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Bài 4 : Hôn Nhân và Gia đình

VIỆC ĐỌC KINH THÁNH TRONG GIA ĐÌNH

Kinh Thánh, Phúc âm, Tin Mừng hay Lời Chúa, mỗi Gia đình đều phải có ít là một cuốn
Kinh Thánh Tân Ước.

“Vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”., thánh Giêrônêmô đã khẳng định
như vậy.

1/ Cha mẹ, Vợ chồng cần nhớ: “Lời Chúa là SỨC MẠNH TINH THẦN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU”.
Đọc Kinh Thánh trong Gia đình sẽ giúp vợ chồng sống bình an và hạnh phúc rất nhiều.

2/ Cử hành Lời Chúa trong Gia đình là một cách giáo dục đức tin cho con cháu. Mọi người
sẽ trưởng thành trong việc sống đạo.
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*Sau đây làm một số lời nhắn nhủ của Giáo hội và Công Đồng Vatican 2 về Lời Chúa :

1/ Lời Chúa được trao gởi đến mọi Kitô hữu thuộc mọi thời đại, mọi ngôn ngữ. (MK# 22)

2/ Dân Chúa đựơc nuôi dường bằng Bánh Ban Sự Sống từ trên bàn tiệc Lời Chúa và bàn
tiệc Mình Máu Thánh Chúa. (MK#21)

3/ “Người đi vào cuộc đối thọai với họ”. (MK# 21). Nhưng để có đối thọai, vợ chồng con cái
cần mở lòng lắng nghe một cách ân cần và khiêm tốn.

4/ Cuộc gặp gỡ Lời Chúa sẽ soi sáng cho từng cá nhân, vợ chồng và gia đình trước những
quyết định khó khăn trong hiện tại.

5/ “Cầu nguyện liên tục rất cần thiết cho việc đọc Kinh Thánh, để cuộc đối thoại giữa
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Thiên Chúa và con người được thiết lập.”

MK # 25)

* Vậy vợ chồng cần xin Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy để hiểu được Lời Chúa và
áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Vì Kinh Thánh là sức mạnh của Đức Tin và lương thực cho đời sống tâm linh và hạnh
phúc của họ.

GIỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH

(Thời gian từ 10 đến 15 phút / Sau 9 giờ tối)

Giờ Kinh tối Gia đình là lúc thuận lợi nhất để cha mẹ, vợ chồng con cháu cùng lắng nghe
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Lời Chúa và cầu nguyện chung.

Chương trình kiểu mẫu cho Giờ Kinh tối như sau :

1/ Mở đầu giờ Kinh : Đọc Kinh Chúa Thánh Thần hay một bài hát, hoặc lời một nguyện tự
phát (bộc phát/nói với Chúa như người bạn một cách ngắn gọn: “Thầy không gọi anh em
là tôi tớ nữa…; nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu.” (Ga 15,15).

2/ Cách chọn một chục Kinh Mân Côi: Trong 4 mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương- Mừng.
Đọc thong thả chục kinh Kính Mừng… để mọi người suy niệm 1 trong bốn mầu nhiệm
Kinh Mân Côi trên.

3/ Chọn đọan Kinh Thánh: Phù hợp với mầu nhiệm Kinh Mân Côi trên, hoặc một đoạn cần
thiết cho hoàn cảnh Gia đình hiện tại. Một người đọc thong thả, cùng lắng nghe với cả
tấm hồn.
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4/ Gợi ý chia sẻ: Cha mẹ hoặc anh chị lớn nói Chúa muốn dạy gì qua đoạn Phúc Âm trên,
rồi hỏi mỗi người tự chọn lấy một câu nào mình được Chúa đánh động nhất hoặc thích câu
nào nhất.

5/ Quyết tâm và Cầu nguyện: Vợ chồng, cha mẹ hay chị lớn đúc kết đọan Tin Mừng vừa
đọc bằng một làm cụ thể, để thực hành sống Lời Chúa.

Sau đó, mỗi người thay phiên cầu nguyện tự phát ngắn gọn.

6/ Kết thúc : Mọi người cùng đọc kinh Cám ơn – Trông cậy – Hát một bài rồi kết thúc buổi
Chia sẻ giờ Kinh tối Gia đình.

7/ Thời giờ thuận tiện: Lợi dụng lúc này : cha mẹ, vợ chồng, con cháu vui vẻ hỏi thăm
nhau, nói chuyện, gần gũi, chia sẻ những vui buồn trong ngày, và những việc cho ngày
mai. Rồi nghỉ đêm.

Ptế Định Nguyễn biên sọan
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