
   
 
 
 
 
 
 
Nghiên cứu gần đây đã cho thấy tỷ lệ ly dị cao như nhau cho 
những người Ki-Tô hữu hay người không phải là Ki-Tô hữu. 
Dường như ngay cả người Ki-Tô hữu cũng có khó khăn 
trong việc duy trì mối dây liên hệ cho mặt thắm trong đó hai 
người phối ngẫu cảm thấy thoả mãn đầy đủ. Tại sao chúng 
ta lại có vấn đề như vậy? 
 
Vấn đề, theo như nhà chuyên gia về hôn nhân Gary 
Chapman, là hạnh phúc lứa đôi không phải là tự nhiên mà 
có. Tạo dựng lên một cuộc hôn nhân tốt đẹp đòi hỏi nhiều 
việc làm. Trong cuốn sách của ông, “ Bác Sĩ Gary Chapman 
về việc Hôn Nhân Ai Cũng Mong Muốn”, Chapman bàn 
luận những vấn đề hàng ngày mà những cặp vợ chồng phải 
đương đầu. Xuất bản đầu tiên năm 1979 dưới tựa đề “Đi Tới 
một Hôn Nhân Ngày Một Triển Nở”, Chapman đã thêm tài 
liệu mới rút ra từ 35 năm hôn nhân của ông. Trong kỳ xuất 
bản này, ông cho những lời khuyên thực tế để giúp cặp vợ 
chồng vun xới cuộc hôn nhân mà họ luôn ước mong muốn 
được. 
 
Bí quyết để có một hôn nhân tốt đẹp, Chapman nói, là cố 
gắng làm để giữ cho tình yêu luôn sống. “Nếu chúng ta 
không giữ cho tình yêu luôn sống trong sự liên hệ, thì những 
sự xung đột sẽ thế nào cũng lấn áp chúng ta”. “Chúng ta rơi 
vào một đầu óc tiêu cực và người mà chúng ta yêu năm xưa, 
và ý nghĩ chúng ta cho họ là người kỳ diệu nhất thế giới, từ 
từ phai nhạt. Giờ đây chúng ta lại nghĩ, “Tại sao tôi đã lấy 
người đó? Mình không thể ở chung được. Mình chắc không 
hợp.”” 
 
Một Hôn Nhân theo Tinh Thần Ki-Tô Giáo nghĩa là gì? 
 
Để tránh vấn đề này (hay để sửa sang lại nếu vấn đề này 
đang xảy ra trong hôn nhân của anh/chị), chúng ta cần đi trở 
lại những căn bản mà Thiên Chúa có ý định cho một cuộc 
hôn nhân. Chapman giải thích rằng sự “làm một” và thống 
nhất mà Phúc Âm nói đến khi đề cập đến hôn nhân là một sự 
thống nhất có hợp tố. Đây có nghĩa là cũng như Chúa Cha, 
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là một, nhưng các Đấng thì 
khác biệt với những vai trò khác nhau. Trong một hôn nhân 
thì thật cũng như vậy. “Có sự một hợp nhất, nhưng cũng có 
tình trạng khác loại,” ông nói. “Một cuộc hôn nhân theo tính 
cách phúc âm là trong đó chúng ta kết hứa với nhau trong 
mọi lãnh vực của cuộc sống làm việc chung như một đồng 
đội.” Nếu cá tính hay ham vọng của một người bị dẹp đi 
trong khi người kia luôn luôn theo ý của mình, thì cặp vợ 
chồng đã không làm việc chung như một đồng đội. 
 
