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LỜI MỞ

Những hàng dưới đây CẦN THIẾT cho người
đọc sách này, chứ không chỉ là nhập đề thôi.

Bốn việc cần trình bày, đó là: (1). Mục đích của
sách; (2). Cách đọc cho có ích lợi; (3). Ai nên đọc? (4).
Bố cục của sách.

1. Mục đích chính: Sau khoảng 20 năm cầu
nguyện, suy nghĩ và áp dụng để tu sửa, nay xuất bản
sách Nền Tảng Và Nội Dung Của Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Sách này đưa ra
Cách Thức hay Phương Pháp giúp vợ chồng phát
triển Cảm Thông và Giáo Dục dựa trên Kinh Thánh.
Nói "cách thức hay phương pháp" vì nếu cưới nhau
40 năm thì đã biết từ 40 năm rằng "cần xin lỗi khi có
lỗi", nhưng suốt 40 năm không có cách thức, không
có BẦU KHÍ thuận tiện để xin lỗi! Nay nhờ cách thức
và BẦU KHÍ Thành Thật và Cởi Mở của Khóa mà đủ
khiêm nhường nói "Anh xin lỗi em" lần đầu tiên trong
đời, làm vợ ngất xỉu. Đọc những hàng này là đọc cách
thức hay phương pháp giúp mình làm, rồi nhờ làm
CTTTHNGĐ
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mà thay đổi cách thức mình sống với Chúa, với bạn
đời, với con, và với cả nhân loại, tạo ra BẦU KHÍ
"thương yêu gần gũi" quanh mình.

2. Đọc thế nào? Để được ích lợi thì không thể đọc
suông mà cần đọc trong cầu nguyện, suy nghĩ, áp
dụng, và tu sửa như hàng đầu của Lời Mở này.

Cầu nguyện là quan trọng nhất để thăng tiến mình
đang đọc, và thăng tiến người mình muốn giúp đỡ.
Cần cầu nguyện vì mục đích của Chương Trình là
"thương yêu gần gũi" theo "Chúa là Tình Yêu" (IJn.
4:8), nên nếu muốn thương yêu gần gũi thì cần sống
trong Bầu Khí "Cầu nguyện không ngừng" (IThess.
5:16) như Lời Kinh Thánh dùng trong Lễ Hòa Giải
vào chiều thứ Bẩy của Khóa Căn Bản.

Vậy ai đọc những hàng này chỉ để biết thì không
biết thêm mà chỉ bực mình thêm. Vậy cần đọc không
phải chỉ để biết mà để cầu nguyện, để xác tín rằng
"Chúa thương yêu gần gũi con", nên "con thương yêu
gần gũi Chúa", rồi "thương yêu gần gũi mọi người"
theo mầu nhiệm "Ngôi Lời biến thành nhục thể và ở
giữa chúng ta" (Jn. 1: 14).

Suy nghĩ là đọc từ từ, đọc trong Bầu Khí để thấm
nhiễm chứ không đọc cho hết trang. Những hàng này
được viết ra sau 20 năm suy nghĩ. Đọc để nắm vững
như người viết rồi tiến triển hơn người viết, vì tâm lý
muốn "yêu thương gần gũi" thì không đổi nhưng cách
thức diễn tả "thương yêu gần gũi" thì thay đổi theo
thời gian và không gian. Nếu đọc hời hợt thì mình sẽ
bực tức ở nhiều trang, nhiều đoạn vì cho rằng những
trang đó nông cạn, trong khi những trang này đã
mang lại bình an hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình
trên thế giới.

Áp dụng là vừa đọc vừa làm. Như sẽ trình bày,
phương pháp của Chương Trình TTHNGĐ là Ý Chí
CTTTHNGĐ
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Cảm Nghiệm hơn là lý trí trừu tượng, nên cần Ý Chí
ngay khi đọc, vì đọc để làm chứ không đọc để biết.
Nếu không chủ tâm muốn làm ngay từ khi đọc thì dễ
đọc với tâm trạng bất ổn, chưa biết đã phê bình. Vì
tài liệu của Chương Trình có mục đích để làm, nên
có nhiều đoạn sẽ thấy phi lý nếu chỉ dùng lý trí để
suy luận. Nếu phê phán trước khi làm thì dễ nói trừu
tượng "tôi nhận thấy rằng" chứ không nói cụ thể "tôi
cảm nghiệm rằng". Đọc mà không làm thì giống như
người phê bình hồ bơi không mang lại sức khỏe trong
khi chỉ đứng trên bờ chứ không nhào lặn dưới nước,
không ở trong bầu khí vẫy vùng của "chim trời, cá
biển".

Tu sửa là khiêm nhường nhận mình còn thiếu sót nên
đọc để sửa mình, cáo mình, chứ không chỉ để sửa
người, cáo người. Tài liệu này được nghiền ngẫm trên
12 năm, vậy mà khi viết, đã phải sửa nhiều lần. Cũng
nhờ tu sửa về chữ viết mà cảm nghiệm thấy bản thân
thiếu sót, đưa tới tu sửa cách thức cư xử với Chúa và
với tha nhân.

Mỗi người cần khiêm nhường nhận mình còn bất
toàn. Ai cho mình không cần tu sửa thì không được
đọc Kinh Lạy Cha, vì muốn đọc như Chúa dạy thì
phải nhận mình có sai lỗi, kẻo lừa dối mình, đọc ngoài
môi miệng chứ không thật tâm "xin Cha tha nợ cho
con như con cũng tha cho kẻ có nợ với con". Tội nguy
hiểm nhất là tội kiêu ngạo, không nhận mình có lỡ
lầm, nên mọi sai lỗi trong gia đình hay trong đoàn
thể là do người khác chứ không do mình, lúc đó mình
độc tài cộc cằn, muốn sửa người mà không sửa mình.

Với tâm tình và ý chí "cầu nguyện, suy nghĩ, áp
dụng, tu sửa" trong khi đọc sách này, xin Thánh Gia,
Giêsu - Maria - Giuse, nâng đỡ người đọc cũng như
người viết, để cùng chung tiếng "Lạy Cha chúng con".
Nhờ sống với Cha, ở trong Bầu Khí Cha-con mà
CTTTHNGĐ
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chúng ta cảm nghiệm thấy "Chúa thương yêu gần gũi
con", nên "con thương yêu gần gũi Chúa", và hăng
say làm việc tông đồ để mang "thương yêu gần gũi"
đến cho tha nhân.

3. Ai nên đọc sách này: Ít điểm cần minh xác trước
khi trả lời, đó là bộ sách thuộc loại tu đức hay tâm
lý? Hoặc phối hợp? Nếu phối hợp thì phần nào
chính, phần nào phụ? Phải chăng chỉ những người
lãnh đạo cần đọc, còn hội viên không cần hay không
được đọc? v.v.

Bộ sách thuộc loại nào? Giúp tâm lý được tiến
triển là điểm chính yếu của Chương Trình TTHNGĐ,
nên những sách liên hệ đến Chương Trình đều thuộc
loại Tâm Lý Thực Nghiệm, có mục đích tạo ra Bầu
Khí "thương yêu gần gũi". Vậy bộ sách này thuộc loại
tâm lý nhưng đặt nền tảng trên đạo đức Kinh Thánh.
Khi nói "đạo đức" thì thường hiểu về việc thay đổi
trong nội tâm, về liên hệ giữa cá nhân với Chúa. Chúa
ban Ơn do lòng nhân từ và tự do chứ không bị cưỡng
bức, nên con người không biết Chúa ban thế nào và
lúc nào. Vì vậy mỗi người cần "tỉnh thức và cầu
nguyện" (Mk. 13: 33) kẻo Chúa đến bất ngờ (cf. Mt.
24:42-44). Vì yếu tố bất ngờ này mà có đoàn thể đạo
đức dùng tâm lý bất ngờ để tạo cảm xúc mạnh cho
người tham dự. Cũng vì yếu tố bất ngờ mà có những
tài liệu của một số đoàn thể chỉ dành cho người lãnh
đạo chứ không được phổ biến cho hội viên kẻo mất
yếu tố bất ngờ, làm giảm hiệu nghiệm khi áp dụng.

Tài liệu về tâm lý thực nghiệm thuộc loại giải thích
hơn là bất ngờ, nên mọi người đều có thể và cần đọc
chứ không chỉ dành riêng cho người điều khiển. Nói
"giải thích hơn là bất ngờ" vì cũng có điều nên để bất
ngờ hơn là giải thích, thí dụ tài liệu về lịch sử của
Chương Trình TTHNGĐ, vì Ban Tổ Chức giới thiệu
Chương Trình lúc khai mạc Khóa Căn Bản, mà nếu
CTTTHNGĐ
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khóa viên đọc trước thì có thể ít lắng nghe vì biết rồi.
Vậy điều gì liên hệ đến biết, tri thức, thì cần dấu kín
trước khi nói, còn điều gì liên hệ đến việc làm thì cần
đọc trước khi giải thích. Nhắc lại là Chương Trình
nhấn mạnh đến học hành hơn học hỏi, nên cần biết
mục đích việc mình làm và cần biết cách thức làm
thế nào. Nếu muốn làm toán giỏi, hay muốn lái xe
thành thạo thì cần vừa đọc sách vừa có huấn luyện
viên. Nếu gặp người huấn luyện ích kỷ độc tài, muốn
học viên lệ thuộc mình, thì họ dễ che dấu tài liệu để
học viên phải van xin mình, họ tạo ra bầu khí lệ thuộc
hơn là tự chủ.

Một yếu tố nữa, đó là sách này tương tự như sách
thuốc. Trong trường thuốc, học viên được khuyến
khích đọc tài liệu, nghe giải nghĩa, rồi thực tập trong
nhà thương. Cũng vậy ai quan tâm đến thay đổi tâm
lý thì đều có thể đọc sách của Chương Trình, vì
Phương Pháp của Chương Trình là giải thích chứ
không phải bất ngờ, tuy đôi khi trong giải thích có
bất ngờ hay trong bất ngờ có giải thích.

Đặc điểm trong Chương Trình TTHNGĐ không
phải ở chỗ nói điều người khác chưa biết, nhưng ở
chỗ làm điều người khác biết nhưng chưa làm, và đưa
ra cách thế, tức là tạo BẦU KHÍ Tin Tưởng, Cởi Mở
để mỗi người làm được điều mình đã biết. Trở lại thí
dụ "Xin Lỗi". Người nói không có mục đích trình bày
lý thuyết về xin lỗi, nhưng đưa ra cách thực hành việc
xin lỗi như mình đã làm, và mình cảm nghiệm thấy
hiệu quả, nghĩa là qua việc Xin lỗi và Sửa lỗi mà bản
thân thêm "thương yêu gần gũi" với Chúa, bạn đời,
với con, và với mọi người. Nhờ người nói lấy sự yếu
đuối của mình để xin lỗi mà tạo ra Bầu Khí Cởi Mở,
nên người nghe cũng xin lỗi như người nói.
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4. Bố cục của sách này gồm năm phần, đó là (1).
Nền Tảng, (2). Tổ Chức, (3). Kinh Thánh, (4). Diễn
Giải, và (5). Mời Tự Nói.

** Lưu ý:

1. Như đã nói, mọi người đều có thể đọc các tài
liệu của Chương Trình TTHNGĐ, do đó người tham
dự Khóa nên có các tài liệu này nhưng đọc SAU chứ
không đọc trong Khóa, kẻo bị phân tâm, không thực
tập như Khóa hướng dẫn.

2. Cần nắm vững Đoàn Sủng về Mục Đích và
Phương Pháp của Chương Trình, sau đó mỗi người
có tự do diễn tả theo khả năng của mình. Vì vậy cần
nghiên cứu kỹ các tài liệu VÀ cần sáng kiến để thích
ứng cho phù hợp với BẦU KHÍ tâm lý của mỗi hoàn
cảnh hay cá nhân cụ thể. Các tài liệu này được viết
ra với tâm trạng "Cho tôi một con cá thì tôi no một
bữa, nhưng dạy tôi phương pháp bắt cá thì tôi no đủ
một đời".

Linh mục Phêrô Chu Quang Minh, S.J.
Sáng lập Chương Trình TTHNGĐ.
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PHẦN I

NỀN TẢNG
CỦA

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
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Chương 1
Lịch Sử, Mục Đích, Và

Điều Kiện Tham Dự Khóa
Cho Có Ích Lợi

[Dùng tài liệu này để giới thiệu Chương Trình trong
phần khai mạc Khóa Căn Bản, do đó viết như bài diễn
văn cho tiện. Thời giờ eo hẹp, không thể trình bày hết
những điều dưới đây, vì vậy nên nói theo những hàng
in thẳng, và bỏ những hàng in nghiêng.

Khóa ích lợi nhiều hay ít là tùy theo BẦU KHÍ người
có trách nhiệm tạo ra. Vậy ngay từ giây phút khai mạc,
mỗi người cần ý thức về việc tạo BẦU KHÍ Tin Cậy
Cởi Mở. Có khi kỹ thuật tổ chức và nội dung trình bày
rất chu đáo, nhưng vì tạo ra bầu khí ngột ngạt nên
vốn không ích lợi, vợ chồng khóa viên vốn còn căng
thẳng].

Thưa (Quý Cha, Quý Vị Chủ Tịch), Quý Anh Chị
Trợ Nguyền và Quý Anh Chị Khóa (165, 298, v.v.).

Để BẦU KHÍ phần nào thoải mái khi bắt đầu vào
CTTTHNGĐ
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Khóa, vợ chồng (tôi, con) xin trình bày về lịch sử, mục
đích, và điều kiện tham dự Khóa cho có ích lợi. (Con
nhường lời cho bạn?) con trình bày về phần lịch sử.

I. Lịch Sử Chương Trình  TTHNGĐ

Tình Yêu Thiên Chúa là khởi thủy của gia đình, vì
nếu Chúa không yêu thương thì không sáng tạo nên
Adong và Evà là cặp hôn nhân đầu tiên của nhân
loại. Khảo cổ học tìm thấy xương sọ người ở miền Bắc
Kinh, đem phân chất thì xương này đã có từ một triệu
tám trăm ngàn năm. Nhưng một chuỗi dấu chân người
tìm thấy trong phún xuất thạch ở Phi Châu, và tuổi
của phún chất này là 35 triệu năm. Như thế, khoa học
cho thấy lịch sử gia đình đã bắt đầu khoảng 40 triệu
năm nay. Quan tâm đến gia đình là quan tâm đến
một liên hệ xa xưa nhất và cũng hiện đại nhất, vì mỗi
người có gia đình sinh ra mình. Không gần gũi gia đình
là bỏ rơi cả cha mẹ, mất Chữ Hiếu.

Khi Nhập Thể, giá trị đầu tiên Chúa Giêsu đề cao
là giá trị gia đình, vì Chúa đã sinh ra trong một mái
ấm gia đình, với Mẹ Maria nhân từ và Thánh Cả
Giuse khiêm nhường. Trải qua lịch sử Giáo Hội, các
Đức Giáo Hoàng luôn quan tâm đến gia đình, như
Đức Gioan Phaolô II, khi viếng thăm Ba Tây ngày 17
tháng 10, 1991, ngài tuyên bố: "Gia đình là yếu tố nền
tảng cho mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội".

Với Giáo Hội Việt Nam, nhiều Vị đã giảng dạy,
viết sách báo để nâng đỡ đời sống gia đình. Linh mục
Phêrô Chu Quang Minh, Dòng Tên, cũng thao thức
như các bậc tiền bối. Qua những hành trình tông đồ,
cha Minh đã đặt chân tới trên 40 tiểu bang ở Hoa
Kỳ, nhiều quốc gia ở nhiều lục địa, lăn mình vào
nhiều trại di cư cũng như nhiều nơi chen chúc ngột
ngạt. Hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ
CTTTHNGĐ
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con bỏ nhà đi, cha mẹ xô xát, ly dị, cụ già buồn tủi
trong viện dưỡng lão cô đơn, v.v.
Chương Trình TTHNGĐ được lập ra do những

kinh nghiệm thực tế trên, cộng thêm tri thức linh mục
sáng lập thâu nhận khi lấy văn bằng tiến sĩ tâm lý
hướng dẫn. Nhưng nền tảng của Chương Trình là
Kinh Thánh theo đường lối Linh Thao của Thánh
Inhaxiô. Vì nhấn mạnh tới Ý Chí Thực Hành hơn là
lý trí trừu tượng, tới Cảm Nghiệm cụ thể hơn là phân
tích lý luận, nên Chương Trình nghiêng về học tập,
học hành hơn là học hỏi, thay đổi tận trong lòng nhờ
việc làm, hơn là thay đổi ở ý nghĩ suy luận đúng hay sai.
Nơi đầu tiên linh mục sáng lập áp dụng Phương

Pháp Cảm Nghiệm là Wichita, tiểu bang Kansas, vào
tháng 9, năm 1986, nhưng nơi mang danh hiệu Khóa
I của Chương Trình là ở Giáo Phận Orange, California,
vào tháng 6, năm 1987, do Văn Phòng Đạo Binh
Hồn Nhỏ chịu trách nhiệm về việc tổ chức. Khóa I
này mang lại nhiều ích lợi cho các khóa viên nên Giáo
Quyền thừa nhận Chương Trình là một hoạt động mục
vụ chính thức trong Giáo phận.

Tới nay, tháng 11, 1999, linh mục sáng lập hướng
dẫn liên tục 161 Khóa Căn Bản, nhiều Khóa
Tu Nguyền, Khóa Tâm Lý Linh Trợ, Khóa Tĩnh Huấn
Tâm Lý Gia Đình, Khóa Huấn Luyện Cán Bộ Tông
Đồ, tổng cộng khoảng 220 Khóa, cùng với nhiều cuối
tuần cho các Đại Hội Miền cũng như Trung Ương, và
nhiều sinh hoạt gia đình, v.v.
Chương Trình có tính cách quốc tế vì được tổ chức

ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và ở
nhiều nước bên Âu Châu.

Tính tới tháng 11, 1999, có khoảng 8,500 người,
tức là trên 4,000 cặp đã tham dự 48 giờ của Khóa,
trong đó có khoảng 200 người không biết viết, cũng
CTTTHNGĐ
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khoảng 200 vị tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư,
v.v. Bẩy vị Tổng Giám Mục và Giám Mục đã chủ tọa
Lễ Thệ Hôn Một Đời, lắng nghe và cầu nguyện, hoặc
viếng thăm Khóa, cộng với trên 100 quý cha và nam
nữ tu sĩ tham dự Khóa, trong đó có nhiều vị từ Việt
Nam, khi viếng thăm nước ngoài thì nghe biết về
Chương trình rồi dự Khóa luôn.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chúc lành cho
các gia đình, cho Chương Trình, và ký vào Huy Hiệu
của Chương Trình ngày 28 tháng 10, 1994, dịp cha
Minh dự Đại Hội Mục Vụ Thế Giới tại Roma, với sự
giúp đỡ tận tình của Đức Ông Trần Ngọc Thụ.

II. Mục Đích của Chương Trình và của Khóa

Nếu tham dự Khóa đầy đủ thì sẽ được mục đích
tối hậu là Tình "Thương Yêu Gần Gũi" vì khát vọng
thâm sâu của con người là được sống trong thương
yêu, và hậu quả của thương yêu là muốn gần gũi chứ
không bị xa cách. Thương yêu là khát vọng lớn nhất
vì "Thiên Chúa là Tình Yêu" (IJn. 4:8), và gần gũi là
điều kiện cần thiết để biểu lộ tình yêu vì "Ngôi Lời
trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn. 1:14).

Từ mục đích "thương yêu gần gũi" Khóa đi tới bốn
kết quả dưới đây:

**Thứ nhất, 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 từng hơi thở, từng việc làm nhỏ bé cũng như
lớn lao giữa mọi cảnh ngộ đời sống, nhờ vậy mình
Hy Vọng chứ không thất vọng, an vui chứ không chán
nản buồn sầu, sống có ý nghĩa chứ không vô nghĩa.

Đạo đức bản thân là nhìn vào con người mình, một
mình, liên hệ giữa mình với Chúa. Liên hệ này xảy
ra ngay tối thứ Sáu vào Khóa, nên tối nay được mệnh
CTTTHNGĐ
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danh là tối "Một Mình", và còn tiếp tục LIÊN HỆ VỚI
CHÚA trong giờ Linh An vào sáng thứ Bẩy và sáng
Chúa Nhật.

**Mục đích thứ hai là tăng thêm THÔNG CẢM VỢ
CHỒNG, cũng gọi là tăng thêm LIÊN HỆ GIỮA HAI
BẠN ĐỜI. Ai cũng BIẾT thông cảm là cần thiết, nhưng
khó khăn là LÀM THẾ NÀO, thực hành điều gì thì vợ
chồng thông cảm, thương yêu gần gũi chứ không căng
thẳng đau đớn? Ngày mai sẽ đưa ra nhiều điểm để
LÀM, để học tập hơn là học hỏi. Nhờ VIỆC LÀM, nhất
là nhờ ƠN THÁNH CHÚA, nhiều người sẽ có "trái tim
mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái
tim chai đá" (cf. Ezekiel 36:26). Vì thứ Bẩy nhắm tới
liên hệ vợ chồng nên được gọi là ngày "Hai Mình".

**Mục đích thứ ba là tăng thêm PHƯƠNG PHÁP
GIÁO DỤC, cũng gọi là tăng thêm LIÊN HỆ GIỮA CHA
MẸ VÀ CON CÁI. Thực tế là không có con cháu trong
Khóa, không thay đổi gì nơi con cháu, nhưng trước
khi dự Khóa nếu cha mẹ nói thì con không làm theo,
hoặc làm thì ấm ức. Sau khi cha mẹ dự Khóa, có khi
chỉ ngỏ ý chứ chưa nói thành lời, vậy mà con cháu đã
vui vẻ làm theo. Nghe có vẻ phi lý như hoang đường,
nhưng đã xảy ra như vậy. Lý do vì nhờ Khóa mà cha
mẹ thay đổi, có "trời mới, đất mới" theo sách Khải
Huyền (21:1), tạo ra Bầu Khí Mới trong gia đình. Con
cháu được hít thở bầu khí "thương yêu gần gũi" mới
này, nên cha mẹ không la hét mà con cháu nghe theo,
hay ít là kính phục chứ không khinh thường vì cha mẹ
dạy con bằng việc làm, "Lời nói lung lay, Gương bày
lôi kéo". Gương lành là việc liên hệ tới người thứ ba
và được THỰC HÀNH trong ngày Chúa Nhật, nên
Chúa Nhật được mệnh danh là ngày "Ba Mình".

**Mục đích thứ tư là HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI,
cũng gọi là LIÊN HỆ VỚI THA NHÂN, vợ chồng mang
cùng một tấm lòng "thương yêu gần gũi" để phục vụ
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bất cứ ai mình gặp trên đường đời. Điều nên để ý là
ai chỉ muốn lợi cho mình thì bị mất lợi, còn ai muốn
lợi cho người khác thì mình được thêm lợi. Chẳng hạn
vợ chồng buôn bán, trước khi dự Khóa chỉ muốn
khách hàng là mối lợi cho mình nên họ đi tiệm khác.
Sau khi dự Khóa, vợ chồng này tươi vui và thật lòng
muốn khách hàng được lợi nên họ quý mến, trở lại đã
vậy mà còn giới thiệu để bạn hữu cũng đến tiệm mua
hàng. Khóa không dạy quảng cáo mà vì tham dự đầy
đủ nên đã thêm nghệ thuật quảng cáo tài tình.

Tuy nhiên, ý nghĩa thâm sâu của Tông Đồ Song
Đôi là vợ chồng cùng nhau dấn thân phục vụ. Nếu
trước làm việc tông đồ một mình thì nay làm việc
tông đồ hai mình. Vợ chồng cùng nhau mang "thương
yêu gần gũi" đến cho tha nhân, nhìn thấy hình ảnh
Chúa nơi người khác vì "con người được dựng nên
giống Hình Ảnh Chúa" (Gen. 1:26). Niềm vui không
phải chỉ do nhận lãnh mà còn do trao tặng, nên Tông
Đồ Song Đôi giống như trao tặng lửa chứ không như
trao tặng bánh gạo. Sợ người khác lấy mất nên phải
giấu bánh gạo. Trái lại nếu giấu lửa kín thì lửa tắt,
nhưng càng phân phát càng tràn đầy sung mãn. Hồn
Tông Đồ Song Đôi được thể hiện trong Lễ Thệ Hôn
Một Đời vào chiều Chúa Nhật, giống như một Lễ
Cưới Tưng Bừng, với Tiệc Mừng Cana dạt dào "yêu
thương gần gũi".

Tuy nhiên, nếu muốn kết quả lớn lao như "trời mới
đất mới", muốn đời mình chuyển từ trái tim chai đá
sang trái tim thịt mềm, thì xin theo dõi điểm thứ ba
dưới đây (Con/tôi xin nhường cho bạn đời trình bày
tiếp).

III. Điều Kiện Tham Dự Khóa
Cho Có Ích Lợi

Chúa Giêsu có thể làm phép lạ mà không đòi hỏi
điều kiện nào, nhưng để người nhận dễ cảm nghiệm
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thấy Tình Chúa "thương yêu gần gũi" thì Ngài muốn
con người đóng góp, tạo thêm BẦU KHÍ Thuận Tiện
cho việc phát triển "thương yêu gần gũi". Thí dụ khi
cho năm ngàn người ăn no (Mk. 6:35-44), thì phần
góp của con người là hai con cá và năm cái bánh (câu
38). Cũng vậy, để Khóa có BẦU KHÍ "Trời Mới Đất
Mới" thì mỗi người cũng cần đóng góp hai con cá và
năm chiếc bánh, tức là hai điều kiện bên ngoài và
năm điều kiện bên trong.

**HAI ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI, mà điều thứ nhất
là HIỆN DIỆN ĐẦY ĐỦ HAI NGÀY TRỌN , 48 giờ.

Nếu gà ấp trứng, thì trứng không nở tức khắc mà
chỉ thành gà con sau mấy ngày ấp ủ. Hoặc muốn ăn
trái thì cũng cần thời gian để trái xanh trở thành trái
chín, vân vân. Mấy trăm Khóa trước đây đã mang lại
kết quả tốt đẹp với điều kiện hiện diện liên tục, tương
tự như gà ấp ủ không gián đoạn, lúc đó mới có gà con
tốt đẹp.

**Điều kiện bên ngoài thứ hai là luôn CÓ ĐÔI.
Vợ chồng bên nhau trong Phòng Song Nguyền này,
cũng như cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi, nhất là cùng
nhau Cầu Nguyện, Chia Sẻ, Cảm Nghiệm, v.v. Có
người thấy dễ dàng ở bên cạnh bạn đời, nhưng có
người thấy "Có Đôi" là việc khó khăn, vì theo pháp lý
thì còn là vợ chồng vì còn tờ giấy hôn thú, nhưng theo
thực tế thì không "hôn", không "thú" mà có khi còn
thù ghét nhau. Trong trường hợp này, nguyên việc "Có
Đôi" đã bắt đầu là thuốc hồi sinh cho tình nghĩa bị
phai nhạt vì ít "thương yêu gần gũi".

**NĂM ĐIỀU KIỆN BÊN TRONG, mà điều kiện
quan trong nhất là lòng KHIÊM NHƯỜNG, trái ngược
với kiêu ngạo. Người kiêu ngạo tạo ra BẦU KHÍ
Khinh Khỉnh vì cho rằng mình không có gì phải thay
đổi. Nếu gia đình khó khăn, vợ chồng căng thẳng, hoặc
con cái hư hỏng, thì đó là lỗi của "phía bên kia", nên
CTTTHNGĐ
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bạn đời có tội còn mình vô tội. Vì vậy mà bạn cần
thay đổi "chứ tôi chẳng có gì phải đổi"! Nay nhờ
Khiêm Nhường mà nhận rằng mình là người cần thay
đổi. Nhờ việc thay đổi này mà mình có "trái tim mới,
tinh thần mới", có "trời mới đất mới", dễ ăn ngủ, nên
An Vui Thoải Mái hơn.

Để có Khiêm Nhường chân thật, để tạo BẦU KHÍ
Gia Đình Đầm Ấm thì mỗi người cần làm bốn việc
cụ thể sau đây:

*Thứ nhất, Khiêm Nhường BIẾT LỖI chứ không
kiêu ngạo chối lỗi.

Người mắc bệnh tâm lý là người không biết rằng
mình có bệnh. Thí dụ người hành hạ con, hay là hành
hạ ban đời, hoặc người độc tài, làm người khác bị căng
thẳng, thì người này thường chối rằng mình không gây
ra khó khăn trong gia đình hay trong đoàn thể.

Vậy người Khiêm Nhường chân thật là người BIẾT
MÌNH có phần TRÁCH NHIỆM trong những khó khăn
xảy ra giữa vợ chồng, con cái, hay trong nhóm mình
cộng tác.

*Thứ hai, Khiêm Nhường NHẬN LỖI chứ không
kiêu ngạo chạy lỗi.

Người kiêu ngạo biết rằng mình có lỗi, thí dụ nói
sai nên người khác gặp tai nạn, mình không khóa cửa
nên mất đồ, làm cho con bị la mắng oan uổng, vân
vân. Người kiêu ngạo tự ái thường sợ bị MẤT MẶT,
nên dễ chạy trốn, che đậy, yên lặng trước hậu quả xấu
do mình gây ra.

Còn người Khiêm Nhường là người LỘ DIỆN, bị
khinh chê cũng NHẬN rằng mình gây ra sai lỗi. NHẬN
LỖI phải đi đôi với NHẬN HẬU QUẢ tai hại do lỗi
phạm mang lại.

*Thứ ba, Khiêm Nhường XIN LỖI chứ không kiêu
ngạo đổ lỗi.
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Khi không thể chối cãi được sai lỗi đã xảy ra thì
người kiêu ngạo sẽ ĐỔ LỖI cho người khác. Thí dụ
mình hay nghi ngờ, lải nhải nên bạn đời và con bỏ
nhà đi chơi, hoặc mình đánh bài nên gia đình hết tiền,
vân vân, người đam mê và kiêu ngạo sẽ dễ ĐỔ LỖI,
bằng cách chống chế rằng "TẠI VÌ chồng con áp bức,
NÊN TÔI MỚI như vậy, chứ tôi sửa chữa điều đó dễ
lắm"! Vì nói rằng "dễ lắm" nên không bao giờ sửa cả,
suốt đời đánh bạc, chết vì bạc, hoặc chết còn lải nhải
đổ lỗi cho chồng con!

Còn người Khiêm Nhường sẽ ân hận và thành thật
nói ra lời XIN LỖI anh, Xin lỗi em, Xin lỗi con, hoặc
Xin lỗi bất cứ ai mình đã sai lỗi.

*Thứ tư, Khiêm Nhường SỬA LỖI chứ không kiêu
ngạo hạch lỗi.

Một người vừa thông minh vừa kiêu ngạo thì dễ lợi
dụng ngay sai lỗi của mình để đè bẹp người ngay lành,
rồi huênh hoang nói rằng mình đã khéo léo chuyển
bại thành thắng. Thí dụ người xảo quyệt mà ngoại tình
thì dùng việc ngoại tình để vu khống cho bạn đời
những sai lỗi mà bạn không hề nghĩ tới, rồi dùng sai
lỗi mình vu khống đó mà hạch hỏi, bắt bạn phải bồi
thường, nuôi con, lấy tiền man trá này để tặng nhân
tình, v.v. Đây là cảnh "vừa đánh trống vừa ăn cướp",
thảm trạng ma quái quỷ quyệt.

Còn người Khiêm Nhường là người thành thật SỬA
CHỮA lại điều mình đã sai lỗi. Thí dụ trước chiều
chuộng tình nhân thì nay chiều chuộng bạn đời, hay
trước bỏ bê con thì nay săn sóc, dành thời giờ cho con,
cho gia đình, v.v.

Nếu Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và
Sửa lỗi, thì đó là tạo ra BẦU KHÍ Tin Cậy, Cởi Mở.
Trong BẦU KHÍ Cởi Mở này, chắc chắn Khóa sẽ
mang lại nhiều ích lợi, mỗi người được tăng thêm
CTTTHNGĐ
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"yêu thương gần gũi" trong "trời mới đất mới", trong
thoải mái bình an.

Vợ chồng (con, tôi) xin mượn lời Đức Cố Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận để kết thúc phần chia sẻ này.
Ngài viết trong cuốn Đường Hy Vọng, câu 477, như
sau: "Nếu giáo dân đặt nặng nhiệm vụ trần thế của
mình, thì nhiệm vụ trần thế quan trọng nhất, quyết định
nhất của họ, là đời sống gia đình".

Cầu xin Thánh Gia ban ơn nâng đỡ để quý anh chị
đạt được nhiều ích lợi trong BẦU KHÍ Thiêng Liêng
Đầm Ấm.

Kính Chào trong Tình Thương của Thánh Gia.🔲
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Chương 2
Đoàn Sủng Của

Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình

Đoàn Sủng (Charisma) là đặc tính riêng biệt Chúa
Thánh Linh trao ban, làm cho người này làm việc
trong Giáo Hội khác với người kia, đoàn thể này khác
đoàn thể nọ, bầu khí mỗi gia đình, mỗi nơi khác
nhau. Trong xã hội thì nhờ cá tính, nhờ bầu khí riêng
biệt mà có nét đặc thù như thẻ căn cước, ID Card,
Identity. Nếu mất cá tính thì bị lẫn với người khác,
nhóm khác, hoặc mất công vụ chuyên biệt như Chúa
khơi nguồn ban đầu. Nếu không biết đặc tính và
không tận tâm duy trì thì mình làm mất Đoàn Sủng,
chứ Chúa không muốn mình bị lẫn lộn. Vậy cần giữ
đặc tính của mình và tôn trọng đặc tính của người vì
"Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở" (Jn. 14:2)

Chương Trình TTHNGĐ có ba Đoàn Sủng liên quan
tới mục đích, nền tảng, và phương pháp:
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(1). Mục Đích là Biểu Lộ Bầu Khí Yêu Thương Gần
Gũi bằng Việc Làm, cũng gọi là "Thương Yêu Nhập
Thể" vì Chúa nhập thể để gần gũi, cứu chữa con
người, Ngoài ra Chương Trình nói nhiều tới "Xả Cõi
Lòng" vì không phải chỉ thay đổi ý nghĩ trừu tượng,
mà cần thay đổi từ TRONG LÒNG, từ những VIỆC CỤ
THỂ hằng ngày.
(2). Nền Tảng của Chương Trình là nhận mình yếu
đuối, khó yêu thương trọn vẹn, nên cần sống trong
Bầu Khí Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi,
Sửa lỗi, chứ không kiêu ngạo chối lỗi, chạy lỗi, đổ
lỗi, và hạch lỗi.
(3). Phương Pháp của Chương Trình là Ý Chí Cảm
Nghiệm để Thay Đổi đời sống, tuy có cần lý trí phân
tích để hiểu biết trừu tượng. Muốn làm thì cần Giải
Thích hơn là tạo ra bất ngờ.

Dễ nói về cá tính nhưng khó làm, vì nếu trước đây
mình có quan niệm nào thì thường lôi kéo Chương
Trình làm theo ý nghĩ mình có sẵn đó. Thí dụ mình
quen sinh hoạt theo Linh Thao, Đạo Binh, Thánh
Linh, hoặc quen với hình thức thuyết trình, chất vấn,
v.v., thì mình dễ muốn CT đi theo đường lối mình đã
quen. Để kính trọng Đoàn Sủng Chúa ban cho CT thì
cần biết và làm theo ba Đoàn Sủng này.

I. Mục Đích của Chương Trình

Mục Đích của Chương Trình Thăng Tiến Hôn
Nhân Gia Đình là "Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc
Làm" tức là "Yêu Thương Nhập Thể". Quen nói
"Tình Yêu Nhập Thể" nhưng ở đây gọi là "Yêu
Thương" để nối liền Tình Yêu, Love, với Tình
Thương, Compassion. Kinh Thánh ghi nhận "Chúa
động lòng thương" (Mk. 1:41, 6:34. Lk. 7:13, 10:33)
trong khi định nghĩa "Thiên Chúa là Tình Yêu".

A. Bốn yếu tố trong Đoàn Sủng của Chương Trình:
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1. Yêu Thương là quan trong nhất vì mục đích khi
cưới là "yêu thương và tôn trọng (anh/em) mọi ngày
cho đến suốt đời". Thánh Bí Tích Hôn phối sẽ không
thành nếu hai người không tự do và trưởng thành
trong việc thật lòng yêu thương nhau. Thật ra Yêu
Thương không phải của riêng Chương Trình vì đó là
đặc tính của "Thiên Chúa là Tình Yêu" (IJn. 4:8), và
là đặc tính của cả nhân loại vì nhân loại được dựng
nên giống hình ảnh Chúa (cf. Genesis 1:26). Vậy mọi
người sống yêu thương chân thật thì không ở cả trong
Chương Trình, nhưng ai ở trong CT thì cần sống yêu
thương chân thật.

2. Gần Gũi là hậu quả của yêu thương vì khi yêu
thì không muốn xa cách. Vì vậy khi Chúa quá yêu
thương con người thì Chúa nhập thể, làm người, ở
giữa con người để cứu chữa loài người. Chúa gần gũi
đến nỗi thâm nhập vào máu huyết con người trong
Bí Tích Thánh Thể. Cũng như đặc tính yêu thương,
không phải mọi người gần gũi nhau đều ở trong
Chương Trình, nhưng ai ở trong CT mà không gần
gũi bạn đời, con, các anh chị song nguyền cũng như
nhân loại, thì bề ngoài là "song nguyền" nhưng bề
trong không là song nguyền.

Có khi thân xác gần gũi mà lòng xa cách, nên mục
đích của Chương Trình là thay đổi tận CÕI LÒNG.
Nhờ dự Khóa mà LÒNG dửng dưng hay LÒNG chán
ghét "lột xác" trở thành LÒNG tha thiết, LÒNG dạt
dào "thương yêu gần gũi". Thay đổi ý nghĩ đã khó,
nên thay đổi TẤM LÒNG, thay đổi CON TIM còn khó
hơn nữa. Thay đổi ý nghĩ là việc của lý trí học hỏi,
còn thay đổi con tim là việc của ý chí học hành.

3. Yêu Thương Gần Gũi hoặc "Yêu Thương Nhập
Thể" là mục đích của Chương Trình. Nói cách khác,
"Yêu Thương Gần Gũi" là tên gọi của Chương Trình.
Đặt tên là để gọi, vậy hằng ngày cần "gọi tên" của
cttthngđ



32 I: NỀN TẢNG NỘI DUNG CTTTHNGĐ

Chương Trình, cần hồn nhiên chứ không e ngại để
dùng ngay câu "Yêu Thương Gần Gũi" hay "Yêu
Thương Nhập Thể". Nếu ngần ngại nói ra tiếng "Yêu
Thương Gần Gũi", "Yêu Thương Nhập Thể" thì mình
đã ngần ngại về chính đặc tính của mình, mình chối
mình. Cũng như Đoàn Sủng của Dòng Tên là "Phân
biệt thần loại" thì không phải các dòng khác không
biết phân biệt, nhưng ai đã khấn trong Dòng Tên thì
phải biết phân biệt thần loại, áp dụng vào đời sống
của mình và của mọi người, cũng như hân hoan nói
về Đoàn Sủng này.

4. Việc Làm là đặc tính của Chương Trình vì các
sinh hoạt của CT đều hướng về tạo bầu khí để vợ
chồng dễ xả cõi lòng ra chứ không nhận chìm cay
đắng xuống. Tạo bầu khí cho dễ xả cõi lòng là bổn
phận của người Diễn Giải, người Mời Tự Nói trong
Khóa, người điều khiển buổi họp, cũng như của các
cặp cầu nguyện bộc phát trong bất cứ dịp nào của
CT. Khi mình xả cõi lòng thì đó là cách tự giúp mình
nguôi uất ức căng thẳng, nhờ vậy mình dễ đi tới "yêu
thương gần gũi" của Tình Yêu Nhập Thể. Ngoài ra,
khi nhìn thấy vợ chồng khác xả cõi lòng thì chính mình
cũng được thâm nhiễm, nhờ Bầu Khí Cởi Mở này
mà mình không rụt rè e ngại, nên cũng xả ra trong
thương yêu kính trọng, trong khiêm nhường, rồi mình
tiến tới yêu thương gần gũi theo Tình Yêu Nhập Thể.
Muốn làm thì cần biết mình làm gì và làm thế nào,
nên cần giải thích hơn là cần bất ngờ.

B. Áp dụng Đoàn Sủng "Yêu thương gần gũi bằng
việc làm". Khóa và toàn bộ Chương Trình cần đi tới
"Yêu thương gần gũi bằng việc làm" như khi Chúa
Kitô Nhập Thể. Thực tế có bốn khía cạnh, đó là:
Thăng tiến Đạo đức bản thân; thăng tiến Thông cảm
vợ chồng; thăng tiến Gương lành cho con; và thăng
tiến Hồn tông đồ song đôi.
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1. Thăng tiến "Đạo đức bản thân", tức là thăng
tiến liên hệ giữa mình với Chúa. Trong Chương Trình,
đạo đức bản thân có nghĩa là tình yêu thương gần gũi
giữa Chúa với mình và mình với Chúa. Để thăng tiến
tình thâm sâu này, CT dùng "Cảm nghiệm Kinh
Thánh" chứ không phải chú giải KT. Mỗi buổi trong
Khóa hay mỗi buổi họp đều bắt đầu bằng Cảm
Nghiệm Kinh Thánh này. Trong Khóa Căn Bản, hai
giờ "Linh An" khởi đầu cho sáng Thứ Bẩy và sáng
Chúa Nhật là cuộc "Cách Mạng" về đạo đức bản
thân. Nhờ GIẢI THÍCH chứ không chỉ tạo bất ngờ,
nên người nghe dễ hiểu VÀ nhất là dễ LÀM.

Nếu không thận trọng thì thường hay dùng tri thức
trừu tượng, vì vậy người biết nhiều người biết ít, biến
thành liên hệ thầy dạy và học trò, chứ không phải
liên hệ bạn hữu. Đoàn Sủng của Chương Trình là
người nói và người nghe đều cần dùng ý chí để thay
đổi đời sống cá nhân mình, chứ không chỉ dùng lý trí
để phân tích, vì khi phân tích thì dễ đi tới bên đúng
bên sai, rồi công kích, chạm tự ái nhau, lúc đó sẽ mất
khiêm nhường. Mục đích của Chương Trình là giúp
đỡ để mỗi người được "bình an dưới thế cho người
lòng ngay". Rất cần đúng, nhưng nếu còn bị sai thì
phải ngay thật chứ không gian trá.

2. Thăng tiến "Thông cảm vợ chồng", tức là thăng
tiến liên hệ giữa vợ chồng. Có thể vợ chồng đã thông
cảm, nhưng Khóa và Chương Trình tạo bầu khí để
dễ xả cõi lòng trong khiêm nhường, lại xả ra với
Thánh Gia, nên được thông cảm hơn. Mục đích chính
là cứu mình khỏi chết đuối hoặc chết cháy, rồi sau
đó mình sẽ cứu con hay bất cứ ai khỏi bị chết như
mình, vì nếu mình chìm thì sẽ lôi kéo người kế cận
cũng bị chìm theo mình.

Do mục đích cứu mình khỏi chết đuối này mà người
diễn giải hay người chia sẻ không kể lể, không ngầm
lấy chuyện của mình hay của gia đình mình để
CTTTHNGĐ
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làm gương cho người khác noi theo. Điều "như sự lạ"
đó là ai khiêm nhường xả ra sự yếu đuối, ân hận vì
mình gây đau khổ, không thông cảm với bạn đời, thì
lòng mình nhẹ nhàng, bạn đời gần gũi mình, và khi
mình không dám dạy dỗ người nghe thì người nghe
lại cảm động, chảy nước mắt, rồi thay đổi như mình.
Có người hiểu biết về nguyên tắc thông cảm mà
không thực hành thông cảm, nên nọ "nói hay làm dở".
Vậy mỗi song nguyền cần làm rồi hãy nói, và nói điều
mình đang chiến đấu, lúc vượt lên lúc trượt xuống, chứ
không ra vẻ như mình hoàn hảo trong cõi vinh phúc.
Trên thực tế, để mình "thương yêu gần gũi" thì mình
nói bằng ngôi thứ I số ít, "tôi phải thay đổi", thí dụ:
"Nhớ lại trước đây tôi cộc cằn, lải nhải, bây giờ tôi
vốn còn ân hận. Tuy đã xin lỗi, và đã quyết tâm nhiều
lần, nhưng tôi vốn chưa sửa đổi hết". Đoàn Sủng của
Chương Trình là khi diễn giải cũng như khi chia sẻ,
luôn không có giọng điệu dạy dỗ "chúng ta hãy, phải"
mà vì mình còn sai lỗi nên luôn nhận lỗi, xin lỗi, và
sửa lỗi hơn.

3. Thăng tiến "Gương lành cho con", tức là thăng
tiến liên hệ giữa mình với con. Chương Trình nhấn
mạnh tới Gương Lành trước rồi mới Nói với con sau.
Nếu con cháu nhìn thấy chứ không chỉ nghe phụ
huynh dẫn giải về "yêu thương gần gũi bằng việc làm",
thì chúng dễ cảm động rồi cũng làm theo như phụ
huynh đã làm theo Chúa Nhập Thể: "Thầy đã LÀM
GƯƠNG cho các con, để các con cũng LÀM như Thầy
đã làm cho các con" (Jn. 13:15).

Tuy cần Diễn Giải để hiểu biết về Phương Pháp
Giáo Dục Con, nhưng từ phương pháp này, các cuộc
Họp cần phải dành thời giờ để mỗi song nguyền chia
sẻ, Nói Ra điều "đang chiến đấu, lúc vượt lên, lúc
trượt xuống" trong cách thức mình làm gương lành
cho con, chứ cuộc họp không phải là nơi để khoe
khoang về tri thức trừu tượng mình biết, và cũng
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không khoe về con ngoan, tuy có thể nói tới để xin
các song nguyền cùng Cảm Tạ Chúa với mình.

4. Thăng tiến "Hồn tông đồ song đôi", tức là thăng
tiến liên hệ giữa mình với tha nhân. Đây là Đoàn Sủng
chuyên biệt của vợ chồng, vì người đi tu phục vụ một
mình chứ không hai mình tuy mang trong tâm hồn
"ba mình" là Chúa, mình, và tha nhân. Cách "song
đôi" dễ nhìn thấy là vợ chồng cùng đi bên nhau, nhưng
có khi đi bên nhau mà bực tức chứ không hòa hợp,
vậy cần hiện diện thương yêu chứ không căng thẳng.
Nếu vợ chồng có mặt với tâm tình thương yêu thì
nguyên sự có mặt này là việc tông đồ rồi. Đây là Mục
Vụ Hiện Diện mà ngày nay được nhấn mạnh tới
nhiều. Có ba loại mục vụ hiện diện, đó là: Hiện diện
Thể lý, Tâm lý, và Thiêng liêng.

Hiện diện Thể lý như vừa nói, là vợ chồng cùng
có mặt bên nhau để làm việc tông đồ. Đây là điều
thật quý báu, nhưng thực tế có khi một người phải
trông con, ngăn trở việc làm, v.v., nên tuy rất cố gắng
nhưng cũng có lúc phải đi một mình.

Hiện diện Tâm lý là thân xác xa nhau nhưng lòng
gần nhau bằng cách:
(1). Người ở nhà chuẩn bị cho người đi, như chị Tin
tự tay thu xếp áo quần, dao cạo râu, v.v., vào vali cho
chồng là anh Cậy để anh đi làm Trợ Nguyền trong
khi chị phải lo việc nhà.
(2). Nói lời thương yêu khích lệ trước khi đi.
(3). Liên lạc nếu tiện, như anh Cậy điện thoại hỏi
thăm vợ con, cho chị Tin biết diễn tiến của Khóa,
cũng như chị Tin cho anh Cậy biết việc gia đình, các
con cũng hỏi thăm ba, cầu cho ba và cho Khóa.

Hiện diện Thiêng liêng là thành tâm cầu nguyện.
Người đi cầu nguyện cho người ở nhà và các con,
cũng như người ở nhà cầu nguyện cho người đi và
cho Khóa, cho Ngày Hội, v.v.

Nếu có cả ba loại hiện diện cùng một lúc thì đó là
cttthngđ
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tông đồ song đôi thật tốt. Nhưng nếu vững Niềm Tin,
có sự hòa hợp tâm lý và thiêng liêng, thì có khi Chúa
ban nhiều Ơn hơn nữa, vì lúc đó xa cách thể lý trở
thành sự hy sinh cho người ở nhà cũng như cho người
đi làm việc tông đồ.

II. Nền Tảng của Chương Trình.

Nền Tảng của Chương Trình là Khiêm Nhường
Biết Lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi, chứ không Kiêu
ngạo Chối lỗi, Chạy lỗi, Đổ lỗi, và Hạch lỗi. Khiêm
nhường là nhận biết đúng về thực trạng con người
của mình, tức là mình có yếu đuối, sai lỗi, và mình
thường che đậy sai lỗi. Vì kiêu ngạo nên mình có
khuynh hướng làm nhẹ bớt lỗi của mình và tăng thêm
lỗi của người. Vậy vợ chồng không thể yêu thương
gần gũi nhau nếu không nhận rằng có lúc mình đã
làm cho bạn đời phải bực tức, mình đã tạo ra khó
khăn giữa người nói và người nghe. Để giảm bớt kiêu
ngạo thì cần LÀM bốn điều:

A. Khiêm Nhường BIẾT Lỗi
chứ không Kiêu ngạo Chối lỗi

Chối lỗi là coi mình như người ngoài cuộc, không
liên hệ tới khó khăn xảy ra. Mình dửng dưng chai đá,
rồi kênh kiệu làm ra vẻ như mình vượt cao, ở trên
những kèn cựa tranh giành, trong khi chính mình gây
ra khó khăn, mang lại đau đớn cho bạn đời, con, hay
cho người trong sở, trong hội đoàn, v.v.

Thí dụ mình ngoại tình, có con rơi rớt, hoặc mình
sai lỗi trong việc hàng ngày như quá tay cho nhiều
nước nên cơm bị nhão, cột tã cho con lỏng lẻo nên
vừa bồng lên đã tuột, hoặc ham coi TV, quên giờ đón
con nên vườn trẻ phạt thêm tiền, hay vì nói bồng bột
nên gây ra nghi kỵ, hiểu lầm, v.v.

Trong những trường hợp tương tự, người chối lỗi là
người kiêu ngạo, sống trong bầu khí tán tận lương
CTTTHNGĐ
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tâm. Có trường hợp chối lỗi tới mức ghê tởm như khi
bỏ rơi con, coi như mình không ngoại tình, không
phải là tác giả của em bé bị bỏ rơi đó. Bình thường
thì chối lỗi không nặng nề như vậy, nhưng vì mình
chối lỗi thường xuyên nên làm bạn đời mất tin tưởng,
nghi ngờ mình. Yêu thương là tin tưởng, mà chối lỗi
là tạo ra nghi ngờ, nên ai quen chối lỗi thì mình tự
hại mình vì bạn đời không tin nên không yêu, vì vậy
thường nói "Tin Yêu"! Vả chăng, dẫu mình chối thì
hậu quả còn nguyên đó, và người khác phải gánh chịu
hậu quả đau khổ mình gây ra.

Biết lỗi là nhận rằng mình đã gây ra khó khăn, là
chịu trách nhiệm về việc mình làm, là nhận rằng vì
mình mà bạn đời hay con phải khổ, hay ít ra không
được vui. Biết lỗi xảy ra trong lòng mình, nội tâm có
sự ân hận về điều xấu mình đã làm. Ý nghĩ trong lòng
mình còn yếu đuối sai lỗi đưa đến thái độ bên ngoài
ưu tư, dáng đi chập chững, mặt cúi, mắt đỏ, v.v.

Thái độ khiêm nhường biết lỗi trái ngược với thái
độ tự ái chối lỗi. Khi chối lỗi thì dễ lăng xăng để tâm
trí mình chạy trốn sang việc khác, rồi mình tránh né
không gặp bạn hay con để không phải nói tới sai lỗi.
Có khi mở nhạc ồn ào, coi TV hay sách báo liên tục,
hoặc đi từ nhà bạn này qua nhà bạn khác, không dám
ở một mình, mình lẩn trốn mình. Vậy khi sai lỗi mà
đủ ý chí để trầm lắng thì mình dễ khiêm nhường biết
lỗi, còn nếu bồng bột ồn ào thì mình dễ tự ái chối lỗi,
giảm mất yêu thương gần gũi.

Xin lỗi là bầu khí của loài người, chối lỗi là bầu
khí của loài quỷ. Ai chối lỗi thì giống quỷ, còn ai biết
lỗi và xin lỗi thì trở thành thánh, hoặc thánh hơn, nên
người sống gần mình bớt bị khổ hơn.
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B. Khiêm Nhường NHẬN Lỗi
chứ không Kiêu ngạo Chạy lỗi

Chạy lỗi là khi không thể che giấu được lỗi nữa thì
đành nhận lỗi, nhưng chạy quanh để giảm bớt lỗi. Tuy
nhiên vì chạy lỗi cho mình nên dễ tăng lỗi cho bạn
hay cho con.

Thí dụ mình làm rớt vỏ chuối, con trượt phải, ngã
quật đầu xuống đất, trúng ngay con dao mình liệng
lung tung. Vì thương con máu tuôn xối xả, nhất là vì
vợ con đều nhìn thấy mình vừa ăn chuối, nên đành
nhận có vứt vỏ chuối dưới sàn nhà, nhưng lại chạy
lỗi bằng cách kể lể mình bị nhức đầu, công việc không
ai đỡ đần, làm nhiều hoa mắt, vợ và con không tiếp
tay, bụng đói, v.v.

Khi kể lể như vậy thì không trực tiếp nói rằng vợ
bỏ mình đói nhưng cách thức của mình làm cho vợ
có mặc cảm tội lỗi. Như vậy máu tuôn xối xả không
phải là lỗi của riêng cha, mà cũng là lỗi của mẹ và
của các anh chị, tức là "ai cũng có lỗi chứ không phải
mình tôi!" Nhờ chạy lỗi mà người cha này thấy mình
nhẹ tội vì đã đẩy tội sang cho vợ con.

Chạy lỗi thường xảy ra bằng giọng trách móc ai
oán, thí dụ: "Giá mà em giúp anh dọn dẹp, giá mà
em săn sóc để anh có thức ăn nước uống lúc mệt nhọc
thì anh đã không liệng vỏ chuối và dao lung tung như
vậy". Mỗi tiếng "giá mà" là mỗi nhát gươm chồng
xoáy vào tim vợ đang tan nát sẵn vì thương con,
thương chồng.

Nhận lỗi là vào thẳng ngay khó khăn hay tai nạn
mình đã gây ra, không quanh co thớ lợ, không tự ái.
Nhận lỗi là khiêm nhường chịu mất mặt nên trương
mặt ra chứ không che mặt lại, thành thật "Có nói có,
Không nói không" (Mt. 5:37). Vì mình phạm lỗi, yếu
đuối, nên mình thú nhận sai lỗi với thái độ nhu mì
chứ không thách thức: "Ừ thì lỗi! Ai mà chẳng lỗi?"
CTTTHNGĐ
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Hay là "Lỗi đấy! Có tốt lành gì hơn không mà bắt bẻ
tôi?", v.v. Nếu khiêm nhường nhận lỗi chứ không
chạy lỗi thì đã hàn gắn được phân nửa tình "thương
yêu gần gũi" bị rạn nứt vì sai lỗi của mình.

Vậy con người sẽ thánh thiện hơn nếu sống trong
bầu khí khiêm nhường nhận lỗi chứ không kiêu ngạo
chạy lỗi vì khi nhận lỗi thì trở thành thánh, hay ít ra
tốt hơn.

C. Khiêm Nhường XIN Lỗi
chứ không Kiêu ngạo Đổ lỗi

Đổ lỗi thì nặng hơn chối lỗi hay chạy lỗi, vì khi đổ
lỗi thì có nhận hậu quả xấu xảy ra, nhưng đó là do
bạn đời hay con, còn "tôi có lỗi gì đâu?" Người này
tự ái ích kỷ và chủ quan độc tài, nên trút cay đắng
lên người khác. Mình sai lỗi mà coi người khác như
kẻ thù vì họ vạch điều xấu của mình ra. Họ thật lòng
muốn mình tốt hơn nhưng vì đổ lỗi nên mình thành
xấu hơn. Người đổ lỗi muốn người khác phải làm
theo ý mình cả khi mình sai.

Người chồng nọ đánh bạc, hành hạ vợ, hiếp dâm
con nhỏ 7 tuổi, rồi ly dị. Anh bị lương tâm dằn vặt
mất ăn ngủ. Để lừa dối mình, anh đã đổ mọi tội lỗi
lên vợ, ngụy biện rằng tuy đã ly dị nhưng nàng còn
lợi dụng con để quấy rầy, nên anh đốt nhà, thiêu sống
con, để nếu mẹ con chết hết thì anh mới hết bị quấy
rầy! Căng thẳng hằng ngày thường chưa bi thảm như
vậy nhưng nhiều tình nghĩa bị tan nát vì người này đổ
lỗi cho người kia.

Xin lỗi là thương yêu người mình gây ra thiệt hại,
nên thú nhận mình đã sai lỗi và xin tha thứ. Mình ân
hận xót xa vì người phải gánh chịu hậu quả do sai lỗi
của mình.

Xin lỗi khác với bồi thường vì xin lỗi có tính cách
tình chân thật, đụng chạm tới con tim; còn bồi thường
có tính cách vật chất, mình gây ra thiệt hại về tiền
cttthngd.
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bạc, đồ dùng, hoặc mất tiện nghi. Tuy bồi thường hay
đi đôi với xin lỗi, nhưng cũng có khi bồi thường mà
không xin lỗi, hay xin lỗi mà không bồi thường.

Xin lỗi hay bồi thường là cách thỏa mãn đức công
bằng. Trước đây có bất công vì mình tự ái và ích kỷ
nên đã chạm tự ái bên kia, hay đã xâm phạm tới vật
chất của người khác. Khi xin lỗi hay bồi thường thì
tự ái đôi bên dịu xuống, nhân vị mỗi người được kính
trọng, tiền bạc hay vật chất là mồ hôi nước mắt của
ai thì trả lại cho người đó: "Của Xêsa trả cho Xêsa,
của Chúa trả cho Chúa" (Mk. 12:17)

Trong bốn giai đoạn biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và
sửa lỗi, thì xin lỗi là phổ thông hơn, vì nếu không biết
lỗi và nhận lỗi thì không xin lỗi, và nếu đã xin lỗi thì
dễ sửa lỗi. Ngoài ra, xin lỗi là nhận rằng mình thua
kém người, nên nếu không khiêm nhường thì không
xin lỗi, hay nếu xin lỗi thì cũng vốn ấm ức chứ không
thành thật.

Đặc tính của quỷ là không hề xin lỗi, nên Chúa
không tạo ra địa ngục, ra bầu khí thù ghét vì Chúa
là Tình Yêu, do đó ai không xin lỗi, không thành tâm
đọc và làm theo Kinh Cáo Mình "Lỗi tại tôi, lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" thì người này đã tự tạo ra
địa ngục, ra từ khí cho mình ngay khi còn sống.

D. Khiêm Nhường SỬA Lỗi
chứ không Kiêu ngạo Hạch lỗi

Hạch lỗi là kiêu ngạo tới mức ngạo mạn, quái đản,
vì tuy mình gây ra lỗi, nhưng mình đã chối lỗi, chạy
lỗi, đổ lỗi, và lại còn hạch hỏi truy nã, làm cho người
thêm đau đớn nhục nhã vì người bị mình hạch hỏi về
điều lỗi mà người không có, lỗi do mình quàng vào
cổ chứ người không phạm. Đây là tình trạng bi thảm
trên Thập Giá vì Chúa Giêsu vô tội mà đành chịu tội
thay cho tôi là kẻ có tội, để kẻ có cùng quay ngược
lại hạch hỏi Đấng vô cùng!
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Nghe ghê tởm như vậy nhưng hạch lỗi lại xảy ra
hằng ngày. Thí dụ mẹ ham coi TV để cơm khê, nhưng
lại uất ức hạch hỏi: "Hôm nay phạt cha con ‘mày’ ăn
mì gói vì ‘tao’ đã đặt nồi cơm mà không chịu trông".
Hay là bố đánh bạc thua nhưng lại hạch hỏi truy nã,
bắt vợ con phải chịu hậu quả: "Mẹ con ‘mày’ kiếm
lấy tiền ăn uống chứ không bám vào ‘tao’ nữa". Sự
thật thì anh ăn bám vào chị từ lâu vì anh giữ tiền riêng
để đánh bạc rồi đánh vợ con, ngụy biện rằng cần phải
hạch hỏi, truy phạt để "chúng nó khỏi nhờn mặt",
nhưng ít ra vợ con cũng còn mặt thì mới sợ bị nhờn,
còn anh không còn mặt để nhờn!
Đây chỉ là thí dụ nên có thể giống mà cũng có thể

khác với hoàn cảnh của mình, nhưng nếu thành thật
với mình, khiêm nhường nhìn vào mình, xét mình, thì
sẽ thấy mình quen truy phạt, hạch hỏi người khác về
điều nào? Truy phạt hạch hỏi ai? Và mình dùng
mánh lới gì để che lấp lương tâm mình?
Sửa lỗi là đi từ công bằng tới bác ái, làm điều tốt

cho bạn, con, hay bất cứ ai, và làm không phải vì sợ
sệt mà vì thấy vui khi nhìn người khác cũng vui như
mình. Khi yêu chân thật, vô vị lợi, thì không sợ rằng
nếu không làm thì bạn chán mình, con không săn sóc
mình khi già, nhất là không sợ rằng nếu không giữ Giới
Răn, không đi Lễ thì bị phạt xuống hỏa ngục.

Nếu còn làm vì sợ thì chưa phải là yêu theo nghĩa
bác ái, vô vị lợi. Khi làm vì sợ mất mặt, mất tiếng,
mất uy tín, kể cả sợ mất hồn, hay "sờ sợ" mà không
biết sợ gì, thì có thể đủ để lên Thiên đàng, nhưng lên
vì Chúa yêu tôi vô vị lợi, còn tôi yêu Chúa để có lợi
chứ không để yêu Chúa vì Chúa. Cũng vậy, bao lâu
làm vì sợ thì không yêu chồng vì chồng mà vì tiền
chồng đưa cho mình, hay không yêu vợ vì vợ mà vì
cơm vợ hầu hạ mình hằng ngày, v.v.

Sửa lỗi là nếu trước đây ăn cắp tiền của người để
mình sung sướng, thì nay sung sướng vì lấy tiền của
CTTTHNGĐ
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mình để giúp người sung sướng. Như thế, mình sung
sướng không phải vì thân xác mình an nhàn mà vì
thân xác mình cực khổ nên thân xác người được an
nhàn. Hoặc trước đây bỏ rơi bạn đời để đi săn sóc
người khác, thì nay ân cần ở bên bạn, không ngại cực
khổ đi mua món đồ như ý bạn tuy khác ý mình, dào
dạt yêu mến vì đúng ý bạn. Sửa lỗi là chấp nhận tất
cả miễn sao bạn vui, con vui, người khác vui, trên hết
Chúa vui!

Vậy mình sẽ thánh thiện hơn nếu khiêm nhường
sửa lỗi chứ không kiêu ngạo hạch lỗi. Khi hạch hỏi
truy phạt người khác về điều mình sai lỗi thì mình
kiêu ngạo như… quỷ!

Không phải chỉ Chương Trình mới có Đoàn Sủng
là "Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm" theo
gương Chúa Nhập Thể, cũng không phải chỉ CT mới
có Nền Tảng là "khiêm nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin
lỗi, và sửa lỗi", vì đây là những điều bất biến. Cả nhân
loại cần sống theo những điều này, nhưng ai ở trong
Chương Trình mà không tập sống như vậy thì không
theo Đoàn Sủng, không ở trong bầu khí chuyên biệt
của Chương Trình. "Tập" là cần cố gắng để mỗi ngày
tiến hơn một chút, như tên của Chương Trình là
Thăng Tiến vì còn ở đời là còn yếu đuối. Nếu hết yếu
đuối thì không cần Ơn Cứu Chuộc, không cần Tình
Yêu Thương Nhập Thể.

Khi sống khiêm nhường thì việc rắc rối cũng thành
đơn sơ, nên đơn sơ đi liền với khiêm nhường, vì vậy
thường nói Đơn sơ Khiêm nhường. Thí dụ trước đây
vì kiêu ngạo tự ái nên người cha luôn giành nói điện
thoại với con trai đã có vợ con ở khác nhà. Cha càng
nói thì càng chạm tự ái con, nên con càng xa tránh,
ít đưa vợ con sang thăm cha mẹ. Cách thức cha cư
xử làm thêm rắc rối vì nếu con trai xa cha mẹ thì con
dâu cũng xa, rồi cả bốn cháu nội cũng xa ông bà. Bầu
cttthngd



2� Đoàn Sủng Của CTTTHNGĐ 43

khí gia đình thêm căng thẳng ngột ngạt.
Muốn tập khiêm nhường thì người cha cần đơn sơ

nói với vợ:
— Tôi luôn nghĩ tôi hơn bà, nói thế nào thì buộc con
làm như thế, vì vậy tôi không kêu được các con về
sum họp. Bây giờ tôi chịu thua, nhận mình bất lực,
không thể cưỡng bức các con, nên tôi trao điện thoại,
bà cầm lấy để gọi vợ chồng anh con cả. Còn tôi ở
cạnh bà, chắp tay cầu nguyện để Chúa giúp cho vợ
chồng mình nói chuyện được với con.

Khi con về thì người cha đơn sơ cởi mở. Sự khiêm
nhường đơn sơ có sức chinh phục các con chứ không
phải sự hách dịch như xưa.

Khi nói "Nền Tảng của Chương Trình là Khiêm
Nhường" thì không lên án người khác kiêu ngạo, vì
khi xét đoán thì mình còn kiêu ngạo hơn nữa. Đoàn
Sủng Khiêm nhường tương tự như các dòng đều khấn
khó nghèo, nhưng Chúa ban đặc biệt nhân đức này
cho thánh Phanxicô Assisi, nên khi nói "Dòng Khó
Khăn" thì quen nghĩ đến dòng Phanxicô chứ không
nghĩ đến dòng Don Bosco, v.v. Hay nhiều thánh được
Đoàn Sủng giảng thuyết nhưng thánh Gioan đặc biệt
được Đoàn Sủng này nên danh hiệu của ngài là thánh
Gioan Kim Khẩu. Hoặc mọi người lên Thiên Đàng
đều phải trở nên như trẻ nhỏ (Mt. 18:3), nhưng đó
là Đoàn Sủng của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vì
điều này nổi bật trong cách sống của vị thánh qua
đời khi mới 24 tuổi mà làm bổn mạng CÁC xứ truyền
giáo trên thế giới, và là vị tiến sĩ của cả Hội Thánh
mà không viết một luận án thần học hay tu đức nào,
ngoài bản tự thuật về cách sống nhỏ bé nhưng anh
hùng của bản thân thánh nữ.

Vì là Đoàn Sủng tức là thực tế đang sống VÀ là lý
tưởng vươn tới chứ chưa làm được hết, nên mỗi anh
chị song nguyền cần XIN LỖI về những lần chưa đủ
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"yêu thương gần gũi bằng việc làm" và chưa thực hiện
được "khiêm nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa
lỗi". Sau khi thành thật xin lỗi thì mỗi song nguyền
cần CẢM ƠN vì bạn đời đã làm hai đặc tính trên cho
mình, hay nhờ ƠN CHÚA mà mình đã khá hơn trong
việc cư xử khiêm nhường với bạn, con, hay với bất cứ
ai. HƠN chứ chưa hoàn hảo vì mình chưa chết nên
còn sai lỗi. Vậy mỗi song nguyền cần nhận trước rằng
mình có thể bị kết án là miệng nói gạt bỏ tháp Babel
kiêu ngạo, nhưng lại xây lên cả một kim tự tháp! Chịu
đựng cay đắng khi thật lòng mà bị vu oan là giả dối
thì đó là ƠN CHÚA chứ không phải sức mình.
Hai tiếng XIN LỖI và CẢM ƠN là tóm tắt tất cả

Đoàn Sủng về Nền Tảng của Chương Trình, vì nếu
quên hết nhưng còn làm hai điều này thì vợ chồng vốn
thông cảm chứ không căng thẳng. Tóm lại Khiêm
Nhường là Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi. Còn
kiêu ngạo là chối lỗi, chạy lỗi, đổ lỗi, và hạch lỗi. Nói
gọn hơn, cần Biết lỗi chứ không chối lỗi, Nhận lỗi chứ
không chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đổ lỗi, và Sửa lỗi
chứ không hạch lỗi.

III. Phương Pháp của Chương Trình.
Đây là Phương Pháp Ý Chí Cảm Nghiệm để Thay

Đổi đời sống, tuy có cần lý trí phân tích để hiểu biết
trừu tượng. Vì Phương Pháp là nét độc đáo của Chương
Trình, nên cần trình bày rõ hơn, nhờ vậy mọi song
nguyền có thể dùng Phương Pháp này để mang lại
ích lợi cho mình và cho người mình phục vụ. Trước
khi đi vào chi tiết thì cần tránh nhầm lẫn giữa Ý Chí
Thực Hành và lý trí trừu tượng.

A. Khác biệt giữa Ý Chí Thực Hành
và Lý Trí trừu tượng

Phương pháp của Chương Trình khơi nguồn từ
Lời Kinh Thánh: "Không phải những ai NÓI ‘Lạy
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Chúa, lạy Chúa’ mà vào Nước Trời, nhưng là những
ai LÀM theo Ý Cha Ta" (Mt. 7:21). Vậy cần NÓI rồi
LÀM theo điều mình nói, mặc dẫu điều này có thể
trái với ý mình nhưng đúng Ý Chúa, ý bạn đời, ý
con, hay ý người khác. Như thế, dụng cụ hay phương
pháp giúp các song nguyền đạt được mục đích "yêu
thương gần gũi" và đạt được nền tảng "khiêm nhường
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa lỗi" là "Ý Chí Cảm
Nghiệm để Thay Đổi đời sống".

Trong Khóa dùng phương pháp nào thì sau này
cũng dùng như thế khi chia sẻ trong các cuộc Họp
Song Nguyền, Liên Gia, hay trong cách thức vợ chồng
bày tỏ với nhau, cha mẹ nói với con cái, và trong cách
thức cư xử ngoài xã hội. Do đó, mọi sinh hoạt trong
Chương Trình cần dùng phương pháp "Ý Chí Cảm
Nghiệm để Thay Đổi đời sống" nhiều hơn là phương
pháp "lý trí phân tích để hiểu biết trừu tượng".

Thật ra, Chương Trình có dùng phương pháp trình
bày, nhưng không trình bày lý thuyết, không phân
tích trừu tượng, tuy phân tích này cần nhưng đó là
cách thức dùng trong Lớp Thánh Kinh, Khóa Thần
Học, hay trong giảng dạy về lịch sử, văn hóa, v.v. Cách
thức tìm hiểu lý thuyết là học hỏi, còn phương pháp
để có ý chí thay đổi đời sống là học tập, học hành,
tuy đôi khi có hỏi để biết xem mình cần làm gì liền
ngay sau khi hỏi, nên cần nói hay trình bày trong Bầu
Khí Cụ Thể để người nghe dễ làm theo. Vì là "làm
theo" nên người nói cần làm trước, làm ngay, nói và
làm cùng một lượt khi có thể chứ không chỉ nói suông.
Nói suông là khí chết, tử khí, còn vừa nói vừa làm
là khí lành, nuôi sống việc mình muốn khóa viên
làm.

Trình bày (presentation) là nói lý thuyết theo kiến
thức mình biết, còn dẫn chứng hay diễn tả
(demonstration) là "KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU
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ĐUỐI MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU" của bản thân mình,
mình đã áp dụng thế nào điều mình hiểu biết, và vì
là người yếu đuối nên mình còn sai lỗi, còn khiếm
khuyết nào?

Vậy Đoàn Sủng "việc làm" của Chương Trình là
Đoàn Sủng Diễn Tả (Demonstration) nhiều hơn
trình bày (presentation). Nói gọn lại, phương pháp
Chương Trình dùng trong Khóa và mọi sinh hoạt là
"Diễn Tả bằng Việc Làm", như Chúa "đã LÀM gương
cho các con, để các con cũng LÀM như Cha đã LÀM
CHO CÁC CON" (Jn. 13: 15).

Dưới đây là một thí dụ để thấy sự khác biệt giữa
phương pháp trình bày theo lý trí trừu tượng và
phương pháp "Ý Chí Cảm Nghiệm để Thay Đổi đời
sống". Đó là trường hợp anh Tin và chị Cậy được mời
để "giảng huấn" trong Khóa, hoặc để chia sẻ mở đầu
trong cuộc Họp Song Nguyền, theo chủ đề "Giữa
Lòng Đời", hy vọng sau khi nghe thì người tham dự
tiến hơn tới mục đích là "Yêu thương gần gũi bằng
việc làm", dựa trên nền tảng "Khiêm nhường Biết lỗi
chứ không chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy lỗi, Xin
lỗi chứ không đổ lỗi, và Sửa lỗi chứ không hạch lỗi".

a. Nếu trình bày theo lý trí trừu tượng thì anh chị
Tin & Cậy nói tương tự như sau:
— Tôi đã dày công nghiên cứu tư tưởng kim cổ, và
nghiệm thấy Chúa dạy rằng: "...". Còn sách Tam
Quốc Chí lại bàn rằng: "..." Ngoài ra, Khổng Tử bên
Đông, Socrates bên Tây, hay các tác giả cận đại như
thi sĩ "Lên Cung Mây" và học giả "Nguyễn Tự Kiêu"
có luận về việc nam nữ khác biệt như sau: "..." Vậy
căn cứ vào Lời Chúa và vào tư tưởng hiền triết thì
chúng ta phải làm thế này: "..."

Cách trình bày lý thuyết này khó thay đổi người
nghe vì: (1). Nói mông lung, vô cá tính, nhắc lại sách
vở "như vẹt"; (2). Người nói thuộc lòng nhiều sách vở
hoặc thu thập được nhiều mẩu chuyện trong xã hội,
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như ở trên cao, còn người nghe thuộc ít, như ở dưới
thấp, đôi bên chênh lệch, dễ bị chạm tự ái; (3). Có thể
nghe vui tai nhưng khó áp dụng vào đời sống cụ thể;
(4). Người nói không diễn tả yếu đuối và chiến đấu nơi
bản thân mình, nên người nghe không cảm thấy "đã
LÀM gương trước, để Thầy đã làm thế nào thì các con
cũng LÀM như vậy" (cf. Jn. 13: 15).

b. Nếu diễn tả theo "Ý Chí Cảm Nghiệm để Thay Đổi
đời sống" thì anh chị Tin & Cậy nói:
— Thưa Quý Anh Chị, em là Cậy, nhiều lần căng thẳng
với chồng là anh Tin đứng cạnh em đây, nên em xin
chia sẻ về chủ đề "Giữa Lòng Đời" với những khó khăn
và chiến đấu xảy ra giữa tụi em. Nếu mặt mũi, thân xác
đàn ông đàn bà khác nhau thế nào thì tâm lý và sở thích
cũng khác nhau như thế. Em thật xúc động khi đọc câu
Kinh Thánh làm Nền Tảng cho sáng nay, về việc thánh
Phêrô nóng nảy từ chối: "Không đời nào Thầy lại rửa
chân cho con!" (Jn. 13:8). Chúa và thánh Phêrô "yêu
thương nhau mãi đến cùng" nhưng vốn khác ý nhau!
Lý do em xúc động vì nếu không chấp nhận rằng anh
Tin khác em, thì về khía cạnh tâm lý, em không yêu
một người đàn ông mà hai người đàn bà yêu nhau!
Nghĩ lại, em thấy nực cười vì bắt anh Tin phải theo ý
em trong những việc lớn lao như mua xe theo ý em,
thuê nhà theo ý em, chọn bạn hữu theo ý em! Đến cả
việc nhỏ bé như lựa chọn mầu sắc anh Tin cũng phải
theo ý em. Thí dụ anh ấy thích màu vàng còn em thích
màu xanh, nhưng em mua mọi vật dụng trong nhà đều
màu xanh: ghế màu xanh, thảm xanh, màn cửa sổ xanh,
sơn tường xanh, v.v. Như vậy em làm cho anh Tin bước
chân vào nhà là… xanh mặt lại, vì anh thấy nhà anh bỏ
tiền ra mua, nhưng cách thức trưng bày trong nhà thật
xa lạ với sở thích của anh!

