
VỢ CHỒNG TRẺ TRONG VÒNG TAY ĐỨC MẸ MARIA 

 

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2009 - Hội Đoàn ”Công Giáo 

Tiến Hành” thuộc giáo phận Volterra (Bắc Ý) tổ chức cuộc gặp gỡ 

tại Đền Thánh Đức Bà Loreto. Đây là cuộc gặp gỡ hàng năm dành 

riêng cho các cặp đính hôn và các đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mục 

đích là giúp các đôi bạn trẻ sống một thời điểm thiêng liêng và 

trao đổi kinh nghiệm. 

Chúng tôi được tiếp đón trong căn phòng thật đẹp của Trung Tâm 

”Đức Gioan Phaolô II” với sự hiện diện của Cha Francesco, nữ tu 

Michela và nữ tu Alfonsina. Riêng nữ tu Alfonsina trước đây đã 

phục vụ tại giáo xứ thuộc nhà thờ chính tòa Volterra, nên tất cả 

chúng tôi đều quen biết nữ tu. 

Chúng tôi hân hoan gặp lại Chị và cùng với Chị chia sẻ hai ngày gặp 

gỡ đáng ghi nhớ. Thời điểm linh thiêng nhất chính là giây phút diễn ra vào ban tối ngày 14-2-2009. Sau 

khi ăn tối, chúng tôi chính thức bước vào Đền Thánh, nơi có Căn Nhà Thánh bé nhỏ bên trong đền 

thánh. Đó là Căn Nhà Thánh mà theo tương truyền được các Thánh Thiên Thần đưa từ làng Nagiarét bên 

Thánh Địa về đây. Căn Nhà Thánh là nơi Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie được THIÊN CHÚA phái đến 

truyền tin cho Đức Trinh Nữ MARIA và khởi đầu biến cố Đức GIÊSU, Con THIÊN CHÚA nhập thể làm 

người. 

Vì là buổi tối nên Đền Thánh vắng lặng không có tiếng động và nhất là không có dòng thác các tín hữu 

hành hương liên tục tiến vào Đền Thánh. Tất cả chúng tôi sốt sắng quz cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA 

qua sự bầu cử của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và dưới sự hướng dẫn của nữ tu Alfonsina. 

Sau buổi canh thức cầu nguyện chung, cuối cùng thì từng cặp một, chúng tôi có thể tiến vào Căn Nhà 

Thánh của Đức Mẹ MARIA. Đây là giây phút cầu nguyện riêng. Chúng tôi cũng thế - là cặp đính hôn 

Pietro và Chiara - sẽ chính thức thành hôn vào ngày 11-4-2009. Nơi Căn Nhà Thánh chúng tôi k{ thác 

tình yêu đôi lứa cho Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Chúng tôi sốt sắng xin Đức Mẹ biến tình yêu của 

chúng tôi thành một tình yêu sinh sôi nẩy nở và tràn đầy sức sống, vui tươi và không bao giờ chán nản, 

luôn canh tân và không bao giờ già nua. Cả hai chúng tôi ý thức sâu xa rằng một tình yêu toàn vẹn, trung 

tín, duy nhất và không thể phân lìa, chỉ có thể thực hiện trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã dâng hiến 

mạng sống vì chúng ta và với điều kiện tình yêu này cũng là ”đức ái”. 

Chính trong tâm tình này mà sáng hôm sau - 15-2-2009 - chúng tôi cùng trở lại kính kiếng Căn Nhà 

Thánh. Nơi đây, trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, một lần nữa, chúng tôi phó thác cho Đức Nữ 

Trinh MARIA ước muốn biến tình yêu thành bí tích. Ứơc muốn này chúng tôi được hồng phúc bày tỏ 

trước đó trong chuyến giáo phận hành hương Thánh Địa, khi chúng tôi thăm viếng thành Cana, và đặc 

biệt, tại Căn Nhà Thánh ở thành Nagiarét, trước bàn thờ có ghi hàng chữ: VERBUM CARO HIC FACTUM 

EST. Trước bàn thờ này, chúng tôi cùng nhau cầu xin cho tình yêu đôi lứa được thành tựu trong bậc sống 



vợ chồng. Chúng tôi sẽ sống đời vợ chồng như một ơn gọi. 

Đó là trọn ý thức và trọn tâm tình của chúng tôi. Nguyện 

xin THIÊN CHÚA Toàn Năng chúc lành cho chúng tôi. 

Chứng từ của đôi bạn trẻ Công Giáo Ý tên Pietro và Chiara. 

... 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 

Người 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”. Họ thưa với Đức Chúa 

GIÊSU: ”Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Đức Chúa GIÊSU bảo họ: ”Vì các 

ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thưở ban đầu, không có thế đâu. 

Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là 

phạm tội ngoại tình” (Matthêu 19,3-9). 

(”IL MESSAGGIO della SANTA CASA - LORETO”, Anno 130, n.4 - Aprile 2010, trang 140) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