Chapman cho biết lý do sự hiệp nhất này khó đạt được bởi 
vì lẽ tự nhiên tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tính tự 
tôn. Tuy nhiên, là người Ki-Tô hữu, chúng ta có Thiên Chúa 
giúp đỡ chúng ta thương yêu nhiều hơn. “Vấn đề”, Chapman 
nói, “là nhiều người Ki-Tô hữu đang không hiệp thông với  

 
 
 
 
 
 
 
Thiên Chúa và không tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Chúa 
để thay đổi tấm lòng họ đối với người phối ngẫu. Họ xử sự  
như những người khác mà thôi. “Nếu anh (em) đối sử tốt với 
em (anh), thì em (anh) sẽ đối sử tốt lại với anh (em).” 
Muốn có một hôn nhân tốt đẹp cả hai người phải phục tòng 
nhau như là Phúc Âm đã dạy trong Ê-Phê-Sô 5:22-33. 
Chapman tin rằng có những cặp vợ chồng Ki-Tô hữu đã bỏ 
đi những nguyên tắc này, đặc biệt với nhiều phụ nữ không 
thích đoạn câu “người vợ phục tòng người chồng”. 
 
“Vấn đề là chúng ta đã đi ra khỏi Phúc Âm và đã dùng 
những mẫu hình ngoài phúc âm làm mẫu cho chủ gia đình,” 
Chapman nói thêm, “Thí dụ, chúng ta dùng mẫu hình quân 
sự. Người chồng là đại tướng. Hay chúng ta dùng mẫu hình 
dịch vụ. Chúng ta nói người chồng phải là Giám Đốc, CEO. 
Nhưng mẫu hình theo Phúc Âm là Chúa Giê-Su mà thôi.” 
Hình ảnh phục tòng mà Thánh Phao-Lô mô tả trong Ê-Phê-
Sô là hình ảnh Chúa Giê-Su hiến dâng mạng sống mình cho 
Giáo Hội. Và sự phục tòng này không chỉ cho người vợ mà 
thôi, Chapman nói tiếp. “Tôi muốn nói đây sự phục tòng 
không phải là cho nữ mà thôi. Chúng ta đã nghĩ như vậy bởi 
vì đoạn câu đó, nhưng sự thật là trong nguyên văn, phục 
tòng là cho tất cả,” ông nói tiếp. “Không thể có hòa thuận 
trong một giáo hội nếu không có người phục tòng lẫn nhau, 
và không có hòa thuận trong một hôn nhân nếu không có sự 
phục tòng lẫn nhau.” 
 
Một khi cặp vợ chồng chấp nhận những thái độ này với 
nhau, Chapman nói, những hành động của họ sẽ theo sau và 
họ sẽ bắt đầu có hôn nhân theo kiểu Thiên Chúa đã có ý 
định. 
 
Sự Truyền Thông là Cốt Yếu 
 
Những cặp lấy nhau biết rằng ngay cả những hôn nhân thật 
tốt đẹp cũng sẽ có vài sự xích mích. Cái quan trọng là, 
Chapman nói, cách thức những cặp vợ chồng đối đầu với 
những sự xung đột khi nó xảy ra. “Nếu chúng ta không học 
cách để thương nghị những sự khác biệt của chúng ta và 
biến những khác biệt này thành của giá trị,” ông nói, “nó trở 
thành cái nợ cho hôn nhân của mình.” 
 