Cách trình bày thứ hai này giúp đạt tới mục đích
"yêu thương gần gũi" của Tình Thương Nhập Thể vì
anh chị Tin & Cậy diễn tả theo "Ý Chí Cảm Nghiệm
CTTTHNGĐ.
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để thay đổi đời sống", tạo ra bầu khí cho người nghe
dễ "khiêm nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa
lỗi".
Khi diễn tả theo Ý Chí Cảm Nghiệm thì người nói

và người nghe đồng số phận, trong bầu khí bạn hữu
chứ không ở trong bầu khí người biết và người không
biết, huấn luyện viên và học viên. Không ai trong
Chương Trình "dạy dỗ" ai, trái lại nhờ cùng làm mà
mỗi người được khỏe mạnh hơn chứ không chỉ biết
hơn thôi. Người nói và người nghe đi chung trong một
chiếc tàu, hít thở cùng một bầu khí, người này nâng
đỡ người kia, cùng cho và cùng nhận, chứ không phải
một bên chỉ cho còn một bên chỉ nhận, như giáo sư
luôn cho tri thức còn học trò chỉ nhận.

Vậy không ai có thể đến với Khóa, với buổi họp
để chỉ trình bày như ông thầy trong lớp, hay như vị
thuyết trình khi hội thảo, miễn là đúng lý, thông minh,
sắc bén. Khác biệt giữa trình bày tri thức và chia sẻ
cảm nghiệm là khi trình bày thì lời mình nói không
liên hệ đến bản thân mà chỉ liên hệ đến đề tài mình
nói, nên mình giấu kín căng thẳng hay yếu đuối của
riêng mình, rồi trình diễn bộ mặt bên ngoài tốt đẹp
hào hoa, để người nghe có cảm tưởng như mình khá
hơn, biết hơn, mà ít khi dám phơi bày mình thiếu ý
chí, còn sai lỗi, v.v. Vì coi mình hơn người, nên thường
nói mình cầu nguyện cho người mà ít khi xin người
cầu nguyện cho mình.

Khi chia sẻ cảm nghiệm thì vì mình "đồng số phận",
nên cần thành tâm tham dự từ đầu cho đến kết thúc
Khóa, trọn buổi họp hay trọn buổi sinh hoạt của
Chương Trình. Việc tham dự "từ đầu đến kết thúc"
cần áp dụng nghiêm chỉnh cho khóa viên và cho những
người "LÀM GƯƠNG để cũng LÀM THEO như
vậy", tức là cho các anh chị song nguyền, nhất là từng
anh chị trong Ban Điều Hành, Diễn Giải, Mời Tự
Nói, Liên Gia Trưởng, hay bất cứ ai đảm nhiệm các
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trách vụ trong Chương Trình. Tuy có luật trừ nhưng
cần xét lương tâm kéo lạm dụng luật trừ.

B. Đặc Tính của Ý Chỉ Cảm Nghiệm
Trên thực tế phương pháp Ý Chí Cảm Nghiệm

gồm ba lãnh vực, đó là: (1). KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA
SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU để đạt một
kết quả rõ rệt; (2). Cần VIỆC LÀM. Cả khi mình Trình
Bày để người khác làm, thì sự trình bày là "Diễn Tả"
hơn là suy luận trừu tượng; (3). Cần GIẢI THÍCH hơn
là tạo bất ngờ. Do giải thích mà người nghe hiểu rõ,
thông cảm, nhờ vậy dễ làm.

1. Cảm Nghiệm là Khiêm Nhường Nói Ra Sự Yếu
Đuối Mình Đang Chiến Đấu để đạt một kết quả rõ
rệt. Có 5 tiếng cần thực hành trong mệnh đề trên, đó
là (1) khiêm nhường, (2) yếu đuối, (3) chiến đấu, (4)
một kết quả, và (5) rõ rệt.

(1) Khiêm nhường là thấm nhiễm vào xương tủy,
vào lòng điều mình nói. Nói vì xác tín điều mình nói
là cần thiết cả cho mình chứ không kiêu ngạo bảo chỉ
cần thiết cho người nghe thôi. Về tâm lý đạo đức,
"cần thiết" là thực sự thấy mình còn thiếu thốn, nay
nhờ nói mà tính tình hay cách thức mình cư xử cũng
phát triển hơn. "Hơn" mà chưa hoàn hảo. Nếu không
khiêm nhường nhận mình còn thiếu thốn thì cách
thức mình nói dễ kênh kiệu, khoe khoang, coi lời
mình nói như khuôn mẫu, người khác cần làm, còn
mình không cần làm vì mình thành toàn rồi! Về thể
chất thì nhiều việc làm một lần là xong, nhưng về tâm
lý đạo đức thì làm một lần chưa xong, thí dụ hiền dịu
ngọt ngào thì cần làm liên tục, tạo ra bầu khí hiền
dịu cả một đời chứ không chỉ làm một lần. Lỗi của
người kiêu ngạo là không khiêm nhường nhận mình
còn sai lỗi.

Thí dụ I, người nói có khiêm nhường: "Thưa các
CTTTHNGĐ
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anh chị, em được mời để chia sẻ về những khác biệt
vợ chồng ‘Giữa Lòng Đời’ dựa theo câu Kinh Thánh
nền tảng "yêu mãi đến cùng". Không hiểu người khác
cảm nghiệm thế nào, nhưng em phải nhận rằng em
dễ nói "yêu mãi đến cùng" nhưng em rất khó sống "yêu
mãi đến cùng". Anh chàng Narcissus trong huyền thoại
Hy Lạp được nói tới trong giờ Kinh Sáng nay, anh thấy
lòng mình trống trải, cô đơn, nên anh đi tìm tình yêu.
Nhưng vì anh chỉ nhìn thấy điều sai lỗi của người mà
không thấy điều sai lỗi của mình, nên anh không yêu ai
và cũng không ai yêu anh. Câu truyện làm em suy nghĩ
vì không phải chỉ đúng cho người mấy ngàn năm về
trước, mà đúng cho em hiện đang sống, v.v."

Trong thí dụ I này, người nói khiêm nhường, vì tuy
trưng Kinh Thánh và truyện cổ, nhưng áp dụng cho
mình rồi mới áp dụng cho người nghe. Thứ hai, vì áp
dụng cho mình trước, nên xưng hô ở ngôi thứ I, "em,
tôi", chứ không kiêu ngạo xưng hô ở ngôi thứ II, "các
anh hãy làm theo tôi bảo, chúng ta phải." Đó là giọng
điệu ra lệnh, bắt người khác thay đổi. Mỗi người có
tự do về tâm lý, nên khi ra lệnh thì người bị chạm tự ái
nên phản đối, không làm theo lệnh mình ra.

Thí dụ II, nói không khiêm nhường: "Như anh chị
thấy, nhiều vợ chồng ghét nhau hơn là thương nhau
như Chúa dạy "yêu mãi đến cùng". Báo chí đăng tải,
cũng như TV chiếu những hình ảnh cho thấy xã hội
xuống dốc, đồi bại gia tăng. Con người ngày nay thật
suy hóa", v.v.

Người thứ II này cũng trưng Kinh Thánh nhưng
chỉ áp dụng cho người nghe, xã hội, và cho nhân loại,
mà không áp dụng cho mình. Người này lên án "con
người thật suy hóa" mà không đọc Kinh Cáo Mình,
không lên án mình.

Mọi người đều có tội nguyên tổ nên không nhiều
thì ít đều kiêu ngạo tự ái, nên ai nói lỗi một cách tổng
quát, nhất là nói lỗi của người khác mà không nói lỗi
CTTTHNGĐ
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của mình thì nên cẩn thận, vì kiêu ngạo đã len lỏi vào
máu huyết lúc mình không ngờ.

(2) Yếu đuối là thành thật cảm nghiệm thấy mình
bất lực nên không tự mãn, không khoe khoang tài
sức riêng mình. Mình diễn giải, nói ra, là để nâng đỡ
nhau hơn là để dạy người nghe. Người nói cần nhờ
người nghe cũng như người nghe cần nhờ người nói.
Luôn cần tâm niệm Lời của Chúa để đôi bên là "bạn
hữu thân tình" với nhau (cf. Jn. 15:15).

Thí dụ I, nói trong khiêm nhường, nhận mình yếu
đuối: Trong buổi họp này, tôi xin chia sẻ chuyện thật
đau lòng, đó là vì yếu đuối nóng nảy, tôi đã bạt tai
vợ, nên bị nàng kêu cảnh sát. Lúc ở tù, mỗi lần nghĩ
đến vợ là tôi toát mồ hôi, tim đập mạnh. Tôi muốn
khuây khỏa bằng cách nghĩ tới những điều tốt đẹp
nàng đã làm cho tôi, nhưng tâm trí tôi chứa đầy những
thù hằn, cay đắng, v.v.

Theo cách chia sẻ này, người nói đã "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Khởi Nguyên, 2: 25) như Kinh
Thánh trong tối thứ Sáu của Khóa Căn Bản. Đây
không phải là Bí Tích Xưng Tội, mà là cách giải tỏa
ẩn ức, chữa bệnh tâm lý, nhờ vậy lòng mình được vơi
đi, thêm bình an, rồi dễ ngủ, từ đó lý trí sáng suốt, cư
xử quân bình. Riêng trong việc trình bày thì nhờ
"khiêm nhường nói ra sự yếu đuối" mà gây cảm xúc
cho người nghe, giúp họ thấy mình cũng có thể sửa
đổi như người nói đã sửa đổi.

Thí dụ II, nói trong kiêu ngạo khoe khoang: Các
anh chị à, bị vợ kêu cảnh sát cho vào tù, tôi vốn
hiên ngang. Ở trong xà lim tôi đã thâm gan tím ruột,
đã cay đắng thù hằn một ác phụ như nàng. Chỉ những
ai bị trói buộc với một người tàn bạo thì mới hiểu được
những cay đắng nàng trút lên tôi, v.v.

Người nói đã dồn mọi sai lỗi lên vợ chứ không
nhận mình có phần yếu đuối trong biến cố vào tù.
Người này lại khinh chê người nghe còn non nớt,
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chưa chịu nhiều gian nan như mình nên không hiểu
được hoàn cảnh của mình. Nói như trên thì làm cho
bầu khí thêm ghét bỏ chứ không tạo ra bầu khí
"thương yêu gần gũi".

(3) Chiến đấu đã bao gồm sẵn trong thí dụ I của
việc vào tù ở trên, khi người nói bộc lộ rằng "mỗi lần
nghĩ đến vợ là tôi toát mồ hôi, tim đập mạnh. Tôi
muốn khuây khỏa bằng cách nghĩ tới những điều tốt
đẹp nàng đã làm cho tôi, nhưng tâm trí tôi chứa đầy
những thù hằn, cay đắng," v.v.

Nhờ tả rõ sự chiến đấu của mình đang chịu mà sách
Thủ Bản Tự Thuật của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
Tiến Sĩ làm say mê người đọc. Như khi một chị bạn
giật mất chùm chìa khóa Têrêsa đang cầm, rồi chị
này đem trao cho Mẹ Bề Trên để tâng công, trong
khi Têrêsa mới là người phải chịu trách nhiệm về
những chìa khóa đó. Mẹ gọi Têrêsa lại, bảo Chị
không được làm phiền các chị em. Têrêsa đã phải
chiến đấu tới run rẩy, nhưng không đổ lỗi cho chị
bạn, mà xin vâng để cố gắng hơn. Chị chiến đấu cả
sau khi rời khỏi phòng Mẹ Bề Trên và Chị phải vịn vào
cầu thang, thở hổn hển. Khi bình tĩnh lại thì Chị xin
Chúa cứu các linh hồn qua sự oan uổng này!

Mọi chia sẻ trong Chương Trình cần nói ra sự chiến
đấu của mình mà không làm mất danh dự của người,
tuy có thể liên hệ đến người thứ ba. Têrêsa không
nói lỗi của chị bạn với Mẹ Bề Trên, mà chỉ xin "cố
gắng hơn".

(4) Một kết quả là điều then chốt trong các chia
sẻ hay diễn giải, vì Chương Trình thuộc loại giải phẫu
để chữa bệnh tâm lý, mà về tâm lý thì còn sống là
còn thiếu sót, cần thăng tiến. Cũng vì vậy mà Chương
Trình có tên là Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
Muốn giải phẫu nhất là giải phẫu tâm lý, thì cần chính
xác, mỗi lúc một việc, cũng như lái xe thì không thể
cttthngd
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ngủ, và ngủ thì không lái xe, trừ khi muốn nằm thiên
thu trong nghĩa địa. Nếu có 7 bệnh mà mỗi lúc giải
phẫu một cơ quan thì sống, nhưng nếu giải phẫu cả
7 cơ quan một lượt thì chết.

Thí dụ I, mỗi lúc nói MỘT việc thì sống: "Thưa quý
anh chị, hậu quả em làm cho các con bực tức, đến
nỗi con thứ ba bỏ nhà đi ba tuần không về, thì sau
khi tự xét mình, em phải nhận rằng nguyên nhân là
do em nói lải nhải nhiều quá! Thực tế như cách đây
chừng một tháng, trong lúc ăn tối, con út đánh đổ
nước mắm, em đã nói hoài suốt bữa ăn, vậy mà còn
hét lên "‘Tao’ chán lắm! Cha con ‘mày’ vốn không
chịu nghe ‘tao’ nói, v.v." Nghĩ lại, em ân hận vì là gánh
nặng chồng con phải chịu đựng, mà em vốn chủ quan
bảo em khổ chứ không ai phải khổ vì em. Lỗi của em
là luôn tiêu cực, nhìn cái dở mà không nhìn cái hay
của người, trái lại em chỉ nhìn cái hay mà không nhìn
cái dở của mình. Tâm lý lệch lạc này làm em đui mù,
lải nhải, gây ra căng thẳng trong gia đình".

Chia sẻ hay trình bày mỗi lúc MỘT việc giúp cho
sự diễn tả được tập chung, có chủ đề, quy tụ, "focus",
tương tự như chụp hình quy tụ vào một điểm nên
hình sắc sảo chứ không lu mờ. Nhờ nói ra "mỗi lúc
MỘT việc" mà sau khi dự họp hay sau khi dự Khóa
mình được thoải mái bình an, làm cho bầu khí gia
đình tăng thêm "thương yêu gần gũi".

Việc Xả Cõi Lòng "mỗi lúc MỘT việc" là điều rất
khó vì dễ nói như dưới đây:

Thí dụ II, nói NHIỀU việc một lúc thì… chết: "Tôi
rất nhiều tội lỗi, nên đã bảo vợ con không được làm
theo gương tôi, mà chúng cứ làm thì đó là lỗi của
chúng chứ không phải của tôi. Vả lại, ai mà chẳng yếu
đuối tội lỗi? Tôi nhiều tội thật đấy, nhưng xã hội xấu
xa làm tôi không ngóc đầu lên được, v.v."

Người này nói để cố chấp trong MỌI sai lỗi vì không
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nêu rõ MỘT lỗi nào, nên cũng không sửa đổi dẫu MỘT
lỗi nhỏ. Người này lại ĐỔ LỖI cho MỌI người nên đã
BÊNH VỰC lỗi của mình. Sau khi nói thì còn sai lỗi
hơn vì do nói ra mà kiêu ngạo hơn.

Hoặc một Vị Diễn Giải nói về Song Nguyền Cho
Con như sau: "Thưa quý anh chị, phim ảnh, TV,
truyền hình cho thấy xã hội thật xấu xa. Các tai ương
đang tràn lan khắp nơi, nên việc giáo dục rất khẩn
thiết. Nếu phụ huynh không săn sóc con em thì thảm
họa sẽ từ xã hội lan tràn vào gia đình, con cái cũng
như cha mẹ đều rơi vào hố sâu tan nát, v.v."

Khoe trương như trên có thể tạo ra giật gân nhưng
không giúp thay đổi đời sống, vì quá mông lung. Dẫu
muốn thay đổi cũng không biết bắt đầu từ đâu, việc
nào, với ai, bao giờ? Người nói lại đổ lỗi cho xã hội,
coi như mình ở trên, từ cao nhìn xuống, thấy tội
nghiệp cho chúng sinh bần cùng. Cách nói này ít cảm
hóa người nghe vì người nói hách dịch, lẩn trốn sự
thật là mình đi trên cùng một con thuyền xã hội, bị
nhiều bấp bênh giống như người nghe.

(5) Rõ rệt là hệ luận của "Khiêm Nhường Nói Ra
Sự Yếu Đuối Mình Đang Chiến Đấu để đạt MỘT kết
quả rõ rệt". Nếu muốn có "kết quả rõ rệt" thì cần
"giải phẫu rõ rệt", như giải phẫu tim thì tim lành, giải
phẫu thận thì thận khỏe. Cũng vậy, mình cần nói ra
MỘT việc RÕ RỆT thì mình mới mạnh khỏe. Thí dụ
cần nói rõ mình ân hận vì bạt tai con, hoặc vợ chồng
cãi nhau khi về thăm ông bà ngoại (chứ không chỉ nói
trống "hay cãi nhau"). Nhờ "nói MỘT việc RÕ RỆT"
mà đạt được MỘT kết quả RÕ RỆT.

Có điều đáng mừng về tâm lý, đó là nếu "nói ra
MỘT việc RÕ RỆT để đạt được MỘT kết quả RÕ RỆT"
thì có ảnh hưởng dây chuyền, mình dễ sửa NHIỀU
khuyết điểm khác. Vậy điều căn bản vốn là cần "nói
ra MỘT việc RÕ RỆT để đạt MỘT kết quả RÕ RỆT"
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lúc đó TOÀN THỂ CON NGƯỜI sẽ trưởng thành hơn,
tạo ra bầu khí bình an hơn.

Vậy nếu ai chỉ trình bày tri thức chứ không "KHIÊM
NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH ĐANG CHIẾN
ĐẤU để đạt một kết quả rõ rệt" thì đã rời xa Đoàn
Sủng của Chương Trình, đã không dùng "Ý Chí Cảm
Nghiệm để Thay Đổi đời sống", nên cũng khó tăng
thêm "thương yêu gần gũi" là mục đích của Chương
Trình theo gương Tình Thương Nhập Thể.

2. Cần VIỆC LÀM. Dẫu nói để người khác làm
thì cũng cần Diễn Tả bằng việc làm VÀ tiếng nói.

Đặc tính "việc làm" đã tiềm ẩn trong đặc tính
"KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH ĐANG
CHIẾN ĐẤU để đạt một kết quả rõ rệt", vì "nói ra" tức
là (1) tả lại VIỆC MÌNH LÀM sai lỗi trong quá khứ,
VÀ (2) quyết định VIỆC MÌNH LÀM sẽ tốt đẹp hơn
trong hiện tại và tương lai. Đặc tính "việc làm" đưa
tới một số hậu quả thực tế, thí dụ:

(1). Trình bày cụ thể theo cách diễn tả chứ không
theo cách trừu tượng mông lung.

— Nếu nói chung chung, theo sách vở thì khó tạo
được BẦU KHÍ thương yêu gần gũi. Trái lại, nếu sau
khi đưa ra một nguyên tắc trừu tượng thì áp dụng
trước tiên vào bản thân mình để "cứu mình khỏi chết
đuối trước khi cứu người khác khỏi chết đuối" thì đó
là có việc làm.

Thí dụ nguyên tắc lý thuyết là "người có mặc cảm
tự tôn hay mặc cảm tự ti là người tự làm khổ mình".
Trình bày cụ thể là dựa vào định luật tâm lý trên để
nói ra việc mình đã làm. Chẳng hạn nói: "Tôi không
ngờ mình cũng rơi vào tình trạng ‘Người có mặc cảm
tự tôn hay mặc cảm tự ti là người tự làm khổ mình’.
Trước đây tôi luôn nghĩ mình tài giỏi hơn vợ, thay tã
cho con đúng hơn vợ. Tôi không vào bếp, không nấu
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nướng, nhưng lại khoe khoang trách móc ‘Anh không
kho cá, nhưng nếu kho thì ngon hơn em’. Vì vậy trước
đây vợ chồng tôi hay cãi lẫy, căng thẳng".

Khi trình bày cụ thể, nói ra việc làm bản thân, nhất
là nói ra điều sai lỗi, thì mình VÀ người nghe là bạn
hữu thân tình vì ở trên cùng một con thuyền xã hội,
cần nhờ lẫn nhau.

— Có tiếp xúc giữa người nói và khóa viên trong
khi trình bày là việc cần thiết để khóa viên SỐNG
trong BẦU KHÍ "thương yêu gần gũi" chứ không chỉ
nghe nói về "thương yêu gần gũi". Thay vì nói về một
người vắng mặt để làm thí dụ, thì nên mời một khóa
viên hay một cặp có mặt, đóng vai cụ thể của câu
chuyện đang diễn tả.

Thí dụ miệng nói "người có mặc cảm tự tôn hay
mặc cảm tự ti là người tự làm khổ mình", thì diễn tả
mặc cảm đó trên nét mặt của mình trong khi nói tiếp
"Tôi không ngờ rằng mình cũng rơi vào tình trạng
này". Sang đến phần "Trước đây tôi luôn nghĩ mình
tài giỏi hơn vợ, thay tã cho con đúng hơn vợ. Tôi
không vào bếp, không nấu nướng, nhưng lại khoe
khoang trách móc ‘Anh không kho cá, nhưng nếu kho
thì ngon hơn em’", thì Vị Diễn Giải phỏng đoán một
khóa viên dễ tính rồi tiến lại gần, liệu cách cho khóa
viên đó đứng lên như "người mẫu" để mình vừa trình
bày bằng miệng, vừa biểu diễn bằng việc làm. Nhờ
"việc làm" mà buổi học tập (hơn là học hỏi) trở nên
sống động, tạo BẦU KHÍ thương yêu gần gũi, khóa
viên thấy dễ Xả Cõi Lòng sau đó.

Ý Chí Thực Hành được nhấn mạnh nhiều hơn Lý
Trí Tìm Hiểu tuy vốn cần hiểu biết. Hiểu là bước đầu
để đi tới việc làm, nên việc chia sẻ hoặc thuyết trình
trong Chương Trình không dừng lại ở chỗ "nói hay
quá" mà cần tiến tới "mừng quá vì vừa NGHE vừa
NHÌN những điều thực tế, làm được". Nếu nói về hiểu
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biết thì Giuđa rất hiểu biết về thời giờ và thói quen
Chúa lui tới Vườn Cây Dầu. Nhưng vì Giuđa không
"yêu thương gần gũi" Chúa mà chỉ "yêu thương gần
gũi" bản thân ích kỷ, muốn có tiền để làm mình vui
chứ không làm Chúa vui, nên ông đã phản bội, bán
Chúa rồi tự giết mình.

Do đặc tính "việc làm" mà Chương Trình không
phân biệt người dốt hay giỏi, nhưng quan tâm tới
người làm hay không làm, lại làm thành thật hay làm
để nhòm ngó, bắt bẻ. Hàng trăm người không biết
viết tiếng Việt ngồi cạnh những bác sĩ, luật sư, nha
sĩ, v.v., mà tất cả đều thấy mình thay đổi thành "trái
tim mới, tinh thần mới Ta ban cho ngươi. Ta lấy đi
trái tim chai đá và ban cho ngươi trái tim thịt mềm"
(cf. Ez. 36: 26).

Lý do người học ít và người học nhiều đều thấy ích
lợi vì như vừa nói, Chương Trình nhấn mạnh tới ý
chí, việc làm, nên học ít hay học nhiều cũng có thể
làm như nhau, vì vậy vị bác sĩ vui vẻ nhận người
không biết viết làm bạn hữu. Không ai bị chạm tự ái
vì các sinh hoạt không nói tới bằng cấp hay địa vị mà
chỉ tạo bầu khí để nhờ cùng làm mà thêm hòa hợp.

Chương Trình không mới lạ về tri thức trừu tượng
vì nhiều điều đã biết từ trước khi sinh hoạt trong
Chương Trình, nhưng mới lạ vì Khóa hay các chia sẻ
giúp mình làm được điều đã biết, hoặc vừa biết thêm
là phấn khởi muốn làm. Thí dụ, 41 năm vốn biết câu
"Anh xin lỗi em", nhưng câu này không giúp vợ chồng
thêm "thương yêu gần gũi" vì thiếu ý chí của việc làm.
Nhờ 48 tiếng đồng hồ thực tập trong Khóa mà nói
có hồn chứ không vô hồn bốn chữ trên với vợ, nên
bà vui mừng tới ngất xỉu. Như vậy không mới lạ về
chữ, về câu nói, nhưng mới lạ về tâm tình đã thay đổi
từ chai đá sang rung cảm, từ lạnh lùng sang dạt dào.
Vậy mọi việc trong Chương Trình cần quy về Đoàn
Sủng Ý Chí Thực Hành này.
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(2). Lặp đi lặp lại. Phương Pháp "Ý Chí Cảm
Nghiệm để Thay đổi đời sống" đòi hỏi người nói và
người nghe cần thực tập, tức là lặp đi lặp lại, vì "Lặp
đi lặp lại làm thành thói quen, thói quen làm thành
nhân đức" (Repetition makes habit, habit makes
virtue), hay nói từ trên xuống dưới "Nhân đức do thói
quen, thói quen do lặp đi lặp lại" (Virtue comes from
habit, habit comes from repetition).

Quảng cáo trên đài truyền thanh truyền hình lôi
cuốn khán thính giả, buôn bán hay tuyên truyền
chính trị đạt được kết quả, v.v., là nhờ đáp ứng đúng
tâm lý "lặp đi lặp lại", cùng một ý nghĩa nhưng diễn
tả dưới nhiều hình thức. Cũng vậy, để có thói quen
tốt, như thói tốt ngọt ngào thay thế thói xấu cộc cằn,
thói tốt lắng nghe thay thế thói xấu lải nhải, v.v., thì
tiếng "ngọt ngào" hay tiếng "lắng nghe" cần được tâm
niệm liên tục, lâu dài, ở những hoàn cảnh khác nhau,
với những người khác nhau, trong những điều kiện
khác nhau để tạo ra bầu khí ngọt ngào lắng nghe.
Đây là sự khác biệt giữa nói để biết và nói để làm.
Nói để biết thì chỉ cần nói một lần, nhưng Nói để làm
thì cần nhiều lần. Có khi nhiều lần mà vốn không
làm, hay làm vốn sai. Điều cần thiết là nói nhiều lần
mà không nhàm chán. Để tránh nhàm chán thì cần
SÁNG KIẾN RA NHỮNG CÁCH NÓI MỚI LẠ để diễn
tả MỘT ý nghĩa đã cũ. Vì vậy Chương Trình luôn khích
lệ tìm hiểu, đọc sách, trầm lắng suy niệm, chia sẻ để
tìm ra NHỮNG cách thức mới lạ, KHÁC NHAU để đạt
MỘT mục đích là "thương yêu gần gũi bằng việc làm"
theo gương Chúa Nhập Thể.

Để việc lặp đi lặp lại đạt được kết quả "thương yêu
gần gũi" thì CÂU MÌNH CHỌN cần không dài hay
ngắn quá, và không vô nghĩa.
— Câu dài vừa phải là câu 4 hay 5 chữ. Vài chữ thì
ngắn quá, mà 9, 10 chữ thì dài quá.
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Câu ngắn quá, thí dụ lặp đi lặp lại "Vui vẻ, Vui vẻ,
v.v.", hay "Bình an. Bình an, v.v.", thì là một tiếng hơn
là một câu. Tiếng này giúp ích nhưng khó xác định
nguồn gốc từ đâu, tại sao dùng, và khi dùng thì đạt
mục đích và kết quả cụ thể nào.

Câu dài quá, thí dụ "Thầy để lại bình an cho các
con, sự bình an mà thế gian chẳng ban được. Thầy
ban sự bình an không giống như thế gian ban cho các
con, v.v.", đây là một đoạn sách hơn một câu, khó
lặp lại nguyên văn, nên kết quả không giống như khi
lặp lại MỘT CÂU Ngắn.
— Câu vô nghĩa là câu không đưa tới MỘT việc làm
chính xác vì không gợi lên MỘT hình ảnh cụ thể. Thí
dụ, nhóm nọ lặp lại những câu Kinh Thánh vừa đọc,
mỗi người một câu. Có người nói to "Giuđa đi ra
ngoài thắt cổ", người nữa tiếp "Hãy đi và làm như
vậy"! Lặp lại như thế không phải chỉ vô nghĩa mà còn
nguy hiểm nữa.
— Câu có ý nghĩa là câu gợi lên MỘT hình ảnh cụ
thể, đưa tới MỘT việc làm chính xác. Thí dụ, lặp đi
lặp lại "Hiền lành và Khiêm nhường. Hiền lành và
Khiêm nhường, v.v.", lấy ý nghĩa trong câu "Hãy học
cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng",
hoặc câu "Động lòng thương. Động lòng thương, v.v."
theo Phúc Âm thánh Luca, đoạn 7, câu 13.

Nên chọn câu ngắn để lặp đi lặp lại theo Phúc Âm,
theo kinh đọc hằng ngày, hay theo sách tâm lý đạo
đức. Thí dụ, theo Kinh Hôn Nhân Gia Đình, như câu
"Nhẫn nhục và Hòa giải", hay câu "Lắng nghe và Kính
trọng nhau", v.v. Dẫu câu nào, ở đâu, thì câu đó cũng
cần CÓ Ý NGHĨA và MÌNH LÀM ĐƯỢC, nghĩa là câu
giúp MÌNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG. Câu ngắn mình lặp
đi lặp lại chính là Lời Nguyện Tắt hay Lời Tâm Niệm,
mà sách tâm lý gọi là "mantra" hay lời thiền.
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Câu quan trọng nhất trong Chương Trình là Lời
Nguyện Tắt: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin
(cứu các linh hồn,/ cứu bản thân con,/ cho con của
con không bỏ nhà đi, v.v.)" Câu này là tổng hợp giữa
đạo đức của Lời Nguyện Tắt và tâm lý của lời thiền
"mantra", nên có hiệu nghiệm đặc biệt, vì nêu lên
Thánh Danh Cực Trọng của Ba Đấng. Bất cứ ai liên
hệ đến đời sống gia đình thì đều nên than thở hằng
ngày Lời Nguyện Tắt này. Vì là câu nền tảng, nên
được giải thích tường tận trong sách Chỉ Nam Sinh
Hoạt của Chương Trình. Tóm lại, nếu không lặp đi lặp
lại thì không có thói quen, mà không có thói quen thì
không có nhân đức, vì "nhân đức là do thói quen, mà
thói quen là do lặp đi lặp lại". Hoặc nói cách khác,
nhân đức là sống trong BẦU KHÍ LIÊN TỤC làm việc
lành.

3. Phương Pháp Cảm Nghiệm cần GIẢI THÍCH
hơn là để bất ngờ, surprise.

Trong tâm lý có cả giải thích và bất ngờ. Hai khía
cạnh này đều quan trọng, nhưng tùy mục đích mà sử
dụng bất ngờ hay giải thích, chứ không thể luôn sử
dụng giống nhau.

Tâm lý bất ngờ thường được dùng để đem lại kết
quả là lòng ngưỡng mộ, tâm tình trừu miến, rồi thúc
đẩy ý chí hành động. Tâm lý này dễ tạo ra cảm giác
linh thiêng, xuất thần. Đây là việc nghiêng về cảm
nghiệm tôn giáo vô hình hơn là cảm nghiệm vợ
chồng, giáo dục gia đình, do đó Chương Trình
nghiêng về tâm lý giải thích hơn là bất ngờ.

Tâm lý giải thích dễ tạo ra Bầu Khí thông cảm,
hiểu biết để cùng nhau làm. Không biết rõ thì khó
làm đúng. Muốn biết rõ trước khi làm thì cần người
cắt nghĩa, diễn giải, cho biết mục đích việc làm, lý do
làm, kết quả làm, khi làm thì gặp dễ dàng hay khó
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khăn, làm sao để tránh trở ngại và tăng thêm hiệu
quả, v.v. Vì mục đích là mỗi người đều làm để thay
đổi đời sống bản thân mình, nên Đoàn Sủng Nền
Tảng của Chương Trình là Giải Thích chứ không phải
bất ngờ, tuy khi dùng bất ngờ thì cũng có giải thích
và ngược lại.

Thí dụ một người tả theo tâm lý bất ngờ: "Tôi bỏ
Lễ Chúa Nhật, nghi ngờ không biết Chúa thương tôi
hay không, rồi bỏ nhà đi mấy tháng. Gia đình nhờ
người khuyên dụ tôi về thăm nhà dịp em tôi Chịu
Phép Thêm Sức. Bất ngờ dự Thánh Lễ với những
nghi thức uy nghiêm long trọng, nên tôi xúc động.
Rồi lại bất ngờ trong bữa ăn, gia đình cho quà em tôi
và tặng luôn cả tôi một cách đặc biệt. Cảm động
trước tình thương bất ngờ nhận được từ Chúa và từ
gia đình, nên tôi cũng bất ngờ thay đổi ý định, không
bỏ đi nữa mà ở lại nhà".

Có điều ích lợi trong tâm lý bất ngờ này, đó là lôi
cuốn tôi ở lại với gia đình. Nhưng có điều bất lợi, đó
là không chỉ cho tôi biết làm thế nào để giữ được
"thương yêu gần gũi" lâu dài với Chúa, với cha mẹ,
vợ hiền và với hai con thơ mà tôi đã vô trách nhiệm
trong mấy năm qua.

Để tâm hồn lâng lâng bay bổng thì cần tâm lý bất
ngờ, nhưng để hướng dẫn cách thức thi hành, để làm
điều mình được khi xúc động thì cần tâm lý giải thích.
Cũng như để có cảm giác thần thiêng chiếm hữu thì
dùng tâm lý bất ngờ, còn để thêm ý chí làm được điều
mình đã biết thì cần tâm lý giải thích.

Thí dụ, ai cũng biết nghiện rượu, cờ bạc, nói cộc
cằn, tứ đổ tường, v.v., là xấu nhưng không bỏ được
vì không biết làm thế nào để bỏ? Nếu muốn giúp tôi
chừa bỏ thì đừng lên án, đừng chạm tự ái tôi bằng
những câu lý thuyết kênh kiệu, mà cần để tôi trông
thấy những việc làm chứng tỏ lòng "thương yêu gần
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gũi" tôi, đồng thời có phương pháp, đi từng bước, giải
thích cho tôi biết những diễn tiến đó thì tôi an tâm,
tăng thêm tự tin, cảm thấy "Được. Tôi làm được! Yes.
I Can do it!" Đó là lý do trong các sinh hoạt, nhất là
trong các Khóa của Chương Trình, cần dùng tâm lý
giải thích hơn là tâm lý bất ngờ.

Thí dụ việc Cầu Nguyện sáng thứ Bẩy và sáng
Chúa Nhật, vào việc Trao Bông và Cầu Nguyện Cảm
Thông vào đêm thứ Bẩy trong Khóa Căn Bản, Vị
Hướng Dẫn cần đọc kỹ tài liệu, rồi giải thích cho trợ
nguyền VÀ khóa viên, để đôi bên đều thoải mái vì
BIẾT TRƯỚC việc mình sẽ CÙNG LÀM, đồng hành,
cùng lấy Ý CHÍ để sống trong Bầu Khí "thương yêu
gần gũi" với Chúa, với bạn đời, và với nhau.

Diễn tiến trong Khóa mang lại ích lợi vì khóa
viên tình nguyện Xả Cõi Lòng, điều này xảy ra là nhờ
giải thích chứ không do bất ngờ. Sự giải thích và mời
gọi tha thiết đã tạo ra Bầu Khí tin cậy, cởi mở, từ đó
khóa viên hồn nhiên, rồi khiêm nhường nhận lỗi và
xin lỗi theo Kinh Thánh "trần truồng mà không hổ
ngươi" (Gen. 2:25).

Tổng kết lại, phương pháp "Ý Chí Cảm Nghiệm
để Thay Đổi Đời Sống" đòi hỏi người chia sẻ trong các
Buổi Họp và Vị Diễn Giải trong Khóa phải: (1).
"KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH
ĐANG CHIẾN ĐẤU", tuy đôi khi có dùng tri thức trừu
tượng; (2). Người nói cần DIỄN TẢ, vừa NÓI vừa
LÀM khi có thể làm; (3). Cần GIẢI THÍCH chứ không
để bất ngờ vì nhờ giải thích mà dễ thực tập.

Nói chung, phương pháp của Chương Trình là học
hành hơn học hỏi, liên hệ tới TẤM LÒNG, thay đổi
tận CON TIM, thêm Ý CHÍ cương quyết LÀM CỤ
THỂ, chứ không chỉ thay đổi ý nghĩ trừu tượng thôi.
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IV. Lý Do Cần Trưng Bày Đoàn Sủng
Của Chương Trình

Để làm theo Ý Chúa, để tránh tự ái theo ý mình
thì cần Ơn Hợp Nhất. Khi phải Thay Đổi điều gì thì
cần Ơn Khôn Ngoan để thay đổi vì ích lợi chung chứ
không vì cá nhân mình.

A. Hợp Nhất. Vì Đoàn Sủng là Ơn Nền Tảng của
Chương Trình nên cần thường xuyên đọc lại những
hàng này, rồi cầu nguyện, suy nghĩ, và chia sẻ trong
các Khóa, các buổi họp Song Nguyền và Liên Gia,
hay trong bất cứ dịp nào thuận tiện. Nếu muốn mọi
nơi trên thế giới, và mọi lúc trong hiện tại cũng như
tương lai 70 hay 100 năm sau, tức là mọi không gian
và thời gian đều đi theo Đoàn Sủng, đều sống trong
Bầu Khí mà Chúa ban cho Chương Trình, thì cần
nghiêm chỉnh chấp nhận việc Chúa dùng MỘT người
để ích lợi cho NHIỀU người, theo gương MỘT MÌNH
CHÚA chết thay cho cả nhân loại. Nếu làm theo
những điều về Đoàn Sủng Nền Tảng này thì có Ơn,
có Bầu Khí Hợp Nhất, "Lạy Cha, xin cho chúng nên
một như Cha Con Ta là một" (cf. Jn. 17:11). Còn nếu
lấy cớ để gạt bỏ bất cứ cách nào thì mất Mục đích,
Nền tảng, và mất Phương Pháp, nên mất Ơn Hợp
Nhất, bị phân hóa.

B. Tu chính. Nếu từng cá nhân hay từng nhóm
khiêm nhường cầu nguyện, suy nghĩ để đào sâu và
Áp Dụng cho hợp nơi, hợp thời, hợp cảnh, tức là tu
chính, thì đó là thăng tiến trong hợp nhất chứ không
phải phân rẽ, phe đảng. Khi duyệt xét lại thì cần theo
gương Thánh Công Đồng áp dụng Phúc Âm vào mỗi
không gian và thời gian, hay tương tự như tu chính
hiến pháp. Cần nhớ là duyệt xét lại cách thức áp dụng
chứ không thay đổi Đoàn Sủng Chúa ban, tức là
không thay đổi Mục đích, Nền tảng, và Phương Pháp
của Chương Trình. Khi có khiêm nhường cầu nguyện,
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bác ái, và hợp lực tu chính trong kính trọng, trong
uống nước nhớ nguồn, thì đó là trung thành với
Đoàn Sủng, nhờ vậy các anh chị song nguyền khắp
nơi dễ sống theo Đoàn Sủng trong thời gian và không
gian khác nhau.

C. Khôn Ngoan. Cần Ơn Khôn Ngoan để phân biệt
xem thần loại nào thúc đẩy mình hành động, và cần
nhiều can đảm, kiên trì, nhất là khiêm nhường để xa
tránh tiếng mình ươn lười, tiếng quỷ kiêu ngạo, mà
theo tiếng Chúa "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và
khiêm nhường trong lòng" (Mt. 11:29), và theo Ý chí
của Chúa mà chính Chúa cũng "không theo Ý Con mà
theo Ý Cha" (Lk. 22:42).

Khôn ngoan khác với khôn khéo, vì khôn khéo là
có tài mánh lới để lôi kéo người theo ý kiến của mình,
vào phe với mình. Nếu ý của mình được chấp nhận
thì ý của người bị gạt bỏ, người bị chạm tự ái, mất
"thương yêu gần gũi" là Đoàn Sủng của Chương
Trình, vì vậy khôn khéo gây ra chia rẽ, phá hủy Hợp
Nhất.

Khi thảo luận thì có nhiều ý kiến, nhưng khi đã
biểu quyết thì cần theo ý chung, nhất là việc Tông đồ
thì phải theo sự quyết định cuối cùng của bề trên, mà
trong Chương Trình là linh mục linh nguyền. Muốn
thuộc về Giáo Hội thì phải theo Vị thay mặt Chúa
chứ không chỉ theo bỏ phiếu, tuy Giáo Hội kính trọng
ý kiến của giáo dân.

Có khi các ý kiến đều tốt nhưng đành theo một ý
để tránh xáo trộn, tương tự như lựa vòng tròn thì bỏ
hình vuông, hoặc không thể vừa nghe nhạc cổ điển
vừa nhạc giật gân một lúc, hay là xây nhà kiểu Á đông
thì thôi kiểu Âu Mỹ, kẻo loạn tai, rối mắt.

Nếu Vị nào thấy Chúa gọi để phục vụ mà tư tưởng
trái với đường lối của linh mục sáng lập, không cùng
mục đích, nền tảng, và phương pháp, thì vì bác ái và
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sự bằng an của mình và của Chương Trình, xin lập ra
đoàn thể khác, kẻo bề ngoài dùng cùng một Danh
Xưng, đeo cùng một Huy Hiệu có chữ ký của Đức
Thánh Cha, đọc cùng một Kinh Hôn Nhân Gia Đình,
mà sinh hoạt lại đối ngược nhau, làm mất Hợp Nhất
trong Chương Trình.

Thực tế đòi hỏi NHẪN NẠI, KÍNH TRỌNG, và
QUẢNG ĐẠI để Chịu Đựng và Dung Hòa những khác
ý. Cần cầu nguyện để xin theo "Chúa Giêsu Khiêm
Nhường, làm theo Thánh Ý Chúa Cha, để con không
ích kỷ theo ý riêng mình" (Kinh Đoan Nguyền Phục
Vụ). Với Ơn Chúa, mong mỗi người dùng Ý Chí để
biểu lộ, để tạo Bầu Khí "Yêu Thương Gần Gũi". Nhờ
hít thở trong bầu khí khiêm nhường cởi mở này mà
mỗi người dễ nâng đỡ nhau lúc cần phân biệt thần
loại để làm việc tông đồ, như cầu nguyện trong Kinh
Hôn Nhân Gia Đình: "Đời chúng con sóng gió ba đào,
xin Thần Linh Chúa ban Ơn Can Đảm, Kiên Trì".🔲
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V. Tóm Tắt Về Đoàn Sủng Nền Tảng
Của Chương Trình TTHNGĐ

(Chỉ đọc tóm tắt này khi đọc phần chính ở trên)

A. Mục Đích của Chương Trình là Diễn Tả Tình
"Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm" hay "Yêu
Thương Nhập Thể" để thay đổi từ TRONG LÒNG,
bằng những VIỆC CỤ THỂ hằng ngày, chứ không chỉ
thay đổi trong ý nghĩ trừu tượng thôi. Tức là thay đổi
Bầu Khí từ nghi ngờ sang Tin Tưởng nhau, từ
khép kín sang Cởi Mở Hồn Nhiên.

B. Nền Tảng của Chương Trình là nhận mình yếu
đuối như Kinh Thánh gọi "người là tro bụi" (Gen.
3:19), nên cần sống trong Bầu Khí (1). Khiêm
Nhường Biết Lỗi chứ không kiêu ngạo Chối lỗi; (2).
Khiêm nhường Nhận lỗi chứ không kiêu ngạo Chạy
lỗi; (3). Khiêm nhường Xin lỗi chứ không kiêu ngạo
Đổ lỗi; và (4). Khiêm nhường Sửa lỗi chứ không kiêu
ngạo Hạch lỗi.

C. Phương Pháp của Chương Trình là Ý Chí
Cảm Nghiệm để Thay Đổi đời sống, tuy có cần lý trí
phân tích để hiểu biết trừu tượng. Muốn thay đổi đời
sống thì cần: (1). KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU
ĐUỐI MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU; (2). Diễn tả bằng
VIỆC LÀM Rõ Rệt tuy có dùng lý trí trừu tượng; (3)
Cần GIẢI THÍCH để làm nhiều hơn là tạo bất ngờ để
gây xúc động.

Chim không có bầu khí mênh mông thì tù túng,
cá không có nước trong lành thì ngoi ngóp, người
không có bầu khí cởi mở thì cô đơn, không cảm
nghiệm được "yêu thương gần gũi".🔲
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Chương 3
Dùng Kinh Thánh

Trong Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình

Chương này đưa ra mục đích và cách thức dùng
Kinh Thánh trong các sinh hoạt của Chương Trình
TTHNGĐ, đặc biệt trong Khóa Căn Bản.

I. Mục Đích Dùng Kinh Thánh

Chương Trình TTHNGĐ có mục đích giải quyết
vấn đề tâm lý trong đời sống gia đình nhưng dựa trên
Niềm Tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Như vậy
trước khi tin vào phương pháp tâm lý để thêm "thương
yêu gần gũi", thì tin rằng hơn bất cứ sức mạnh nào,
chính Chúa Nhập Thể là sức mạnh cứu chữa mình
khỏi lệch lạc, khỏi căng thẳng thần kinh, khỏi đổ
vỡ giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái.

Cách hiệu nghiệm để biểu lộ Niềm Tin là dùng
Kinh Thánh làm nền tảng cho mọi việc trong đời
sống. Nếu KT là "nền tảng cho mọi việc" thì cần KT
CTTTHNGĐ
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khi thờ phượng VÀ khi làm các việc khác. Đó là lý
do đọc và cảm nghiệm KT trước các việc của Chương
Trình, thí dụ có đoạn KT làm nền tảng cho chủ đề
của các buổi cầu nguyện hay các buổi họp, như họp
Ban Điều Hành, họp Hội Đồng Song Nguyền, họp
Liên Gia, họp Song Nguyền, VÀ dùng KT cả khi cắm
trại mùa hè, khi chia sẻ ngoài trời, v.v.
Việc chính yếu không phải là đọc sơ qua mà cần

đọc để Lời Chúa đích thực thay đổi đời sống, để mình
có "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm Ta
ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong lòng ngươi"
(Ezekiel 36:26). Đọc để mình sống trong Bầu Khí
Thâm Sâu với Chúa. Nói tới Bầu Khí là nói tới sự
liên tục, sự hồn nhiên tỏa ra tình "thương yêu gần
gũi" giữa Chúa và mình. Muốn được vậy thì cần có
phương pháp khi đọc. Đúng hơn cần có phương pháp
khi cầu nguyện bằng Kinh Thánh, vì cần đọc KT với
tâm tình "thương yêu gần gũi Chúa", cảm nghiệm
thấy Chúa hiện diện và nói với mình, khác với đọc
sách báo cổ, tác giả đã chết, không hiện diện nên
không còn nói trực tiếp với độc giả.
Vì phương pháp của Chương Trình là Cảm

Nghiệm của Ý Chí Thực Hành chứ không phải chỉ
dùng lý trí trừu tượng, nên cách thức dùng Kinh
Thánh cũng đi theo "Cảm Nghiệm của Ý Chí Thực
Hành". Đại cương là sau khi (1) đọc hết một đoạn,
thì lựa một (2) câu ngắn 5 hay 6 chữ, rồi (3) lặp đi
lặp lại thầm trong lòng như lời nguyện tắt hay lời
"thiền". Cần lựa câu có ý nghĩa cho mình, thí dụ câu
"hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt. 11:29),
rồi thầm thĩ "hiền lành khiêm nhường - hiền lành
khiêm nhường, v.v." Sẽ quảng diễn cụ thể hơn theo
từng đoạn KT cho mỗi Buổi trong Khóa Căn Bản,
Khóa Tu Nguyền, và trong sách Sinh Hoạt Hàng
Ngày của Chương Trình.
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II. Dùng Kinh Thánh Trong Các Khóa
Để dùng Kinh Thánh được kết quả thì có những

điểm cần làm dưới đây.
A. Đọc về Đoàn Sủng Nền Tảng

của Chương Trình
Đoạn Kinh Thánh dùng trong một Buổi là "Một

Móc Xích trong Cả Chuỗi Cảm Nghiệm". Thí dụ chỉ
Chia Sẻ KT 20 phút ở đầu mỗi Buổi trong Khóa Căn
Bản, nhưng nếu không biết nội dung Cả Chuỗi tức
là nội dung cả Buổi hay cả ngày thì Móc Xích có thể
rất đẹp nhưng không ăn khớp với những việc theo
sau, do đó rất cần đọc kỹ chương 2 về Đoàn Sủng
của Chương Trình để nắm vững Mục Đích, Nền
Tảng, và Phương Pháp trước khi đọc tiếp. Đòi hỏi
này có vẻ quá đáng nhưng vì Khóa hay Buổi Họp
đem lại ích lợi lớn lao như "lột xác" nên tha thiết xin
sự hy sinh này! Nguyện cầu Thánh Gia trả công bội
hậu cho việc nghiên cứu vì ý chí nhiều hơn sở thích
riêng tư.

B. Những Lưu Ý
1. Mục đích chính của Khóa hay của Buổi Họp

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình là thay đổi tâm lý
chứ không giải nghĩa Kinh Thánh, vì giải nghĩa là mục
đích của Lớp Thần Học KT hay của các đoàn thể
khác. Cũng không phải là suy niệm KT vì đó là mục
đích của Tĩnh Tâm Linh Thao. Do đó không thể dùng
Khóa hay Buổi Họp chỉ để đào sâu KT, cũng như
không thể dùng nguyên tâm lý trong những học hỏi
chuyên biệt về KT.

2. Có thể không bắt đầu bằng Kinh Thánh như
nhiều cuộc hội thảo khác, nhưng Khóa dùng KT vì
muốn đặt Niềm Tin vào Chúa trước khi giải quyết
CTTTHNGĐ
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khó khăn trong gia đình do mình chưa "thương yêu
gần gũi" đủ theo gương Tình Yêu Nhập Thể. Nhờ
thêm Niềm Tin qua đoạn KT mà hy vọng dễ thay đổi
theo Chủ Đề của mỗi Buổi hơn.

3. Thực tế đoạn Kinh Thánh có thể hợp nhiều hay
ít với Chủ Đề, vậy cần theo Chủ Đề của Buổi hơn là
theo nghĩa chữ đen của đoạn KT đang dùng. Nhắc
lại là Kinh Thánh trong Chương Trình có mục đích
dẫn nhập vào chủ đề, chứ không có ý giải quyết mọi
khúc mắc luân lý thần học theo đoạn KT trưng ra.

4. Vậy cần dẫn giải đoạn Kinh Thánh cho hợp với
Chủ Đề. Nên nhớ Lời Chúa thật mênh mông, nếu
thiếu cẩn trọng thì việc dẫn giải ra ngoài Chủ Đề chứ
không ra ngoài ý nghĩa tiềm ẩn trong đoạn KT, do
đó không thể lý luận rằng mình nói vốn đúng KT, vì
"đúng KT nhưng sai chủ đề".

5. Ngoài ra, Kinh Thánh là khởi đầu cho Buổi
Cảm Nghiệm chứ không là tất cả, nên không đi vào
các chi tiết tâm lý khi dẫn giải KT.

Thực tế KT trong Khóa chỉ có 20 phút (theo nghĩa
đen đúng 20’), dài gấp đôi bài giảng Lễ Chúa Nhật.
Nếu nói nhiều thì lấn sang thời giờ mà nhiều cuộc
hội thảo đã đi thẳng vào chủ đề chứ không lấy KT
làm Nền Tảng.

Thời giờ dài gấp đôi bài giảng nhưng cách thức
chia sẻ khác với bài giảng, vì bài giảng thường kèm
theo áp dụng, còn chia sẻ KT ở đầu mỗi Buổi chỉ
dùng Lời Chúa làm Nền Tảng để thêm Niềm Tin,
nhờ vậy khóa viên dễ đi vào phần Diễn Giải và Thực
Hành tiếp theo sau.

6. Có hai giới hạn chính khi trình bày Kinh Thánh
trong Khóa, đó là:

(1). Giới hạn vào Chủ Đề của Buổi, tức là 20 phút
hướng dẫn KT cần phù hợp với 3 giờ 30’ tiếp theo
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chứ không là 20’ riêng rẽ.
(2). Giới hạn vào Lời, Việc, và Tâm Tình xảy ra

trong đoạn KT đó, chứ không trình bày về việc xảy ra
trong xã hội hay gia đình, vì đó là việc tâm lý sẽ trình
bày tiếp theo.

Nhưng việc này liên quan đến việc kia, nên khi
Chia Sẻ KT mà bàn sơ về việc xã hội hay gia đình thì
đó là bình thường, miễn sao giữ cho KT là chính, còn
tâm lý xã hội là phụ. Cũng như khi trình bày theo tâm
lý thì KT là phụ còn tâm lý là chính.

C. Cách Thức Trình Bày
Đoạn Kinh Thánh

Như vừa nói, mỗi Buổi đều bắt đầu bằng 20 phút
Kinh Thánh làm Nền Tảng. Thay vì trình bày trừu
tượng thì dùng Sáng Thứ Bẩy làm thí dụ. Dưới đây
là đoạn KT làm Nòng Cốt cho Chủ Đề "Giữa Lòng
Đời", nam nữ khác biệt nhau mà trở thành vợ chồng
với nhau. Chủ đề này là MỘT phần, "một móc xích"
trong chủ đề của toàn bộ ngày thứ Bẩy, đó là Thông
Cảm Vợ Chồng. Phải nhận đôi bên khác nhau (sáng),
nên cần Hòa Giải và Tha Thứ (chiều), lúc đó mới đi
tới cảm thông (tối).

BẦU KHÍ VÀ TÂM LÝ MỖI BUỔI trong Khóa Căn
Bản. Khó khăn nhất là Buổi đầu tiên, tức là tối Thứ
Sáu, tuy nhiên mỗi Buổi đều có Bầu khí và Tâm lý
riêng, nên cần đọc kỹ để nắm vững tâm lý người tham
dự trước khi trình bày.

Thí dụ Sáng Thứ Bẩy, bầu khí chung còn lịch sự
xã giao, chào hỏi theo hình thức nhiều hơn theo chân
thật cởi mở. Còn tâm lý thường chờ đợi, chiến đấu,
có khi rất đau đớn. Chờ đợi là tâm lý của người đạo
đức, vợ chồng thương nhau nhưng vì mới qua một tối
Thứ Sáu và diễn tiến Sáng Thứ Bẩy của Giờ Kinh
Sáng và Giờ Linh An, chưa sâu đậm nên còn hoang
mang, không biết Khóa đưa mình tới đâu. Loại thứ
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hai là tâm lý chiến đấu, vì một đàng muốn giữ những
suy nghĩ cũ, nhưng đàng khác lại thấy những cảm
nghiệm mới của mình và của anh chị em có vẻ ích lợi
hơn, nên trở thành bất định. Loại thứ ba là tâm lý
đau đớn, nếu trước đây mình phản bội bạn đời hay
mình bị phản bội. Nói chung, bầu khí và tâm lý Sáng
Thứ Bẩy còn phức tạp, đòi hỏi nhiều cầu nguyện và
cố gắng về phía người nói cũng như người nghe.

Bầu khí và tâm lý các buổi khác không giống với
sáng thứ Bẩy vì có tiến triển. Nếu không đọc để biết
nét riêng biệt của mỗi buổi thì việc trình bày có thể
đúng Kinh Thánh nhưng không đúng tâm trạng người
nghe, lúc đó Kinh Thánh không là Nền Tảng để dễ
đạt tới kết quả theo chủ đề mà là trở ngại vì tâm lý
thêm phân tán.

Để cụ thể thì trình bày 20 phút Kinh Thánh như
một khuôn mẫu như sau.

Kinh Thánh làm Nền Tảng cho
"Giữa Lòng Đời", Sáng Thứ Bẩy:

Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 13, 1-15
Chúa Rửa Chân Môn Đệ.

a. Đọc Kinh Thánh: (Vị Hướng Dẫn nói: "Xin đọc
chung. Khi ‘tôi’ nói ‘Cảm ơn’, thì vui lòng dừng lại để
tôi Chia Sẻ Cảm Nghiệm về ít câu vừa đọc. ‘Bắt
đầu!’").

[Rửa chân môn đệ] 1. Trước ngày lễ vượt qua,
Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian
mà về cùng Cha; Ngài đã thương yêu những kẻ thuộc
về mình còn đang ở thế gian, Ngài còn cứ thương yêu
mãi đến cùng.

["CẢM ƠN". (Vị Hướng Dẫn Chia Sẻ theo điểm thứ
nhất của ‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

2. Trong bữa tối, ma quỷ xúi lòng Giuđa Ích-ca con
Simon hầu hắn nạp Ngài. 3. Ngài biết rằng Cha đã
trao phó mọi sự trong tay Ngài và Ngài bởi Thiên
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Chúa mà ra, lại sẽ về cùng Thiên Chúa. 4. Ngài chỗi
dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn thắt lưng, 5. đổ nước
vào chậu, rồi rửa chân cho môn đệ và lấy khăn thắt
lưng mà lau.

["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ hai của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)] .

6. Khi Ngài đến cùng Simon Phêrô, Phêrô thưa:
"Lạy Thầy, Thầy định rửa chân con con ư?" 7. Chúa
Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu
nhưng sau sẽ rõ". 8. Phêrô thưa: "Không đời nào Thầy
lại rửa chân cho con!" Chúa Giêsu phán: "Nếu Thầy
chẳng rửa cho, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy".
9. Phêrô thưa: "Vậy, xin Thầy hãy rửa, không những
chân con thôi, lại cả tay và đầu nữa". 10. Chúa Giêsu
phán: "Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân, tất được sạch
hết. Tuy các con đã tinh sạch, nhưng chưa được trọn
vẹn". 11. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài nên mới nói:
"Các con không tinh sạch đều nhau".

["CẢM ƠN" (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ ba của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)] .

[Gương Đức Khiêm Nhường]. 12. Sau khi đã rửa
chân cho môn đệ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi ăn và
phán: "Các con có hiểu biết việc Thầy làm cho các
con chăng? 13. Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa
cũng phải lắm, vì Thầy đúng như vậy đó. 14. Nên
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân các con,
các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15. Thầy đã
làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà
làm như Thầy đã làm cho các con nữa".

["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ tư của ‘Một
Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)] .

b. Một Mẫu Chia Sẻ: (Khi đọc chung hết câu thứ
nhất thì Nội Dung Chia Sẻ như sau):

Thưa quý anh chị khóa viên, để Giữa Lòng Đời vợ
chồng có thể đạt mục đích mà Khóa nhắm tới là "Yêu
thương gần gũi bằng việc làm" theo gương Chúa
CTTTHNGĐ
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Nhập Thể, tôi dựa theo đoạn Kinh Thánh trên để
nêu lên bốn điểm.

Điểm thứ nhất là "Yêu mãi đến cùng" theo câu thứ
nhất vừa đọc;

Điểm thứ hai là biểu lộ tình yêu bằng những việc
thông thường hằng ngày, đặc biệt theo câu thứ 4 và
thứ 5;

Điểm thứ ba là nếu muốn yêu mãi đến cùng thì
cần chấp nhận những khác biệt giữa vợ và chồng theo
câu thứ 8;

Điểm thứ bốn, nếu muốn yêu mãi đến cùng thì cần
tránh kiêu ngạo để thêm khiêm nhường.

VỀ ĐIỂM THỨ NHẤT là "yêu mãi đến cùng" theo
câu #1, thì có ba trường hợp để yêu mãi đến cùng,
đó là Chúa yêu tôi mãi đến cùng, tôi yêu Chúa mãi
đến cùng, và tôi yêu bạn đời đến cùng.

Trước tiên, tuy tôi TIN rằng Chúa yêu tôi mãi đến
cùng, nhưng tôi cần biết (biết lỗi) rằng Đức Tin của
tôi lúc mạnh mẽ lúc yếu đuối. Khi tôi cầu xin mà được
"như ý", thí dụ xin có người yêu là có ngay, xin có tiền
là được việc làm tốt ngay, v.v., thì khi đó tôi dễ tin
Chúa yêu tôi mãi đến cùng. Nhưng khi tôi cầu xin mà
bị "trái ý", thí dụ chưa xin thì người yêu còn cười,
nhưng sau khi cầu xin thì người yêu lánh mặt, hoặc
bị mất việc, bị tai nạn, bệnh hoạn, v.v., lúc đó rất khó
tin Chúa yêu tôi mãi đến cùng. Vậy Tình Yêu của
Chúa thì không thay đổi, nhưng cách thức TÔI NHÌN
Tình Yêu của Chúa thì thay đổi tùy lúc tôi được như
ý hay bị trái ý. Do đó tôi cần nhận (nhận lỗi), cần
XÁC TÍN rằng Chúa yêu tôi mãi đến cùng tuy tình
cảm của tôi lúc lên lúc xuống, lúc thì tôi được như ý
lúc khác tôi lại bị trái ý.

Thứ hai, tôi yêu Chúa mãi đến cùng. Để được vậy
thì tôi cần Ý Chí Mạnh Mẽ, cần Can Đảm Kiên Trì
như Kinh Hôn Nhân Gia Đình nói tới. Tình yêu của
tôi với Chúa Giữa Lòng Đời đã trồi sụt, vì khi gặp
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nguy hiểm đói khát như lúc dưới tàu vượt biên thì tôi
thật sốt sắng, thề hứa khi được định cư sẽ "sống chết
với Chúa". Nhưng khi được yên ổn đầy đủ thì tôi đã
sang số, không còn số tha thiết, mà trở lại số ươn
lười, dễ chạy lỗi và đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài.
Vậy tôi cần nhiều Khiêm Nhường để xin ơn "Yêu
Chúa đến cùng" lúc bị nguy hiểm đói khát cũng như
lúc được yên ổn no đầy.

Thứ ba, tôi yêu bạn đời đến cùng. Nếu không có
Ơn Chúa, thì vì tôi sang số với Chúa nên cũng sang
số với bạn. Số ban sáng trước khi đi làm là số "Anh
yêu em" hay "Em yêu anh mãi đến cùng". Nhưng giờ
nghỉ lúc 9:30 sáng, tôi lại thấy cô thư ký hay ông giám
thị thật hấp dẫn, lòng nôn nao!

Nếu muốn yêu mãi đến cùng thì tôi cần dựa vào
Ơn Chúa chứ không thể chỉ dựa vào bản thân tôi hay
vào kỹ thuật tâm lý mà thôi.

** (Khi "đọc chung" từ câu 2 đến hết câu 5 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau):

VỀ ĐIỂM THỨ HAI (c. 4&5), biểu lộ tình "yêu mãi
đến cùng" bằng những việc nhỏ bé hằng ngày theo
gương Chúa Nhập Thể đã biểu lộ bằng cách Chúa
cởi áo, lấy khăn, đổ nước, lau chân, v.v. Yêu mãi đến
cùng là hôm nay biểu lộ tình yêu bằng cách pha cà
phê hoặc đưa tiền cho vợ, thì ngày mai, tháng sau, 20
năm, 50 năm sau vẫn pha cà phê và đưa tiền như
thuở ban đầu! Giá trị của yêu mãi đến cùng không
phải vì làm ít việc ngoạn mục, to lớn, mà vì làm nhiều
việc nhỏ bé "mãi đến cùng". Cần tâm niệm "Nhân
đức là do thói quen. Thói quen là do lặp đi lặp lại -
Virtue comes from habit. Habit comes from repetition".

** (Khi "đọc chung" từ câu 6 đến hết câu 11 thì
Nội Dung Chia Sẻ như sau):

VỀ ĐIỂM THỨ BA (c. 8), yêu mãi đến cùng là
chấp nhận bạn khác với mình chứ không độc tài,
CTTTHNGĐ
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không cưỡng bức bạn phải giống mình về cách cư xử,
gặp gỡ, thăm viếng bên vợ bên chồng, áo quần, màu
sắc, v.v. Nghĩ thế nào nếu tôi ưa màu xanh còn bạn
ưa màu đỏ, mà tôi "diệt chết" màu đỏ của bạn, để
trong nhà mọi vật dụng đều màu xanh: Màn cửa
xanh, màu ghế xanh, khăn trải bàn xanh, thảm xanh,
v.v., nên tôi làm cho mặt bạn xanh lên! Như vậy bạn
thấy "yêu thương gần gũi" hay thấy "chán nản xa cách"
mỗi khi vào nhà? Cảm thấy đây là nhà của riêng một
người, hay nhà của hai vợ chồng? "Nhà mình"? Nếu
không chấp nhận khác sở thích về màu sắc thôi mà
còn gây ra căng thẳng như vậy, phương chi là nếu
không chấp nhận về các lãnh vực khác? Qua đoạn
KT này, mong Giữa Lòng Đời, vợ chồng cũng chấp
nhận nhau như thánh Phêrô chấp nhận "xin Thầy hãy
rửa, không những chân con thôi, lại cả tay và đầu
nữa" (c. 9).

** (Khi "đọc chung" từ câu 12 đến hết câu 15 thì
Nội Dung Chia Sẻ như sau):

VỀ ĐIỂM THỨ TƯ, "Gương đức khiêm nhường",
nếu muốn yêu mãi đến cùng thì không thể kênh kiệu,
khoe khoang, mà cần hạ mình như Chúa đã hạ mình.
Hạ mình tức là khiêm nhường, mà Đoàn Sủng của
Chương Trình về khiêm nhường là Biết lỗi chứ
không chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy lỗi, Xin lỗi
chứ không đổ lỗi, và Sửa lỗi chứ không hạch lỗi.

Giờ đây xin nhường cho vị diễn giải theo tâm lý về
Giữa Lòng Đời, để sẽ Hòa Giải và Tha Thứ vào buổi
chiều, và Cảm Thông vào buổi tối. Xin thân ái chào
quý anh chị.

[Trên đây là "Một Mẫu Chia Sẻ", cần nắm vững
Nội Dung để "ăn khớp" với toàn Buổi, còn Hình Thức
thì tùy sáng kiến của mỗi vị. Điều xin nhớ là "Kinh
Thánh làm Nền Tảng chứ không phải tất cả", nên phải
giới hạn vào "đúng 20 phút", dài gấp đôi bài giảng
CTTTHNGĐ
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Chúa Nhật. Chân thành Cảm Ơn khi giữ theo thời giờ
eo hẹp này].

D. Cách Đọc Kinh Thánh Trong Khóa
Những lần đọc KT trong Khóa là cách giúp khóa

viên biết Phương Pháp Đọc và Suy Niệm KT hằng
ngày, rồi tập cho con cháu cũng biết dùng KT để đạt
mục đích "yêu thương gần gũi bằng việc làm" như
mình cảm nghiệm được trong Khóa. Vậy "Đọc Kinh
Thánh" trong Khóa không phải chỉ biết ý nghĩa của
đoạn KT mà thôi, nhưng cần Tập Thói Quen Dừng Lại,
Lựa Câu Ngắn 5, 7 chữ mà MÌNH thấy cần Làm Theo.
Rồi nhờ NHỚ được, và Lặp Đi Lặp Lại để tiêu hóa
thấm nhiễm, thì câu đó in sâu trong tâm trí, từ đó
sẽ LÀM THEO Lời KT chứ không chỉ "nghe giải
nghĩa hay quá" mà thôi.

Để giúp có MỘT Phương Pháp Cảm Nghiệm Kinh
Thánh, thì MỌI Buổi Chia Sẻ KT trong toàn Khóa
đều cần đi theo Một Đường Lối. Nếu mỗi người một
cách thì cách của riêng mình có thể hay, nhưng Vị
khác lại dùng cách khác, phân tán lực lượng. Thiệt
thòi là khi hết Khóa, ra về không còn điểm quy tụ, nên
lại quên như nhiều buổi đã xảy ra.

Vậy khi Chia Sẻ Kinh Thánh cần làm như sau:
1. Phương Pháp Đọc Kinh Thánh của Chương

Trình TTHNGĐ, để tập Thói Quen Cầu Nguyện bằng
Kinh Thánh:

(1). Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
(2). Nêu rõ 5, 6 tiếng, hay câu ngắn quan trọng mà

mình sẽ chú giải.
(3). Lặp đi lặp lại thầm câu ngắn vừa nêu lên, để

"thay đổi đời sống vì xoáy vào tận con tim". Mọi Lễ
Chúa Nhật đều nhớ một câu ngắn Kinh Thánh làm
của nuôi tinh thần cho cả tuần.

(4). Chú thích câu hay đoạn đó để làm Nền Tảng
cho Chủ Đề của Buổi chứ không theo "nghĩa đen"
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của đoạn KT, cũng không theo nhiều ý nghĩa khác
nhau mà đoạn KT gợi ra.

Vì KT là Nền Tảng cho Buổi Làm Việc, nên chỉ
có 20 phút nhưng cần biết tất cả về Chủ Đề của Toàn
Buổi, nếu không thì có thể nói hay nhưng ra ngoài
chủ đề, người nói trước gây khó khăn cho người nói
sau, làm khóa viên như lạc vào rừng tư tưởng của mỗi
người nói, không thể dồn tâm lực để thay đổi một điểm
đang thực tập.

Vậy vị chia sẻ Kinh Thánh có tự do về hai điều và
phải theo hai điều. Đó là tự do lựa chọn cách thức
diễn tả và lựa chọn thí dụ để dẫn chứng, nhưng phải
theo về nội dung cho phù hợp với chủ đề của toàn
Buổi, và phải theo phương pháp đọc KT để tạo thói
quen lâu dài cho khóa viên.

Thật e ngại khi dùng tiếng "phải theo" vì có vẻ độc
tài, nhưng đó là ngoài ý muốn. Điều này nói lên cá
tính theo Đoàn Sủng của Chương Trình chứ không
theo thị hiếu bồng bột. "Phải theo" để ích lợi cho khóa
viên chứ không để thoải mái cho người trình bày.

2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn Kinh Thánh đang
dùng. Thí dụ sáng Thứ Bẩy thì đọc như đã ghi ở trên,
Jn. 13: 1-15. Các buổi khác thì theo tài liệu của riêng
buổi đó trong phần III về Kinh Thánh.

3. Giữ đúng 20’. Khi trình bày sẽ thấy thời gian 20
phút quá ngắn tuy đã dài gấp đôi bài giảng Chúa
Nhật. Vậy nếu thêm điều này thì phải bớt điều kia.
Để "an phận" với 20’ thì xin nhớ lại nhiều buổi thuyết
trình không có KT khởi đầu, dẫu 5’. Vậy 20 phút Kinh
Thánh làm Nền Tảng cũng thật quý.

Cách Thực Tế Để Giữ Đúng 20’
*1. Vào trực tiếp ngay chứ không "kể chuyện vui",
không "hát mở đầu" vì khóa viên đã mở đầu rồi, phần
Kinh Thánh chỉ là MỘT móc xích tiếp nối với các
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móc xích đi trước và đi sau.
*2. Để đồng hồ trước mặt rồi tập nói trước. Nếu chỉ
nghĩ mình sẽ đúng giờ thì dễ dài hơn mình nghĩ, có
khi dài gấp đôi mà vốn tưởng "cũng được"!

Việc thực tập này còn có lợi là Khiêm Nhường
Cầu Nguyện trước, thêm Ơn Chúa cho mình và cho
người nghe. Lợi thứ hai là trau dồi thêm về nội dung,
cách thức, cũng như ngôn từ sẽ dùng.

Xin Thánh Gia trả công bội hậu cho việc chuẩn bị
thật lâu để thấm nhiễm Tinh Thần Toàn Buổi nhưng
trình bày thật ngắn để lấy Kinh Thánh làm Nền Tảng
mà thôi. Sự hy sinh này góp phần rất nhiều cho việc
khóa viên thay đổi như "lột xác"!🔲

III. Tóm Tắt Việc Dùng Kinh Thánh
(Chỉ đọc tóm tắt này khi nhận đọc toàn bài ở trên)

A. Mục Đích
Mục đích là giải quyết việc tâm lý nhưng dựa trên

Niềm Tin vào Chúa Nhập Thể, tức là dựa trên Kinh
Thánh làm Nền Tảng. Vậy tâm lý là chính còn KT
là nền tảng chứ không có mục đích nghiên cứu KT.

B. Kinh Thánh Trong Khóa
Để chia sẻ Kinh Thánh được kết quả thì cần:

1. Đọc về Đoàn Sủng của Chương Trình, vì đoạn
Kinh Thánh là "Một Móc Xích trong Cả Chuỗi Cảm
Nghiệm", nên tuy Chia Sẻ trong 20 phút nhưng nếu
không biết Cả Chuỗi thì đoạn mình chú giải có thể
rất đẹp nhưng không ăn khớp với việc theo sau.

2. Lưu ý:
a) Kinh Thánh là nền tảng dẫn nhập vào chủ đề

chứ không giải quyết mọi khúc mắc, nên không đi
vào các chi tiết tâm lý khi dẫn giải KT.

b) Đoạn KT có thể hợp nhiều hay ít với Chủ Đề,
vậy cần theo Chủ Đề của Buổi hơn là theo nghĩa chữ
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đen của đoạn KT đang dùng.
c) Cần giới hạn trong 20 phút, lâu gấp hai lần bài

giảng Lễ Chúa Nhật. Quá 20 phút là chiếm mất thời
giờ của những mục tiếp theo. Vào đề ngay chứ không
kể chuyện vui nhập đề vì khóa viên nhập đề rồi.

3. Cách Thức Trình Bày và Một Mẫu Chia Sẻ theo
đoạn KT làm chủ đề. Thí dụ sáng thứ Bẩy, Vị Hướng
Dẫn báo cho biết đoạn KT sắp dùng có mục đích giúp
cho chủ đề "Giữa Lòng Đời" có Nền Tảng thâm sâu từ
Lời Chúa.

Rồi Đọc Chung từng đoạn ngắn. Sau mỗi đoạn thì
chú giải ngay. Thí dụ chú giải I là "yêu mãi đến cùng"
(c.1). Chú giải II là câu 4, 5, YMĐC đòi phải làm
những việc nhỏ bé hằng ngày. Chú giải III là câu 6,
YMĐC cần tôn trọng tâm tính, sở thích khác nhau. Chú
giải IV là YMĐC đòi hỏi Khiêm nhường là Biết lỗi,
Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi.

4. Cách Đọc Kinh Thánh để ích lợi lâu dài:
a) Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
b) Yên lặng giây lát để tự chọn một câu 5 hay 6 chữ

có ý nghĩa cho mình.
c) Lặp đi lặp lại thầm trong lòng câu vừa chọn,

Nguyện Tắt tương tự như "thiền" để "thay đổi đời
sống vì xoáy vào tận con tim".

Mọi Lễ Chúa Nhật đều làm như vậy.

**Các khóa viên thay đổi từ tự ái thành khiêm
nhường, từ chạy lỗi thành biết lỗi, và từ lẩn trốn
thành tình nguyện Xả Cõi Lòng, v.v., là nhờ Bầu Khí
Thâm Trầm Cởi Mở trong Khóa. Vậy tuy cần Kinh
Thánh làm Nền Tảng cho Bầu Khí thâm trầm này,
nhưng phải ĐÚNG GIỜ để còn thời giờ cho khóa viên
xả ra, "trần truồng mà không hổ ngươi" theo lời KT
dùng trong tối thứ Sáu.🔲
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Chương 4
Căn Bản Về Diễn Giải

Không thể bỏ Diễn Giải nhưng đâu là ý nghĩa của
tiếng Diễn Giải trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn
Nhân Gia Đình? Diễn giải này giống hay khác với
giảng huấn trong Lớp Tu Đức, các buổi Hội Thảo,
Thuyết Trình, v.v.? Để việc diễn giải trong Khóa ích
lợi cho khóa viên hơn là thỏa mãn lý trí suy luận của
vị diễn giải, thì xin đọc, cầu nguyện, và thấm nhiễm
những điểm dưới đây. Xin Thánh Gia trả công khi
khiêm nhường cầu nguyện và suy niệm với những
trang này.

Trước tiên danh từ diễn giải, nhất là danh từ "giảng
huấn" không đúng hẳn với Đoàn Sủng của Chương
Trình, nhưng vì phổ thông nên dùng sao cho tiện.

