
CHỨNG TÁ TÌNH YÊU TỬ ĐẠO CỦA CẶP VỢ CHỒNG RWANDA 

 

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. 

Tuy nhiên, có một cặp vợ chồng không thể hiện diện để nói lên 

chứng tá tình yêu. Nhưng tên tuổi của họ được nhắc đến và tấm 

gương của họ trở thành tấm gương anh hùng tử đạo. Đó là ông 

bà Cyprien và Daphrose Rugamba, người nước Rwanda bên Phi 

Châu. 

Người điều động cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Gia Đình hôm ấy thưa với Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II và mọi 

người hiện diện như sau: 

Từ Rwanda có 7 gia đình chuẩn bị để tham dự cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế hôm nay. Nhưng cuộc chiến huynh 

đệ thương đau xảy ra trong nước đã chặn đứng cuộc chuẩn bị. Một trong số 7 gia đình là gia đình ông bà 

Cyprien và Daphrose Rugamba, nổi tiếng trong toàn nước Rwanda. 

Ông bà được mọi người biết đến vì hoạt động xã hội và bác ái. Đau đớn thay, ngày 7-4-1994, cả hai ông 

bà cùng với 6 trong số các người con bị bắn chết. Toàn gia đình sống ngày cuối cùng trong thinh lặng cầu 

nguyện trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vì hoàn cảnh đặc biệt của Rwanda, Đức Giám Mục giáo 

phận cho phép ông bà được cất giữ Mình Thánh Chúa trong nhà. Khi quân lính ập vào nhà, bà Daphrose 

còn khẩn xin họ để cho gia đình cầu nguyện thêm ít phút nữa. Nhưng quân lính không chấp thuận và 

chỉa súng bắn chết mọi người. 

Cùng với gia đình ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba, đã có không biết bao nhiêu gia đình Công Giáo 

cũng như không công giáo Rwanda phải chịu hoàn cảnh thương đau tương tự. 

Sau lời giới thiệu, ông Jean-Luc Moens - một người rất quen biết ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba - 

bước lên khán đài và nói về cặp vợ chồng gương mẫu quá cố. 

Cyprien và Daphrose Rugamba là cặp vợ chồng lý tưởng. Tôi thường đến thăm ông bà ở Kigali. Nơi căn 

nhà của họ có đầy tràn tình thương, lòng ưu ái và sự tế nhị. Mọi người trong gia đình biết kính trọng và 

yêu mến lẫn nhau. Cuộc sống của cặp vợ chồng nổi bật nhờ tinh thần cầu nguyện. Cả hai đều thuộc 

nhóm cầu nguyện trong giáo xứ. Có thể nói, lòng tin tưởng và phó thác nơi THIÊN CHÚA là chìa khóa 

cuộc sống thiêng liêng. Gia đình ông bà trải qua nhiều thử thách: nào là mất việc làm ở Butare nên phải 



di chuyển về sinh sống tại Kigali. Rồi bị đau ốm và bị chật vật về 

tài chánh, cộng thêm vấn đề học hành khó khăn của con cái, vì 

phải thay đổi chỗ ở. 

Dầu vậy, hai vợ chồng Cyprien và Daphrose Rugamba vẫn hăng 

say hoạt động tông đồ. Cả hai thành lập Nhóm Cầu Nguyện 

Emmanuel tại Rwanda. Chưa hết, cùng với nhiều gia đình khác, 

ông bà Cyprien và Daphrose dấn thân trong các công tác bác ái: 

giúp đỡ người nghèo và mở một trung tâm tiếp đón các trẻ em bị 

bỏ rơi, lang thang đầu đường xó chợ. 

Nói tắt một lời, với chính cuộc sống Đức Tin và với tất cả những 

hoạt động tông đồ và bác ái xã hội, con có thể quả quyết rằng: 

- Ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba đúng thật là chứng nhân 

của Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

Kính lạy Đức Thánh Cha, với chứng tá sống động, thánh thiện và anh dũng của cặp vợ chồng Rwanda - 

ông bà Cyprien và Daphrose Rugamba - chúng con tin rằng, rồi đây Đức Thánh Cha sẽ tôn phong chân 

phước và hiển thánh, không phải cho từng cá nhân, nhưng còn cho từng đôi vợ chồng và cả cho trọn gia 

đình nữa. Chúng con thành thật mong ước như vậy. 

(Ước nguyện trên đây được thỏa mãn. Chúa Nhật Truyền Giáo 21-10-2001, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 

II đã nâng lên hàng chân phúc - cùng một ngày - cặp vợ chồng người Ý. Đó là Ông Bà Luigi và Maria 

Beltrame Quattrocchi. Buổi lễ tôn phong Á thánh diễn ra trong khung cảnh kỷ niệm 20 năm ban hành 

tông huấn ”Familiaris Consortium” về sứ mạng hôn nhân của Kitô hữu). 

... ”Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội 

đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ 

và các dân ngoại được biết .. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. 

Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm ai tuyên bố 

nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng 

ngự trên Trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt CHA 

Thầy, Đấng ngự trên Trời” (Matthêu 10,17-32) 

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

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