Một trong những cách quan trọng nhất cặp vợ chồng có thể 
chỉnh đốn những xung đột và đôi khi tránh được nó đó là cải 
tiến kiểu truyền thông giữa họ. Việc đầu tiên là, Chapman 
nói, họ cần nhận thức được sự quan trọng của tạo dựng lên 
một cảnh trạng an toàn để truyền thông với người phối ngẫu. 
“Nếu tôi cảm thấy không ổn nói chuyện với vợ tôi” như 
trong trường hợp tôi chia sẻ một cảm nghĩ và bị coi là khùng 
điên khi có những cảm nghĩ như vậy “thì tôi sẽ không chia 
sẻ nữa,” Chapman nói. “Rất nhiều cặp vợ chồng bây giờ như 
vậy. Truyền thông không còn bởi vì họ không làm cho an 
toàn để nói chuyện với nhau.” 
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Để tránh điều này, ông nói, cặp vợ chồng cần phải chú trọng 
tới việc lắng nghe và cảm thông những cảm nghĩ của người 
phối ngẫu hơn là cố bảo vệ mình trong một cuộc tranh luận. 
Họ cũng nên tránh xét đoán cảm nghĩ của người kia thế nào 
hay đáp trả với những lời phê bình làm đau đớn. Một cách 
thứ hai để cải tiến truyền thông, Chapman nói, là vợ chồng 
để ra mỗi ngày thời giờ để nói chuyện với nhau. Nếu ngay 
cả họ bắt đầu chỉ 10 phút mỗi ngày mà thôi, ông tin rằng 
việc làm mỗi ngày này sẽ giữ những cặp vợ chồng không từ 
từ xa rời nhau. 
“Nếu chúng tôi xa nhau cả 10 giờ một ngày, làm sao chúng 
tôi có thể có một liên hệ mật thiết nếu tôi không chia sẻ với 
vợ tôi những điều xảy ra trong đời tôi ngày hôm nay và vợ 
tôi cũng không chia sẻ với tôi những điều xảy ra trong đời 
của chị ấy? Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi có thể tiếp 
tục liền gắn với nhau,” Chapman nói tiếp. 
 
Việc Quyết Định cho Gia Đình 
 

Truyền thông thật là quan trọng 
một cách đặc biệt khi phải quyết 
định về một vấn đề gì trong một 
hôn nhân. Nhiều lần người làm chủ 
trong sự liên hệ trở thành người 
quyết định chính yếu. Chapman 
nghĩ rằng một hôn nhân sẽ mạnh 
hơn nếu cặp vợ chồng dựa theo ý 
tưởng trong Phúc Âm là hai vẫn tốt 
hơn là một. Nếu cả hai nguời đều 
góp ý, ông nói, họ sẽ thường 

thường làm được quyết định khôn ngoan hơn. 
Lần nữa ông ta chỉ đến Ba Ngôi Một Thể làm mẫu hình. 
“Không thể tưởng tượng được nếu Chúa Cha làm mọi quyết 
định không cần Chúa Con, và rồi Ngài mới báo cho Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần,” Chapman nói. “ Không thể 
tưởng tượng được bởi vì các Ngài cũng chỉ là một.” 
 
Ông cũng chỉ đến sách Sáng Thế lúc Chúa nói, “Chúng ta 
hãy tạo con người theo hình ảnh của chúng ta.” “Dường như 
là có một cuộc hàn thuyên trò truyện đang diễn ra,” 
Chapman nói. “Vậy tôi nghĩ đó cũng là mẫu hình cho cuộc 
hôn nhân theo tinh thần Ki-Tô. Chúng ta sẽ nói chuyện với 
nhau để quyết định bởi vì chúng ta là chung một đội. Chúng 
ta là một, và chúng ta cần ý kiến của cả hai.” Một cái quan 
trọng nữa là cần suy ngẫm cầu nguyện cho những việc quyết 
định. Như vậy nghĩa là không có quyết định ngay lập tức. 
Chapman nói, thường thường cặp vợ chồng cảm thấy cần 
phải làm quyết định liền, nhưng thực ra phần đông những 
quyết định có thể hoãn lại cho đến khi cả hai cảm thấy đồng 
ý hay đã tìm được một hòa giải thích hợp. “Tôi thiết nghĩ cái 
chính là quyết định coi là đúng là vì đúng cho cả hai người 
và vì chúng ta là cùng một đồng đội,” ông nói. 
 
“Tiền Bạc Cho Anh(Em)” 
 
Những cặp vợ chồng cũng cần phải nhớ làm việc chung với 
nhau khi phải đối đầu với chuyện tài chánh. Tiền bạc là một 
trong những nguồn gây sự xung đột thông thường nhất trong 
một hôn nhân, không liên can đến vợ chồng có ít hay nhiều 
tiền. Vấn đề, Chapman giải thích, là không phải của cải một 

cặp có nhiều hay ít, nhưng là thái độ của họ về tiền bạc và 
cách họ hành xử tiền bạc. Phần đông người ta thuộc về một 
trong hai loại khi nói về tiền bạc. Theo thói tự nhiên chúng 
ta một là người thích tiêu xài hay là người thích để dành. Và 
ta có khuynh hướng lấy người tương phản khi nói đến thái 
độ về tiền bạc, Chapman nói. Tuy nhiên, đây không có 
nghĩa là một điều xấu, nếu hai người có thể quân bình cho 
nhau. 
 