Không đúng vì danh từ giảng huấn gợi lên hình
ảnh tri thức, người dạy biết nhiều, cao vời, còn người
học biết ít, thấp kém, trong khi Đoàn Sủng của
Chương Trình là ý chí thực hành, người nói và người
nghe là bạn hữu, giúp nhau cùng làm, cùng tu sửa
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tính nết để mỗi người trở nên tốt hơn. Thí dụ nghe một
câu châm biếm, khinh khỉnh, hay là cần giúp một
người bị té ngã thì người tri thức cao thường dễ bị
chạm tự ái nên dễ tảng lờ không giúp đỡ, như Chúa
dạy trong dụ ngôn người bị cướp trên đường Giêricô.
Thầy tư tế và thầy luật sĩ bỏ rơi người hoạn nạn, còn
người Samaria bị coi là dân ngoại thì lấy việc làm để
chứng tỏ tình thương yêu gần gũi (cf. Lk. 10: 25-37).
Vậy phương pháp hay cách diễn tả trong Chương
Trình là cách cảm nghiệm cụ thể như người Samaria
chứ không "nói hay mà làm dở" như luật sĩ và tư tế.

Nhờ khiêm nhường cởi mở mà vị diễn giải tạo ra
bầu khí "thương yêu gần gũi" quanh mình.

Về phía người nghe thì nhờ hít thở trong bầu khí
"thương yêu gần gũi" mà vợ sẽ xả ra những lỡ lầm,
mà chồng ân hận vì những lần tạo ra bầu khí căng
thẳng chứ không phải bầu khí quây quần đầm ấm
trong gia đình.
Vậy khi trình bày cho khóa viên làm thì vị diễn giải

cần làm trước. Mọi trình bày và việc làm phải quy về
mục đích là Yêu Thương Gần Gũi theo Tình Yêu
Nhập Thể, dựa trên Nền Tảng Khiêm Nhường, tức
là Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi. Để được vậy
thì vị diễn giải cần: (1). Đọc về Đoàn Sủng của
Chương Trình; (2). Nắm vững Phương Pháp Cảm
Nghiệm; (3). Ý thức về thời giờ trình bày; (4). Biết
liên hệ giữa chủ đề mình diễn giải và chủ đề toàn
Khóa; (5). Diễn giải là hiện diện và sống với Khóa;
(6). Vị diễn giải cần làm gì để chuẩn bị? (7). Tiến
triển thế nào từ nội dung chung đến nội dung riêng
của từng Buổi?

I. Đọc Về Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ
(Chương 2, tr. 29-66)

Chủ đề mà mỗi vị sẽ diễn giải là "Một Móc Xích
trong Toàn Chuỗi Cảm Nghiệm" như đã nói, nên nếu
CTTTHNGĐ



4� Căn Bản Về Diễn Giải 83

không biết Toàn Chuỗi thì Móc Xích có thể đẹp
nhưng không hợp với Toàn Chuỗi của những việc
theo sau. Do đó xin vị diễn giải đọc kỹ chương 2 về
Đoàn Sủng của Chương Trình để nắm vững Mục Đích,
Nền Tảng, và Phương Pháp trước khi đọc tiếp. Vì
Khóa đem lại ích lợi lớn lao, nên xin chấp nhận việc
đọc về Đoàn Sủng trong lúc soạn thảo để trình bày.
Đây là Hoa Thiêng tốt đẹp mình cầu cho Khóa.

II. Nắm Vững Phương Pháp Cảm Nghiệm
(Cùng trong chương 2)

Điều chính yếu của Khóa là giúp khóa viên tăng
thêm Ý CHÍ để khiêm nhường Xin Lỗi và Cảm Ơn,
nghĩa là giúp họ LÀM tuy vốn cần Biết. Ngay lúc khai
mạc đã nói rõ Phương Pháp của Khóa là Cảm
Nghiêm Cụ Thể chứ không chỉ suy nghĩ trừu tượng.
Khóa nhấn mạnh tới học tập, học hành, nên khóa
viên cần nói nhiều, nhưng không nói theo học hỏi,
tranh luận, người này đúng thì người kia sai, mà nói
theo "Xả Cõi Lòng", Nói Thành Thật nhiều hơn là nói
lưu loát, nói để được "bình an cho người lòng ngay".
THAY ĐỔI TẬN TRONG LÒNG là việc rất khó, nên nếu
muốn khóa viên cảm nghiệm cụ thể chứ không chỉ
suy nghĩ trừu tượng thì vị diễn giải cũng phải trình
bày theo cách thức cảm nghiệm, thay đổi tận trong
lòng mình trước. Điều này nói dễ nhưng làm khó, vì
nhiều người quen với cách phân tích trừu tượng, vô
cá tính, mà xa lạ với cách cảm nghiệm cụ thể, "trần
truồng mà không hổ ngươi", phơi bày "con người yếu
đuối thật" của mình, con người mà mình muốn thay
đổi chứ không phải con người hoàn hảo mình khoe
khoang. Thực tế không có người hoàn hảo, nên nếu nói
như mình đã hoàn hảo thì là mơ mộng, lừa dối mình rồi
mình lừa dối người nghe.
Phương Pháp Cảm Nghiệm tương tự như dạy võ.

Võ sư là người đi đường quyền cho người học trông
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thấy nhiều hơn chỉ nghe suông. Nói được phương
pháp cảm nghiệm là của Chúa vì Chúa có thể chỉ nói
cũng đủ để môn đệ "Yêu Thương Gần Gũi", nhưng
Ngài đã giảng dạy bằng cách làm thật, nhập thể, "trở
thành nhục thể" (Jn. 1:14), rồi đổ nước, lấy khăn, rửa,
và lau chân cho "học viên" để họ mắt thấy tai nghe,
nhờ vậy cũng "làm như Thầy đã làm cho các con" (Jn.
13:15).
Vì là cảm nghiệm nên vị diễn giải không nói như

diễn thuyết, miễn sao hùng hồn, mà cần diễn tả điều
mình đã làm hay chứng kiến, điều thực sự ảnh
hưởng đến ý nghĩ, cách cư xử, đến tận trong lòng
mình. Cũng vì cảm nghiệm mà vị diễn giải cần tiếp
xúc với khóa viên ngay lúc trình bày. Cảm nghiệm là
tạo Bầu Khí Chân Thật Cởi Mở bằng chính VIỆC
LÀM để biểu lộ "thương yêu gần gũi" khi mình
diễn giải.

Ở đây quảng diễn thêm để nổi bật sự khác biệt
giữa Cảm Nghiệm Cụ Thể và Lý Trí Trừu Tượng,
tuy đã nói tới trong chương 2 về Đoàn Sủng.
Trình bày theo lý trí trừu tượng dễ xảy ra như sau:

(1). Về cử điệu thì vị giảng huấn thường ít di chuyển,
đứng hay ngồi nguyên một chỗ, giọng nói đều đều,
có khoảng cách giữa người nói và người nghe, ít tiếp
xúc gần gũi;
(2). Về thái độ thì thuyết trình như mình biết nhiều
còn người nghe biết ít. Một bên dễ lên mặt tự tôn,
còn một bên dễ cúi mặt tự ti, đôi bên ngấm ngầm
"nhận xét", rồi xét nét nhau nhiều hơn yêu thương
gần gũi nhau;
(3). Về tâm tình thì vị giảng huấn ít chú ý tới khóa
viên vui hay buồn, mà chú ý xem mình trình bày hay
hoặc dở, nghĩa là chú ý đến mình nhiều hơn đến
người. Mình là trung tâm của việc mình nói;
(4). Về liên hệ thì nói như độc thoại, miễn sao hết
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điều mình muốn nói. Hoặc nếu có liên hệ thì là liên
hệ "hỏi, thưa", vấn đáp. Học viên hỏi vì chưa biết,
kém hơn người nói; còn người nói trả lời vì đã biết,
cao hơn người hỏi. "Hỏi thưa" là liên hệ của lý trí
đúng sai nhiều hơn của Ý Chí muốn làm;
(5). Về khung cảnh thì có ưu điểm là dễ trang nghiêm,
nhưng có khuyết điểm là lạnh lùng, trong khi Khóa
cần tạo BẦU KHÍ "THƯƠNG YÊU GẦN GŨI", để trong
Khóa các cặp thương yêu gần gũi thế nào thì về gia
đình cũng thương yêu gần gũi như vậy với nhau, với
con, và với mọi người.

Thí dụ tối thứ Bẩy trong Khóa Căn Bản, trình bày
về "Cách Thức Thông Cảm và Áp Dụng vào việc Cảm
Ơn nhau". Nếu trình bày theo lý trí trừu tượng thì cách
thức của vị giảng huấn tương tự như sau:

"Thưa quý anh chị, Thông Cảm là định luật chung
của vũ trụ tuần hoàn, từ loài siêu đẳng linh thiêng
cho đến cầm thú sơ đẳng đều có cách thức thông cảm
với nhau. Nếu ông Mô-sê lên núi Sinai là một cách để
ngài thông cảm với Thiên Chúa, thì con chồn hay
con gà mẹ quanh quẩn bên đàn con, đó cũng là cách
chúng ‘thông cảm’, trao cho nhau sự thương yêu săn
sóc. Vậy thánh nhân hay cầm thú đều có cách thức
‘thông cảm’, riêng biệt, còn chúng ta, những người vợ
người chồng thì sao?" v.v.

Cách thức này không sai nhưng vô cá tính, vị giảng
huấn không biểu lộ "xuống thế làm người và ở giữa
khóa viên" theo gương Chúa đã LÀM. Những điều
trình bày phát xuất từ lý trí hiểu biết chứ không từ
cõi lòng rung cảm của vị giảng huấn. Những điều đó
không trực tiếp liên hệ tới bản thân khóa viên vì
người nói đã quảng diễn tổng quát chứ không đụng
chạm tới kinh nghiêm "mồ hôi nước mắt, máu huyết"
cụ thể, tới những lên xuống của bản thân mình. Vị
giảng huấn lại nói theo giọng thầy cô thời xưa giảng
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bài, vì vậy khóa viên chỉ nghe chứ không trông nhìn,
không cảm thấy "trúng tim đen" của mình.
Khi dùng Phương Pháp Cảm Nghiệm thì vị diễn giải

thường:
(1). Lý trí nắm vững vấn đề, "thuộc bài";
(2). Có thái độ thích hợp với tâm tình của mình,
khiêm nhường không che giấu, trái lại bộc lộ lúc vui
lúc buồn tận trong lòng, để người nghe thấy người nói
cũng là người, có sai lỗi như mình chứ không là
Khổng Minh xuất chúng trên mình;
(3). Diễn tả phù hợp với trình độ của người nghe, để
"không gọi các con tà tôi tớ mà là bạn hữu thân tình",
nhờ vậy người nghe thấy người nói thương yêu gần
gũi chứ không trịch thượng xa cách;
(4). Nói điều mình đã sống, đã kinh nghiệm, tức là
khiêm nhường nói ra yếu đuối mình đang chiến đấu,
lúc lướt thắng được ngay, lúc dai dẳng ê chề, "trần
truồng mà không hổ ngươi" (Gen 2: 25).

Người nói không khoe khoang mình có ý chí chịu
đựng, tri thức tài giỏi, cũng không khoe khoang các ơn
huệ mình được. Nếu kể rằng "Đức Mẹ hiện ra với tôi từ
hai năm nay", thì người nghe không dám nghĩ Đức Mẹ
cũng hiện ra với mình như vậy, mà dễ nghĩ tìm cách để
nhờ người nói xin dùm với Đức Mẹ ơn này, điều kia.
Như vậy người nói ở cao còn người nghe thấp cổ bé
miệng cả trước Nhan Thánh Mẹ! Trong khi Chúa dạy
"chớ xét đoán để khỏi phải xét đoán" thì người nói đã
xét đoán người nghe rồi. Nếu khoe khoang thì người
nghe dễ bị chạm tự ái, có cảm tưởng như Chúa thiên tư,
cho người nói mà không cho mình;
(5). TẠO BẦU KHÍ ngay lúc mình nói để khóa viên dễ
chấp nhận điều mình diễn tả (demonstration) chứ
không chỉ trình bày (presentation). Diễn tả thì thiên
về thực tế, "chỉ cho thấy" (show me), có hành động
để khóa viên vừa nghe vừa nhìn. Còn trình bày thiên
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về suy luận, mắt không trông thấy mà chỉ có tai nghe.
Như nói ở trên, diễn tả là theo sư phạm của Chúa
"làm gương" (Jn. 13: 15)

Trích lại câu trong chương về Đoàn Sủng: "Trình
bày (presentation) là nói lý thuyết theo kiến thức
mình biết, còn dẫn chứng hay diễn tả (demonstration)
là "KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH
ĐANG CHIẾN ĐẤU", kể lại mình áp dụng thế nào điều
mình đã hiểu biết? Và vì là người yếu đuối nên mình
còn sai lỗi, còn khiếm khuyết nào?

** Có người miệng nói mình yếu đuối khiêm
nhường, nhưng đã kiêu ngạo trá hình, thí dụ: "Tôi
chẳng làm được gì, nhưng nhờ Chúa ban nên đang
bệnh mà lành, cần tiền là được tăng lương, v.v." Cách
nói này giống như người Pharisiêu khoe khoang và
khinh bỉ người khác khi ông cầu nguyện: "Lạy Chúa
tôi cảm tạ Chúa vì tôi không phải như các người khác:
trộm cướp, bất công, gian dâm như tên phần thu nọ"
(cf. Lk. 18:10-14). Cần nhận rằng rất khó loại trừ kiêu
ngạo tự ái, rất khó khiêm nhường thật lòng.

** Trở lại việc diễn tả về "Cách Thức Thông Cảm
và Áp Dụng vào việc Cảm Ơn nhau" theo phương
pháp cảm nghiệm, vị diễn giải có thể nói:

"Thưa quý anh chị, vợ chồng em (tôi, v.v.) trước
ngày cưới tưởng như thông cảm nhau lắm, nhưng
càng sống chung càng khác nhau và em càng thấy
mình chưa lắng nghe để tìm hiểu bạn đời đủ, đúng là
chúng em "yêu nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa"
[Câu này biểu lộ nhận lỗi chứ không chối lỗi]. Căn
bản để Cảm Thông là Tìm Hiểu nhau, vậy giữa nhiều
đều cần tìm hiểu thì điều ngay trước mắt là thứ tự
sinh trưởng, thí dụ chồng em có bẩy anh chị em mà
anh ấy là người thứ tư, còn ba má em có năm con mà
em là út [Từ lý thuyết sách vở làm nền tảng đi tới thực
tế]. Để tạo bầu khí thương yêu gần gũi và cũng để
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bớt buồn ngủ, em xin hỏi: -Những ai ngồi đây là con
trưởng, xin giơ tay! (ngưng giây lát cho khóa viên giơ
tay) - Ai là con út? - Con thứ? [Tạo sự cởi mở để đưa
DẦN tới việc "Xả Cõi Lòng" sau này].

TÌM HIỂU thì thấy con thứ hay bị thiệt thòi vì nếu
trời lạnh mà xin áo thì mẹ thường bảo: "Áo của anh
vốn còn lành, lấy mà mặc", hoặc nếu khách thăm nhà
thì cha mẹ thường giới thiệu con trưởng hay con út
hơn là giới thiệu con thứ. Vì quá khứ dễ bị quên lãng
nên ảnh hưởng tới cách thức con thứ cư xử với bạn đời
trong hiện tại [Nói cụ thể thì người nghe thấy "đụng
chạm vào tim gan" nên dễ lắng nghe và dễ áp dụng].
Thứ tự sinh trưởng chỉ là một trong nhiều điều vợ
chồng cần tìm hiểu để thông cảm lẫn nhau, mà nếu thiếu
lắng nghe tìm hiểu thì dễ máy móc, lạnh nhạt, ở với
nhau vì bổn phận nhiều hơn vì thương yêu đằm thắm.

Lúc này quý anh chị thấy vợ chồng em khăng khít
nhưng trước đây tưởng đã bỏ nhau vì nhà em chưa
nói dứt câu là em xẵng giọng "Biết rồi, nói mãi!" Vì
em chặn họng như vậy nên có lần nhà em đi cả tuần
không về. Nay nhớ lại em cảm động vì nhà em không
bắt lỗi nhưng em vốn khó Cảm Ơn vì còn tự ái, v.v."
(Nói tận trong lòng nên hy vọng thay đổi tận lòng
người nghe, chứ không chỉ giúp họ vui tai hoặc thêm
chút kiến thức trừu tượng thôi).
Khi diễn giải theo phương pháp cảm nghiệm thì

tạo ra BẦU KHÍ CHÂN THẬT CỞI MỞ, khóa viên thấy
gần gũi vì người nói đã "trần truồng mà không hổ
ngươi", đã lộ ra những yếu đuối của mình. Khi cảm
nghiệm thì không nói suông, mà đã làm gương ngay
lúc trình bày, nhờ vậy sau đó khóa viên cũng cảm
nghiệm bằng cách trầm lặng và viết. Chỉ khi nào vị
diễn giải nhận mình có lỗi thì mới giúp khóa viên cũng
khiêm nhường Xả Cõi Lòng để biết lỗi, nhận lỗi, xin
lỗi, và sửa lỗi. Nếu khóa viên không thấy vị diễn giải
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xin lỗi và sửa lỗi như họ, thì gợi lên trong tâm trí họ
hình ảnh Pharisiêu nói mà không làm.

Có thể không lấy khóa viên làm thí dụ khi trình
bày, nhưng vị diễn giải vốn cần sống trước rồi mới nói
sau. Nếu khóa viên cảm thấy vị diễn giải chia sẻ từ
trong lòng, "KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI
MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU", thì đó là "sống trước nói sau".

Một cách cụ thể vị diễn giải cần khiêm nhường:

1. Đọc kỹ các tài liệu liên hệ tới Diễn Giải, và cần
đọc lâu trước Khóa để sống thực điều mình sẽ nói.
Các tài liệu này gồm có:
(1). Đoàn Sủng của Chương Trình, ở chương 2.
(2). Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng cho Chủ Đề mình
trình bày ở phần II sách này, mục Kinh Thánh.

Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN với đoạn Kinh
Thánh chuyên biệt thì mình dựa vào lời của mình
nhiều hơn dựa vào Lời Chúa.
(3). Căn Bản việc Diễn Giải đang tìm hiểu đây, ở
chương 4;
(4). Chương riêng biệt về Chủ Đề mình diễn giải.

Ngoài ra, Vị Diễn Giải cần đọc lại về (5) Hồi Tâm
Chuẩn Bị Khóa, chương 6; về (6) Việc Làm Trợ
Nguyền (trong sách Chỉ Nam Sinh Hoạt) vì diễn giải
là một phần của trợ nguyền; (7) Đọc thêm các sách
linh mục sáng lập viết và các sách khác có liên hệ
đến Chủ Đề.

Không thể trì hoãn tới phút chót, quá cần mới lấy
tài liệu ra (có khi không lấy nữa), như khi cần thì lấy
con dao, cái kéo ra, còn khi không cần thì liệng qua
một bên. Làm như vậy thì vị diễn giải có tri thức chứ
không là người sống điều mình nói, không tỏa ra
quanh mình bầu khí chân thật cởi mở, trái lại tỏa ra
khí xấu, khóa viên bị ngột ngạt chán nản trong bầu
khí thiếu trong lành thánh thiện.
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2. Khiêm nhường quan sát vị diễn giải tiền nhiệm để
học hỏi thêm về nội dung và cách thức diễn tả. Đây
cũng là cách nắm vững phần nhỏ mình trình bày cần
"ăn khớp" với phần lớn của toàn Buổi và của toàn
Khóa như thế nào.

3. Khiêm nhường thực tập với lòng hăng say và
chân thật khi được mời. Nếu không thực tập thì mình
tưởng mới nói 10 phút nhưng đã 20’, hoặc tưởng ăn
khớp nhưng riêng rẽ, v.v.

4. CẦN CẦU NGUYỆN THƯỜNG XUYÊN cho bản
thân thêm khiêm nhường khi trình bày. Cầu nguyện thì
bớt chứ không hết tự ái kiêu ngạo. Nếu mình bớt tự
ái thì khóa viên cũng giảm, và đó là mình góp phần
tích cực khi diễn giải.

** Vị diễn giải cần gợi lên CẢM HỨNG TÌM HIỂU
nơi khóa viên chứ không thể diễn tả mọi chi tiết về
đề tại mình nói, không cung cấp mọi tri thức như
"bách khoa tự điển". Vả chăng người nói cũng không
thế "biết hết mọi sự". Nếu tạo cho người nghe có cảm
tưởng như mình "biết hết rồi" thì người nghe sẽ tự
mãn, cũng cho rằng mình biết hết rồi, không cần nghe
nữa, hay nghe để phê bình những sai lỗi của người
nói chú không nghe để "KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ
YẾU ĐUỐI MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU".

Để đạt tới "Cảm Hứng Tìm Hiểu" thì VỊ DIỄN GIẢI
CẦN GỢI Ý ĐỂ KHÓA VIÊN HÂM MỘ ĐỌC SÁCH, và
chính vị diễn giải cũng cần ĐỌC SÁCH để tìm hiểu
thêm thường xuyên. Nếu không đọc thì mình sẽ ngại
ngùng khi phải khuyến khích khóa viên tìm hiểu, có khi
tảng lờ, không nói tới việc tìm hiểu nữa.

Một số vị diễn giải không cần đọc những sách của
lm. sáng lập, nhưng đa số cần đọc vì cần dựa trên uy
tín của người đi trước, cũng như lm. sáng lập cần dựa
trên uy tín của các tác giả khác, của đường lối Thực
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Tập Thiêng Liêng mà thánh Inhaxiô Loyola đưa ra.
Mỗi vị diễn giải (và lm. sáng lập trước đây) phải
khiêm nhường nhận mình cần đọc và bàn hỏi để tìm
hiểu thêm. Khi nhận mình con thiếu sót trong sự hiểu
biết thì mình tạo ra bầu khí để mỗi khóa viên đều
Hứng Khởi Tìm Hiểu chứ mình không biết hết. Như
vậy mình giúp khóa viên CÓ PHƯƠNG PHÁP TÌM
HIỂU chứ không trình bày đầy đủ mọi hiểu biết theo
câu: "Nếu cho tôi một con cá thì tôi chỉ no một bữa,
nhưng nếu cho tôi biết phương pháp bắt cá thì tôi no
ấm mãn đời".

** Lý tưởng là HAI VỢ CHỒNG cùng trình bày,
cùng diễn tả. Nhưng có cặp hai người đều nói trôi
chảy, cặp khác chỉ một người muốn nói còn một
người muốn yên lặng cầu nguyện, hoặc có vị diễn giải
chỉ còn một mình. Vì vậy tùy hoàn cảnh mà vợ chồng
cùng nói hoặc chỉ một người. Dẫu hoàn cảnh nào thì
vốn cần thực tâm cố gắng để người nghe thấy người
nói có lý do chính đáng chứ không nại cớ lẩn tránh.

Khi hai vợ chồng đều có khả năng mà thời giờ eo
hẹp (nhớ rằng thời giờ trong Khóa rất eo hẹp), thì cần
tự động phân chia MỘT NGƯỜI NÓI. Lần này vợ nói
thì chồng cầu nguyện, rồi lần sau chồng nói thì vợ
cầu nguyện, mọi người cần sống trong bầu khí cầu
nguyện. Khi luân chuyển từ người này qua người kia
thì người nói trước phải chuyển tiếp, rồi người sau
cũng phải nhập đề. Bảo "không mất giờ" thì đã mất
giờ rồi.

III. Thời Giờ Diễn Giải.

Cần biết Thời Giờ Quan Trọng Nhất là Thời Giờ
để Khóa Viên Xả Cõi Lòng. Nhưng muốn đạt tới mức
cuối cùng này thì cần rất nhiều thời giờ đi trước để
chuẩn bị. Nếu không ý thức từng giây phút thì dễ sa
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lầy vào những chuẩn bị rồi không còn giờ cho việc
chính yếu là Xả Cõi Lòng.
Thí dụ sáng thứ Bẩy, nếu thiếu thận trọng thì

không đủ thời giờ cho 11 mục như sau:
(1). (30’): Cầu nguyện ban sáng "Bông Hồng Hy Sinh".
(2). (30’): Linh an, tức là hướng dẫn cách thức sống
nội tâm, đặc biệt cách dùng Kinh Thánh để cầu
nguyện trong gia đình;
(3). (20’): Hướng dẫn đoạn Kinh Thánh làm Nền Tảng;
(4). (45’): Diễn Giải, thường chia làm hai phần cho
hai cặp;
(5). (15’): Giải lao;
(6). (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi, không phải vì
chưa hiểu mà vì là diễn tiến để tâm lý khóa viên dần
dần được nhẹ nhàng, bình an, nên dễ LÀM HƠN;
(7). (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên giấy, "tự thú"
của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng thú" của cáo
người.

Bầu khí thâm trầm cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu
để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa
để biết mình HƠN.
(8). (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và khiêm
nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng mà
không hổ ngươi";
(9). (5’): Cách thức giúp khóa viên "thuộc lòng",
không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường Xả Cõi Lòng
để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa lỗi.
(10). (10’): Mời gọi theo phương pháp phân biệt thần
loại của Thánh Inhaxiô, để khóa viên tình nguyện lên
Xả Cõi Lòng.
(11). (40’): Khóa viên thực sự khiêm nhường Xả Cõi
Lòng, có Thánh Gia chứng giám, để nói với bạn trăm
năm rằng mình Xin lỗi và Cảm Ơn, nghĩa là nhìn nhận
bạn có hình ảnh Chúa như mình.

Sáng thứ Bẩy khác với tối thứ Sáu về cách thức
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Xả Cõi Lòng, vì họ (1) nhìn nhau chứ không chỉ nhìn
Chúa nhứ tối thứ Sáu. (2) Tiếp theo là mỗi cặp khóa
viên lên quỳ trước hai trong ba Bàn Thờ, (3) sau đó
kéo ghế tự xả ra giữa vợ chồng. Thiếu giờ thì làm số
(1) và (3), bỏ số (2).

Nếu không tạo được bầu khí tin cậy cởi mở thì
khóa viên hầu như không Nhận lỗi và Xin lỗi.

Việc Xả Cõi Lòng là Đoàn Sủng hay là Đặc Điểm
của Chương Trình, và là điều khó khăn trong Khóa,
nên cũng đòi hỏi người hướng dẫn nhiều cầu nguyện
và kinh nghiệm để khôn ngoan, thận trọng, và tốn
nhiều thời giờ.
Các mục từ số #6 đến số #10 tưởng như ít cần

thiết, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó thiếu
Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Cõi Lòng, lúc
đó Khóa giống như các cuộc hội thảo khác chứ không
đi theo Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập.

Mục quan trọng nhất, số #11, lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.
[Mỗi Buổi cần tối thiểu 3 giờ 30’, cộng với thời giờ
chuyển tiếp].
Khóa có sáu Buổi thì mỗi Buổi đều có một số thời

giờ chuyên biệt, nhưng 11 thời điểm trên giúp thêm
thận trọng, vì mỗi giây phút có giá trị riêng. Nếu vị
diễn giải lấn thêm một phút là các phần sau mất một
phút. Nếu mỗi phần đi trước lấn vào 2 hay 3 phút,
thì cuối cùng khóa viên thiệt mất 30 phút để Xả Cõi
Lòng, nghĩa là mất gần hết, trong khi theo tính tự
nhiên thì không ai muốn phơi bày sai lỗi của mình,
nên tốn rất nhiều thời giờ để mời gọi "trần truồng mà
không hổ ngươi" (Gen. 2:25).

IV. Diễn Giải Theo Bố Cục Của Toàn Khóa.
Chủ đề của vị diễn giải (thí dụ "Chăn gối" vào Tối

Thứ Bẩy) là một phần của chủ đề Toàn Buổi (Cách
CTTTHNGĐ



94 I: NỀN TẢNG CỦA CTTTHNGĐ

thức Thông Cảm), và chủ đề của Toàn Buổi là một
phần của chủ đề Toàn Khóa (Yêu Thương Gần Gũi
bằng cách Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi,
và Sửa lỗi).

Vậy vị diễn giải phải trình bày theo chủ đề của
Toàn Buổi chứ không thể nói theo ý chủ quan của
cá nhân mình. Nếu thiếu thống nhất thì thiếu bố cục,
tương tự như bức tranh vẽ từng chi tiết đẹp đẽ nhưng
nhìn lộn xộn vì phần này không ăn khớp với phần
kia, hay như căn nhà cửa xây theo kiểu tàu, nhưng
mái theo kiểu Congo.

Trên thực tế nếu vị diễn giải nói theo ý mình thì
mình có thể nói hay nhưng khó đạt kết quả, tức là
khóa viên ít khiêm nhường Xả Cõi Lòng, vì họ cũng
tự ái, không "trần truồng" vì rất "hổ ngươi". Nếu vị
diễn giải khiêm nhường khép mình vào dàn bài của
Toàn Buổi thì tuy diễn giải là bước thứ ba, nhưng đã
chuẩn bị bầu khí cho bước thứ 11 là Xả Cõi Lòng,
"KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI MÌNH
ĐANG CHIẾN ĐẤU", cao điểm của Toàn Buổi, và như
vậy là đạt được mục đích của Toàn Khóa.
Một lần nữa, vì diễn giải phải khiêm nhường đọc,

cầu nguyện để tìm hiểu xem mục đích khóa viên đạt
tới của riêng Buổi mà mình diễn tả là gì? Mình có
viễn tượng chung của Toàn Buổi và Toàn Khóa, hay
thiển cận chỉ để ý tới phần mình nói thôi?

V. Diễn Giải là Hiện Diện
và Sống Với Khóa

Trước khi là vị diễn giải thì cần là trợ nguyền để
"Yêu Thương Gần Gũi" với khóa viên, tương tự như
trước khi là thượng sĩ thì phải là binh sĩ, vì vậy vị
diễn giải phải đọc kỹ tài liệu về Hồi Tâm và về Làm
Trợ Nguyền.
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1. Diễn Giải là Hiện Diện trong ba Buổi Hồi Tâm
Chuẩn Bị Khóa: Mời Tự Nói và Diễn Giải là đi vào
chiều thâm sâu nhất của Khóa, là nằm trong "tổng
hành dinh" của Chương Trình TTHNGĐ, nên nếu vị
diễn giải không dự Hồi Tâm thì ai dự? Ai cần "Yêu
Thương Gần Gũi" trước khi trao tặng "Yêu Thương
Gần Gũi" bằng Vị Diễn Giải và Vị Mời Tự Nói?

Giả thiết vị diễn giải thánh thiện tới mức không
cần Hồi Tâm thì vốn cần dự để tạo bầu khí, để "làm
gương" cho trợ nguyền và khóa viên. Nhưng ai tự
mãn, cho rằng mình không cần Hồi Tâm thì người
này mới thực sự cần Hồi Tâm để nhận ra khi cho
rằng mình thánh thiện thì đã phá hủy sự thánh thiện
rồi.

Nếu có giờ làm các việc khác mà nại cớ bận rộn
để không dự Hồi Tâm thì đó là bằng cớ mình không
dành thời giờ đủ để "sống" điều mình sẽ làm chứng.

2. Dự Thánh Lễ Trợ Nguyền Trước Giờ Khai Mạc
Khóa: Đoàn Sủng của Chương Trình là hăng say phục
vụ trong sự thiếu thốn, chưa được như ý. Để cụ thể
niềm phấn khởi "có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ"
và "được tới đâu hay tới đó", truyền thống của
Chương Trình là Dâng Thánh Lễ Trợ Nguyền lúc 4
giờ hay 4 giờ 30 chiều Thứ Sáu. Cũng như ba Buổi
Hồi Tâm, xin vị diễn giải hiện diện trong Thánh Lễ
quan trọng này. Khóa nào có Thánh Lễ Trợ Nguyền
thì tinh thần phục vụ thường rất cao, tạo ra bầu khí
tươi vui đặc biệt, nhờ đó khóa viên cũng mau thấm
nhập Đoàn Sủng "Thương Yêu Gần Gũi" của
Chương Trình.

3. Diễn Giải là Hiện Diện trong Nhà Bêtania để
Cầu Nguyện, xin ơn Tươi Cười Phục Vụ. Nếu vì yếu
đuối nên dễ nóng nảy cau có, thì lại càng khiêm
nhường vào Nhà Bêtania xin lỗi Chúa và được sức
mạnh để sống điều mình diễn giải. Nói gọn lại, nếu
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trợ nguyền cần châm ngôn "Cầu, Cười, mà Cau lại
Cầu" thì vị diễn giải còn cần hơn nữa việc SỐNG tinh
thần "Cầu, Cười, mà Cau lại Cầu". Chữ "Cầu" cuối
cùng có nghĩa là nếu đã cố gắng mà còn sai lỗi thì
vào Nhà Bêtania, cầu nguyện xin tha thứ, nhờ vậy
mình lại tươi cười phục vụ.

Cách cầu nguyện cụ thể là vị diễn giải VIẾT HOA
THIÊNG cho khóa viên trong Nhà Bêtania. Nhờ Viết
Hoa Thiêng mà dễ có tâm tình "thương yêu gần gũi"
khóa viên hơn.

4. Vị diễn giải cần Hiện Diện trong Toàn Khóa để
phục vụ vì trước khi là vị diễn giải tốt thì cần là trợ
nguyền tốt. Khóa viên cần thấy vị diễn giải ngoài
Phòng Song Nguyền nữa chứ không chỉ trong Phòng
Song Nguyền lúc mình nói mà thôi. Thành công hay
thất bại của Khóa, tức là khóa viên lên Xả Cõi Lòng
để khiêm nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa lỗi,
điều này hệ tại mọi người "sống hết mình với Khóa"
chứ không chỉ ở việc trình bày thôi.
Nếu chỉ hiện diện trong Khóa lúc mình nói thôi thì

đó là buôn bán, công chức, là người thuyết trình nhiều
hơn là người làm việc tông đồ. Hồn Tông Đồ Song Đôi
đòi mình sống điều Chúa đã sống, vì vậy cần tâm niệm
Chúa "mặc lấy xác phàm và sống giữa chúng ta"
(Jn. 1:14), vị diễn giải cần "mặc lấy những vui buồn
của khóa viên và sống giữa khóa viên".

** Ai cũng có lúc bất thường, không thể hiện diện
liên tục, nhưng đừng xếp mình vào loại bất thường
dễ dàng, kẻo mình là người bất thường. Thước để đo
xem mình thành thật hay nại cớ khi không hiện diện
là xét lương tâm xem khi vắng mặt thì lòng còn "hiện
diện thiêng liêng", còn nhớ tới các khóa viên, còn tiếp
tục cầu nguyện và dâng hy sinh cho Khóa không?
Nếu thực sự "thương yêu gần gũi" thì sẽ nôn nao trở
lại Khóa liền sau khi làm xong việc bất thường.
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VI. Cần Chuẩn Bị Thế Nào?

Khi nắm vững nguyên tắc thì mới có thể thay đổi
hay thích ứng. Vậy trước khi vị diễn giải có sáng kiến
để bỏ điều này thêm điều khác, thì vì mến Chúa yêu
người mà cần làm những điều dưới đây.

1. Đọc các tài liệu là việc khẩn thiết nên đã bàn
rồi. Với Ơn Chúa và với lòng nhiệt thành, mong
không ai thiếu việc căn bản này.

2. Cần Trình Bày Thử trong Ban Diễn Giải trước
khi trình bày thật với khóa viên.

Để trình bày thì sau khi đã đọc những tài liệu liên
hệ phải "làm Hoa Thiêng" bằng cách TỰ VIẾT LẤY
BÀI DIỄN GIẢI CỦA RIÊNG MÌNH. Cả khi không thay
đổi gì trong bài soạn mẫu thì vốn cần TỰ CHÉP LẠI
BÀI DIỄN GIẢI MẪU, vì khi soạn hoặc chép lại thì
mình có lòng khiêm nhường nên nắm vững chủ đề hơn,
biết rõ đâu là điểm chính yếu không thể bỏ, khác với
điểm chuyển tiếp hay các thí dụ có thể thay đổi mà
không lạc chủ đề. Khi soạn lại thì mình dễ diễn tả với
tất cả tấm lòng chứ không đọc máy móc, hoặc như
đánh vần, làm khóa viên muốn… vần mình ra ngoài!

Sau khi trình bày thử thì cần KHIÊM NHƯỜNG
LẮNG NGHE NHỮNG NHẬN XÉT về ưu khuyết điểm
của mình. Nhận xét thường liên quan tới:
(1). Nội tâm bên trong: Vị diễn giải nói với tấm lòng
"thương yêu gần gũi" hay chỉ với óc não thông minh
biết nhiều?
(2). Ý chí: Vị diễn giải thật lòng thực hành, hay là
thiên về lý trí phân tích, chỉ vạch ra những điều đúng,
sai? Khi nói "đúng, sai" thì người đúng dễ lên mặt,
còn người sai dễ xìu mặt, như vậy càng trình bày vợ
chồng càng bị chạm tự ái, xa nhau chứ không gần
nhau, vì xa hay gần là tình cảm và ý chí nhiều hơn là
CTTTHNGĐ
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lý trí và biện hộ.
(3). Thái độ và cử chỉ tỏ ra vị diễn giải như bạn hữu,
đồng số phận với khóa viên, hay như bậc trên, cao
hơn khóa viên?

Cần thái độ XÁC TÍN để khóa viên tin tưởng, thấy
mình nắm vững vấn đề chứ không cần thái độ huênh
hoang, làm khóa viên ngột ngạt.
(4). Giọng nói lưu loát hay ấp úng? Dễ hiểu, dễ nghe,
hay to quá, nhỏ quá, gắt quá, lè nhè, buồn ngủ, v.v.?
(5). Có Dàn Bài không? Diễn tả sát theo dàn bài, hay
là hứng đâu nói đó? Bất ngờ có ý tưởng nào là nói ý
đó, không cương quyết theo sát dàn bài?
(6). Đúng đề hay lạc đề? Nói trong phạm vi đề tài,
hay là lấn sang phạm vi của người khác? Nên nhớ
mình dễ ra ngoài đề nhiều hơn mình tưởng.
(7). Giữ thời giờ có đúng như thời khóa biểu ấn định
không? Khi nói thì 15 phút mà mình tưởng như 5 hay
10 phút.

Có người khi trình bày thử là 15 phút, nhưng khi
trước khóa viên đã kéo dài 40 phút. Vì vậy khóa viên
không còn giờ để Xả Cõi Lòng, trong khi Xả Cõi
Lòng mới là việc chính, còn các việc khác là chuẩn
bị thôi.

Quay video lúc vị diễn giải trình bày là cách tả lại
(feedback) rất thực tế để cùng nhận xét, học hỏi, rút
ưu khuyết điểm.

Thâu băng có lợi là dễ nghe lại khi lái xe để ôn bài,
tránh khuyết điểm, bù đắp điều còn thiếu, nhất là cắt
ngắn để giữ đúng thời giờ dành cho mình diễn giải.

3. CẦU NGUYỆN liên tục và Dâng Hy Sinh Hãm
Mình là việc không ai trông thấy nhưng là yếu tố
quyết định cho khóa viên và cho vị diễn giải. Nếu vị
diễn giải không "thương yêu gần gũi" với Chúa thì
không thể giúp khóa viên thương yêu gần gũi với
Ngài và với nhau.
CTTTHNGĐ
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Trước khi đọc tiếp xem mình sẽ nói gì, nội dung
diễn giải của phần mình trách nhiệm thế nào, thì xin
trầm lặng, tự vấn xem mình dễ hay khó Biết lỗi?
Nhận lỗi? Xin lỗi? và Sửa lỗi? Ngay lúc này xin than
thở ít là ba lần:

"Giêsu - Maria - Giuse. Con mến yêu. Xin con con
diễn giải điều con đã LÀM theo Ý Chúa, chứ không
khoe khoang điều con đã BIẾT theo ý con. Amen.".

VII. Từ Nội Dung Chung đến
Nội Dung Riêng Của Từng Buổi

Mục này bổ túc cho mục IV (tr. 93-94) để thêm
thống nhất, giúp khóa viên dễ thay đổi tận trong lòng,
dễ "lột xác" hơn. Ba danh từ mang cùng ý nghĩa là
chủ đề, nội dung, và mục đích. Như các vòng tròn
đồng tâm, vòng nhỏ phải nằm trong vòng lớn, cũng
vậy, có bốn loại chủ đề hay nội dung, mà chủ đề nhỏ
phải nằm trong chủ đề lớn, đó là:

1. Chủ đề hay nội dung của TOÀN KHÓA cũng là
Chủ Đề của TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TTHNGĐ, đó
là "Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc Làm". Yêu
Thương này bắt nguồn từ Tình Yêu Nhập Thể để
mình yêu thương Chúa, yêu thương bạn đời, yêu
thương con, và yêu thương người khác, bằng cách
Khiêm nhường Biết lỗi chứ không chối lỗi, Nhận lỗi
chứ không chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đổ lỗi, và Sửa
lỗi chứ không hạch lỗi.

2. Chủ đề hay mục đích của TOÀN NGÀY (thí dụ
cả ngày Thứ Bẩy là "Hai Mình", Cảm Thông Giữa Vợ
Chồng). Chủ đề Toàn Ngày phải ăn khớp, nằm trong
chủ đề Toàn Khóa.

3. Chủ đề hay nội dung của TOÀN BUỔI (thí dụ
Tối Thứ Bẩy là "Bông Hồng Cảm Thông", tức là
Phương Pháp Thực Nghiệm để tăng thêm Cảm
Thông nhờ giảm bớt chủ quan độc tài, bằng cách
CTTTHNGĐ
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mình khiêm nhường Xả Ra những sai lỗi làm cho bạn
đời phải buồn tủi đau khổ). Chủ đề của Buổi này phải
ăn khớp với chủ đề của Toàn Ngày.

4. Chủ đề hay mục đích của riêng PHẦN MÌNH
DIỄN GIẢI. Thí dụ một cặp trình bày về "Cách thức
Tìm Hiểu để Thông Cảm", cặp khác trình bày về việc
Áp Dụng Nghệ Thuật Cảm Thông vào đời sống chăn
gối, v.v. Chủ đề của PHẦN MÌNH TRÌNH BÀY phải
ăn khớp với chủ đề của TOÀN BUỔI.
Đọc tới đây là một hy sinh lớn, vị diễn giải đã làm

thêm HOA THIÊNG cầu cho Khóa qua việc khiêm
nhường này. Xin Thánh Gia nâng đỡ để tiếp tục tìm
hiểu từng chủ đề riêng biệt ở những phần kế tiếp.🔲

VIII. Tóm Tắt Về Diễn Giải
(Chỉ đọc tóm tắt này khi đọc phần chính ở trên)

Vị diễn giải cần:
I. Đọc Về Đoàn Sủng Nền Tảng của CT/TTHNGĐ,

tức chương 2.

II. Nắm Vững Phương Pháp Cảm Nghiệm của
Chương Trình TTHNGĐ (trong ch. 2). Khi diễn giải
theo phương pháp cảm nghiệm thì tạo ra BẦU KHÍ
CHÂN THẬT CỞI MỞ, khóa viên thấy gần gũi vì vị
diễn giải đã nói ra những yếu đuối của mình. Vị này lại
không nói suông mà vừa nói vừa làm ngay lúc trình
bày. Chỉ khi nào vị diễn giải nhận mình có lỗi thì mới
chuẩn bị cho khóa viên cũng khiêm nhường lên Xả
Cõi Lòng, tức là biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa lỗi
theo gương vị diễn giải. Nếu khóa viên không thấy vị
diễn giải xin lỗi và sửa lỗi như họ, thì gợi lên hình ảnh
Pharisiêu nói mà không làm.

III. Thời Giờ Diễn Giải. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ
THỜI GIỜ KHÓA VIÊN XẢ CÕI LÒNG. Nhưng muốn
đạt đạt tới mức cuối cùng này thì cần rất nhiều chuẩn bị
CTTTHNGĐ
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trước. Thiếu cẩn thận từng giây phút thì tốn nhiều
giờ chuẩn bị rồi không đủ giờ cho việc chính yếu là
Xả Cõi Lòng.

IV. Diễn Giải theo Bố Cục của Toàn Khóa. Vị diễn
giải cần nói theo chủ đề của Toàn Buổi chứ không
theo ý chủ quan của mình. Nếu theo ý riêng thì có
thể nói hay nhưng khó đạt kết quả, tức là khóa viên
ít khiêm nhường Xả Cõi Lòng vì họ cũng tự ái, không
"trần truồng" vì rất "hổ ngươi" như vị diễn giải.

V. Diễn Giải Là Hiện Diện và Sống Với Khóa. Để
thấm nhiễm thâm sâu tinh thần của Khóa thì vị diễn
giải cần:
1. Hiện diện trong ba Buổi Hồi Tâm trước Khóa.
2. Hiện diện trong Thánh Lễ Trợ Nguyền khoảng 4
giờ chiều thứ Sáu trước khi khai mạc Khóa.
3. Hiện diện trong Nhà Bêtania, thường xuyên cầu
nguyện trước Thánh Thể và Viết Hoa Thiêng cho
Khóa.
4. Hiện diện để làm trợ nguyền suốt Khóa như các
trợ nguyền khác.

VI. Vị Diễn Giải Cần Chuẩn Bị bằng cách:
1. Đọc tài liệu về (1) Đoàn Sủng, (2) Căn Bản Diễn
Giải, (3) Kinh Thánh, (4) Chủ Đề mình diễn giải.
2. Trình bày thử trước Ban Diễn Giải rồi Lắng Nghe
nhận xét về (1) Nội tâm, (2) Ý chí, (3) Thái độ và cử
chỉ, (4) Giọng nói, (5) Giữ đúng thời giờ. Quay video
và thâu băng là cách giúp mình dễ tiến triển hơn.
3. Cầu nguyện và dâng Hy Sinh Hoa Thiêng cho mình
và cho Khóa

VII. Nội Dung Chung Và Nội Dung Riêng:
Phần nhỏ phải nằm trong phần lớn như những vòng

tròn đồng tâm:
1. Nội dung Toàn Khóa hay Toàn Bộ Chương Trình
là "yêu thương gần gũi bằng việc làm".
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2. Nội dung Toàn Ngày (thí dụ thứ Bẩy) là "Cảm
Thông Hai Mình".
3. Nội dung Một Buổi (thí dụ chiều thứ Bẩy) là "Hòa
giải nhiệm màu" bằng cách tha lỗi cho người và xin
người tha lỗi cho mình.
4. Nội dung PHẦN NHỎ MÌNH DIỄN GIẢI trong chiều
thứ Bẩy là "Cảm ơn, Khen ngợi, và Quà tặng".

Như vậy Nội Dung số #4 nhỏ nhất phải nằm trong
số #3, số #3 trong số #2, và số #2 nằm trong số #1
lớn nhất.🔲

Lời tâm huyết của người yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập

Chương Trình TTHNGĐ

Thưa Quý Vị Thiện Chí,
Tôi ghi lòng tạc dạ sự hy sinh Ngài chấp nhận Diễn

Giải, Mời Tự Nói, hoặc các việc khác vì đó là dấu
Ngài khiêm nhường Đọc và Cầu Nguyện với những
tài liệu này.

Ngài lại chấp nhận làm theo những điều có thể
không hợp ý vì tính tự nhiên không ưa. Đây là hy sinh
lớn lao. Chắc chắn ngài mang lại ích lợi khi làm theo
ý người khác, vì nếu Chúa Giêsu đã "không theo Ý
Con mà theo Ý Cha" (Lk. 22:42), thì ngài cũng làm
theo Chúa như vậy.

Thật ra, rất cần ngài sáng kiến và thích ứng chứ
không lặp lại máy móc. Tuy nhiên căn bản của tâm
lý thì không đổi vì là nhân loại, "human", nhưng cách
diễn tả thì đổi. Thách đố, "challenge", là cần tiến triển
mà không hủy bỏ, như cơ thể tiến triển từ 8 đến 28
tuổi mà vốn còn cá tính của cùng một người.

Với tâm tình của người dồn sức lực cho Mục Vụ
Gia Đình, lại đang về già, tôi hết lòng cảm ơn ngài,
xin Chúa trả công bội hậu cho ngài.🔲
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Chương 5
Căn Bản Về Mời Tự Nói

**Ý niệm tiên quyết: Việc cốt yếu của Vị Mời Tự
Nói (MTN) là qua cách thức mình cư xử mà tạo ra
BẦU KHÍ KHIÊM NHƯỜNG CỞI MỞ, để trong bầu
khí thuận tiện này khóa viên dễ Xin lỗi và Sửa lỗi.

Vậy Vị MTN thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến
của Khóa là diễn tiến chữa bệnh vì mọi người còn
thiếu sót về tâm lý.

Thứ nhất, Vị MTN thuộc loại bác sĩ tâm lý nên
Vị này cần hiểu sâu rộng về tâm lý chứ không chỉ
thuộc lòng một đoạn nào đó, miễn sao nói cho hết
điều mình đã thuộc là xong. Như vậy tuy nói hết bài
thuộc lòng nhưng chữa bệnh chưa hết, thí dụ vợ
chồng khóa viên tự ái căng thẳng thì sau Khóa vốn
tự ái, cộc cằn, hay vốn lải nhải, v.v.

Thứ hai, diễn tiến của Khóa là diễn tiến chữa bệnh
vì mọi người đều còn yếu đuối về tâm lý đạo đức, nên
CTTTHNGĐ CTTTHNGĐ
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Vị MTN cần thấu hiểu theo lý thuyết VÀ biết cách
thực hành, có phương pháp, đi theo từng bước, bước
sau cần căn cứ trên bước trước, chứ mỗi bước không
biệt lập, nhất là không mâu thuẫn trái ngược nhau.
Mỗi Buổi của Khóa có thể do một Vị Mời Tự Nói,
nhưng Vị sau phải biết việc của Vị trước để tiếp tục
giúp cùng một khóa viên tiến triển, giống như nhóm
bác sĩ giải phẫu cho một bệnh nhân, vị sau phải tiếp
nối việc của vị trước. Như thế tuy mình mời MỘT
Buổi nhưng cần đọc để am tường NỘI DUNG và
PHƯƠNG PHÁP Mời Tự Nói của Toàn Khóa tức là
cả sáu Buổi. Nói rộng hơn, nên tìm hiểu thêm bằng
cách đọc các sách báo về hướng dẫn gia đình, family
counseling. Vị Mời Tự Nói là nhà tâm lý chuyên môn
trong khi làm Tông Đồ Song Đôi chứ không chỉ là
người có lòng đạo đức. Vậy đạo đức là ưu tiên, nhưng
còn cần khả năng chuyên môn nữa.

**Rất cần đọc hai tài liệu kể tên dưới đây TRƯỚC
KHI đọc tài liệu này. Dẫu có lý do chính đáng như
bận việc bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không
thể ĐỌC và CẦU NGUYỆN với hai tài liệu sau đây thì
xin tự ý tạm ngưng, nhường cho người khác Mời Tự
Nói lần này rồi mình sẽ Mời lần sau. Cần đọc:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chủ Đề
mình Mời Tự Nói. Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN
với Kinh Thánh thì mình dựa vào sức mình hơn vào
sức của Lời Chúa.

Vì Mến Chúa và vì Khiêm Nhường, và nhân danh
lương tâm của một linh mục yếu đuối nhưng Chúa
dùng để sáng lập ra Chương Trình TTHNGĐ, xin
LÀM theo những hướng dẫn đây. Nguyện cầu Thánh
Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị đang khép mình vào
CTTTHNGĐ
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điều mà tự nhiên có thể không ưa. SAU KHI đã đọc
hai tài liệu trên thì xin đọc tiếp.
Tài liệu này trình bày ba mục, đó là căn bản về Mời

Tự Nói, phương pháp của Tự Nói, và diễn tiến của Tự
Nói.

I. Căn Bản Về Mời Tự Nói
Mục này định nghĩa Tự nói, và trình bày sự liên hệ

giữa Tự Nói với Mục đích của Chương Trình.
A. Tự Nói là gì?

Thoáng nhìn thì Tự Nói giống như mọi chia sẻ,
nhưng thực tế phải khác vì có kết quả khác biệt. Vậy
các song nguyền và Vị Mời Tự Nói cần nắm vững
điều khác biệt này. Ngoài việc cầu nguyện xin Chúa
giúp thì Tự Nói còn là khoa chữa bệnh tâm lý, nên
nếu không hiểu rõ thì mất độc đáo, Khóa trở nên
bình thường như các hội thảo khác.

1. Những điều không phải Tự Nói của Chương
Trình. Tiếng "tự nói" theo Đoàn Sủng của Chương
Trình không đồng nghĩa với tiếng tự thuật, tự khoe,
hoặc tự mãn, v.v. Nếu chia sẻ trong Khóa hay trong
Buổi Họp giống như tự truyện thì sau đó vốn còn
căng thẳng chứ không hòa hợp.

a) Đối với TỰ THUẬT thì Tự Nói giống một phần,
đó là cả hai đều nói về bản thân. Nhưng có điều khác
vì tự thuật thường tả lại việc đã xảy ra, còn tự nói
hướng về tương lai, nhận rằng trước đây mình đã sai
lỗi vì vậy mình sửa đổi để trở nên tốt hơn. Tự thuật
là như đã lành bệnh, còn tự nói là chữa bệnh. Nhìn
nhận quá khứ mình có bệnh, sai lỗi, nhưng nhờ hiện
tại mình khai bệnh nên tương lai bớt bệnh.

Tự thuật có lợi nếu nhờ kể lại truyện cũ mà sửa
được khuyết điểm, nghĩa là thêm "thương yêu gần
gũi" với Chúa và với người. Nhưng tự thuật có hại
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nếu thổi phồng mình lên, phóng đại kết quả để tự
khoe, tự mãn, hợm hĩnh, kể công. Khi nêu ra thành
tích thì muốn người phục mình, nhưng vì tự đắc nên
người ghét mình, như vậy là mình hại mình.

b) Một mánh lới tự thuật nữa, đó là kể lể ai oán,
để người thấy mình khổ sở nên tội nghiệp mình. Đây
là khổ nhục kế, đã phân tích nhiều trong sách Biết
Mình Để Sống Vui. Kế này rất tai hại vì người nói
không muốn thoát khỏi đau đớn mà dìm mình xuống
sâu hơn để nhờ đau đớn mà được người xót xa, an
ủi. Do kế này mà dượng Tư than thở bị vợ xử tệ, rồi
ôm ngực ho khù khụ, làm như thở hắt ra để được dắt
tay, kéo ghế, nâng dù, v.v. Điều mâu thuẫn là khi than
vãn thì mình lệ thuộc người, van lạy người để được
người tội nghiệp, nhưng cùng lúc đó mình lại thớ lợ,
đổ lỗi, vu oan rằng vì người mà mình phải khổ. Vì
vậy khi nghe mình kể lể thì người lẩn tránh kẻo
"chẳng phải đầu lại phải tai".

c) Tự Nói không phải là bới móc, kể xấu để dìm
người khác xuống, vì mục đích của Tự Nói là giúp
mình trở nên tốt, là dọn nhà sạch hôi thối, lúc đó
mình không chủ tâm giúp ai khỏi nhiễm trùng mà họ
vốn được hít thở trong lành. Tự Nói là xả ra những
yếu đuối bản thân, giúp mình khỏi ganh tị, cộc cằn,
nên bạn đời dễ thở, bầu khí bớt căng thẳng vì mình
ngừng xoi mói.

d) Có người dùng Tự Nói để kể ơn, cho rằng nhờ
mình mà bạn đời, con, hay người khác được điều nọ,
thoát điều kia. Trong trường hợp này Tự Nói là cách
muốn người khác nhớ ơn, cảm ơn, và đền ơn mình.
Cách này thất bại vì khi mình kể ơn thì người bị chạm
tự ái, như thấp kém hơn mình, nên tránh né để khỏi
mất mặt hay khỏi phải đền ơn. Đó là lý do vợ chồng
tảng lờ nhau hơn là gần nhau khi một người kể ơn.
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Trong khi nói mà dùng (1) tự thuật, (2) khổ nhục
kế, (3) bới móc, (4) kể ơn thì chứng tỏ tâm lý mình
sợ sệt, không yên ổn. Lý do sợ sệt vì mình không tự
chủ, bị lệ thuộc lời người khác khen chê. Mình tưởng
mình quan trọng nếu được người bố thí cho sự
ngưỡng mộ, trái lại chán nản, xuống tinh thần nếu bị
người khinh khỉnh, lạnh nhạt. Mình không có sự bình
an từ trong lòng nên chạy theo bên ngoài. Nếu không
có nền tảng vững chắc thì tuy cùng là tự nói, nhưng
một người nhờ tự nói mà tâm hồn bình an, bớt lệ
thuộc khen chê, còn một người cũng tự nói nhưng
hồi hộp sợ lời bình phẩm từ bên ngoài.

** Để tránh bốn loại tự nói có hại ở trên -tự thuật,
khổ nhục kế, bới móc, kể ơn- thì không nói "chúng
tôi", không tổng quát hóa "loài người ai cũng vậy", và
không có ẩn ý "nói làm gương", trái lại chỉ nói để thay
đổi mình. Khi khiêm nhường nhận sai lỗi thì người
nghe mến phục chứ không khinh bỉ, nên họ dễ thay
đổi theo mình. Khi buộc người thay đổi thì người bị
chạm tự ái nên không đổi, còn khi mình đổi thì người
được tôn trọng nên trọng lại mình và đổi theo.

Trước tiên không nói "chúng tôi", như "Vợ chồng
chúng tôi hay cãi nhau", hay "Lạy Chúa, chúng con
nóng tính", hoặc "Chúng con lải nhải nhiều lời". Chữ
"chúng con" là cách đổ lỗi, giảm trách nhiệm, không
cần thay đổi bản thân, trái lại ngầm hiểu "nếu muốn
êm ấm thì em đừng cãi anh, căng thẳng là do lỗi của
em, nên em cần đổi chứ anh không cần đổi". Nhưng
nếu bạn đời không thể cưỡng bức mình thay đổi thì
mình cũng không thể cưỡng bức bạn. Mình chỉ đổi
được mình chứ không đổi được người khác. Vả
chăng, lời mình mời gọi cũng chỉ là ý riêng mình, chưa
hẳn đúng theo ý của bạn, nên lại thêm lý do để mình
tôn trọng người cũng như người tôn trọng mình.



108 I: NỀN TẢNG CỦA CTTTHNGĐ

Ngoài ra, khi nói "chúng con nóng tính, lải nhải,
v.v." thì sai thực tế vì chỉ có mình nóng tính hoặc lải
nhải, còn bạn đời là nạn nhân của mình. Khi thay đổi
từ "chúng tôi" sang "tôi" thì tâm lý cũng đổi chiều, từ
chối lỗi sang nhận lỗi, từ đổ lỗi sang xin lỗi và sửa lỗi.
Kết quả là thay vì cay đắng xa cách thì bắt đầu gần
gũi, tha thứ.

Cần biết rằng khóa viên rất khó thay đổi từ "chúng
tôi" sang "tôi", vì họ chưa nhận mình sai lỗi, còn mơ
mộng rằng nhờ Khóa mà bạn đời thay đổi theo đòi hỏi
của họ chứ họ "chẳng có gì phải đổi".
Thứ hai, không tổng quát hóa yếu đuối của mình

bằng cách nói "loài người ai cũng vậy". Khi nói "Ai
cũng nóng" hay "Ai cũng ghen, cộc cằn, ích kỷ, ham
bài bạc, mê trai gái", v.v., thì người này nhận lỗi nhưng
không sửa lỗi, có khi còn cố chấp hơn trước khi nhận
lỗi. Xảy ra nói tổng quát vì nhiều tự ái, không dám
nhận mình thua kém bạn đời trong khía cạnh này.
Nếu họ trổi vượt hơn về sắc đẹp, trí nhớ, hội họa,
may vá, v.v., thì họ nghĩ mình cũng trổi vượt hơn về
những khía cạnh khác, trong khi chỉ hơn về điều xấu,
như nói dai hơn, bới móc hơn, ăn vặt hơn, ngủ nướng
hơn, v.v. Vì vậy khi nói tới điểm xấu của họ thì họ
tổng quát hóa để khỏi phải thay đổi. Nếu nói "Đàn
ông ai cũng nóng tính", "Đàn bà ai cũng lải nhải",
hoặc "Ai cũng ưa nhàn hạ", v.v., thì đó là cách thoái
thác để không sửa đổi.

Vị Mời Tự Nói cần chặn đứng mọi cách nói tổng
quát vì nó nuôi dưỡng tự ái, làm người nói mơ mộng,
tưởng mình "chẳng xấu hơn ai, mọi người đổi trước
rồi tôi đổi sau", thực tế là "tôi không đổi"!
Thứ ba, không có ẩn ý "làm gương" khi Tự Nói, mà

chỉ nói để thay đổi mình. Khi nói để "làm gương" thì
mình giả dối, vì trong lòng không ân hận, không muốn
đổi mà ngoài miệng lại nói như mình đau đớn, muốn
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sửa đổi. Cách này tạo ra khí độc của khoe khoang
trá hình. Một đàng kể lể ai oán những ê chề mình
phải chịu, đàng khác ngầm bảo rằng "khổ cực như
vậy mà tôi còn vượt qua được, trong khi khổ cực của
anh không bằng một phần mà anh không giải quyết
nổi, nên anh thua tôi". Người nghe thấy mình hợm
hĩnh, nên mình làm gương xấu thay vì gương tốt.
Khó khăn là vị hướng dẫn một đàng phải chặn lại

những Tự Nói sai nhưng đàng khác không làm mất
thể diện người nói. Thật ra, nếu một cặp đi lên, ngồi
trước Bàn Thờ Thánh Giá thì đã là điều khích lệ rồi,
nên Vị Mời Tự Nói cần làm nổi bật thiện chí này lên.
Chỉ SAU KHI tuyên dương việc đi lên lúc đó mới giúp
tránh kiểu nói tai hại TRƯỚC KHI họ lên tiếng. Nếu
họ nói rồi, thí dụ "chúng con hay cãi nhau" lúc đó mới
sửa thành "con hay cãi vợ/chồng", thì việc sửa này dễ
làm mất mặt người nói. Không sửa thì sau Khóa vốn
căng thẳng vì đổ lỗi cho nhau, mà sửa thì bầu khí ngột
ngạt. Do đó, Vị Mời Tự Nói cần bình tĩnh và sáng
suốt khi sửa chữa để bầu khí được tin cậy cởi mở.
Ngoài ra dẫu hết sức cẩn thận thì cũng còn người nói
sai, nên rất cần Cầu Nguyện.

2. Những điều là Tự Nói của Chương Trình.
Trước khi nói thì cần suy nghĩ xem cách mình nói làm
bạn đời mến phục, tha thứ, tới gần mình, hay vì nói
mà bạn căng thẳng, lẩn tránh mình? Ở với mình vì
bổn phận hay vì hồn nhiên gần gũi, nếu xa thì nhớ?

Muốn Tự Nói được kết quả thì cần:
a) Nói vì mình thật tâm muốn thay đổi. Đây là

cách cứu mình khỏi chết đuối lúc đó mới cứu được
người khác. Không ai nói "Tôi uống thuốc sốt rét để
làm gương cho con", vì nếu tôi uống thuốc thì tôi có
bệnh thật. Nếu nhờ uống thuốc mà tối khỏi bệnh thì
con dễ uống theo tôi. Như thế khi uống thuốc thì chỉ
để cứu mình chứ không để làm gương, tuy có thành
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gương cho con bắt chước.
Cũng vậy, dẫu không có ai nghe thì mình cũng vốn

Xả Cõi Lòng, người khác hiện diện để khuyến khích
mà thôi. Nếu mình khiêm nhường nói để thay đổi
bản thân thì người khác thường cảm động vì sự thật
lòng này nên cũng thay đổi theo mình. Khiêm nhường
chân thật là cách tạo ra bầu khí để mỗi người đều dễ
thay đổi.
Dưới đây là hai cách Tự Nói.
**Cách thứ nhất làm người nghe cảm động (Quay

nhìn Tượng Thánh Giá, cầu tha thiết): "Lạy Chúa, xin
cho con khiêm nhường nói thẳng với vợ để tâm hồn
con được bằng an". (Rồi quay lại bạn đời, cầm tay,
mắt nhìn thành thật): "Anh rất ân hận vì lấy trộm nữ
trang em giấu trong quần áo rách để đi đánh bài rồi
về đánh em. Anh thấy mình tồi tệ quá!" v.v.

Trong cách Tự Nói này, chồng chỉ nói về mình chứ
không nói về vợ, nhất là không đổ lỗi cho vợ. Chàng
ân hận và muốn sửa mình chứ không sửa vợ. Kết quả
là khi chàng thật tâm sửa mình thì vợ cũng sửa đổi
theo, nghĩa là nàng hết nghi ngờ, không xa tránh
chồng như trước, trái lại tội nghiệp chồng, nên chiều
theo chàng những điều khác để chàng dễ bỏ đánh
bạc. Người khác nghe chồng Tự Nói cũng có tâm
trạng giống như vợ, đó là thương cảm chứ không
khinh bỉ, lại nhận đó là tấm gương để mình cũng sửa
đổi về nhiều lãnh vực, như người này bỏ thuốc, người
kia chừa rượu, người nữa bỏ ngang trái, v.v. Đó là lợi
ích của việc "không làm gương mà làm gương" khi Tự
Nói để sửa đổi mình.

**Cách Tự Nói thứ hai làm người nghe xa tránh,
thí dụ: "Lạy Chúa, không ai bị chồng hành hạ như
con", v.v. Nguyên câu nhập đề đã làm người nghe
chán ngán. Có lẽ Chúa còn ngán hơn nhưng Ngài
nhân từ nên chịu đựng để người này nói cho… nở phổi.
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Chồng bị chạm tự ái nhưng đủ bình tĩnh ngồi yên
lặng, tuy nhiên trong lòng uất ức chứ không thêm
thương yêu nhờ vợ tự nói. Khi nói như vậy thì vợ
không sửa đổi, nên sau khi nói thì trút thêm cay đắng
lên chồng chứ không nhìn ra sai lỗi của mình.

b) Nói việc đã qua để xem hiện tại mình cảm thấy
ra sao. Mục đích là hiện tại cảm thấy mà phương tiện
là nói việc đã qua. Như thế, cốt yếu không phải là tả
lại mọi chi tiết mà chỉ gợi lại điều cần thiết để xem
mình có tâm tình nào, như ân hận vì nhận lỗi hay còn
thù oán vì đổ lỗi? Muốn sửa đổi mình hay chỉ muốn
sửa đổi bạn?, v.v.

Có người kể lể vô ích vì chưa nhìn ra khía cạnh
"hiện tại cảm thấy" để chữa bệnh tâm lý khi Tự Nói.
Nếu Vị Mời Tự Nói cũng không nắm vững mục đích
"hiện tại cảm thấy" thì việc Tự Nói giống như các cuộc
mạn đàm khác. Đã vậy, vì kể lể nên người nghe nhàm
chán, lúc đó thay vì thêm "thương yêu gần gũi" thì lại
thêm căng thẳng.

Việc Tự Nói có thể rơi sang thái cực đối nghịch,
đó là ngắn quá thành mơ hồ, không cụ thể, lúc đó
cũng mất mục đích "hiện tại cảm thấy" vì không cảm
thấy gì sau khi tự nói. Vậy khuôn thước để đo xem
việc Tự Nói ích lợi hay không, là lắng nghe xem tình
cảm và ý chí của mình phản ứng thế nào. Mục đích
là nhờ nói ra mà tâm tình mình rung động chân thật,
từ đó tăng thêm ý chí để cương quyết thay đổi cách
thức cư xử, có "trái tim mới, tinh thần mới. Trái tim
thịt mềm Ta ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong
lòng ngươi" (Ezekiel 36:26), tiến tới "Trời mới, đất
mới" (KH. 21:1).

Vậy cần nói vừa phải, không dài hay ngắn quá, tuy
đôi khi có luật trừ. Có người vừa nói ít lời là ân hận
ngay, trái lại người khác chỉ đau đớn sau nhiều vật
lộn ê chề. Nhưng vì là luật trừ, nên đừng xếp mình
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vào luật trừ quá dễ dàng, kẻo đa số nhờ Tự Nói mà
được bình an trừ bản thân mình!
Dưới đây là cách Tự Nói "hiện tại cảm thấy" khác

với cách nói "việc đã qua".
**Cách thứ nhất giúp vợ chồng trở lại "thương yêu

gần gũi": "Anh Hòa à (khi nhìn thẳng mặt, gọi rõ tên,
giọng chân thật, thì nguyên thái độ này đã tạo ra bầu
khí gần gũi giữa hai người rồi), em biết anh đau khổ
vì cách đây 10 năm, ngày mẹ anh chết, em đã bướng
bỉnh vì cho rằng anh nghe theo em gái anh mà dìm
em xuống. Em chưa đủ can đảm nói thẳng với anh
về điều này, nên cũng chưa xin lỗi anh," v.v.

Trong cách nói này, người vợ "hiện tại cảm thấy"
đau đớn về sai lỗi mình đã gây ra 10 năm trước, nên
tình cảm khô cằn của chồng cũng "hiện tại cảm thấy"
được tưới nước tình yêu, trở nên đằm thắm. Đó là lý
do nhiều vợ chồng thấy "thương yêu gần gũi" hơn
ngày mới cưới sau hai ngày đi dự Khóa.

**Cách thứ hai, "nói việc đã qua" để đổ lỗi, nên tạo
thêm căng thẳng: "Mấy chục năm trước anh đã dại dột
lo cho em và các con xuống tàu trước, còn anh bị kẹt
rồi bị tù tội đau đớn, v.v."

Chồng càng nói theo cách này thì càng xuống tinh
thần. Còn vợ càng nghe thì càng xa cách, tình cảm khô
cằn, không còn gì rung động giữa hai người.

c) Chỉ kiểm điểm mình khi Tự Nói mà không
nhòm ngó người khác thay đổi ra sao. Có người lấy
cớ bác ái nên mình cần để ý đến người khác, nhưng
để ý vì quan tâm thì khác với để ý vì nhòm ngó soi
mói. Người bác ái sẽ tôn trọng tự do và sở thích của
người khác, còn người xoi mói dễ ganh tị, thấy người
hơn mình thì tự coi như bị sỉ nhục, thua kém, nên tìm
cách dèm pha, nói xấu, hạ bệ. Người xoi mói dễ bắt
người khác phải biết ơn cả khi mình không làm điều
gì đáng ơn. Nếu ai còn khoe khoang khi Tự Nói thì
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người này không đổi mới mà chỉ muốn người khác
thay đổi, như vậy càng nói càng tạo ra ngăn cách giữa
người nói và người nghe.
Thí dụ cách nói thứ I chỉ kiểm điểm mình khi Tự

Nói: Trước đây 16, 17 năm, ngày chúng ta mới quen
nhau, anh có thói quen lựa đúng mùi nước hoa em
ưa thích. Anh nhớ mắt em long lanh cầm bình nước
hoa, miệng nhỏ nhẹ "Cảm ơn anh". Nhưng sau ngày
cưới, anh bỏ mất thói quen này. Nhiều lần em mua
tặng anh loại áo thung anh ưa thích và nhắc anh về
thói quen khi xưa mua nước hoa, nhưng anh cố tình
tảng lờ. Nay "kiểm điểm lại", anh ân hận vì bỏ lỡ
nhiều dịp không tế nhị với em, trong khi anh tự ái
khoe khoang rằng lúc nào anh cũng "thương yêu gần
gũi" em, v.v.

Nếu là vợ người quân bình thì tim nàng sẽ rung cảm
trước sự thay đổi của chồng. Bù lại, dẫu chàng không
xin thì nàng cũng "thay đổi để anh ấy vui".
Thí dụ cách nói thứ II nhòm ngó xem người khác

thay đổi ra sao: Từ ngày cưới nhau, anh có thói quen
chiều chuộng, mua đúng loại nước hoa em ưa thích,
nhưng em không chú ý đến sự tế nhị của anh. Em
"Cảm ơn" cũng là ích kỷ, vì em cảm ơn để bắt anh
chiều chuộng hơn. Anh trở thành cộc cằn là vì em
quá hững hờ, v.v.

Người chồng này nói để mình thỏa mãn nên vợ
bất mãn. Anh nâng tự ái của mình lên bằng cách
chạm tự ái của vợ. Một bên lên mặt còn một bên mất
mặt. Đây là cách nói mình hại mình. Không nói thì
vợ còn ở chung, nhưng vì nói nên vợ về ở với mẹ.

d) Thực tế cần nói ở ngôi thứ I số ít để diễn tả
tâm tình của mình khi Tự Nói. Điều này rất quan
trọng nên bàn thêm. Vì Tự Nói là phương pháp để
thần kinh khỏi căng thẳng, do đó cần khép mình vào
cách nói riêng biệt chứ không thể nói bất cứ điều gì.
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Nếu chưa thay đổi được ai thì ít ra cần thay đổi được
mình để mình có "trái tim mới, tinh thần mới" (Ez.
36:26), có "trời mới, đất mới" (KH. 21:1).

Thí dụ không nói: "Anh buồn vì vợ chồng chúng ta
cãi nhau". Câu này là một mánh lới tinh quái vì đã
khôn khéo (chứ không khôn ngoan) nhào trộn giữa
tâm tình của một người là "anh buồn" với sai lỗi do
hai người "chúng ta". Đây là cách đổ lỗi cho người để
chạy lỗi cho mình, vì vậy sau khi nói thì không sửa
mình mà muốn sửa người, muốn bạn yên lặng khi
mình nói còn mình cứ tiếp tục cộc cằn hoặc lải nhải
như trước.

Cần chuyển lời Tự Nói trên thành: "Anh buồn vì
anh nổi nóng, quát to, cộc cằn, chạm tự ái em. Vậy
anh ân hận xin lỗi em, và cương quyết từ nay anh
bình tĩnh, nói nhẹ nhàng, kính trọng em cả khi ý anh
không giống ý em".

Nếu 10 lần nói "vợ chồng chúng ta cãi nhau" thì
giảm cãi nhau được vài lần, nhưng ấm ức cả 10. Còn
nếu 10 lần nói "anh buồn vì anh nổi nóng, cộc cằn,
chạm tự ái em" thì giảm cãi nhau tới 7, 8 lần, và cả
10 lần đều dịu xuống hơn.

B. Nền Tảng của Tự Nói, hay là
Liên hệ giữa Tự Nói và Mục đích

của Chương Trình TTHNGĐ
Khi làm việc gì thì cần biết việc đó đưa tới kết quả

nào, vậy mà vợ chồng thường làm trái ngược với kết
quả mong ước. Thí dụ mong được "thương yêu gần
gũi" nhưng lại khinh khỉnh, mặt khó thương, nói lời
châm chọc, nên "muốn thương mà thương không
được". Mục đích của Chương Trình là "Thương Yêu
Gần Gũi Bằng Việc Làm", dựa trên Nền Tảng Khiêm
Nhường Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi, Nhận
lỗi chứ không chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đổ lỗi, và
Sửa lỗi chứ không hạch lỗi. Để vợ chồng thêm thông
CTTTHNGĐ



5� Căn Bản Về Mời Tự Nói 115

cảm thì cần biểu lộ ra bên ngoài sự Biết lỗi và Xin lỗi
bằng cách Tự Nói, lại nói chân thật chứ không mỉa mai.
Thực tế có khi nói thì tăng, mà có khi nói thì giảm yêu
thương gần gũi.

Không thể ngưỡng mộ một người hay một lý tưởng
nếu không hiểu biết về người hay về lý tưởng đó. Vậy
để say mê mục đích "Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc
Làm" thì cũng cần hiểu tại sao ba hạn từ trên lại đi
chung với nhau. Tuy nói rồi nhưng vì rất quan trọng
nên diễn tả lại dưới hình thức khác.

1. Mục đích mình sống là để Yêu Thương trên
căn bản Niềm Tin và sự cư xử Xã hội.

Trước tiên Yêu thương dựa trên Niềm Tin, như Kinh
Thánh cho biết "Thiên Chúa là Tình Yêu" (IJn. 4:8),
nên tin Chúa là tin vào Tình Yêu Vĩnh Cửu. Mọi ý
nghĩ, việc làm, và mọi liên hệ chỉ đúng ý Chúa nếu
làm trong Tình Yêu chân thật.

