
 
t thực tế xảy ra trong 
KHóa # 653 ngày 
15,16,17/1/2016, là Tin 

Vui cho Đền Thánh Mẹ La 
Vang Las Vegas, và là Tin 
Vui cho Chương Trình 
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 
Đình, vì đây là Khóa thứ 1 
của Năm Mới. Như tin vui 
liên quan tới ông Minh và 
bà Bình đã thành hôn 50 
năm, chuẩn bị Lễ Kim 
Khánh. 

 

Tối Thứ Sáu khi Xã Cỏi 
Lòng về “Cái Hay Ban 
Đầu” theo ba chữ “Trước 
đây – Bây giờ - Xin Lỗi”, 
thì cụ ông (còn khỏe mạnh) nhìn Thánh Tượng Chuộc Tội 
và nói, đại ý “... Con tạ ơn Chúa cho chúng con hạnh phúc 
bên nhau...”, nhưng bà Bình (cũng khỏe, tuy yếu hơn ông) 
đã ngất sỉu tại chỗ. Các Khóa sinh về gia đình nghỉ đêm và 
có bài làm “homework” là “Hãy thành tâm Xin lỗi bạn đời 
trước khi ngũ”. Hôm sau, ngày Giờ Cầu Nguyện Ban Sáng, 
ông Minh nâng cao cánh Hoa Hồng, cất tiếng: “... Suốt 50 
năm sống chung, con chưa hề Xin Lỗi nhà con! Con ân 
hận...”. Bà sáng mặt lên! Đến chiều Chúa Nhật, khi Chia Sẻ 
Cảm Nghiệm sau Khóa, không phải bà sỉu vì buồn, mà bà 
run lên vì sung sướng! Ông Bà Minh & Bình “Choàng Tay 
Chữa Lành” thắm thiết như chưa từng có! 
 
Chiều Thứ Hai sau Khóa thì có Họp để chia sẻ cảm nghiệm 
của một ngày sau Khóa, cũng là cách giúp cho việc Họp 
Liên Gia cụ thể hơn, ích lợi hơn, vui hơn. Có nhiều 
người/cặp chia sẻ “Nói gì cũng được nhưng không nói xấu 
người khác, để Nhẹ lòng mình nhưng không nặng lòng 
người...”. Ai nấy đăm đăm chú ý vào chia sẻ của anh 
Johnathan có đạo và chị Diamond không đạo (Anh đi Khóa 
một mình, khóc ngay chiều Thứ Sáu và Chúa Nhật). Chị dàn 
dụa nước mắt làm chứng: “ ... Tối Thứ Sáu anh John nghẹn 
ngào Xin lỗi em, tối Thứ Bảy lại trào nước mắt khi tươi cười 
khen em “nấu ăn ngon, giọng nhẹ nhàng, các con sạch sẽ...” 
Con thấy rất lạ và  hết ngập ngừng, nên quyết định học đạo 
để xin chịu phép Rửa Tội...” Anh chị ôm nhau khóc ròng, và 
nhiều người cùng Choàng Tay Chữa Lành, ứa nước mắt Vui 
Mừng – Alleluia!. 
 
Cách thứ 1 này gọi là “Khiêm Nhẹ Lòng”. Đây là cách giúp 
gia đình trở thành mái ấm, để mỗi phần tử khi ra ngoài xã 
hội, thì cũng sưởi ấm người khác theo “hồn tông đồ”. Khi vợ 

chồng cùng nhau làm, thì trở thành “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.  
 