Chapman tin rằng điều quan trọng nhất khi phải thu xếp vấn 
đề tiền bạc trong một hôn nhân là vợ chồng thiết lập một 
ngân khoản cho gia đình. “Nhiều cặp vợ chồng không có 
một ngân khoản,” ông nói. “Thật vậy, khi nói chữ ngân 
khoản, phần đông những cặp vợ chồng bị xúc động mạnh 
bởi vì họ không muốn bị gò bó bởi nó. Nhưng một ngân  
khoản chỉ là một kế hoạch để giúp thu xếp chi tiêu tiền bạc.” 
Ông chỉ cho rằng mọi người đều có kế hoạch trong việc chi 
tiêu tiền bạc, nhưng họ không nhận thức được bởi vì họ 
chưa bao giờ viết xuống mà thôi. Ông đề nghị vợ chồng giữ 
sổ sách coi xem tiêu pha như thế nào trong 2 tháng. Sau khi 
làm như vậy, họ có thể thấy ngân khoản của họ trước giờ 
như thế nào và tự hỏi xem một năm sau họ sẽ ra sao nếu tiếp 
tục như vậy. Họ có thể nhận ra rằng một kế hoạch tiêu pha 
mới sẽ giúp họ để dành được tiền và hoàn thành được những 
mục tiêu tài chánh cho tương lai. 
 
Một phương cách thực tế nữa mà Chapman đề nghị cho 
những cặp vợ chồng là họ nên để ra một số lượng tiền để 
tiêu vặt cho chính mình. Đây là tiền mà không cần phải tính 
sổ với nhau, để khỏi phải hỏi han người kia cứ mỗi lần 
muốn mua sắm điều gì hay là đi ăn trưa với bạn bè. Tùy hỷ 
nếu một người muốn tiêu hết số tiền đó trong tháng, hay 
muốn để dành để sau này mua một món đồ mắc tiền trong 
tương lai. Một điều nữa, Chapman nói, cũng sẻ giúp ích cho 
vợ chồng là quyết định trước số lượng tiền là bao nhiêu thì 
cần có sự ưng thuận của đôi bên trước khi tiêu xài. Thí dụ 
như hai người có thể đồng ý với nhau là sẽ không mua gì 
hơn $100, hay một giới hạn nào định sẵn, mà không hỏi ý 
người phối ngẫu trước. 
 
Quyết định những việc này trước khi chúng ta đương đầu 
với những quyết định tài chánh sẽ giúp đỡ vợ chồng tránh 
nhiều vấn đề sau này. “Các bạn đã có kế hoạch, và nếu cả 
hai theo một kế hoạch chung, cái gì cũng dễ dàng hơn. 
Những xung đột sẽ ít xảy ra cho bạn,” Chapman nói. 
 
Cứu Vớt Một Hôn Nhân Đang Trong Khó Khăn 
 
Nếu hôn nhân của bạn đang bị khó khăn thì sao? Chapman 
nói có nhiều vợ chồng đã đi đến lúc truyền thông không còn 
nữa và họ cảm thấy hôn nhân đã đến độ suy đồi. Thường khi 
họ đã đến điểm này, Chapman nói, bởi vì họ đã xây những 
bức tường ngăn cản trong mối liên hệ của họ. Mỗi lần họ cãi 
nhau, họ không giải được những xung khích, họ chỉ xây 
thêm những bức tường, ông nói. Chẳng mấy chốc, họ bắt 
đầu chỉ chú trọng tới họ, tới như thế nào họ đã bị đau khổ 
hay bị đối xử, và họ biện minh cho sự rút lui xa lánh hay đối 
xử tệ bạc đối với người phối ngẫu của họ. “Tự nhiên chúng 
ta đổ lỗi cho người kia,” Chapman nói. “Chúng ta nói, “Nếu 
người kia đã không làm như vậy, thì tôi đã không làm như 
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thế. Nếu người kia đối xử với tôi tốt hơn, thì tôi sẽ đối xử lại 
tốt hơn. Nếu người kia nói lên lời xin lỗi, thì tôi đã cũng nói 
lên lời xin lỗi.” 
 
