
LIỀU THUỐC THẦN DIỆU GIỮ VỮNG HÔN NHÂN 

 

Theo một thống kê gần đây cho biết trong năm 2007 tại nước Ý có 

132 ngàn trường hợp hôn nhân thất bại, gia đình tan vỡ, vợ chồng 

chia lìa: hoặc ly thân hoặc ly dị. 

Thế nhưng từ bên trong và sau khi xảy ra thảm cảnh đau thương 

này, nhiều cặp vợ chồng hiểu rõ và cảm nghiệm thâm sâu rằng: 

- Bẻ gãy hôn nhân chưa hẳn là giải pháp duy nhất và càng không 

phải là giải pháp tốt nhất! 

Vậy thì đâu là liều thuốc thần diệu giúp giữ vững hôn nhân và 

khuyến khích vợ chồng trung tín cho đến cùng??? Thưa đó là THA 

THỨ. Tha Thứ luôn luôn và Tha Thứ mãi mãi. Chỉ có THA THỨ mới 

giúp hai vợ chồng có thể bắt đầu lại và can đảm tiếp tục sánh bước 

bên nhau cho dù phải gặp muôn ngàn cay đắng. Xin đan cử trường 

hợp điển hình của một cuộc hôn nhân gặp hiểm nguy sắp bị tan vỡ. 

Chính khi gợi lại câu chuyện đau thương mà chàng nhận ra rằng: Có lẽ chỉ có THA THỨ là giải pháp thần 

diệu nhất! Xin nhường lời cho chính đương sự, một người chồng trẻ đau khổ đang sống tại thành phố 

Bologna ở miền Trung Bắc nước Ý. 

Tôi tên Marco, năm nay 42 tuổi, lập gia đình từ 10 năm nay và có hai đứa con lên 7 và lên 3 tuổi. Tôi là 

Giám Đốc một Trung Tâm Thương Mại. Với tất cả các dữ kiện này, đáng l{ ra tôi được liệt kê vào danh 

sách những người được xem là hạnh phúc và thành công trong cuộc đời. Thế nhưng thực tế thì không 

phải như vậy. Bởi vì, trong trái tim tôi chĩu nặng một vết thương lòng: 

- Từ mấy tháng nay hiền thê tôi chạy theo một bóng hình khác yêu thương một người đàn ông khác! 

Ở vào cái thời đại tân tiến nối kết liên mạng điện tử này, tôi bỗng tình cờ khám phá ra tất cả các cuộc 

gặp gỡ hò hẹn ngoại tình của vợ tôi qua các điện thư. Các điện thư trao qua trả lại với lời lẽ bộc bạch rõ 

ràng không chút dấu diếm không mảy may thẹn thùng! Họ nhắc cho nhau nhớ lại các cuộc tình vụng 

trộm với đầy đủ tình tiết kín ẩn, đam mê. Họ trao đổi tâm tình ngoài vòng hôn nhân y như chuyện bình 

thường mà không hề cảm thấy áy náy lương tâm. Thật là điều lạ lùng, hay nói đúng hơn, thật là kz quái! 

Theo như tôi hiểu qua các điện thư lén lút ấy thì chàng kia cũng là người đã có vợ và có một đứa con. 

Quả là tình huống trớ trêu bỗng dưng đi vào cuộc đời tôi làm đảo lộn tất cả! Tôi cảm thấy choáng váng! 

Nếu như mà không có sự hiện diện của hai đứa con còn nhỏ hẳn là tôi đã xách hành l{ đi ra khỏi nhà 

ngay từ khi khám phá ra cuộc tình vụng trộm của người vợ tôi từng yêu thương và từng chia sẻ trăm 

điều. 

Thế rồi tôi đem câu chuyện đau thương của vợ chồng tôi bày tỏ với người bạn. Anh bạn tôi đang sống 

cảnh ly thân. Anh sống xa vợ con từ mấy năm qua. Tôi tưởng tượng rằng anh sẽ mau mắn khuyên tôi 



nên dứt khoát ra đi bỏ rơi người vợ ngoại tình với hai đứa con còn 

thơ. Nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi chính anh khuyên tôi nên bình 

tĩnh giải quyết vấn đề. Anh khuyên tôi hãy đem câu chuyện nói thẳng 

với vợ và cố gắng tìm hiểu l{ do nào đưa đẩy vợ đi vào con đường 

ngoại tình, gây nên trạng huống thảm thương như thế này??? 

Sau cùng, anh bạn điềm nhiên giáng cho tôi mấy câu nói thật dài nghe 

như đinh đóng cột: 

- Bạn nên nhớ cho kỹ rằng trong những tình huống éo le ấy, đập tan 

và bẻ gãy mọi sự sẽ không giải quyết gì hết. Trái lại, càng đưa đến hậu 

quả thê thảm hơn. Điều nối kết bạn với hiền thê bạn thì quan trọng 

hơn gấp bội phần điều xem ra đang phân rẽ hai vợ chồng bạn. Bạn 

hãy tin nơi lời tôi nói, một người từng đi qua thảm cảnh gia đình đỗ 

vỡ vợ chồng chia lìa. Kinh nghiệm đau thương đó dạy bản thân tôi 

hiểu rằng: con đường duy nhất để hàn gằn vết thương lòng và khởi sự 

lại từ đầu là THA THỨ. Rất tiếc, tôi hiểu tầm quan trọng của THA THỨ 

quá muộn! Giờ đây tôi xin truyền thông lại cho bạn để bạn hiểu rõ tầm quan trọng của THA THỨ trong 

cuộc sống vợ chồng, trước khi quá muộn! 

Sau khi nghe lời nhắn nhủ tận tình của bạn hiền tôi thật sự ngỡ ngàng. Bởi lẽ, tôi không mảy may đặt vấn 

đề THA THỨ. Càng không thấy rằng THA THỨ là vấn đề quan trọng là con đường duy nhất để hàn gắn 

các vết thương lòng và để vợ chồng cùng nhau khởi sự lại từ đầu. Bây giờ thì tôi nghiêm chỉnh nghĩ đến 

việc THA THỨ. Tôi sẽ làm theo lời khuyên nhủ của bạn hiền. 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Thầy bảo thật anh chị em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh 

chị em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì CHA Thầy, Đấng ngự trên Trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba 

người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Chúa 

GIÊSU mà hỏi rằng: ”Thưa Thầy, nếu anh chị em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy 

lần? Có phải bảy lần không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy 

mươi lần bảy” (Matthêu 18,19-22). 

(NOI Genitori & Figli, Mensile di vita familiare, Supplemento ad Avvenire del 26 Luglio 2009, n.132, Anno 

XIII, trang 3-4) 
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