Trời có nắng có mưa. Có chia sẻ đúng lõi tủy “ID” khiêm 
nhường của Chương Trình thì cũng có chia sẻ trệch lề, khi 
khen mình thì như chê người, nên người tự vệ. Nguyên tắc 
là “điều gì nói ra thì đúng sự thật, nhưng không nói sự thật 
sai lúc”. Vậy nếu nói như sau thì dễ gây khó khăn: “Chúng 
tôi Họp vừa đạo đức vừa thật vui. Thương nhau, giúp nhau ít 
đâu bằng! Chúng tôi còn giúp nhiều người khác; họ cảm ơn 
đến phát ngượng lên!...” Cách này đưa tới tự vệ đôi co: 

“Chúng tôi thì Cha Xứ trao 
đủ việc, từ dậy Dự Bị Hôn 
Nhân, Quyên Tiền trong 
Lễ, đến Gói Bánh Chưng, 
tổ chức Tết. Lại còn picnic 
ngoài trời, cả người Lương 
cũng phục...” 
 
Nếu “Khiêm Nhẹ Lòng” 
thì cách II này là “Khoe 
Nặng Lòng”. Nặng trỉu đến 
tan nát lòng, tan nát mái 
ấm gia đình, tan nát Đoàn 
Thể Công Giáo Tiến Hành, 
tan nát “Gia đình Song 
Nguyền giữa Lòng Xã Hội, 
theo Hồn Tông Đồ Song 
Đôi”. 
 

Đời sống, như Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận gọi 
là “Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng”. Còn đi đường thì còn 
gặp nắng ấm, con gặp mưa, lại mưa phùn giá lạnh, còn lúc 
đúng lúc sai, sai to. Còn ưu và khuyết. Điều cần là nhận 
mình còn khuyết, còn “lỗi tại tôi, tại tôi mọi đàng”. Từ đó 
“thêm ưu giảm khuyết”, nhờ “khiêm nhường chớ kiêu ngạo 
khoe khoang”. 
 
Vậy “làm sao phát triển ưu và giảm thiểu điểm khuyết?” 
Cách mà Chương Trình TTHNGĐ nhận làm “Id-lõi tủy” là 
Chia Sẻ. Nói tới Chia Sẻ hay “Xả Cõi Lòng” là nói tới cảm 
thông, mà  Cảm Thông là một nghệ thuật, nên con người 
phải biết sử dụng: 

1. Lý trí để: a. Tìm hiểu; b. Thích ứng; c. Sáng kiến 
2. Tình cảm trong: a/ Sáng suốt; b/ Chân thành 
3. Tự do để biết: a/ Trách nhiệm việc mình làm; b/ 

Kính trọng cách hành xử của người, như mình muốn 
người kính trọng cách hành xử của mình. 

Con vật không phải chịu trách nhiệm việc nó gây ra vì nó 
chỉ có bản năng thú tính. Nếu con hổ cắn chết tôi thì thiệt 
mà không thể kiện, hoặc nếu kiện thì kiện chú nuôi hổ, 
không kiện chính con hổ.  
 
Nêu lên đôi nét trên (thuộc phần Diễn Giải và “Tự Nói” 
trong Buổi IV của Khóa) để thấy rằng nếu chưa thông cảm 
vẹn toàn, thì đó là tự nhiên dễ hiểu, vì là người thì có tự do 
và dục vọng, đưa tới “điều tôi muốn thì tôi không làm, 
nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm” (Rom. 7:15). Đó là lý 
do cần chia sẻ “yếu đuối mình đang chiến đấu” trong khiêm 
nhường đích thật, tránh khoe khoang thành tích mình chiếm 
đọat. Nếu chia sẻ về một ơn phước mình nhận, thì cần thưa 
từ đáy tâm can rằng vì Chúa thương giúp sức, có khi nhiều 
người tiếp sức, mới đủ ý chí để có kết quả đó. Cách thức 
chia sẻ và lối sống này giúp thêm Khiêm Nhường cả khi 
mình làm đúng, vì lần này đúng thì lần sau có thể sai. Khi 
nhận như vậy lòng dễ được thanh thản nhẹ nhàng, dễ ngủ. 
“Khiêm Nhẹ Lòng” là thế. 
 
