
HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI TRONG CẢNH TÀN TẬT 

 

Vợ chồng tính tình trái ngược nhau là chuyện 

thường thấy trong cuộc sống hôn nhân. Thế 

nhưng, sự khác biệt là suối nguồn đem lại hạnh 

phúc, bởi vì, hai vợ chồng bổ túc cho nhau. Trên 

đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cày, vợ cấy, con 

trâu đi bừa là thế! Đó là niềm vui của đôi bạn đời ý 

hợp tâm đồng. Sau đây là chứng từ của ông 

Thierry Herbin, tàn tật trẻ tuổi người Pháp. Ông 

may mắn gặp được vợ hiền, đảm đang, biết cảm 

thông với hoàn cảnh đau thương của chồng. 

Ysabel và tôi, chúng tôi lập gia đình cách đây 7 

năm. Hồi ấy, chuyện tình chúng tôi đẹp như mơ. 

Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau chớp nhoáng, rồi lấy nhau sau ”cú sét ái tình” nổ tung giữa bầu trời tuổi 

trẻ! Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn 3 năm sau, tai nạn nghề nghiệp xảy đến, khiến tôi trở thành phế nhân ở lứa 

tuổi 30. Tôi bị điếc hoàn toàn và sức khoẻ mỏng manh, yếu dòn, dễ vỡ! 

Tính tình vợ chồng tôi khác xa nhau. Hiền thê tôi cởi mở, nhanh nhẹn và yêu thích chăm sóc cửa nhà. Tôi 

thì trái lại. Tính tôi trầm mặc, kín đáo, dè dặt nhưng lại ưa sống chung ngoài xã hội. Khi mới lấy nhau, 

chúng tôi bắt đầu tập chấp nhận lẫn nhau: mỗi người với cá tính riêng. 

Từ ngày bị tàn tật, trở thành điếc, tôi sống lệ thuộc Ysabel. Tôi lệ thuộc cách nhìn của nàng và phải chấp 

nhận sống trong hoàn cảnh bất ổn. Tật điếc khiến tôi mất hết phản ứng nhanh nhẹn tức khắc, trong liên 

hệ với vợ hiền và tha nhân. Ngoài ra, vợ tôi phải chấp nhận sự kiện: nàng không được làm mẹ! 

Bức tranh tôi vừa mô tả xem ra đen tối. Thế nhưng, chúng tôi tìm được niềm vui trong cuộc đời. Chúng 

tôi vui sống vì chúng tôi có Đức Tin. Chúng tôi thi hành tất cả những gì THIÊN CHÚA đặt để trên đường 

đi. Chẳng hạn, cách đây vài năm, cùng với cộng đoàn giáo xứ, chúng tôi sản xuất được 750 kílô mứt cà 

chua xanh và gởi sang Bosni, trong mùa đông giá buốt. Bosni lúc ấy đang oằn oại trong khói lửa chiến 

tranh. Năm sau đó, vợ chồng chúng tôi lên đường sang Rumani, mang theo chiếc xe Peugeot, trao tặng 

vị linh mục Chính Thống Giáo. 

Chúng tôi sống những biến cố trên đây với trọn niềm hạnh phúc lứa đôi. Vợ chồng tôi sát cánh nhau, 

nâng đỡ nhau và yêu thương nhau. Chúng tôi thâm tín rằng: THIÊN CHÚA luôn luôn hiện diện trong cuộc 

đời chúng tôi. Nếu THIÊN CHÚA để cho thử thách xảy ra, chính là để chúng tôi lớn lên và vững mạnh 

trong Đức Tin. Thêm vào đó, chúng tôi khám phá ra sự hiện diện của Đức Mẹ MARIA trong gia đình tôi. 

Chúng tôi cảm nghiệm sự thinh lặng của Đức Mẹ và giá trị vô biên của lời Mẹ Thưa Vâng. Chúng tôi nhận 

ra cái bé nhỏ yếu hèn của mình và tâm tình dễ bị tổn thương. Thánh Phaolo Tông Đồ nói: ”Hy vọng là 

chiếc neo cho tâm hồn”. 



Trong thế giới ngày nay, một thế giới gần như bị mất 

hướng đi, chúng tôi có thể quả quyết rằng:  

- Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU mới có thể đáp ứng 

mọi khát vọng thâm sâu nhất của con người và giải tỏa 

mọi vấn đề. Do đó, chúng tôi cố gắng sống chứng tá Tình 

Yêu của Ngài. 

Ysabel làm việc thiện nguyện cho Đài Phát Thanh Công 

Giáo trong vùng. Ngoài ra nàng cũng đánh đàn phong cầm 

không công cho nhà thờ giáo xứ. Tôi thì chấp nhận làm 

người đại diện của thành phố Indre cho Hội Bạn Người Cùi 

Raoul Follereau. Nhiệm vụ bắt buộc tôi vượt thắng tàn tật 

của mình để có thể làm việc cách hữu hiệu hơn. Vợ tôi 

luôn ở cạnh tôi để làm tai nghe, trí nhớ và cái đầu tàu cho 

tôi. 

Những khác biệt của chúng tôi giờ đây bổ túc cho nhau và 

giúp cho cuộc sống chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi hạnh 

phúc vì chúng tôi trao hiến cho nhau: không so đo tính toán. 

... ”Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt 

như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần 

thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự 

nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể” (Sách Diễm Ca 8,6-7). 

(”Annales d'Issoudun”, Février/1999, trang 9). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


