêu và chứng tỏ gương mặt đích thật của 

Tình Yêu. Yêu và làm chứng cho Tình Yêu. Yêu và can đảm đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu và sự sống. Đây 

chính là điều Giáo Hội chờ đợi nơi phần đóng góp của các gia đình Công Giáo. Đó cũng là điều các gia 

đình Công Giáo có thể trao tặng Giáo Hội bằng chính cuộc sống đơn sơ và gương mẫu. Chúng ta hãy cho 

đi trong vui tươi và hãy hát vang ca tụng sự sống. Các Gia Đình Công Giáo hãy chiến thắng thách đố thời 

đại bằng một cuộc sống thánh thiện. 

Chứng từ của bà Annaida Di Rosario D'Alcini. 

(”Il Massimalissimo per un impegno di vita”, anno XX, n. 114, Luglio-Agosto 2006, trang 32-33). 
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