
ANH CHỊ EM KIÊN NHẪN VÀ CÓ ĐỨC TIN MỖI KHI BỊ BẮT BỚ! 

 

... Ông Bà Régis và Isabelle Vivan sống tại Sarthe 

thuộc giáo phận Le Mans ở miền Tây nước 

Pháp. Xin nhường lời cho ông bà nói về tầm 

quan trọng của một cuộc hôn nhân sống theo 

phép đạo tạo thành một gia đình giữa lòng Giáo 

Hội Công Giáo. 

 

Bà Isabelle. Chúng tôi cùng tuổi 41 và thành hôn 

vào năm 1995. Chúng tôi quen nhau 4 năm 

trước đó trong khung cảnh phong trào Hướng 

Đạo. Năm ấy tôi là huynh trưởng và anh Régis 

đến gặp nhóm Huynh Trưởng chúng tôi đang 

cắm trại vào một dịp cuối tuần với tư cách 

khách mời. Chúng tôi quen nhau rồi lấy nhau. 

Hiện tại chúng tôi có 4 con: Jeanne 15 tuổi, 

Camille 13 tuổi, Clémence 10 tuổi và Pierre-

Louis 8 tuổi. 

Cả hai vợ chồng chúng tôi đều là tín hữu Công 

Giáo sống đạo chân thành. Do đó chuyện đương 

nhiên là chúng tôi đã cử hành hôn lễ theo phép 

đạo nơi nhà thờ. Chúng tôi tin tưởng vững chắc 

bí tích hôn phối trao ban ơn thánh giúp đôi vợ chồng sống bất-khả-phân-ly và trung tín với lời cam kết 

cho đến trọn đời. Chúng tôi kết hôn trước mặt Giáo Hội và trước mặt THIÊN CHÚA. Chúng tôi cùng đặt 

cuộc sống lứa đôi và trọn gia đình dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA. 

Ông Régis. Những biến chuyển khủng hoảng thời sự gieo rắc hoang mang khi các chính phủ chấp nhận 

hôn nhân đồng phái gây một vết thương rất lớn cho xã hội. Người ta quên rằng gia đình - được thành 

hình giữa một người nam và một người nữ để sinh sản con cái - mới đích thật là tế bào nòng cốt của xã 

hội. Với tư cách là tín hữu Công Giáo, chúng tôi nồng nhiệt dấn thân trong Giáo Hội. Các sinh hoạt giữa 

lòng Giáo Hội cống hiến cho chúng tôi một cuộc sống ý nghĩa và phong phú. Chúng tôi cam kết sống đời 

phu thê cho đến giây phút cuối cùng trên con đường đã được Đức Chúa GIÊSU KITÔ vạch ra. Đối với 

chúng tôi, bí tích hôn phối làm tăng trưởng Đức Tin và ngược lại, Đức Tin củng cố mối liên hệ vợ chồng. 

Bà Isabelle. Thật vậy. Trước khi lấy nhau, chúng tôi sống đạo riêng rẽ theo thói quen. Nhưng kể từ khi 

lấy nhau - trở thành hai - việc sống đạo của chúng tôi trở nên nhiệt thành hơn và nhờ đó mối liên hệ phu 

thê cũng bền vững hơn. Rồi những dấn thân hoạt động ngoài xã hội của cả hai vợ chồng trình bày một 

chứng tá thật đẹp. Chẳng hạn như các sinh hoạt trong phong trào hướng đạo của cả hai vợ chồng đã gây 



một ảnh hưởng tích cực trên các bạn trẻ. Dưới cái nhìn khách quan của nhiều người - kể cả con cái của 

chúng tôi - thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đúng thật là một ”kho tàng”! 

Ngoài ra sự kiện chúng tôi có bốn đứa con cũng là một dấn thân khác trong tư cách là bậc làm cha mẹ. 

Trước tiên chúng tôi chú ý đến nghĩa vụ tháp tùng các con trên bình diện thiêng liêng. Chúng tôi chỉ 

quyết định một vấn đề hệ trọng nào đó sau khi đã bàn thảo nghiên cứu sâu rộng trong gia đình. Bởi vì, 

mỗi một công việc - dưới một hình thức nào đó - đều liên lụy đến mọi phần tử trong gia đình. Chúng tôi 

luôn sát cánh bên nhau và nâng đỡ lẫn nhau. Chúng tôi cùng dấn thân ngoài xã hội cũng như nơi giáo xứ 

và giữa lòng Giáo Hội. 

Ông Bà Régis và Isabelle Vivan. Mặc dầu bận rộn với công việc nghề nghiệp cũng như các dấn thân xã 

hội và giáo hội chúng tôi vẫn luôn luôn dành ưu tiên cho cuộc sống vợ chồng. Tình yêu phu thê được bảo 

tồn và củng cố nhờ các trao đổi, truyền thông và dành thời giờ để nghỉ ngơi. Chúng tôi may mắn có các 

bậc cha mẹ quảng đại, luôn sẵn sàng góp một tay giúp đỡ và bằng lòng chăm sóc các cháu để chúng tôi 

được rảnh rang khi cần. Những lúc ấy chúng tôi thật sự sống mối liên hệ phu thê tay trong tay lòng bên 

lòng. Rồi chúng tôi cũng may mắn có bạn hữu tốt. Nhưng đứng hàng đầu vẫn là các bậc cha mẹ thân 

thương yêu quý của chúng tôi. 

 

... ”Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn THIÊN CHÚA về anh chị em: đó là điều phải lẽ, vì 

Đức Tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi 

người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các Hội 

Thánh của THIÊN CHÚA, vì anh chị em kiên nhẫn và có Đức Tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian 

truân. Đó là dấu chỉ cho thấy THIÊN CHÚA xét xử công minh: anh chị em sẽ được coi là xứng đáng 

tham dự Nước THIÊN CHÚA, chính vì Nước THIÊN CHÚA mà anh chị em phải chịu đau khổ .. Vì thế, lúc 

nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được 

xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và 

mọi công việc anh chị em làm vì Đức Tin. Như thế, Danh của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng 

của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (2 Thêxalônica 1,3-5/11-12). 

 

(”Église en Sarthe”, mensuel de l'Église catholique diocèse du Mans, No 89, Janvier 2014, trang 26-27) 
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