
ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG CỦA VỢ CHỒNG CÔNG GIÁO 

 

Jean-Michel và Françoise Godin là cặp vợ chồng Công Giáo 

Pháp dấn thân hoạt động tông đồ trong nhóm mục vụ của 

Giáo Phận Cambrai có tên là SÉDIRE. (SéDiRe: 

Séparer/Divorcer/Remarier - Ly Thân / Ly Dị / Tái Hôn). Giáo 

phận Cambrai thật rộng lớn nằm ở miền Bắc nước Pháp. Ông 

Jean-Michel Godin từng sống kinh nghiệm ly dị. Sau đây là 

chứng từ của ông về lộ trình đi từ cái hổ thẹn của một cuộc 

hôn nhân thất bại đến niềm vui chia sẻ với Francoise người 

bạn đường thứ hai. 

Tôi là tín hữu Công Giáo sống đạo chân thành. Tôi thường 

xuyên tham dự Thánh Lễ và lãnh bí tích Giải Tội. Thế rồi cuộc 

hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi ly dị chia tay mỗi người mỗi ngã. 

Trong vòng 2 năm trời, tôi không dám bước chân vào thánh 

đường. Tôi sống kinh nghiệm xấu hổ và lo sợ. Tôi tìm cách trốn 

tránh cái nhìn trách cứ của người khác. Cuộc gặp gỡ với các Linh Mục cũng thất bại. Các ngài không hiểu 

hoàn cảnh của tôi. 

Vận may đưa tôi gặp Francoise, hiền thê tương lai của tôi. Nàng vừa là tín hữu Công Giáo sùng đạo vừa 

là người độc thân. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân và cử hành hôn lễ theo phép đời. Sau đó chúng 

tôi mời bạn hữu đến chung vui trong vòng thân mật. Hiền thê tương lai của tôi có người anh làm Linh 

Mục. Với hiền huynh Linh Mục chúng tôi chuẩn bị cho hôn lễ bằng một buổi Cầu Nguyện thật chân thành 

và thật sốt sắng nơi một căn phòng được trang hoàng cho dịp này. Căn phòng nối liền với phòng ăn dùng 

cho bữa tiệc cưới. 

Sau khi thành hôn, hiền huynh Linh Mục mời chúng tôi tham dự các buổi Gặp Gỡ dành riêng cho các 

người ly dị và các cặp vợ chồng Công Giáo ly dị tái hôn. Chúng tôi tích cực tham gia và trở thành Đại Diện 

của Ủy Ban Mục Vụ Giáo Phận về Gia Đình trong vòng hơn 10 năm. 

Cùng thời gian này, tôi tiến hành các thủ tục để xin tòa án Giáo Phận tuyên bố hôn nhân thứ nhất của tôi 

bất thành. Thật là chặng đường gian nan. Bởi lẽ, tôi bị bắt buộc moi-móc trở lại quá khứ, một quá khứ 

đau thương mà tôi hằng mong muốn quên đi! Cuối cùng, tòa án Giáo Phận tuyên bố hôn nhân thứ nhất 

bất thành vì thiếu một trong ba điều kiện nền tảng khiến cho hôn nhân thành sự: 

- Thiếu sự ưng thuận tự do hoàn toàn. 



Sau khi được tuyên bố hôn nhân thứ nhất bất 

thành, tôi chính thức kết hôn với Francoise theo 

phép đạo. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành nơi 

nhà thờ giáo xứ. Thật là niềm vui bao la được trở 

lại thánh đường lãnh nhận các Bí Tích và được 

tham dự vào mối Hiệp Thông của Giáo Hội Công 

Giáo. Đặc biệt chúng tôi hân hoan rước Mình 

Thánh Đức Chúa GIÊSU, hồng ân Thánh Thể mà 

trong một thời gian dài thật dài chúng tôi không 

được diễm phúc lãnh nhận. 

Với kinh nghiệm đau thương của tín hữu Công Giáo ly-dị tái-hôn không được phép lãnh nhận Bí Tích 

Thánh Thể, chúng tôi dấn thân hoạt động tông đồ cạnh các cặp vợ chồng Công Giáo ly dị và tái hôn. 

Chúng tôi hiện diện và chia sẻ nỗi đau khổ triền miên của họ. Chúng tôi muốn nói với họ: 

- Mỗi tín hữu đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội là một phần tử nguyên vẹn của Giáo Hội Công Giáo. 

Chính vì sự thật này mà chúng tôi thường tổ chức các buổi cử hành Phụng Vụ Lời Chúa và Cầu Nguyện 

trước mỗi cuộc hôn nhân dân sự của các cặp vợ chồng Công Giáo ly dị và tái hôn. Các buổi cử hành này 

luôn luôn mang lại cho các cặp vợ chồng tái hôn và những người hiện diện một niềm an ủi thiêng liêng 

thật vô bờ. 

... Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa GIÊSU để thử Người. Họ nói: ”Thưa Thầy, có được phép 

rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Các ông không đọc thấy điều này sao: 

”Thưở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ” và Đấng Tạo Hóa đã phán: ”Vì thế, 

người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Như vậy, họ 

không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì THIÊN CHÚA đã phối hợp, loài người 

không được phân ly” (Matthêu 19,3-6). 

(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du Sacré Coeur, Février 2008, trang 9) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