Tuy Chương Trình có mục đích giảm bớt căng
thẳng để tạo bầu khí hòa hợp, nhưng vì đặt trên Niềm
Tin nên trở thành một đoàn thể Công Giáo Tiến
Hành, mỗi người thấy đời mình thêm ý nghĩa vì có
Sứ Mệnh, Mission. Chính Sứ Mệnh Tình Yêu, Mission
of Love, giúp mình yêu thương cả khi yêu mà
không được yêu lại, chung thủy mà bị phản bội, hy
sinh mà bị lợi dụng. Nhờ Tình Yêu Siêu Nhiên mà
Tình Yêu Tự Nhiên được nâng cao, nên người vợ đủ
sức chịu đựng người chồng cộc cằn, hoặc người chồng
đủ sức chịu đựng người vợ hay nghi ngờ. Nhờ Niềm
Tin mà khi phải ở với một người trái ý thì mình vốn
hy vọng vào Tình Yêu cao vời, che phủ cả tình yêu
bé nhỏ của mình và của bạn đời.

Vị Mời Tự Nói, Diễn Giải, cũng như mỗi Trợ
Nguyền và mỗi Song Nguyền cần xác tín vào Sứ
Mệnh Tình Yêu, tuyệt đối tin Chúa yêu mình và mình
sống chết cho Tình Yêu Chúa. Khi có "thần công nội
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chưởng yêu thương" thì mình sống bình an cả trong
lúc cơ cực vì bị hiểu lầm, thất bại, đau yếu, v.v. Khi
đầy Tình Yêu của Chúa thì Chúa yêu người khác qua
mình. Mình phục vụ Khóa hay làm bất cứ việc gì cũng
là trao tặng tình yêu, là tỏa ra xung quanh mình bầu
khí chan hòa yêu thương.
Vì Khóa là nhân chứng sống động nhiều hơn là

trình bày lý thuyết, nên Vị Mời Tự Nói cũng như bất
cứ ai đến với Khóa phải sống điều mình dẫn chứng
chứ không chỉ nói như một giảng sư về kinh tế, thương
mại, hay như người thuyết trình về chính trị, xã hội.
Nói khác đi, Vị Mời Tự Nói phải xác tín mình có một
Sứ Mệnh, một "Mission". Đó là Sứ Mệnh giúp khóa
viên tăng thêm Tình Yêu, và tình yêu này thật cao cả
vì bắt nguồn từ Tình Yêu Chúa.
Thứ hai, thao thức sâu đậm của con người là yêu

người và được yêu lại, nên yêu thương là mục đích cả
đời sống. Vợ chồng cần biểu lộ tình yêu song phương
theo câu "Có đi có lại mới toại lòng nhau". Vì yêu
thương là khát vọng căn bản, nên nếu hoàn toàn
thiếu yêu thương thì con người còn sống mà như đã
chết, dễ thất vọng, trở thành điên cuồng thác loạn.

Thật ra nhu cầu ăn uống đi trước nhu cầu yêu
thương, nhưng ăn uống cũng là yêu vì đó là yêu mình.
Nếu thiếu ăn, mặc, thiếu chỗ ở thì thân xác chết. Nếu
mình chết thì làm sao có thể yêu người khác? Vậy
"ăn để sống chứ không phải sống để ăn" mà sống để
yêu. Vì yêu nên làm việc nghĩa. Tiền bạc, đi làm, xe
hơi, mua bán, đấu thầu, v.v., là phương tiện để đạt
mục đích yêu thương. Nhưng có người làm quá đến
hộc máu miệng, chết vì tiền chứ không phải dùng tiền
để biểu lộ tình yêu chân thật.
Cần xác tín rằng mục đích đời sống là tình yêu giữa

người với người, mà người gần mình nhất là bạn đời
nên bạn là đối tượng yêu thương sau Thiên Chúa.
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Khi xác tín như vậy thì mình sẵn sàng mất tiền, bỏ
việc làm, bán xe, rời nhà, v.v., thay đổi tất cả để giữ
lấy bạn đời. Bạn quý hơn mọi vật chất chứ không sử
dụng bạn để thêm vật chất.
Nếu Vị Mời Tự Nói không có nội tâm yêu thương,

không là mẫu gương của tình người, thì vị này có trái
tim chai đá chứ không phải trái tim thịt mềm. Lúc đó
lời vị này nói trở thành vô hồn chứ không có hồn,
bầu khí không sống động nên không khơi động tâm
huyết nơi người nghe. Kết quả là họ không lên Tự
Nói, nên cũng không có trời mới đất mới, không có
trái tim mới, tinh thần mới.

Nói gọn lại, Vị Mời Tự Nói mang theo hai Sứ
Mệnh, đó là sứ mệnh thiêng liêng, tuyệt đối tin nơi
Tình Yêu Thiên Chúa nên là tấm gương phản ảnh
tình yêu thiêng liêng này cho khóa viên. Thứ hai là
sứ mệnh tâm lý, tự nói ra khó khăn của mình để
chứng tỏ tuy mình "yêu thương gần gũi" nhưng phải
cố gắng và hy sinh. Chia sẻ khó khăn là cách cư xử
như bạn hữu, mình đồng hành chứ không hơn khóa
viên, nên khóa viên thấy phấn khởi, "người khác vươn
lên được thì tôi cũng vươn lên được".

2. Gần Gũi là hậu quả của yêu thương. Nếu có
thể gần gũi mà tự ý xa cách thì lời yêu thương là lừa
dối. Cũng như hạn từ Yêu Thương, hàn từ Gần Gũi
có căn bản từ Chúa Nhập Thể và từ thực tế con người.

Thứ nhất, Gần Gũi là cách biểu lộ Tình Yêu của
Chúa. Chúa thấy con người chứ con người không thấy
Chúa nên cũng không cảm nghiệm được Chúa
thương mình thế nào. Do đó khi thương phi thường
thì Chúa cũng biểu lộ Tình Yêu thật phi thường. Đó
là Vua trở thành đồng số phận với đầy tớ, Chúa vô
song tự hạ xuống thấp để gần gũi với con người yếu
đuối. Đó là Chúa nhập thể, mang lấy nhục thể như
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con người. Chúa chỉ thỏa mãn khi Ngài gần gũi tới
mức trở thành máu huyết của con người, nuôi sống
người khi người Rước Chúa. Bạn hữu gần gũi nhau,
cha mẹ gần gũi con, vợ chồng gần gũi "nên một thân
xác" (Gen. 2:24), nhưng mới chỉ là gần kề bên nhau
chứ người này không thành máu huyết nuôi dưỡng
người kia. Còn Chúa gần gũi tới mức "thịt Ta thật là
của ăn, máu Ta thật là của uống" (Jn. 6:56). Vậy ai
nói yêu thương mà không muốn gần gũi thì phản bội
mình và làm trái ngược với Chúa vì "Thầy đã làm
gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm
như Thầy đã làm cho các con" (Jn. 15:15).
Thứ hai, Gần Gũi là thao thức và an ủi nhau.

Không ai nói rằng "Tôi yêu vợ tha thiết nhưng nàng
ở nhà nàng còn tôi ở nhà tôi. Cả đời tôi không gần
gũi về thể chất cũng như tâm tình". Như thế phải kết
luận là không yêu, vì yêu thì dĩ nhiên muốn gần gũi.
Nói "thao thức" vì có khi không thể gần gũi nên

thao thức như "Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao
xuyến" (Jn. 11:33). Thánh Gioan ghi rõ "Đức Giêsu
liền khóc" (c. 35). Khi thể chất xa cách mà lòng muốn
gần nhau thì đó là thao thức đợi chờ.

Trái lại, có người thể chất gần nhau nên tâm lý bị
"quen quá hóa nhàm". Đây là tình trạng của nhiều vợ
chồng, khi hẹn hò hay mới cưới thì chiều chuộng
nhau, sau đó cộc cằn hành hạ nhau, gần gũi không
thấy an ủi mà thấy bực tức. Từ đó đi tới "Có mới nới
cũ", tìm cảm giác lạ nơi người khác. Từ nhen nhúm
ý nghĩ ngoại tình rồi ngoại tình thật.
Muốn sưởi ấm cõi lòng giá lạnh thì cần dùng lý trí

để tìm lại tình cảm đã phai nhạt. Việc diễn giải trong
Khóa vốn còn thuộc phần của lý trí tìm hiểu, khóa viên
nghe thụ động. Đó là bước đầu để dẫn tới Tự Nói,
tức là đi từ óc não tới con tim, tới bộc phát ra
ngoài lòng "thương yêu gần gũi". Như vậy diễn giải
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và Mời Tự Nói cần đi song hành, ăn khớp với nhau.
Việc nối kết giữa diễn giải và Mời Tự Nói cũng là
việc của lý trí. Nói cách khác, nếu muốn TẤM LÒNG
"Thương Yêu" trở nên "Gần Gũi" thì cần dùng LÝ TRÍ
để tìm ra cách thức giữ cho tình yêu không nhàm chán.
Nhờ lý trí tìm hiểu, thích ứng, và sáng kiến, nên
mình luôn có "điều gì đó" hấp dẫn, ngồ ngộ, dẫu bực
mình muốn xa nhưng rồi cũng lại gần vì "xa không
được". Mời Tự Nói có mục đích giúp vợ hạnh phúc
chứ không bất đắc dĩ ở với chồng; cũng vậy, chồng
vui mừng chứ không vì hết lối thoát nên đành ở với
vợ. Được vậy là do lắng nghe trong phần Diễn Giải,
rồi Xả Cõi Lòng trong phần Tự Nói.

3. "Việc làm" là cụ thể hóa tình yêu, vì không ai
thấy tình yêu trong lòng nhưng thấy bề ngoài tay bóc
cam, miệng nói, nước mắt chảy, toàn thân run rẩy,
mặt tái mét hay đỏ bừng, v.v. Khi thấy những dấu
này thì cảm nghiệm được bạn đời thương yêu hay
hững hờ. Khóa thay đổi người tham dự là nhờ có thời
giờ cho họ chủ động, làm việc tích cực chứ không
nghe thụ động. Khóa không hỏi-thưa, vấn-đáp, tuy
việc hiểu biết trừu tượng này tốt nhưng vì thiếu giờ
nên có thể đọc sách vở ngoài Khóa. Còn trong Khóa
cần dành giờ cho việc khẩn thiết hơn, đó là dùng Ý
CHÍ để QUYẾT ĐỊNH thay đổi cách thức mình cư xử
với bạn đời bằng những VIỆC CỤ THỂ.
Do đặc tính "Việc Làm" mà những điều trình bày

trong Khóa không mới vì chưa biết, nhưng rất mới
về CÁCH THỨC CỤ THỂ để LÀM ĐIỀU ĐÃ BIẾT. Chính
VIỆC LÀM này đưa tới trái tim mới, tinh thần mới cho
vị nọ. Vị này làm nhiều năm trong hãng nhưng ít cười
nói, không chào hỏi ai. Sau khi dự Khóa, ông tươi
cười với chủ hãng, người giám thị, nhân viên đồng
hàng. Chân thật rót ly cà phê cho người này, lượm
giùm cái khăn rơi cho người kia, v.v. Tuy việc ông làm
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đơn giản nhưng gây sững sờ, mang lại trời mới đất
mới cho những người tiếp xúc với ông.

Mọi song nguyền đều cần nắm vững mục đích
"Việc Làm" của Chương Trình, nhưng Vị Mời Tự Nói
phải xác tín tầm quan trọng của Việc Làm này hơn,
vì nếu ông còn nghi ngờ thì không thể hướng dẫn tận
tình, lúc đó khóa viên sẽ không làm, và Khóa không
đạt kết quả.

Thật ra, Khóa tổng hợp cả ba khả năng nơi con
người, tức là Tình Cảm (Thương Yêu), Lý Trí (tìm
cách thức để Gần Gũi), và Ý Chí (quyết định Làm).
Nói gọn mục đích của Chương Trình là "Thương yêu
Gần gũi bằng Việc làm", gồm những yếu tố thâm trầm
và thực tiễn như trên.

**Khi ÁP DỤNG mục đích "Thương yêu Gần gũi
bằng Việc làm" vào đời sống hàng ngày thì đưa tới
những thực tế sau đây:

1. Về Con Người: Dẫu làm cho ai thì cũng cần
hướng về mục đích "Thương yêu Gần gũi" chứ không
chỉ gần gũi người mình ưa thích mà thôi. Có ba loại
Yêu thương gần gũi.
a) Thứ nhất, cần Yêu thương Gần gũi BẢN THÂN vì
Chúa dạy "Yêu người như mình" (Mt. 19:19). Vậy
không thể yêu người, giúp người thăng tiến nếu
không thăng tiến bản thân trước, tức là nhận mình
yếu đuối, "Nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về tro bụi"
(Gen. 3:19).

Thực tế mình có lỡ lầm nên mình Xin lỗi thành
thật chứ không xin lỗi để làm gương. Khi nói "làm
gương" thường ngầm hiểu "Tôi không có lỗi, nên việc
tôi xin lỗi không cần cho tôi mà cần thiết để anh nhận
ra lỗi của anh. Tôi xin lỗi không phải để thay đổi tôi
mà để thay đổi anh".

Khi "để làm gương" thì thường nói mà không làm,
còn khi nói để thật lòng xin lỗi thì có sự hợp nhất
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giữa lời nói và việc làm. Khi nói "làm gương" thì dễ
mánh lới, thớ lợ, bị Chúa kết án như Pharisiêu và luật
sĩ vì họ nói mà không làm (cf. Lk. 11:46). Nếu có duy
nhất giữa lời nói và việc làm thì đó là tấm gương mà
không cần quảng cáo "tôi làm gương đấy".

Khi chỉ nghĩ tới "làm gương" chứ không xin lỗi để
thay đổi mình thì gương này không ích lợi vì giọng điệu
dễ kênh kiệu, hời hợt bên ngoài chứ không do ân hận từ
bên trong. Người nghe nhận ra sự giả dối nên không
cảm động mà uất ức. Lời mình xin lỗi không đưa tới
"Thương yêu Gần gũi", trái lại thêm căng thẳng xa cách.

Vậy Vị Mời Tự Nói phải "yêu mình" bằng cách
nhận mình còn yếu đuối nên sẵn sàng Xin lỗi, chứ
không bảo "Tôi không có lỗi thì tại sao phải xin lỗi?"
Nếu lý luận thì việc mình hướng dẫn không giúp khóa
viên xin lỗi, hoặc cũng chỉ xin lỗi hời hợt như mình.

Điều hại nữa khi xin lỗi giả dối, đó là từ kênh kiệu
đi tới khinh khỉnh, chọc tức qua việc xin lỗi. Tai hại
này xảy ra khi có giọng điệu "Ư-ừ! Th-i-ì xin lô-ỗi!"

Ba điều không thể giấu được, **thứ nhất là khói.
Không bắt được quả tang lúc mình đưa điếu thuốc
lên miệng, nhưng nếu một mình trong phòng mà có
khói thuốc thì phải nhận "tôi vừa hút mặc dầu anh
không trông thấy". **Thứ hai là mùi hương, đã là mùi
thì phải tỏa ra, dẫu thơm hay thối. **Thứ ba là tâm
tình, nếu ý nghĩ khinh khỉnh thì mặc dầu chữ mình
dùng là "khiêm nhường", thí dụ tự khoe "Tôi khiêm
nhường lắm", thì nghĩa vốn là kiêu ngạo, người nghe
không thể bắt bẻ về tiếng nói nhưng cảm nghiệm thấy
mình khoe khoang, nên thay vì "Thương yêu Gần gũi"
thì e ngại, xa cách mình.

b) Thứ hai là "yêu thương Gần gũi" bạn đời vì đây là
"xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi" (Gen. 2:23). Để
gần gũi bạn đời thì cần thực tế chứ không mơ mộng.
Người mơ mộng là người tưởng con tim "yêu em dài
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lâu". Nếu ngây thơ tưởng lòng mình không đổi thì đổi
lúc nào mình không ngờ, còn nếu nhận mình có thể
đổi thì mình cẩn thận nên bớt đổi. Trước ngày cưới
thấy "bốn tỷ đàn bà đều xấu, mình em đẹp", nhưng
sau ngày cưới lại thấy "bốn tỷ đàn bà đều đẹp, mình
em xấu". Cũng vậy trước khi cưới thì chị say sưa "anh
là thần tượng của em", nhưng sau khi cưới thì chị than
thở "Em không biết thánh giá đời anh bắt đầu từ đâu,
nhưng thánh giá đời em bắt đầu từ ngày cưới anh".
Vậy để vợ chồng "yêu thương gần gũi" thì cần nhận
rằng nhiều ít lòng mình có biến chuyển, tình cảm
không luôn sôi bỏng bốn ngàn độ, mà hôm nay ba
ngàn, mai ngàn rưởi, v.v.

Vậy để yêu chân thật thì cần cả tình cảm và ý chí.
Lý do cần ý chí vì nếu khuôn mặt khác nhau thế nào
thì sở thích và tâm tính cũng khác nhau như vậy.
Người này muốn bớt muối trong khi người kia muốn
thêm muối, rồi muối luôn cả bạn đời! Khác nhau mà
yêu nhau thì phải chấp nhận chứ không thể độc tài
cưỡng bức nhau, mà chấp nhận là việc của ý chí hơn
là của tình cảm.
Muốn Mời Tự Nói được kết quả thì cần đi cả hai

vợ chồng, Tông Đồ Song Đôi. Khóa viên tin tưởng
các linh mục hoặc các vị song đôi nhiều hơn là có vợ
chồng mà tới Khóa một mình. Tin tưởng linh mục tuy
ngài độc thân vì linh mục: (1). Phải học để làm mục
vụ; (2). Nhiều người giãi bày tâm tư thầm kín nên
linh mục dễ biết nhiều (3). Tình yêu Chúa thúc đẩy
linh mục và tu sĩ tận tâm với việc tông đồ, lại không
phải lo cho gia đình riêng nên dễ lo cho tha nhân.

Với quý vị giáo dân, cần "có đôi" cả khi chỉ một
người nói. Lý do vì khi hướng dẫn các cặp trở nên
"một xương thịt" thì mình cần là nhân chứng sống
động cho Thánh Tích Hôn Phối này. Như đã nói, việc
gì cũng có luật trừ, nhưng đừng ghép mình vào luật
trừ quá dễ dàng.
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Thứ ba là "Thương yêu Gần gũi" MỌI NGƯỜI theo
Chúa dạy "yêu người như mình" (cf. Mt. 19:19) kể cả
người có hình tội lỗi trên tờ nhật báo. Phải ghét tội
nhưng cần "yêu thương gần gũi" người phạm tội, cần
hy sinh hãm mình, cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại.
Lời nguyện tắt để kết thúc Kinh Sáng Chúa Nhật trong
Khóa là: "Giêsu - Maria - Giuse, Con mến yêu. Cho con
hướng về người thứ ba là ruột thịt và cả nhân loại". Vậy
cần yêu thương gần gũi cháu nội, con ruột, dâu rể, cha
mẹ chồng, họ hàng bên vợ, v.v., VÀ cần yêu thương
gần gũi bất cứ ai mình gặp, dưới bất cứ hình thức nào.

Trước tiên, yêu thương "bất cứ ai mình gặp". Nếu
giới hạn "yêu thương gần gũi" vào một số người mình
được như ý còn gạt ra ngoài người trái ý, thì khi nói
"thương yêu" mình đã có mầm mống bực tức, chia rẽ.
Mình dễ nhân danh "nhận xét, xây dựng" để bới móc
sai lỗi, nhìn tiêu cực. Mình chê trách nhiều hơn khen
ngợi vì không nhìn ra điều tích cực nơi người khác.

Cần tự xét lương tâm, xem mình thuộc loại nào,
tiêu cực không khen ai, hay là tích cực dễ nhìn ra ưu
điểm của bất cứ ai mình gặp? Nếu mình thuộc loại
tích cực thì Cảm Tạ Chúa, còn nếu thuộc loại tiêu
cực thì cần nhận mình "là tro bụi" yếu đuối, nên
khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi.
Nếu "khiêm nhường bằng việc làm" như vậy thì được
gọi là "Ôi tội hồng phúc", cũng như ăn trộm là xấu
nhưng nhờ nhận tội nên thành "Trộm Lành".
Cần "yêu thương gần gũi" người ruột thịt VÀ gần

gũi ông già 81 tuổi cạnh nhà, tính lẩm cẩm, tay cầm
cái quạt mà lại bảo mình ăn cắp quạt của cụ! Cần
yêu thương gần gũi chị Tư là người chung tiền để
buôn trà khô, nhưng khi được lời thì chia đôi, còn khi
bị bắt mất cả vốn thì buộc mình phải bồi thường
100% vì chị thoái thác rằng cho mình mượn tiền chứ
chị không chung vốn! Vậy "yêu thương gần gũi bất
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cứ ai" là không loại trừ ai ra khỏi lời cầu nguyện, là
xử tốt với người vừa ý VÀ người trái ý, người vui vẻ
VÀ người cộc cằn với mình. Nếu nhận rằng nói "yêu
thương gần gũi bất cứ ai" thì dễ nhưng làm rất khó,
lúc đó sẽ làm khá hơn, còn nếu tưởng tượng làm dễ
thì sẽ rất khó, nhất là với người khác tôn giáo, màu
da, tiếng nói, dáng điệu đi đứng.
Thứ hai là "Gặp dưới bất cứ hình thức nào". Vừa

nhắc tới như cầm tờ báo mà thấy hình hàng trăm
người bạo động biểu tình; hình khác là nhóm du đãng
đâm chém; trang bên là hình kỳ thị tôn giáo, một
người đè sấp người kia xuống sỏi đá, xiết gươm vào
cổ, máu phun xối xả như cắt tiết gà, v.v. Mình không
chủ tâm xem những hình này mà chỉ muốn lấy tờ giấy
gói đồ, nhưng đó là hình của những người cũng có
hơi thở như mình, nên mình cần cầu nguyện cho họ.
Thân xác không thể gần gũi cả bẩy tỷ nhân loại

nhưng tâm tình gần gũi được qua Đức Tin. Đây là lý
do làm Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Tiến Sĩ trở
thành Bổn Mạng CÁC Xứ Truyền Giáo, vì khi thân
xác giới hạn trong Dòng Kín Lisieux, thì tâm hồn Chị
mở rộng, hy sinh cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt
cho người Việt Nam vì nếu không qua đời lúc 24 tuổi
thì Chị đã sang Nhà Kín Sài Gòn để đi Hà Nội.

2) Về Công Việc: Nếu làm để lấy danh tiếng hay
tiền bạc thì mình dễ chán nản khi làm việc tay chân
tầm thường, hay việc thấp kém như hốt rác, thu dọn,
tắm rửa người tàn tật, v.v. Rồi vì hám danh nên mình
dễ điện thoại hoặc thăm viếng người nổi danh, có khi
kèn cựa để chiếm luôn việc của người đó, chộp giựt
thời cơ, khôn khéo mà không khôn ngoan.
Nhiều ít mình cũng muốn được ngưỡng mộ, tội

nghiệp, khen mình nhịn nhục, v.v., nghĩa là nếu nhận
còn ham danh thì mình bớt bôn chôn khi thấy người
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khác ham danh. Nếu mình dễ bắt bẻ người khác thì
đó là dấu mình cũng như họ. Mọi tội đều quy về tội
nguyên tổ là kiêu ngạo, tự ái, chiều chuộng thân xác.
Khi nhận mình còn kiêu ngạo thì bớt kiêu ngạo, từ
đó dễ làm những việc âm thầm nhưng đầy "yêu
thương gần gũi". Mọi việc đều có thể giúp "yêu
thương gần gũi" vì không có việc xấu mà chỉ có người
xấu, nên cần cầu xin để biết vui vẻ làm việc to cũng
như việc nhỏ. Nếu có Đức Tin mạnh thì không đòi
hỏi việc được chỉ định là việc nhiều người biết tới hay
là việc nấu ăn như bị bỏ quên trong nhà bếp, không
ganh tị "Tại sao dồn việc hèn cho tôi?" (Ai có bổn
phận phân công thì cần cầu nguyện để ngay thẳng chứ
không thiên vị. Nhận mình dễ thiên vị thì bớt thiên vị).
Khi nói "không có việc xấu mà chỉ có người xấu",

không có việc to hay nhỏ mà chỉ có yêu mến nhiều
hay ít, thì không buộc mọi người phải làm giống nhau,
mà chỉ nhấn mạnh rằng người làm việc to thì vốn kính
trọng người làm việc nhỏ, và người làm việc nhỏ vốn
thấy mình tràn đầy "yêu thương gần gũi". Tình yêu
nơi con người không cố định mà phát triển, lúc lên
lúc xuống, nên Chúa hỏi thánh Phêrô ba lần "Con có
yêu mến Thầy không". Vậy ai nhận mình là tro bụi
yếu đuối, đôi lúc buồn vì phải làm việc nhỏ, vui khi
làm việc lớn, thì người này dễ thêm ý chí để làm việc
nhỏ mà không buồn, hoặc làm việc lớn mà ít kiêu.

Cách cụ thể tỏ ra mình vui vẻ làm việc to cũng như
việc nhỏ là cần HIỆN DIỆN trọn vẹn cả Khóa, và làm
nhiều việc nhỏ bé trong Khóa chứ không chỉ đến để diễn
giải hay Mời Tự Nói. Nhất là cần Hiện Diện để Chầu
Thánh Thể thật nhiều trong Nhà Bêtania. Muốn khóa
viên hiểu thì chỉ cần nói nhưng muốn họ làm, có "trái tim
mới, tinh thần mới", có "trời mới, đất mới" thì cần Hiện
Diện để làm, phục vụ, là chứng nhân cho điều mình nói.
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3) Về Nơi Chốn và Thời Gian: Tuy phục vụ trong
Khóa là chính yếu nhưng nếu đời sống hàng ngày
không có sẵn tâm tình "yêu thương gần gũi" thì việc
mình làm dễ giả tạo, giống như trình diễn nhiều hơn
là hồn nhiên tận trong cõi lòng. Lý do cần làm trong
nhiều nơi và nhiều thời gian vì nguyên tắc đã nói tới
"Lặp đi lặp lại tạo thành thói quen, thói quen tạo
thành nhân đức" (Repetition makes habit, habit
makes virtue). Nếu có lỗi là xin lỗi ngay thì sau ít lâu
sẽ xin lỗi hồn nhiên chứ không gượng gạo.

Để việc làm trong Khóa được ích lợi thì làm bất
cứ việc gì ở bất cứ nơi nào mình cũng hướng về mục
đích "yêu thương gần gũi". Vì con người có liên đới
xã hội mà Đức Tin gọi là Hội Thánh Cùng Thông
Công, nên cần xác tín rằng nếu mình làm việc tốt cho
bạn đời ở nhà, hoặc làm việc xấu cho người trong sở,
v.v., thì những việc này có ảnh hưởng trên khóa viên
khi họ nghe mình nói trong Khóa.

Vì sự liên đới Hội Thánh Cùng Thông Công nên
cần nhiều người hy sinh hãm mình, làm Hoa Thiêng
cầu nguyện cho Khóa. Hơn mọi người, Vị Mời Tự
Nói và các cặp diễn giải phải làm Hoa Thiêng, thực
hiện Đoàn Sủng "yêu thương gần gũi" ở bất cứ đâu,
cho bất cứ ai, và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu
diễn giải hay hướng dẫn mà không làm Hoa Thiêng,
không cầu nguyện hy sinh, thì giống như người giúp
kín nước mà không mang gầu!
Khi mọi việc đều quy về MỘT mục đích là "Yêu

thương Gần gũi" thì đời mình có sự thống nhất để nối
kết nhiều việc riêng rẽ. Cầm cái khăn trao cho bạn
đời hay cầm tấm huy chương trao cho vị sáng chế
lừng danh, chỉ cho con nhỏ đánh vần hay chỉ cho đại
tướng đánh giặc, làm việc để lên lương hay để lên
Thiên Đàng, v.v., mình đều đối chiếu xem có đạt mục
đích "Yêu thương Gần gũi" không. Nếu có Yêu
CTTTHNGĐ
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Thương thì "chết cũng làm" như các Thánh Tử Đạo,
nếu mất thì tiền triệu cũng bỏ. Vậy cần cầu nguyện
để biết phân biệt (discernment), nếu nói một lời mà
giúp bạn đời vui thì dẫu bị chạm tự ái cũng nói, trái
lại nếu vì giọng nói khinh khỉnh nên bạn buồn thì dẫu
bị cười chê là "sợ vợ" cũng không nói.

Khi biết tập trung nhiều việc riêng rẽ vào MỘT mục
đích thì đời sống có lập trường, có Viễn Tượng
(Vision), có Sứ Mạng (Mission). Cần cầu nguyện và
tập luyện để có sự duy nhất này. Vì sự duy nhất là
cần thiết nên phải soạn kỹ lưỡng chứ không theo
hứng. Nếu hấp tấp thì giống như người biết bơi nhưng
không bơi hằng ngày, hoặc người biết đường quyền
nhưng không "Văn ôn võ luyện", nên khi phải bơi lúc
đắm tàu thì bị cứng bắp thịt, chết đuối.
Chỉ khi nào say sưa, "mê mẩn" việc tông đồ song

đôi, không làm để người khác khen ngợi, mà làm vì
từ trong lòng thấy vui, diễn giải và Mời Tự Nói điều
gì thì mình đã làm trước, lúc đó mới có hồn chứ không
vô hồn. Trình bày mạch lạc, có dàn bài rõ rệt là điều
cần thiết nhưng chưa đủ vì đó là việc của người diễn
thuyết, còn mình là tông đồ song đôi, là người làm
theo gương Chúa, nên khóa viên cần thấy mình thống
nhất giữa lời nói và việc làm". Chúa "có Lời ban sự
sống đời đời" (Jn. 6:68) nhưng Chúa không nói suông
mà Ngài làm gương (Jn. 13:13). Khóa viên có thể
phục mình biết nhiều, nói hay, nhưng ít thay đổi đời
sống nếu họ không thấy mình có viễn tượng (vision),
hy vọng (hope) và sứ mệnh (mission) bằng cách làm
điều mình nói.

D. Thắc Mắc và Giải Đáp
**Thắc mắc và giải đáp: Tại sao nói điều xấu của

mình hay của gia đình cho người khác nghe? Có ít là
năm lý do cho thấy cần Tự Xả Ra những yếu đuối
của mình:



128 I: NỀN TẢNG CỦA CTTTHNGĐ

1) Nói ra sai lỗi là làm theo Kinh Cáo Mình như
Kinh Thánh dạy: "Anh em hãy thú tội cùng nhau, và
cầu nguyện cho nhau để được chữa lành" (James 5:
16). Vậy Kinh Thánh và các thánh tu rừng đã tạo
thành truyền thống cáo mình để lương tâm được bình
an, cũng như mỗi khi Dự Lễ đều đọc "Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi
đã phạm tội nhiều". Vậy Chương Trình không nói
suông mà làm theo lời kinh mình đọc, tức là Xả Ra
những yếu đuối mà vì tự ái mình chưa "thú nhận cùng
anh chị em". Thú nhận cùng Chúa thì dễ, nhưng "thú
nhận cùng anh chị em" thì khó vì mình tự ái.

2) Tự Nói là nói ra sai lỗi nhiều người đã biết,
nhưng vì tự ái mình không đủ khiêm nhường để nhận
mình có sai lỗi đó. Đa số các lần Tự Nói không tiết
lộ điều thầm kín mà chỉ bày tỏ điều mình ngại nói,
lại là điều người khác có thể biết hơn mình. Thí dụ
tự nói ra tính ích kỷ, ham tiền, ganh tị, v.v., thì người
ở gần đã biết và phải chịu đựng mình từ lâu. Mình
tưởng không ai biết mình xoi mói, nhìn lẳng lơ, thớ
lợ, v.v., nhưng người khác biết mà không nói thẳng
với mình trong khi họ bàn tán gắt gao về việc mình
làm. Và vì không thể nói thẳng nên họ xa tránh mình
như xa tránh ôn dịch. Như thế cần Tự Nói không phải
để loan tin cho người chưa biết mà để sửa mình, để
có "trái tim mới, tinh thần mới".

3) Tự Nói là "sửa sắc đẹp" tâm lý, nên nếu có 100
điều mà đẹp 99 điều thì cần nói ra một điều xấu muốn
sửa thôi. Thí dụ mặt có vết tàn nhang nhưng nếu đến
phòng mạch lại khoe má lúm đồng tiền, vết ruồi son,
cằm chẻ, v.v., còn vết tàn nhang thì thoa kem thật
dày để che giấu, như vậy sau khi rời phòng vốn còn
xấu. Có người điên khùng như vậy về tâm lý nên kênh
kiệu khoe "Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm" nhưng lúc
ở riêng thì hạch hỏi "Tại sao anh đưa tiền cho em thì
CTTTHNGĐ
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dễ mà hỏi tiền em thì khó?", hoặc "Anh đã săn đón
người khác chứ không săn đón em", v.v.

Vậy nếu muốn sau khi dự Buổi Họp hay sau Khóa
mà được hạnh phúc HƠN thì vợ không khoe 99 điều
tốt mình làm cho chồng, mà cần nói trực tiếp MỘT
điều xấu, như "Em ân hận vì hay nhăn mặt mỗi khi
anh hỏi tiền", hoặc "Anh xin lỗi vì đã đon đả với cô
bạn ngồi gần trong tiệc cưới". Nếu thân xác bị đau
khi giải phẫu vết nám, thì tâm lý cũng bị đau khi tự
nói ra sai lỗi "trần truồng mà không hổ ngươi". Nhưng
cũng như thân xác được tốt đẹp sau khi nhiểu vết nám,
thì tình "yêu thương gần gũi" cũng tăng hơn sau khi
mình nói ra để Xin lỗi và Cảm ơn.

4) Tự Nói là Xả Cõi Lòng để vơi ẩn ức. Có vụ
kiện người vợ cắt đứt "của quý" của chồng. Tòa xử
bà trắng án vì thử nghiệm tâm lý cho thấy bà bị dồn
nén lâu năm. Chồng nghiện ngập say sưa, đánh đập
bà, lại đe dọa áp đảo tinh thần, làm bà sống cô lập,
không người để xả ra những đau đớn dằn vặt. Dồn
nén này làm bà mất trí, cắt đứt mà không biết mình
cắt rồi. Câu chuyện cho nhiều bài học nhưng ở đây
ghi nhận một khía cạnh là "người hiền thì cục", không
nói ra nên căng thẳng còn đó. Nhiều đàn ông chán
ngán vợ lải nhải, bất ngờ làm đơn ly dị, lúc đó vợ sững
sờ vì không ngờ chồng ớn mình đến thế.
Để bớt dồn nén thì mỗi người cần xả cay đắng ra

mà không đụng chạm đến bạn đời, con, hay người
khác. Khóa và các buổi họp đã áp dụng tâm lý Xả
Ẩn Ức khi Mời Tự Nói. Vì có phần cầu nguyện để
Tự Nói được hiệu nghiệm nên Chương Trình trở
thành việc đạo đức, nhưng căn bản là giải tỏa tâm lý
chứ không phải tĩnh tâm.

5) Khác biệt giữa Tự Nói Tình Nguyện và tự nói
cưỡng bức. Có người hiểu lầm, bảo Khóa "bắt" tự thú!
CTTTHNGĐ



130 I: NỀN TẢNG CỦA CTTTHNGĐ

Vậy cần xác nhận rằng Chương Trình không xâm
phạm Bí Tích Giải Tội và không cưỡng bức Tự Nói.
Khóa chỉ khuyến khích tuy sự khuyến khích này rất
tha thiết, "hết con tim, hết linh hồn, hết trí khôn" (Mt.
22:37). Thực tế là không gọi đích danh ai lên Tự Nói,
mặc dầu có thể nghe nhiều lần "Nếu thấy Chúa thúc
đẩy trong lòng thì xin Mời lên. Mời lên. Lên để tâm
hồn được Bình An hơn!"

** Vấn nạn thứ hai: Tại sao phải GIỮ KÍN ĐIỀU
MÌNH NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI?
Vì "tam sao thất bản", người thứ I do khâm phục

mà kể lại "Anh Thành và chị Tâm khóc nức nở xin
lỗi nhau. Cảm động quá". Người thứ II nghe không
rõ nên phỏng đoán cho xuôi: "Anh Thành và chị Tâm
khóc lóc ghê quá". Người thứ III thêm bớt: "Anh
Thành và chị Tâm lăn lộn cãi nhau ghê quá".

Lý do thứ hai cần giữ kín vì đó là chuyện riêng mà
vì tin cậy nên cho mình nghe để cầu nguyện chứ
không để phao đồn. Nếu mình muốn người khác cầu
nguyện và giữ kín cho mình thì mình cũng cầu nguyện
và giữ kín cho người.

Tuy nhiên nếu vô tình nói ra đôi lời thì cần thông
cảm, hôm nay người lỡ thì mai mình cũng có thể lỡ.

II. Phương Pháp Của Tự Nói
Đoàn Sủng của Chương Trình là Việc Làm Cụ Thể

nhiều hơn là lý luận trừu tượng, nên Phương Pháp
Mời Tự Nói cũng cụ thể. Vậy không thể Mời Tự Nói
nếu không đọc và làm theo hai tài liệu kê khai ở đầu,
đó là tài liệu về Đoàn Sủng và tài liệu về Kinh Thánh
của Buổi mình Mời Tự Nói. Chỉ SAU KHI đã SUY NIỆM
và CẦU NGUYỆN với hai tài liệu trên thì mới đọc tiếp.
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A. Phân Biệt Thần Loại
theo Thánh Inhaxiô Loyola

Vì hoán chuyển một phương pháp đạo đức thành
phương pháp khuyến dụ tâm lý, nên cần thích ứng
chứ không lặp lại nguyên bản như Thánh Inhaxiô đưa
ra. Cần áp dụng Phân Biệt này trong mọi Chia Sẻ,
đặc biệt là tối thứ Sáu của Khóa Căn Bản.

**Vị Hướng Dẫn phải dồn hết tâm tình và ý chí vào
lời mình nói, mục đích không phải "nói cho hết bài
đã soạn", mà cần nói để khóa viên bừng tỉnh, ân hận,
thao thức muốn Xả Ra cho nhẹ cõi lòng, thêm
"thương yêu gần gũi" với Chúa rồi với bạn đời.

**SAU KHI đã hướng dẫn để khóa viên suy nghĩ và
trả lời các câu hỏi, thì Vị Mời Tự Nói dùng Phân Biệt
Thần Loại để khóa viên đi vào chiều sâu.

Vị này nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, để mỗi người TỰ TRÁCH NHIỆM

lấy việc mình CÓ hay KHÔNG lên Tự Nói, thì tôi dùng
một phần của Phương Pháp Phân Biệt Thần Loại
theo Thánh Inhaxiô, Vị Sáng Lập Dòng Tên Chúa
Giêsu. Thánh nhân là sĩ quan trong quân đội hoàng
gia Tây Ban Nha, nên phương pháp của ngài là
phương pháp thực tập, bằng việc làm nhiều hơn bằng
lời nói. Vậy xin quý anh chị làm theo ít điều sau đây.
Trước tiên, xin mỗi người ngồi thoải mái. Tay

buông thõng, chân xếp tùy ý miễn là thấy toàn thân
như dãn ra, nhẹ nhàng.

Thứ hai, nhắm mắt lại. Nhắm hẳn hai mắt lại!
(Nếu không nhấn mạnh thì nhắm nhưng không cảm
thấy đây là việc cần thiết. Sau khi mời thì ngưng ít
giây. Thật yên lặng để mọi người cảm nhận được căn
phòng  tĩnh  mịch,  nhờ vậy dễ trầm lắng trong lòng).

Thứ ba là thở đều hòa, đẫy buồng phổi ít lần
(Vị Hướng Dẫn cần tập trước để mình thở thành tiếng
vào máy "micro". Nếu không tập để thở nghiêm chỉnh
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thì khóa viên tưởng mình chơi giỡn chứ không phải
làm gương mẫu. Ba việc trên là chuẩn bị bầu khí,
chưa phải phân biệt thần loại).

**Thưa quý anh chị, trong bầu khí linh thiêng, xin
TỰ HỎI THẦM TRONG LÒNG câu hỏi này:
— Thưa Chúa, con có cần lên Xả Cõi Lòng không?
Không cần chú ý tới câu văn, miễn sao tin tưởng vào
Chúa, rồi LẮNG NGHE xem nếu lên Xả Ra thì ích lợi
thế nào cho mình.

Xin TỰ HỎI THẦM câu trên, lặp chầm chậm vài,
ba lần, nhất là LẮNG NGHE lòng mình.

**Sau khi hỏi đi hỏi lại thì sẽ xảy ra một trong ba
trường hợp:
Thứ nhất, có thể thấy như nóng người lên, bị chạm

tự ái, mênh mang có tiếng phản đối "Tại sao để điều
xấu của mình ra cho người khác? Điên khùng khi tạo
cớ cho người chê cười mình, v.v."

Nếu phản ứng như trên thì đó là tiếng của thần
dữ, khơi động tính kiêu ngạo. Lý do quỷ xúi dục che
dấu vì nếu còn che dấu là còn lỗi phạm. Nên người
ngoại tình, ăn cắp, lừa gạt, v.v., luôn che dấu, âm mưu
trong bóng tối chứ không làm công khai. Quỷ rất tinh
khôn, chúng lợi dụng ngay việc đạo đức để đưa con
người ra xa đạo đức, đó là chúng xúi dục trong lòng,
phản đối bằng cách ngụy biện rằng "Chỉ có Chúa mới
được biết tội của tôi, nên tôi không dại dột kể tội ra
trước những người sai lỗi nhiều hơn tôi, v.v."

Đây là Tự Nói ra điều nhiều người đã biết chứ
không phải xưng tội kín, thí dụ gia đình đã biết mình
cộc cằn, lải nhải, sai giờ, v.v. Nay mình nói ra để mình
thay đổi chứ không phải đưa tin tức. Vậy cần rất cẩn
thận kẻo sa vào chước quỷ kiêu ngạo.
Thứ hai, nếu hỏi "con có cần lên Xả Ra không"

mà thấy ngần ngại, muốn lên nhưng lười biếng hay
mắc cở, thì đó là sự yếu đuối nhân loại. Đàn ông dễ
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lười và đàn bà dễ mắc cở hơn.
Nếu thấy mình ngần ngại mà nghe theo không lên

Xả Ra, thì không có tội nhưng không ích lợi vì mình
không có ý chí, thiếu lập trường.

Thứ ba, nếu hỏi "con có cần lên Xả Ra không" mà
thấy trong lòng thoang thoảng như có lời nhẹ nhàng
"Con lên đi! Lên Xả Cõi Lòng Ra! Cha giúp con", thì
đó là tiếng của thần lành. Tiếng này êm dịu như gió
thoảng. Đây là trường hợp Chúa nói với tiên tri Êlia.
Ngài thấy bão táp, động đất, rồi lửa, nhưng Chúa
không ở trong những bạo động đó. Lần thứ tư có
tiếng thì thầm, và "Chúa đã đến với tiên tri Êlia qua
tiếng thì thầm này" (cf. I Kings 19:11-13).

Vậy trong khi (1) ngồi thoải mái, (2) thở đều hòa,
thì xin (3) lặp đi lặp lại câu "Thưa Chúa, con có cần
lên Xả Ra không?", rồi (4) LẮNG NGHE xem trường
hợp nào xảy ra trong lòng? Điều cần là THẬT LÒNG
CHÚ Ý tới nội tâm của mình chứ không phân tâm,
không mở mắt nhìn xung quanh phản ứng ra sao.

**Ân huệ lúc này mình làm sao cho mình và cho
người khác là yên lặng chứ không nói, không cử động
vô ích, nhờ vậy mỗi người đều ở trong BẦU KHÍ TRẦM
LẶNG TIN TƯỞNG. Nhờ BẦU KHÍ THANH TỊNH như
tiếng thì thầm mà mỗi người cảm nghiệm được thần
loại nào thúc đẩy, và nhận ra mình cần có Ý CHÍ để
nghe theo tiếng Chúa chứ không rơi vào cạm bẫy
kiêu ngạo hay tính ươn lười mắc cở.

Bây giờ không phải tôi mời, mà cần cảm thấy
CHÚA MỜI trong lòng. Vậy ai muốn Chúa ban ơn,
muốn lòng nhẹ bớt chứ không bị căng thẳng thì xin
đứng lên!

**Một lưu ý, đó là ai muốn LÊN XẢ CÕI LÒNG thì
chạm nhẹ vào bạn đời để làm hiệu chứ không nói
thành tiếng kẻo mất bầu khí trầm lặng.
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Về phía bạn đời, nếu chưa muốn nói thì không
buộc phải nói. Tuy nhiên vợ chồng là "một xương thịt"
(Gen. 2: 24), nên mình lên ngồi với bạn. Điều này có
lợi cho mình vì nếu bạn thay đổi, thí dụ từ nóng tính
trở thành hiền lành thì mình bớt phải chịu cộc cằn.

**Giờ đây mọi chuẩn bị đã sẵn sàng. Xin quý anh
chị LẮNG NGHE trong lòng. Nếu Chúa thúc đẩy thì xin
lên. ĐỨNG LÊN!

[Nếu có ai đứng lên thì tốt, nếu chưa thì Vị Hướng
Dẫn cần nhanh trí, tuy "ngoan" nhưng phải "khôn",
khôn ngoan chứ không khờ khạo. Cần ứng biến để
lấp đầy khoảng trống, kẻo bầu khí ngột ngạt vì yên
lặng lâu quá.

Khó mà đưa ra hết những câu "lấp đầy khoảng
trống", nên ở đây gợi ý ít câu. Chẳng hạn: "Xin quý
anh chị cứ thoải mái, làm quen với bầu khí trầm lặng
linh thiêng này. Chắc chắn Chúa và Đức Mẹ đang âm
thầm làm việc trong lòng mỗi người. Nhưng nếu cảm
thấy Chúa thúc đẩy thì xin ĐỨNG LÊN!" v.v. Nhiều năm
hướng dẫn cho linh mục sáng lập thấy rằng buộc phải
khiêm nhường chứ không thể kiêu ngạo, vì không do
mình tài giỏi mà khóa viên lên. Tuy phải tập luyện
để "nói tài" nhưng đó là điều cần mà chưa đủ. Để hấp
dẫn khóa viên LÊN XẢ CÕI LÒNG thì tài nói thuộc
loại chuẩn bị, tương tự như phải chuẩn bị làm tiệc
cưới, nhưng để thành đám cưới thì phải có cô dâu
chú rể là chính yếu. Tương tự vậy, Chúa là nguồn
mạch để khóa viên thay đổi, còn Vị Hướng Dẫn là
máng luân chuyển mà thôi. Vị này phải khiêm
nhường nhận mình bất lực, nhưng đồng thời phải xác
tín Chúa dùng mình, và chắc chắn khóa viên sẽ lên
khi Chúa kêu gọi qua tiếng mình].

**Ít lưu ý để Tự Nói được kết quả hơn. Vị Hướng
Dẫn cần cho khóa viên biết:
*1. Nói để đổi mình, chú trọng đến "cứu mình cho
CTTTHNGĐ



5� Căn Bản Về Mời Tự Nói 135

khỏi chết đuối", kẻo làm chết đuối cả người gần mình.
Đây là khai bệnh, nói ra điều xấu, vết nám, chứ không
kể công, không khoe 99 điều tốt đẹp như đã bàn.
*2. Chỉ nhắc tới việc của bạn đời nếu việc này giúp
mình thay đổi, vì vậy không nói bóng gió để ngầm
bảo bạn thay đổi.
*3. Thực tế là dùng tiếng "Tôi" chứ không dùng tiếng
"Chúng tôi", như đã thí dụ "Anh ân hận vì cộc cằn
với em" chứ không nói "Lạy Chúa, chúng con cộc
cằn". Trái lại điều tốt thì cần "Chúng tôi", thí dụ
"Chúng con cảm tạ vì mua được căn nhà mới", chứ
không kiêu ngạo cướp công của bạn khi nói "Con vừa
mua căn nhà mới".
*4. Dự Khóa là một cách giải phẫu nên nếu không
Lên Tự Nói thì thiệt thòi vì không mở ra để liệng đi
những hòn sạn tâm lý để sau Khóa mình dễ bình an
vui vẻ, bớt căng thẳng, mất ngủ.

**Vị Hướng Dẫn cần tìm hiểu để nói thích hợp với
tâm lý của khóa viên. Có thể vì một câu mà khóa viên
thay đổi, sẵn sàng Xin lỗi và Sửa lỗi, nhưng cũng vì
một câu mà có người uất ức hơn trước. Thật ra, nếu
Vị Hướng Dẫn có lòng khiêm nhường, sẵn sàng Xin
lỗi và Sửa chữa lỡ lầm thì điều sai lỗi thường trở
thành điều tốt đẹp, vì giúp khóa viên cũng khiêm
nhường Xin lỗi và Sửa lỗi như mình.

B. Liên hệ giữa Người Mời và Người Tự Nói
Vị Hướng Dẫn cần CẦU NGUYỆN và XÉT MÌNH

thật nhiều để:
1. Nhận mình cũng phải chiến đấu như khóa viên,

nhờ vậy dễ cư xử bạn hữu với họ. Nếu mình hơn họ
về điều này thì có thể kém họ về điều khác. Lý do là
bạn hữu vì đôi bên ngang hàng chứ không phải một
bên là học trò còn một bên là thầy dạy. Mình nhận
trách nhiệm Mời Tự Nói không phải vì cao hơn, mà
vì Chúa kêu gọi mình làm. Chúa chọn chứ không phải
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mình tài giỏi.
Ngoài ra, cần khiêm nhường nhận rằng khi hướng

dẫn thì mình cũng được ích lợi, có "trái tim mới, tinh
thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái tim chai đá"
(cf. Ezekiel 36:26). Ngoài ra còn được sự cầu nguyện
và tình thông cảm của người nghe.

2. Vị Mời Tự Nói cần Hiện Diện liên tục trong
Khóa như đã nói ở trên. Chính sự hiện diện này là
bằng chứng mình "yêu thương gần gũi" khóa viên,
đến với con người của họ chứ không đến với mớ kiến
thức của mình.

Nguyên sự Hiện Diện đã là việc tông đồ rồi, đó là
Mục Vụ Hiện Diện. Mục Vụ này bắt nguồn từ việc
Chúa Hiện Diện với con người trong các Nhà Tạm
trên thế giới. Vì vậy mà luôn có Nhà Bêtania để Chúa
là Nền Tảng của Khóa.

Đôi khi có thể vắng mặt, nhưng đừng ghép mình
vào luật trừ dễ dàng. Nếu thân xác không hiện diện
thì tâm tình vốn cần hiện diện bằng cách nhớ tới
Khóa và tiếp tục cầu nguyện hy sinh cho Khóa. Nếu
không muốn trở lại Khóa thì đó là dấu mình lạnh
lùng chứ không "thương yêu gần gũi" Khóa.

3. Hiện Diện Song Đôi. Tông Đồ Song Đôi là
đặc điểm của Chương Trình. Có thể chỉ một người
Mời Tự Nói nhưng vốn cần sự hiện diện của bạn đời.
Điều này giống như chồng học làm Thầy Sáu Vĩnh
Viễn mà vợ phải học nhiều môn như chồng để nâng
đỡ nhau.

Vị Mời Tự Nói thường là linh mục, nên việc "song
đôi" thật thâm sâu vì ngài là Đấng Kitô khác, trung
gian giữa Chúa và người.

Vì còn khó khăn hơn việc diễn giải nên nếu Vị Mời
Tự Nói không đọc các tài liệu để HIỂU BIẾT và THỰC
HÀNH trước, thì rất khó mời khóa viên Tự Nói.
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Trên đây là ít điều nòng cốt để Hướng Dẫn Tự
Nói, đặc biệt trong tối Thứ Sáu vừa vào Khóa. Vì tâm
lý khóa viên thay đổi theo từng Buổi, nên điều căn
bản giữ nguyên, nhưng cách thức hướng dẫn cần thay
đổi để hợp với mỗi Buổi. Vả chăng ngay tối Thứ Sáu
cũng có những điều riêng biệt, nên ngoài tài liệu này
thì Vị Hướng Dẫn cần đọc tài liệu Mời Tự Nói của
tối Thứ Sáu.

III. Tự Nói Là Cao Điểm Của Khóa
A. Thời giờ của Toàn Buổi

của Mời Tự Nói, và của việc Tự Nói
Để cụ thể thì lấy tối thứ Sáu làm mẫu. Thường

mời khóa viên có mặt lúc 6 giờ tối, nhưng thực tế
không được như vậy. Do đó, nếu thiếu thận trọng thì
không đủ giờ cho 10 mục:
(1). Khai mạc (Cần rất thận trọng vì DỄ KÉO DÀI,
lấn sang phần chính về Nội Dung theo sau):
*1. 6:45-6:50 (5’): Khóa viên so hàng và được hướng
dẫn vào Phòng Song Nguyền.
*2. 6:50-6:55 (5’): Xướng ngôn viên Giới Thiệu các
thành phần, v.v.
*3. 6:55-7:05 (10’): Trình bày về Lịch Sử, Mục Đích
và Điều Kiện tham dự Khóa.
*4. 7:05-7:12 (7’): Chào Mừng và Tuyên Bố Khai Mạc
của Đấng Bản Quyền.
*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn Phối.
*6. 7:19-7:26 (7’): Linh mục hướng dẫn nêu lên
những lưu ý về: (a). Tâm trạng, (b). Thực tế, và (c).
Phản ứng sẽ xảy ra.
*7. 7:26-7:38 (12’): Thực hành trong khi hát Xin Ơn
Chúa Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Vào  Khóa.
*8. 7:38-7:45 (7’):
— Trợ nguyền rời khỏi Phòng Song Nguyền, đi cầu
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nguyện trong Nhà Bêtania;
— Khóa viên "thở xả hơi" và làm quen với các tài liệu
cần dùng trong Khóa.

Nếu thiếu thận trọng thì
Nghi Thức Khai Mạc sẽ dài hơn một giờ!

Khó bắt đầu lúc 6:45pm, và các mục thường chiếm
nhiều giờ hơn dự  tính trên đây.

Khi sai giờ thì thiệt thòi vì
(a). Lấn vào giờ Nội Dung chính sẽ theo sau;
(b). Ngủ trễ nên thứ Bẩy mệt mỏi, ít kết quả.

Vậy cần rất thận trọng về thời giờ
kẻo giảm ích lợi cho khóa viên.

(2). 7:45-8:05 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(3). 8:05-8:50 (50’): Diễn giải;
(4). 8:55-9:10 (15’): Giải lao;
(5). 9:10-9:20 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi, không
phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến để tâm lý
khóa viên được nhẹ nhàng và bình an HƠN;
(6). 9:20-9:30 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để dễ nhìn
vào lòng mình, nhờ Ơn Chúa mà biết mình HƠN.
(7). 9:30-9:35 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25)
(8). 9:35-9:40 (5’): Cách thức giúp khóa viên thuộc
lòng, không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra để
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và sửa lỗi (Cần thuộc lòng
vì sẽ để ánh sáng mờ nhạt cho bớt e ngại, nhất là nếu
không thuộc lòng thì khó Xả Ra hồn nhiên dễ dàng).
(9). 9:40-9:50 (10’): Mời gọi theo Phương Pháp
Phân Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô, để khóa
viên tình nguyện lên Xả Cõi Lòng.

Tối thứ Sáu MẤT NHIỀU THỜI GIỜ HƠN cho những
mục từ số (6) đến số (10). Phần lớn chưa quen với
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Phương Pháp Cảm Nghiệm, nên nếu Vị Hướng Dẫn
không NHẪN NẠI thì hầu như muốn buông xuôi.
(10). 9:50-10:35 (45’): Khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
xin Thánh Gia chứng giám, để Xin lỗi và Cảm Ơn
bạn đời. Đây là lúc khóa viên nhìn nhận mình có hình
ảnh Chúa (form of God), nhưng vì tự ái nên hình ảnh
này bị lệch lạc (deformed), nay nhờ khiêm nhường
Xả Ra mà có thể sửa lại, chỉnh hình (reformed).

Việc làm theo Kinh Thánh "trần truồng mà không
hổ ngươi" là Đoàn Sủng của Chương Trình, và là điều
khó khăn trong Khóa, nên đòi hỏi Vị Mời Tự Nói
nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm để khôn ngoan,
thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.
Thoáng nhìn thì mục số (5) đến số (9) như không

cần, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, nên thiếu Bầu
Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc đó Khóa giống
như các cuộc hội thảo khác chứ không đi theo Đoàn
Sủng của Chương Trình.

Mục quan trọng nhất, số (10), lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.
Tối thứ Sáu là Buổi đầu tiên, với thực tế khóa viên

tới trễ (có khi trợ nguyền cũng vậy), Nghi Thức Khai
Mạc ngoại lễ, với Phương Pháp Cảm Nghiệm cần làm
quen dần, và với tâm trạng xã giao, v.v., nên ít khi
chấm dứt trước 11 giờ. Do đó lại càng cần thận trọng
về thời giờ. Các buổi sau có hoàn cảnh riêng biệt của
mỗi Buổi, nên nói chung, nếu không thận trọng
về thời giờ thì khó đi hết Nội Dung xúc tích của Toàn
Khóa, nên cũng khó tạo được Bầu Khí Tin Tưởng Cởi
Mở cho khóa viên Xả Cõi Lòng.
Trên đây là những điều nòng cốt để Mời Tự Nói

trong mỗi Buổi. Như đã nói, mỗi Buổi lại có những nét
riêng biệt, nên cần đọc tiếp tài liệu về Mời Tự Nói của
Buổi đó, kể cả tối thứ Sáu tuy đang lấy tối này làm mẫu.
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Tóm lại, để Mời Tự Nói thì cần (1) đọc Tài Liệu
Mời Tự Nói tối thứ Sáu; (2) ngồi trong một Khóa để
Cầu Nguyện, Lắng Nghe, và quan sát Vị tiền nhiệm
thực hành việc Mời Tự Nói trong (a) tối thứ Sáu và
trong (b) Buổi mình sẽ Mời Tự Nói; (3) cộng với các
điều kiện đã kể ở đầu tài liệu này.

Thực ra, nên làm phụ theo với vị tiền nhiệm ngay
từ TỐI THỨ SÁU thì tốt hơn là quan sát thụ động rồi
tự làm trọn Buổi mà chưa cùng làm trước. Nếu không
CÙNG LÀM VÀO TỐI THỨ SÁU thì khó nắm vững
những nguyên tắc thực hành của việc Mời Tự Nói, nên
cũng khó tạo ra Bầu Khí Cởi Mở Chân Thật để khóa
viên Xả Cõi Lòng trong Xin lỗi và Cảm Ơn.

B. Bổ Túc Cần Thiết
1). Để Khóa Viên Xả Cõi Lòng được ích lợi thì

nêu lại hai điểm:
a. Cần Xả Cõi Lòng một cách THÀNH THẬT,

"Khiêm Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang
Chiến Đấu", vì vậy nếu đang cay đắng thì cần nói ra
sự uất ức đó, chứ không nói điều mình mong ước. Thí
dụ nếu khô khan thì không nói "Xin cho con thấy
Chúa", mà nói đúng thực tế "Con không cảm thấy
Chúa đâu cả!" Hoặc vợ chồng căng thẳng thì "Khiêm
Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang Chiến
Đấu" mà không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn, chẳng
hạn: "Cầm tay anh nhưng em còn bị ám ảnh về ý nghĩ
bỏ anh!" Lý do vì nếu nói "không thấy Chúa" thì tâm
lý lúc đó ân hận, làm cho lòng bắt đầu gần Chúa hơn.
Cũng vậy khi không chỉ trích, không đổ lỗi, mà chỉ
nói mình còn yếu đuối muốn bỏ bạn, thì sẽ nghĩ lại,
hy vọng không bỏ.

Nguyên tắc "không đổ lỗi, không tố cáo chỉ trích,
mà chỉ nói ra yếu đuối của mình" cần được áp dụng
trong mọi trường hợp, từ trong Khóa, họp Song
CTTTHNGĐ
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Nguyền, Liên Gia, các Đại Hội, cho tới người thuyết
trình, chia sẻ Nhóm Nhỏ, Nhóm Lớn, v.v.

b. Xả Cõi lòng là việc Tâm Lý tuy gần với việc Đạo
Đức, vì vậy đây không phải là Giải Tội, không có lỗi
vì nghe chuyện kín của người khác. Nếu nói rằng "tôi
không kể việc xấu cho người khác nghe" thì người này
dễ tự ái kiêu ngạo, nên cách thức họ cư xử thường
làm cho bạn đời và người khác ngột ngạt, lảng xa.

Thí dụ Xả Cõi Lòng rằng mình ân hận vì nóng tính
nên đánh vợ, chửi con, hoặc mình lải nhải nên chồng
bỏ nhà đi ba tuần, v.v., thì nhiều người đã biết rồi.
Như vậy chỉ là nói ra sự yếu đuối trống trải để người
khác cầu nguyện nâng đỡ, nhờ vậy mình thêm vững
mạnh sửa đổi.

Xả Cõi Lòng là áp dụng nguyên tắc "khi nhận
mình có lỗi, có bệnh, thì bắt đầu khỏi bệnh tâm lý",
và "nhân đức là do thói quen, thói quen là do lặp đi
lặp lại".

2). Vị Hướng Dẫn cần GỢI Ý, sau đó YÊN LẶNG
dành giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng, còn mình âm
thầm CẦU NGUYỆN cho cặp đang nói. Nhất là cần
"YÊN LẶNG cho khóa viên Xả Cõi Lòng" trong hai
lúc, đó là lúc TRỢ NGUYỀN Giúp Khóa Viên Trao
Bông Hồng tối thứ Bẩy, và lúc Cặp Hướng Dẫn nâng
đỡ từng cặp khóa viên khi họ viết Song Nguyền Cho
Con sáng Chúa Nhật. Đã xảy ra sáng Chúa Nhật Cặp
Hướng Dẫn đến với cặp khóa viên, rồi nói quá nhiều,
làm họ không còn giờ nói với nhau.

Vậy Cặp Hướng Dẫn cần làm ba việc:
a. Gợi Ý chứ không đưa ra giải đáp cho các khó

khăn của khóa viên. Vị Hướng dẫn không là bách
khoa tự điển, mà cần NÓI RÕ mình có giới hạn, yếu
kém, chỉ hiểu biết một phần, nên không giải quyết
được hết các thắc mắc, vì vậy sẵn sàng LẮNG NGHE,
rung động tâm tình của khóa viên.
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b. Hiện Diện Yên Lặng chứ không khuyên bảo khi
khóa viên căng thẳng khác ý nhau. Họ cần lòng
"thương yêu gần gũi", tương tự như tang gia cần bạn
hữu hiện diện hơn là cần giảng giải về sự chết. Vì vậy
tối thứ Bẩy lúc trao Bông Hồng, hay sáng Chúa Nhật
lúc viết Song Nguyền Cho Con, cần HIỆN DIỆN YÊN
LẶNG để khóa viên nói chứ Cặp Hướng Dẫn không
nói. Thực ra, mình gợi ý chút ít, hoặc tùy hoàn cảnh
nói đôi lời xen kẽ giúp cho vợ chồng khóa viên dễ
nói với nhau, rồi mình YÊN LẶNG LẮNG NGHE.

c. Cầu nguyện trong lúc vợ chồng khóa viên nói với
nhau, tức là YÊN LẶNG HIỆN DIỆN với khóa viên,
tuyệt đối Xác Tín Chúa, Mẹ đang hiện diện, đang
"yêu thương gần gũi" mình và khóa viên, nhờ vậy
mình chú ý đến lợi ích của khóa viên chứ không phải
của mình. Niềm TIN MÃNH LIỆT vào Chúa là một
cách cầu nguyện.

Tóm lại (1) khóa viên cần nói ra sự yếu đuối mà
không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn đời; (2) Vị hướng
dẫn cần hiện diện yên lặng cho khóa viên nói chứ
không nói tranh mất thời giờ của họ. Hiện diện trong
"yêu thương gần gũi" là cầu nguyện nâng đỡ rồi.🔲

IV. Tóm Tắt Về Mời Tự Nói
(Chỉ đọc tóm tắt này khi đọc phần chính ở trên)

**Ý niệm tiên quyết: Việc cốt yếu của Vị Mời Tự
Nói là qua cách thức mình cư xử mà tạo ra BẦU KHÍ
KHIÊM NHƯỜNG CỞI MỞ, để trong bầu khí thuận
tiện này khóa viên dễ Xin lỗi và Sửa lỗi.

Vị MTN thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của
Khóa là diễn tiến chữa bệnh vì mọi người còn bất
toàn về tâm lý.

A. Căn Bản Về Mời Tự Nói
1. Tự Nói là gì? **Tự Nói không phải tự thuật vì tự

thuật thường tả lại việc đã qua, còn tự nói hướng về
tương lai. Tự thuật giống như đã lành bệnh, còn tự
CTTTHNGĐ
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nói là đang chữa bệnh. Tự thuật dễ có mánh lới, như
kể lể ai oán, dùng khổ nhục kế để van xin tình thương,
hoặc bới móc để dìm người xuống.

Để tránh sai lỗi của tự thuật thì (1) không tổng
quát hóa "loài người ai cũng vậy", đó là cách đánh
lừa mình. (2). Không nói "chúng tôi", mà nói "tôi", thí
dụ "tôi nóng tính, tôi lải nhải". (3) Không nói để "làm
gương" mà làm thật.

**Vậy Tự Nói là (1) thành tâm muốn thay đổi, nên
(2) nói việc đã xảy ra để xem hiện tại mình cảm thấy
ra sao. Mục đích là "hiện tại cảm thấy" mà phương
tiện là "nói việc đã qua". (3) Chỉ nhìn vào mình, kiểm
điểm bản thân mình khi Tự Nói, mà không xét nét
xem người khác thay đổi hay không.

2. Nền Tảng của Tự Nói, hay Liên hệ giữa Tự Nói
với Mục đích của Chương Trình. Đoàn Sủng của
Chương Trình là "Thương Yêu Gần Gũi bằng Việc
Làm", dựa trên Nền Tảng là Khiêm Nhường Biết lỗi
chứ không kiêu ngạo chối lỗi, Nhận lỗi chứ không
chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đổ lỗi, và Sửa lỗi chứ
không hạch lỗi. Để nắm vững mục đích "yêu thương
gần gũi bằng việc làm" thì cần hiểu ba hạn từ Yêu
Thương, Gần Gũi, và Việc Làm.
*1. Mục đích mình sống là để Yêu Thương trên căn bản
Niềm Tin, Tâm lý Xã hội.

Thứ nhất, Yêu thương dựa trên Niềm Tin vì Kinh
Thánh cho biết "Thiên Chúa là Tình Yêu" (IJn. 4:8),
nên tin Chúa là tin vào Tình Yêu Vĩnh Cửu. Mọi ý
nghĩ, việc làm, và mọi liên hệ chỉ đúng ý Chúa nếu
làm trong Tình Yêu chân thật.

Thứ hai, thao thức sâu đậm của con người là yêu
người và được yêu lại, nên yêu thương là mục đích cả
đời sống.
*2. Gần Gũi là hậu quả của yêu thương, vậy khi có
thể gần gũi mà tự ý xa cách thì lời yêu thương chỉ là
lừa dối. Hạn từ Gần Gũi cũng có căn bản từ Chúa
CTTTHNGĐ
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Nhập Thể vì nếu Chúa không muốn gần gũi con
người thì Chúa không làm người. Thứ hai, gần gũi là
thực tế khi yêu nhau. Không ai ngây ngô nói "Tôi yêu
vợ tha thiết nhưng không gần nàng bao giờ, mỗi
người tự ý ở một tiểu bang xa nhau."
*3. "Việc làm" là cụ thể hóa tình yêu, vì không ai trông
thấy tình yêu trong lòng nhưng trông thấy tay đưa ra
bóc cam, miệng nói, nước mắt chảy, v.v.

** Khi ÁP DỤNG mục đích "Thương yêu Gần gũi
bằng Việc làm" vào đời sống hàng ngày thì đưa tới
những thực tế:
*1. Về Con Người: Dẫu làm cho ai thì cũng cần hướng
về mục đích: "Thương yêu Gần gũi" chứ không chỉ
Thương Yêu người mình ưa thích mà thôi. Có ba loại
Thương yêu Gần gũi.

Trước tiên là thương yêu gần gũi Bản Thân vì Chúa
dạy "Yêu người NHƯ MÌNH" (Mt. 19:19).

Thứ hai là thương yêu gần gũi Bạn Đời vì đó là
"xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi" (Gen. 2:23).

Thứ ba là thương yêu gần gũi Mọi Người vì "con
người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa" (Gen. 1:
26). "Mọi người" là (1) bất cứ ai mình gặp, nên cần
yêu thương gần gũi người ruột thịt VÀ ông già 81
tuổi cạnh nhà, lẫn cẫn, tay cầm cái quạt mà bảo mình
ăn cắp quạt của ông. (2). Thứ hai là "gặp dưới bất cứ
hình thức nào", thí dụ lấy tờ báo gói đồ, thấy hình
này đánh nhau, hình kia khiếm nhã, v.v., thì cần cầu
nguyện cho người trong những hình đó.

*2. Về Công Việc: Nếu làm để lấy danh tiếng hay
tiền bạc thì mình dễ chán nản khi làm việc tay chân
tầm thường, tắm rửa cho người tàn tật, v.v. Nếu chỉ
trích người khác hám danh, kiêu ngạo thì đó là dấu
mình dễ kiêu ngạo như họ. Khi nhận mình con kiêu
ngạo thì sẽ bớt kiêu ngạo.
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*3. Về Nơi Chốn và Thời Gian: Tuy phục vụ trong
Khóa là chính yếu nhưng nếu đời sống hàng ngày
không yêu thương gần gũi thì mình dễ giả tạo, giống
như trình diễn nhiều hơn là từ trong lòng. Nếu có lỗi
là xin lỗi ngay với bất cứ ai ở bất cứ đâu, thì sau ít
lâu mình sẽ xin lỗi hồn nhiên chứ không gượng gạo.

** Thắc mắc và giải đáp: Tại sao nói điều xấu cho
người khác nghe? Có ít là năm lý do:
*1. Nói ra sai lỗi là theo Kinh Cáo Mình như Kinh
Thánh dạy: "Anh em hãy thú tội cùng nhau, và cầu
nguyện cho nhau để được chữa lành" (James 5:16).
*2. Tự Nói là nói ra sai lỗi nhiều người đã biết, nhưng
trước đây vì tự ái nên che dấu, thí dụ nhiều người
biết rồi về cách mình ích kỷ, ham tiền, ganh tị, v.v.
*3. Tự Nói là "sửa sắc đẹp" tâm lý, nên nếu có 100
điều mà đẹp 99 thì cần nói ra MỘT điều muốn sửa.
*4. Tự Nói là phương pháp Xả Cõi Lòng để bớt dồn
nén, nhờ vậy được thoải mái chứ không căng thẳng.
*5. Có người hiểu lầm bảo rằng Khóa "bắt" tự thú!
Thực tế là tha thiết khuyến khích.

** Vấn nạn thứ hai: Tại sao buộc GIỮ KÍN ĐIỀU
MÌNH NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI? (1) Vì "tam sao thất
bản", (2) vì đó là chuyện riêng tư mà do tin cậy nhau
nên nói ra để người nghe cầu nguyện chứ không để
kể lại. Tuy nhiên nếu vô tình kể đôi chút thì cần thông
cảm, mình cũng lỡ lời như vậy.

B. Phương Pháp Của Tự Nói
Đoàn Sủng của Chương Trình là Việc Làm Cụ Thể

hơn là lý luận trừu tượng, nên Phương Pháp Mời Tự
Nói cũng là Cảm Nghiêm Cụ Thể, dựa trên Ơn Chúa
để thay đổi từ trong lòng. Để khóa viên tình nguyện
Tự Nói thì cần làm như sau:

1. Phân Biệt Thần Loại theo Thánh Inhaxiô:
Đây là cách giúp khóa viên Tự Trách Nhiệm lấy
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vui buồn của mình, biết thần loại nào thúc đẩy mình.
Để được ơn phân biệt thì mời khóa viên:

Trước tiên, ngồi thoải mái trên ghế. Thứ hai, nhắm
mắt lại. Thứ ba, thở đều hòa, đẫy buồng phổi vài lần.
**Trong bầu khí thâm trầm linh thiêng này, mỗi
người hỏi thầm trong lòng: "Thưa Chúa, con có cần lên
Xả Cõi Lòng không?" Lặp chầm chậm ít lần, rồi
LẮNG NGHE tâm trạng của mình.
**Phỏng theo thánh Inhaxiô, sau khi thành kính hỏi
ít lần thì xảy ra ba trường hợp: (1). Nếu thấy chạm
tự ái, có khi nóng người lên, thì đó là tiếng của thần
dữ, kiêu ngạo. Nghe theo để không Xả Cõi Lòng thì
nguy hiểm tăng thêm tự ái; (2). Nếu ngần ngại vì lười
biếng (nam) hoặc mắc cở (nữ), thì đó là yếu đuối
nhân loại. Nghe theo thì khó tiến triển; (3). Nếu thấy
thúc đẩy nhẹ nhàng "Con Xả Cõi Lòng ra! Cha giúp
con", thì đó là dấu hiệu của thần lành.
**Điều cần là giữ bầu khí yên lặng chứ không nói.
Nhờ bầu khi thanh tịnh như "tiếng thì thầm" mà mỗi
người cảm nghiệm được thần loại nào thúc đẩy mình,
thêm Ý CHÍ để theo Chúa chứ không theo kiêu ngạo
hoặc ươn lười mắc cở.
**Nếu một người muốn LÊN XẢ CÕI LÒNG thì chạm
nhẹ vào bạn đời để làm hiệu chứ không nói kẻo mất
trầm lặng. Nếu bạn đời chưa muốn nói thì không
buộc phải nói, cứ yêu lặng, nhưng cần cùng lên vì là
"một xương thịt" (Gen. 2:24)
** Mọi chuẩn bị đã sẵn sàng. Xin quý anh chị LẮNG
NGHE trong lòng. Nếu Chúa thúc đẩy thì XIN LÊN.
ĐỨNG LÊN!
— Rất khó mời gọi Lên Tự Nói, nhất là lúc ban đầu.
Nên cần nhiều Nhẫn Nại, Thích Ứng, và Sáng Kiến
cho hợp với tâm lý mỗi Khóa.
Ít lưu ý để Tự Nói được kết quả:

*1. Nói để đổi mình, "cứu mình cho khỏi chết đuối",
chứ không nói để kể công, khoe khoang, v.v.
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*2. Không nói về việc của bạn đời nếu việc này không
giúp đổi bản thân mình, vì vậy không nói bóng gió để
muốn bạn thay đổi.
*3. Thực tế dùng tiếng "tôi" chứ không dùng tiếng
"chúng tôi", thí dụ: "Anh ân hận vì cộc cằn với em",
chứ không nói "Chúng con cộc cằn".
*4. Dự Khóa là một cách giải phẫu nên nếu không
Lên Tự Nói thì mình thiệt thòi vì không mở ra để
liệng đi những hòn sạn tâm lý.
**Vị Hướng Dẫn cần tìm hiểu để nói thích hợp với tâm
lý của khóa viên. Do một câu mà Xin lỗi và Sửa lỗi,
nhưng cũng do một câu mà uất ức thêm.

2. Liên hệ giữa Người Mời và Người Tự Nói.
Vị Hướng Dẫn cần Cầu Nguyện và Xét Mình để:
(1). Nhận mình có chiến đấu như khóa viên, nên cư
xử bạn hữu với họ. Mình cũng phải lướt thắng yếu
đuối như họ, hoặc hơn điều này thì kém điều khác.
Cần nhận rằng khi hướng dẫn thì mình cũng được
thay đổi, thêm "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim
thịt mềm thay thế trái tim chai đá" (cf. Ezekiel 36:26).
(2). Hiện Diện liên tục trong Khóa chứ không đến
Khóa như thầy dạy học. Chính sự Hiện Diện là "yêu
thương gần gũi" khóa viên.
(3). Hiện Diện Song Đôi là đặc điểm của Chương
Trình. Một người Mời Tự Nói nhưng vốn cần sự hiện
diện của bạn đời, trừ khi thật sự bất thường.
Tuy nhiên khi linh mục Mời Tự Nói thì việc "song
đôi" thật thâm sâu vì là việc giữa Chúa và người.

