
VỢ CHỒNG DẤN THÂN HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ 

 

Ông Louis và bà Nadette Joly là thành viên ”Gia Đình Cha Jules 

Chevalier” (1824-1907). Với sự đồng thuận của hiền thê, ông 

Louis bỏ hẳn nghề nghiệp dành trọn thời giờ phục vụ cộng 

đoàn ”Giáo Dân Thừa Sai Thánh Tâm” ở Miribel, gần Lyon, 

miền Trung nước Pháp. Sau đây là chứng từ của ông bà Joly. 

Cho đến năm 1975 cuộc sống lứa đôi của chúng tôi chỉ biết có 

nghề nghiệp - giám đốc xí nghiệp - và giải trí, mà không phải bận 

tâm tới vấn đề tài chánh. Bởi vì gia đình chúng tôi thật sung túc. 

Dĩ nhiên trong cuộc sống vật chất tiện nghi như thế, chúng tôi 

”dại dột” quên bẵng THIÊN CHÚA! THIÊN CHÚA không hề có chỗ 

đứng trong gia đình chúng tôi. 

Tháng 9 năm 1975, một biến cố đau thương xảy đến, làm thức 

tỉnh lương tâm khiến chúng tôi ngỡ ngàng đặt nghi vấn: 

- Cuộc sống chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta lại sống như thế? 

Thế là Nadette - hiền thê tôi - rút ra khỏi xí nghiệp ở nhà chăm sóc gia đình chồng con. Chúng tôi có hai 

con, một trai và một gái. Năm ấy, cả hai con đều còn nhỏ tuổi. Vì không phải đi làm nên Nadette có 

nhiều thời giờ rãnh rỗi hơn. Nàng có thể tham gia công tác bác ái các hội từ thiện như ”Secours 

Catholique” hoặc ”Trung Tâm Xã Hội” của thành phố. Ngoài ra nàng giúp dạy giáo lý trong giáo xứ. Tất cả 

hoạt động vừa nói tạo cơ hội thuận tiện để Nadette gặp gỡ tha nhân, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi 

nhiều điều tốt lành. 

6 năm sau - 1981 - THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa đẩy vợ chồng tôi gặp Cha Émilien Tardiff, Linh Mục 

Thừa Sai Thánh Tâm. Cuộc gặp gỡ gây ảnh hưởng lớn nơi nội tâm tôi. Một niềm an bình sâu xa chế ngự 

trong tôi, và không bao giờ rời tôi nữa. Từ biến cố phúc lành này, nẩy sinh nơi chúng tôi niềm ước muốn 

tái khám phá Đức Tin Công Giáo, trở về với cuộc sống cầu nguyện, học hỏi và lắng nghe Lời Chúa. Sau 

cùng, chúng tôi dốc lòng nhận lãnh thường xuyên các Bí Tích Giải Tội và Thánh Thể. Chúng tôi quyết định 

gia nhập nhóm cầu nguyện do các Cha Thừa Sai Thánh Tâm điều động và tham dự tuần tĩnh tâm dành 

cho các cặp vợ chồng. 

Nhờ tham dự các buổi cầu nguyện và huấn luyện, chúng tôi bắt đầu hiểu được phần nào sứ điệp Tình 

Yêu của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Sứ điệp chính là câu giải đáp cho tất cả nghi vấn, khốn khổ mà 

chúng tôi phải đương đầu trong thế giới hiện nay. Từ đó chúng tôi cảm thấy được kêu mời dấn thân hơn 

nữa trong nhóm Các Giáo Dân thuộc Gia Đình Cha Jules Chevalier với sứ mệnh đặc thù là xây dựng hòa 

bình, hòa giải, bất bạo động đúng theo tinh thần Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chúng tôi cũng 

thay đổi nhãn quan hạn hẹp về thế giới, về vũ trụ, về THIÊN CHÚA và cách thức chúng tôi sống Tin Mừng 

trong lãnh vực nghề nghiệp. 



Với sự đồng thuận hoàn toàn của Nadette vợ tôi, ngày 30-6-1990, 

tôi từ chức giám đốc xí nghiệp. 3 tháng sau, ngày 30-9, chúng tôi 

gia nhập Gia Đình Cha Jules Chevalier với nghi thức Tận hiến cho 

Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Sứ mệnh đặc thù của chúng tôi là 

quan tâm bảo vệ người bé nhỏ, kẻ vô phương thế tự vệ trước các 

bất công và các bạo hành. 

Chính Đức Bà Thánh Tâm cầm tay dẫn dắt chúng tôi, dẫn dắt hết 

mọi người đến với suối nước hằng sống chảy ra từ Trái Tim Đức 

Chúa GIÊSU Con Mẹ. 

... ”Muôn dân hỡi, lắng nghe lời THIÊN CHÚA và loan đi các đảo 

xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel, cũng chính Người sẽ thâu 

tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Vì THIÊN 

CHÚA đã cứu chuộc nhà Giacóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh 

hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc THIÊN CHÚA. Nào lúa 

thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu. Lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ 

chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Tang tóc 

họ, Ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta 

đãi hàng tư tế, và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA” (Giêrêmia 31,10-14). 

(”Annales d'Issoudun”, Mai/1999, trang 42-43) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


