
THIÊN CHÚA YÊU NHỮNG AI ÂN CẦN TÌM PHÁN QUYẾT CỦA NGƯỜI!  

 
 
... Thứ hai ngày 20-5-2013 sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nơi 
đền thánh Notre-Dame-du-Laus thuộc giáo phận Gap và Embrun ở 
miền Nam nước Pháp diễn ra lễ hội mừng sự trung tín trong đời 
sống của các Linh Mục, tu sĩ nam nữ và các đôi vợ chồng. Một lễ hội 

có mục đích minh chứng: 
- Người ta có thể trung tín giữ lời đã cam kết dưới bất cứ hình thức 
và lối sống nào! 
 
Sau đây là chứng từ của ông bà Bernard và Odile Pavot mừng 40 
năm hôn phối. 

 
Khi nhìn lại chặng đường 40 năm chung sống bên nhau, lòng chúng 

tôi tràn ngập niềm tri ân đối với tất cả những gì chúng tôi nhận được. Chúng tôi đã có một cuộc đời 
phong phú - đẹp lung linh! - với không biết bao nhiêu biến cố. Chúng tôi thay đổi chỗ ở liên miên và 
sống tại nhiều nước khác nhau như Côte d'Ivoire, Iran, Chilê, Nam Phi và Anh quốc. Chúng tôi cũng 
sống những giờ phút đau thương khi Bernard bị hai tai nạn trầm trọng và một trong các con gái chúng 
tôi lâm bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhất là chúng tôi được hạnh phúc khi cho ra chào đời 4 đứa con gái 

và sau đó là nhìn thấy đàn cháu ngoại đông đúc 13 đứa. Trong đại gia đình của chúng tôi có sự hiện 
diện tiêu biểu của 4 quốc gia là Nhật Bản, Hòa Lan, Phi Luật Tân và Việt Nam. Chúng tôi đã gặp gỡ rất 
nhiều người thuộc các nền văn hóa, sắc dân và ngôn ngữ khác nhau. Đó là những cuộc gặp gỡ thật 
thú vị. Chúng tôi đặc biệt nhớ đến những bạn bè thân thương đồng thời cũng giữ những kỷ niệm êm 
đẹp với những người chúng tôi gặp gỡ ngắn hạn trên các lộ trình du hành của chúng tôi. Mỗi người với 
một nhân cách cá biệt đã gây chú ý và đáng cho chúng tôi học hỏi. Tất cả những điều đó giúp chúng 
tôi sống các xác tín tôn giáo của mình. 

 

Trong xã hội ngày nay không thiếu cảnh các gia đình phân ly, các đôi vợ chồng tan rã. Sự kiện này 
cho thấy mỗi cuộc hôn nhân là một câu chuyện tình yêu khác biệt. Đời sống lứa đôi không phải là một 
khuôn đúc sẵn chế tạo theo một phương thức nào đó. Riêng chúng tôi, chúng tôi may mắn có các bậc 
cha mẹ của cả hai bên nêu gương sống chung thủy cho chúng tôi. Các ngài là những đôi bạn đời sống 
trung tín bên nhau và cắm chặt vào Đức Tin Công Giáo. Riêng chúng tôi, chúng tôi may mắn là đôi vợ 

chồng có chung các xác tín tôn giáo. Các xác tín này được củng cố theo dòng thời gian nhờ các cuộc 
gặp gỡ hồng phúc với Cha Tuyên Úy của chúng tôi bên Nam Phi và với Linh Mục dòng Tên bên Chilê. 
Đặc biệt chúng tôi có một dự án chung. Cuộc sống không mấy dễ dàng - cái khó ló cái khôn! - đã 
khiến chúng tôi sát cánh bên nhau để đương đầu với gian nan thử thách. 
 
Khi tổ chức mừng 40 năm chung thủy sống đời vợ chồng, chúng tôi không có ý khoe khoang cũng 
không dám xét đoán những cặp vợ chồng tan rã khác. Không! Chúng tôi không phê phán ai hết! Vì 

như chúng tôi đã nói, mỗi một cuộc hôn nhân là một câu chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ lễ hội trung tín 
của chúng tôi là một dịp để trao một sứ điệp ngắn cho các đôi bạn trẻ, xét vì trong xã hội hôm nay có 
quá nhiều cuộc ly thân ly di. Chúng tôi muốn nhắn gởi các bạn trẻ rằng: 

- Bất khả phân ly, một vợ một chồng là điều có thể thực hiện được! Ngay cả việc người ta có thể quyết 
rằng: Đây là chuyện hết sức tự nhiên, cho dẫu mỗi người đều mang một cá tính trọn vẹn, như chúng 
tôi đây chẳng hạn. Lễ Hội mừng hôn phối của chúng tôi như muốn gởi đi một sứ điệp Hy Vọng! 
 

Lễ hội mừng hôn phối của chúng tôi nằm trong khuôn khổ Năm Gia Đình. Đây chỉ là một giai đoạn bất 
ngờ và sung sướng trong lộ trình cuộc sống. Cuộc đời vẫn được tiếp nối như trước với cùng các xác tín, 
nét kín đáo vă các cuộc dấn thân phục vụ, ngay cả khi tuổi cao sức yếu ngăn chặn chúng tôi giới hạn 
trong các công tác. Nhưng ai ai cũng cố gắng thực thi khẩu hiệu của giáo phận GAP (Générosité - 
Amour - Prière) đề ra. Đó là: Quảng đại, Tình Yêu và Cầu Nguyện. 
 

... ”Con người là chi? Nó có ích lợi gì? Đâu là cái hay cái dở của nó? Số ngày đời của con 
người nhiều lắm là một trăm năm. Một giọt nước biển, một hạt cát: đó là số năm ngắn ngủi 
của nó sánh với cái đời đời. Bởi thế THIÊN CHÚA kiên nhẫn với chúng, và đổ tràn xuống trên 



chúng lòng thương xót của Người. Người nhìn thấy và biết rằng vận cùng của chúng thật là 

khốn khổ, bởi thế Người gia tăng ơn tha thứ của Người. Con người thì thương xót cận thân, 
còn THIÊN CHÚA xót thương mọi xác phàm. Người trách cứ sửa sai, dạy dỗ, và dẫn đưa, như 
mục tử dẫn đoàn chiên. Người xót thương những ai đón nhận lời giáo huấn và ân cần tìm 

phán quyết của Người” (Huấn Ca 18, 8-14). 
 
(”Église dans les Hautes-Alpes”, Mensuel de l'Église du diocèse de Gap et d'Embrun, No 88, Mai 2013, 
trang 10) 
 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


