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HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 2

----****----

Những Chuẩn bị trước Hôn nhân

Theo Thần học, Hôn phối là Bí tích kẻ sống, nghiã là ai muốn chiụ phép này nên, thì phải dọn
mình sạch tội trọng. Và đôi vợ chồng có được lãnh nhiều ơn thánh hay không là tùy mức độ dọn
mình có sự tử tế sốt sắng hay không.

Thật tiếc thay, có rất nhiều đôi Hôn phối coi nhẹ việc chuẩn bị Hôn nhân theo luật Chúa.
Thường thường các cô cậu mới gặp nhau là bị tiếng sét ái tình đánh trúng, liền đòi hỏi gần
nhau, mà chẳng tìm hiểu tính tình , gia đình tốt xấu ra sao.? Vì thế :
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Mua thịt thì lựa miếng mông,

Lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi.

1- Học về chuẩn bị Hôn nhân: Nên tìm học lớp Chuẩn bị Hôn nhân tại các nhà thờ hay đoàn
thề ít nhất là 6 tháng, để tìm hiểu về tâm sinh lý, tính tình nam nữ, cách sống làm vợ, chồng,
làm cha mẹ. Hiểu biết về những khó khăn, thử thách cuộc sống trong đời sống gia đình sau khi
cưới. Cách dạy bảo giáo dục con cái nên người tốt trong gia đình và xã hội, là rất quan trọng
cho đôi vợ chồng trẻ. Không nên vội vàng đuổi theo sắc đẹp, tiền tài…

2- Nên cẩn thận dè dặt: Ngày nay, trước và sau lễ ăn hỏi, hai cô cậu đã tự cho mình là có giấy
phép đặc biệt rồi, xuất nhập bất cấm, đêm ngày quấn quit bên nhau. Bên Việt nam thì đèo nhau
trên Hônđa, ngọai quốc thì xe hơi đi chơi cuối tuần đi chơi đủ chỗ… Thế là cô gái tự nhiên phát
phì, tiền d. hậu thú. Phải đi cưới gấp! Ngày hiệp lễ phải thắt lưng buộc bụng, khổ ơi là khổ!?

Nói đến đây, xin bậc cha mẹ luôn nhớ lời ông bà xưa đã dặn: Gia đình có con gái lớn như bom
mổ chậm trong nhà, nên phải cẩn thận coi sóc đón ngăn, đừng quá nuông chiều dễ dãi, để đi
lang thang không kể sớm chiều là có ngày sẽ gặp hoạ.!

Ở Việt nam ta xưa, khi hai bên đã thuận nhau, hẹn ngày vào gặp cha xứ để trình tờ xin rao ở
nhà thờ 3 tuần lễ, để mọi người biết đôi bạn trẻ và cha mẹ họ hàng đôi bên đã. Nếu không có gì
ngăn trở, rồi mới được làm phép cưới, thấy thật hay vô cùng! Ở ngoại quốc bây giờ laị không
thấy áp dụng cách này, thật tiếc quá !
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3- Bỏ bớt hình thức: Còn ngày nay, các đôi bạn lại quá chú trọng tới hình thức lỉnh kỉnh như là
chụp hình, làm bông hoa đẹp. chọn nhà hàng, quần áo. Ôi bao nhiêu thứ lềnh kềnh làm hai đứa
nhỏ thật mệt, tốn phí quá mức. Hai đứa không còn giờ để lo việc tâm hồn nữa.! Nên nhớ một
điều là:
đừng ganh đua học thói làm sang, để thiên hạ khen mà ho hen
không còn
. Tuy nhiên ở đời mấy ai khen đám cưới, mấy ai cười
đám ma.!

4- Chuẩn bị tâm hồn : Cha mẹ đôi bên nên lo cho hai con chịu phép Bí tích hôn phối cho sốt
sắng. Trong hai, ba ngày cuối nên thu xếp tổ chức cầu nguyện chung gia đình cho chú rể và cô
dâu. Cầu cho Tổ tiên Ông bà, để nhắc nhở con cháu nhớ câu:

Mộc hữu cân bổn, sự hữu chung thủy. Nghiã là cây có gốc, nước có nguồn.
nhớ công ơn sinh thành gây dựng, tránh thiên hạ hiểu lầm là:
“theo đạo bỏ ông bỏ bà.”

Con cháu nên

5- Tránh điều không cần thiết: Tiêu tiền không đúng chỗ, tổ chức rườm rà, ban nhạc, thời
trang hiện đại, làm đôi trẻ nửa tỉnh nửa mê, không dám ngủ vì đầu tóc mới uốn, còn giờ đâu mà
nghe giảng, cầu nguyện. Thêm vào đó còn nhiều thứ lỉnh kỉnh bận rộn khác làm chia trí, lo ra,
phải chi phí đủ các khoản tiền đang đè nặng lên người cô dâu chú rể.

Trên đây là những điều cần chuẩn bị cho Hôn nhân ngày xưa và hiện nay thấy còn nhiều điều
thay đổi, mong moị người ôn cố tri tân. Nhắc con cháu nên dọn mình tử tế trong ngày lễ thành
hôn, để có Chúa cùng Mẹ tới dự trong tiệc cưới đời mình như tiệc cưới Cana xưa.
Cũng
nên nhớ là tiệc cưới cuộc đời của đội trẻ đừng để hết rượu là Tình Yêu, thì chắc chắn gia đình có
hạnh phúc lâu bền.

Định

Phó tế: GB Nguyễn
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