
TÌNH LÀ .. CÕI PHÚC 

 

Ông Paul và bà Michèle Voirol là đôi vợ chồng già hạnh 

phúc. Ông bà hưu dưỡng tại Séverac-Le-Château, miền 

Nam nước Pháp. Trước đó ông bà sống trong vòng 38 năm 

tại Baar-Nendaz bên Thụy Sỹ. Năm 2005, đôi bạn mừng 40 

năm kỷ niệm ngày trao duyên kết ước yêu nhau suốt đời. 

Đôi bạn trẻ Paul và Michèle Voirol gặp nhau tại Cộng Hòa 

Trung Phi, lúc ấy đang theo đuổi lý tưởng giáo dân truyền 

giáo. Cả hai tạo cơ hội tìm hiểu nhau. Sau thời gian đính hôn 

cả hai quyết định xây dựng tổ ấm dựa trên đá tảng vững 

chắc là bí tích hôn nhân. Họ chính thức lập gia đình vào năm 

1965. Hồi tưởng lại ngày yêu nhau đậm đà thấm thiết của 

thưở ban đầu, ông bà cùng nói: 

- Chúng tôi cầm tay nhau và long trọng thề hứa trước mặt vị 

Linh Mục cùng toàn thể Cộng Đồng dân Chúa: ”Anh nhận em làm vợ, Em nhận anh làm chồng, và hứa sẽ 

giữ lòng chung thủy với em, với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc 

mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em, tôn trọng anh, mọi ngày suốt đời anh, suốt đời em”. Khi 

chúng tôi long trọng thề hứa như thế thì đó là lời hứa chung kết mang tính chất quyết liệt, không do dự 

đắn đo. Chúng tôi hứa chấp nhận mọi may mắn cũng như các rủi ro. Và chúng tôi đã giữ lời hứa cho đến 

hôm nay. Hiện tại chúng tôi có 4 người con đã lập gia đình. Do đó chúng tôi có rất nhiều cháu chắt .. 

Một trong những cột trụ giúp tổ ấm của ông bà kiên vững với thời gian là tâm tình trao đổi thiêng liêng 

giữa hai vợ chồng cũng như giữa cha mẹ với con cái. Ông bà luôn ghi khắc lời khuyên dạy của thánh Âu-

cơ-tinh, vị thánh giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Augustino nói: 

- Rời xa THIÊN CHÚA là bị trầm luân; hướng về Ngài tức là được phục sinh; ở lại trong Ngài là không bị 

lay chuyển; trở về với Ngài là tái sinh; ở trong Ngài là sống thật. 

Cột trụ thứ hai giữ vững tình yêu của đôi vợ chồng là các sinh hoạt trong đoàn thể Công Giáo Tiến Hành 

và trong Hội Các Nhóm Đức Bà - Équipes Notre-Dame. Các sinh hoạt giúp sống thực tiễn đời sống thiêng 

liêng. Cả hai biết dành thời giờ để phụng sự THIÊN CHÚA cũng như biết cởi mở với người khác. Hàng 

năm ông bà tham dự cuộc hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Nơi đây, ông bà tín thác cho 

Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc mọi âu lo cùng với niềm vui của cuộc sống gia đình. Điều này chứng tỏ đời 

sống lứa đôi không hoàn toàn phẳng lặng và trôi chảy. Đôi lúc cũng có sóng gió nổi lên. Nhưng ông bà 

luôn luôn thực hành lời khuyên của Vị Linh Mục Tuyên Úy: 

- Đừng bao giờ lên giường nằm ngủ với con tim chĩu nặng tranh chấp giận hờn. Trái lại phải giải hòa với 

nhau trước khi màn đêm buông xuống và trước khi đi vào giấc ngủ bình thường. 



Ông bà Paul và Michèle Voirol sống hưu dưỡng và tìm thấy niềm 

vui trong việc phục vụ nơi giáo xứ hoặc trong các công tác thiện 

nguyện bên cạnh người nghèo khổ túng thiếu nhất. Một trong 

những hạnh phúc lớn lao của ông bà là trông thấy các con trai 

dấn thân nơi ngành Vệ Binh Thụy Sỹ phục vụ tại quốc gia thành 

phố Vatican bên cạnh Đức Giáo Hoàng. 

Còn lợi điểm khác góp phần vào cuộc sống tôn giáo của gia đình 

ông bà là niềm may mắn sống trong vùng có nhiều tín hữu Công 

Giáo. Nhờ đó, đời sống Đức Tin lớn mạnh và củng cố. Ngoài ra 

hiền huynh ông Paul Voirol là đan sĩ Chartreux sống tại đan viện 

Valsainte bên Thụy Sỹ. Hàng năm ông bà đưa con cái đến viếng 

thăm đan viện. Cuộc viếng thăm vừa đượm đầy tình nghĩa gia 

quyến vừa mang lại nhiều hoa quả thiêng liêng. Ông bà và con 

cái được dịp đào sâu thêm giáo huấn của Công Đồng Chung 

Vatican II liên quan đến việc dấn thân của các tín hữu Công Giáo 

giữa lòng xã hội. 

Ông bà ý thức trách nhiệm chung xây một thế giới biết tôn thờ THIÊN CHÚA là cứu cánh của mọi sự mọi 

người. Đồng thời chung xây một xã hội biết tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống và tôn trọng các 

quyền căn bản của con người, khởi đầu là quyền tự do tôn giáo. 

... ”Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta: hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng 

nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát 

lên một bài ca. Hãy ngợi khen THIÊN CHÚA vì mọi việc Ngài làm. Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen 

chúc tụng Ngài, hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ: Mọi việc THIÊN CHÚA làm đều hoàn toàn tốt đẹp, mỗi 

mệnh lệnh Ngài ban sẽ được thi hành đúng thời đúng lúc .. Phúc lành của THIÊN CHÚA trào ra như 

dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ” (Sách Huấn Ca 39,13-16+22). 

(”Annales d'Issoudun”, Mai/2005, trang 8) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


