
KHIẾT TỊNH TRƯỚC VÀ SAU HÔN NHÂN 

 

Chúa Nhật 9-10-1994, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) cử hành Thánh Lễ 

cho hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước 

trên thế giới tụ về thủ đô Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế 

Gia Đình. Trước Thánh Lễ, một số cặp vợ chồng nói lên 

chứng từ tình yêu trong đời sống hôn nhân. Xin nhường 

lời cho ông bà Naira và Paulo Machado đến từ Rio de 

Janeiro, nước Brasil. 

Ông Paulo. Chúng tôi lập gia đình từ 9 năm và có hai con. 

Tôi trải qua thời niên thiếu đầy hung-bạo và du-côn. Khi 

bắt đầu làm việc, tôi cảm thấy được tự do nhưng là một 

thứ tự do với tràn đầy kinh nghiệm tiêu cực chua xót. 

Khi gặp Naira, tôi bị thu hút bởi nét đẹp đơn sơ trong trắng của nàng. Phần Naira, nàng luôn tỏ ra kính 

trọng quan điểm riêng của tôi và không bao giờ ép buộc tôi phải đi nhà thờ. Nhưng cuộc gặp gỡ và quen 

biết Naira làm nẩy sinh trong tôi lòng ước ao sống đời tín hữu Công Giáo chân chính. Chúng tôi bắt đầu 

đến nhà thờ và cầu nguyện chung. 

Trong thời đính hôn cả hai chúng tôi cùng nhau thề hứa sống khiết tịnh. Đối với tôi, sống khiết tịnh giúp 

tôi vượt thoát tính ích kỷ và thay đổi cuộc sống. Nhưng kinh nghiệm sống khiết tịnh thật tuyệt vời và 

mang lại kết quả phong phú cho chính đời sống hôn nhân sau này của chúng tôi. 

Bà Naira. Ban đầu gia đình tôi tiếp nhận Paulo như là bạn của tôi. Nhưng ngày chúng tôi bày tỏ ước 

nguyện lấy nhau thì Cha Mẹ tôi quyết liệt từ chối, vì màu da đen của anh. Chúng tôi vô cùng đau khổ, 

nhưng chính nỗi đau khổ giúp chúng tôi trưởng thành và chín chắn hơn trong quan hệ với nhau. Thêm 

vào đó, thái độ kiên nhẫn của Paulo đứng trước thành kiến của Cha Mẹ tôi khiến tôi không buồn phiền 

hoặc trách cứ Cha Mẹ tôi chút nào hết. Dần dần, thử thách trôi qua và Cha Mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi 

đính hôn. 

Chúng tôi ghi tên theo một khóa chuẩn bị hôn nhân. Lần đầu tiên tôi khám phá ra rằng: 

- Đời sống hôn nhân thật đẹp vì đây là con đường giúp chúng tôi nên thánh. 

Cùng thời gian này, chúng tôi có dịp quen biết nhiều gia đình quảng đại, rộng mở tiếp đón tha nhân và 

phục vụ đại gia đình nhân loại. 

Ngày thành hôn chúng tôi long trọng thề hứa với nhau rằng: 

- Mỗi người sẵn sàng trao ban sự sống cho bạn đời mình cũng như sống tình yêu hỗ tương, theo gương 

Thánh Gia Nagiarét. 



Gia đình chúng tôi sống trong khu vực đẹp của thành phố 

Rio de Janeiro, nằm trên một ngọn đồi. Khu vực bên dưới là 

của những gia đình giàu sang. Nhưng khu vực bên trên 

chúng tôi gồm toàn những gia đình nghèo. Họ sống trong 

bần cùng khốn khó và đôi khi có đầy dẫy cảnh trộm cắp và 

đánh nhau. 

Chúng tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước tất cả 

thống khổ và khốn cực về vật chất cũng như về tinh thần. 

Chúng tôi như nghe Lời Đức Chúa GIÊSU rót vào tai: 

- Điều gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất thì các con 

làm cho chính Thầy. 

Ông Paulo. Tôi là chuyên viên kỹ thuật về truyền thông. Nơi 

tôi làm việc có nhiều nhóm trẻ bụi đời sống lang thang đầu 

đường xó chợ, chuyên nghề ăn trộm ăn cắp và buôn bán ma túy. Đây cũng là vết thương trầm trọng của 

xã hội Brasil. Để giải quyết, cần phải có sự can thiệp của chính quyền cũng như của nhiều tổ chức thiện 

nguyện quốc tế. 

Phần chúng tôi, dầu biết rằng chỉ là giọt nước trong đại dương chúng tôi vẫn cố gắng đóng góp phần của 

mình. Tôi luôn tìm cách gặp gỡ và nói chuyện với các trẻ em thuộc nhóm bụi đời, rồi dần dần thuyết 

phục chúng trở lại với gia đình hoặc trở về với con đường ngay chính bình thường. 

... ”Con khôn giữ lời Cha nghiêm huấn. Người nói điều lành thì được hưởng điều lành. Người chính 

trực ghét lời dối trá lọc lừa. Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm. Ánh sáng người chính trực 

đem lại niềm vui. Của cải mau tăng sẽ mau giảm, ai từ từ thu góp sẽ giàu lên. Giáo huấn của hiền nhân 

là suối nguồn sự sống giúp chúng ta tránh cạm bẫy tử thần. Người đức độ để gia sản tới đời con đời 

cháu. Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con” (Sách Châm Ngôn 

13,1-24). 

(”Incontro del Santo Padre con le Famiglie” 8-10-1994) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