C. Tự Nói là Cao Điểm Của Khóa

1. Thời giờ của Toàn Buổi, của Mời Gọi, và của Tự
Nói. Khóa viên Tự Nói là điều quan trong nhất thì
lại xảy ra SAU CÙNG của mỗi Buổi, nên cần RẤT
THẬN TRỌNG kẻo thiếu giờ, không tạo được Bầu Khí
Tin Cậy Cởi Mở trong Khóa.
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2. Bổ Túc Cần Thiết:
1). Để ích lợi thì nêu lại hai điểm:
a. Cần Xả Cõi Lòng một cách THÀNH THẬT "Khiêm

Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang Chiến
Đấu", nên nếu khô khan thì không nói "Xin con con
thấy Chúa", mà nói đúng thực tế "Con không thấy
Chúa đâu cả!" Hoặc nói "Em còn cay đắng với anh"
chứ không đổ lỗi "Vì anh mà em đau khổ", cũng không
nói điều mơ ước "Xin cho con thương chồng như bát
nước đầy", v.v. Nên nhớ "không đổ lỗi, không tố cáo
chỉ trích, mà chỉ nói ra yếu đuối của mình".

b. Xả Cõi lòng là việc Tâm Lý tuy gần với việc Đạo
Đức. Đây không phải là xưng tội vì có người biết
chuyện rồi (nóng tính, nói nhiều, đánh bạc, v.v.)
nhưng mình chưa tự nhận nên chưa thay đổi.

2). Vị Hướng Dẫn cần GỢI Ý, sau đó YÊN LẶNG
dành giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng. Vì vậy:

a. Gợi Ý chứ không đưa ra giải đáp cho các khó
khăn của khóa viên. Vị HD cần NÓI RÕ mình có giới
hạn, yếu kém, nên sẵn sàng LẮNG NGHE, rung động
tâm tình của khóa viên chứ không là bách khoa từ
điển.

b. Hiện Diện Yên Lặng mà ít khuyên bảo khi khóa
viên căng thẳng khác ý nhau. Họ cần lòng "thương
yêu gần gũi", tương tự như tang gia cần bạn hữu hiện
diện hơn là cần giảng giải về sự chết.

c. Cầu Nguyện trong lúc vợ chồng khóa viên nói với
nhau. YÊN LẶNG HIỆN DIỆN, tuyệt đối TIN Chúa
luôn cứu giúp, v.v., đó là cách cầu nguyện rồi.🔲
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PHẦN II

TỔ CHỨC
KHÓA CĂN BẢN
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Sau khi CẦU NGUYỆN
và Nghiên Cứu kỹ lưỡng

các tài liệu nền tảng này,
thì cứ theo Ơn Chúa soi sáng mà

Thích ứng cho phù hợp với tâm lý
mỗi nơi và mỗi thời.

Nhưng nếu thiếu Cầu Nguyện
và thành tâm đọc những chương này,

thì e rằng thay đổi vì tự ái hơn là
Lắng Nghe Tiếng Chúa

và vì ích lợi cho các cặp dự Khóa.
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Chương 6
Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa

Cần tạo BẦU KHÍ CHÂN THẬT CỞI MỞ giữa các
trợ nguyền khi Hồi Tâm, để sẽ tạo ra BẦU KHÍ CHÂN
THẬT CỞI MỞ giữa các vợ chồng trong Khóa. Đoàn
Sủng của Chương Trình là "Thương Yêu Gần Gũi"
tức là tạo ra BẦU KHÍ khăng khít giữa vợ với chồng
và giữa cha mẹ với con cái. Bầu Khí này không tự
nhiên mà có, trái lại do Cầu Nguyện và cố gắng của
những ai liên hệ tới Khóa.

Sau lưu ý về Bầu Khí thì tới một số điều cần thiết
trước khi Hồi Tâm:

1. Thời gian lấy Khóa viên: Sáu tháng trước Khóa,
Ban Điều Hành đã họp rồi, để khuyến khích mỗi Cặp
Song Nguyền điện thoại thường xuyên và gặp mặt,
đưa Phiếu Ghi Danh cho từ 3 đến 5 cặp bạn hữu.
Nếu kêu gọi 5 cặp LIÊN TỤC, thì hy vọng 1 hay 2 cặp
sẽ đi Khóa.
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2. Thời gian Hồi Tâm: Ba tháng trước Khóa bắt
đầu Hồi Tâm để lên tinh thần về đạo đức cũng như
tâm lý, để tiếp tục mời gọi khóa viên và phân chia
công tác cho chu đáo.

Nếu tinh thần phấn khởi thì sẽ hăng say mời gọi,
mà thêm khóa viên thì lại thêm phấn khởi. Trái lại
nếu không Hồi Tâm thì tinh thần uể oải, nên ít mời
gọi, ít khóa viên, rồi tàn lụi.

3. Bầu khí Yêu Thương Gần Gũi:
*1. Tinh thần hăng say của mỗi cặp trong Ban Điều
Hành và Khung Cảnh Yêu Thương Gần Gũi của nơi
Hồi Tâm là hai yếu tố cần thiết để các song nguyền
dễ tích cực. Khung Cảnh này lệ thuộc vào cách thức
xếp đặt nơi Hồi Tâm nhiều hơn là phòng sở lộng lẫy.
*2. Vậy cần khăn trải bàn ở giữa và trưng bày: (a).
Ảnh Thánh Gia, (b). Thánh Giá, (c). Hình Huy Hiệu.
*3. Báo trước để mọi người ĐEO HUY HIỆU HÔN
PHỐI (bảng tên).
*4. Nước uống, cà phê, bánh, trái cây, v.v., là nhu cầu
thường xuyên để dễ hàn huyên.

4. Danh từ là HỒI TÂM thay vì Tĩnh Tâm tuy có
thể dùng cả hai. Có hai lý do khác với tĩnh tâm thông
thường, một là CÁCH THỨC hướng về Ý CHÍ THỰC
HÀNH là Đoàn Sủng của CT/TTHNGĐ nhiều hơn là
dùng lý trí trừu tượng. Hai là "hồi tâm trước Khóa,
chuẩn bị Khóa", vì Khóa mà hồi tâm chứ không tĩnh
tâm chung.
Có ba Buổi Hồi Tâm, mỗi Buổi có ba Phần. Phần

I là Khai mạc và Thánh Lễ, khi không có Thánh Lễ
thì có Nghi Thức Hồi Tâm. Phần II là Nội Tâm Trợ
Nguyền, và Phần III là Phân Công Phục Vụ.

Nên lưu ý là CHỦ ĐỀ của mỗi Buổi CÓ THỂ THAY
ĐỔI nhưng luôn cần nhắc lại điểm chính của mỗi Buổi
như trình bày dưới đây.
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I. BUỔI HỒI TÂM I
A. Khai Mạc và Thánh Lễ,
hay là Nghi Thức Mở Đầu

1. Khi CÓ Thánh Lễ thì soạn Thánh Ca và xin
Cha Chủ Tế giảng phù hợp với Buổi I về "Nội Tâm
Làm Trợ Nguyền" và "Chia Nhóm Cầu Nguyện để
Phục Vụ" như trình bày dưới đây.

Có thể Dâng Thánh Lễ ngay lúc mở đầu, hay để lại
sau cùng, tùy thời gian thuận tiện cho cha Chủ Tế hay
cho tâm lý của mỗi nơi. Ở đây coi như Dâng Thánh
lễ lúc mở đầu Hồi Tâm.

2. Khi KHÔNG có Thánh Lễ thì Khai Mạc Hồi
Tâm như sau:
a) Hát Xin Ơn Chúa Thánh Thần;
b) Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình;
c) Đọc Đoạn Kinh Thánh soạn sẵn, phù hợp với Chủ
Đề của Buổi I về "Nội Tâm Làm Trợ Nguyền" và
"Chia Nhóm Cầu Nguyện để Phục Vụ";
d) Mời trước vài Cặp Cầu Nguyện và Chia Sẻ mở
đầu. Các Cặp khác tiếp tục Chia Sẻ dựa theo đoạn
Kinh Thánh và theo Chủ Đề của Buổi Hồi Tâm I
(hay Buổi II, hoặc III).

Thay vì để Lời Bộc Phát Dâng Hy Sinh vào lúc Bế
mạc (coi ở dưới) thì có thể đưa lên lúc Khai Mạc này,
miễn là hợp với tâm lý người dự Hồi Tâm chứ không
theo ý nghĩ chủ quan của người điều khiển.
e) Hát Lời Nguyện Truyền Giáo, và than thở kết
thúc phần I ba lần: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến
yêu. Xin cho Buổi Hồi Tâm thêm ích lợi cho con và
cho Khóa #".
Bầu Khí Thương Yêu Gần Gũi. Các Khóa viên sẽ

Hồn Nhiên "quấn quýt như ruột thịt" là nhờ nội tâm
"thương yêu gần gũi" tỏa ra từ các trợ nguyền, các vị
CTTTHNGD
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diễn giải, Mời Tự Nói, và từ từng người trong Ban
Tổ Chức. Nếu trợ nguyền hăng hái tham dự Hồi Tâm
thì đã có Bầu Khí Thương Yêu từ trước khi vào Khóa,
nên khóa viên sẽ mau chìm ngập trong Thương Yêu,
vì vậy nhiều người đã gọi là "Khóa Thương Yêu".

B. Nội Tâm Trợ Nguyền
Vị hướng dẫn chia sẻ theo nội dung như sau:

Trong Buổi Hồi Tâm I để chuẩn bị cho khóa #,
cần nêu lại Mục Đích của Chương Trình TTHNGĐ
và cũng là Mục Đích của Khóa để chúng ta sống trước
rồi Khóa viên sẽ sống theo, như Lời Chúa dạy "Thầy
đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như
Thầy đã làm cho các con" (Jn. 13:15). Mục đích đó
là "Yêu thương gần gũi" vì "Chúa là Tình Yêu," và
dựng vợ gả chồng cũng vì tình yêu, nếu không yêu thì
không lấy nhau. Mà đã yêu thương thì muốn gần gũi,
nên Chúa xuống thế làm người "ở giữa chúng ta" (Jn.
1:14). Cũng vậy, khi yêu thương chân thật thì con
người muốn gần gũi, tới mức vợ chồng nên "một
xương thịt" (Gen. 2:24) theo gương Tình Yêu Nhập
Thể.
Để "yêu thương gần gũi" thì cần dựa trên Nền Tảng

là Khiêm Nhường. Để thực sự khiêm nhường thì cần
(1). Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi; (2). Nhận
lỗi chứ không kiêu ngạo chạy lỗi; (3). Xin lỗi chứ
không kiêu ngạo đổ lỗi; và (4). Sửa lỗi chứ không
kiêu ngạo hạch lỗi, trút mọi cay đắng lên người khác.
Từ mục đích chung là "yêu thương gần gũi" đi tới

bốn mục đích chuyên biệt của Khóa, tức là (1). Đạo
đức bản thân; (2). Thông cảm vợ chồng; (3) Gương
lành cho con; và (4). Tông đồ song đôi.
Muốn đạt tới các mục đích trên thì trợ nguyền cần

làm bốn điều, đó là: (1). Cầu nguyện; (2). Tươi cười
TTHNGĐ
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niềm nở; (3). Viết Hoa Thiêng, và (4). Hăng say Phục
vụ. Để ngắn gọn thì nói: Làm trợ Nguyền là "Cầu,
Cười, Hoa Thiêng, Phục Vụ". Vì Cầu nguyện quan
trọng nhất, nên Buổi Hồi Tâm I này dựa theo Tinh
thần Cầu nguyện cụ thể của Khóa.

Cầu nguyện trước tiên là chiều thứ Sáu, các trợ
nguyền có mặt tại Đồi Đoan Nguyền, nơi tổ chức
Khóa sẵn sàng để 4 giờ sẽ Dâng Thánh Lễ Trợ
Nguyền. Lúc đó, các việc chuẩn bị có thể xong 80%,
vậy cần CƯƠNG QUYẾT NGƯNG LÀM CÁC VIỆC,
dâng Thánh Lễ ngay tại Bàn Thờ Thánh Giá giữa
Phòng Song Nguyền.
Nhờ sức mạnh nội tâm từ Thánh Lễ mà dễ tươi

cười để "thương yêu gần gũi bằng việc làm". Cười
trước tiên là giữa trợ nguyền với nhau, rồi cùng nhau
Cười niềm nở đón tiếp Khóa viên. Vậy có liên hệ chặt
chẽ giữa "Cầu" và "Cười". Cầu sốt sắng thì Cười tươi
vui, còn nếu Cầu khô khan thì cũng Cười nhạt nhẽo,
hay Cười gượng, hoặc không cười.
Nội tâm "Cầu, Cười" liên tục nâng đỡ người trợ

Nguyền có Hồn Tông Đồ Song Đôi, nên bây giờ chúng
ta được chia làm Bốn Nhóm để mỗi Nhóm Cầu cho
một trong 4 mục đích của Khóa. Để việc Cầu nguyện
mang lại ơn ích cho mình và cho Khóa viên thì cần
theo cách thức cầu nguyện thực tế dưới đây.
Mọi cầu nguyện đều khiêm nhường nói ra một yếu

đuối mình đang chiến đấu. Vậy những ai tình nguyện
ghi danh vào Nhóm I thì cầu nguyện và hy sinh hãm
mình cho mục đích "Đạo Đức Bản Thân" hay là Liên
Hệ Giữa Mình Với Chúa. Những ai tình nguyện ghi
danh vào nhóm II thì cầu nguyện và hy sinh hãm
mình cho mục đích "Cảm Thông Vợ Chồng" hay là
Liên Hệ Giữa Mình Với Bạn Đời. Nhóm III cho mục
đích "Gương Lành Cho Con" hay là Liên Hệ Giữa
CTTTHNGĐ
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Mình Với Con. Nhóm IV không cầu nguyện lúc mở
đầu Khóa, nhưng vốn hy sinh hãm mình để Khóa viên
đạt mục đích thứ IV là "Tông Đồ Song Đôi" hay là
Liên Hệ Giữa Mình Với Tha Nhân.
Để có bốn Nhóm cầu nguyện thì cần 1/4 giơ tay

tình nguyện thuộc "Nhóm I - Đạo Đức Bản Thân"
hay "Liên Hệ Giữa Mình Với Chúa", và cần MỘT CẶP
đại diện cho Nhóm Cầu nguyện bây giờ và sẽ Cầu
nguyện trong Phần Khai Mạc Khóa. Giơ tay ngay 1/4
số song nguyền dự Hồi Tâm, và một cặp tình nguyện
để Cầu nguyện ngay, theo chỉ dẫn trong Tài Liệu
"Cầu Nguyện Mở Đầu Trong Khóa Căn Bản". Tài
liệu này đã mời mỗi Nhóm cử một Cặp lên Cầu
nguyện mở đầu Khóa, nhưng chưa nói tới việc làm
của "Nhóm IV - Tông Đồ Song Đôi" hay "Liên Hệ
Giữa Mình Với Tha Nhân". Vậy việc làm của Nhóm
IV là: (1). Cầu nguyện đặc biệt cho Hồn Tông Đồ
Song Đôi và (2). Rước và Phát Huy Hiệu Hôn Phối
trong Nghi Thức Khai Mạc.
Cần CẦU nguyện để làm mọi việc với tâm tình

tươi CƯỜI, thể hiện Đoàn Sủng của Khóa là
"Thương yêu gần gũi bằng việc làm". Nhưng có lúc
CAU có, rất khó cười, nên lại cần vào Nhà Bêtania
CẦU nguyện để có sức mạnh mỉm cười. Vì vậy đưa
ra "công thức" kỳ khôi sau đây cho dễ nhớ và dễ…
cười. Xin cùng nói to ba lần như hát điệp khúc: "Cầu,
Cười. Mà Cau lại Cầu! -Cầu, Cười. Mà Cau lại Cầu!
-Cầu,  Cười. Mà Cau lại Cầu!"

SỐNG CẦU NGUYỆN: Qua Buổi Hồi Tâm này,
xin chính chúng ta tăng thêm Hồn Tông Đồ Song Đôi
bằng cách hăng hái:

*1. Đăng ký thêm trợ nguyền vào: (1). Bốn Nhóm
Cầu Nguyện; và (2). Vào các Ban Chuyên Môn ở
mục Phân Công dưới đây.

*2. Ghi danh tặng thêm các món ăn, hay là tặng
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hiện kim cho Ban Ẩm Thực.
*3. Cầu nguyện và điện thoại mời thêm các cặp

dự Khóa. Mời bạn hữu dự Khóa là nòng cốt vì không
có Khóa nếu không ai tham dự, nên cũng không còn
việc giúp Khóa!

Trước khi chấm dứt Phần II này, anh chị nào mời
được thêm Khóa viên thì giơ tay cho biết để ghi vào
Danh Sách Khóa Viên [Làm ngay Việc Ghi Danh
Khóa viên ở đây, nếu có].

C: Phân Công Phục Vụ

1. Trước khi Hồi Tâm
a) In trước:

(1). 15 xấp Tài Liệu "Phân Công Điều Hành Khóa
Căn Bản TTHNGĐ". Đây là phần C trong chương 8
ở dưới. In đủ cho 12 Ban và cho Ban Tổ Chức. Nếu
tăng thêm số Ban (nhiều nơi thêm Ban Giữ Trẻ, Ban
Vật Liệu, Ban Y Tế, Ban Sinh Hoạt, v.v., có khi tới
17 ban), thì cần tăng thêm số Tài Liệu.

(2). 15 xấp Tài Liệu Hồi Tâm tức là chương 6 này,
để phát cho các Trưởng Ban cùng một lượt với Tài
Liệu Phân Công.

(3). 60 hay 70 Tờ Lời "Đoan Nguyền" (ở cuối
chương này và chương 8) đủ cho mỗi trợ nguyền một
Tờ trong mỗi Buổi Hồi Tâm. Lưu ý:

(i) In ba màu khác nhau cho ba Buổi Hồi Tâm, thí
dụ Xanh nhạt cho Buổi I, Đỏ nhạt cho buổi II, và
màu Vàng cho Buổi III.

(ii) Mỗi công tác một Tờ Lời "Đoan Nguyền". Vậy
ai nhận 2 hay 3 công tác thì nhận 2, 3, Tờ.

Lý do dùng nhiều màu và nhận nhiều Tờ khi nhận
nhiều công tác, vì mô phỏng theo Bẩy Bí Tích lấy
"dấu bề ngoài để chỉ Ơn Bí Nhiệm bề trong", nên màu
sắc và số lượng Tờ Đoan Nguyền cũng là dấu bề
ngoài để nhắc nhở lòng hy sinh của mỗi trợ nguyền.
Nếu giảm bớt màu sắc hay số Tờ nhận lãnh, thì cũng
CTTTHNGĐ
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dễ giảm bớt lòng hăng say nhiệt thành, chối bỏ mình
có thân xác, cần dấu hữu hình để hướng về Ơn Thánh
Bí Nhiệm vô hình. Đó là lý do Hội Thánh dùng nhiều
màu cho Áo Lễ, khăn Bàn Thờ tùy theo Mùa.

b) Mời trước 12 Cặp làm Trưởng 12 Ban.
Thí dụ tại bốn Giáo Phận Nam California thì (1).

Ban Tổ Chức mời trước để mỗi Chủ Nguyền đảm nhận
từ 2 đến 4 ban; (2). Mỗi Chủ Nguyền mời trước để có
sẵn 3, 4 Cặp Trưởng Ban trước khi Tĩnh Tâm.

2. Trong khi Hồi Tâm, lúc Phân Công

1. Công bố Các Cặp Trưởng Ban. Công bố Ban
nào thì:
(1). Cặp Trưởng Ban tiến lên;
(2). Ban Tổ Chức trao cho Cặp vừa tiến lên:

(i) Xấp Tài Liệu Phân Công;
(ii) Xấp Tài Liệu Hồi Tâm;
(iii) Nhiều Tờ Lời "Đoan Nguyền";

(3). Các Cặp Trưởng Ban đứng vòng cung, quanh
Bàn Thờ Thánh Giá giữa phòng.

2. Các Cặp Trưởng Ban Cầu Nguyện Nhận Trách
Nhiệm: 12 Cặp Trưởng Ban, tay trái chồng cầm lấy
tay phải vợ, tay kia nâng lên ngang vai như tuyên thệ.
Rồi quỳ vòng cung, đọc chung Lời Đoan Nguyền
(trên giấy cứng, màu Xanh nhạt): "Giêsu - Maria -
Giuse./ Con yếu đuối,/ nhưng tin Thánh Gia che chở,/
nên quyết tâm Phục Vụ Song Đôi,/ để Khóa #… được
kết quả./ Amen."
[Con nhận làm công tác: ……………………………]

3. Trưởng Ban mời Trợ Nguyền cho Ban mình: Sau
khi Nhận Trách Nhiệm thì Cặp Trưởng Ban mời các
Trợ Nguyền ghi danh vào Ban mình:
(1). Ai nhận lời thì trao ngay một Tờ Lời "Đoan
Nguyền"
(2). Khi được Một số Cặp thì ngồi riêng biệt để chia
CTTTHNGĐ



6� Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa 159

công tác trong ban như sau:
a. Đọc lên từ những nhiệm vụ cần làm, như trong

Tài liệu "Phân Công Điều Hành Khóa Căn Bản Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình".

b. Mời ngay một, vài cặp nhận nhiệm vụ đó, như
AC. Tin & Cậy lo Chén Lễ; AC. Khiêm & Nhường
rung chuông, v.v.

4. Cầu nguyện Nhận Trách nhiệm trong mỗi Ban:
Sau khi mỗi Ban họp riêng chừng 20 phút để mời
từng Cặp nhận trách nhiệm rõ rệt, thì Trưởng Ban
mời quỳ, đọc chung lời Đoan Nguyền đã trao cho
từng người (Tờ màu Xanh nhạt): "Giêsu - Maria -
Giuse./ Con yếu đuối,/ nhưng tin Thánh Gia che chở,/
nên quyết tâm Phục Vụ Song Đôi,/ để Khóa #… được
kết quả./ Amen."
[Con nhận làm công tác: ……………………………]
Nhắc lại: Mỗi công tác là một Tờ, vậy ai nhận 2 hay
3 công tác thì nhận 2, 3, Tờ, v.v.
Nếu còn thiếu sót sau Buổi Hồi Tâm I, thì sẽ bổ túc
trong lần Hồi Tâm sau.

D. Bế Mạc Hồi Tâm
1. Các trợ nguyền đứng vây quanh Bàn Thờ (tức
Bàn đặt Thánh Giá, Ảnh Thánh Gia, và Huy hiệu ở
giữa), từng người Bộc Phát Dâng Hy Sinh, thí dụ:
"Con ghét (mẹ chồng, em rể, cô chú trong Liên Gia,
v.v.), ở gần nhau mà con xa tránh, không gặp mặt trên
ba tháng rồi. Để cầu cho Khóa#, con biết là khó khăn
lắm, nhưng cương quyết khi sinh đến xin lỗi và vui vẻ
lại. Chúng con cầu xin Chúa", v.v.

Bộc Phát Dâng Hy Sinh là chính yếu của mỗi Buổi
Hồi Tâm, nên nếu thiếu giờ thì cảm giác phần khác
chứ không giảm việc Thề Nguyền Dâng Hy Sinh (từ
10 đến 20 phút).
2. Nếu có linh mục thì xin ngài cầu nguyện và Ban
Phép Lành, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.
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Nếu Dâng Thánh lễ vào cuối, tức là lúc này, thì
để Lời Bộc Phát Dâng Hy Sinh vào lúc Dâng Của
Lễ. Nếu Lễ lúc Khai Mạc, thì có thể Bộc Phát Hy
Sinh cũng vào lúc Dâng Của Lễ, nghĩa là lên đầu
Buổi Hồi Tâm. Ban Tổ Chức cần thích ứng để ích lợi
cho trợ nguyền.
(3). Nếu không có linh mục thì cặp hướng dẫn cầu
nguyện kết thúc sau khi các trợ nguyền Dâng Bộc
Phát Hy Sinh, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.

Than ba lần: Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.
Cho con Phục vụ trong "Cầu, Cười. Mà Cau lại Cầu."
Lần III thêm: "Amen".

Như đã nói, mục đích là tạo Bầu Khí Tươi Vui Đầm
Ấm do việc trợ nguyền tỏa ra tình Thương Yêu Gần
Gũi là Đoàn Sủng của Chương Trình và của Khóa.
Sau khi dự Khóa, nhiều người gọi là "Khóa Thương
Yêu" vì luôn thấy Thương Yêu Gần Gũi nhau. Nếu
mình đơn sơ thành thật thì chính mình góp phần tạo
ra Bầu Khí Tươi Vui Đầm Ấm này.

Ra Về với niềm Phấn Khởi để tỏa ra Bầu Khí "Cầu
Cười Mà Cau lại Cầu" trong gia đình và trong mọi nơi
mình có mặt.🔲

II. BUỔI HỒI TÂM II:

A. Khai Mạc và Thánh Lễ,
hay là Nghi Thức Mở Đầu

1. Khi CÓ Thánh Lễ thì soạn Thánh Ca và xin
Cha Chủ Tế giảng phù hợp với Buổi II về Nội Tâm
Trợ Nguyền và Chia Nhóm Cầu Nguyện để Phục Vụ
như trình bày dưới đây.

2. Khi KHÔNG có Thánh Lễ thì Khai Mạc Hồi
Tâm Buổi II giống như Buổi I (coi phần khai mạc
Buổi I ở trên).
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Bầu Khí Đầm Ấm, các khóa viên sẽ hồn nhiên
"quấn quýt như ruột thịt", là nhờ nội tâm "thương yêu
gần gũi" tỏa ra từ các trợ nguyền, các vị diễn giải, và
từ từng người trong Ban Tổ Chức. Nếu trợ nguyền
hăng hái tham dự Hồi Tâm thì đã có Bầu Khí Thương
Yêu Gần Gũi từ trước khi vào Khóa, nên Khóa viên
sẽ mau chìm ngập trong Thương Yêu, vì vậy nhiều
người đã gọi là "Khóa Thương Yêu".

B. Nội Tâm Trợ Nguyền
Vị hướng dẫn chia sẻ theo nội dung như sau:

Trong buổi Hồi Tâm II để chuẩn bị cho Khóa #,
có ba điểm liên quan tới Nội Tâm Trợ Nguyền, đó
là nêu lại bốn Nhóm Cầu Nguyện, cách thức Trợ
nguyền Cầu nguyện Sáng Thứ Bẩy và Sáng Chúa
Nhật; và điểm thứ ba là Ý Nghĩa Mục Vụ Hiện Diện
Trong Khóa.

1. Thứ nhất, về Bốn Nhóm Cầu Nguyện theo bốn
mục đích của Khóa. Buổi Hồi Tâm I đã chia thành
bốn Nhóm để cầu nguyện cho mục đích chung và cho
bốn mục đích riêng của Khóa.

Mục đích chung là nhờ tổ chức khóa này mà mỗi
người tăng thêm "Yêu thương gần gũi" với Chúa, với
bạn đời, con cháu, và với tha nhân.

Muốn đạt tới mục đích "yêu thương gần gũi" thì
cần dựa trên Nền Tảng là Khiêm Nhường. Mà Khiêm
Nhường là Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi;
Nhận lỗi chứ không kiêu ngạo chạy lỗi; Xin lỗi chứ
không kiêu ngạo đổ lỗi; và thứ tư Khiêm Nhường là
Sửa lỗi chứ không kiêu ngạo hạch lỗi, không trút cay
đắng lên người khác.

Vì đây là Buổi Hồi Tâm nên xin lỗi anh chị để
lòng trầm lắng trong giây lát, tự xét xem từ Buổi Hồi
Tâm I đến Buổi II này, mình đã "yêu thương gần gũi"
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bằng việc làm như thế nào:
a). Với Chúa: Than thở Lời Nguyện Tắt "Giêsu,

Maria, Giuse. Con mến yêu. Con hy sinh không hút
thuốc, đứng dậy lấy ngay món đồ như bạn muốn, tươi
cười với người con ít cảm tình, v.v." Cầu nguyện và
hy sinh như vậy được bao nhiêu lần?

b). Hoa Thiêng: Viết thêm bao nhiêu Thư Hoa
Thiêng? Viết trên giấy có Đầu Đề của Chương Trình
hay tiện đâu viết đó? Cầu nguyện trong khi viết, hay
vừa viết vừa nói chuyện khác?

c). Mời Khóa viên: Điện thoại hay là tiếp xúc với
bao nhiêu cặp để khích lệ đi dự Khóa? Mỗi cặp được
bao nhiêu lần? Muốn một cặp nhận lời thì cần tiếp xúc
trong 8 tuần, mỗi tuần điện thoại ít là 2 lần, nhất là
có tâm tình Cầu Nguyện khi tiếp xúc như vậy.

Trước khi sang điểm II thì mời quý anh chị hát
chung Lời Nguyện Truyền Giáo "Lạy Chúa, xưa
Chúa đã phán…"

2. Thứ hai, về cách thức Cầu nguyện sáng Thứ Bẩy
và sáng Chúa Nhật
Trợ Nguyền là thành phần Cầu Nguyện chính yếu,

nên xin vì "Hồn Tông Đồ Song Đôi" mà HY SINH CÓ
MẶT NGAY TỪ SÁNG, để Cầu Nguyện như sau:

a). Khi Khóa Viên SẮP HÁT SAU BỮA ĂN, thì Trợ
Nguyền êm đềm rời Phòng Cana, vào Phòng Song
Nguyền (PSN), [Một số nơi như Nam Cali thì khi vừa
rung chuông, khóa viên chưa vào PSN, trợ nguyền ĐÃ
VÀO TRƯỚC], ngồi yên lặng kết hợp với Thánh Gia;

b). Khi Khóa Viên vào PSN, thì Trợ Nguyền giống
như Các Thiên Thần CHÀO ĐÓN, bằng cách VỖ TAY
nhẹ nhàng, từ "nho nhỏ" tới "to to" rồi lại "nho nhỏ",
rồi yên lặng khi một cặp khóa viên đã ngồi vào ghế.
Khi nhiều cặp vào một lượt thì vỗ tay to nhỏ dài

hơn, nhưng cũng yên lặng khi đã ngồi vào ghế. Khóa
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viên thường cười nói, họ không ngờ có sự "Đón Tiếp
Thiên Thần", còn Trợ Nguyền cứ đằm thắm, mặt tươi
vui nhưng trầm lặng KẾT HỢP với Chúa.

c). Sáng thứ Bẩy: Xin mỗi Trợ Nguyền cầu nguyện
bằng cách mở đầu: "BÔNG HỒNG HY SINH Con
Dâng để cầu cho Quý Anh Chị Khóa# là… [Thí dụ:
Con có tật đau lưng, nhưng con cố quỳ trước Mình
Thánh Chúa nửa giờ, v.v.]. Chúng ta cầu xin Chúa.
Tất cả đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Mục đích trợ nguyền nói ra MỘT hy sinh là để
khóa viên cần làm như vậy, sáng nay sẽ Xả Cõi Lòng
về MỘT khuyết điểm chứ không kiêu ngạo tránh né,
nói tổng quát "con nhiều tội lỗi", vì khi nói mông lung
thì không sửa đổi khuyết điểm nào cả.

d). Sáng Chúa Nhật: "BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP
CON NHẬN ĐƯỢC từ Khóa# là… [Thí dụ: Tối hôm
qua con thấy anh Khiêm lấy giấy lau nước cà phê bị đổ
lên áo chị Nhường, lại hôn lên tóc chị. Cử chỉ này
làm con rơi nước mắt sung sướng vì tình đằm thắm
giữa anh chị Khiêm & Nhường, v.v.] Con Tạ Ơn Chúa.
Tất cả đáp: Chúng con Cảm Tạ Chúa.

Cần nêu rõ Tên của MỘT Cặp mà bản thân mình
nhận được "Bông Hồng Tươi Đẹp". Đây là cách mỗi
trợ nguyền trở thành "Gương Phản Chiếu Tâm Lý"
cho MỘT CẶP CỤ THỂ, giúp CẶP RIÊNG BIỆT ĐÓ nhìn
ra hình ảnh mới bắt đầu có "trời mới đất mới" (KH.
21:1), có "tinh thần mới, trái tim mới, trái tim thịt mềm
thay thế trái tim chai đá" (cf. Ezekiel 36:26). Vì giá trị
tâm lý này nên không ai nói chung hoặc nói vài cặp
một lượt Nếu nói nhiều thì mỗi cặp không nổi bật
không được nâng đỡ đặc biệt nên cũng ít bừng lên
lòng hăng say

Trên thực tế nếu một hay hai người nói tổng quát thì
tạm được, nhưng nếu ai cũng nói "Con nhận được
nhiều bông hồng lắm" thì sẽ nhàm chán, nhất là dễ
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đi vào "khuyên bảo", trong khi MỌI VIỆC của Chương
Trình là Sửa Mình, Cáo Mình chứ không sửa người.
Việc cầu nguyện này cũng là thành phần chữa bệnh
nữa nên lại càng cần chính xác, cụ thể.

3. Thứ ba, về Mục Vụ Hiện Diện. Để có nội tâm
về Mục Vụ Hiện Diện thì cần hiểu ý nghĩa chữ "Song
Đôi" trước khi đi vào "Hồn Tông Đồ Song Đôi".

a). Song Đôi là hai vợ chồng CÙNG CÓ MẶT để làm
Mục Vụ Hiện Diện. Có người nghĩ rằng phải "làm
điều gì" thì mới đi trợ nguyền, điều này vừa đúng vừa
không. Đúng, vì cần làm nhiều việc như nấu ăn, vệ
sinh, tiếp nước, bánh, viết Hoa Thiêng, Phụng Vụ,
đảm trách các Ban, v.v. Do đó cần Phân Công rõ rệt
để mọi người nhận công việc nhất định, chịu trách
nhiệm về việc đó, tránh tình trạng việc dư người làm,
việc không ai làm.

Tuy nhiên nếu không thể làm việc tay chân thì sự
Hiện Diện là Việc Tông Đồ rồi, nhất là Hiện Diện
trước Mình Thánh Chúa, từ đó đi tới Hiện Diện Tươi
Cười với mọi người ở mọi nơi. Giá trị cầu nguyện
không chỉ vì hát hay, lần chuỗi nhiều, trang hoàng
đẹp, v.v., mà ở sự chân thật Hy Sinh Hãm Mình. Nhờ
trợ nguyền hiện diện trong Nhà Bêtania mà nhiều
khóa viên được ơn thay đổi trong Phòng Song
Nguyền. Nên cần anh chị song nguyền để làm việc
tay chân Và để làm việc Mục Vụ Hiện Diện.

Thời gian cần Mục Vụ Hiện Diện nhưng dễ bị tản
mát là Giờ Ăn trong Phòng Cana và giờ Giải Lao tại
Giếng Giacóp. Thời gian này tâm trí khóa viên dễ
mệt vì trận chiến nội tâm, như cha chết mà không
khóc, nay nước mắt tuôn trào, miệng mấp máy "Anh
xin lỗi em" sau 41 năm không nhận lỗi, điều này cho
biết đã xảy ra trận chiến quyết liệt giữa thần lành và
thần dữ, giữa Khiêm Nhường và kiêu ngạo.
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Có thể không biết ca hát và chỉ xếp hàng đứng
ngây ngô trước khóa viên trong giờ ăn, nhưng sự Hồn
Nhiên Tươi Cười là khích lệ thật lớn cho họ. Nhiều
anh chị đã chia sẻ rằng rất cảm động vì sự Hy Sinh
Vui Vẻ của trợ nguyền, và hứa sẽ làm trợ nguyền nhờ
thấy Gương Hy Sinh Vui Vẻ này!

b). "Hồn Tông Đồ Song Đôi" là CÓ NỘI TÂM TRONG
KHI LÀM TRỢ NGUYỀN. Nhờ "Hồn Tông Đồ" mà nếu
không thể đi cả hai vợ chồng thì một người cũng
được. Khi có hồn, có chiều sâu thì có ba cách hiện
diện, đó là hiện diện thể lý, tâm lý, và thiêng liêng.

(1) Mục Vụ Hiện Diện Thể Lý là hai vợ chồng cùng
làm trợ Nguyền như mô tả ở trên.

(2) Mục vụ Hiện Diện Tâm Lý xảy ra khi vợ chồng
cùng đi và cả khi một người đi còn một người ở nhà.

Nếu vợ chồng cùng đi trợ nguyền mà có sự hòa hợp
với nhau, thì đó là hiện diện thể lý VÀ hiện diện tâm
lý. Trái lại, nếu thân xác gần nhau mà lòng căng thẳng
thì tuy làm trợ nguyền nhưng không "Thương Yêu Gần
Gũi" vì có gần gũi nhưng chưa thương yêu.

Nếu vợ chồng có căng thẳng mà đăng ký làm trợ
nguyền thì dễ được giải tỏa tâm lý. Điều này dễ hiểu vì
bầu khí trong Khóa rất thuận tiện để vợ chồng gần
gũi nhau. Khung cảnh vui vẻ, tay bắt mặt mừng,
những buổi cầu nguyện sốt sắng trong Nhà Bêtania,
và các khóa viên thề nguyền ăn năn, v.v., bầu khí
thánh thiện này giúp cho mình thay đổi. Như vậy
Khóa mang lại ích lợi cho khóa viên VÀ cho chính trợ
nguyền nữa.
Khi một người đi làm trợ nguyền còn một người ở

nhà thì đó là Hiện Diện Tâm Lý đúng nghĩa, vì thân
xác xa cách nhau mà tâm tình gần gũi nhau. Có nhiều
nguyên nhân để một người đi còn một người ở nhà,
như việc làm, săn sóc con, cha mẹ già yếu, v.v.
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Người ở nhà dễ thiệt thòi vì phải tù túng, mất dịp
gặp nhiều người, lại phải làm thêm việc của người đi
vắng. Vậy để hiện diện tâm lý với nhau thì người ra
đi cần tế nhị với người ở nhà, cũng như người ở nhà
tế nhị với người đi.

Người đi cần tế nhị với người ở nhà nhất là khi
người ở nhà trông coi thêm nhiều trẻ em là con của
các Cặp do mình giới thiệu để đi Khóa. Chị nọ có
được một năm, gọi là "con song nguyền" vì trước
không có con, sau khi đi Khóa thì sinh con. Anh đi
giúp Khóa và ở lại hai ngày, còn chị ở nhà, vui vẻ
trông thêm ba em nữa là con của hai Cặp đi dự Khóa.
Nếu chồng chị đáng khen vì đi trợ nguyền, thì chị
đáng khen gấp đôi, vì đã làm trợ nguyền mà không
có mặt trong Khóa. Thật ra, chị đã hiện diện, đã gắn
liền với Khóa. Nhờ những "trợ nguyền chìm" này mà
Khóa thêm thương yêu gần gũi.

Người ở nhà cần tế nhị với người đi nhờ vậy, tuy
không hiện diện thể lý nhưng vốn điện diện tâm lý
với Khóa. Nếu bạn trăm năm đi trợ nguyền xa, như
tiểu bang hay quốc gia khác, thì sự hiện diện tâm lý
rất rõ rệt, thí dụ anh cần thu dọn đồ dùng cho người
đi, rồi tỏ lòng thương yêu gần gũi khi xa cách, v.v.

(3) Mục vụ Hiện Diện Thiêng Liêng xảy ra khi vợ
chồng cùng trợ nguyền, và khi một người đi còn một
người ở nhà. Mục vụ này quan trọng nhất, vì nếu có
"thương yêu gần gũi Chúa" thì các việc đều tốt đẹp,
kể cả khi bề ngoài thất bại. Trái lại, nếu đến Khóa
mà lòng thật lòng cầu nguyện, không đặt nhiệt chính
yếu là Chầu Thánh Thể trong Nhà Bêtania, thì bề
ngoài có thể tốt đẹp nhưng trong lòng vốn trống rỗng,
mình không cảm nghiệm tận gốc rễ nên không giúp
khóa viên Duy Trì được Ơn Thánh lâu dài.
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C. Phân Công Phục Vụ

Phân công buổi Hồi Tâm II theo cách thức như
Buổi I. Ngoài những điều do Trưởng Ban Tổ Chức
Khóa lưu ý, thì làm như dưới đây:

Mỗi Ban bá cáo việc mình làm từ lần Hồi Tâm I đến
lần II này.
1. Bá cáo việc thêm cặp dự Khóa: Mỗi người tiếp
xúc, cầu nguyện, điện thoại, liên lạc thế nào? Cần
các anh chị em tiếp tay không?, v.v.
2. Nêu danh những Cặp tặng thêm thức ăn.
3. Giới thiệu trợ nguyền mới, nhờ vậy mỗi Ban được
thêm người phục vụ.
4. Phát Tờ Đoan Nguyền Phục Vụ cho các trợ nguyền
mới. Sau đó vợ chồng cầm hai tay gần nhau, hai tay
kia giơ lên, quỳ, đọc chung Lời Đoan Nguyền như
những cặp đã đọc ở lần Hồi Tâm I.
Nhắc lại: Mỗi công tác là một Tờ, vậy ai nhận 2 hay
3 công tác thì nhận 2, 3, Tờ, v.v. Buổi Hồi Tâm II là
màu Đỏ nhạt. Muốn biết lý do tại sao dùng ba màu
khác nhau và một trợ nguyền nhận nhiều Tờ cho
nhiều công tác, xin đọc lại chỉ dẫn ở Phần Phân Công
Phục Vụ của Buổi Hồi Tâm I.

Nếu còn thiếu sót sau Buổi Hồi Tâm II, thì sẽ bổ
túc trong lần hồi tâm III.

Bế mạc Buổi II như Buổi I, nghĩa là:
(1). Các trợ nguyền đứng vây quanh Bàn Thờ (tức Bàn
đặt Thánh Giá, Ảnh Thánh Gia và Huy Hiệu ở giữa),
từng người Bộc Phát Dâng Hy Sinh, giống như khi
bế mạc buổi I. Bộc Phát Dâng Hy Sinh là chính yếu
của mỗi Buổi Hồi Tâm, nên thiếu giờ thì giảm các
phần khác trứng chứ không giảm việc Thề Nguyền
Dâng Hy Sinh, từ 10 đến 20 phút.
(2). Nếu có linh mục thì xin ngài cầu nguyện và Ban
Phép Lành, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.
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Nếu Dâng Thánh Lễ vào cuối, tức là lúc này thì
để Lời Bộc Phát Dâng Hy Sinh vào lúc Dâng Của
Lễ. Nếu Lễ lúc Khai Mạc, thì có thể Bộc Phát Hy Sinh
cũng vào lúc Dâng Của Lễ, nghĩa là lên đầu buổi Hồi
Tâm. Ban Tổ Chức cần thích ứng để ích lợi cho trợ
nguyền.
(3). Nếu không có linh mục thì cặp hướng dẫn cầu
nguyện kết thúc sau khi các trợ nguyền Dâng Bộc
Phát Hy Sinh, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.

Than 3 lần: Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.
Cho con Phục vụ trong "Cầu, Cười. Mà Cau lại Cầu".
Lần III thêm: "Amen".

Như đã nói mục đích là tạo Bầu Khí Tươi Vui Đầm
Ấm do việc trợ nguyền tỏa ra tình Thương Yêu Gần
Gũi. Nếu mình đơn sơ thành thật thì chính mình góp
phần tạo ra Bầu Khí Tươi Vui Đầm Ấm này.

Ra về với niềm Phấn Khởi để tỏa ra Bầu Khí "Cầu,
Cười" trong gia đình và xung quanh mình.🔲

III. BUỔI HỒI TÂM III:

A. Khai Mạc và Thánh Lễ
hay là Nghi Thức Mở Đầu

1. Khi CÓ Thánh Lễ thì soạn Thánh Ca và xin
Cha Chủ Tế giảng phù hợp với Buổi III về Nội Tâm
Trợ Nguyền và Chia Nhóm Cầu Nguyện để Phục Vụ
như trình bày dưới đây.

2. Khi KHÔNG có Thánh Lễ thì Khai Mạc Hồi
Tâm Buổi III giống như Buổi I và II (coi phần khai
mạc Buổi I ở trên).

Bầu Khí Thương Yêu Gần Gũi, các Khóa viên sẽ
Hồn Nhiên "quấn quýt như ruột thịt" là nhờ nội tâm
tỏa ra từ các trợ nguyền, các vị diễn giải, và từ từng
người trong Ban Tổ Chức. Nếu trợ nguyền hăng hái
tham dự Hồi Tâm thì đã có Bầu Khí Thương Yêu từ
CTTTHNGĐ



6� Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa 169

trước khi vào Khóa, nên Khóa viên sẽ mau chìm ngập
trong Thương Yêu, vì vậy nhiều người đã gọi là
"Khóa Thương Yêu".

B. Nội Tâm Trợ Nguyền

Vị hướng dẫn chia sẻ theo nội dung sau:

Trong buổi Hồi Tâm III để chuẩn bị cho Khóa #,
có bốn điểm liên quan tới Nội Tâm Trợ Nguyền, đó
là nêu lại về Bốn Nhóm Cầu Nguyện, Tâm Tình khi
viết Hoa Thiêng, việc Chứng Kiến Thông Cảm Trao
Bông vào tối thứ Bẩy, và ba loại Trợ nguyền.

1. Thứ nhất, về bốn Nhóm Cầu Nguyện. Lần Hồi
Tâm chót này không nói tới ý nghĩa mỗi Nhóm vì biết
rồi, nhưng cần trầm lắng để mỗi người tự kiểm điểm
xem mình đã cầu nguyện, tức là đã làm trong yêu
thương gần gũi như thế nào?

Nếu có làm, nhưng làm mà thiếu cầu nguyện, chưa
kết hợp nồng nàn với Chúa, thì đó là việc tự nhiên
hơn là việc siêu nhiên. Vậy cũng như lần Hồi Tâm
trước, chúng ta yên lặng trả lời với Chúa về ít câu hỏi
dưới đây:

a) Với Chúa: Than Thở Lời Nguyện Tắt "Giêsu,
Maria, Giuse. Con mến yêu. Con tức giận với người
trong sở, nhưng hôm nay con cố gắng chào hỏi, lại
rót cà phê mời. Con thèm ăn vặt và ưa hút thuốc, con
dâng chút hy sinh nhỏ bé này cho Khóa #, v.v." Cầu
nguyện và làm như vậy được bao nhiêu lần?

b) Hoa Thiêng: Viết thêm được bao nhiêu Thư Hoa
Thiêng? Viết trên giấy có Đầu Đề của Chương Trình
hay tiện đâu viết đó? Cầu nguyện trong khi viết, hay
vừa viết vừa nói chuyện khác?

c) Mời Khóa Viên: Điện thoại hay là tiếp xúc với
bao nhiêu cặp để mời đi dự Khóa? Mỗi cặp được bao
nhiêu lần? Nhắc lại điều đã nói lần Hồi Tâm trước,
đó là để một cặp đi Khóa thì cần tiếp xúc trong 8
CTTTHNGĐ
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tuần mỗi tuần điện thoại vài lần, nhất là có tâm tình
Cầu Nguyện khi tiếp xúc.

Trước khi sang điểm II thì xin hát chung Lời
Nguyện Truyền Giáo "Lạy Chúa, Xưa Chúa đã
phán…"

2. Thứ hai, về Tâm tình viết Hoa Thiêng.
Việc chính yếu không phải là viết, mà cần có lòng

cầu nguyện, làm hy sinh hãm mình trước và trong khi
viết. Có điều phải tránh và có điều cần làm khi viết
Hoa Thiêng.
Thư hoa thiêng sẽ sai lầm nếu viết:

"Anh Huấn và chị Luyện yêu dấu. Thấy anh chị đi
Khóa này, tôi mừng cho anh chị vì nhờ Khóa, anh chị
sẽ không còn bực tức cãi nhau như trước nữa. Nếu
thiếu Ơn Chúa thì dễ cộc cằn khó tính, nên tôi đã ăn
chay cầu nguyện cho anh chị. Tôi lần chuỗi được 500
kinh, than thở 2,000 lần, v.v. Nếu có khó khăn thì
đừng e ngại, cứ liên lạc để tôi giúp đỡ cho, v.v.".
Thư trên sai lầm vì: (1). Giọng điệu kiêu ngạo khi

viết "yêu dấu", "mừng cho anh chị", coi mình cao hơn
anh Huấn và chị Luyện; (2). Kết tội anh chị hay bực
tức cãi nhau; (3). Tự cho mình hễ cầu là được; (4).
Khoe khoang 500, 2,000 lần, v.v.
Thư Hoa Thiêng sẽ đúng nếu viết như sau:
"Em thật mừng khi biết hai bác Hân và Hạnh dự

Khóa. Trước đây nhiều lần em làm khổ nhà em vì cư
xử cộc cằn châm chọc. Nhờ Ơn Chúa sau khi dự Khóa
em biết được đôi phần nhưng chưa hết, nên em cố đi
trợ nguyền cho khỏi sao lãng. Để cầu nguyện cho
Khóa và hai bác, em tự hứa lần bẩy chuỗi, nhưng mới
được năm. Riêng Lời Nguyện Tắt thì em than thở
liên tục, lắm lúc chảy nước mắt vì thấy Chúa nhẫn
nại với em quá, còn em thì miệng nói cầu Chúa,
thương bạn đời, nhưng nếu không được như ý là nổi
CTTTHNGĐ



6� Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa 171

sùng.
Xin Thánh Gia ban Ơn tràn đầy trên gia đình hai

bác, và mong được hai bác liên lạc để nâng đỡ em và
cùng làm việc tông đồ. Phaolô Trần Văn Tin". (Ghi
rõ địa chỉ và điện thoại).

Thư trên đúng vì "khiêm nhường nói ra điều yếu
đuối mình đang chiến đấu", chứ không coi mình hơn
người, không nhầm ý dạy bảo.

3. Thứ ba, về việc Chứng Kiến Cầu Nguyện Trao
Bông vào Tối Thứ Bẩy. Lý tưởng là có HAI cặp trợ
nguyền chứng kiến MỘT cặp khóa viên cầu nguyện
trao bông, nhưng rất khó vì nếu có 25 cặp khóa viên
thì cần 50 cặp tức 100 trợ nguyền! Vậy ít ra mỗi cặp
khóa viên được một cặp, nghĩa là tối Thứ Bẩy cần
khoảng 50 Trợ nguyền trước khi kết thúc. Tương tự
như Linh mục chứng kiến Bí tích Hôn Phối, mỗi trợ
nguyền sẽ "Trong Chúa, thay mặt Hội Thánh và
Chương Trình, (vợ chồng tôi) xin hiện diện để chứng
kiến việc anh chị thề nguyền với nhau về: (1). Đạo
đức bản thân; (2). Giúp đỡ gia đình; và (3). Chăn gối
vợ chồng".

Cần nhớ là sau khi mở đầu thì trợ nguyền YÊN
LẶNG, dồn tâm trí "chứng kiến" chứ không nói, vì nếu
nói thì mất thì giờ để vợ chồng khóa viên Xả Cõi
Lòng ra với nhau.

Việc chứng kiến này dễ làm với điều kiện trợ
nguyền có mặt sẵn trong Phòng Song Nguyền từ lúc
10 giờ, để quan sát Vị Hướng Dẫn làm cho vài cặp
trước khi mình làm cho một cặp.

"Bình An Gio-đăng" là cách kết thúc tối Thứ Bẩy,
rất cần đông đảo trợ nguyền như giòng sông tươi mát
để khóa viên lên tinh thần.

4. Thứ tư, về ba loại trợ nguyền phục vụ Khóa, đó
là Ban Tổ Chức, trợ nguyền thường xuyên hay các
CTTTHNGĐ
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song nguyền ở lại hai ngày, và trợ nguyền thiện chí
hay các song nguyền tới Khóa rồi về.

a) Ban Tổ Chức cần ba điểm cho chính mình.
Trước tiên, BTC là những cặp đi hai người chứ không
đi một người, trừ khi bất thường, nhưng đừng ghép
mình vào bất thường quá dễ kẻo là người mất quân
bình. Lại cần cả ba loại hiện diện, đó là hiện diện thể
lý vì hai vợ chồng có mặt liên tục từ các Buổi Hồi
Tâm cho đến 48 giờ trong Khóa. Hiện diện tâm lý vì
nếu vợ chồng trong BTC mà căng thẳng, cãi nhau, thì
làm sao có thể nêu gương hòa thuận cho các cặp
khác? Thứ ba là hiện diện thiêng liêng, dẫu bận rộn
tới đâu cũng cần ưu tiên việc Chầu Thánh Thể trong
Nhà Bêtania. Cần biết tiên liệu để làm trước những
việc có thể làm chứ không để vào Khóa mới làm.

Thứ hai, cặp nào trong Ban Tổ Chức thấy mình
lăng xăng trong Khóa tới mức không có Giờ Chầu
Thánh Thể trong Nhà Bêtania thì biết rằng mình có
thể hăng say vì tính tự nhiên nhiều hơn vì Hồn Tông
Đồ Song Đôi. Nếu khiêm nhường nhận trước rằng vì
mình ở trong BTC nên dễ bôn chôn nhiều việc bên
ngoài thì sẽ bớt bôn chôn, sẽ "làm ra thời giờ" để Yên
Lặng Kết Hợp với Chúa trong Nhà Bêtania. Nhưng
trước khi hiện diện với Chúa ở trong Khóa thì cần
hiện diện với Chúa và với các anh chị trong ba Buổi
Hồi Tâm. Ai không Hồi Tâm thì thường cũng ít hiện
diện với Chúa trong Nhà Bêtania khi vào Khóa.

Thứ ba, chỉ khi nào mỗi cặp trong Ban Tổ Chức
đều cảm thấy mình thiếu thốn, yếu đuối, bám chặt
vào Chúa trong Thánh Thể, thì lúc đó sẽ dễ bàn thảo
với nhau trong kính trọng và lắng nghe, nhờ vậy sẽ có
sáng kiến, có đường lối tổ chức, và Buổi Hồi Tâm
này cũng hấp dẫn hơn, lôi cuốn nhiều anh chị song
nguyền tham dự hơn.
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b) Trợ Nguyền Thường Xuyên là những anh chị
có Hồn Tông Đồ Song Đôi cao độ, chấp nhận hy sinh
tất cả để ở lại trong Khóa, để "phục vụ không công".
Lòng hy sinh này chắc chắn mang lại ích lợi cho bản
thân, cho các trợ nguyền khác, và cho khóa viên.

Nhưng là con người yếu đuối nên nhiều khi có lòng
tốt nhưng chưa đủ ý chí, vì vậy khi đụng chạm với các
anh chị khác sẽ dễ bực tức, chạm tự ái. Có khi cho
rằng Ban Tổ Chức thiếu công bằng, mình làm cực
khổ mà ít người để ý, hoặc cho rằng các anh chị trợ
nguyền khác để mình lẻ loi, muốn nói chuyện mà
không ai nói với mình, v.v. Thật ra rất cần trợ nguyền
này "thương yêu gần gũi" trợ nguyền kia, bác ái giữa
trợ nguyền để bác ái với khóa viên. Nhưng vì người
khác cũng còn yếu đuối như mình, nên nếu họ chưa
bác ái như mình muốn, thì cần tích cực nêu gương
bác ái cho họ chứ không tiêu cực than trách, kẻo thay
vì xây dựng thêm yêu thương gần gũi thì lại tạo ra
căng thẳng xa cách.
Chìa khóa để mở kho tàng "thương yêu gần gũi"

là sự Hiện Diện Thiêng Liêng, tức là các cặp Trợ
Nguyền Thường Xuyên cần tham dự đầy đủ ba Buổi
Hồi Tâm Trước Khóa, và cần tình nguyện ghi tên vào
các giờ Chầu Thánh Thể trong hai ngày của Khóa.
Có Chầu Thánh Thể Là có Sức Mạnh Nội Tâm, là có
Hồn Tông Đồ Song Đôi. Nếu đến Khóa mà không
Chầu Thánh Thể là như không ăn khi đến tiệc cưới,
hay không xuống nước khi đến hồ bơi.

c) Trợ Nguyền Thiện Chí là những anh chị đã cố
gắng đến Khóa, nhưng hoàn cảnh không cho phép
hiện diện thường xuyên. Tuy nhiên, nếu muốn biết
thực sự hoàn cảnh có cho phép hay không, thì cần xét
mình xem khi vắng mặt thì mình có tiếp tục cầu
nguyện và hy sinh cho Khóa không? Tâm tình mình
vốn "thương yêu gần gũi", vốn nhớ tới Khóa, hay là
CTTTHNGĐ
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bỏ quên? Nếu có tâm tình gần gũi Chúa và Khóa thì
dẫu chỉ hiện diện chốc lát hay không đến được, nhưng
Chúa vốn ban ơn nhờ mình có lòng nhiệt thành.
Do giá trị của Mục Vụ Hiện Diện Thiêng Liêng

mà nói được các anh chị song nguyền khắp thế giới
đều làm trợ nguyền cho Khóa, vì nhiều anh chị cầu
nguyện, dâng hy sinh và viết Hoa Thiêng cho Khóa.
Xin các anh chị cũng khích lệ con cháu, và xin nhiều
người, nhất là các cụ già cầu nguyện liên lỉ cho Khóa.

Khi một người giúp Khóa còn một người ở nhà thì
lại càng cần Mục Vụ Hiện Diện Thiêng Liêng để người
ở nhà cầu nguyện cho người đi và cho Khóa, cũng
như người đi cầu nguyện cho Khóa và cho người ở
nhà. Đức Tin cho biết đối với Chúa thì chỉ có hiện
diện chứ không có vắng mặt, nên nếu có cầu nguyện
thì chỉ có thân xác xa nhau thôi, còn tâm hồn luôn
hiện diện với nhau. Vậy cầu nguyện là sức mạnh vạn
năng để mang Ơn Chúa xuống cho mình, cho bạn đời,
và cho Khóa. Mà cầu nguyện theo Đoàn Sủng của
Chương Trình là "yêu thương gần gũi" bằng cách
Chầu Thánh Thể nhiều lần, hy sinh hãm mình, dâng
Lời Nguyện Tắt liên tục, viết Hoa Thiêng khi có mặt
cũng như khi vắng mặt, rồi gửi bưu điện tới, v.v.

Không Hồi Tâm thì cũng có thể làm xong việc
nhưng tâm hồn dễ trống rỗng, vô hồn chứ không có
hồn. Hoặc tai hại hơn nữa, đó là xong việc để khoe
khoang tự ái chứ không để Sáng Danh Cha trên trời,
vì vậy dễ kèn cựa, nói xấu, chia rẽ. Vậy khẩn thiết
cần tổ chức ba Buổi Hồi Tâm Trước Khóa, và mọi
người đều cần dự Hồi Tâm, gồm Ban Tổ Chức, Trợ
Nguyền Thường Xuyên, Trợ Nguyền Thiện Chí, nhất
là các vị diễn giải và Mời Tự Nói.
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C. Phân Công Phục Vụ
Phân công Buổi Hồi Tâm III theo cách thức như

Buổi I và II. Ngoài những điều Trưởng Ban Tổ Chức
Khóa lưu ý, thì làm như dưới đây:
Mỗi Ban bá cáo việc mình làm từ lần trước đến nay.
1. Bá cáo việc thêm cặp dự Khóa: Mỗi người tiếp
xúc, cầu nguyện, điện thoại, liên lạc thế nào? Cần
các anh chị em tiếp tay không?, v.v.
2. Tình nguyện giúp thức ăn cho Khóa.
3. Giới thiệu trợ nguyền mới, nhờ vậy mỗi Ban có
thêm người phục vụ.
4. Phát Tờ Đoan Nguyền Phục Vụ cho các trợ nguyền
mới. Sau đó vợ chồng cầm hai tay gần nhau, hai tay
kia giơ lên, quỳ, đọc chung Lời Đoan Nguyền như
những cặp đã đọc ở lần Hồi Tâm I và lần II.
Nhắc lại: Mỗi công tác là một Tờ, ai nhận nhiều công
tác thì nhận nhiều Tờ. Buổi Hồi Tâm III là màu
Vàng. Xin đọc lại chỉ dẫn ở Phần Phân Công Phục Vụ
của Buổi Hồi Tâm I để biết ý nghĩa các màu.

Bế mạc Buổi III như Buổi I và II, nghĩa là:
(1). Các trợ nguyền đứng vây quanh Bàn Thờ (tức
Bàn đặt Thánh Giá, Ảnh TG và Huy hiệu ở giữa),
từng người Bộc Phát Dâng Hy Sinh như hai buổi
trước. Đây là điểm chính yếu của mỗi Buổi Hồi Tâm,
nên nếu thiếu giờ thì giảm các phần khác chứ không
giảm việc Thề Nguyền Dâng Hy Sinh, từ 10 đến 20
phút.
(2). Nếu có linh mục thì xin ngài cầu nguyện và Ban
Phép Lành, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.

Nếu Dâng Thánh Lễ vào cuối, tức là lúc này, thì
để Lời Bộc Phát Dâng Hy Sinh vào lúc Dâng Của
Lễ. Nếu Lễ lúc Khai Mạc, thì có thể Bộc Phát Hy
Sinh cũng vào lúc Dâng Của Lễ, nghĩa là lên đầu
Buổi Hồi Tâm. Ban Tổ Chức cần thích ứng để ích lợi
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cho trợ nguyền.
(3). Nếu không có linh mục thì cặp hướng dẫn cầu
nguyện kết thúc sau khi các trợ nguyền Dâng Bộc
Phát Hy Sinh, rồi hát Lời Nguyện Truyền Giáo.

Than ba lần: Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.
Cho con Phục vụ trong "Cầu, Cười. Mà Cau lại Cầu.
Lần III thêm: "Amen".

Như đã nói, mục đích là tạo Bầu Khí Tươi Vui Đầm
Ấm do việc trợ nguyền tỏa ra tình Thương Yêu Gần
Gũi. Sau khi dự Khóa, nhiều người gọi là "Khóa
Thương Yêu" vì luôn thấy Thương Yêu nâng đỡ
nhau. Nếu mình đơn sơ thành thật thì chính mình góp
phần tạo ra Bầu Khí Tươi Vui Đầm Ấm này.

Ra Về với niềm Phấn Khởi để tỏa ra Bầu Khí "Cầu,
Cười" trong gia đình và xung quanh mình.🔲

Ghi Chú:
1. Như đã nói, sau này có thể thay đổi Chủ Đề của
mỗi Buổi Hồi Tâm, nhưng cần nhắc lại điểm chính
của mỗi Buổi như trình bày ở trên, vì đó là nòng cốt
cho Ý Chí Nội Tâm của trợ nguyền và khóa viên.

2. Trong Thánh Lễ Trợ Nguyền chiều Thứ Sáu, và
khi Cầu Nguyện trong Nhà Bêtania tối Thứ Sáu, nên
tiếp tục phát Tờ Đoan Nguyền Phục Vụ Song Đôi",
rồi mời cầm tay đoan nguyền như ở ba Buổi Hồi
Tâm, nhờ vậy trợ nguyền dễ tăng thêm nội tâm và
sốt sắng hơn.
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Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình

Đoan Nguyền Phục Vụ Song Đôi
Trong Khóa Căn Bản:

"Giêsu-Maria-Giuse./ Con yếu đuối,/ nhưng tin
Thánh Gia che chở,/ nên quyết tâm Phục Vụ Song
Đôi,/ để Khóa # … được kết quả./ Amen."
[Con nhận làm công tác: ………………………… ]

Tại …………………., ngày ……, …….., ………

Ký (đầy đủ Tên Thán, Tên Gọi:)

………………………………………………

(Giữ Tờ này trong bóp để Cầu lại thường xuyên)

**Nhắc lại: Cần chụp tờ Đoan Nguyền này thành
nhiều bản, đủ cho mỗi trợ nguyền trong mỗi Buổi
Hồi Tâm. Nếu một trợ nguyền dự Hồi Tâm ba lần,
mỗi lần nhận một công tác thì nhận được ba tờ,
nhưng nếu mỗi lần nhận hai công tác thì nhận được
sáu tờ, vì mỗi tờ là một Đoan Nguyền riêng cho
công tác cụ thể đó, trong lần chuyên biệt đó.

Nên dùng ba màu khác nhau cho ba Buổi Hồi Tâm.
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Luôn nhớ rằng khóa viên
chấp nhận làm ngay,
làm cụ thể,
là nhờ người có trách nhiệm
biết tạo ra bầu khí cởi mở,
bầu khí khiêm nhường Xin lỗi
và Cảm Ơn bằng chính gương
Khiêm Nhường Xin Lỗi và Cảm Ơn
của bản thân mình.
Hướng dẫn Khóa rất dễ
vì có thể không tài giỏi,
nhưng rất khó vì đòi buộc mình
làm ngay sự Xin Lỗi, Cảm Ơn,
sự "trần truồng mà không hổ ngươi"
(Gen. 2:25)
để Cáo Mình
chứ không cáo người

(Trang 300)
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Chương 7
Nhân Sự Cho Nội Dung Của Khóa

Và Thẩm Định Khóa
Chương này không bàn tới nhân sự cho việc Tổ

Chức vì sẽ bàn ở chương sau, do đó giới hạn việc trình
bày vào nhân sự cho Nội Dung và việc Thẩm Định
sau khi hoàn tất Khóa.

Cần nói ngay rằng bất cứ ai liên hệ tới khóa đều
phải có ý hướng tạo Bầu Khí thuận tiện cho khóa
viên Xả Cõi Lòng, nhờ vậy họ thêm "thương yêu gần
gũi". Chỉ tạo được Bầu Khí Cởi Mở chân thật như
vậy khi mỗi người đều khiêm nhường, cố gắng tận
tình, không ẩn ý hoặc nghi ngờ.

I. NHÂN SỰ CHO
NỘI DUNG CỦA KHÓA

Hai thành phần nhân sự bổ túc cho nhau, đó là
linh mục và giáo dân. Không có linh mục trong Khóa
thì đó là tổ chức tâm lý ngoài đời chứ không phải
CTTTHNGD
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mục vụ gia đình trong Hội Thánh, nhưng nếu không
có giáo dân thì đó là nhà tu chứ không phải gia đình.
Từ lúc khai sinh Chương Trình Thăng Tiến Hôn

Nhân Gia Đình, linh mục sáng lập chỉ mở Khóa do
Đấng Bản Quyền thỉnh mời. Vậy linh mục sở tại là
nòng cốt trong việc quyết định và tổ chức Khóa, cũng
như việc duy trì sau Khóa để ích lợi cho các linh hồn.
Nói vậy không phải giáo dân thụ động, trái lại từ
những năm đầu của Chương Trình, nhiều nơi do các
cặp song nguyền đạo đạt lên đấng bản quyền, kiên
tâm nhẫn nại trong CẦU NGUYỆN, Hy Sinh, và Trình
Bày nên các ngài đã tổ chức Khóa. Những cặp tiên
phong này tương tự như các tín hữu trong sách Tông
Đồ Công Vụ, sau khi dự Khóa ở một nơi thì họ tản
mát đến tiểu bang hay quốc gia khác vì việc làm hay
vì hoàn cảnh. Khi đến địa điểm mới thì họ "loan báo
tin mừng" về ích lợi của Khóa và của Chương Trình.

Nói cách khác, linh mục và tín hữu là hai thành phần
khẩn thiết trong Khóa và Chương Trình.

A. Các Linh Mục Cần Thiết Cho Khóa
Tối thiểu cần một linh mục, trung bình cần từ ba

đến năm vị, không có mức tối đa vì trong Bí Tích Cáo
Giải và nhất là trong Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời
càng nhiều càng sốt sắng. Để dễ trình bày thì dùng
hai cách để nói lên sự cần thiết về một linh mục, đó
là cần thiết theo nhiệm vụ và theo Thời Khóa Biểu.

1. Linh mục cần thiết theo trách nhiệm
Bốn loại trách nhiệm cần sự hiện diện của linh

mục trong Khóa, đó là:
a) Vị Linh Nguyền Của Mỗi Khóa. Nếu không

có Cha Xứ thì không có Giáo Xứ tuy vốn có tín hữu,
cũng vậy không có linh mục thì không có Khóa
TTHNGĐ. Linh mục là linh hồn, nội dung, tinh thần,
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là chiều sâu của Khóa. Vị Linh Nguyền của Khóa
chịu trách nhiệm mời các linh mục cho các phần
chuyên biệt của Khóa. Cặp Trưởng Ban Tổ Chức có
thể mời thay nhưng là "thay" khi được ủy nhiệm thôi.
Khi không có các linh mục vào các phần vụ riêng biệt
thì Vị Linh Nguyền sẽ chịu mọi trách nhiệm liên hệ
tới phần vụ của linh mục.

b) Các Linh Mục Cử Hành Bí Tích. Khóa có Bí
Tích Hòa Giải và các Thánh Lễ, nên Cha Linh
Nguyền hoặc Cặp Trưởng Ban Tổ Chức Khóa cần
mời đủ linh mục cho các việc thánh này.

c) Các Linh Mục Hướng Dẫn Kinh Thánh. Linh
mục là những vị chính đáng để hướng dẫn 20 phút
Kinh Thánh làm Nền Tảng cho mỗi Buổi, tuy trường
hợp ngoại lệ có thể là một cặp song nguyền chia sẻ
một đoạn KT nào đó.

Cần mời bốn vị chia sẻ bốn đoạn KT làm Nền
Tảng cho bốn Buổi trong Khóa. Vì là Nền Tảng chứ
không là buổi học hỏi KT nên cần giới hạn vào 20
phút, kẻo thiệt thòi cho khóa viên vì thiếu giờ Diễn
Giải và Xả Cõi Lòng là phần cốt yếu để chữa bệnh tâm
lý.

d) Các Linh Mục Diễn Giải. Khóa có sáu lần
diễn giải, mỗi lần chia làm hai, nên có thể cần sáu
linh mục và sáu cặp. Thực tế có thể ba linh mục và
ba cặp, điều quan trọng không phải nhiều hay ít số
người, mà cần người hiểu biết và có kinh nghiệm chữa
bệnh tâm lý.

e) Các Linh Mục Mời Tự Nói. Đây là "lõi tủy"
của Khóa. Người tham dự thay đổi nhiều ít tùy theo vị
hướng dẫn có tạo được BẦU KHÍ TÂM LÝ ĐẠO
ĐỨC THUẬN TIỆN hay không. Bầu khí sẽ thuận tiện
nếu khóa viên hăng say Xả Cõi Lòng và sẽ bất tiện
nếu họ yên lặng thụ động, không ai "trần truồng" như
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Lời Kinh Thánh làm Nền Tảng tối thứ Sáu, vì họ còn
"hổ ngươi" kiêu ngạo, thiếu khiêm nhường.
Nếu mỗi Khóa được ba linh mục tận tâm, hiểu biết

tâm lý, có kinh nghiệm, luân phiên Mời Tự Nói, và
có các cặp chuyên biệt trợ lực, thì đó là điều lý tưởng.
Khi thiếu thì Vị Linh Nguyền của Khóa phải chịu
trách nhiệm về phần quan trọng nhất này. Ngài có
thể vắng mặt trong các phần khác nhưng luôn cần
hiện diện trong phần Mời Tự Nói như trong các Bí
Tích vậy.

2. Linh mục cần thiết cho Khóa
theo Thời Khóa Biểu

Khi thiếu linh mục thì tối thiểu cần một linh mục
cho mọi việc như đã nói. Khi có linh mục thì theo
Thời Khóa Biểu sẽ cần các vị sau:

a) Tối thứ Sáu. Cần ba linh mục:
(i) Vị nhân danh Hội Thánh tuyên bố khai mạc Khóa.
(ii)Vì tối nay rất nhiều thời giờ nên cần ghép việc

hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng và việc Diễn Giải
Tâm Lý làm một, nên nếu có linh mục nắm vững mục
đích và phương pháp của Khóa để làm hai việc một
lúc thì tốt, bằng không thì có thể một cặp song nguyền
làm việc này.

Nếu tối nay sai lệch mục đích và phương pháp thì
toàn Khóa sẽ chịu ảnh hưởng, thiệt thòi cho người
tham dự, mất uy tín, sẽ ít hay không có người dự các
Khóa sau.

(iii) Vị Mời Tự Nói. Nên có một cặp mời chung với
linh mục.

b) Sáng thứ Bẩy. Cần năm linh mục, (1) Vị
hướng dẫn Cầu Nguyện Ban Sáng, (2) Vị hướng dẫn
Linh An, (3) Vị hướng dẫn Kinh Thánh, (4) Vị diễn
giải, (5) Vị Mời Tự Nói theo cách thức riêng biệt của
sáng thứ Bẩy, nhất là cần Linh mục trong nghi thức
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kết thúc "Giữa Lòng Đời".
Việc số (1) và (2) ưu tiên là linh mục, khi thiếu thì

một cặp thay thế; ba việc sau cần linh mục và các cặp
cùng đảm trách.

c) Chiều thứ Bẩy. Cần 3 đến 7 linh mục, (1) Vị
hướng dẫn Kinh Thánh (2) Vị diễn giải chung với
một cặp, (3) Vị hướng dẫn cách thức Cáo Giải theo
Đoàn Sủng của Chương Trình, (4) Nhiều Vị trong Bí
Tích Hòa Giải, (5) Vị giảng thuyết chuyên biệt trong
Thánh Lễ Hòa Giải và Tha Thứ, (6) Vị mời Dâng
Của Lễ, tức là khóa viên đoan nguyền Tha Thứ và
Xin Lỗi lúc Dâng Của Lễ, (7) Vị Chánh Tế.

d) Tối thứ Bẩy. Cần ba linh mục, (1) Vị hướng
dẫn Kinh Thánh, (2) Vị diễn giải chung với một cặp,
(3) Vị đảm trách nhiều việc trong phương pháp riêng
của tối nay, cùng với các cặp chuyên môn và toàn thể
trợ nguyền, càng nhiều càng ích lợi, như trình bày
trong phần về "Mời Tự Nói".

e) Sáng Chúa Nhật. Cần năm linh mục, (1) Vị
hướng dẫn Cầu Nguyện Ban Sáng, (2) Vị hướng dẫn
Linh An, (3) Vị hướng dẫn Kinh Thánh, (4) Vị diễn
giải, (5) Vị Mời Tự Nói theo cách thức riêng biệt của
sáng Chúa Nhật, và cần linh mục trong nghi thức kết
thúc "Đoan Nguyền, Cầu Nguyện, Hy Sinh".

f) Chiều Chúa Nhật. Cần 3 đến 6 linh mục, (1)
Vị diễn giải chung với một cặp, (2) Vị nêu lên Niềm
Tin và Ý Chỉ trước khi Làm Phép Ảnh, Huy Hiệu,
v.v. (3) Vị giảng thuyết trong Thánh Lễ Thệ Hôn Một
Đời, (4) Vị Chánh Tế, nhận lời Thệ Hôn và ủy nhiệm
các cặp ra đi làm việc Tông Đồ Song Đôi, (5) Vị chủ
tọa Tiệc Mừng Cana và dâng Lời Nguyện Hợp Nhất.
(6) Nhiều Vị tham dự nghi thức Tiệc Mừng Cana.



184 II: TỔ CHỨC KHÓA CĂN BẢN

B. Các Cặp Cần Thiết
Cho Nội Dung Của Khóa

Trước tiên đưa ra điều kiện để một cặp có thể
thuộc Ban Nội Dung, sau đó cũng như linh mục ở
trên, dùng hai cách để nói về một cặp, đó là cần thiết
theo nhiệm vụ và cần thiết theo Thời Khóa Biểu.

1. Điều kiện để một cặp thuộc Ban Nội Dung.
Như đã viết ở phần Nền Tảng, Chương Trình

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình giải quyết vấn đề
tâm lý trên căn bản đạo đức, vậy rất cần nội tâm đạo
đức và lòng nhiệt thành hăng say. Nhưng để làm việc
trong Ban Nội Dung thì cần thêm tinh thần ham học
hỏi, đọc sách vở tài liệu, ưa thích trầm ngâm suy nghĩ,
và thoải mái hội họp để cầu nguyện cũng như để chia
sẻ những cảm nghiệm.
Thành phần Nội Dung của Chương Trình được gọi

là Trường Nội Dung (TND) hay Trường Diễn Giải
(TDG).
Để nắm vững Đoàn Sủng, Nền Tảng và Phương

Pháp riêng biệt của Chương Trình thì cần có Cặp Đặc
Trách Trường Nội Dung (ĐT/TND). Dưới sự hướng
dẫn của Cha Linh Nguyền liên hệ, cặp ĐT/TND cần
mở "Trường Nội Dung" thường xuyên, thí dụ hàng
tuần hoặc đều đặn hai lần mỗi tháng. Chỉ trở thành
các nhà chuyên môn với điều kiện kiên tâm học tập
liên tục.
Vì lý do chuyên nghiệp của các cặp trong Trường

Nội Dung mà không thể luân phiên cho mọi cặp đều
diễn giải trong Khóa, cũng như người ở trong Ban Tổ
Chức thì không nhất thiết phải ở trong Trường Nội
Dung vì người đó có khả năng tổ chức hơn là diễn
giải cũng như người khác có thể diễn giải mà không
thể tổ chức. Nói chung, mỗi khóa có thể thay đổi
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nhân sự tổ chức mà rất khó thay đổi nhân sự nội dung
vì cần khả năng chuyên nghiệp. Khi đảm nhận nội
dung nhiều lần thì "nghề dạy nghề", mình trở thành
chuyên nghiệp lúc không ngờ.
Để một cặp thuộc Trường Nội Dung thì cần sự

chấp thuận của Cha Linh Nguyền, của đa số thành
viên trong Trường Nội Dung bằng cách bỏ phiếu.
Quan trọng hơn nữa là cặp này cần học hỏi ít là sáu
tháng, sau đó làm phụ với một cặp chính trước khi
tự đảm trách nội dung trong Khóa. Vì bất cứ lý do gì
mà thiếu thận trọng thì dễ thiệt thòi cho khóa viên,
họ biến thành nạn nhân của người chưa có kinh
nghiệm, nhất là kinh nghiệm về tâm lý. Ngoài ra, điều
tiên quyết vốn là Khiêm Nhường CẦU NGUYỆN.
Bản trắc nghiệm xem mình tin tưởng vào Ơn Chúa

hay vào sức mạnh mình, xem muốn thay đổi mình hay
chỉ muốn thay đổi người khi vào Trường Nội Dung,
đó là mình có dễ Xin lỗi không? Mình thực hành thế
nào là Đoàn Sủng "Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc
Làm"? Mình Biết lỗi hay là chối lỗi? Nhận lỗi hay là
chạy lỗi? Xin lỗi hay là đổ lỗi? Sửa lỗi hay là hạch
lỗi? (Coi lại chương 2 ở trên).
Thực tế cần 6 đến 8 cặp vào Trường Nội Dung.