Nhưng cuộc hành trình để chữa lành một hôn nhân đang 
trong tình trạng khó xử này bắt đầu bằng nhìn lại chúng ta 
trước nhất. Chapman chỉ vào Ma-Thê-Ô đoạn 7 trong đó 
Chúa Giê-Su nói chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi con mắt 
của mình trước khi nhìn vào cái xà của người khác. “Tôi nói 
các cặp vợ chồng chỉ ngồi xuống với Thiên Chúa và nói với 
Ngài, “Lạy Chúa, con đã thất bại ở chỗ nào trong hôn nhân 
này? Con đã làm gì sai ngày hôm nay, hay ngày hôm qua, 
hay tuần trước?” Và đây là lời cầu nguyện Thiên Chúa sẻ trả 
lời.” Ông nói rằng một khi Thiên Chúa tiết lộ những điều, 
bạn nên viết những điều đó xuống, xin Ngài tha thứ, và rồi 
chia sẻ những điều đó với người phối ngẫu của bạn và xin 
người đó tha thứ. Thú nhận những thất bại của mình cho 
người chồng/vợ của mình là bước đầu tiên đi tới phá đổ 
những bức tường mà đã dựng lên, ông nói. 
 

Dù người phối ngẫu 
của bạn có đáp lại một 
cách tích cực hay phủ 
định, bây giờ bạn có 
một lương tâm trong 
sạch trước Thiên 
Chúa. Chapman nói 
tiếp, nếu bạn tiếp tục 

điều này trong vài tuần hay tháng tới với những lời nói và 
hành động yêu thương để cho thấy bạn thành thật trong việc 
muốn làm việc thay đổi, thì rất có thể người phối ngẫu của 
bạn sẽ đáp lại một cách tích cực cho những việc này. 
 
Việc kế đến mà Chapman đề nghị là học nói ngôn ngữ yêu 
thương của người kia. Tìm hiểu xem cái gì làm người bạn 
đời của mình cảm thấy được yêu và bắt đầu diễn tả tình yêu 
của bạn một cách có ý nghĩa cho người đó. “Khi bạn làm 
như vậy, bạn tạo nên một khí hậu hoàn toàn khác giữa hai 
người. Chúng ta không là kẻ thù nữa. Chúng ta đã thú nhận 
những lỗi lầm của cả hai và giờ đây chúng ta thương yêu 
nhau,” Chapman nói. “Khi cả hai người cảm thấy được yêu, 
cả hai có thể sửa sang những cái khác mà đã thường làm 2 
bạn xa nhau. Bất cứ xích mích nào, “tiền bạc, dục vọng, họ 
hàng”, bạn bây giờ có thể thảo luận một cách văn minh hơn 
bởi vì cả hai đều cảm thấy được yêu thương bởi người kia.” 
 
