
CHÚA LÀ THÀNH LŨY BẢO VỆ ĐỜI CON, CON KHIẾP GÌ AI NỮA?  
 
 

Ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud là đôi vợ chồng ca sĩ Công Giáo quê ở 
Vendée thuộc miền Tây Trung nước Pháp. Từ 27 năm qua ông bà sẵn sàng đi đến 

bất cứ nơi nào có người mời để mang sứ điệp Phúc Âm, được thông truyền qua lời 
ca tiếng hát, cùng lúc, để hỗ trợ các hiệp hội đang góp phần vào công cuộc thăng 

tiến đời sống dân nghèo bên đại lục Phi Châu. 
 

Ông bà sống tại căn nhà rộng lớn nơi miền quê. Căn nhà là xưởng bột cũ được tân 

trang dùng làm nơi cho cả gia đình sinh sống và để tiếp khách đến viếng thăm, 
sau mỗi lần trở về từ các cuộc trình diễn .. Thật thế, từ hơn 27 năm qua, ông bà 

điều khiển các buổi ca kịch và sản xuất các băng nhạc. Ban đầu, ước nguyện của 
ông bà là ra đi truyền giáo bên Phi Châu với tư cách là người hợp tác. Nhưng rồi 

dự tính không thành. Ông bà đành chuyển hướng. Ông bà lăn xả vào các sinh hoạt nghệ thuật, dùng 

lời ca tiếng hát để thông truyền sứ điệp Tin Mừng. Đây là một thách đố như lời ông bà thú nhận: 
- Chuyển từ giấc mơ sang dấn thân và khám phá ra THIÊN CHÚA trong tâm tình phó thác để có thể 

bước theo Ngài. 
 

Lúc khởi đầu, ông bà dong duổi trên các con đường của thành phố Vendée để linh hoạt các buổi canh 

thức cầu nguyện. Tiếp đến, trên các bãi biển, ông bà tổ chức các buổi trình diễn ca kịch cho các du 
khách nghỉ hè đến từ nhiều vùng khác nhau của nước Pháp. Chính các buổi ca kịch này đã đưa tên 

tuổi ông bà đi xa và giúp cho ông bà được nhiều người biết đến. Trong các buổi trình diễn đầu tiên ấy, 
ông bà đã xen kẽ các bài ca, các điệu vũ và kể lại các chứng từ về những người gặp gỡ trên đường đời. 

Chẳng hạn ông bà nói về một người anh họ là Linh Mục đang truyền giáo bên Phi Châu. Ông bà giới 
thiệu sứ mệnh thừa sai của ngài cũng như cách thức ngài sống Đức Tin như thế nào trong bối cảnh 

văn hóa Phi Châu. 

 
Trong các sinh hoạt nghệ thuật, ông bà luôn luôn chú ý đến khía cạnh nhập thể của Giáo Hội trong 

lòng xã hội. Cứ thế con đường sự nghiệp đi lên và phát triển tốt khiến ông bà có thể đứng ra điều 
khiển một nhà sản xuất đĩa nhạc. 

 

Thời gian trôi qua, mái ấm của ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud gia tăng với đàn con 5 đứa, trong 
đó có 2 đứa gốc Phi Châu. Mối liên hệ thân tình dành riêng cho Phi Châu luôn nằm sâu trong tâm lòng 

ông bà và chiếm ưu tiên trong các chương trình ca nhạc kịch. Các lần đi đi về về giữa Phi Châu và 
nước Pháp giúp cho đề tài các buổi trình diễn nơi các trường học được phong phú thêm. Ông bà nói: 

- Các buổi trình diễn này gợi lại những sự kiện quan trọng chúng tôi trải qua bên Ph i Châu. Chúng tôi 
muốn chia sẻ với các trẻ em và người trẻ để mở rộng tầm nhìn của chúng đến các nền văn hóa khác. 

Chúng tôi cũng muốn khơi động nơi giới trẻ việc tiếp nhận những người khác với mình. Rồi chúng tôi 

trình bày các hành động tích cực diễn ra nơi một làng quê Phi Châu chẳng hạn, với mục đích chứng tỏ 
niềm hy vọng. 

 
Nhưng con tim của ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud không chỉ dành riêng cho đại lục Phi Châu. Bởi 

vì, sau khi thực hiện xong các đĩa nhạc dành cho trẻ em, ông bà dự định lên đường khám phá đại lục Á 

Châu. Ông bà sẽ trình diễn một buổi ca kịch nơi một làng quê bên nước Indonesia với sự trợ giúp của 
các sư huynh đang truyền giáo tại đây. Các cuộc di chuyển và trình diễn này luôn luôn với mục đích 

mở rộng tầm nhìn trên thế giới. Các buổi trình diễn dành riêng cho giới trẻ học đường được xen kẽ với 
thời gian sống tâm tình tôn giáo. Đó là các buổi canh thức cầu nguyện nơi giáo xứ và các cuộc hành 

hương. 
 

Cuộc sống của ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud quả thật được dệt nên bởi những cuộc gặp gỡ thật 

đẹp và những chia sẻ thật phong phú. Ông bà tâm sự: 
- Trong chúng tôi không ngừng có niềm ao ước bắt các nhịp cầu nối liền các dân tộc để có thể chạm 

tới những nhạy cảm khác nhau trong Giáo Hội. Mặc dầu có sự giòn mỏng mong manh của thế giới 
nghệ thuật, chúng tôi vẫn có thể sống niềm đam mê của chúng tôi và gìn giữ tinh thần truyền giáo, 

hầu cho một số đông dân chúng có thể nghe loan báo Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu 

Độ con người và thế giới. 
 



... ”Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa là thành lũy 

bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân con, ai ngờ 
chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây 

đánh, lòng con chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, con vẫn cứ cậy tin .. Con vững 
vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông 

vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa” (Thánh Vịnh 27(28) 1-

3+13-14). 
 

(”Catholiques en Vendée”, La vie de l'Église de Luçon, n.54, 18 Avril 2012, trang 32). 
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