Nếu mở Trường Nội Dung để huấn luyện thì nên
thêm phụ tá, tức là 12 đến 16 cặp chịu trách nhiệm
Nội Dung của Khóa cho mỗi Miền, mỗi quốc gia hay
mỗi lục địa. Nói 6 đến 8 cặp vì Khóa có 6 Buổi, thêm
cặp Trưởng và Phó của Ban Tổ Chức.

2. Các Cặp cần thiết theo nhiệm vụ
của Nội Dung trong Khóa

a) Cặp Trưởng Ban Tổ Chức Mỗi Khóa. Dưới
Linh Mục Linh Nguyền là Cặp Trưởng Ban Tổ Chức.
Cặp này có thể là Cặp Chủ Nguyền, Phó Nguyền Nội
Vụ, hay một cặp chuyên nghiệp, chỉ đặc trách Trưởng
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Ban Tổ chức Khóa thôi. Dẫu trường hợp nào thì cặp
Trưởng Ban Tổ Chức phải nắm vững cả Điều Hành
và Nội Dung của Khóa để khi khẩn cấp có thể cùng
với Cha Linh Nguyền điền khuyết vào mọi phần vụ,
nhờ vậy Khóa vốn ích lợi cho người tham dự.

Cặp phụ tá trưởng ban tổ chức cũng cần những
khả năng như cặp trưởng ban để thay thế cho nhau.

b) Các Cặp Diễn Giải. Khóa có sáu Buổi nên cần
6 cặp, nếu mỗi Buổi có hai cặp thì cần 12 cặp
diễn giải. Một cặp đã trình bày một chủ đề nhiều lần
thì nên thay đổi sang chủ đề khác, nhờ vậy là chuyên
viên của cả Khóa chứ không chỉ là chuyên viên của
một phần.

c) Các Cặp Mời Tự Nói. Như trình bày ở trên,
linh mục thích hợp nhất cho việc Mời Tự Nói vì đây
là phần phối hợp từ tâm lý tới đạo đức, tự nhiên tới
siêu nhiên. Nhưng cũng cần có các cặp vì Khóa gồm
cả vợ VÀ chồng, nhất là lúc Xả Cõi Lòng. Khi tha
thiết bộc lộ tâm tư, "trần truồng mà không hổ ngươi"
theo Chúa tác động thì có thể phản ứng rất bất ngờ.
Lúc đó nữ sẽ dễ dàng hơn cho nữ trong việc Chạm
Tay Chữa Lành (Healing Touching) và Choàng Tay
Chữa Lành (Healing Hugging).

Vì đây là phần thâm sâu nhất và khó khăn nhất,
nên cặp nào chịu trách nhiệm thì vừa là vinh dự vừa
là bổn phận nặng nề. Mỗi Trường Nội Dung có ít là
hai, trung bình là bốn, và nhiều là sáu cặp chuyên
biệt cho việc Mời Tự Nói.

Những cặp cùng Mời Tự Nói với linh mục phải
CẦU NGUYỆN, sống chân thật "Yêu Thương Gần
Gũi bằng Việc Làm". Sau đó cần nghiên cứu các tài
liệu, rồi thực tập dần trước khi tự lực Mời Tự Nói.
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3. Các Cặp cần thiết theo Thời Khóa Biểu
về Nội Dung trong Khóa

Các cặp cần thiết cho Nội Dung theo Thời Khóa
Biểu như sau:

a) Tối thứ Sáu. Cần hai cặp: (*1) Vì tối nay rất
thiếu thời giờ nên cần ghép việc hướng dẫn Kinh
Thánh Nền Tảng và việc Diễn Giải Tâm Lý làm một,
nên nếu có linh mục nắm vững mục đích và phương
pháp của Khóa để làm hai việc một lúc thì tốt, bằng
không thì một cặp làm việc này.

Nếu tối nay sai lệch mục đích và phương pháp của
Khóa thì toàn Khóa sẽ chịu ảnh hưởng, thiệt thòi cho
người tham dự và mất uy tín.
(*2) Cặp Mời Tự Nói chung với linh mục.

b) Sáng thứ Bẩy. Cần 3 đến 5 cặp, (1) Cặp hướng
dẫn Cầu Nguyện Ban Sáng khi thiếu linh mục, (2)
Cặp hướng dẫn Linh An khi thiếu linh mục, (3) Cặp
hướng dẫn Kinh Thánh khi thiếu linh mục, (4) Một
hoặc hai cặp diễn giải, có thể có linh mục, (5) Một
hoặc hai cặp cùng với linh mục để Mời Tự Nói theo
cách thức riêng biệt của sáng thứ Bẩy.

c) Chiều thứ Bẩy. Cần ba cặp, (1) Cặp hướng
dẫn Kinh Thánh khi thiếu linh mục, (2) Cặp diễn giải
chung với linh mục, (3) Cặp mời Dâng Của Lễ theo
cách thức chuyên biệt của Thánh Lễ Hòa Giải và
Tha Thứ khi thiếu linh mục.

d) Tối thứ Bẩy. Cần 3 đến 5 cặp, (1) Cặp hướng
dẫn Kinh Thánh khi thiếu linh mục, (2) Một hoặc hai
cặp diễn giải chung với linh mục, (3) Một hoặc hai
cặp cùng với linh mục đảm trách nhiều việc theo
phương pháp riêng của tối nay, cùng với toàn thể trợ
nguyền, càng nhiều càng ích lợi, như trình bày trong
phần về "Mời Tự Nói".
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e) Sáng Chúa Nhật. Cần năm cặp, (1) Cặp
hướng dẫn Cầu Nguyện Ban Sáng khi thiếu linh mục,
(2) Cặp hướng dẫn Linh An khi thiếu linh mục, (3)
Cặp hướng dẫn Kinh Thánh khi thiếu linh mục, (4)
Một hoặc hai cặp cùng với linh mục để diễn giải, (5)
Một hoặc hai cặp cùng với linh mục để Mời Tự Nói
theo cách thức riêng biệt của sáng Chúa Nhật.

f ) Chiều Chúa Nhật. Cần vài cặp, (1) Một hoặc
hai cặp diễn giải chung với linh mục, (2) Cặp giới
thiệu Ban Điều Hành lên Đoan Nguyền trong Khóa
đầu tiên của nơi tổ chức Khóa.

Thật ra chiều Chúa Nhật cần nhiều cặp nhưng
thuộc về điều hành nhiều hơn nội dung.

Trên đây nêu lên chiều hướng cần theo hơn là ấn
định con số bất biến. Mỗi Khóa và mỗi địa phương
sẽ thích ứng tùy hoàn cảnh, nhưng cần quân bình,
thay đổi không do thị hiếu riêng tư mà vì ích lợi HƠN
cho các cặp dự Khóa.

II. VIỆC THẨM ĐỊNH KHÓA

Thẩm Định (Evaluation) là việc cần thiết,
nên ở đây đưa ra ba mẫu thẩm định,

mẫu cho Ban Điều Hành,
mẫu cho Trợ Nguyền,

và mẫu cho Khóa Viên.
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A. BAN ĐIỀU HÀNH THẨM ĐỊNH

Khóa #.........,  Tại: ……………, Ngày……………
Giống như Tờ Thẩm Định "B" của Trợ Nguyền,

cộng thêm những nhận xét dưới đây.

I. TRƯỚC KHÓA:

1. Họp riêng Ban Điều Hành để chuẩn bị Hồi Tâm
Trợ Nguyền và Sáng Kiến Tổ Chức cho Khóa:

a. Ưu điểm nên theo cho Khóa sau: …………..……..
.…………………………………………….………
.…………………………………………….………

b. Điều nên tránh: …………………………...……….
…………………………………………….……….
…………………………………………..…………

2. Hồi Tâm Trợ Nguyền và Chia Công Tác:
a. Ưu điểm nên theo cho Khóa sau:………………….

……………………………………………………..
……………………………………..………………

b. Điều nên tránh:…………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………..……………

II. TRONG KHÓA:
1. Nội Bộ BĐH: (1). Tình đoàn kết; (2). Đức tin nhìn
thấy Chúa qua Vị Thay Mặt Chúa, qua các Thành
Viên trong BĐH, trong Trường Nội Dung, qua Trợ
Nguyền, và qua Khóa Viên; (3). Phân Công Rõ Rệt
CTTTHNGD
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và Chu Toàn Nhiệm Vụ nhận lãnh; (4). Thương yêu
và Kính trọng nhau, v.v.:

a. Ưu điểm nên theo cho Khóa sau: ………………..

……………………………………………………

b. Điều nên tránh: ………………………………….

………………………………………………….

2. Nhận xét riêng về Khóa này:

a. Ưu điểm:……………………….………………….

……………………………………………………..

b. Điều nên tránh:…………………………………….

……………………………………………………..

III. SAU KHÓA:

BĐH cần làm gì để Khóa sau: (1). Có Chúa, có Hồn
Tông Đồ Song Đôi hơn? (2). Ích lợi cho Khóa Viên
hơn? (3). Có nhiều Trợ Nguyền hơn? (4). Có Sáng
Kiến để Tiến triển hơn trong Phân Công và Chu Toàn
Nhiệm Vụ? (5). Việc lấy Khóa Viên cho Khóa sau?
(6). Việc lập Liên Gia, giữ Ơn Thánh lâu dài? v.v.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………

(Viết thêm trên giấy khác nếu cần)

Cho tên và số điện thoại để dễ chia sẻ:

……………………………………………………🔲
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B. TRỢ NGUYỀN THẨM ĐỊNH.

Khóa #.........,  Tại: ……………, Ngày……………

Sau Cơm Trưa Chúa Nhật trong Khóa xin vì Hồn
Tông Đồ Song Đôi mà mỗi Trợ Nguyền dành ít phút
TRƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA, trả lời các câu hỏi dưới
đây để CẢM TẠ CHÚA và GÓP Ý XÂY DỰNG để Ích
Lợi Hơn cho Khóa sau.

I. TRỢ NGUYỀN TIẾP RƯỚC
VÀ TƯƠI CƯỜI PHỤC VỤ KHÓA VIÊN:

1. Ưu điểm nên giữ:
………………………………….………………….

……………………………………………………..

2. Điều nên tránh:…………………………………….

……………………………………………………..

II. HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI
Thí dụ: (1). Tích cực nhận giờ phân chia Cầu Nguyện
trước Thánh Thể và viết Hoa Thiêng trong Nhà
Bêtania; (2). Đến sớm để Cầu Nguyện sáng Thứ Bẩy
về "Bông Hồng Hy Sinh Trao Tặng Cho Khóa", và sáng
Chúa Nhật để Cảm Tạ về "Bông Hồng Tươi Đẹp Con
Nhận Được Từ Khóa"; (3). Ở lại trễ đêm Thứ Bẩy để
Trao Hoa Thật và Chúc Bình An Gio-Đăng; (4). Văn
Nghệ mỗi Bữa Ăn theo Chủ Đề riêng, như Cái Hay
Ban Đầu, Giữa Lòng Đời, Bông Hồng Cảm Thông,
Song Nguyền Cho Con, Tông Đồ Song Đôi, v.v., hay
bất cứ điều gì cần GÓP Ý để khá hơn.

1. Ưu điểm nên giữ:
………………………………….………………….

……………………………………………………..
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2. Điều nên tránh:…………………………………….

……………………………………………………..

III. DIỄN TIẾN TRONG
PHÒNG SONG NGUYỀN

Phần Chính Yếu, tức là nội dung của khóa xảy ra
trong phòng này nên chỉ góp ý nếu trực tiếp mắt thấy
tai nghe chứ không gián tiếp qua người khác.

1. Điều Hay, kết quả tốt cho khóa viên:
………………………………….………………….

……………………………………………………..

2. Điều Dở, kết quả xấu cho khóa viên:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

IV. SÁNG KIẾN TỔ CHỨC, NỘI DUNG,
PHÂN NHIỆM, TINH THẦN PHỤC VỤ,

hay bất cứ điều gì ích lợi cho Khóa sau:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………

(Viết thêm trên giấy khác nếu cần)

Cho tên và số điện thoại để dễ chia sẻ:

……………………………………………………🔲
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C. KHÓA VIÊN THẨM ĐỊNH.

Khóa #.........,  Tại: ……………, Ngày……………

Để ích lợi cho Khóa sau, xin Quý Anh Chị góp ý:

I. VIỆC TIẾP ĐÓN VÀ GIÚP ĐỠ KHI CẦN:

1. Điều hài lòng. (Thí dụ: Chỉ dẫn lúc vừa tới, phòng
ốc, việc bất ngờ, điện thoại, thuốc, nước, v.v.):

………………………………….………………….

……………………………………………………..

2. Điều đề nghị sửa đổi:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

II. TRONG PHÒNG SONG NGUYỀN:

1. Điều ích lợi. (Thí dụ chiều sâu đạo đức, về hiểu
biết tâm lý, về ý chí thực hành, về bầu khí cầu nguyện
và thông cảm, phương pháp làm việc, v.v.):

………………………………………………………..

………………………………………………………..

2. Điều đề nghị thay đổi để Khóa sau tốt hơn:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

III. CÁCH TỔ CHỨC, ĂN UỐNG, GIÚP VUI:

1. Điều hài lòng: ………………….………………….

……………………………………………………..
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2. Điều đề nghị sửa đổi:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

IV. ĐIỀU GÂY CHÚ Ý CHO MÌNH:

1. Thêm Ơn Thánh, thoải mái, muốn thực hành để
giữ mãi:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

2. Bực dọc, đề nghị sửa đổi:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

3. Linh tinh. (Bất cứ điều gì muốn nói để Tạ Ơn Chúa,
Khích lệ nhau, hay để Thay đổi cho ích lợi về sau):

………………………………………………………..

…..……………………………………………………

…..……………………………………………………

(Viết thêm trên giấy khác nếu cần)

Cho tên và số điện thoại để dễ chia sẻ:

……………………………………………………🔲
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Chương 8
Thời Giờ, Phân Công

Và Sắp Xếp Trong Khóa Căn Bản
Các điểm trong chương này có mục đích tạo ra

Bầu Khí thuận tiện cho việc Cởi Mở của khóa viên.
Nhưng việc bên ngoài là phản ảnh tâm tình bên trong
của ban tổ chức và của trợ nguyền. Vậy ai liên hệ tới
Khóa thì cần có tâm tình "thương yêu gần gũi" để
tạo ra Bầu Khí "Thương Yêu Gần Gũi" cho Khóa.
Nhờ sống trong bầu khí "Thương Yêu Gần Gũi" 48
tiếng đồng hồ mà khóa viên có thể Xả Cõi Lòng
trong khiêm nhường, chân thật, và cởi mở.

Để tạo Bầu Khí Đầm Ấm Cởi Mở thì chương này
gồm phần A về thời giờ, phần B về phân công, phần
C về sắp xếp phòng sở và các nhãn hiệu cũng như
Huy Hiệu, v.v.
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A. THỜI KHÓA BIỂU
TRONG KHÓA CĂN BẢN

Thời giờ rất khắt khe trong Khóa, vì chỉ hai ngày,
trong 48 tiếng đồng hồ, mà muốn thay đổi tận gốc rễ
ý nghĩ và việc làm không phải chỉ của một người, mà
của hai vợ chồng! Nên rất cần thận trọng để giờ của
mục trước không lấn át sang giờ của mục sau.

I. Thời Khóa Biểu Tối Thứ Sáu
Thường mời khóa viên có mặt lúc 6 giờ tối thứ Sáu,

nhưng thực tế không được như vậy. Do đó nếu thiếu
thận trọng thì không đủ thời giờ cho 10 mục của tối nay
như sau:
(1). Khai mạc (cần rất thận trọng vì DỄ KÉO DÀI,
lấn sang phần chính về Nội Dung tiếp theo)

*1. 6:45-6:50 (5’): Khóa viên so hàng và được hướng
dẫn vào Phòng Song Nguyền.

*2. 6:50-6:55 (5’): Xướng ngôn viên Giới Thiệu các
thành phần (Cần RẤT THẬN TRỌNG vì dễ kéo dài
phần này).

*3. 6:55-7:05 (10’): Trình bày về Lịch Sử, Mục Đích
và Điều Kiện tham dự Khóa.

*4. 7:05-7:12 (7’): Chào Mừng và Tuyên Bố Khai
Mạc của Đấng Bản Quyền.

*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn
Phối cho khóa viên.

*6. 7:19-7:26 (7’): Vị hướng dẫn nêu lên những lưu ý
về: (a). Tâm trạng, (b). Thực tế, và (c). Tâm lý sẽ xảy ra.

*7. 7:26-7:38 (12’): "Thực hành" Xin Ơn Chúa
Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Vào Khóa.
*8. 7:38-7:45 (7’):

— Trợ nguyền rời khỏi Phòng Song Nguyền, đi cầu
nguyện tại Nhà Bêtania;
— Khóa viên "thở xả hơi" và được chỉ dẫn làm quen
với các tài liệu dùng trong Khóa.
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Nếu thiếu thận trọng thì
Nghi Thức Khai Mạc sẽ dài hơn một giờ!

Khó bắt đầu lúc 6:45pm, và các mục
thường chiếm nhiều giờ hơn dự  tính trên đây.

Khi sai giờ thì có hai thiệt thòi, đó là:
(a). Lấn vào giờ Nội Dung chính sẽ theo sau;
(b). Ngủ trễ nên thứ Bẩy mệt mỏi, ít kết quả.

Vậy lần nữa, xin rất thận trọng về thời giờ
kẻo giảm ích lợi cho khóa viên.

(2). 7:50-8:10 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(3). 8:10-9:00 (50’): Diễn giải;
(4). 9:00-9:15 (15’): Giải lao;
(5). 9:15-9:25 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi, không
phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến để tâm
lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng và bình an HƠN;
(6). 9:25-9:35 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa nên biết
mình HƠN.
(7). 9:35-9:40 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25)
(8)-(9). 9:40-9:55 (15’): Mời gọi theo Phương Pháp
Phân Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô, để khóa viên
tình nguyện lên Xả Cõi Lòng.

Tối thứ Sáu MẤT NHIỀU THỜI GIỜ HƠN cho những
mục từ số #6 đến số #10. Phần lớn chưa quen với
Phương Pháp Cảm Nghiệm, nên nếu Vị Hướng Dẫn
không NHẪN NẠI thì hầu như muốn buông xuôi.
(10). 9:55-10:40 (45’): Khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
xin Thánh Gia chứng giám, để Xin lỗi và Cảm Ơn
bạn đời. Đây là lúc khóa viên nhìn nhận mình có hình
ảnh Chúa (God's Form), nhưng vì tự ái nên hình ảnh
này bị lệch lạc (deformed), nay nhờ khiêm nhường
CTTTHNGĐ
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Xả Ra mà có thể sửa lại, chỉnh hình (reformed).
Việc làm theo Kinh Thánh "trần truồng mà không

hổ ngươi" là Đoàn Sủng của Chương Trình, và là điều
khó khăn trong Khóa, nên đòi hỏi Vị Mời Tự Nói
nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm để khôn ngoan,
thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.
Thoáng nhìn thì mục (5) đến (9) tưởng như không

cần, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó thiếu
Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc đó Khóa
giống như các cuộc hội thảo khác chứ không đi theo
Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.

Mục quan trọng nhất, số (10), về Xả Cõi Lòng, lại
buộc phải xảy ra sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng
kẻo lấn át mất giờ.

Xả Cõi Lòng giống như giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần
rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ".
Tối thứ Sáu khóa viên thường tới trễ (có khi trợ

nguyền cũng vậy), Nghi Thức Khai Mạc ngoại lệ, chưa
quen Phương Pháp Cảm Nghiệm, và với tâm trạng xã
giao, v.v., nên ít khi chấm dứt trước 11 giờ khuya. Do
đó lại càng cần thận trọng về thời giờ.

II. Thời Khóa Biểu Sáng Thứ Bẩy
Thiếu thận trọng thì không đủ thời giờ cho 12 mục

trong sáng thứ Bẩy như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng Hy Sinh con TRAO TẶNG là…"
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Vì sáng nay nhiều khóa viên còn khép kín, nên
việc trợ nguyền "nói ra" cần thiết để xin Ơn, mà còn
cần thiết để tạo Bầu Khí cho khóa viên dễ Xả Ra.
(2). 8:00-8:50: Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song
Nguyền.

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh của mình].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn đoạn Kinh Thánh
làm Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải, thường chia làm hai
phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi,
không phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến
để tâm lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng, bình
an HƠN;
(8). 10:50-11:00 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình
HƠN.
(9). 11:00-11:05 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ
và khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi";
(10). 11:05-11:10 (5’): Cách thức giúp khóa viên "thuộc
lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra để
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.
(11). 11:10-11:20 (10’): Hướng dẫn cách thức Lên Tự
Nói đặc biệt của Sáng Thứ Bẩy, khác với các Buổi khác.
(12). 11:20-12:00  (40’):
— Mời gọi theo phương pháp Phân Biệt Thần Loại của
Thánh I-nha-xi-ô, để khóa viên tình nguyện lên
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Xả Cõi Lòng.
— Khóa viên thực sự Xả Cõi Lòng, có Thánh Gia
chứng giám, để nói với bạn trăm năm rằng mình Xin
lỗi và Cảm Ơn, nghĩa là nhìn nhận bạn có hình ảnh
Chúa như mình.
** Cách thức Xả Cõi Lòng sáng thứ Bẩy chỉ giống
tối thứ Sáu chừng 50%, còn phân nửa là riêng biệt
của sáng nay mà thôi.

Đây là Đoàn Sủng hay là Đặc Điểm của Chương
Trình, và là điều khó khăn trong Khóa, nên cũng đòi
hỏi người hướng dẫn nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm
để khôn ngoan, thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.

Các mục từ số #7 đến số #11 tưởng như không
cần thiết, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó
thiếu Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc
đó Khóa giống như các cuộc hội thảo khác chứ không
đi theo Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.

Mục quan trọng nhất, số #12, lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất
giờ.

Xả Cõi Lòng giống như giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần rất
thận trọng kẻo lấn át mất giờ".

III. Thời Khóa Biểu Chiều Thứ Bẩy
Việc làm thì nhiều mà thời giờ thì chỉ có từ 1 giờ

30 đến 5 giờ 30, tức 4 tiếng. Thật ra thời giờ này lệ
thuộc vào giờ ăn trưa, vì nơi ăn lúc 12 giờ, nơi lúc 12
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giờ 30. Nếu ăn lúc 12 giờ 30 thì bắt đầu sớm nhất là
1 giờ 45, các việc như sau sau:
1. 1:45 - 2:00 (15’): Giải nghĩa về Huy Hiệu Tình Yêu;
2. 2:00 - 2:25 (20’): Kinh Thánh làm Nền Tảng;
3. 2:25 - 3:40 (1:15’): Diễn Giải ba mục khác nhau;
4. 3:40 - 4:00 (20’): Giải lao để thực tập Ý Chí Tự Chủ;
5. 4:00 - 4:15 (15’): Hướng dẫn việc Đền Tội

theo Đoàn Sủng của Chương Trình;
6. 4:15 - 4:45 (30’): Xưng Tội

(tùy theo số người xưng tội nhiều hay ít);
7. 4:45 - 6:00 (1:15’) (thường dài hơn 1:15’, tùy theo
nhiều hay ít khóa viên Dâng Của Lễ "Tha Thứ và Xin
Lỗi"): Lễ VÀ Dâng Của Lễ Tha Thứ (cần dành nhiều
thời giờ cho những ân hận thâm sâu thường xảy ra
trong Phần Dâng Của Lễ).

Tổng cộng cần trên 4 giờ, đó là không kể thời giờ
chuyển tiếp từ phần này qua phần khác. Vậy xin mỗi
Vị rất ý thức về thời giờ, kẻo mình thêm một phút là
việc kế tiếp thiếu một phút.

Điều cần thiết không phải chỉ là nói, mà cần thời
giờ tạo BẦU KHÍ để Khóa viên suy nghĩ, thấm nhiễm,
rồi Xả Cõi Lòng Ra, nhờ vậy từ kiêu ngạo chuyển
thành khiêm nhường, trước tự ái không xin lỗi, nay
ân hận xin lỗi, v.v.

IV. Thời Khóa Biểu Tối Thứ Bẩy

Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 16 mục
trong tối thứ Bẩy như sau:
(Có nơi ăn tối lúc 5:30 PM, nơi khác lúc 6:00 PM, nên
cần xê dịch cho thích hợp)
(1). 7:00-7:20 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng.
[Ít khi xong KT trước 7:30, vì bầu khí tối nay rất khó
bắt đầu như giờ ấn định]
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(2). 7:30-8:00 (30’): Trình bày về Nền Tảng và Điều
kiện để tăng thêm Cảm Thông
(3). 8:00-8:20 (20’): Áp dụng Cảm Thông vào thực
tế hàng ngày, như cách thức diễn tả Cảm Ơn, Lắng
nghe, hoặc Tìm hiểu nhau, v.v.
(4). 8:20-8:50 (30’): Áp dụng Cảm Thông vào Việc
Chăn Gối.
(5). 8:50-9:05 (15’): Giải lao.
(6). 9:05-9:20 (15’): Đọc và hướng dẫn cách thức viết
"Thư Bông Hồng Cảm Thông" để trao cho bạn đời.
(7). 9:20-9:30 (10’): Khóa viên trầm lắng viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người

Bầu khí cầu nguyện.
— Mở nhạc êm dịu để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm
mình nhờ Ơn Chúa để biết mình HƠN.
— Ban Hoa Thiêng mang Hoa Thật vào Phòng Song
Nguyền, đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá giữa phòng,
gồm bó hoa cho vợ và một hoa cho chồng.
(8). 9:30-9:35 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy khóa viên thêm can đảm
"trần truồng mà không hổ ngươi";
(9). 9:35-9:40 (5’): Cách thức giúp khóa viên "thuộc
lòng" không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra để
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

Dưới đây là nét đặc biệt của tối thứ Bẩy:
(10). 9:40-9:45 (5’): Các trợ nguyền vào Phòng Song
Nguyền để cầu nguyện và Chứng Kiến mỗi cặp khóa
viên Trao Bông Hồng Cảm Thông và Xả Cõi Lòng
giữa vợ chồng.
(11). 9:45-9:55 (10’): Vị Hướng Dẫn thực tập để khóa
viên biết nội dung và cách thức Trao Bông (trợ
nguyền quan sát để ôn lại cách giúp khóa viên Xả Cõi
Lòng và Cầu nguyện với họ).
(12). 9:55-10:00 (5’): Phân chia trợ nguyền đồng đều
để mỗi cặp khóa viên đều có trợ nguyền Chứng Kiến.
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Nên phân chia trợ nguyền từ trước, và chuẩn bị
trợ nguyền về nội tâm Cầu Nguyện, cách thức Chứng
Kiến và biểu lộ tâm tình cho phù hợp với hoàn cảnh
lúc đó của mỗi cặp khóa viên.
(13). 10:00-10:15 (15’):

Nghi thức Trao Bông Hồng Cảm Thông
I. Việc cần làm: Vị Hướng Dẫn cần mời mỗi cặp trợ
nguyền: (1). Lên lấy Một Bó Hoa Tươi cho chồng,
và Một Bông Hoa Tươi cho vợ; (2). Tiến đến trước
mặt một cặp khóa viên. Cả nhóm cùng đứng; (3).
Một trợ nguyền nói: "Trong Chúa, nhân danh Hội
Thánh và Chương Trình, xin anh chị khiêm nhường
Xả Cõi Lòng và trao Bông Hồng Cảm Thông cho
nhau. Chúng tôi Hiện Diện để cùng Cầu Nguyện với
anh chị".
II. Lưu ý:
*(1) Mỗi cặp trợ nguyền hay một nhóm 3, 4 trợ
nguyền) Chứng Kiến một cặp khóa viên Xả Cõi Lòng
và ở hẳn với họ trong #10 phút.

Trợ nguyền yên lặng chứng kiến chứ không nói,
không khuyên bảo. Nếu cặp khóa viên nào ít nói thì
trợ nguyền khích lệ đôi lời để họ dễ Xả Cõi Lòng ra
với nhau chứ không nói thay thế họ.

Cầu nguyện ở đây là trợ nguyền yên lặng hiện
diện. Sự hiện diện trong trường hợp này là cầu
nguyện rồi.
*(2) Có cặp xong sớm, tươi cười, có cặp xong trễ, nước
mắt ướt đẫm nên xin trợ nguyền nhẫn nại và dồn vào
nội tâm Cầu Nguyện.
*(3) Bầu khí thường rì rầm vì nhiều nhóm, nhiều tâm
tư bộc phát ra cùng một lúc.
*(4) Dẫu tập dợt kỹ đến đâu thì cũng có trợ nguyền
chưa nắm vững cách thức Chứng Kiến, rời bỏ khóa
viên sớm quá, hoặc nói nhiều quá, mất thời giờ cho
khóa viên nói, v.v.
(14). 10:15-10:35 (20’): Nghi Thức Trao Hoa Thiêng
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Vì Nghi Thức này quan trọng nên cần theo sát tài
liệu "Trao Hoa Thiêng" riêng biệt.

Có nơi làm rất ý nghĩa và ngắn gọn, có nơi tốn giờ,
bị mệt mỏi vì cùng một ý mà lặp đi lặp lại giữa người
cầu nguyện và người làm "MC"

Cần rất cẩn thận
mới có thể xong trong 20 phút

(15). 10:35-10:40 (5’): "Kinh Bông Hồng Cảm
Thông", tức là chỉ dẫn cách thức để mỗi tối vợ chồng
Xin lỗi và Cảm ơn bạn đời, theo Kinh Thánh dạy:
"Chớ để mặt trời lặn rồi mà anh em còn giận" (Eph.
4:26).
(16). 10:45-10:55 (10’):

Nghi Thức Bình An Gio-Đăng
Đây là nghi thức kết thúc, diễn tả mục đích của

Chương Trình là tình "thương yêu gần gũi" cụ thể
giữa trợ nguyền và khóa viên.

Nếu mỗi mục trong 16 mục dài thêm một phút, cộng
với Lời Nhắc Nhở của Ban Tổ Chức, thì dễ quá 11:30
mới xong. Sau đó còn ăn lót dạ, đánh răng, v.v., khi
lên giường thì đã thành sáng Chúa Nhật. Vì vậy xin
MỌI NGƯỜI ĐÚNG GIỜ.

V. Thời Khóa Biểu Sáng Chúa Nhật

Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 12 mục
trong sáng Chúa Nhật như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng tươi đẹp con NHẬN ĐƯỢC từ Anh Chị
(X và Y) là… (tối qua sau giờ Bông Hồng Cảm Thông,
trời lạnh lại mưa lâm râm, trên đường về phòng ngủ,
anh X đã cởi áo khoác cho chị Y, còn chị thì hôn nhẹ
lên trán anh X. Sự thắm thiết này làm con thật cảm
động". v.v.

Cầu nguyện như trên là phản ảnh (feedback), làm
cho mỗi khóa viên thấy mình độc đáo như Chúa yêu
thương từng người một cách độc đáo, mỗi người đều
CTTTHNGD



8� Phân Công, Thời Biểu, Phòng Sở… 205

nổi bật, sáng ngời, có nhân vị riêng biệt. Vì vậy mỗi
trợ nguyền chỉ nêu lên "Một bông hồng con nhận
được", chứ không thể nói "nhiều bông hồng" kẻo lại
nhận chìm mỗi khóa viên xuống.
(2). 8:00-8:50: Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song
Nguyền.

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh địa phương].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn đoạn Kinh Thánh
làm Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải, về "Song Nguyền Cho
Con", thường chia làm hai phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Hướng dẫn cách thức vợ chồng
người này giúp người kia nhìn ra những khuyết điểm
của mình, và cả hai nhìn ra khuyết điểm chung, rồi
chọn MỘT khuyết điểm để Đoan Nguyền Sửa Đổi.
(8). 10:50-11:10 (20’): Từng cặp khóa viên thảo luận,
riêng biệt giữa hai vợ chồng.
(9). 11:10-11:20 (10’): Thao luyện "Phao Cấp Cứu",
để viết ra (1) Đoan Nguyền, (2) Cầu Nguyện, và (3)
Hy Sinh.
(10). 11:20-11:25 (5’): Chuẩn bị để Dâng Mẹ những
"Phao Cấp Cứu".
(11). 11:25-11:50 (25’): Tất cả vây quanh Bàn Thờ
Đức Mẹ, Mời Gọi mỗi cặp khóa viên thành kính nói
lên lời Đoan Nguyền, Cầu Nguyện, và Hy Sinh.
(12). 11:50-12:00 (10’): Cầu nguyện kết thúc (và Phép
Lành Đoan Nguyền khi có Linh Mục).

Xả Cõi Lòng giống như giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
CTTTHNGD
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vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần
rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ".

VI. Thời Khóa Biểu Chiều Chúa Nhật

Chiều Chúa Nhật là một BUỔI (Session) như các
Buổi trong ngày thứ Bẩy hay tối thứ Sáu. Tuy có
nhiều việc phải làm trong chiều nay, nhưng không
thể bỏ phần Nội Dung của Buổi chót này. Chính ra
Buổi này cũng cần 3 giờ 30 phút như các Buổi khác,
nên dẫu ở nước nào hay thời gian nào thì cũng không
thể cắt xén Buổi này ngắn hơn 1:30’, kẻo thiệt hại về
Nội Dung cho người dự Khóa.

Vì chiều Chúa Nhật có nhiều áp lực nên để làm
việc nghiêm chỉnh thì cần:
1. Nhắc nhở khóa viên trang điểm, thu dọn, v.v., mau
lẹ. Đến khóa vì Nội Dung muốn ích lợi nhiều hơn là vì
hào nhoáng bên ngoài.
2. Trợ nguyền và Thân nhân không làm bất cứ điều
gì ở gần Phòng Song Nguyền để tránh ồn ào, như
không thu dọn, chuẩn bị bông hoa, không chụp hình, v.v.
3. Ban Điều Hành và trợ nguyền cần ý thức đây là
Một Buổi cần thiết như các Buổi khác. Nếu mình có
tâm lý buông lơi thì mình tạo ra sự buông lơi cho khóa
viên, trong khi họ cũng đã buông lơi sẵn. Mình cần
tạo lại bầu khí bên ngoài thuận tiện cho người dự
Khóa, chứ không để bên ngoài lôi cuốn, làm mất Nội
Dung bên trong.

Vậy Thời Giờ Chiều Chúa Nhật có những nét tổng
quát như sau:
(1). 12:30-1:30
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a. Ăn Trưa (xong có thể rời ngay);
b. Thu Dọn Đồ Cá Nhân;
c. Trang Điểm cho Đại Lễ Thệ Hôn.

(2). 1:30-3:00 Trình bày Chủ Đề (6 điểm);
(3). 3:00-3:30 Thực Tập Nghi Lễ,

sau khi phát Văn Bằng, Nến Thiêng, v.v.
(4). 3:30-4:00 Chụp hình;

Chuẩn bị Lễ.
(5). 4:00-5:30 LỄ THỆ HÔN MỘT ĐỜI
(6). 5:30-6:00 Phát Biểu Cảm Nghiệm

Sau Khi Dự Khóa
(7). 6:00-7:00  TIỆC MỪNG CANA. BẾ MẠC.

**Lưu Ý Khi Xếp Thời Khóa Biểu
1. Thời Khóa Biểu cho sáu Buổi trên đây là gợi

ý. Mỗi địa phương và mỗi Khóa có thể thích ứng để
giữ vững Nội Dung, miễn sao ích lợi cho khóa viên
chứ không theo thị hiếu cá nhân. Khóa tổ chức vào
Mùa Hè có điều kiện khác với Mùa Đông, hay Khóa
ở California khác ở Toronto, và Khóa ở Úc châu
khác với Khóa ở Luân-đôn, v.v.

Vậy:
— Xin Thích Ứng chứ không sai lạc
— Xin Suy Nghĩ và Cầu Nguyện để Thăng Tiến chứ
không thoái lui.

2. Lý do chính phải uyển chuyển khi xếp Thời
Khóa Biểu, đó là cần thời giờ để khóa viên Xả Cõi
Lòng, Tự Nói Ra điều mình làm đau lòng bạn đời mà
vì tự ái nên chưa dám nói.

Để tiến tới khóa viên Xả Cõi Lòng thì tốn nhiều
thời giờ. Khi Vị Hướng Dẫn mời khóa viên nói thì họ
yên lặng, nhất là những Buổi đầu, khi gần hết giờ,
muốn ngưng thì họ mới bắt đầu nói!

Vậy nếu thấy sai giờ đã ấn định thì xin trợ nguyền
chia làm ba nhóm: Một nhóm làm việc đang làm, thí
dụ nấu ăn, cột hoa tươi, v.v. Nhóm thứ hai vào Nhà
CTTTHNGD
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Bêtania cầu nguyện tha thiết. Và nhóm thứ ba vào
phòng Song Nguyền để chứng kiến cảnh tượng khó
khăn, chiến đấu, căng thẳng, v.v. nhờ vậy dễ cầu
nguyện và thêm thông cảm.🔲

B. PHÂN CÔNG
Bình thường có 12 Ban, nhưng nếu thêm nhu cầu

thì cứ đặt thêm Ban để việc điều hành được chu đáo.
Các Ban đó là: (1). Ban Khánh Tiết; (2) Ban Tiếp
Tân; (3). Ban Ẩm Thực; (4). Ban Phụng Vụ (5). Ban
Chầu Thánh Thể; (6). Ban Hoa Thiêng; (7). Ban Tiệc
Cana; (8). Ban Thánh Ca và Văn Nghệ; (9) Ban Âm
Thanh; (10). Ban Trật Tự và Vệ Sinh; (11). Ban Tài
Liệu; (12). Ban Đặc Trách Phòng Song Nguyền.

I. Ban Khánh Tiết

1. Bảng chỉ dẫn: *1. Lối đi; *2. Bãi đậu xe khi cần.

2. Biểu ngữ (bốn cái):
*1. "Sự gì Thiên Chúa kết hợp, Con người không

được phân ly. (Mt. 19:6)" (Trong Phòng Song Nguyền).
*2. "Chào Mừng Khóa #179, 281,… Chương Trình

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình [Liên Giáo Phận
Orange, Tổng Giáo Phận Sydney, Quốc Gia Đan
Mạch, …]" (Treo ở nơi ra vào chính để đón tiếp).

*3. Bảng hiệu bằng giấy bìa cứng: Trên là Hình
Huy Hiệu của Chương Trình, dưới là hàng chữ:
"Chương Trình TTHNGĐ tại [Toronto, Atlanta,
v.v.], Khóa #..., Ngày…", dùng để: (1). Đặt dưới chân
Bàn Thờ Đức Mẹ trong Phòng Song Nguyền; (2). Đi
trước phái đoàn Cô Dâu Chú Rể trước và sau Lễ
Chúa Nhật; (3). Chụp hình lưu niệm của Khóa; (4).
Đặt trong phòng Tiệc Cana.

*4. Bảng hiệu vải tại Phòng Tiệc Cana cho Lễ Bế
Mạc, có hàng chữ: "Tiệc Mừng Cana" [phối hợp với
Ban Tiệc Cana].
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3. Trang hoàng Phòng Song Nguyền:
*1. Xếp ghế cánh cung cho Khóa viên;
*2. Xếp ghế sát tường cho trợ nguyền;
*3. Kê "Bàn Thờ Thánh Giá" giữa phòng;
*4. Kê "Bàn Thờ Thánh Gia và Huy Hiệu"
*5. Kê "Bàn Thờ Đức Mẹ"
*6. Ba, bốn khăn trắng để phủ các Bàn Thờ;
*7. Hai bình hoa tươi lớn cho Bàn Thờ Đức Mẹ,

hai bình nhỏ cho Bàn Thờ thánh Giá ở giữa
*8. Vải và khung che cửa Phòng Song Nguyền

II. Ban Tiếp Tân
1. Phòng ngủ: *1. Treo bảng chỉ dẫn các phòng

ngủ Khóa viên; *2. Tên Khóa viên dán trên cửa mỗi
phòng ngủ; v.v.

2. Ghi Danh: *1. Sắp bàn để ghi danh: (a). Danh
sách Khóa viên đóng tiền; (b). Sơ đồ phòng ngủ; *2.
Tiếp đón Khóa viên ghi danh, và dẫn tới phòng ngủ.

3. Phòng Cana, Giếng Giacóp:
*1. Treo bảng (a). Kinh Trước Bữa Ăn; (b). Kinh

Sau Bữa Ăn; (c). Bài hát Nụ Hồng Cảm Thông trong
Phòng Cana;

*2. Trang hoàng và sắp xếp Phòng Cana;
*3. Mời gọi Trợ nguyền dàn hàng để hát và dẫn

Khóa viên vào ghế ngồi mỗi bữa ăn;
*4. Mời gọi Trợ nguyền tươi cười tiếp nước Khóa

viên mỗi giờ giải lao tại Giếng Giacóp.

III. Ban Ẩm Thực

1. Soạn cơm chiều Thứ Sáu cho trợ nguyền.
2. Soạn 2 bữa điểm tâm (Thứ Bẩy, Chúa Nhật).
3. Soạn 2 bữa ăn trưa (Thứ Bẩy, Chúa Nhật).
4. Soạn 2 bữa ăn chiều (Thứ Sáu, Thứ Bẩy).
5. Soạn 2 bữa chè hay cháo (Thứ Sáu, Thứ Bẩy)
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6. Soạn 5 lần giải lao, như trái cây, cà phê,
nước uống, bánh kẹo tại Giếng Giacóp.

IV. Ban Phụng Vụ

A. Ba lần Tĩnh Tâm Trước Khóa
1. Trải khăn bàn, rồi đặt trên bàn: (a). Ảnh Thánh

Gia; (b). Huy Hiệu; (c). Thánh Giá; (d). Hai bình
bông nhỏ; (e). Hai cây nến.

2. Chuẩn bị Thánh Lễ Tĩnh Tâm.

B. Vào Khóa:

1. Chuẩn bị 4 Thánh Lễ
* Chiều Thứ Sáu, Thánh Lễ cho Trợ Nguyền;
* Chiều Thứ Bẩy, Thánh Lễ Hòa Giải;
* Chiều Chúa Nhật, Thánh Lễ Thệ Hôn;
* Lễ Đặc Biệt cho Trợ Nguyền thay thế

Lễ Chúa Nhật.

Vật dụng cho mỗi Thánh Lễ gồm: (1). Khăn Thánh
(trải dưới Đĩa Thánh và Chén Thánh); (2). Ba Đĩa
đặt Mình Thánh để cho Rước Lễ; (3). Chén Thánh;
(4). Khăn lau Chén; (5). Bình có Rượu; (6). Bình có
Nước; (7). Sách Lễ; (8). Sách Bài Đọc; (9). Hai cây
nến; (10). Hai bình hoa trên bàn thờ; (11). Áo Lễ cho
Chủ Tế trong Lễ Chúa Nhật.

2. Lễ Chúa Nhật:
(1). Mời hai cặp Khóa Viên đọc bài I và II [chỉ dẫn
họ khoác tay nhau đi lên như Lễ Cưới];
(2). Mời sẵn hai cặp trợ nguyền châm nến cho Khóa
viên trước khi lên Thệ Hôn [cầm que diêm dài mới
châm được trong chai đựng nến]

V. Ban Chầu Thánh Thể

1. Sắp xếp NHÀ BÊTANIA, gồm:
(1). Bàn có phủ khăn; (2). Khăn Thánh; (3) "Nhà
Tạm" hay là "Đế Cao" để đặt Mình Thánh; (4). Nến
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chầu; (5). Bông hoa; (6). Ảnh Thánh Gia; (7). Huy
Hiệu; (8). Ghế ngồi cầu nguyện [phối hợp với Ban
Hoa Thiêng] (9). Lo cho có MÌNH THÁNH CHÚA.

2. Làm Tờ Phân Chia Phiên Chầu, Để luôn có trợ
nguyền Chầu Thánh Thể, chia mỗi phiên 30 phút.
Thứ Bẩy và Chúa Nhật bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng đến
12 giờ (5 phiên). Chiều từ 2 đến 5 giờ 30 (7 phiên).
Tối từ 7 đến 10 giờ (6 phiên). Tuy nhiên, không cần
Chầu Nhóm Nhỏ khi có Thánh Lễ, hay có Chầu
Chung của các trợ nguyền. Mỗi Nhóm cần dăm, ba
người, nhưng tối thiểu cần một người.

3. Mời gọi trợ nguyền ghi tên nhận Phiên Chầu, và
Cố gắng nhắc nhở khi tới phiên để mọi trợ nguyền
đều tích cực Chầu Thánh Thể.

4. Đặc biệt mời những trợ nguyền chỉ viếng thăm
Khóa, sẽ viếng thăm trước tiên là Nhà Bêtania, Gặp
Gỡ Chúa để cầu nguyện cho Khóa.

5. Sắp xếp Nội Dung Phiên Chầu, mang theo
nhiều sách Kinh Thánh, sách Đạo Đức, Tâm Lý,
Sách Chầu, Sách Hát, Xâu Chuỗi, v.v., để mỗi người
dễ sử dụng khi Chầu một mình cũng như khi Chầu
Chung, Nhóm Nhỏ, v.v. [Ban Hoa Thiêng, Ban
Phụng Vụ, Ban Thánh Ca, và Ban Chầu Thánh Thể
cần phối hợp chặt chẽ vì có nhiều việc liên hệ với
nhau, thí dụ cùng một sách, lúc này dùng trong Nhà
Bêtania, lúc khác dùng cho Thánh Lễ, hay là cần bàn
ghế trong Nhà Bêtania để viết Hoa Thiêng, v.v.]

6. Chăm sóc "Đèn Chầu" Cháy sáng liên tục trước
Thánh Thể, nhưng cần tắt hết nến ban đêm kẻo nguy
hiểm hỏa hoạn.

VI. Ban Hoa Thiêng

1. Trong Nhà Bêtania:
(1). Đặt bàn ghế để trợ nguyền viết Hoa Thiêng trước
CTTTHNGD
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Thánh Thể [phối hợp với ban Chầu Thánh Thể];
(2). Hướng dẫn Giờ Cầu Nguyện Hoa Thiêng chung
cho trợ nguyền [phối hợp với Ban Chầu Thánh Thể
và Ban Thánh Ca].

2. Chuẩn bị vật dụng:
(1). Hoa thiêng: (a). Giấy viết thư; (b). Bao thư nhỏ,
bao thư lớn cho mỗi thư cá nhân; (c). Bao thư lớn
đựng "Bó Hoa Thiêng" để trao cho Khóa viên; (d).
Liên lạc với Cặp Bảo Trợ để xin Thư Hoa Thiêng từ
các con của Khóa Viên.
(2). Trang hoàng Khay để Bó Hoa Thiêng.
(3). Trang hoàng Khay để Bông Hồng cho Khóa viên
[phối hợp với Ban Tiệc Cana].

3. Nghi thức trao Hoa Thiêng: Tối thứ Bẩy, mời
dăm cặp trợ nguyền rước Hoa Thiêng vào Phòng
Song Nguyền, quỳ quanh Bàn Thờ Thánh Giá, dâng
Lời Nguyện, và phát Hoa Thiêng.

4. Nghi thức Chứng Kiến Vợ Chồng Cảm Thông:
Cùng với Ban Đặc Trách Phòng Song Nguyền, mời
để mỗi Cặp Khóa viên có ít là 2 trợ nguyền Chứng
Kiến khi vợ chồng biểu lộ Tâm Tình Cảm Thông [nếu
có 25 Cặp Khóa viên thì cần ít là 50 trợ nguyền tối
Thứ Bẩy].

VII. Ban Tiệc Cana
1. Đặt ổ bánh lớn, có hình Huy Hiệu và đề chữ: Chào

mừng khóa #...
2. Bánh, đĩa giấy, nĩa, khăn giấy lau.
3. Rượu "champagne", ly (trong/transparent) uống rượu.
4. Dao cắt bánh, đồ xúc bánh.
5. Treo bảng hiệu vải: "Tiệc Mừng Cana" [phối hợp

với Bánh Khánh Tiết].
6. Kê bàn ghế, trang hoàng Phòng Tiệc thật tưng bừng.
7. Làm Bàn Thờ, trên đó đặt: (a). Tượng Đức Mẹ.
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(b). Ảnh Thánh Gia; (c). Huy Hiệu CT.
Tùy khung cảnh để làm một hay vài bàn khác nhau,
miễn sao cung kính, dễ coi.

8. Lo hoa cầm tay cho Quý Bà, và hoa cài áo cho Quý
Ông.

9. Khăn đóng, Vương Miện cho Quý Bà nếu được.
10.Mời Nhiếp Ảnh cho Lễ Mãn Khóa và các hình

khác trong Khóa.
VIII. Ban Thánh Ca và Văn Nghệ

1. Chuẩn bị: Sắp xếp máy Âm thanh tại: (1). Nơi
Dâng Lễ; (2). Trong Phòng Ăn; (3). Giờ tiệc Cana
[phối hợp với Ban Âm Thanh]

2. Thánh Ca Lễ: (1). Chọn và in sẵn bài hát cho
bốn Thánh Lễ; (2). Tập hát cho trợ nguyền và điều
khiển hát khi Tĩnh Tâm và trong Khóa học.

3. Thánh Ca trong Nhà Bêtania: (1). Chọn Kinh
Thánh, Lần Chuỗi, đọc sách đạo đức, cầu nguyện bộc
phát, v.v., hướng dẫn các Giờ Trợ Nguyền Chầu Hoa
Thiêng trong lúc Khóa viên học tập; (2). Chọn và in
sẵn bài hát cho các Buổi Chầu.

4. Văn Nghệ khi ăn tại Phòng Cana: Giúp Vui 5
bữa bữa ăn theo Chủ Đề: (1). Sáng Thứ Bẩy: Cái Hay
Ban Đầu; (2). Trưa Thứ Bẩy: Giữa Lòng Đời; (3).
Chiều Thứ Bẩy: Hòa Giải Cảm Thông; (4) Sáng
Chúa Nhật: Song Nguyền Cho Con; (5). Tông Đồ
Song Đôi.

Đặc biệt kêu gọi MỌI trợ nguyền tạm ngưng MỌI
việc, để Làm MỤC VỤ HIỆN DIỆN, tươi cười CÓ
MẶT trong cả 5 bữa ăn.

IX. Ban Âm Thanh
1. Đặt máy âm thanh cho Thánh Lễ Thứ Bẩy và

Chúa Nhật.
2. Đặt máy Âm thanh trong Phòng Song Nguyền.
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3. Đặt máy Âm thanh trong Phòng Cana.
4. Đặt máy Âm thanh cho Tiệc Cưới Cana.
5. Đặt máy Âm thanh ở ngoài (trong nhà bếp, phòng

kế bên, v.v.) cho trợ nguyền nghe giảng.
6. Máy cassette, CD khi cần.
7. Mua sẵn "pin" (battery) nếu dùng microphone

không dây, và cho máy cassette.

X. Ban Trật Tự và Vệ Sinh
1. Trật tự:
(1) Giữ trật tự trong Ngày Khai Khóa và Ngày Mãn

Khóa.
(2) Tiếp đón và hướng dẫn thân nhân đến dự Lễ

Mãn Khóa.
(3) Giữ trật tự các em nhỏ trong Thánh Lễ và trong

Tiệc Cana.
(4) Hướng dẫn Khóa viên đậu xe đúng chỗ.

2. Vệ sinh:
(1) Thuốc cảm, đau bụng, băng cầm máu té trượt,

v.v.
(2) Coi sóc vệ sinh tại các khu phòng tắm của Khóa

viên, để giấy vệ sinh, băng vệ sinh nữ giới.
(3) Coi sóc vệ sinh hằng ngày tại khu vực tổ chức

Khóa.
(4) Giúp đổ rác trong Nhà Bếp ra thùng rác lớn.

XI. Ban Tài Liệu
1. In Tài Liệu cho mỗi Khóa viên, gồm:

(1) Xấp "A" hay là Tài Liệu Kinh Thánh và
Thánh Ca;

(2) Xấp "B" hay là tài liệu từ 3 đến 14;
(3) Xấp "C" hay là tài liệu Duy Trì và Phát Triển

Sau Khi Tham Dự Khóa.
2. In: (a). Nhãn hiệu dán trên cặp bìa (folder); (b).
Nhãn hiệu dán trên Nến Thiêng.
3. In Văn Bằng Cam Kết "Thệ Hôn Một Đời".
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4. Mua giấy, bút Bic cho Khóa viên.
5. Sắp xếp folder tài liệu trên ghế cho Khóa viên.
6. Ép Huy Hiệu Hôn Phối (bảng tên). [Vì là chuyên
môn, nên có thể do Ủy Viên đặc biệt chịu trách
nhiệm].

XII. Ban Phòng Song Nguyền

Cần ít là hai cặp luân phiên, có mặt liên tục trong
Phòng Song Nguyền, sắp sẵn cho những chi tiết bất
ngờ, và lo những việc sau:
1. Bàn Thờ ở giữa: Đặt Thánh Giá, Ảnh Thánh Gia,
Huy Hiệu [Lo HOA, NẾN cho đúng kích thước trên
bàn quan trọng này].
2. Sắp Nến Thiêng trên Bàn Thờ Đức Mẹ và Bàn
Thờ Thánh Gia. Châm nến ban sáng, tắt nến ban tối.
3. Tắt đèn, để ánh sáng mờ khi Khóa viên xả cõi lòng.
4. Sắp sẵn: (a). Những túi giấy đựng rác nhỏ, để rải rác
dưới ghế của Khóa viên; (b). Hộp giấy lau Kleenex;
(c). Đĩa kẹo (khỏi buồn ngủ).
5. Thu dọn ly nước, rác, kê lại ghế cho trật tự khi
Khóa viên rời Phòng.
6. Rung chuông: (a). Sau mỗi lần giải lao 15 phút;
(b). Báo thức sáng Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật.
7. Mời mọi trợ nguyền vào Phòng Song Nguyền: (a).
Sáng Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật để cầu nguyện;
(b). Chiều Thứ Bẩy để hát Thánh Ca khi Xưng tội;
(c). Tối Thứ Bẩy để Chứng Kiến Vợ Chồng Cảm
Thông.
8. Cung cấp:
(a). Thuốc khi Khóa viên cần;
(b). Ly nước lã cho Cha Giảng Huấn, ngày hai lần.
9. Báo cho Ban Ẩm Thực biết khi trễ giờ ăn vì nhiều
Khóa viên cam kết sửa đổi.
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C. SẮP XẾP PHÒNG SỞ, ẢNH,
HUY HIỆU, NHÃN HIỆU, CỜ HIỆU

Ý niệm Căn bản là cần tạo Bầu Khí Mới với những
vật dụng cũ. Tuy vốn là căn phòng cũ, bàn ghế cũ,
khăn vải cũ, v.v., nhưng được sắp xếp theo Cách Thức
Mới nên người tham dự thấy là lạ, tò mò, muốn "coi
xem thế nào".

Vậy cần sắp xếp không phải vì thiếu chỗ ngồi,
nhưng vì cần Bầu Khí Mới này. Nếu ngại cực nhọc,
dựa dẫm vào những trang hoàng có sẵn thì Khóa bị
giảm hiệu nghiệm từ trước khi khai mạc.

Do đó bằng mọi giá, cần phải sắp xếp lại. Có khi
vốn như vậy, nhưng cái bàn trước ở bên trái thì nay
đưa qua bên phải, trước là màu xanh thì nay là màu
đỏ, v.v. Vì mình thay đổi bầu khí nên tâm lý người
dự cũng dễ thay đổi.

I. Sắp Xếp Phòng Sở

1. Nhà Bêtania

a). Vì cần tạo Bầu Khí Mới như vừa nói, nên
không dùng nơi để Mình Thánh Chúa có sẵn, mà phải
tự làm Nhà Bêtania riêng biệt cho Khóa mà thôi.

b). Nếu hoàn cảnh buộc phải dùng nơi để Mình
Thánh Chúa có sẵn, thì vốn cần cố gắng cá nhân,
bằng cách trang hoàng riêng biệt, thí dụ khăn màn
màu khác, hoa nến khác, xếp ghế quỳ cách khác, bàn
viết Hoa Thiêng khác, v.v.

c). Cách thức sắp xếp Nhà Bêtania: Ngoài Mình
Thánh Chúa là chính yếu thì cần Ảnh Thánh Gia và
Huy Hiệu của Chương Trình. Cộng thêm sách Kinh
Thánh, tài liệu đọc khi chầu, và cần để sẵn những
mẫu viết Hoa Thiêng để trợ nguyền viết đúng
phương pháp.
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2. Phòng Điều Hành

Thường chung với Nhà Bêtania để mọi mọi việc đều
làm dưới Nhan Thánh Chúa Giêsu. Vì chung một
phòng trong khi cần cung kính, nên phải cẩn thận
trong việc sắp đặt bàn đánh máy, thùng đựng hoa
tươi, giấy tờ văn phòng, v.v. Thí dụ đặt ở góc nhà phía
dưới cùng, có ghế quỳ hay có bông hoa ngăn cách, v.v.

3. Phòng Song Nguyền

Khóa viên ở lâu nhất trong phòng này, mọi thay
đổi để trở nên tốt đẹp đa số xảy ra ở đây, nên sắp
xếp Phòng Song Nguyền là việc chính yếu của việc
tổ chức Khóa. Cần thiết trí như sau:

a) Bàn Thờ Thánh Giá ở giữa Phòng Song Nguyền:
(i) Một bàn vững chắc (vì có người khóc gục trên đó,
nếu bàn lung lay thì chia trí, có khi đổ, tai nạn), dài
khoảng 7 gang tay rộng chừng 5 gang.
(ii) Phủ khăn trắng, loại vải bông chứ không phải vải
tơ vì nếu tì lên bàn thì không trơn trượt. Phủ kín
xuống chân bàn, buông thõng thoải mái chứ không
dán băng keo bưng bít, vì khi Xả Cõi Lòng thì từng
gặp khóa viên sẽ ngồi cạnh, để tay lên bàn, đút chân
dưới gầm bàn.
* Trên bàn đặt (1) Tượng Thánh Giá dài chừng gang
rưỡi, loại tượng chân phương, dễ cầm lên để hôn kính
khi cầu nguyện. Tượng không có chân, đặt nằm chứ
không đứng; (2) Ảnh Thánh Gia trong khung trang
nhã chứ không cầu kỳ, to bằng tờ giấy đánh máy, (3)
Huy Hiệu của Chương Trình, to và trong khung như
Ảnh Thánh Gia.
** Trang hoàng Bàn Thờ Thánh Giá bằng hai bình
bông nhỏ và thấp để không sợ đổ khi khóa viên muốn
CTTTHNGD



218 II: TỔ CHỨC KHÓA CĂN BẢN

cầm Tượng hoặc nghiêng đầu thống hối ăn năn.
Thường dùng hai cái ly thủy tinh trong, cao nửa gang
tay, rộng #2/3 gang, tròn, miệng và đáy bằng nhau.
Cần hai cây nến cháy sáng, để khi tắt điện thì đọc
được chữ nhờ ánh nến. Nên dùng hai chai nến thủy
tinh trong, không phải màu xanh đỏ, cao gang rưỡi.

b). Bàn Thờ Đức Mẹ ở sát tường. Tượng cần cao
trên đầu người để khi khóa viên vây xung quanh thì
người đứng sau vốn trông thấy tượng. Thường gồm
một bàn làm chân đứng, đồng thời để BÌNH BÔNG và
các NẾN THIÊNG; trên bàn đặt chân đế, rồi trên chân
đế là tưởng. Bàn và chân đế đều phủ khăn trắng.

c). Biểu Ngữ ở trên tượng Đức Mẹ, sát theo
tường, nền đỏ chữ vàng, hai hàng: "Sự gì Thiên Chúa
Liên Kết, (hàng dưới:) Con Người Không Được Phân
Ly" (Mt. 19:6). Dài khoảng 15 gang tay, để thừa vải
ở hai đầu để thích ứng treo tường nhà dài ngắn, rộng
chừng bốn gang hay hơn nữa.

d). Bàn Thờ Thánh Gia, có Huy Hiệu của
Chương Trình, ở góc tường bên phải hay bên trái của
Bàn Thờ Đức Mẹ, tùy theo khuôn khổ của căn
phòng. Ảnh Thánh Gia một chiều khoảng 4, 5 gang,
một chiều 3, 4 gang. Huy Hiệu cũng dài rộng như
Ảnh. Ảnh cần ở cao trên đầu người như tượng Đức
Mẹ. DƯỚI Ảnh là Huy Hiệu chứ không đặt ngang với
Ảnh. Trưng bày bông hoa và ít Nến Thiêng trên Bàn
Thờ Thánh Gia.

e). Ghế Khóa Viên xếp vòng tròn hay ít là bán
cung, vây quanh Bàn Thờ Thánh Giá ở giữa Phòng
Song Nguyền, mục đích để mọi người trông thấy
nhau, dễ cầu nguyện cho nhau. Để bốn lối đi cho dễ
lên Bàn Thờ Thánh Giá hay Bàn Thờ Đức Mẹ khi
Xả Cõi Lòng. Ghế xếp chẵn cho từng cặp vợ chồng,
như những vòng tròn đồng tâm, mà tâm điểm là Bàn
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Thờ Thánh Giá. Trên ghế đặt sẵn tập "folder" tài liệu,
trong đó có xấp A là Kinh Thánh và Thánh Ca, xấp B
là Tài Liệu Làm Việc, xấp C là Tài Liệu Duy Trì
và Phát Triển Ơn Thánh Sau Khi Dự Khóa, kèm sẵn
bút Bic và ba, bốn tờ giấy trắng.

f). Vật dụng cần thiết khác như *1. Âm thanh.
*2. Giấy lau "Kleenex", *3. Túi nhỏ đựng rác để rải
rác dưới các ghế ngồi của khóa viên, *4. Ghế ngồi
cho trợ nguyền, *5. Bảng gắn ngoài cửa, đề Phòng
Song Nguyền", v.v.

4. Phòng Cana

Cần sắp xếp Phòng Cana để tạo bầu khí "Thương
Yêu Gần Gũi" và tươi vui phấn khởi, vì khóa viên
thường đã trải qua những chiến đấu nội tâm rất cam
go khi vào phòng Cana.

Cần tập trung vào một nơi chứ không tản mát, thí
dụ dưới nền nhà là chỗ trình diễn văn nghệ thì trên
tường sát đó là *1. Ảnh Thánh Gia, *2. Huy Hiệu,
*3. Bài hát trước, *4. Sau bữa ăn, *5. Bài hát Nụ
Hồng Cảm Thông của Chương Trình, *6. Đồng thời
đặt hệ thống âm thanh thuận tiện ngay đó.

a). Bài hát Trước Bữa Ăn:
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả ban ơn chúc phúc.
Cho chúng con dùng nên, cho chúng con dùng nên
các thực phẩm này.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

b). Bài hát Sau Bữa Ăn:
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cám ơn, Cám ơn, Cảm ơn. Đoàn chúng con cùng

cám ơn, cám ơn rất nhiều. Cám ơn, Cám ơn, Cảm
ơn. Đoàn chúng con cùng cám ơn, cám ơn rất nhiều.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
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c). Bài hát Nụ Hồng Cảm Thông:
Là lá, Lá la, Lá la, Là la (3 lần).
Trao cho Anh (Em, Nhau) nụ hồng. Trao cho Anh

(Em, Nhau) cảm thông. Và nụ hoa thương mến trong
tin yêu sắt son ngập tràn.

Trao cho Anh (Em, Nhau) tình hồng. Yêu thương
trong đời luôn, Và niềm tin thắp sáng trong hân hoan
đồng hành yêu thương.

Là lá, Lá la, Lá la, Là la (3 lần).

5. Giếng Giacóp

Nên sắp đặt nơi Giải Lao tức là Giếng Giacóp gần
với Phòng Song Nguyền nếu không làm chia trí khi
diễn giải. Cần một số ghế vì có người trẻ người già
tham dự Khóa. Thường có cà phê, nước ngọt, bánh, trái.

Thuốc khẩn cấp thường để tại đây, như thuốc cảm,
nhức đầu, băng chảy máu tay, v.v.

Cần để ý tới các phòng vệ sinh vì thời giờ trong
Khóa rất eo hẹp. Nếu không khéo tổ chức thì sẽ tốn
thời giờ vào những việc cần thiết nhưng phụ thuộc.

6. Bàn Phổ Biến Ảnh Sách và Kỷ Vật

Ảnh Thánh Gia, Huy Hiệu của Chương Trình dưới
nhiều hình dạng, áo các loại có hình Huy Hiệu, v.v.,
cần được giới thiệu và phổ biến để có bầu khí trong
Khóa, và để khóa viên có những kỷ vật nhắc nhở về
thời gian đặc biệt trong đời mình.

Các sách trực tiếp liên hệ đến Chương Trình như
sách Nền Tảng Và Nội Dung này, sách Chỉ Nam Sinh
Hoạt, sách Tuyển Ca Song Nguyền, v.v., phải được
phổ biến rộng rãi.

Các sách về tâm lý đạo đức gia đình là nhu cầu
cần thiết, là một thành phần quan trọng của Khóa.
17 cuốn sách do linh mục sáng lập viết là di sản để
lại cho Chương Trình, tương tự như sách giáo khoa
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của Khóa, nên cần phổ biến cho khóa viên.
Khuyến khích mua chuộc Ảnh, sách, kể cả các sách

của các tác giả khác và trực tiếp liên hệ đến tâm lý
gia đình. Nhưng phải thận trọng kẻo tạo ra bầu khí
bất lợi, thí dụ khóa viên bị phân tâm, hoặc hiểu lầm
như thương mại.

Bình thường hay trưng bày những tài liệu này trên
bàn, trong phạm vi Giếng Giacóp.

7. Phòng Sở Tùy Nhu Cầu

Thí dụ có nơi tổ chức Nhà Giữ Trẻ. Nếu có nhu
cầu thì cần sáng kiến ra những phương tiện cần thiết,
với điều kiện giúp đỡ chứ không cản trở mục đích
chính là Tạo bầu khí vận tiện cho khóa viên Xả Cõi
Lòng để tiến triển hơn về "Yêu Thương Gần Gũi
Bằng Việc Làm".

II. Các Nhãn Hiệu

1. Nhãn hiệu trên Tài Liệu Làm Việc của Khóa
Viên. Ngoài bìa của xấp tài liệu này có nhãn hiệu, (1)
với hàng chữ "Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Gia Đình (xuống hàng) Tại (Tổng) Giáo Phận…" (2)
Liền dưới là hình Huy Hiệu của Chương Trình. (3)
Dưới Huy Hiệu là hàng chữ: "Khóa #, Ngày, tháng,
năm…" (4) Dưới nữa là hàng chữ "Tên Khóa Viên:
(kẻ sẵn hàng cho mỗi người điền tên)". Đóng khung
chữ nhật cả nhãn hiệu cho trịnh trọng.

2. Nhãn Hiệu trên Nến Thiêng. Ngoài chai đựng
nến có dán nhãn hiệu, (1) với hàng chữ "Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (xuống hàng)
Tại (Tổng) Giáo Phận…" (2) Liền dưới là hình Huy
Hiệu. (3) Dưới Huy Hiệu là chữ lớn: "NẾN
THIÊNG". (4) Dưới nữa là hàng chữ "Trao Tặng
Anh Chị: (kẻ sẵn hàng để điền tên hai vợ chồng)".
Đóng khung chữ nhật cả nhãn hiệu cho trịnh trọng.
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3. Nhãn Hiệu Hoa Thiêng (ngoài bao thư lớn đựng
các bao thư nhỏ). Dán nhãn hiệu ngoài bao thư lớn,
(1) với hàng chữ "Chương Trình Thăng Tiến Hôn
Nhân Gia Đình tại (Tổng) Giáo Phận…" (2) Liền
dưới là hình Huy Hiệu. (3) Dưới Huy Hiệu là hàng chữ
lớn: "HOA THIÊNG". (4) Dưới nữa là hàng chữ
"Trao Tặng Anh Chị: (dành giấy trống để điền tên
hai vợ chồng)". Đóng khung chữ nhật cả nhãn hiệu
cho trịnh trọng.

4. Nhãn Hiệu Ngoài Thùng Đựng Hoa Thiêng.
Nhãn hiệu (1) có hàng chữ "Chương Trình Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại (Tổng) Giáo Phận…"
(2) Liền dưới là hình Huy Hiệu. (3) Dưới Huy Hiệu
là hàng chữ lớn: "HOA THIÊNG".

Nên trình bày thêm, tùy sáng kiến. Có Khóa vẽ
chữ "HOA THIÊNG" nhiều màu nghệ thuật, gắn
thêm mấy hoa tươi, lượn theo miệng thùng, v.v. Đóng
khung chữ nhật cả nhãn hiệu cho trịnh trọng.

5. Cách làm Hoa Thật cho Vợ, cho Chồng. Hoa
này cần dùng cho tối thứ Bẩy trong nghi thức Trao
Bông Hồng Cảm Thông, và cho chiều Chúa Nhật
trong Lễ Thệ Hôn Một Đời.

Hoa cho vợ: Một bó như khi tặng hoa cảm ơn người
nào. Gói vào giấy bóng trong, để đêm thứ Bẩy dễ nhìn
thấy Thư Bông Hồng Cảm Thông chồng đặt vào để
trao cho vợ.

Hoa cho chồng: Một bông có sẵn ghim để gài lên
áo như Lễ Cưới. Cắm ghim dọc theo bông chứ không
xiên ngang qua bông, vì cần cầm lấy bông, lại cho
bông vào trong Thư Bông Hồng Cảm Thông để vợ
trao cho chồng.

III. Ảnh Thánh Gia, Huy Hiệu, Biểu Ngữ

1. Ảnh Thánh Gia. Có nhiều cỡ khác nhau tuy
cùng một hình.
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a). Ảnh khi Đại Lễ và khi Họp Song Nguyền. Đây
cũng là Ảnh đặt trong Phòng Song Nguyền, nghĩa là
một chiều khoảng 5 gang, một chiều 4 gang. Ảnh cần
ở cao trên đầu người. Chưng bày hoa nến xung quanh
Ảnh.

b). Ảnh khi Họp Song Nguyền, Liên Gia và tôn
thờ trong gia đình. Kích thước to bằng giấy đánh
máy, cùng một cỡ như Ảnh đặt trên Bàn Thờ Thánh
Giá trong Khóa.

c). Thánh Giá trong Khóa và khi Hội Họp. Dài
chừng gang rưỡi, loại tượng chân phương, dễ cầm lên
để hôn kính khi cầu nguyện. Tượng không có chân,
đặt nằm chứ không đứng để mọi người vây quanh
đều thấy mặt trước của Tượng.

2. Huy Hiệu của Chương Trình. Có nhiều cỡ.

a) Huy Hiệu Hôn Phối khi Nhập Khóa.
A. Một mặt (1) có Huy Hiệu và chữ ký của Đức

Giáo Hoàng ở bên trái, (2) phía góc trên có chữ
"Alpha-Omega". (3) Dưới Huy hiệu là hai hàng chữ
"Chương Trình Thăng Tiến (xuống hàng) Hôn Nhân
Gia Đình". (4) Phía bên phải gồm ba hàng từ trên
xuống dưới: *a. Hàng trên cùng là chữ "Khóa #,
Tháng #/ "(năm) 09, v.v. *b. Hàng giữa là tên của
người đeo. *c. Hàng thứ ba là tên người phối ngẫu.
Thí dụ cặp vợ chồng là anh Khiêm và chị Nhường,
thì một Huy Hiệu là "Khiêm" ở hàng trên và
"Nhường" ở hàng dưới, và Huy Hiệu thứ hai là
"Nhường" ở hàng trên và "Khiêm" ở hàng dưới.

B. Mặt thứ hai của Huy Hiệu Hôn Phối in Mười
Điều Tâm Niệm của Chương Trình như nói tới trong
sách Chỉ Nam Sinh Hoạt Hằng Ngày.

b) Huy Hiệu khi Đại Lễ và khi Họp Song Nguyền.
Đây cũng là Huy Hiệu đặt trong Phòng Song Nguyền,
nghĩa là một chiều khoảng 5 gang, một chiều 4 gang.
CTTTHNGD
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Huy Hiệu này to cùng một cỡ với Ảnh Thánh Gia
khi Đại Lễ để có thể đặt song song khi cần.

c) Huy Hiệu Tôn Kính và Hội Họp. Kích thước to
bằng tờ giấy đánh máy, cùng một cỡ như Huy Hiệu
đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá trong Khóa.

d) Huy Hiệu trên Bánh Cana. Trang hoàng bánh
với hình huy hiệu bằng kem, có hàng chữ: "Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Khóa #". Tùy
nghi có thể thêm "Tại (Orange, Sidney, London…)
Ngày, tháng, năm…". Nên có ngày vì thường chụp
hình lưu niệm bánh này.

3. Biểu Ngữ, Khóa cần các biểu ngữ:

a) Biểu Ngữ chính, đặt trên tượng Đức Mẹ trong
Phòng Song Nguyền, như đã nói ở phần phòng sở.

b) Biểu Ngữ Chào Mừng, treo ở cổng ra vào hay ở
nơi thuận tiện, ngoài Phòng Song Nguyền. Có hình
Huy Hiệu với hàng chữ lớn: "CHÀO MỪNG QUÝ
ANH CHỊ THAM DỰ KHÓA #"

c) Biểu Ngữ Rước Thệ Hôn Một Đời. Dài chừng
6 gang, rộng bốn gang, nhẹ nhưng cứng, thí dụ trên
"bìa thùng cứng", dễ cầm để dẫn đầu đoàn rước vào
Nhà Thờ và vào Phòng Tiệc Cana. Có chữ "Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Giáo Phận…
Khóa #, Ngày…" và có Huy Hiệu của Chương Trình.

d) Biểu Ngữ Tiệc Mừng Cana. Trang hoàng chữ
"TIỆC MỪNG CANA" tương tự như chữ "Tân hôn"
hay chữ "Vu Quy" trong đám cưới, nhưng dài và rộng
hơn.

e) Bảng Chỉ Dẫn và Bảng Hiệu. Nhiều nơi cần
các bảng chỉ dẫn lối đi để tới địa điểm tổ chức Khóa,
bãi đậu xe, v.v.
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Các phòng sở đều cần bảng hiệu. Duy nhất một
nơi gọi là "Nhà", đó là "NHÀ BÊTANIA", còn các
nơi khác là "Phòng", như Phòng Điều Hành, Phòng
Song Nguyền, Phòng Cana, và một bảng hiệu "Giếng
Giacóp". Kích thước mỗi bảng hiệu to bằng tờ giấy
đánh máy (viết thư) để uy nghiêm và dễ đọc.

f) Các hình thái trang trí tùy nhu cầu. Cần sáng
kiến để hấp dẫn người tham dự, nhất là nâng tâm
hồn lên "Yêu Thương Gần Gũi" Chúa. Cũng nhờ
những trang trí, biểu ngữ, bông hoa mà dễ đi tới "Yêu
Thương Gần Gũi Nhau", v.v.