Không Bao Giờ Ngừng Làm Việc 
 
Vậy cái gì là chìa khóa để xây dựng một cuộc hôn nhân tốt 
đẹp? Theo Chapman đó là luôn luôn đặt lẫn nhau lên hàng 
đầu và giữ những đường dây truyền thông luôn mở để bảo 
đảm cho người phối ngẫu của mình cảm thấy được yêu 
thương và được tự do bàn luận về những nối lo âu. Nhưng 
một sự liên hệ như thế sẽ không xảy ra tự nó. Cả hai người 
phải cam kết làm việc không ngừng để giữ liên hệ được tốt 
đẹp. Dù cho bạn là mới cưới hay đã lấy nhau nhiều năm, 
những nguyên tắc này có thể giúp bạn và người chồng hay 
vợ sáng tạo nên hôn nhân mà bạn luôn mong muốn. 
By: Belinda Elliott 
Chuyển dịch: CBN.com Daily Life Producer 

 
 Lịch Sử và Mục Đích Của Chương Trình 
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 
 

I. LỊCH SỬ:  
 

A/ Lịch sử gia đình là lịch sử tình thương, Thiên Chúa 
sáng tạo vũ trụ và con người. Khi tạo dựng con người, 
Chúa đã thành lập gia đình đầu tiên là sự kết hợp giữa ông 
Adong và bà Eva. 
B/Chúa Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân lọai. 
Ngài đã chấp nhận được sinh ra trong một gia đình như 
bước khởi đầu của công cuộc cứu thế 
C/Tiếp nối tình thương của Thiên Chúa với các gia đình, 
các Đức Giáo Hòang luôn lưu tâm tới đạo đức gia đình 
như Đức Gioan Phaolo II đã nói tại Ba Tây ngày 17 tháng 
10 năm 1991 như sau: ”Gia đình là yếu tố nền tảng cho 
mọi họat động mục vụ của Giáo Hội.” 
D/  Cha Phêrô Chu Quang Minh cùng với Giáo Hội, thao 
thức trước thềm nguy cơ đổ vỡ của các gia đình trong trào 
lưu mới của xã hội, trong đó nền tảng của gia đình bị lung 
lay. Con người đã đánh mất cái giá trị cao qúy mà Thiên 
Chúa đã cho là hạnh phúc gia đình. Vì thế, xây dựng lại 
nền tảng gia đình là một nhu cầu cấp yếu của thời đại. 
Năm 1986, tháng 9, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 
Gia Đình đã được Cha Phêro Chu Quang Minh, Sáng Lập 
bằng cách áp dụng phương pháp cảm nghiệm vào lãnh vực 
tâm lý đạo đức gia đình tại Wichita, tiểu bang Kansas. 
Năm 1987, cùng với văn phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ, khóa 
thứ I được mở tại Orange County, kết qủa tốt đẹp và cha 
Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã công nhận là một sinh họat 
chính thức của Cộng Đồng. 
Năm 1991, vào tháng 12, khóa 15 là khóa đầu tiên của Bắc 
California. 
Năm 1994, ngày 28 tháng 10 Đức Thánh Cha GiOAN 
Phaolo II đã ban phép lành và ký vào huy hiệu của Chương 
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình… Cho đến nay CT 
đã về quê hương từ Nam Trung Bắc.. 
 

II. MỤC ĐÍCH: 
 

1. Tăng thêm đạo đức bản thân: cũng gọi là tăng thêm 
liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung 
động thâm sâu sự hiện hữu của Chúa như Vua, như 
Cha, và như Bạn trong đời sống. 

2. Tăng thêm thông cảm vợ chồng: ai cũng biết thông 
cảm là cần thiết, nhưng khó khăn là làm thế nào, thực 
hành điều gì để vợ chồng dễ thông cảm. Nhờ thông 
cảm mà vợ chồng thương yêu gần gũi nhau nhiều hơn. 

3. Tăng thêm phương pháp giáo dục con cái: cũng gọi là 
tăng thêm liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhờ cha mẹ 
thay đổi, với trái tim mới, tạo nên bầu khí mới, con cái 
được gần gũi, cảm thông trong tình yêu thương. Gia 
đình tăng thêm hạnh phúc. 

4. Tăng thêm hồn tông đồ song đôi: cũng gọi là liên hệ 
với tha nhân, vợ chồng mang cùng một tấm 
lòng:“thương yêu gần gũi bằng việc làm”để phục vụ 
bất cứ ai mình gặp trên đường đời. 
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