
CHỨNG TÁ TÌNH YÊU VỢ CHỒNG 

 

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

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

hơn 150 ngàn người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế 

giới tụ tập về thủ đô Roma, nhân dịp Năm Quốc Tế Gia Đình. 

Tối thứ bảy trước đó, 8-10, trước sự hiện diện của Đức Thánh 

Cha, một số cặp vợ chồng nói lên chứng từ tình yêu của họ 

trong đời sống hôn nhân. 

.. Trước tiên là chứng tá Đức Tin và tình yêu của cặp vợ 

chồng Ả Rập, đến từ Nagiarét, tên Najat và Jad Ibrahim. 

Bà Najat. Kính thưa Đức Thánh Cha, với trọn tâm tình quý mến 

và ghi ơn, chúng con muốn bày tỏ cùng Đức Thánh Cha niềm 

vui sâu xa khi được tham dự với toàn thể Giáo Hội Công Giáo 

vào biến cố có một không hai. Chúng con là gia đình Công Giáo Ả Rập, đến từ Nagiarét, thành phố của 

Thánh Gia. Niềm vui của chúng con thật lớn lao, vào hồi tháng 12 năm 1993, khi chúng con tham dự 

Thánh Lễ khai mạc Năm Quốc Tế Gia Đình, cử hành ngay chính nơi thành phố Nagiarét của chúng con. 

Ông Jad. Cùng với nhiều gia đình Công Giáo khác, chúng con cố gắng chọn Phúc Âm làm nền tảng cho 

cuộc sống và ngày qua ngày, chúng con dấn thân sống tình yêu hỗ tương, theo mẫu gương của Thánh 

Gia Nagiarét. Chúng con nhận thấy rằng, nếu chúng con trung thành với cuộc sống dấn thân này, thì mối 

hòa điệu và hiệp nhất giữa chúng con sẽ gây một ảnh hưởng lớn lao trên các gia đình mà chúng con gặp, 

bất cứ các gia đình đó thuộc Kitô giáo, Do thái hay Hồi giáo. 

Chúng con chân thành ghi ơn Đức Thánh Cha vì chính đời sống của Đức Thánh Cha. Chúng con vô cùng 

quý mến Đức Thánh Cha! 

.. Đôi vợ chồng Mihajlo và Ksenija Timko, đến từ Zagreb. 

Bà Mihajlo. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con đến từ cộng hòa Croát, vùng đất rất được Đức Thánh 

Cha yêu mến và viếng thăm. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã quy tụ một đám đông đến hơn một 

triệu người. Chúng con cũng có mặt trong buổi gặp gỡ phi thường đó. Giờ đây chúng con xin được bày 

tỏ cùng Đức Thánh Cha niềm tri ân sâu xa vì Đức Thánh Cha đã vạch ra cho chúng con con đường hòa 

bình chân chính. 

Ông Ksenija. Kính lạy Đức Thánh Cha, nhân dịp này, chúng con xin phép bày tỏ lòng ghi ơn đối với các 

gia đình trên toàn Châu Âu - đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha - đã liên đới với Bosni và nhờ đó, rất 

nhiều sinh mạng được cứu sống. 



Tại Zagreb, nhờ sự giúp đỡ này, nhiều phòng ốc biến 

thành nơi tiếp rước các phụ nữ tị nạn Bosni và con cái 

của họ. Cùng với nhiều gia đình Công Giáo khác, chúng 

con cũng cố gắng mang đến cho họ chút hơi ấm tình 

người và giúp đỡ họ trong cơn thiếu thốn. 

Bà Mihajlo. Thưa với Đức Thánh Cha, hiệp lòng với các 

anh chị em đồng hương, vợ chồng con cái chúng con 

cũng cố gắng sống các giá trị luân lý mà Đức Thánh Cha 

nhắn nhủ chúng con. Đó là: tình hiệp nhất, mối giây liên 

đới huynh đệ và sự tha thứ. Khi thực thi các giá trị luân lý này, tức là chúng con góp phần vào việc xây 

dựng nền văn minh tình thương, mà chính Đức Thánh Cha ghi đậm trong tâm lòng chúng con. 

.. Jorge và Magda Serrano, cặp vợ chồng đến từ Mêhicô. 

Ông Jorge. Kính lạy Đức Thánh Cha, nhân danh các gia đình Mêhicô, các gia đình của toàn Châu Mỹ la 

tinh và của chính gia đình chúng con - gồm 8 người con - chúng con muốn dâng lên Đức Thánh Cha tâm 

tình con thảo cũng như lòng biết ơn sâu xa của chúng con đối với Đức Thánh Cha, về tất cả những gì Đức 

Thánh Cha làm để bênh vực gia đình và sự sống. 

Tất cả chúng con là chứng nhân của trận chiến Đức Thánh Cha tranh đấu để bênh vực sự sống, bắt đầu 

từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Noi theo gương mẫu và lời giáo huấn của Đức 

Thánh Cha, từ 16 năm nay, dưới sự trợ lực của hiền thê con, con đã quyết liệt dấn thân trong việc bảo vệ 

mạng sống con người, tại Mêhicô nói riêng và trong toàn Châu Mỹ La Tinh nói riêng. Nhờ vậy chúng con 

cứu sống 9.500 hài nhi, cũng như giúp đỡ mẹ chúng, khi các bà tìm đến với chúng con, lòng đầy âu lo và 

tuyệt vọng. 

Bà Magda. Một biến cố đáng ghi nhớ trong cuộc sống gia đình chúng con đó là ngày chúng con cho ra 

chào đời đứa con thứ bảy và đặt tên là Gioan Phaolô, để tỏ lòng kính mến Đức Thánh Cha. Đứa con chào 

đời đã bị đau ốm, và giờ đây bé đang ở trên Thiên Đàng, cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng con. 

Một lần nữa chúng con xin ghi ơn Đức Thánh Cha vì chính hồng ân cuộc sống của Đức Thánh Cha, của sự 

hiện diện và những lời giảng dạy của Đức Thánh Cha. Chúng con hết lòng khiêm nhường xin Đức Thánh 

Cha ban phép lành cho chúng con. 

... ”Có sáu điều làm THIÊN CHÚA gớm ghét, và có bảy điều khiến Ngài ghê tởm: mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu 

ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều 

dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em .. Hỡi con, lệnh cha con 

truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong 

tim, con hãy đeo vào cổ, để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con lui tới, sẽ giữ 

gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy 

dỗ là ánh sáng, và lời quở trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống” (Sách Châm Ngôn 6,16-23). 

(”Incontro del Santo Padre con le Famiglie” 8-10-1994)                               Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