IV. Cờ Hiệu của Chương Trình

Khóa viên sẽ cảm kích nếu thấy cờ hiệu của
Chương Trình trong Phòng Song Nguyền.

Kích thước của cờ: Dài 8 gang, rộng 5 gang. Nền
cờ màu trắng (vì Ảnh Thánh Gia nhiều màu và Huy
Hiệu có màu đỏ và vàng). Xung quanh cờ viền tua
vàng. Dưới cùng của cờ chia làm ba đoạn, đoạn giữa
hình vòng cung, hai đoạn hai bên là hai 1/2 vòng cung.

Tám tua gắn ở hai đầu trên của cờ, mỗi đầu bốn
tua khi rước kiệu, màu vàng và đỏ, là màu đám cưới.

Một mặt có hình Huy Hiệu, chữ "Alpha-Omega",
và chữ ký của Đức Giáo Hoàng cùng với ngày tháng
Ngài đề (28. 10. 94). Vòng tròn bao quanh Huy Hiệu
và chữ "Alpha-Omega" chính là VÒNG CHỮ "Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình - Song
Nguyền". Huy Hiệu hình tam giác đều, mỗi cạnh 3
gang. Đường kính của vòng tròn 3 gang rưỡi. Trên
vòng tròn, theo hàng ngang, là hàng chữ "Gia Đình
Nguyện Xin Bình An". Dưới vòng tròn, theo hàng
ngang, là tên địa sở, thí dụ "(Tổng) Giáo Phận…",
"Giáo Xứ (Đức Mẹ La-Vang, Các Thánh Tử Đạo,
v.v.)", hoặc "Miền (Nam California)", hay là tên quốc
gia (Đan-Mạch), v.v.

Một mặt có hình Ảnh Thánh Gia. Ảnh hình chữ
CTTTHNGD
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nhật, dài 5 gang tay, rộng 3 gang rưỡi. Trên Ảnh, theo
hàng ngang, là hàng chữ "Chương Trình Thăng Tiến
(xuống hàng) Hôn Nhân Gia Đình". Dưới Ảnh, theo
hàng ngang, là hàng chữ "(Tổng) Giáo Phận…", "Giáo
Xứ…" hoặc "Miền…"

Luồn cán vào giữa, có đà ngang gắn vào cán như
hình Thánh Giá để nâng cờ cho ngang bằng, nghĩa là
cờ rỗng ở giữa, hai mặt cờ chỉ may liền nhau ở rìa và
ở trục phía trên.

Đỉnh cán cờ có hình Thánh Giá, màu vàng. Tính
từ đỉnh Thánh Giá xuống, cán cờ dài khoảng 16 gang
tay.

**Cách dựng cột cờ hay cầm cờ: Đây là cờ thẳng,
tương tự như giăng màn trên suốt ngang, chứ không
phải cờ rủ, như treo cờ quốc gia dọc theo cột cờ.

**Chất liệu của Ảnh Thánh Gia: Có thể thêu
hoặc là Ảnh giấy, ngoài bọc nylon.

Về Huy Hiệu có thể thêu, vẽ bằng sơn, hoặc may
liền Huy Hiệu bằng vải có sẵn. Cần RẤT CẨN THẬN
VỀ KÍCH THƯỚC của Huy Hiệu. Thoáng nhìn tưởng
dễ, nhưng nếu vẽ lại thường thiếu cân đối, nhất là
mất quân bình giữa các vạch đỏ và vàng, cũng như
Thánh Giá ở giữa. Ngoài ra, phải vẽ ba vòng tròn
thông luôn với Thánh Giá chứ không bị ngăn cách,
tượng trưng cho Ơn Thánh tuôn tràn xuống cha, mẹ,
và con từ Cạnh Nương Lòng của Chúa trên Thánh
Giá. Nói chung, nếu vẽ lại thì cần quan sát kỹ lưỡng,
có óc thẩm mỹ.

**Không nói kích thước theo mét hay "foot", mà
theo gang tay, vì người Việt ở rải rác trên thế giới,
theo nhiều cách đo lường khác nhau. Vả chăng, đây
là kích thước của cờ chứ không phải của Nhà Tạm
bằng vàng, nếu xê xích đôi chút thì cờ vốn đẹp.
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@@ Lặp lại điều đã nói ở đầu chương, đó là các
dự trù trên đây mong tạo Bầu Khí Chân Thật Cởi
Mở. Bầu khí là chính, còn các dự trù là phương tiện.
Cần dùng phương tiện để tới mục đích, chứ không vì
phương tiện, vì thời giờ, phân công, hoặc vì cờ quạt
mà bầu khí bị căng thẳng, mất yêu thương gần gũi.

@@ Không nói tới Phòng Ngủ nhưng luôn
khuyến khích có phòng ngủ để ở lại hai đêm cho trọn
48 tiếng đồng hồ. Nhiều khóa có phòng ngủ cho khóa
viên, trợ nguyền và ban tổ chức, hay ít ra là có phòng
ngủ cho khóa viên. Tuy nhiên nếu đòi buộc thì có thể
quá đáng cho ít nơi thiếu điều kiện.🔲
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@@ Luôn nhắc lại rằng
cần GIỮ ĐÚNG GIỜ.
Cắt bớt lời mình nói
chứ không thâm lạm vào giờ sau,
kẻo cuối cùng không con giờ
cho khóa viên Xả Cõi Lòng…

Xả Cõi Lòng tương tự giải phẫu cơ thể,
như tim hay phổi.
Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi
đưa bệnh nhân lên bàn mổ.
Thí dụ toan tính giải phẫu mất 3 giờ,
nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn.
Vì vậy phải ngắn gọn các phần đi trước
để có giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý
không muốn giải phẫu như bệnh cơ thể,
nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại
một điểm,
đó là "cần rất thận trọng
kẻo lấn át mất giờ"

(Theo trang 487)
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Chương 9
Nhập Đề Vào Khóa Căn Bản

Tối Thứ Sáu
Vào Khóa là một Khung Cảnh, một BẦU KHÍ

"Yêu Thương Gần Gũi". Cần tạo BẦU KHÍ Chân
Thật Cởi Mở ngay từ phút đầu. Cách thức mình cư
xử sẽ tạo ra Bầu Khí thuận tiện hay bất tiện, còn tri
thức tuy cần, nhưng nếu không thận trọng thì dễ tạo
ra bầu khí e dè hơn là Bầu Khí tin cậy cởi mở.

Ở đây trình bày theo thứ tự của Chương Trình Khai
Mạc. Vậy trước tiên ghi lại chương trình khai mạc
này, sau đó quảng diễn ít điểm cần thiết, liên hệ tới
nội dung khi khai mạc.

A. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU

Thường mời khóa viên có mặt lúc 6 tối thứ Sáu,
nhưng thực tế không được như vậy. Do đó nếu thiếu
thận trọng thì không đủ thời giờ cho 10 mục của tối nay
như sau:
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(1). Khai mạc (cần rất thận trọng vì DỄ KÉO DÀI,
lấn sang phần chính về Nội Dung tiếp theo)

*1. 6:45-6:50 (5’): Khóa viên so hàng và được
hướng dẫn vào Phòng Song Nguyền.

*2. 6:50-6:55 (5’): Xướng ngôn viên Giới Thiệu các
thành phần (Cần RẤT THẬN TRỌNG vì dễ kéo dài
phần này).

*3. 6:55-7:05 (10’): Trình bày về Lịch Sử, Mục Đích
và Điều Kiện tham dự Khóa, theo chương 1, tr. 19-28.

*4. 7:05-7:12 (7’): Chào Mừng và Tuyên Bố Khai
Mạc của Đấng Bản Quyền.

*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn
Phối cho khóa viên.

*6. 7:19-7:26 (7’): Vị hướng dẫn lưu ý về: (a). Tâm
trạng, (b). Thực tế, và (c). Tâm lý sẽ xảy ra.

*7. 7:26-7:38 (12’): "Thực hành" Xin Ơn Chúa
Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Vào Khóa.

*8. 7:38-7:45 (7’):
— Trợ nguyền rời khỏi Phòng Song Nguyền, đi cầu
nguyện tại Nhà Bêtania;
— Khóa viên "thở xả hơi" và được chỉ dẫn làm quen
với các tài liệu cần dùng trong Khóa.

Nếu thiếu thận trọng thì
Nghi Thức Khai Mạc sẽ dài hơn một giờ!

Khó bắt đầu lúc 6:45pm, và các mục
thường chiếm nhiều giờ hơn dự  tính trên đây.

Khi sai giờ thì có hai thiệt thòi, đó là:
(a). Lấn vào giờ Nội Dung chính sẽ theo sau;
(b). Ngủ trễ nên thứ Bẩy mệt mỏi, ít kết quả.

Vậy lần nữa, xin rất thận trọng về thời giờ
kẻo giảm ích lợi cho khóa viên.

B. CHI TIẾT MỘT SỐ MỤC
KHI KHAI MẠC KHÓA

*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn
Phối cho khóa viên.
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Lưu ý lại, đó là cần rất thận trọng kẻo chiếm mất
thời giờ cần thiết của nội dung tiếp sau. Khi Khai
mạc, vì vừa bắt đầu, nên tưởng còn thời giờ, nhưng
nếu mỗi chi tiết kéo dài một phút thì phần sau cùng
trước khi đi ngủ lại là phần quan trọng nhất, sẽ thiệt
10, 15, hoặc 20 phút, nghĩa là tối thứ Sáu tinh thần
khóa viên bị giảm sút, thiếu thời giờ để cảm nghiệm
tận xương tủy, do đó họ chán nản, có khi bỏ, không
dự ngày thứ Bẩy nữa. Nếu thiếu thời giờ thì rút ngắn
việc trình bày trong một của mình chứ không xâm
lấn vào giờ của mục kế tiếp.

Để đúng giờ thì cần đọc kỹ tài liệu này, tự viết lại
trong CẦU NGUYỆN, thực tập trước, nhìn đồng hồ,
can đảm cắt ngắn nếu dài hơn giờ ấn định. Khi đứng
trước khóa viên thì tự chủ, tuyệt đối không nói theo
hứng bất ngờ. Thêm một chuyện vui là có thể mất 5,
7 phút mà tưởng như một phút.

Sau lưu ý để đúng giờ thì ở đây đưa ra hình thức
nên làm và nội dung cần nói khi rước và trao Huy
Hiệu Hôn Phối cho khóa viên.

I. Về Hình Thức: Cần làm sẵn Huy Hiệu từ trước
(như mô tả ở chương 8, mục về Huy Hiệu), bày trên
khay có trải khăn cho trịnh  trọng.

Một phái đoàn từ 5 đến 7 cặp trợ nguyền, tùy theo
số khóa viên nhiều hay ít, cặp đi đầu hai vợ chồng
cùng nâng khay, các cặp khác từng đôi tiếp nối ở sau.
Tiến vào giữa, đặt khay trên Bàn Thờ Thánh Giá.
Sau khi cặp đặc trách đã diễn giải vắn tắt như dưới
đây, thì mỗi cặp trợ nguyền (1) tay trái của chồng
cầm lấy tay phải của vợ, nghĩa là vợ chồng luôn đi
liền nhau, (2) cần Tươi CƯỜI (theo Tâm Niệm Trợ
Nguyền là CẦU Nguyện để Tươi CƯỜI, mà nếu CAU
có bực bội thì vào Nhà Bêtania CẦU Nguyện Xin lỗi
Chúa Giêsu, gọi tắt là "CẦU, CƯỜI, mà CAU lại
CẦU), và cầm Huy Hiệu một cách trang trọng kẻo
CTTTHNGD
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đánh rớt, (3) đến trước cặp khóa viên nào thì chú ý
đến họ chứ không hấp tấp bỏ đi ngay, cũng không
kể lể quá dài, cần giữ quân bình, (4) sau khi trao xong
cho một cặp khóa viên thì vợ chồng trợ nguyền vốn
cầm tay nhau, trở lại so hàng để nhận Huy Hiệu và trao
cho cặp khóa viên khác.

II. Về Nội Dung: Cặp đặc trách trao Huy Hiệu sẽ
nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị ngày mai sẽ trình bày đầy đủ về

ý nghĩa của Huy Hiệu, nhưng xin thưa ngay là Huy
Hiệu này diễn tả (1) Tình Yêu Thiên Chúa, (2)
Thánh Giá ở giữa nói lên Yêu Thương là nhận đau khổ
để tới vinh quang, (3) lại có chữ ký của Đức Giáo
Hoàng chúc lành, (4) ngày Chúa Nhật sẽ Làm Phép
Huy Hiệu như Ảnh Tượng, (5) nên xin quý anh chị đeo
cung kính trên ngực.

(6) Huy Hiệu Hôn Phối mang tên hai vợ chồng,
tên ở trên là của người đeo, còn tên ở dưới thì Huy
Hiệu thứ hai lại có tên đó ở trên. (7) Xin chồng đeo
Huy Hiệu cho vợ, và vợ đeo cho chồng.

(8) Khi (tôi, em, v.v.) xướng tên cặp nào thì xin cặp
đó đứng lên tại chỗ để các anh chị trợ nguyền đem
Huy Hiệu đến trao tận tay (Cặp đặc trách xướng tên
một cách phấn khởi:)
— HUY HIỆU HÔN PHỐI TRAO VỀ ANH CHỊ (Song
và Nguyền. Nghe tên mình thì anh chị Song & Nguyền
đứng lên, một cặp trợ nguyền tươi CƯỜI đến trao cho
vợ Huy Hiệu của chồng, và cho chồng Huy Hiệu của
vợ, rồi anh chị Song & Nguyền gắn Huy Hiệu cho nhau.
Tiếp tục trao với cùng một cách thức cho hết các cặp
khóa viên).

*6. 7:19-7:26 (7’): Vị hướng dẫn lưu ý về: (a). Tâm
trạng, (b). Thực tế, và (c). Tâm lý sẽ xảy ra.

Mục "lưu ý" trên đi đôi với mục "thực hành" ở dưới,
do đó trình bày hai mục liền nhau.
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*7. 7:26-7:38 (12’): "Thực hành" Xin Ơn Chúa
Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Vào Khóa.

Hai mục trên thuộc về nội dung chính của tối thứ
Sáu, nên do vị hướng dẫn Kinh Thánh và Diễn Giải
của tối nay trình bày.

Nhấn mạnh lại: Tối thứ Sáu là khởi điểm, đưa ra
mục đích và phương pháp nòng cốt, nên ai nhận
trách nhiệm thì phải là người thấu suốt Đoàn Sủng
của Chương Trình có kinh nghiệm qua việc nghiền
ngẫm các tài liệu và sinh hoạt lâu dài, nhất là sống
trong cầu nguyện thâm trầm.

Vị này nói theo nội dung như sau:

Thưa quý Anh Chị, trước khi cầu nguyện để Vào
Khóa, tôi nêu lên ba điểm về (1). Tâm trạng, (2).
Thực tế, và (3). Tâm lý sẽ xảy ra.

1. Về Tâm Trạng: Đa số các anh chị ngay lúc này
dễ hoang mang hơn là thoải mái. (Nên lấy thí dụ cụ
thể, tránh lý thuyết dạy đời. Cần "biến chế" những thí
dụ để không lộ chuyện của người khác). Như Khóa nọ,
trước khi so hàng vào Phòng Song Nguyền này, một
ông kể rằng ông cưới bà 51 năm thì suốt 51 năm bực
tức. Ông ở với bà để lên Thiên Đàng đời sau hơn là
để yên ổn đời này. Lý do vì khi còn thanh niên, ông
để ý bà em, nhưng bị cha mẹ bắt cưới bà này là bà chị!

Câu chuyện được thay đổi để không tiết lộ người
trong cuộc, nhưng nói lên rằng tâm trạng mỗi người
có mặt đây có điều khác nhau mà cũng giống nhau.
Khác nhau vì người này buồn bực về quá khứ, người
kia không vui về hiện tại vừa xảy ra lúc đi dự Khóa.
Thí dụ chồng bị vợ cằn nhằn "Anh lái xe nhanh thế
này thì đâm vào đít xe đằng trước!" Chồng giảm bớt
tốc độ thì vợ lại than phiền "Anh lái chậm như rùa
thì xe sau đâm vào đít xe mình!" Lúc nào anh cũng
có lỗi còn "em có lỗi gì đâu!" Trái lại cặp khác lúc
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nào chồng cũng khinh khỉnh trả lời "Anh có lỗi gì đâu!"
Ít chuyện trên cho thấy không nhiều thì ít mình còn

có điều bất ổn, chưa thoải mái, cần thu xếp lại để
mình vui vẻ, bình an HƠN. Lúc này ai nhận mình chưa
hoàn hảo thì sẽ hoàn hảo, sẽ vui vẻ HƠN vào chiều
Chúa Nhật, sau khi mãn Khóa.

2. Về Thực Tế: (Cũng như trên, nếu lựa thí dụ để
cách thức mình nói được cụ thể, tránh mông lung lý
thuyết. Tuy nhiên luôn thận trọng để không tiết lộ
đời tư của ai).
Thưa quý anh chị, lần nọ có một vị tối nay lầm lì,

mặt bực bội như tức tối mọi người, luôn bặm môi
ngậm miệng, nhìn thật "ếm tài"! Ngày mai thứ Bẩy
cũng vậy. Ông như khinh khỉnh bất cần ai. Vậy mà
đến Chúa Nhật, ông kéo bà lên trước Tượng Chúa
đây (cầm Tượng lên cho "cụ thể"), rồi nức nở cầu
nguyện: "Lạy Chúa, suốt 42 năm nay (trầm giọng
xuống, chú thích thêm: ‘ông bà cưới nhau được 42
năm’), con mơ mộng, cho rằng con luôn đúng, nhưng
bây giờ con mới biết mình sai. Đó là con kiêu ngạo,
cư xử chồng chúa vợ tôi, chủ quan độc tài, nên suốt
42 năm con gây đau khổ cho vợ mà không mở miệng
xin lỗi bao giờ! Xin Chúa cho con Khiêm Nhường để
lúc này nói được với vợ ngồi cạnh con đây lời ‘Anh
Xin Lỗi Em!’"

Bà ngất xỉu vì sung sướng cảm động. Tới sở làm
ngày thứ Hai sau Khóa, ông vui vẻ chào hỏi từng
người, gây chấn động cho hàng trăm nhân viên. Họ
bỡ ngỡ vì ông lầm lì đã 15 năm, mà nay không hiểu có
"phép màu" gì, để ông thay đổi từ câm nín thành nói
cười nhã nhặn!
Thưa quý anh chị, Khóa giúp thay đổi không phải

vì tri thức chưa BIẾT, nhưng nhờ Ý Chí LÀM được
điều đã biết mà trước đây không làm. Vậy Khóa
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nghiêng về Ý CHÍ THỰC HÀNH hơn là về Tri Thức
Trừu Tượng tuy có diễn giải nhiều điều. Khóa sẽ HỌC
TẬP, HỌC HÀNH HƠN LÀ HỌC HỎI. Phương Pháp
của Khóa là diễn giải Ý Chí Cảm Nghiệm chứ không
trình bày tri thức lý thuyết. Khi trình bày theo lý
thuyết thì người nghe thường đồng ý trong ý nghĩ
trừu tượng, còn khi diễn giải theo Ý Chí Cảm Nghiệm
thì người nghe dễ làm ngay, lại làm cụ thể tại chỗ.

3. Tâm lý sẽ xảy ra: Vì "không học hỏi mà học
hành", nên lưu ý trước là có anh chị sẽ bực bội, đôi
khi tới mức muốn đi ra, rời bỏ phòng này. Lý do vì
muốn làm thì cần từ việc nhỏ đến việc lớn, việc dễ
đến việc khó. Về tâm lý, người không làm là người
tưởng tượng rằng mình làm dễ dàng, còn người làm
là người biết rằng rất khó để thuyết phục mình làm.
Thí dụ 42 năm biết ý nghĩa của câu "Anh Xin Lỗi
Em", nhưng thật khó để "làm", để nói bốn chữ đó với
vợ. Vì chiến đấu để lướt thắng tự ái nên tối nay và
trọn ngày mai, ông đã bực bội, cho rằng nhiều việc
trong Khóa là trẻ con, tầm thường.

Vậy xin quý anh chị NHẪN NẠI. Nhờ NHẪN NẠI
Làm Theo những điều tưởng như vô ích mà Khóa đã
ích lợi cho hàng ngàn cặp trước đây. Vậy cũng xin
quý anh chị NHẪN NẠI để ích lợi cho mỗi người trong
Khóa này.

** Sau ba điểm lưu ý về Tâm Trạng, Thực Tế, và
Tâm Lý Sẽ Xảy Ra, giờ đây chúng ta cùng CẦU
NGUYỆN VÀO KHÓA theo cách thức của Ý CHÍ
VIỆC LÀM cùng với LỜI NÓI.

Trước tiên xin mọi người đứng, tay trống, không
cầm vật dụng gì để sẽ "làm".

Tiếp theo là hát chung, xin Ơn Chúa Thánh Thần.
Chuẩn bị. BẮT ĐẦU! (Cần học tập trước để tự cất
CTTTHNGD
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hát thì dễ điều khiển phần sau hơn:) "Thánh Thần
khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài"
(Nhờ tự tập dợt nên mình "làm" chứ không hát
suông, lại làm trơn tru chứ không lúng túng. Xin nhớ
KHÔNG hát điệp khúc "Lạy Ngài, xin đến…", để vừa
dứt tiểu khúc thì vị hướng dẫn nói ngay, giọng tha thiết
cầu nguyện:)
— Thánh Thần, khấn xin ngự đến (ngưng vài giây).
Việc "ngự đến" không trở ngại về phần Chúa mà
thường trở ngại về phần con, vì Chúa lúc nào cũng
đến với con, yêu thương con. Còn phần con, nếu chỉ
hát MỘT lần thì cá nhân con vốn khô khan, xa cách,
chưa đến với Chúa, chưa CẢM NGHIỆM thấy
"Thương Yêu Gần Gũi Chúa".

Vậy ít việc làm sau đây mong giúp mỗi người đến
với Chúa "hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn" (Mt.
22:37) chứ không chỉ hát ngoài miệng. (Cầm Tượng
Thánh Giá nâng cao, nói tiếp:) Có một việc Chúa đã
làm trên Thánh Giá và chúng ta có thể làm theo
được, đó là Chúa giang tay ngang, còn chúng ta theo
hình vẽ các linh hồn trong Lửa Luyện Tội, giang tay
thẳng lên trời. Vâng. Xin GIANG HAI TAY THẲNG
LÊN TRỜI! (Giọng cương quyết, xác tín, đồng thời tự
giang hai tay thẳng lên trời để mọi người làm theo).

Tôi sẽ lặp lại ít câu của bài "Thánh Thần khấn xin
ngự đến". Tôi hát thế nào thì xin CÙNG HÁT ngay
chứ không đợi, không lặp lại sau tôi. Xin Chuẩn Bị
để tôi Bắt Đầu!

"Thánh Thần, khấn xin ngự đến! - Thánh Thần, khấn
xin ngự đến! - Khấn xin ngự đến - Xin ngự đến
(Giọng to rồi nhỏ dần, yên lặng chút đỉnh, rồi lặp lại
thật êm dịu:) - Xin ngự đến" (Hoàn toàn yên lặng ít
giây, rồi nói tiếp:)

"Lạy Chúa, để diễn tả ‘Hồn con đang mong chờ
Ngài’ thì hai tay đặt thành hình Thánh Giá, ôm chặt
vào ngực, như tha thiết van nài Chúa thâm nhập vào
trong con, trong lòng con. Vâng. Xin mọi người kính
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cẩn đặt tay thành hình Thánh Giá và ôm sát vào ngực
(Để giây lát cho từng người chuyển từ giang tay thành
khoanh tay sát ngực, rồi cất tiếng để tất cả CÙNG HÁT
đồng đều:)
— Hồn con đang mong chờ Ngài - Con đang mong
chờ Ngài - Con mong chờ Ngài (Giọng to rồi nhỏ dần,
yên lặng chút đỉnh, rồi lặp lại thật êm dịu:) - Con mong
chờ Ngài" (Hoàn toàn yên lặng ít giây, rồi nói tiếp:)

Lạy Chúa, để tiếp tục cầu nguyện thì con sẽ mời
ít cặp trợ nguyền đã dự Khóa rồi, để cầu nguyện bằng
cách "nói ra điều yếu đuối đang phải chiến đấu" chứ
không dám khoe khoang. (Nói tiếp, mục đích thức tỉnh
tâm lý khóa viên:)

Thưa quý anh chị trợ nguyền, trong khi mọi người
hát "Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng" thì cặp
thứ nhất cầm tay nhau, tiến lên quỳ trước Bàn Thờ
Thánh Giá, chuẩn bị cầu nguyện bằng cách "Khiêm
nhường nói ra điều yếu đuối mình đang chiến đấu".

Khi hát thì TẮT BỚT ĐÈN, mục đích tránh chói
chang chứ không có ý nghĩa mơ hồ nào. Nhờ ánh
sáng êm dịu mà cặp cầu nguyện dễ Xả Cõi Lòng
(dùng tiếng nòng cốt của Khóa để khóa viên quen
dần).

Trong khi hát, nếu tôi đứng thì xin đứng, tôi ngồi
thì cùng ngồi. Chuẩn bị. BẮT ĐẦU! (Vị hướng dẫn tự
bắt lấy, vừa hát vừa từ từ ngồi xuống:) "Thầy yêu
chúng con lời ai nói cho cùng…" (Hát Một tiểu khúc để
chuẩn bị tâm lý chứ không hát hết bài. Vị hướng dẫn
nói tiếp:)

Vì "Khiêm Nhường" nên cặp thứ I đã quỳ. Vì
"Thương Yêu Gần Gũi" nên họ cầm tay nhau. Vì
"Thương Yêu Gần Gũi Chúa" nên họ cùng nhau đặt
tay lên Tượng Thánh Giá. Giờ đây đã sẵn sàng, xin
anh chị cầu nguyện (Vừa nói vừa trao máy để cặp trợ
nguyền bắt đầu).
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**Ba cặp cầu nguyện là việc rất quan trọng nên
chương sau chỉ nói về nội dung Cầu Nguyện Vào
Khóa mà thôi.

Ở đây lưu ý một điều, đó là Cầu Nguyện Vào Khóa
khác với cầu nguyện thường, vì khóa viên phải mất
48 tiếng đồng hồ mới có thể "nói ra sự yếu đuối mình
đang chiến đấu" như ba cặp cầu nguyện tối nay. Do
tính cách quan trọng này mà nếu không kịp chuẩn
bị thì bỏ chứ không gặp ai cũng đưa lên Cầu Nguyện
Vào Khóa, kẻo dễ sai đường lối của Khóa, mất thời
giờ. Nếu cầu nguyện khoe khoang "vợ chồng con đầm
ấm" như người Pharisiêu (cf. Lk. 18: 10-14) thì khóa
viên bắt chước, cũng khoe khoang che đậy chứ không
"Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi"
theo Đoàn Sủng của Chương Trình. Thiếu cầu
nguyện và chuẩn bị trước thì cặp lên cầu nguyện
thường là gương che đậy cõi lòng chứ không là gương
Xả Cõi Lòng cho khóa viên.
Cần lặp lại rằng thiếu thận trọng thì Nghi Thức

Khai Mạc kéo dài, mất thời giờ của tối thứ Sáu là tối
rất khó khăn. Nếu tối nay khóa viên không được ơn
thì họ có thể bỏ về, nhất là những Khóa để họ ngủ
ở nhà thì sáng thứ Bẩy họ không tới. Như vậy do lỗi
kéo dài thời giờ khai mạc của Ban Tổ Chức mà khóa
viên bị thiệt hại, có kinh nghiệm xấu, dễ nói bất lợi cho
Khóa và cho Chương Trình.🔲

C. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHÓA VIÊN

Có ít là ba cách lưu ý: (1)Thứ nhất, chép những điều
dưới đây ra giấy rời, trình bày đẹp, rồi cho vào xấp
tài liệu làm việc của mỗi khóa viên; (2)Thứ hai, niêm
yết ở nơi dễ đọc, thí dụ trong phạm vi Giếng Giacóp,
hoặc lối ra vào phòng ngủ, v.v.; (3)Thứ ba, công bố
trong Phòng Song Nguyền SAU KHI khóa viên đã Xả
Cõi Lòng, tức là Trước lúc ngủ đêm thứ Sáu, chứ
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không đọc trong lúc khai mạc vì khóa viên còn bỡ
ngỡ, dễ ngột ngạt, không hợp tâm lý.

Dưới đây là một số điều thông thường NÊN LÀM,
và KHÔNG LÀM. Có thể thêm bớt tùy hoàn cảnh và
điều kiện địa phương.

NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM
Trong Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

I. Những Điều NÊN Làm:
1. Hiến Dâng hai ngày trọn cho Chúa và Đức Mẹ để

gạt ra ngoài mọi ưu tư, lo lắng trong đời sống hàng
ngày.

2. Quyết tâm tham dự khóa học từ đầu đến kết
thúc, với lòng khiêm nhường, thành thật, và cởi mở.

3. Cất đồng hồ vào ngăn tủ hoặc vali để không bị
chi phối vì thời giờ.

4. Tuyệt đối yên lặng, hoặc vì bó buộc thì nói rất nhỏ
trong giờ diễn giải và Xả Cõi Lòng.

5. Vợ chồng luôn đi có đôi khi có thể, và đi thật nhẹ
để không ngăn trở đồng khóa.

6. Nhanh nhẹn tuân theo giờ giấc khi nghe chuông
hoặc hiệu báo.

7. Chỉ (a) kêu điện thoại trong giờ giải lao khi rất
cần, (b) tắt điện thoại cầm tay và (c) "beeper".

8. Giữ sạch sẽ các nơi trong khu vực khóa học để giữ
uy tín của người Việt chúng ta.

9. Nếu cần điều gì, xin cho ban tổ chức biết để đáp ứng
ngay khi có thể.

10.Ghép hai giường lại với nhau, nếu ngủ đêm tại nơi
đặt "giường một" chứ không phải "giường đôi"
(sáng Chúa Nhật vui lòng để rời như cũ).



240 II: TỔ CHỨC KHÓA CĂN BẢN

II. Những Điều KHÔNG NÊN Làm:

1. Không coi đồng hồ, dù ở một mình.

2. Không nói lớn tiếng trong giờ cần trầm lặng.

3. Không ra vào Phòng Song Nguyền quá nhiều lần
trong giờ diễn giải và Xả Cõi Lòng.

4. Không rời bỏ nơi được chỉ định để đi sang nơi
không liên hệ với việc đang làm.

5. Không kêu điện thoại trong giờ diễn giải. Nếu
khẩn cấp thì nhờ trợ nguyền lo dùm.
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Chương 10
Cầu Nguyện Vào Khóa Căn Bản
Trước khi vào chi tiết của việc cầu nguyện lúc khai

mạc thi cần biết ít điều chuyên biệt của việc cầu
nguyện này.

I. Mục Đích Của Cầu Nguyện Và
Chia Sẻ Trong Chương Trình TTHNGĐ

1. Cầu Nguyện hay Chia Sẻ trong Chương Trình
có mục đích nhờ Ơn Chúa mà mình xả ra ngoài những
yếu đuối chôn vùi trong lòng, nhờ vậy thần kinh thoải
mái, dễ "Thương Yêu Gần Gũi" hơn. Đây là một cách
chữa bệnh thiêng liêng và tâm lý, nên cần khiêm
nhường nhận mình có bệnh chứ không kiêu ngạo
khoe khoang mình có nhiều điều tốt lành.

Mình có thể tốt 99 điều, nay muốn sửa một điều
lỗi thì chỉ kể một điều đó ra thôi. Tương tự như người
CTTTHNGĐ
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đi chỉnh hình, có 99 điều tốt không cần sửa, nên chỉ
kể một điều muốn sửa là chân bị tật, hoặc vết nám
trên mặt, v.v. Nếu vì tự ái mà che đậy vết nám hoặc
phần cơ thể có tật, thì sau khi rời khỏi phòng bác sĩ
mình vốn bị lệch lạc, cộng thêm mặc cảm tự ti, tâm lý
căng thẳng hơn trước.

2. Vậy ba cặp cầu nguyện lúc khai mạc Khóa cần
khiêm nhường nói ra một điều yếu đuối mình đang
chiến đấu. Câu này đưa tới mấy thực tế là:
(1). Nói "Con", chứ không nói "Chúng con" vì đó là
yếu đuối của riêng mình mà thôi.
(2). Không khoe khoang bằng cách nói: "Chúng con
cảm tạ", v.v. Rất cần cảm tạ, nhưng mỗi lúc một việc,
nên lúc này là "khiêm nhường nói ra một điều yếu đuối
mình đang chiến đấu", rồi lúc khác sẽ cảm tạ.
(3). Cũng không nói "xin". Lúc khác sẽ xin, còn lúc
này chỉ nói duy nhất "một điều yếu đuối mình đang
chiến đấu" mà thôi.

3. Ba cặp cầu nguyện vào Khóa là ba cặp tiêu
biểu, tượng trưng cho Ơn Thánh thay đổi khóa viên.
Kết quả sau 48 tiếng đồng hồ là tin tưởng Chúa cũng
thay đổi khóa viên như đã thay đổi người đang cầu
nguyện.

Do đó bắt đầu Khóa bằng cách cầu nguyện "khiêm
nhường nói ra một điều yếu đuối mình đang chiến
đấu" thì hy vọng khóa viên cũng sẽ Xả Cõi Lòng trong
phần Tự Nói của mỗi Buổi, bằng cách "khiêm
nhường nói ra một điều yếu đuối mình đang chiến
đấu". Như vậy ba cặp cầu nguyện vào Khóa là "tiên
tri", nói trước rằng "Nếu các anh chị khiêm nhường
Xả Cõi Lòng khi Tự Nói thì Chúa sẽ thay đổi còn
hơn vợ chồng tôi".

4. Có ba cặp nhưng cầu nguyện về bốn kết quả
trong Khóa, đó là về Đạo Đức Bản Thân, Thông Cảm
Vợ Chồng, Gương Lành Cho Con, và thứ tư là về
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Tông Đồ Song Đôi. Nếu đạt được ba kết quả trước
thì đã bao gồm cả "Tông Đồ Song Đôi" rồi, vả lại nếu
bốn cặp cầu nguyện thì nghi thức khai mạc quá dài.

5. Cần chia trợ nguyền làm bốn Nhóm, ngoài việc
cầu nguyện chung cho Khóa, thì mỗi Nhóm cầu
nguyện đặc biệt cho một kết quả của Khóa. Nên đọc
lại chương 6 về Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa, tr. 149- 174,
trong đó có hướng dẫn về chia Nhóm cầu nguyện.

6. Phân chia cầu nguyện theo Nhóm cũng là HOA
THIÊNG mỗi trợ nguyền vừa cầu nguyện vừa làm hy
sinh trước rồi sẽ viết trên giấy sau. Nếu có tâm tình
"Hoa Thiêng" thì dễ sốt sắng là nhiều hy sinh hãm
mình đặc biệt theo kết quả mà mình đã "Vào Nhóm":
— Nhóm I Cầu Nguyện và Hoa Thiêng đặc biệt cho
Đạo Đức Bản Thân, tức là Liên Hệ Giữa Mình Với
Chúa.
— Nhóm II Cầu Nguyện và Hoa Thiêng đặc biệt cho
Cảm Thông Vợ Chồng, tức là Liên Hệ Giữa Mình
Với Bạn Trăm Năm.
— Nhóm III Cầu Nguyện và Hoa Thiêng đặc biệt về
Song Nguyền Cho Con, tức là Liên Hệ Giữa Mình
Với Con Cháu.
— Nhóm IV Cầu Nguyện và Hoa Thiêng đặc biệt
cho Hồn Tông Đồ Song Đôi, tức là Liên Hệ Giữa
Mình Với Tha Nhân. Tha nhân ở đây là bất cứ ai
mình gặp trong suốt cuộc đời, và cả người mình
không hề gặp mặt, tức là Liên Hệ Giữa Mình Với Cả
Nhân Loại.

7. Thời giờ mỗi cặp cầu nguyện: Trung bình là 3
phút. Hai phút rưỡi là "khiêm nhường nói ra một điều
yếu đuối mình đang chiến đấu", còn 30 giây, hay 15
giây chót sẽ nói thêm lời "xin" nhưng rất ngắn, vì mục
đích chính của Cầu Nguyện Vào Khóa khác với mục
đích của những lần cầu nguyện khác.

Mỗi cặp cần giữ đúng 3 phút khi lên cầu nguyện
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kẻo nghi thức khai mạc quá dài. Cần cầu xin Chúa
ban thêm Ý Chí thì mới có thể khép mình vào thời
gian hạn hẹp này.

Nhắc lại điều đã viết cho vị hướng dẫn ở chương
trước, tr. 231, và thích ứng cho hợp với mục này: "Nếu
thiếu thời giờ thì rút ngắn lại chứ không xâm lấn
vào thời giờ của Mục kế tiếp.

Để đúng giờ thì cần đọc kỹ tài liệu này, tự viết lại
trong CẦU NGUYỆN, thực tập trước, nhìn đồng hồ,
can đảm cắt ngắn nếu dài hơn giờ ấn định. Khi ở
trước khóa viên thì tự chủ, tuyệt đối không cầu
nguyện theo hứng bất ngờ".

II. Cầu Nguyện Mẫu.
A. Nhóm I và cặp I cầu nguyện về Đạo Đức Bản

Thân, tức là Liên Hệ Giữa Mình Với Chúa. Trong
buổi Hồi Tâm Trợ Nguyền để Chuẩn Bị Khóa, khi
cặp I quỳ cầu nguyện thì Nhóm I đứng (có thể vòng
quanh cặp I nếu tiện), còn các người khác ngồi để
kết hợp.

1) Cách cầu nguyện sai. Xin không ai cầu nguyện
tương tự như dưới đây:

"Lạy Chúa, vợ chồng chúng con là Phaolô Tự và
Anna Ái, cưới nhau được 14 năm. Chúng con cảm tạ
Chúa cho chúng con được ba con rất ngoan ngoãn
(!). Chúa thương con thật đặc biệt, nên con xin gì
được nấy (!). Nhờ con có Chúa (!) nên con đã bỏ hút
thuốc và thấy bỏ thật dễ dàng. Con cầu xin Chúa cho
các anh chị Khóa này biết thay đổi (!) để được Chúa
ban Ơn, kẻo gia đình tan nát (!)".

Cách này sai vì tự ái khoe khoang chứ không
"khiêm nhường nói ra một điều yếu đuối mình đang
chiến đấu".

2) Cách cầu nguyện đúng:
"Lạy Chúa, vợ chồng chúng con là Phaolô Khiêm
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và Anna Nhường, cưới nhau được 14 năm. Bản thân
con lười biếng cầu nguyện mỗi tối. Trước khi đi Khóa,
có khi bạn con và ba con của con đọc kinh thật sốt
sắng mà con vốn ngồi coi TV đấu banh, không biết
ân hận! Nay nhớ lại con thật xấu hổ với Chúa và với vợ
quỳ cạnh con đây (nghiêng về phía vợ nói tiếp:)

Anh cảm ơn em nhiều, vì nếu không có em thì anh
bỏ cả Lễ Chúa Nhật nữa! (Quay lại về phía Tượng
Chúa, giọng thành khẩn:) Từ ngày con đi Khóa và
biết đọc Kinh Thánh thì con gần Chúa hơn, đó cũng
là nhờ nhiều người cầu nguyện cho con.

Xin Thánh Gia thương cho mỗi anh chị tham dự
Khóa này được lòng Đạo Đức Bản Thân nhiều hơn
con, có Liên Hệ Giữa Mình Với Chúa thật thâm sâu.
— Chúng ta cầu xin Chúa".
— Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cần thiết: Cặp I "phải" cầu trực tiếp về Đạo Đức của
cá nhân người nói mà thôi, chứ không cầu về Thông
Cảm Vợ Chồng hoặc về con cái, kẻo dẫm chân lên cặp
II và cặp III.
B. Nhóm II và cặp II cầu nguyện về Thông Cảm

Vợ Chồng, tức là Liên Hệ Giữa Mình Với Bạn Trăm
Năm. Trong Buổi Hồi Tâm Trợ Nguyền để Chuẩn Bị
Khóa, khi cặp II quỳ cầu nguyện thì Nhóm II đứng
(có thể vòng quanh cặp II nếu tiện), còn các người
khác ngồi để kết hợp.

1) Cách cầu nguyện sai. Xin không ai cầu nguyện
tương tự như dưới đây:

"Lạy Chúa, vợ chồng chúng con là Phêrô Thông
và Maria Thái, cưới nhau được 17 năm, có sáu con.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vợ chồng chúng con tràn
đầy hạnh phúc (!), không cãi nhau bao giờ (!). Chúa
cho con người vợ tuyệt vời (!), công, dung, ngôn, hạnh
đầy đủ cả (!).

Chúng con cầu xin Chúa cho các cặp vợ chồng
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tham dự Khóa này được yêu thương đoàn kết (!),
thuận vợ thuận chồng (!), vì ngày nay nhiều vợ chồng
tham lam ích kỷ (!), cưới xin chỉ vì xác thịt thôi Chúa
ơi" (!).

Có thể không cầu nguyện giống hẳn như vậy,
nhưng nếu không cẩn thận thì dễ tương tự.

2) Cách cầu nguyện đúng vì "khiêm nhường nói ra
một điều yếu đuối mình đang chiến đấu":

"Lạy Chúa, vợ chồng con là Phêrô Thuận và Maria
Hòa, chúng con cưới được 17 năm, có sáu con. Vì
tính lải nhải của con mà nhiều lần gia đình mất hòa
thuận (Nghiêng về phía chồng, giọng thành thật ân
hận:)

Em xin lỗi anh thật nhiều! Em ân hận vì dịp Lễ
Giỗ Ông Nội vừa qua, em đã gây ra căng thẳng vô
ích, làm mất thông cảm giữa vợ chồng mình đã vậy,
mà còn làm cho anh bị mất mặt giữa các bà con trong
gia tộc nữa! (Quay lại Tượng Chúa, giọng khẩn nài:)

Lạy Chúa từ ngày đi Khóa tới nay, tuy con có Xin
Lỗi và có Cảm Ơn anh Thuận nhưng còn ít quá, vì
con còn nhiều tự ái, mỗi lần khác ý là con muốn nói
cho "đã miệng"!

Xin các anh chị trong Khóa thương cầu nguyện để
em biết "Nói Ít, Nghe Nhiều", nhờ vậy chồng con bớt
khổ vì em. Và xin Chúa cho các anh chị được nhiều
thông cảm, Liên Hệ Giữa Mình Với Bạn Trăm Năm
được thật tốt đẹp sau hai ngày dự Khóa.
— Chúng ta cầu xin Chúa.
— Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cần thiết: Cặp II "phải" cầu trực tiếp về Thông Cảm

giữa mình và bạn trăm năm mà thôi, chứ không cầu
về Đạo Đức Bản Thân hoặc về Con Cái, kẻo dẫm chân
lên cặp I và cặp III.

C. Nhóm III và cặp III cầu nguyện về Gương Lành
Cho Con, tức là Liên Hệ Giữa Mình Với Con Cháu.
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Trong Buổi Hồi Tâm Trợ Nguyền để Chuẩn Bị Khóa,
khi cặp III quỳ cầu nguyện thì Nhóm III đứng (có thể
vòng quanh cặp III nếu tiện), còn các người khác ngồi
để kết hợp.

1) Cách cầu nguyện sai. Xin không ai cầu nguyện
tương tự như dưới đây:

"Lạy Chúa, vợ chồng chúng con là Đa-Minh Thiên
và Lucia Vị, cưới nhau được 32 năm, có năm con, nay
thành 10, và 11 cháu nội ngoại, vị chi là 23 người tất
cả. Trai gái ngày nay rất cứng đầu (!), không chịu
nghe theo lời người lớn (!), nhưng con rất mừng vì
con cháu chúng con đều ngoan ngoãn cả (!!). Chẳng
nói giấu gì (!), gia đình con được vậy là vì nhiều khi
con bực tức lắm nhưng cũng ráng nhịn (!), con
nghiệm thấy thật đúng khi tổ tiên dạy rằng "Một sự
nhịn là chín sự lành"(!). Đi làm trợ nguyền Khóa này,
vợ chồng con cầu xin để Chúa ban cho các anh chị
có con cháu thì cũng biết nhường nhịn như chúng con
(!!) để con cái khỏi hư hỏng" (!).

Cầu nguyện như vậy thì khoe khoang như người
Biệt Phái trong Phúc Âm: "Lạy Chúa, con không
giống như những người khác, bất công, ngoại tình,
hay như người thâu thuế kia, v.v." Người này cần nghe
Chúa phán: "Ai nâng mình lên thì bị hạ xuống" (cf.
Lk. 18: 10-14).

2) Cách cầu nguyện đúng vì "khiêm nhường nói ra
một điều yếu đuối mình đang chiến đấu":

"Lạy Chúa, vợ chồng con là Đa-Minh Bằng và
Lucia Hữu, gia đình chúng con có trên 20 con cháu.
Sự nóng nảy độc tài của con đã làm cho con thứ ba
bỏ nhà đi mấy tuần. Con không tìm hiểu để khuyến
khích, mà lại kiêu ngạo quát mắng rồi đuổi cháu ra
khỏi nhà. Lạy Chúa, nói tới đây con rùng mình sợ hãi
về chính sai lỗi của con! Nhờ Chúa Mẹ gìn giữ nên tuy
con của con bồng bột, thân con gái giữa tuổi dậy
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thì, vậy mà qua được cơn sóng gió bằng an!
Từ ngày đi Khóa tới nay, con nhớ lời Kinh Thánh

trong bài hát "Thầy không gọi các con là tôi tớ mà
gọi các con là bạn hữu thân tình", con đã xin lỗi các
con và cùng bàn thảo các việc trong nhà với các con.
Con tạ ơn Chúa và anh cảm ơn em rất nhiều, nhờ có
em nâng đỡ mà anh dễ thay đổi, biết nhìn các con
như bằng hữu nhiều hơn là độc tài khó tính.

Xin các anh chị thương cầu nguyện cho tôi bớt
nóng nảy trong cách cư xử với con cháu, và xin Thánh
Gia ban cho các anh chị trong Khóa này là những
"Gương Lành Cho Con" thật tốt lành.
— Chúng Ta cầu xin Chúa.
— Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cần thiết: Cặp III "phải" cầu trực tiếp về "Mình có
làm Gương Lành cho con cháu hay không" mà thôi,
chứ không cầu về Đạo Đức Bản Thân hoặc về Thông
Cảm Vợ Chồng, kẻo dẫm lên chân cặp I và cặp II.

Điều khẩn thiết là vốn giữ ĐÚNG GIỜ, không xâm
lấn vào thời giờ theo sau, kẻo khi vào phần chính yếu
thì khóa viên đã mệt. Nếu tối thứ Sáu họ không được
ơn thì có thể bỏ về, nhất là những Khóa để họ ngủ
ở nhà, sáng thứ Bẩy họ không tới nữa.

**Cầu Nguyện Vào Khóa là cách tạo Bầu Khí
thâm trầm ngay từ lúc khai mạc. Vì vậy nếu không
thận trọng, không theo những hướng dẫn trên thì
thay vì tạo Bầu Khí thuận tiện lại tạo ra bầu khí bất
tiện. Nhờ Bầu Khí do Ban Tổ Chức và Trợ Nguyền
tạo ra mà khóa viên CẢM NGHIỆM được nhiều hay
ít tình "Thương Yêu Gần Gũi", được lòng khiêm
nhường sâu xa hay nông cạn trong việc Biết lỗi, Nhận
lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi.🔲
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Chương 10b
Ý Nghĩa Huy Hiệu Của Chương Trình

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Cần diễn giải về Huy Hiệu vào sau cơm trưa thứ
Bẩy trong Khóa Căn Bản, do đó Trường Nội Dung
phải nắm vững xuất xứ và các Ý Nghĩa của Huy Hiệu.
Tuy nhiên vì có nhu cầu dùng Huy Hiệu thường
xuyên sau khi dự Khóa, nên thay vì trình bày các ý
nghĩa ở sách này thì đưa sang cuốn Chỉ Nam Sinh
Hoạt hằng ngày của Chương Trình.

Để khóa viên mộ mến Huy Hiệu thì vị diễn giải
cần khiêm nhường đọc trong cầu nguyện, thật lòng
sống theo những ý nghĩa đó. Chỉ khi nào mình cực
khổ nghiên cứu, chiêm niệm thì việc mình trình bày
mới tỉnh thức khóa viên, mới tạo ra bầu khí phấn
khởi nhiệt thành.

Nếu thiếu chuẩn bị, tai hại hơn nữa, nếu không
phân công người chịu trách nhiệm trình bày Huy
Hiệu, nên phút chót mới rút tài liệu ra, rồi đọc máy
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móc, có khi đọc như đánh vần, thì việc mình làm vô
hồn chứ không có hồn, tạo ra bầu khí chán nản hơn
là lên tinh thần.

Cũng cần nhớ chiều thứ Bẩy rất buồn ngủ, nếu nói
giọng trầm buồn, lại đứng yên một chỗ, không có cử
điệu thì khóa viên dễ gật đầu hơn là ngẩng đầu, ngáp
dài hơn là lắng nghe.

Tuy có thể viết ý nghĩa chính của Huy Hiệu ở đây,
nhưng như vậy có người sẽ không đọc trong sách Chỉ
Nam Sinh Hoạt nữa. Vậy cần dùng Ý Chí, cần tự nhủ
mình ở trong Trường Nội Dung, nên cương quyết mở
sách, đọc kỹ trong CẦU NGUYỆN để có chiều sâu và
giữ ĐÚNG GIỜ.

Nhắc lại điều đã viết trong chương 9: "Nếu thiếu
thời giờ thì rút ngắn việc trình bày trong mục của
mình chứ không xâm lấn vào thời giờ của Mục kế
tiếp.

Để đúng giờ thì cần đọc kỹ tài liệu, tự viết lại trong
CẦU NGUYỆN, thực tập trước, nhìn đồng hồ, can đảm
cắt ngắn nếu dài hơn giờ ấn định. Khi đứng trước
khóa viên thì tự chủ, tuyệt đối không nói theo hứng
bất ngờ. Thêm một chuyện vui là có thể mất 5, 7 phút
mà tưởng như một phút".

**Luôn cần nhớ tạo Bầu Khí "Thương Yêu Gần
Gũi bằng Việc Làm" để khóa viên được hít thở "Khí
Lành Ngay Thẳng". Khi trình bày Ý Nghĩa của Huy
Hiệu thì không phải chỉ nói cho hết vấn đề mà cần
có nội tâm, để sau này mỗi lần khóa viên nhìn ngắm
Huy Hiệu thì dễ nhớ lại Bầu Khí đầm ấm cởi mở
trong Khóa.🔲
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Chương 11
Tối Thứ Bẩy: Nghi Thức
TRAO HOA THIÊNG

Các việc làm trong tối thứ Bẩy liên quan đến Vị
Mời Tự Nói, nên sẽ bàn ở Phần V của sách này,
chương 28, về Mời Tự Nói trong tối thứ Bẩy. Ở đây
bàn đặc biệt về Hoa Thiêng mà thôi.

Nội Tâm và Nghi Thức Trao Hoa Thiêng

Hoa Thiêng là cách phối hợp tình thương yêu gần
gũi giữa mọi anh chị em song nguyền giữa các tiểu
bang và các quốc gia với Khóa. Hoa Thiêng tạo
nên bầu khí thương yêu vừa rất gần vừa rất xa. Để
việc dâng Hoa Thiêng vào tối thứ Bẩy được ý nghĩa,
ở đây nêu lên bốn điểm, đó là việc hy sinh và xin Hoa
Thiêng các nơi, làm và viết Hoa Thiêng, chuẩn bị
Hoa Thiêng trong Khóa, và Nghi Thức Hoa Thiêng.
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I. Việc Hy Sinh và
Xin Hoa Thiêng Khắp Nơi.

1. Hoa Thiêng phải bắt đầu bằng Tình Yêu chân
thật, theo gương Chúa đã nói và làm: "Không có tình
yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống
cho bạn hữu mình" (Jn. 15:13). Vậy mục đích chính
của Hoa Thiêng là hy sinh vì thương yêu chứ không
phải chỉ nghĩ xem viết thế nào cho hấp dẫn. Sau khi
đã hy sinh rồi thì mới cần viết điều đã làm như thế
nào cho dễ đọc hơn.

Việc hy sinh ích lợi cho khóa viên và cho bản thân
nhiều nhất là làm trái ngược lại điều tính tự nhiên ưa
thích, thí dụ: Sáng ngủ dậy là muốn có ly cà phê, điếu
thuốc, hay muốn nói chuyện ngay. Để hy sinh cầu
nguyện cho Khóa, nên mình tập thói quen dâng lời
nguyện tắt: "Dừng. Giêsu giúp con! - Stop. Help me,
Jesus!", rồi không uống, không hút, hay không nói
trong ít giây hoặc ít phút, Nghĩa là mình dừng, đi
ngược lại cưỡng lực chủ quan của bản năng. Cách hy
sinh này ích lợi cho Khóa và cho tâm lý tự chủ, nhờ
vậy mình được lòng bạn đời, con, và buôn bán cũng
được lời vì khách hàng tin tưởng mình hơn.

Không phải chỉ có một mà có nhiều cách hy sinh
hãm mình, nhưng cách "Dừng" trên đây là tổng hợp
giữa hy sinh siêu nhiên và tâm lý tự chủ để thay đổi
đời sống.

2. Lý do cần xin Hoa Thiêng khắp nơi, vì đó là
dấu chỉ Ban Tổ Chức Khóa nhận mình yếu đuối nên
tìm sự giúp đỡ qua những hy sinh và lời cầu nguyện
của các anh chị em. Thoáng nghe có vẻ mâu thuẫn
vì con người cần mạnh mẽ thì lại sao lại nhận mình
yếu đuối? Lý do nhận yếu đuối vì vợ chồng căng
thẳng thường do tự ái, tuy cần nhau nhưng lại khinh
khỉnh như bất cần. Vậy làm trợ nguyền là trợ giúp
cho các khóa viên nhận mình cần bạn đời, nghĩa là
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mình còn thiếu thốn, bất toàn. Cách thức cụ thể Ban
Tổ Chức nhận mình bất toàn là liên lạc các nơi để
nhận rằng mình cầu nguyện chưa đủ. Ngoài ra, khi
xin cầu nguyện Hoa Thiêng cho Khóa, thì cũng là dịp
để nơi này liên đới với nơi khác. Tình lên đới này tạo
ra phấn khởi cho mình và cho toàn thể Chương Trình.
Nếu đến tận nơi để làm trợ nguyền thì tốt nhất, nhưng
khi không thể được thì làm hy sinh, viết lên giấy, rồi
gửi Hoa Thiêng bằng bưu điện là điều rất cần thiết cho
Khóa.

II. Làm Và Viết Hoa Thiêng.
Như vừa nói, cần phải viết, nhưng viết điều mình

đã làm chứ không phải viết xã giao.
1. Làm trước viết sau, nhất là viết trước Mình

Thánh Chúa. Có hai việc làm để trở thành Hoa
Thiêng cho Khóa, đó là việc làm tay chân và việc làm
thiêng liêng.

*1. Việc làm tay chân thuần túy và việc làm tay
chân kèm theo việc làm thiêng liêng. Về việc làm tay
chân thuần túy, thí dụ sáng thức dậy, thành tâm than
thở: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Con dâng
trót ngày hôm nay sang dọn nhà cho chú Tư để cầu
nguyện cho Khóa#", rồi cả ngày làm việc bên nhà
chú, tuy ít nhớ rõ rệt mình đang làm Hoa Thiêng,
nhưng Thánh Gia vốn nhận lời cầu nguyện, những
việc làm trong ngày đã là Hoa Thiêng dâng kính
Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả. Thật ra, ngay trong việc
làm tay chân thuần túy thì đã có việc thiêng liêng rồi,
vì nếu không dâng lên Thánh Gia thì việc tay chân
không có giá trị thiêng liêng không, trở thành lời cầu
nguyện để Thánh Gia ban Ơn Lành cho Khóa.

Việc làm tay chân kèm theo việc thiêng liêng là
trong khi làm việc thì tưởng nhớ đến Chúa, thường
xuyên dâng Lời Nguyện Tắt. Việc này dễ xảy ra khi
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làm việc tay chân một mình. Thí dụ người cha làm
vườn hai người mẹ nhặt rau, nấu cơm, v.v. Vì làm
việc tay chân, không cần trí óc suy nghĩ nhiều, nên
dồn hết tâm tình vào Lời Nguyện Tắt, vào tâm sự với
Chúa. Nếu "làm Hoa Thiêng" theo cách này thì đây là
lời cầu nguyện chân thành, có sức lôi cuốn Lòng Chúa
Nhân Từ, để Ngài luôn tràn Hồng Ân xuống cho Khóa.

*2. Việc làm thiêng liêng thuần túy, thí dụ như
Xưng Tội, Dự Lễ và Rước Lễ, Lần Chuỗi, Đi Đàng
Thánh Giá, Chầu Thánh Thể, v.v. Những việc này
thật tốt lành, nên vừa cần Hoa Thiêng bằng việc tay
chân, vừa cần Hoa Thiêng bằng việc thuần túy
kết hợp với Chúa. Nếu "làm Hoa Thiêng" bằng những
hy sinh cầu nguyện như trên thì trước khi thánh hóa
các khóa viên thì đã thánh hóa bản thân và gia đình
mình trước, như vậy là "cho người khác điều mình có"
chứ không rơi vào tình trạng "không thể cho điều mình
không có". Mình không thương yêu gần gũi Chúa thì
không thể cho khóa viên sự thương yêu gần gũi này.

2. Cách thức viết Hoa Thiêng cho có ích lợi. Đã
nói tới cách thức này trong ba lần Hồi Tâm và Phân
Công trước Khóa, nhưng vì là việc phải làm, và dễ
làm sai, nên ở đây lặp lại những điều chính yếu.

Trước tiên, cần viết trong KHIÊM NHƯỜNG, nghĩa
là viết điều mình đang chiến đấu để cầu nguyện cho
nhau. Mình cầu cho khóa viên và khóa viên Cầu cho
mình, chứ không phải mình đã hoàn hảo để chỉ "thi
ân giáng phúc" mà không cần ai giáng phúc cho mình.
Vì là chiến đấu nên viết lúc mình làm đúng và viết
cả lúc mình làm sai, còn thiếu sót. Như vậy là viết để
thành tâm cầu nguyện chứ không để khoe khoang.

Dưới đây là hai mẫu Hoa Thiêng, một mẫu sai vì
khoe khoang tự ái và một mẫu đúng vì khiêm nhường
nói ra điều mình đang chiến đấu.
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Mẫu Hoa Thiêng SAI vì tự ái khoe khoang:

Anh Thuần và chị Thục yêu dấu. Tôi là Tôma Thất
và vợ tôi là Anna Nhân, cưới nhau được 17 năm. Ôi
hạnh phúc vì Chúa gìn giữ Chúng tôi luôn hòa thuận
thương yêu nhau, sinh được bẩy cháu thì cả bẩy đều
ngoan ngoãn nhân đức. Nhờ gia đình đầm ấm thánh
thiện nên chúng tôi đã ra lệnh cho các con lần chuỗi
cầu nguyện liên lỉ cho Khóa và đặc biệt cho anh chị.
Anh chị mà trông thấy thì sẽ cảm động lắm vì con út
của tôi luôn làm dấu trước khi ăn, lại nói rõ là ăn
miếng thịt để cầu cho cô chú Thuần & Thục dự Khóa,
uống hớp nước cũng cầu cho cô chú, đến cả coi TV
cũng chỉ cho Khóa nữa! Sau khi dự Khóa, mong có
dịp anh chị mang các cháu đến nhà chơi để các cháu
cũng ngoan ngoãn như con út của chúng tôi. Nếu khó
khăn, anh chị đừng ngại liên lạc, chúng tôi sẵn sàng
giúp đỡ.

Thật quý mến anh chị,
Tôma Thất và Anna Nhân.
Nếu viết Hoa Thiêng như trên thì thật là thất nhân,

tạo ra bầu khí đầy hợm hĩnh kênh kiệu. Anh chị
Thuần & Thục đọc thư này mà nhịn nhục được thì
đúng là anh chị rất… thuần thục!

Mẫu Hoa Thiêng ĐÚNG vì khiêm nhường
nói ra yếu đuối mình đang chiến đấu:

Anh Khang và chị An quý mến. Vợ chồng em là
Phaolô Thanh và Maria Bạch, chúng em rất vui mừng
được tin anh chị dự Khóa này, nên bảo nhau làm Hoa
Thiêng để xin Thánh Gia ban nhiều Ơn Lành cho anh
chị và các cháu. Em đã chủ tâm dâng không hút thuốc
ít là ba tuần để cầu cho anh chị, nhưng được mấy
ngày, thèm quá, lại hút… trộm vài điếu! Nhà em quỳ
trước bàn thờ, khóc nức nở vì em thiếu tự chủ, cảnh
tượng này làm em không cầm được nước mắt, ân hận
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xin lỗi Bạch và nhất là xin lỗi Chúa, nhờ vậy em nhịn
được lâu hơn, nhưng vốn thấy thèm. Xin anh chị cầu
cho em bỏ được thuốc, tâm hồn khang an như anh
chị vậy! Riêng việc dự Lễ và Chầu Thánh Thể thì
nhờ gương các cháu chăm chỉ đi Lễ cả ngày thường,
làm em mắc cở, nên cùng đi với vợ con, nhờ vậy lúc
này bớt ngại hơn trước.

Anh chị Khang & An à, mong sau Khóa được gần
gũi anh chị và các cháu để chúng ta nâng đỡ nhau cả
tâm trí lẫn thiêng liêng nhé.

Thật thân ái trong Thánh Gia,
Phaolô Thanh và Maria Bạch.
Nhờ đọc những tâm tình khiêm nhường cởi mở

như trên của anh chị Thanh & Bạch, nếu anh chị
Khang & An đang cảm sốt cũng dễ… khang an hơn!

III. Chuẩn Bị Hoa Thiêng Trong Khóa.
Có nhiều việc phải chuẩn bị, nhưng chuẩn bị chính

yếu vốn là kết hợp với Thánh Gia khi đến Khóa.
1. Làm trợ nguyền là viết Hoa Thiêng, lý do vì

Hoa Thiêng là hy sinh cầu nguyện, nên dẫu đảm nhận
công tác nào thì cũng cần "làm ra giờ" để cầu nguyện
trong nhà Bêtania, "nói" với Chúa bằng cách viết
Hoa Thiêng trước Thánh Thể.

Vì lý do này mà nhiệm vụ của Trưởng Ban Hoa
Thiêng là thỉnh mời mọi trợ nguyền, nếu đã có mặt
trong Khóa thì việc quan trọng nhất là vào nhà Chầu
Thánh Thể trong nhà Bêtania, và viết ít là vài Hoa
Thiêng trước Thánh Thể. Việc Chầu Thánh Thể và
viết Hoa Thiêng tối quan trọng nên Ban Hoa Thiêng
cần phối hợp với Ban Cầu Nguyện và Chầu Thánh
Thể để "nài nỉ" mỗi trợ nguyền đều vào Nhà Bêtania,
lấy sức mạnh từ Chúa trước khi làm các việc khác.
Chỉ sau khi đặt tu tiên là mời gọi quý anh chị trợ
nguyền Chầu Thánh Thể và viết Hoa Thiêng trong
khi cầu nguyện, lúc đó Ban Hoa Thiêng mới làm các
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việc khác như dưới đây, tuy không thể thiếu những
việc này.

2. Chuẩn bị bàn ghế, bao thư lớn, nhãn hiệu, bao
thư nhỏ, giấy, bút, v.v. Xếp đặt những vật dụng này
trong Nhà Bêtania sao cho thuận tiện để các trợ
nguyền viết Hoa Thiêng được dễ dàng.

*1. Giấy viết thư có "đầu đề", gồm: (1). Hình Huy
Hiệu của Chương Trình; (2). Một câu có ý nghĩa như
câu Kinh Thánh hay lời của Đức Giáo Hoàng.

*2. Nhãn hiệu cho bao thư lớn gồm: (1). Hình
Huy Hiệu; (2). Hàng chữ "Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình Tại (Tổng) Giáo Phận [Hà Nội,
London, v.v.]; (3). Chữ lớn "Hoa Thiêng"; (4) Hàng
chữ "Thân Ái Trao Hoa Thiêng về Anh Chị …".

*3. Chuẩn bị Khay Rước Hoa Thiêng, gồm: (1).
Một thùng giấy cứng, to vừa phải; (2). Trang hoàng
bằng phủ khăn, bằng hình vẽ, kèm theo hoa hồng
thật, v.v.

3. Bàn đặt sẵn các bao thư lớn, có tên của các cặp
khóa viên. Viết xong mỗi Hoa Thiêng, các trợ nguyền
sẽ đặt thư lên trên các bao thư lớn này.

IV. Nghi Thức Hoa Thiêng.

Các trợ nguyền Rước và Trao Hoa Thiêng cũng
là các anh chị Chứng Kiến Nghi Thức Lời Nguyền
Cảm Thông, nên cần có mặt trong Phòng Song
Nguyền từ 10 giờ 15 tối thứ Bẩy. Nếu mỗi trợ nguyền
không tham dự phần đầu của Nghi Thức Chứng Kiến
Bông Hồng Cảm Thông thì sau đó mình khó đem lại
ích lợi cho cặp khóa viên mà mình sẽ Chứng Kiến họ
đoan nguyền với nhau.

Cần khoảng năm cặp trợ nguyền quỳ cầu nguyện
với cặp Trưởng Ban và luân phiên trao Hoa Thiêng.
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Khi Rước Hoa Thiêng vào Phòng Song Nguyền
thì đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá. Phái đoàn Rước sẽ
quỳ thành vòng tròn, quanh Bàn Thờ Thánh Giá. Các
khóa viên ngồi vì trước đó họ đã phải đứng rất lâu
trong phần Nghi Thức Lời Nguyền Cảm Thông.

Cặp Trưởng Ban Hoa Thiêng dâng lời nguyện:

KINH HOA THIÊNG
DÂNG THÁNH GIA

Kính lạy Thánh Gia, Giêsu - Maria - Giuse./ Khi
Mẹ cất tiếng cầu xin thì Chúa đã làm Phép Lạ,/ mặc
Chúa nói "giờ Con chưa đến"./ Tin thật rằng nếu cầu
xin với việc làm trong khiêm nhường,/ thì sẽ được
Chúa nhậm lời,/ nên tối nay chúng con kính dâng
những hy sinh góp nhặt từ khắp nơi,/ để cầu nguyện
cho Khóa #...

Vì thương chúng con nên Chúa chấp nhận sinh ra
trần trụi, giá lạnh, nghèo hèn. Để theo gương Chúa,
nhiều anh chị đã hy sinh hãm mình, bề ngoài thật
tầm thường nhưng đối với chúng con thì thật khó
khăn, như đã cầm ly nước trên tay vì khát, mà dừng
lại để khấn nguyện "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến
yêu. Xin ban ơn cho anh chị dự Khóa #..."

Sau khi cho dân chúng ăn no, tuy mệt nhọc nhưng
Chúa đã lên núi cầu nguyện. Theo gương mầu nhiệm
của Chúa, nhiều anh chị đã cầu nguyện liên lỉ, đã lần
nhiều chuỗi Mân Côi, đã dự Thánh Lễ và Rước Lễ
để trao gửi tình "Thương Yêu Gần Gũi" tới Khóa#...

Vì Chúa bị bỏ rơi trong Nhà Tạm cô đơn, không
ai tôn kính viếng thăm, nên nhiều anh chị đã viết
những Hoa Thiêng trước Thánh Thể trong Nhà
Bêtania khi giúp Khóa này.

Vì tưởng nhớ tới Chúa đau đớn trên Núi Sọ, nên
CTTTHNGĐ
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có em bé nhịn ăn sáng, hoặc cụ già rửa mặt bằng
nước lạnh trong mùa đông giá rét.

Vì chiêm ngắm Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá
nhìn Con chết treo đau đớn, nên có anh chị trợ
nguyền cố gắng làm việc trong lúc thân xác mệt lả,
người thì lo giấy tờ, người mua thức ăn, người khác
bỏ con cháu ở nhà để biến việc làm thành Hoa
Thiêng dâng lên Mẹ, cầu cho Khóa này.

Mẹ ôm xác Con vào lòng, một thân xác chỉ biết
trao ban tình thương mà nay máu me loang lổ, chết
tức tưởi như kẻ trộm cướp gian tham. Lạy Mẹ, nhiều
anh chị cũng chỉ biết kính dâng những loang lổ đau
yếu, những khó khăn trở ngại để cầu nguyện cho anh
chị khóa viên.

Vậy lạy Thánh Gia, Giêsu - Maria - Giuse, chúng
con xin hợp những hy sinh nhỏ bé của chúng con với
Máu Châu Báu của Chúa Giêsu, với Bẩy Sự Thương
Khó của Đức Mẹ, và với lời cầu bầu của Thánh Cả
Giuse. Xin thương ban Bình An trên mỗi cặp sắp
nhận Hoa Thiêng tối nay. Chúng con cầu nguyện nhờ
Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Các cặp trợ nguyền đứng dậy, vợ bên tay trái
chồng, tay trái chồng cầm lấy tay phải vợ, xếp hàng để
sẽ trao Hoa Thiêng tới từng gặp khóa viên. Cặp
Trưởng Ban Hoa Thiêng nói tiếp:

Thưa quý anh chị, đây là những trang thư tâm tình,
nên mong các anh chị giữ mãi. Khi vui buồn thì mở
ra đọc, nhờ vậy chúng ta còn nâng đỡ nhau lâu dài.
Khi (tôi, em) xướng danh cặp nào thì xin cặp đó đứng
lên tại chỗ, để một cặp trợ nguyền sẽ đem Hoa
Thiêng tới trao tận tay.

Cặp Trưởng Ban Hoa Thiêng, nếu chồng nói thì
vợ cầm từng bao thư Hoa Thiêng trao cho chồng, rồi
CTTTHNGĐ
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chồng xướng to:
—  Hoa Thiêng trao tới anh chị (X và Y).

Một cặp trợ nguyền tươi cười nhận lấy bao Hoa
Thiêng, mang tới cho cặp khóa viên đã đứng lên đợi
sẵn. Xin nhớ: Cặp trợ nguyền cần:
(1). Khoác tay nhau;
(2). Đi với dáng vẻ tươi vui phấn khởi;
(3). Vừa bắt tay cặp khóa viên vừa nói chân thành:
— Vợ chồng (tôi, em, v.v.) xin thay mặt cho Chương
Trình để trao tới anh chị (X và Y, nhìn tên đeo trước
ngực) Hoa Thiêng này.

Nên cẩn thận vì có trường hợp hờ hững đến nỗi
làm rớt Hoa Thiêng xuống đất.

Khi trao hết Hoa Thiêng thì đưa máy cho vị hướng
dẫn, để ngài chỉ dẫn cách làm loại hoa thứ tư là "Hoa
Xin Lỗi, Cảm Ơn" trước khi Chúc Bằng An Gio-
Đăng kết thúc ngày dài nhất của Khóa.

**Cần thận trọng kẻo thay vì tạo ra Bầu Khí Êm
Đềm Khăng Khít thì lại tạo ra bầu khí ngột ngạt xa
cách. Có "Thương Yêu Gần Gũi" hay không là nhờ
Bầu Khí Cởi Mở Thuận Tiện hay bầu khí e dè bất
tiện. Bầu Khí là tổng hợp nội tâm chân thật và cố
gắng ngay lành. Nếu trong lòng có bất cứ ẩn ý nào
thì dễ tạo ra bầu khí bất lợi mặc dầu làm rất nhiều
việc bề ngoài có vẻ chu đáo.🔲
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Chương 12
Chiều Chúa Nhật:

Nội Dung Và Các Nghi Thức
Bế Mạc Khóa

Cần hoàn tất nhiều việc trong chiều Chúa Nhật là
Buổi chót của khóa. Bốn việc chính như sau: (1) Sinh
hoạt Sau Khóa, (2) Thực Tập Nghi Lễ, (3) Thánh Lễ
Thệ Hôn, và (4) Tiệc Mừng Cana bế mạc Khóa.

A. SINH HOẠT SAU KHÓA:
ÍCH LỢI CỦA HỌP LIÊN GIA.

Đây là vấn đề tối quan trọng để Duy Trì và Phát
Triển Ơn Thánh sau khi dự Khóa. Phải trình bày vấn đề
này với khóa viên, nhưng cần uyển chuyển cho thích
hợp với thời gian và nơi chốn.

Những năm đầu khi thành hình Chương Trình
TTHNGĐ, linh mục sáng lập luôn thực tập việc Duy
Trì Và Phát Triển vào thứ Hai và thứ Ba sau Khóa,
CTTTHNGĐ
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thường là từ 7 đến 9 giờ tối.
Tuy nhiên có nơi không thể quy tụ vào hai tối liền

sau Khóa, nên đã trình bày việc Duy Trì và Phát
Triển vào chiều Chúa Nhật trong Khóa. Thoáng
nghe tưởng hay, nhưng thực tế có khó khăn vì thâm
lạm vào thời giờ trong Khóa. Như vậy tương tự như
chưa làm xong nhà hay chưa mua được ngựa mà đã
muốn duy trì nhà hay cho ngựa ăn để… phát triển.

Vậy nên dành trọn 48 tiếng đồng hồ để xây nhà
rồi mới duy trì. Chỉ khi nào vô phương tìm cách khác
thì mới đành thâm lạm vào chiều Chúa Nhật để trình
bày việc quan trọng này.

Nội Dung của việc Duy Trì và Phát Triển Ơn
Thánh được trình bày trong sách Chỉ Nam Sinh Hoạt
Hằng Ngày, nên cần Đọc trong Cầu Nguyện trước khi
trình bày với khóa viên.

B. THỰC TẬP NGHI LỄ,
HÌNH LƯU NIỆM, RƯỚC THỆ HÔN

1. Thực Tập Nghi Lễ. Vị diễn giải vừa dứt lời thì
Ban Tổ Chức làm việc tiếp liền ngay, bằng cách trao
cho khóa viên:
(1). Nến Thiêng;
(2). Bằng Thệ Hôn Một Đời;
(3). Hoa Tươi;
(4). Bảng danh sách khóa viên.

Sau khi có các vật dụng trên thì thực tập để mỗi
cặp đều đứng, tay phải của chồng cầm nến nâng lên
cao, quay phía có nhãn hiệu ra ngoài. Vợ chồng hai
tay gần nhau cùng cầm lấy Bằng Thệ Hôn, nâng vừa
tầm để sẽ đọc chung. Tay trái của vợ ôm bông.

Tất cả khóa viên ĐỌC CHUNG, đồng đều, mọi chữ
trong Bằng Thệ Hôn, kể cả tên riêng và số năm cưới.
Nhớ ngắt theo dấu có sẵn để thêm uy nghiêm sốt
CTTTHNGĐ CTTTHNGĐ
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sắng. Đọc sáu chữ sau cùng thật chậm rãi:
"GIỮ - TRỌN - MỘT - ĐỜI - THỆ - HÔN".

2. Hình Lưu Niệm. Sau khi thực tập và đi vệ sinh,
với quần áo long trọng, các nơi quen chụp hình để
kỷ niệm vì nhiều cặp cảm nghiệm thâm sâu hơn ngày
cưới.

3. Rước Vào Thánh Lễ. Đi đầu là Biểu Ngữ Rước
Thệ Hôn Một Đời, như đã tả ở chương 8 trang 219.
Tiếp theo là các Cặp Khóa Viên, trang trọng như Lễ
Cưới. Bình thường thì Cha Chánh Tế đi sau đoàn
rước. Có chỗ ngồi đặc biệt cho các "lang nương"
tương tự như tân lang và tân nương.

C. THÁNH LỄ
TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI.

Đây là cao điểm của Khóa, nên được mô tả chi
tiết ở chương 30, là chương cuối cùng của sách này.