Điều khá lạ, rất lạ, đó là nếu chia sẻ “yếu đuối mình đang  
chiến đấu” như trên, thì dầu đã dằn vặt trong 50 năm chung 
sống, cũng vốn tìm lại được “Cái Hay Ban Đầu”. Con cháu  
thu xếp Lễ Kim Khánh Hôn Phối cho ông bà Minh & Bình  
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(Tâm tình người Chúa dùng... tiếp theo) 
 
là bậc cha mẹ, ông bà nội ngoại, thì ông bà rộn ràng như 
Lễ Cưới, lại “Cưới Thật Không Mơ”, vừa thâm trầm linh 
thánh, vừa dạt dào tình thương!  
 
“Gia đình Song Nguyền giữa Lòng Xã Hội theo Hồn Tông 
Đồ Song Đôi” cũng là một gia đình như các gia đình khác, 
vì vốn làm các việc bình thường (đi làm, nuôi con, dự Họp 
Liên Gia, gói bánh chưng, dạy Giáo Lý...) Nhưng làm với 
Trái Tim Mới, Tinh Thần Mới (Exekiel 36:26), tinh thần 
“Khiêm Nhẹ Lòng”, tinh thần của Mái Ấm theo “Luỡi 
Lửa” trong Lễ Hiện Xuống, trong “Thánh Thần khấn xin 
ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài...” 
 
Thật ra, nếu làm để “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như 
trên trời”, để Chúa vui, người vui (rồi mình vui) thì không 
phân biệt việc mới cũ, dễ khó, ưa hay ớn; việc nào cũng 
được, miễn sao việc đó giúp cho bản thân mình, vợ chồng 
mình, con cháu mình, cho Liên Gia mình, Giáo Xứ mình, 
cho từng người được “Nhẹ lòng mình nhưng không nặng 
lòng người”. Như vậy là xây dựng Mái Ấm, Mái Thiên 
Đàng dưới thế. Đó là động lực mời gọi các Gia Đình Song 
Nguyền dấn thân Làm Việc Tông Đồ Song Đôi giữa Lòng 
Xã Hội.  
 

Linh Mục Phêrô Chu Quang Minh 
Tiến Sĩ Tâm Lý Gia Đình 

Trích trong “Vòng tay song nguyền” 

Dear Cha,  
 
Thank you for letting me visits LA 
RECONGRESS with Cô Thu, Cô Vân and Cô 
Nhi. Also thank you for letting Vivian and Nam 
go with us too. I learned a lot of things in two 
days from the Catholic Convention in Anaheim. 
We had 9  workshops: 
 
 The First worshop we had was the Choir 

singing one, I liked that part where he 
described and explained all twelve 
sacraments and how they ralate to the 
world and God. 

 The second workshop was Tazin prayers. I 
loved and learned communitive things 
about how quiet prayer can give God all of 
your grace . 

 The third workshop is on griveving. It 
helps me so I can teach kids and people 
how to have God watch over their dead 
ones.  

 The fourth workshop was about dancing. I 
learned a lot of dance songs so I can teach 
the kids during camp.  

 The fifth workshop was about finding God 
beauty in God. It helps me teach others and 
learn how to find beauty in God.  

 The Sixth one was about Mercy. I learned 
that mercy is compassion, lovbe and 
family.  

 The Seventh one was about how to keep 
youth in faith with the Catholic. I like the 
meaning behind all of the slides.  

 The Eighth one was about praying to our 
God. I like that one because we did a lot of 
prayer. 

 The last one was Vietnames workshop. I 
like how it let me get closer to my God in 
Vietnamese. We also had Vietnames Mass 
with Bishop Vu Van Thien and Cha 
Quang. 

 
Los Angles Recongress was very educational 
and knowable and I wish we could go again to 
learn more about God. 

Sincerely, 
Hieu Le 

 

“Tâm tình chia sẻ của một em trong Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể, sau khi tham dự Đại 
Hội Giáo Lý ở Anaheim, Los Angeles,  
tổ chức hàng năm” 

Los Angles Recongress 
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