D. TIỆC CANA.

Để tổ chức một Khóa thì như đã biết cần nhiều
Ban, mà Ban Tiệc Cana là một Ban quan trọng vì
tạo cho người dự những cảm nghiệm chót. Do đó,
cần có CẶP TRƯỞNG BAN TIỆC CANA. Cặp này
thường cũng là CẶP XƯỚNG NGÔN "MC" vì Trưởng
Ban và MC phải nắm vững diễn tiến của toàn thể Buổi
Tiệc Mừng. Để Nghi Thức Tiệc Cana được Ý Nghĩa và
Tươi Vui thì có ba Phần cần thực hiện, mỗi Phần lại có
năm điểm.
I. Phần Chuẩn Bị: 1. Các vật dụng cần thiết; 2. Trang
trí Phòng Tiệc Cana; 3. Người dự Tiệc Cana ; 4. Bầu
khí và tâm lý khi dự Tiệc Cana; 5. Xướng Ngôn, Phân
Nhiệm, và Chương Trình Buổi Tiệc Cana.
II. Phần Nghi Thức: 1. Bài Ca Tán Tụng; 2. Đọc Kinh
Thánh; 3. Cầu nguyện; 4. Giới Thiệu; 5. Lời Nguyện
Hợp Nhất.
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III. Phần Tiệc Mừng: 1. Cắt Bánh; 2. Mở Rượu; 3.
Chuốc Rượu Tượng Trưng; 4. Mời Bánh Rượu; 5.
Tự do Chụp Hình và Ra Về.

Cặp Trưởng Ban Tiệc Mừng Cana do Ban Điều
Hành cắt cử. Sau khi được trao Trách Nhiệm thì Cặp
này sắp xếp ba phần của Buổi Tiệc như sau:

I. Phần Chuẩn Bị.
1. Các vật dụng cần thiết.

(1). Bánh Cana. Từ vài tuần trước khi Vào Khóa,
đã đặt MỘT "Bánh Cana". Lý do cần làm MỘT bánh
vừa đủ với số người tham dự chứ không làm nhiều
bánh, vì sẽ có Lời Nguyện Hợp Nhất, bắt nguồn từ
MỘT Bánh. Nếu phải có nhiều bánh, thì là ngoài ý
muốn.

Trên Bánh Cana thường trang hoàng bằng hình
Huy Hiệu của Chương Trình, với hàng chữ "Tiệc
Mừng Cana, Khóa (141, 299, v.v.)"

(2). Rượu Cana và các vật dụng khác. Xin xem tiếp
các mục dưới đây.

Nếu thiếu CHUẨN BỊ TRƯỚC, không đọc kỹ để mua
sắm đầy đủ, thì Nghi Thức chót này không tạo được
bầu khí đáng ghi nhớ cho người dự. Nói như vậy để
CƯƠNG QUYẾT CHUẨN BỊ CHU ĐÁO.

2. Trang trí Phòng tiệc Cana.
(1). Quang cảnh: Trang hoàng Phòng Tiệc Cana

tương tự như tiệc cưới tuy đơn sơ hơn. Tận dụng các
vật liệu có sẵn, nếu cần thì mua sắm thêm trong khả
năng. Thường thì giăng tua giấy xanh đỏ, treo bong
bóng, gắn hoa giấy, đặt chậu kiểng, cắm bông tươi,
v.v., miễn sao đẹp mắt, nghệ thuật, trang nhã, và
không ngăn cản di chuyển.

(2). Biểu ngữ: Tường trên đầu Tượng Đức Mẹ, ở
giữa, có biểu ngữ "TIỆC MỪNG CANA".

Mang từ Phòng Song Nguyền để treo ở phòng Tiệc
Cana biểu ngữ "Sự Gì Thiên Chúa Kết Hợp, Con
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Người Không Được Phân Ly" (Mt. 19:6).
(3). Bàn Thờ: Dưới biểu ngữ "Tiệc Mừng Cana" là

Bàn Thờ, gồm: 1). Tượng Đức Mẹ đứng trên chân đế
khá cao; 2). Ảnh Thánh Gia đặt ở một bên của
Tượng. Có thể treo hơi cao hay đặt trên mặt bàn,
miễn sao "đẹp mắt, nghệ thuật, trang nhã"; 3). Huy
Hiệu của Chương Trình đặt ở một bên của tượng, đối
diện với Ảnh Thánh Gia. 4). Đèn cầy, bình bông như
thường có trên Bàn Thờ.

Cần thích ứng cách xếp đặt cho hợp với địa điểm
và sáng kiến của Ban Tiệc Mừng Cana, nhưng cố
gắng có SÁNG KIẾN để "đẹp mắt, nghệ thuật, trang
nhã".

(4). Bàn đặt Bánh, ghế ngồi. Trải khăn bàn, để bình
bông, xếp đặt các vật dụng trên Bàn Đặt Bánh sao
cho "đẹp mắt, nghệ thuật, trang nhã".

Vật dụng cần thiết là: Dao cắt Bánh, Rượu, Ly
(nylon trong "transparent" để trông thấy rượu trong
ly), Đĩa giấy đựng bánh cho từng người, Giấy lau tay,
v.v.

3. Người dự Tiệc Cana.

Xếp đặt ghế ngồi đủ cho: (1). Khóa viên; (2). Quan
khách, như Cha Xứ, Vị Giảng Huấn, Chủ Tịch Giáo
Xứ, v.v.; (3). Thân nhân và bạn hữu của khóa viên;
(4). Trợ nguyền, v.v.

4. Bầu khí và tâm lý khi dự Tiệc Cana.

Trải qua những phút cảm động của Thánh Lễ, của
Chia Sẻ Cảm Nghiệm Sau Khóa, lại con cháu, bạn
hữu vây quanh, nên bầu khí dễ ồn ào. Cộng thêm,
cặp này được thân nhân tặng thêm bông, cặp kia
muốn tách rời để chụp hình, cặp khác mừng quá nên
chảy nước mắt, v.v., vì vậy cần có Cặp Hướng Dẫn
vừa Mềm Dẻo vừa "Cứng Rắn", lúc đó mới có thể đưa
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"phái đoàn Cô Dâu Chú Rể" từ Nhà Thờ tới Phòng
Tiệc Cana một cách bình an.

5. Xướng Ngôn, Phân Nhiệm,
và Chương Trình của Buổi Tiệc Cana

(1). Cặp Xướng Ngôn "MC" là Cặp nối kết các
nhiệm vụ khác lại chứ không phải là người duy nhất
làm mọi việc trong Tiệc Cana. Phần II về Nghi Thức
cho thấy nhiệm vụ của MC thế nào. Vị này rất cần
thiết vì là người nắm vững từng diễn tiến của Buổi
Tiệc, đúng theo nghĩa "Master of Ceremony" (MC).
Do đó Cặp MC cần đọc kỹ phần này, tài liệu B1, B2,
C, và D của Tiệc Cana, để ai quên thì MC nhắc nhở.

Lưu ý cần thiết: Dây máy âm thanh cần dài đủ để
di chuyển từ chỗ MC đến Bàn để Bánh, vì Vị cầu
nguyện Hợp Nhất sẽ đứng ngay trước Bánh Cana,
như vậy Lời Nguyện mới đầy đủ ý nghĩa. Rất tiện nếu
có máy không dây.

(2). Phân Nhiệm. Cần nhiều cặp trợ nguyền vào
nhiều nhiệm vụ cho Tiệc Mừng Cana. Không kể các
cặp lo mua sắm từ trước, thì ngay trong Tiệc Cana
cần nhiều cặp cho các nhiệm vụ dưới đây. Khi bất
khả kháng thì mới kiêm nhiệm, vì càng kiêm nhiệm
càng ít cặp làm việc nên, càng ít người hăng say.

Tổ chức vững mạnh là tổ chức biết làm nổi bật
tầm quan trọng của mỗi trách nhiệm để mỗi phần tử
đều có "Honor and Duty", Danh Dự và Trách Nhiệm.
Trách Nhiệm mà không Danh Dự thì giống như Hy
Sinh mà không được lên Thiên Đàng. Nhưng nếu ai
ra vẻ quan trọng thì chỉ lăng xăng để lấy tiếng. Những
hàng này không êm tai nhưng cần thiết để mong Làm
Việc Tông Đồ Song Đôi, nhận lãnh trách nhiệm dưới
đây cho "Danh Cha Cả Sáng":

*1. Cặp Hướng Dẫn, đi trên đầu đoàn rước "Cô
Dâu Chú Rể" từ Nhà Thờ vào Phòng Tiệc Cana,
CTTTHNGĐ
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mang theo Bảng Hiệu của Khóa [Trên đó có: 1). Hình
Huy Hiệu Song Nguyền; 2). Hàng chữ "Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình; 3). Số Khóa, Ngày,
và Tên địa điểm mở Khóa].

Vừa vào đến phòng Tiệc, Cặp Hướng Dẫn đặt
Bảng Hiệu của Khóa (Cặp Trưởng Ban Tiệc Cana
cần chuẩn bị chỗ sẵn để đặt Bảng Hiệu, thường là
dưới chân Tượng Đức Mẹ, nhưng cũng có thể ở nơi
thích hợp cho buổi đó). Sau khi đã đặt Bảng Hiệu
đúng chỗ rồi thì Cặp Hướng Dẫn cần nhanh nhẹn
hướng dẫn khóa viên vào ghế ngồi của họ.

Vì dễ lộn xộn, nên Cặp Tiếp Tân và Cặp Lời Chúa
cần phụ giúp hướng dẫn khóa viên vào ngồi đúng
chỗ. Nhiều Khóa đã lộn xộn lúc đầu, làm cho bầu khí
giảm sút. Lý do dễ lộn xộn vì thường có con cái tíu
tít, người này lôi kéo người kia, v.v.

*2. Cặp Xướng Ngôn "MC", nắm vững và làm
những điều đang mô tả. MC là "tướng" điều khiển,
Buổi Tiệc Tươi Vui và Ý Nghĩa là nhờ MC chuẩn bị
chu đáo. Vì vậy như đã nói, Cặp Trưởng Ban nên
cũng là cặp MC.

*3. Ca Đoàn Cana, gồm ít là dăm, bẩy cặp, để
làm hai việc:
(1). Hát bài Nụ Hồng Cảm Thông lúc khóa viên vào
Phòng Cana, và bài Tán Tụng Hồng Ân lúc khai mạc.
(2). Hát giúp vui, văn nghệ bộc phát lúc mời Rượu
Bánh (Trưởng Ban Tiệc Mừng Cana cần mời Ca Đoàn
Cana tập dượt trước, chứ không để phút chót hát lung
tung, hay là yên lặng, làm cho bầu khí hoặc là hỗn
độn, hoặc là buồn tẻ).

*4. Cặp Lời Chúa, đứng đọc Phúc Âm về Tiệc
Cưới Cana (Jn. 2:1-11), và quỳ cầu nguyện sau khi
đọc. Cộng thêm, phụ giúp hướng dẫn khóa viên
vào ghế lúc đầu Buổi Tiệc.

Cặp Lời Chúa phải là một cặp trợ nguyền chứ
CTTTHNGĐ
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không phải là một cặp khóa viên, vì trợ nguyền mới
có thời giờ dùng Kinh Cana để cầu nguyện trước
trong Nhà Bêtania. Nếu không cầu nguyện và suy
niệm trước thì sẽ đọc máy móc, vô hồn, có khi đọc
không trôi chảy, làm chia trí người tham dự.

*5. Cặp Tiếp Tân, giúp khóa viên vào ghế lúc đầu
Buổi Tiệc cùng với Cặp Hướng Dẫn và Cặp Lời
Chúa. Nhiệm vụ chính là mời các Cặp Đặc Biệt lên
Ghế Danh Dự.

*6. Ban Đãi Tiệc, gồm ít là dăm cặp để cắt Bánh,
rót Rượu, và đem mời bánh, rượu.

Nếu có đủ trợ nguyền thì tiệc Cana cần ít là 15
cặp trở lên, còn khi thiếu thì đành KIÊM NHIỆM như
đã nói, tuy đó là bất đắc dĩ. Chẳng hạn một cặp vừa
ở trong Ca Đoàn Cana vừa ở trong Ban Đãi Tiệc, v.v.

(3). Chương Trình hay là Phần Nghi Thức dưới
đây xếp đặt theo thứ tự nào thì cần theo như vậy, để
có Hợp Nhất khắp nơi. Tuy có thể thay đổi để thích
ứng, nhưng đừng tự cho mình vào "luật trừ" quá dễ
dàng, kẻo tự trừ mình ra khỏi đường lối chung.

II. Phần Nghi Thức.
Ít điều lưu ý:
1. Chia Sẻ Cảm Nghiệm Sau Lễ: Có nơi thay vì làm

tại Nhà Thờ, thì đưa vào Phòng Tiệc Cana, như vậy
làm thời gian ngồi tại Phòng Tiệc quá lâu, tâm lý khúc
chót dễ uể oải, muốn về nhiều hơn là vui vẻ. Vậy cố
tránh đưa Chia Sẻ vào Buổi Tiệc, để "Tiệc" thì chỉ
Tiệc mà thôi.

2. Mời Thân Nhân và Bạn Hữu vào Phòng Tiệc
TRƯỚC để tiếp đón "Cô Dâu Chú Rể". Xếp đủ ghế
ngồi kẻo dễ lộn xộn, ồn ào.

3. Các Vị Vọng như Quý Cha, Thầy, Sơ, Hội Đồng
Giáo Xứ, nếu có, thì tùy hoàn cảnh, nhưng cố gắng mời
vào Ghế Danh Dự trước. Có lần Đức Tổng Giám
CTTTHNGĐ



12� Chiều CN: Các Nghi Lễ Bế Mạc 269

Mục dự tiệc. Nếu có hồng ân ngoại lệ như vậy thì mọi
người vào trước để đón "Đấng Nhân Danh Chúa mà
đến".

Nghi Thức bắt đầu:
Khi Cặp Hướng Dẫn rước phái đoàn Cô Dâu Chú

Rể từ Nhà Thờ vào Phòng Tiệc thì Xướng Ngôn
"MC" mời Ca Đoàn Cana và Mọi Người hát bài Nụ
Hồng Cảm Thông.

Trong khi hát tưng bừng thì ba Cặp Hướng Dẫn,
Tiếp Tân, và Lời Chúa cần linh động dẫn khóa viên
vào đúng ghế của họ. Cặp nào tới trước thì ngồi ở
hàng trên. Tâm lý lúc này là họ dễ "lẻn" ra xa để ồn
ào với con, chụp hình, nhận bông, v.v. Cần "bàn tay
sắt bọc nhung", vui vẻ nhưng cương quyết mời họ vào
đúng vị trí.

Dứt bài hát thì MC mời theo thứ tự dưới đây:
1. Bài Ca Tán Tụng. MC mời Ca Đoàn Cana cất

hát. Mọi người có thể hát theo (Xem Tài Liệu "B1"
ở cuối chương này).

2. Đọc Kinh Thánh. MC mời Cặp Lời Chúa là Cặp
Trợ Nguyền chứ không phải Cặp Khóa Viên như đã
cắt nghĩa ở trên. Cặp Lời Chúa khoác tay nhau,
nghiêm chỉnh tiến ra giữa gần sát "trước" Bàn Thờ
Đức Mẹ, đứng xoay mặt về phía Vị Chủ Tọa và Khóa
Viên (mọi người đều ĐỨNG), rồi MỘT người đọc đoạn
Phúc Âm theo Thánh Gioan, về Tiệc Cưới Tại Cana,
(Jn. 2: 1-11) (Xem tài liệu "B1").

3. Cầu Nguyện. Cặp Lời Chúa tự động (MC không
cần mời) xoay mặt lên Bàn Thờ Đức Mẹ, quỳ, rồi MỘT
người đọc Lời Nguyện (Xem Tài Liệu "B2" ở cuối
chương, sau TL. "B1").

4. Giới Thiệu. MC nói, Nội Dung như sau:
"Thưa (Quý Cha và Quý Vị), để Tiệc Mừng Cana

được Ý Nghĩa và Tươi Vui thì Vợ Chồng Con [vợ
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chồng cần đứng sát bên nhau, nêu Gương Tông Đồ
Song Đôi] xin giới thiệu:
1). "Trước tiên là Cha, Sơ, Thầy, Vị Chủ Tịch Ban
Chấp Hành, v.v. nếu có.
2). "Xin giới thiệu tiếp Cặp Lão Thành, có tuổi cưới
cao nhất trong Khóa (147, 299…) này, đó là ông bà
"Tin và Câỵ", cưới được 68 năm (Hai cụ Khoa & Cúc
đi Khóa năm 1993, cưới được 68 năm, cụ ông 91 tuổi).
Xin Cặp Tiếp Tân đưa Hai Cụ lên Ghế Danh Dự.
3). Cặp Măng Non là cặp có tuổi cưới thấp nhất
trong Khóa này, đó là anh chị "Xuân và Hạ", cưới
được ba tuần (đã có cặp vừa đi Trăng Mật về thì nhập
khóa ngay).

Cặp Tiếp Tân tiếp tục đưa các Cặp Đặc Biệt lên
Ghế Danh Dự.

Nhớ mời Lão Thành trước Măng Non, "kính lão
đắc thọ" theo truyền thống của tổ tiên.

Theo cùng cách thức trên, MC mời tiếp Cặp Trưởng
Khóa, Cặp Trưởng Ban Vấn Nguyền, Cặp Lễ Bạc 25
năm khi đi dự Khóa, nếu có, v.v.
4). "Sau đây, vợ chồng con xin GIỚI THIỆU TUỔI CƯỚI
CỦA CÁC CẶP THAM DỰ KHÓA NÀY, theo từng 5
năm một.
— "Cặp nào CƯỚI TỪ MỘT THÁNG ĐẾN 5 NĂM, xin
đứng lên tại chỗ cho mọi người vỗ tay… Xin mời ngồi".
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 6 ĐẾN 10 NĂM, xin đứng lên
tại chỗ cho mọi người vỗ tay… Xin mời ngồi".
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 11 ĐẾN 15 NĂM, ...
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 16 ĐẾN 20 NĂM, …
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 21 ĐẾN 25 NĂM, ...

Chú ý: Không nói tới Cặp Lễ Bạc 25 năm, hay Lễ
Vàng 50, vì rất đặc biệt, nên dành Danh Dự lại sau.
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 26 ĐẾN 30 NĂM, ...
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 31 ĐẾN 35 NĂM, ...
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 36 ĐẾN 40 NĂM, ...
— "Cặp nào CƯỚI TỪ 41 ĐẾN 45 NĂM, ...
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— "Cặp nào CƯỚI TỪ 46 ĐẾN 49 NĂM, ...
"Riêng Cặp Anh Chị "Ngân và Khánh" cưới được

25 năm. Chúng ta MỪNG LỄ BẠC của Anh Chị bằng
một tràng pháo tay đặc biệt, và xin Cặp Tiếp Tân mời
Anh Chị lên ghế Danh Dự.

"Thật hạnh phúc cho Khóa này còn có Hai Cụ
"Kim và Khánh", cưới được 50 năm. Chúng ta MỪNG
LỄ VÀNG của Hai Cụ bằng tràng pháo tay lớn hơn
nữa, và xin Cặp Tiếp Tân mời Hai Cụ lên ghế Danh
Dự, v.v.

** Để lưu loát chứ không lúng túng, thì:
a. Cặp MC cần chuẩn bị trước, tự soạn ra giấy những
chuyên biệt của Khóa. Tài liệu này là nòng cốt, nhưng
không thể thay thế những thực tế khác nhau của mỗi
Khóa.
b. Vợ chồng LUÂN PHIÊN giới thiệu các tiết mục, chứ
không để một người nói tất cả, vừa nhàm chán vừa
không nêu Gương Tông Đồ Song Đôi.

5. Lời Nguyện Hợp Nhất. Cặp MC nói:
"Tới Phần Nghi Lễ Trang Nghiêm Cuối Cùng của

Khóa, chúng con xin mời Quý Cha và Quý Vị trên
hàng Ghế Danh Dự tiến lên xung quanh Bàn Bánh
Cưới, xoay mặt về phía khóa viên, để chuẩn bị cho
Lời Nguyện Hợp Nhất.

(Sau đó MC trao máy cho Linh Mục dâng Lời
Nguyện Hợp Nhất, theo Tài liệu "C" ở cuối chương).

III. Phần Tiệc Mừng.
Sau Lời Nguyện Hợp Nhất thì MC mời các Vị đứng

nguyên quanh Bánh Cưới, nhưng mời các người khác
an tọa. Rồi MC nói:

1. "Xin mời Cha Xứ và Các Cặp Đặc Biệt Đồng
Cắt Bánh.

"Xin Cha Xứ cầm dao và Quý Vị cùng đặt tay phải
lên tay Cha Xứ. Xin mọi người hướng về Bánh Cana.
CTTTHNGĐ
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Nào, bắt đầu cắt… Xin cho tràng pháo tay thật vui
mừng… Xin Cảm Ơn Quý Cha và Quý Vị… (Trợ
nguyền CHƯA lên cắt Bánh ngay, đợi giây lát nữa, SAU
khi mở Rượu xong). [Nhắc lại: Anh Chị MC thay
phiên nhau nói cho dễ linh động:]

2. "Bây giờ là Phần Khai Rượu Mừng. Xin mỗi Vị
và mỗi Cặp (tùy theo số chai Rượu hiện có) cầm một
chai để bắt đầu mở. Nào, Bốp, Bốp! Cha Xứ nổ to
hơn Cha…, Cụ Lão Thành cũng nổ to hơn Anh Măng
Non, v.v.

3. "Để Chuốc Rượu Mừng (Tượng Trưng) thì xin
rót rượu cho Cha Xứ và Cha Phó, v.v. Các máy chụp
hình chuẩn bị để chụp tấm hình đặc biệt… Xin hai
Cha cầm "ly của mình" ở tay phải, tay Vị này quàng
vào tay Vị kia cho thành "Mắt Xích" của vòng Nhẫn
Cưới, rồi đưa ly của mình vào miệng mình. Nào,
chuẩn bị chụp hình nhé! Xin hai Cha cạn ly. Một, hai,
ba… Vỗ tay!

"Chút nữa xin Các Cặp Chuốc Rượu Mừng
(Thật) và Chụp Hình tương tự như hai Cha để có kỷ
niệm đẹp trong Tiệc Cana này.

4. "Xin Ban Đãi Tiệc phụ giúp Cắt Bánh, rót Rượu,
và đem mời Quý Cha, Quý Vị, các Cô Dâu Chú Rể,
và các Thân Nhân…

5. "Trong khi ăn uống thì xin Ca Đoàn Cana trình
diễn giúp vui, đồng thời có thể tự do Chụp Hình, gặp
gỡ thoải mái.

Cầm thay thành vòng tròn, hát Bài Ca Tạm Biệt
trước khi Ra Về (coi Tài Liệu "D" cuối chương).

Thu dọn cuối cùng thường do Ban Tổ Chức và các
Trợ Nguyền, trong khi mọi người đều mệt như nhau,
vả lại sau khi Bế Mạc thì không còn khóa viên khác
với trợ nguyền, mà tất cả đều nhau, vậy mỗi người
đều cùng thu dọn để gánh đỡ với nhau. BẾ MẠC.
HÂN HOAN RA VỀ LÀM TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI.
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Tài Liệu "B1"

I. Bài Ca Tán Tụng Hồng Ân

(Chỉ hát ĐIỆP KHÚC MÀ THÔI, vì tâm lý lúc này
đã mỏi mệt, mà Điệp khúc lại dài, nên KHÔNG HÁT
TIỂU KHÚC nào cả. In thêm hai tiểu khúc để lúc bất
ngờ thì có sẵn, chứ không để hát lúc bình thường.
Cảm Ơn sự hiểu biết tâm lý cần thiết này).

ĐK. Xin dâng lời Cảm Tạ, Hồng Ân Thiên
Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hòa theo
tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ
con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững
một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn
tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ, tay
hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm
mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường
đời con đổi mới. Con (í) ca ngợi lòng thương
xót Chúa muôn muôn đời.

1. Đời đời Người đã thương con, đời đời Người
vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con
dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

2. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, loài người được
Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt
Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

II. Kinh Thánh.
Đám Cưới Tại Cana (Gioan 2:1-11)

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê.
Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su
và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy
thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ
hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó
can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu
Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ
CTTTHNGĐ
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việc làm theo." Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc
thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa
được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít
nước. Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào
chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với
họ: "Bây giờ, các anh múc và đem cho ông quản tiệc."
Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử
nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra,
còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân
lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và
khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn
anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức
Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền
Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ
đã tin vào Người.🔲

[Nếu là Vị linh mục đọc bài Phúc Âm]
— (Phần của linh mục): Phúc Âm của Chúa.
— (Giáo dân): Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.
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Tài Liệu "B2"

KINH CANA DÂNG MẸ
Sau Khi Đọc Kinh Thánh

Sau khi đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, quay mặt về
phía khóa viên, đọc Phúc Âm, thì Cặp Lời Chúa xoay
người lại phía Tượng, quỳ gối. Một người đọc "Kinh
Cana Dâng Mẹ" dưới đây.

Từ mấy tuần trước Khóa, cần cầu nguyện nhiều lần
với "Kinh Cana Dâng Mẹ" này. Chỉ sau khi ĐÃ cầu
nguyện cho thấm nhiễm vào xương tủy, lúc đó "đọc"
mới CÓ HỒN, phát xuất từ con tim, chứ không vô hồn,
có khi đọc còn ngập ngừng như đánh vần nữa!

Nên ngắt theo những "/" trong Bản Kinh.

KINH CANA DÂNG MẸ.

Lạy Mẹ Maria nhân từ,/ khi xưa Mẹ đã cảm
thương cho đôi tân hôn,/ giữa tiệc cưới lại gặp khó
khăn vì thiếu rượu./ Mẹ để ý những chiếc bình vơi
dần./ Mẹ tội nghiệp những khách ăn thì thầm như
tìm kiếm điều gì./ Mẹ ái ngại cho thân nhân lo lắng
vì hết rượu./ Tình Mẹ thương con đã thúc đẩy Mẹ
làm Đấng Trung Gian với Chúa Giêsu,/ nên Chúa đã
làm cho nước tầm thường trở nên rượu thơm ngon./

Thưa Mẹ kính yêu,/ hôm nay trong Phòng Tiệc
này không phải chỉ có Một Cặp như tại Cana,/ mà có
… (nói số Cặp dự Khóa) Cặp tất cả./ Chiều Thứ Sáu
vừa qua,/ nhiều Cặp giống như những bình rượu rạn
nứt khô cằn./ Có người ê chề vì đã lấy nhau./ Chúng
con giống như những bình nước lã nhạt nhẽo lạnh
lùng,/ che đậy để giữ cho bề ngoài đầm ấm,/ nhưng
bề trong chứa chan nước mắt tủi hờn.

Lạy Mẹ Nhân Từ!/ Trong hai ngày trọn,/ Mẹ và
Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cùng Chúa Giêsu,/ để
Ngài biến nước đã trở nên rượu nồng,/ làm cho trái
CTTTHNGĐ
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tim trai đá của mỗi người trở nên trái tim thịt mềm./
Ôi Mẹ bao dung!/ Nhờ Mẹ mà con nhận ra cái nhìn
khinh khỉnh,/ lời nói chua cay,/ hoặc cơn nóng nảy
cộc cằn,/ chính là những gai nhọn,/ làm trái tim mỗi
người bị rách nát dày vò!/ Nhờ Mẹ cầu bầu,/ mà
chúng con có thể biến nước lã của nghi ngờ,/ thành
rượu nồng của tin tưởng,/ tha thứ cho nhau./

Nhưng, thưa Mẹ an ủi kẻ âu lo,/ chúng con sắp
trở lại đời sống hàng ngày./ Con đã được Ơn nhưng
con sợ lắm Mẹ ơi!/ Sợ mất ơn vì con không giữ gìn
Ơn!/ Tâm tình mỗi người lúc này nóng bỏng như rượu
vừa được làm phép lạ,/ nhưng e ngại sẽ nguội lạnh
thờ ơ,/ sẽ làm cho mình rượu lại rạn nứt tan tành,/ sẽ
gây ra sóng gió làm con thuyền hôn nhân lại chìm
trong dằn vặt đau thương!

Lạy Mẹ là Con Tàu Cứu Rỗi,/ xin cho con biết
chạy đến cùng Mẹ mỗi khi đau khổ bất bình!/ Nhờ
Mẹ phù hộ để "sống có Mẹ nào con sợ chi,/ chết có
Mẹ nào con lo gì"./ Con xin phó thác tất cả trong tay
Mẹ./ Nhờ tâm tình phó thác này,/ con luôn VỮNG
TIN giữa những va chạm hằng ngày./ Con TIN Chúa
ở với con khi khổ sở gian nan./ Con TIN Mẹ nâng đỡ
khi con bệnh hoạn lao đao,/ để tuy nhỏ bé yếu hèn,/
nhưng chúng con VỮNG TIN ra đi,/ LÊN ĐƯỜNG
Phục Vụ Tông Đồ Song Đôi,/ "xây dựng Nước Chúa
muôn đời"./ Amen.🔲
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Tài Liệu "C"

LỜI NGUYỆN HỢP NHẤT

Cần hướng dẫn để khóa viên và mọi người dễ tích
cực trong Lời Nguyện Hợp Nhất. Nếu có hai linh mục
thì một vị hướng dẫn và một vị dâng Lời Nguyện. Nếu
không thì Cặp Xướng Ngôn hướng dẫn, rồi một Cha
dâng Lời Nguyện. Ban Tổ Chức thỉnh mời để luôn có
ít là một linh mục chủ tọa, vì đây là việc Tông Đồ trong
Hội Thánh chứ không phải việc hội họp trần thế.

I. Ý Nghĩa Và Cách Thức Tham Dự
Tích Cực Vào Lời Nguyện Hợp Nhất.

Vị hướng dẫn nói lên ý nghĩa như sau:
"Thưa quý cha quý anh chị, xin nhìn thẳng vào

chiếc bánh Cana trên bàn đây:

[1]. Bánh này thật đẹp, trang hoàng thật khéo
tay! Hiện giờ Bánh này còn Duy Nhất, chưa phân
chia thành nhiều phần. Nhưng nếu cứ giữ nguyên thế
này thì không mang chất bổ dưỡng tới cho ai vì không
ai "cạp" một miếng là hết cả chiếc Bánh lớn thế này.
Vậy để chia sẻ ích lợi cho nhiều người thì buộc phải
cắt Bánh ra làm nhiều miếng nhỏ.

[2]. Cũng vậy, chúng ta phải chia tay ra về chứ
không thể quây quần hoài trong Phòng Cana này.
Chỉ khi nào chúng ta Phấn Khởi Dấn Thân thì mới
làm ích lợi cho con cháu đang đợi ở nhà, cho người
cùng làm trong hãng, hay cho nhiều việc tản mát
khắp nơi.

[3]. Ý nghĩa Lời Nguyện Hợp Nhất là khi ra đi
Làm Việc Tông Đồ Song Đôi thì tuy thể xác xa cách
nhau, nhưng tâm hồn chúng ta cần Hợp Nhất trong
cầu nguyện để mỗi người là Nhân Chứng Cho Tình
Yêu Chúa trong nơi mình sinh sống.
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[4]. Tản ra thì cần quy tụ lại, nên với Lời Nguyện
Hợp Nhất này, mong quý anh chị sẽ thường xuyên
quy tụ lại trong các Buổi Họp Liên Gia và Họp Song
Nguyền.

Để có việc làm tích cực trong khi dâng Lời Nguyện
Hợp Nhất thì xin mọi người giang hai tay về phía
trước, hướng về Bánh Cana.

Giờ đây mọi chuẩn bị đã sẵn sàng, xin thỉnh mời
(Cha Xứ, v.v.) vui lòng giang tay và dâng Lời Nguyện
Hợp Nhất, và xin Cha Ban Phép Lành khi kết thúc
Lời Nguyện (Ngài cầm lấy máy "micro" và bắt đầu:)

II. Nội Dung Lời Nguyện Hợp Nhất.
Ở đây nhấn mạnh tới "Nội Dung" vì Vị Dâng Lời

Nguyện có thể ứng khẩu, miễn là nói lên Nội Dung cần
thiết của Sự Hợp Nhất.

[1]. Lạy Chúa Nhân Từ, điều quan tâm lớn lao
của Chúa là Sự Hợp Nhất giữa các con cái loài người,
nên Chúa tha thiết cầu nguyện: "Xin cho chúng Nên
Một như Cha Con Ta là Một"! Chính Chúa là Sự Hợp
Nhất vì Ba Ngôi nhưng chỉ Một Chúa. Sự Hợp Nhất
thật quan trọng nhưng cũng thật khó khăn cho loài
người, vì mỗi người đều tự ái, nên Chúa đã căn dặn
kỹ lưỡng, và đã Làm Gương bằng chính Bản Tính
Hợp Nhất của Thiên Chúa.

[2]. Chúng con sắp ra về, bề ngoài là phân tán,
nhưng cũng như các Thánh Tông Đồ được Chúa sai
đi giảng đạo, sau đó các Ngài đã quy tụ lại bên Chúa,
đã vui buồn chia sẻ với nhau.

Vậy xin cho chúng con biết Ý Hợp Tâm Đầu trong
lời Cầu Nguyện, trong chia sẻ công tác, trong vâng
lời người lãnh đạo, trong Can Đảm, Kiên Trì để Làm
Việc Tông Đồ, và trong việc Hội Họp theo đường lối
của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
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[3]. Xin Chúa chúc lành cho Chiếc Bánh này,
(Cha làm Dấu Thánh Giá "✝" trên Bánh), để khi
chúng con được bổ dưỡng phần xác thì cũng thêm bổ
dưỡng phần hồn. Chúng con cầu xin vì Danh Chúa
Kitô, Chúa chúng con./ Amen

[4]. (Phép Lành:)
— Chúa ở cùng anh chị em.
— Và ở cùng Cha
Xin Thiên Chúa là Cha, và Con (✝), và Thánh

Thần ban Phúc Lành cho anh chị em và ở với anh chị
em luôn mãi./ Amen.

Tiếp theo là Phần Tiệc Mừng, diễn tiến như
Chương Trình có sẵn về Tiệc Cana.

**Cần tạo BẦU KHÍ HY VỌNG PHẤN KHỞI để khi
Ra Về thì mọi người LÊN TINH THẦN. Như đã nói,
Bầu Khí giống như nước cho cá bơi lội, như không
khí cho người hít thở. Nếu không tạo được Bầu Khí
"Thương Yêu Gần Gũi", khung cảnh đầm ấm, quây
quần như ruột thịt thì có thể tổ chức chu đáo nhưng
vốn bị chỉ trích vì người tham dự là nhà phê bình
ngoài cuộc chứ không là người nâng đỡ trong cuộc.
Chương Trình TTHNGĐ có tình "thương yêu gần gũi"
là nhờ Bầu Khí hồn nhiên đùm bọc chứ không phải là
hoàn hảo vẹn toàn.🔲
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Tài Liệu "D" - BÀI CA TẠM BIỆT
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PHẦN III

KINH THÁNH
TRONG

KHÓA CĂN BẢN
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Khóa là HỌC TẬP, HỌC HÀNH
HƠN LÀ HỌC HỎI.

Phương Pháp của Khóa là
diễn giải Ý Chí Cảm Nghiệm

chứ không trình bày tri thức lý thuyết.
Khi trình bày theo lý thuyết

thì người nghe thường đồng ý
trong ý nghĩ trừu tượng,

còn khi diễn giải theo Ý Chí Cảm Nghiệm
thì người nghe dễ làm ngay,

lại làm cụ thể tại chỗ.

(Trang 235)
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Chương 13

CẦU NGUYỆN
Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật

CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ BẨY

Cần PHẢI CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ BẨY vì
ba lý do chính:
(1). Nhờ trợ nguyền "Xả Ra, Tự Nói" ngay từ ban
sáng, tạo thành BẦU KHÍ thuận tiện, khóa viên được
KHƠI NGUỒN, bớt e dè tự ái, cảm thấy hồn nhiên,
nên dễ Xả Ra, dễ Tự Nói hơn;
(2). Khóa là một mục vụ trong Hội Thánh, nên phải
làm việc tôn giáo trước khi làm bất cứ việc gì khác;
(3). Lý do quan trọng nhất để PHẢI cầu nguyện ban
sáng trong Khóa, đó là tuyên xưng "Chúa là tất cả,
con là không. Con cần Chúa để Chúa biến đổi con".

Nếu không cầu nguyện thì tương tự như chuyện hài
hước về nơi kia Rước Kiệu Thánh Thể. Hàng trăm
người trang hoàng lộng lẫy, và hàng ngàn người dự
CTTTHNGĐ
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cuộc rước vĩ đại. Rước xong, mọi người hả hê bảo
nhau: "Thật to tát long trọng!" Bất ngờ một bà già
nói: "Lạy cha, khi cha mang Thánh Thể bước đi thật
oai vệ trong ‘phương du’, con nhìn lên hào quang,
thấy rõ mũi Chúa, giống mũi cha lắm!" Cha xứ trầm
ngâm rồi ân hận than thở: "Tại vì bận rộn quá (!),
nên cha quên đặt Thánh Thể vào hào quang, nên bà
nhìn thấy mũi cha chứ không phải mũi Chúa".

Tương tự vậy, nếu không cầu nguyện ban sáng,
cũng như nếu trợ nguyền không cầu nguyện trong
Nhà Bêtania và khóa viên không cầu nguyện trong
Phòng Song Nguyền, thì "phổng mũi lên" vì kiêu ngạo
loài người, vì thiếu khiêm nhường theo Chúa!

Để việc cầu nguyện ban sáng được kết quả thì cần
lưu ý về một số điểm, chẳng hạn:

1. Về Người Hướng Dẫn

(1). Có thể hai người khác nhau hướng dẫn hai
Buổi Cầu Nguyện sáng thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật.
Nếu là hai người thì cả hai đều cần đọc kỹ hai Tài
Liệu về Cầu Nguyện vì hai Buổi liên hệ mật thiết với
nhau.

Nếu một người hướng dẫn hai buổi thì có lợi là dễ
liên kết, nhưng ít thay đổi để khóa viên có thêm kinh
nghiệm.

Dẫu một hay hai người thì cũng cần nắm vững nội
dung và cách thức của mỗi Buổi, kẻo tuy cũng hết 20
phút nhưng ít ích lợi cho khóa viên, vì cầu nguyện
trong Khóa ngoài giá trị "thương yêu gần gũi" với
Chúa thì còn có giá trị học tập nữa.

(2). Một linh mục NẮM VỮNG NỘI DUNG hướng
dẫn cầu nguyện thì tốt hơn.

Một cặp NẮM VỮNG NỘI DUNG và đã sinh hoạt
nhiều trong Chương Trình có thể hướng dẫn Buổi
CTTTHNGĐ



13� Cầu Nguyện Sáng Thứ 7, CN 285

Cầu Nguyện khi không có linh mục nắm vững nội
dung.

2. Về người cầu nguyện chính

Trợ Nguyền là thành phần Cầu Nguyện chính yếu,
nên xin vì "Hồn Tông Đồ Song Đôi" mà HY SINH CÓ
MẶT NGAY TỪ SÁNG, để Tích Cực Cầu Nguyện. Nếu
quá ít trợ nguyền thì bầu khí sẽ xuống, có khi cần đổi
thành cầu nguyện thông thường chứ không còn là cầu
nguyện đặc biệt của Khóa nữa. Nhấn mạnh như vậy
để trợ nguyền thấy tầm quan trọng của mình. Ngoài
giá trị thiêng liêng thì sự hiện diện để cầu nguyện còn
là cách trợ nguyền giúp tạo bầu khí phấn khởi ngay
từ ban sáng.

3. Về Bầu khí và Thời Gian

(1). Bầu khí sáng thứ Bẩy lên hay xuống là do Vị
Hướng Dẫn, Ban Tổ Chức và các Trợ Nguyền tạo ra
mà chưa cho khóa viên vì họ mới dự tối thứ Sáu thôi.
Một số khóa viên sáng thứ Bẩy có thể còn căng thẳng
hơn trước khi vào Khóa, vì điều tốt đẹp thì chưa đạt
được, còn điều ân hận thì chưa dứt khoát hẳn. Có
người vì tâm trạng bất định mà ở luôn trong phòng
ngủ, hoặc lầm lì, làm cho bạn đời rất khó xử.

Vậy trợ nguyền cần tích cực, niềm nở, có Hồn
Tông Đồ Song Đôi để là men trong bột, là muối ướp,
cho bầu khí được mặn nồng. Hiện diện ngay từ sáng
để cầu nguyện là một cách ướp mặn thực tế và tốt
đẹp.

(2). Thời gian đòi hỏi nhiều cố gắng vì là cầu
nguyện ban sáng chứ không phải trưa hay tối. Thường
bắt đầu cầu nguyện lúc 8 giờ 15, tức là liền sau ăn
sáng, trước khi vào các sinh hoạt khác trong ngày. Vì
thời gian sớm nên sự hy sinh của trợ nguyền lại càng
123
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cao quý! Nếu cầu nguyện trước khi ăn thì bắt đầu lúc
7 giờ 30, trợ nguyền cần có mặt từ 7:15.

CÁCH THỨC VÀ
NỘI DUNG CẦU NGUYỆN

Ba Buổi Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa (ch. 6, tr.
149-174) đã thực tập về Nội dung và Cách Thức Cầu
Nguyện trong sáng thứ Bẩy và Chúa Nhật. Ở đây
nhắc lại, nhất là xếp đặt một cách cụ thể để Vị Hướng
Dẫn dễ thực hiện.

I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
1. Khi khóa viên SẮP HÁT SAU BỮA ĂN, thì Vị

Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, sau khi điểm tâm thì có cầu

nguyện chung giữa trợ nguyền và khóa viên. Vì cầu
nguyện là "thương yêu gần gũi" nên việc cầu
nguyện bắt đầu từ bây giờ, bằng ít việc làm như sau:
— Quý anh chị trợ nguyền sẽ rời bỏ Phòng Cana
và vào Phòng Song Nguyền trước để chuẩn bị cho
chúng ta cầu nguyện.

Vâng! Mời trợ nguyền rời Phòng Cana! (Để giây
lát cho trợ nguyền đi, rồi Vị HD nói tiếp:)
— Còn các khóa viên sẽ Cảm Ơn, làm các việc cần
thiết, rồi vào Phòng Song Nguyền.

Xin vào từng cặp, đi thoải mái chứ không so hàng
nghiêm trang như đi rước kiệu.
— Khi cặp khóa viên tiến vào, thì các trợ nguyền lấy
Nhân Đức Tin để đón tiếp như thể đón tiếp Mẹ Maria
và Thánh Cả Giuse, bằng cách vỗ tay thân mật đằm
thắm, chứ không cười nói hời hợt, theo châm ngôn
"Cầu nguyện trong mọi việc", và "Mọi việc là cầu
nguyện", nên cầu nguyện ngay trong khi vỗ tay.
— Để trợ nguyền không phải chờ đợi lâu, và việc tiếp
đón không tốn giờ, thì trong vòng 3, 4 phút, xin vào
Phòng Song Nguyền hết. Vậy không ai làm việc gì
CTTTHNGĐ
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khác, ngoài việc cần thiết rồi vào. Tránh thái cực là
vào ào ạt một lúc, và cũng không vào quá rời rạc, lẻ tẻ.

Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Giờ đây xin đứng
lên để hát Cảm Ơn Sau Bữa Ăn (Hát "Nhân Danh
Cha", v.v.)

[Lý do giải thích rõ như trên vì mục đích của Khóa
là giúp cho khóa viên TÍCH CỰC LÀM chứ không chỉ
nghe thụ động. Muốn làm thì cần hiểu thấu đáo].

Khi trợ nguyền vào Phòng Song Nguyền (PSN),
thì NGỒI và giữ YÊN LẶNG, kết hợp với Thánh Gia,
chờ đón khóa viên sắp vào.

Nhắc lại là trợ nguyền cần NGỒI chứ không đứng,
vì như chia sẻ ở trên, tâm lý khóa viên sáng thứ Bẩy
dễ lộn xộn, nếu trợ nguyền kẻ đứng người ngồi, thì
bầu khí thêm lộn xộn. Nếu lộn xộn từ sáng thì bầu
khí sẽ kéo dài suốt ngày.

Vài người được chỉ định trước, có thể đứng để
hướng dẫn khóa viên. Không ai lấy bất cứ lý do gì để
đứng, nhất là không đi lại lăng xăng.

Cần CHUẨN BỊ TRƯỚC (1) máy vi âm, (2) giấy lau,
(3) châm đèn cầy, (4) đặt ghế ngồi, v.v., nhưng (5)
không phát ra bất cứ giấy tờ gì, kể cả bài hát, vì cần
TAY TRỐNG để vỗ tay.

2. Khi khóa viên vào PSN, thì Trợ Nguyền giống như
Các Thiên Thần Chào Đón, bằng cách VỖ TAY nhẹ
nhàng, từ "nho nhỏ" tới "to to" rồi lại "nho nhỏ", rồi
yên lặng khi một cặp hay một người đã ngồi vào ghế.
Xin nhắc lại: Cần nhìn bằng Đức Tin để thấy mỗi cặp
là như thấy Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ! Khi nhiều
cặp vào một lượt thì vỗ tay to nhỏ dài hơn, nhưng cũng
yên lặng khi đã ngồi vào ghế.

Tay vỗ, và mắt nhìn mỗi cặp đang vào chứ không
nhìn chỗ khác. Điều này nói thì dễ nhưng thực tế sẽ
CTTTHNGĐ
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khó, vì trợ nguyền thường cười nói giữa mình với nhau!
Vỗ lúc to lúc nhỏ chứ không vỗ liên tục bằng nhau,

vì nếu vỗ bằng nhau thì mỏi tay và nhàm chán, không
tạo ra bầu khí chú ý thân mật.

Khóa viên thường cười nói, vì họ không ngờ có sự
"Đón Tiếp Thiên Thần", còn Trợ Nguyền cứ đằm
thắm, mặt tươi vui nhưng trầm lặng KẾT HỢP với
Chúa.

Vì khóa viên dễ vào lải rải, mất thời giờ, có khi
trên 5 phút, nên liệu có cách để họ vào đều đặn và
nhanh hơn. Nếu có 25 cặp mà 19 hay 21 cặp đã vào,
thì Vị HD cất hát "Ca Lên Đi, Thần Thánh trên Thiên
Đình hiển vinh".

KHÔNG VỖ TAY đối với các khóa viên vào PSN
sau khi đã cất hát. Điều này không thiếu lịch sự, trái
lại, nhờ vậy mà bầu khí trang nghiêm.

[Vì là việc làm, lại là việc làm để tạo bầu khí căn
bản cho ngày dài nhất trong Khóa, nên cần thực tập,
vỗ tay thử trước khi khóa viên vào chứ không chỉ giải
thích thôi].

II. Nội Dung Cầu Nguyện

Dứt bài hát (tùy bầu khí mà hát nhiều hay ít tiểu
khúc, nhưng không quá dài kẻo lấn sang các giờ khác)
thì Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, nếu chỉ yêu mình mà thôi thì đó
là tự giết mình, tự tử! Anh chàng Narcissus trong
truyện thần thoại Hy Lạp diễn tả rất đúng về người
chỉ biết đến mình. Đại ý:

Narcissus thấy lòng rạo rực yêu thương, và anh
hăm hở đi tìm người yêu. Nhưng gặp ai anh cũng bất
mãn vì anh chỉ nhìn tiêu cực chứ không nhìn tích cực,
nhìn nét thê thảm chứ không nhìn nét trong sáng, vì
vậy ai anh cũng phê bình, bới móc ra nhiều khuyết
điểm. CTTTHNGĐ
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Ngày kia đứng bên bờ sông xanh, cúi mình xuống
giòng sông, bất ngờ nhìn thấy hình bóng của mình,
anh reo lên: "Đây là người ta mơ ước thương yêu!"
Rồi chồm tay xuống nước, muốn ôm lấy hình bóng
mà anh cho là tuyệt vời. Nhưng mỗi lần tay đụng
xuống giòng sông là mỗi lần hình bóng anh mơ ước
lại vỡ tan tành! Sau nhiều lần vật lộn vô ích, Narcissus
uất ức, nhào xuống sông để cưỡng bức, để quyết ôm
lấy hình bóng anh mê mẩn thương yêu. Nhưng anh
đã chết đuối trong giòng sông xanh!

Con cảm tạ Chúa đã cứu vớt con khỏi ích kỷ kiêu
căng! Tượng trưng cho việc mình ra khỏi con người
nhỏ bé của mình, mình không ở trong vỏ sò ích kỷ cô
đơn, giờ đây chúng ta chuẩn bị để làm thành một
bông hồng tươi đẹp dâng kính Thánh Gia sáng thứ
Bẩy này.

Tôi xin giải thích rồi chúng ta sẽ làm: Đó là chút
nữa các trợ nguyền sẽ quỳ sát vào Bàn Thờ Thánh
Giá ở giữa đây (Vị HD miệng nói, tay chỉ), tượng
trưng như nhụy hoa nằm ở trong. Sau đó tôi sẽ mời
các khóa viên đứng vòng tròn xung quanh, như những
cánh hồng ấp ủ lấy nhụy hoa.

Đó là hình thức. Còn nội dung là mỗi trợ nguyền
sẽ cầu nguyện bằng cách mở đầu: "BÔNG HỒNG HY
SINH Con Dâng để cầu cho Quý Anh Chị Khóa
(151, 238, v.v.) là… [Thí dụ: Con có tật đau lưng, nhưng
con cố quỳ trước Mình Thánh Chúa nửa giờ, v.v.].
Chúng ta cầu xin Chúa. Tất cả đáp: Xin Chúa nhận
lời chúng con.

[Nếu 1, hay 2 người nói tổng quát, thì tạm được,
nhưng nếu không ai đi vào cụ thể thì sẽ nhàm chán,
nhất là dễ thành "khuyên bảo", trong khi MỌI VIỆC
của CT/TT/HNGĐ là Sửa Mình, Cáo Mình, chứ
không sửa người, cáo người. Việc cầu nguyện cũng
CTTTHNGĐ
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là thành phần chữa bệnh, nên lại càng cần chính xác,
cụ thể].

Thưa quý anh chị, giờ đây để vào thực hành, thì xin
TRỢ NGUYỀN ĐỨNG LÊN, VÀO QUỲ SÁT BÀN THỜ
THÁNH GIÁ! (Dừng lại cho trợ nguyền vào quỳ. Tốt
hơn, Vị HD làm gương quỳ trước, vừa quỳ vừa mời
tiếp. Sau khi trợ nguyền vào rồi thì Vị HD nói tiếp:)

Bây giờ xin quý anh chị KHÓA VIÊN ĐỨNG LÊN!
Để mọi vật dụng trên mặt ghế. Vợ chồng cầm hai tay
gần nhau! Tiến vào thành vòng tròn, ĐỨNG vây quanh
trợ nguyền.

[Để giây lát cho khóa viên vào. Cần khuyến khích
tiếp vì có người e ngại. Khi đã sẵn sàng thì Vị HD
nói tiếp:]
Mời quý anh chị trợ nguyền bắt đầu DÂNG BÔNG

HỒNG HY SINH!
[Cần thích ứng cho phù hợp với tâm lý mỗi Buổi,

vì có Buổi chưa dứt lời đã có người DÂNG BÔNG
HỒNG HY SINH, có Buổi mời hoài mà vốn dửng dưng.

Khi người khác dửng dưng thì mới cần Vị Hướng
Dẫn thật nhiệt thành hăng hái để mang lại BẦU KHÍ
NHIỆT THÀNH cho người khác]

Cần quan sát xem có ai đau chân, không thể quỳ,
v.v., để tùy hoàn cảnh mà quỳ lâu hay mau. Trong khi
đang cầu nguyện thì Vị HD có thể loan báo:
— Ai bị đau chân, hay thấy sốt sắng nhờ đứng lên
hoặc ngồi xuống, thì xin cứ tùy nghi.

Sau khi có dăm người DÂNG BÔNG HỒNG HY
SINH (tức là hết 20’) thì vị HD nói:
— Xin vài người cuối cùng DÂNG BÔNG HỒNG HY
SINH!

Lời này đáp ứng nhu cầu tâm lý là muốn biết xem
còn lâu mau thì chấm dứt, và nhu cầu thứ hai là khơi
động để nếu ai ngập ngừng thì thấy cần nói kẻo hết
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giờ.
Nếu có Linh Mục khác hiện diện (Vị Hướng Dẫn

có thể là Linh Mục hay Giáo Dân), thì mời ngài BỘC
PHÁT Lời Nguyện Kết Thúc và Ban Phép Lành với
Tượng Thánh Giá.

Sau đó hướng về Bàn Thờ Đức Mẹ, hát một bài
(không hát nhiều tiểu khúc kẻo tốn giờ).

Rồi mọi người xoay qua Bàn Thờ Thánh Gia, than
thở chung ba lần:
— Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Cho con biết
tế nhị, lắng nghe để thêm cảm thông (Lần thứ ba
thêm:) Amen.

Vừa dứt "Amen" thì Vị Hướng Dẫn nói ngay:
— Thưa quý anh chị, trước giờ cầu nguyện, quý anh
chị trợ nguyền đã biểu lộ "thương yêu gần gũi" bằng
cách vỗ tay chào đón quý anh chị khóa viên, thì bây
giờ đến lượt quý anh chị khóa viên chuẩn bị CẢM ƠN
để cũng tỏ tình "thương yêu gần gũi". Vậy:
**1. Xin quý anh chị khóa viên về ngồi tại ghế của
mình, còn quý anh chị trợ nguyền đứng nguyên (Đợi
cho khóa viên ngồi trên ghế);
**2. Giờ đây xin quý anh chị trợ nguyền rời khỏi PSN
trong tiếng vỗ tay Cảm Ơn và thật "thương yêu gần
gũi" của quý anh chị khóa viên!

[Khóa tiếp tục ngay với nửa giờ về Linh An].
@@Nếu Bầu Khí Cầu Nguyện Chân Thật Cởi

Mở, nếu vị hướng dẫn và trợ nguyền Cầu Nguyện
trong Tin Tưởng Phấn Khởi thì khóa viên được hít
thở bầu khí "thương yêu gần gũi" ngay từ ban sáng,
và bầu khí này được nuôi dưỡng để họ có thể "trần
truồng mà không hổ ngươi" khi vợ chồng lên Xả Cõi
Lòng sau này. Không có bầu khí cởi mở thì họ dễ
nghe thụ động, nghe để phê bình "đúng sai" chứ
không thêm Ý Chí và Khiêm Nhường để Xin Lỗi và
Cảm Ơn.☐
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B. CẦU NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT
Cần PHẢI CẦU NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT vì:

Thứ nhất là nhờ trợ nguyền QUAN TÂM, GHI NHẬN
ĐIỀU TỐT của khóa viên, rồi NÓI LẠI điều tốt đó, thì
đây là phương pháp PHẢN ẢNH (Reflecting), tạo bầu
khí khích lệ tích cực (Positive Reinforcement), giúp
khóa viên nhìn thấy kết quả của việc mình làm. Hình
ảnh Chúa bị sai lệch (deformed) được chỉnh đốn lại
(reformed), nhờ vậy điều tốt vừa chớm nở được vững
mạnh hơn, tương tự như cây non, nhờ có giàn đỡ mà
vững vàng.

Lý do thứ hai và thứ ba giống như sáng thứ Bẩy,
đó là phải làm việc tôn giáo trước khi làm bất cứ việc
gì khác, và phải tuyên xưng "Chúa là tất cả, con là
không. Con cần Chúa để Chúa biến đổi con".

Để kết quả thì cần đọc lại lưu ý ở trên về sáng thứ
Bẩy liên quan tới người hướng dẫn và tới trợ nguyền
là thành phần cầu nguyện chính trong hai buổi. Vì
"Hồn Tông Đồ Song Đôi" xin trợ nguyền HY SINH CÓ
MẶT NGAY TỪ SÁNG, để Tích Cực Cầu Nguyện.

Về Bầu khí và Thời Gian.
(1). Bầu khí sáng Chúa Nhật thường thuận lợi vì

đa số khóa viên được giải tỏa, tâm hồn thanh thản,
tình nghĩa vợ chồng tăng thêm, thấy tin cậy "thương
yêu gần gũi" mọi người. Nhưng cũng bất lợi vì vui vẻ
biến thành ồn ào, dễ hời hợt, chưa nói đã cười, v.v.

(2). Thời gian sáng Chúa Nhật đòi hỏi cố gắng
hơn sáng thứ Bẩy vì nhiều trợ nguyền mệt mỏi, dễ
dậy trễ, vào Phòng Song Nguyền trễ, có khi còn trễ
hơn khóa viên, hay bỏ luôn không vào! Nếu cầu
nguyện sau khi ăn thì bắt đầu lúc 8 giờ 15. Nếu cầu
nguyện trước thì bắt đầu lúc 7 giờ 30, trợ nguyền cần
CTTTHNGĐ
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có mặt từ 7 giờ 15. Vì thời gian sớm nên sự hy sinh
lại càng cao quý!

CÁCH THỨC VÀ
NỘI DUNG CẦU NGUYỆN

Việc này đã được thực tập trong ba lần Hồi Tâm
Chuẩn Bị Khóa (ch. 6, tr. 149-174). Ở đây nhắc lại,
nhất là xếp đặt một cách cụ thể để Vị Hướng Dẫn
dễ thực hiện.

I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
1. Khi khóa viên SẮP HÁT SAU BỮA ĂN, thì Vị

Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, cũng như sáng hôm qua thứ Bẩy,

sau khi điểm tâm thì cầu nguyện chung giữa trợ
nguyền và khóa viên. Vì cầu nguyện là "thương yêu
gần gũi" nên việc cầu nguyện bắt đầu từ bây giờ, bằng
ít việc làm như sau:
— Quý anh chị trợ nguyền sẽ rời Phòng Cana và vào
Phòng Song Nguyền trước để chuẩn bị cho chúng ta
cầu nguyện như sáng thứ Bẩy.

Vâng! Mời trợ nguyền rời Phòng Cana! (Để giây
lát cho trợ nguyền đi, rồi vị HD nói tiếp:)
— Còn các khóa viên sẽ Cảm Ơn, làm các việc cần
thiết, rồi vào phòng Song Nguyền.

Xin vào Phòng Song Nguyền như sáng hôm qua,
tức là đi từng cặp, thoải mái, chứ không so hàng
nghiêm trang như rước kiệu.
— Khi cặp khóa viên tiến vào, thì các trợ nguyền vốn
lấy Nhân Đức Tin để đón tiếp như thể đón tiếp Mẹ
Maria và Thánh Cả Giuse, bằng cách vỗ tay thân mật
đằm thắm, chứ không cười nói hời hợt, theo châm
ngôn "Cầu nguyện trong mọi việc", và "Mọi việc là
cầu nguyện", nên cầu nguyện ngay trong khi vỗ tay.
— Để trợ nguyền không phải chờ đợi lâu, và việc tiếp
đón không mất nhiều thời giờ, thì trong vòng 3, 4
CTTTHNGĐ
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phút, xin vào Phòng Song Nguyền hết. Mong hôm
nay quen hơn hôm qua, nên không ai làm việc gì khác,
ngoài việc cần thiết rồi vào. Tránh thái cực là vào ào
ạt một lúc, và cũng không vào quá rời rạc, lẻ tẻ.

Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Giờ đây, xin
đứng lên để hát Cảm Ơn Sau Bữa Ăn (Hát "Nhân Danh
Cha", v.v.)

[Sáng Chúa Nhật có thể giải thích ngắn hơn sáng
thứ Bẩy, nhưng vốn cần giải thích. Nhớ lại phương
pháp của Chương Trình không phải là tâm lý bất ngờ
mà là tâm lý giải thích, vì không hiểu thì không thể
làm, trong khi mục đích của Khóa là tạo bầu khí để
làm chứ không nghe thụ động].

Khi trợ nguyền vào Phòng Song Nguyền (PSN),
thì NGỒI và giữ YÊN LẶNG, kết hợp với Thánh Gia,
chờ đón khóa viên sắp vào.

Nhắc lại là trợ nguyền cần NGỒI chứ không đứng,
vì như chia sẻ ở trên, tâm lý khóa viên sáng Chúa
Nhật thường lộn xộn vì quấn quýt nhau, nên nếu trợ
nguyền kẻ đứng người ngồi, thì bầu khí thêm lộn xộn.

Vài người được chỉ định trước, có thể đứng để
hướng dẫn khóa viên. Không ai lấy bất cứ lý do gì để
đứng, nhất là không đi lại lăng xăng.

Cần CHUẨN BỊ TRƯỚC (1) máy vi âm, (2) giấy lau,
(3) châm đèn cầy, (4) đặt ghế ngồi, v.v., nhưng (5)
không phát ra bất cứ giấy tờ gì, kể cả bài hát, vì cần
TAY TRỐNG để vỗ tay.

2. Khi khóa viên vào PSN, thì Trợ Nguyền giống
như Các Thiên Thần Chào Đón, bằng cách VỖ TAY
nhẹ nhàng, từ "nho nhỏ" tới "to to" rồi lại "nho nhỏ",
rồi yên lặng khi một cặp hay một người đã ngồi vào
ghế. Xin nhắc lại: Cần nhìn bằng Đức Tin để thấy
mỗi cặp là như thấy Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ!
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Khi nhiều cặp vào một lượt thì vỗ tay to nhỏ dài
hơn, nhưng cũng yên lặng khi đã ngồi vào ghế.

Tay vỗ, và mắt nhìn mỗi cặp đang vào chứ không
nhìn chỗ khác. Điều này nói thì dễ nhưng thực tế sẽ
khó, vì trợ nguyền thường cười nói giữa mình với
nhau!

Vỗ lúc to lúc nhỏ chứ không vỗ liên tục bằng nhau,
vì nếu vỗ bằng nhau thì mỏi tay và nhàm chán, không
tạo được sự chú ý thân mật.

Khóa viên thường cười nói, vì họ không ngờ có sự
"Đón Tiếp Thiên Thần", còn Trợ Nguyền cứ đằm
thắm, mặt tươi vui nhưng trầm lặng KẾT HỢP với
Chúa.

Khóa viên dễ vào lải rải, tốn giờ, có khi trên 5 phút,
nên cần liệu có cách để họ vào đều và nhanh hơn. Nếu
có 25 cặp mà đã vào 19 hay 21 cặp, thì Vị HD cất
hát "Chúa là hạnh phúc của con, Chúa ơi! Chúa là
hoan lạc đời con, v.v."

Cũng như sáng thứ Bẩy, sáng Chúa Nhật KHÔNG
VỖ TAY đối với các khóa viên vào PSN sau khi cất hát.

[Vì là việc làm, nên cần ôn lại, vỗ tay thử trước khi
khóa viên vào chứ không chỉ giải thích thôi. Một lý
do nữa để cần ôn lại cách vỗ tay, đó là có trợ nguyền
đến cầu nguyện sáng Chúa Nhật, nhưng không đến
cầu nguyện sáng thứ Bẩy, vì vậy đây không phải là
"ôn lại", mà là "tập mới"]

II. Nội Dung Cầu Nguyện

Dứt bài hát (tùy bầu khí mà hát nhiều hay ít tiểu
khúc, nhưng không quá dài kẻo tốn giờ) thì Vị Hướng
Dẫn nói theo nội dung sau đây:

Thưa quý anh chị, Chủ Đề của ngày hôm nay là
hướng về người thứ ba, từ người gần nhất là con cháu
hay người ruột thịt, rồi lan tỏa ra tới mọi người, cả nhân
loại, kể cả người có hình xấu xa trong tờ báo
CTTTHNGD
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mình vừa xé ra để lau ghế ngồi. Cần chê ghét việc
làm xấu, việc chụp hình thiếu trang nhã, nhưng cần
thương yêu, cầu nguyện cho người tội lỗi qua tấm
hình đó.
Sáng Chúa Nhật hôm nay trải qua giai đoạn của

8 tuổi, 18 tuổi, và của 38 tuổi.
Tám tuổi cũng là người, nhưng là người non nớt.

Em ấu trĩ vì còn ích kỷ, cái gì cũng là "của tôi"! Cái
diều của tôi, đồ chơi của tôi, đôi giầy của tôi! Nếu
nhỏ tuổi hơn nữa thì em ích kỷ tới mức nhìn thấy mặt
trăng mà khóc thét lên, đòi mẹ lấy mặt trăng cho em
chơi!

Vậy ai tuổi vật lý đã cao, 28, 39, hay 63 tuổi, nhưng
lòng còn ích kỷ thì tuổi tâm lý vốn non nớt, chưa
trưởng thành!

Mười năm sau, khi lên 18 tuổi, nếu có cái bánh thì
người thanh niên không muốn ăn một mình, trái lại
nhớ tới người thứ hai, nên lấy giấy viết: "Em Đơn yêu
quý, giá có em bên cạnh để cùng ăn cái bánh thì anh
không cô đơn thế này!"

Vậy dấu hiệu của trưởng thành là biết hướng về
người khác. Con cảm tạ Chúa cho con qua giai đoạn
này trong ngày hôm qua để con biết trao ra Bông
Hồng Cảm Thông.

Thêm hai mươi năm nữa, 38 tuổi. Bất ngờ bác sĩ
bảo tôi bị ung thư, chỉ sống được 6 tháng nữa. Tuy
đau đớn nhưng dần dần bình tĩnh lại, tôi rưng rưng
nước mắt, quỳ xuống bên cạnh vợ hiền, tuôn trào bản
di chúc:
— Em! Anh sắp chết! Thân xác này tiêu tan, nhưng
em! Ba con của chúng ta là máu huyết anh để lại.
Anh an lòng vì còn con nối dõi tông đường. Vĩnh biệt
thiên thu!

Lạy Chúa, cũng như người cha trẻ lìa trần, bản
CTTTHNGĐ
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thân con sẽ an lòng hơn nếu thấy mình còn dấu vết
gì để lại. Nhưng dấu vết nào cũng cần trao cho con
người, vì nếu để lại tác phẩm tuyệt trần hay bất cứ
di sản nào, mà di sản đó bị chôn sâu dưới đất, không
ai biết tới, thì di sản đó vô dụng, có cũng như không.

Vậy để biểu lộ tình yêu là trao đi và nhận lại, là có
người ghi nhớ điều mình đã làm, thì quý anh chị trợ
nguyền sẽ cầu nguyện để Cảm Ơn vì NHẬN ĐƯỢC
BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP từ một cặp khóa viên cụ thể.

Tôi xin giải thích rồi chúng ta sẽ làm: Đó là chút
nữa các trợ nguyền sẽ quỳ sát vào Bàn Thờ Thánh
Giá như sáng thứ Bẩy hôm qua, tượng trưng như nhụy
hoa nằm ở trong. Rồi tôi sẽ mời các khóa viên đứng
vòng tròn xung quanh, như những cánh hồng ấp ủ lấy
nhụy hoa.

Sau đó mỗi trợ nguyền sẽ cầu nguyện bằng cách
mở đầu: "BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP CON NHẬN ĐƯỢC
từ Khóa (151, 238, v.v.) là… [Thí dụ: Tối hôm qua
con thấy anh Khiêm lấy giấy lau nước cà phê bị đổ
lên áo chị Nhường, lại hôn lên tóc chị. Cử chỉ này
làm con rơi nước mắt sung sướng vì tình đằm thắm
giữa anh chị Khiêm & Nhường, v.v.]. Con Tạ Ơn
Chúa. Tất cả đáp: Chúng con Cảm Tạ Chúa.

Nếu 1, hay 2 người nói tổng quát thì tạm được,
nhưng nếu ai cũng nói "Con nhận được nhiều bông
hồng lắm", mà không đi vào cụ thể thì sẽ nhàm chán,
nhất là dễ đi vào "khuyên bảo", trong khi MỌI VIỆC
của CT/TT/HNGĐ là Sửa Mình, Cáo Mình, chứ không
sửa người, cáo người. Việc cầu nguyện này cũng là
thành phần chữa bệnh nữa, nên cần chính xác, cụ thể.

Về tâm lý, "chữa bệnh" trong trường hợp này là
mỗi trợ nguyền trở thành tấm gương phản chiếu, nhờ
nói ra MỘT điều tốt đẹp của MỘT cặp khóa viên
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mà cặp này thành độc đáo, có giá trị riêng biệt không
thể lấy gì thay thế. Tương tự như các hoa trong bình
bông này (nâng cao bình bông trên bàn. Nếu không
sẵn thì cần chuẩn bị trước cho việc cầu nguyện này),
tuy hoa nào cũng đẹp nhưng mỗi hoa bị chìm trong
đám đông. Nay rút MỘT bông ra (thực sự rút MỘT
bông, nâng cao), thì bông này như được khích lệ tươi
thắm.

Thưa quý anh chị, giờ đây để thực hành, thì xin
TRỢ NGUYỀN ĐỨNG LÊN, VÀO QUỲ SÁT BÀN THỜ
THÁNH GIÁ! (Dừng lại giây lát cho trợ nguyền vào
quỳ. Tốt hơn, Vị HD làm gương quỳ trước, vừa quỳ
vừa mời tiếp. Sau khi trợ nguyền vào rồi thì Vị HD
nói:)

Bây giờ xin quý anh chị KHÓA VIÊN ĐỨNG LÊN!
Để mọi vật dụng trên mặt ghế. Vợ chồng cầm hai tay
gần nhau! Tiến vào thành vòng tròn, ĐỨNG vây
quanh trợ nguyền.

[Để giây lát cho khóa viên vào. Khi đã sẵn sàng thì
Vị HD nói:]

Mời quý anh chị trợ nguyền bắt đầu Cảm Ơn về
BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP NHẬN ĐƯỢC!

[Cần thích ứng cho phù hợp với tâm lý mỗi Buổi,
vì có Buổi chưa dứt lời đã có người Cảm Ơn, có Buổi
mời hoài mà vốn dửng dưng.

Khi người khác dửng dưng thì mới cần Vị Hướng
Dẫn thật nhiệt thành hăng hái để mang lại sự hăng
hái cho người khác!]

Cần quan sát xem có ai đau chân, không thể quỳ,
v.v., để tùy hoàn cảnh mà quỳ lâu hay mau. Trong
khi đang cầu nguyện thì Vị HD có thể loan báo:
— Ai bị đau chân, hay thấy sốt sắng nhờ đứng lên
hoặc ngồi xuống, thì xin cứ tùy nghi.

Sau khi có dăm người Cảm Ơn (tức là khi hết #20’)
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thì Vị HD nói:
— Xin vài người cuối cùng Cảm Ơn về BÔNG HỒNG
TƯƠI ĐẸP NHẬN ĐƯỢC!

Lời này đáp ứng nhu cầu tâm lý là muốn biết xem
còn lâu mau thì chấm dứt, và nhu cầu thứ hai là khơi
động để nếu ai ngập ngừng thì thấy cần nói kẻo hết giờ.

Nếu có Linh Mục khác hiện diện (Vị Hướng Dẫn
có thể là Linh Mục hay Giáo Dân), thì mời ngài BỘC
PHÁT Lời Nguyện Kết Thúc và Ban Phép Lành với
Tượng Thánh Giá.

Sau đó hướng về Bàn Thờ Đức Mẹ, hát một bài
(không hát nhiều tiểu khúc kéo tốn thời giờ).

Rồi mọi người xoay qua Bàn Thờ Thánh Gia, than
thở chung ba lần:
—Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Cho con hướng
về người thứ ba, là ruột thịt và cả nhân loại (Lần thứ
ba thêm:) Amen.

Vừa dứt "Amen" thì Vị Hướng Dẫn nói ngay:
— Thưa quý anh chị, trước giờ cầu nguyện, quý anh
chị trợ nguyền đã biểu lộ "thương yêu gần gũi" bằng
cách vỗ tay chào đón quý anh chị khóa viên, bây giờ
đến lượt quý anh chị khóa viên CẢM ƠN để cũng tỏ
"thương yêu gần gũi". Vậy:
**1. Xin quý anh chị khóa viên về ngồi tại ghế của
mình, còn quý anh chị trợ nguyền đứng nguyên (Đợi
cho khóa viên ngồi trên ghế);
**2. Giờ đây xin quý anh chị trợ nguyền rời khỏi PSN
trong tiếng vỗ tay Cảm Ơn và trong bầu khí thật
"thương yêu gần gũi" của quý anh chị khóa viên!

[Khóa tiếp tục ngay với nửa giờ về Linh An].

@@ Ghi lại lưu ý ở trang 291:
"Nếu Bầu Khí Cầu Nguyện Chân Thật Cởi Mở,

nếu vị hướng dẫn và trợ nguyền Cầu Nguyện trong
Tin Tưởng Phấn Khởi thì khóa viên được hít thở bầu
cttthngd
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khí ‘thương yêu gần gũi’ ngay từ ban sáng, và bầu
khí này được nuôi dưỡng để họ có thể "trần truồng
mà không hổ ngươi" khi vợ chồng lên Xả Cõi Lòng
sau này. Không có bầu khí cởi mở thì khóa viên dễ
nghe thụ động, nghe để phê bình "đúng sai" chứ
không thêm Ý Chí và Khiêm Nhường để "Xin Lỗi" và
"Cảm Ơn".

Luôn nhớ rằng khóa viên chấp nhận làm ngay, làm
cụ thể, là nhờ người có trách nhiệm biết tạo ra bầu
khí cởi mở, bầu khí khiêm nhường Xin Lỗi và Cảm
Ơn bằng chính gương Khiêm Nhường Xin Lỗi và Cảm
Ơn của bản thân mình. Hướng dẫn Khóa rất dễ vì có
thể không cần tài giỏi, nhưng rất khó vì đòi buộc mình
làm ngay sự Xin Lỗi, Cảm Ơn, sự "trần truồng mà
không hổ ngươi" (Gen. 2:25) để Cáo Mình chứ không
cáo người.🔲
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Chương 14

Linh An Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật
Sống "Thương Yêu Gần Gũi"

Với Chúa

Chương này có ba phần, phần A là những khái
niệm cần thiết về Linh An, phần B là Linh An sáng
thứ Bẩy, và phần C là Linh An sáng Chúa Nhật trong
Khóa Căn Bản

A. KHÁI NIỆM VỀ LINH AN

Trước tiên là ý nghĩa danh từ và việc làm; thứ hai
là bốn điểm cụ thể trước khi hướng dẫn Linh An.

I. Ý Nghĩa Danh Từ và Việc Làm

Danh từ Linh An ngụ ý nếu "Gần gũi với Đấng
Linh Thiêng thì được Bình An". Vậy mục đích chính
của LINH AN không phải để giảng giải về Thiêng
Liêng mà để CẢM NGHIỆM Chúa là Nền Tảng đời
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sống, nhờ đó mình có hy vọng nên bớt căng thẳng,
tỏa ra quanh mình bầu khí bình an thoải mái. Vậy
Linh An là áp dụng niềm tin Chúa "thương yêu gần
gũi" mình nên mình lấy VIỆC LÀM để "thương yêu
gần gũi" lại Chúa. Khi thương yêu gần gũi Chúa thì
dĩ nhiên thương yêu gần gũi người, mến Chúa thì phải
yêu người. Nói cách khác, nhờ Linh An mà sống
trong Bầu Khí Bình An.

Vì Chúa mạc khải qua Kinh Thánh, nên giờ Linh
An sẽ giúp khóa viên quý trọng và biết dùng KT khi
cầu nguyện.

Kinh Hôn Nhân Gia Đình là hiến chương, là tinh
hoa của Chương Trình, nên giờ Linh An cũng là giờ
khóa viên thay đổi đời sống qua Kinh HNGĐ.

Nửa giờ Linh An thật ngắn ngủi trong khi Cảm
Nghiệm về Chúa thì thật thâm sâu, nên Vị Hướng
Dẫn cần nắm vững nội dung Linh An sáng thứ Bẩy
và sáng Chúa Nhật để (1) trình bày, và nhất là để (2)
thực tập cho khóa viên.

Không thể bỏ giờ Linh An trong Khóa Căn Bản,
vì nếu bỏ là không tìm hiểu và thực tập về sống nội
tâm, về phương pháp dùng Kinh Thánh khi cầu
nguyện, và cũng bỏ nhiều cảm nghiệm thâm sâu của
khóa viên với Chúa.

Mọi việc trong và sau Khóa phải "bằng việc làm"
vì mục đích của Chương Trình là "thương yêu gần gũi
bằng việc làm". Khóa viên không dừng ở chỗ "biết
rồi" nên không cần nghe, hay "chưa biết" nên tới để
"xem" tình hình ra sao. Vậy người nói cần chỉ cho
người nghe thấy "bằng việc làm" để họ "bắt chước mà
làm" theo (cf. Jn. 13:15). Để đi tới trình bày bằng việc
làm chứ không chỉ bằng lời nói suông, ở đây đưa ra
một cách thức trình bày cụ thể. Tuy Vị Hướng Dẫn
có thể thay đổi nhưng luôn cần phối hợp "lời nói với
việc làm", tri hành hợp nhất.
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Cần trình bày như bạn hữu cùng cảnh ngộ, chứ
không như kẻ cao người thấp. Vị trình bày không xếp
mình như ở chót vót trên boong tàu, nhìn xuống người
tham dự như kẻ chết đuối, thòng dây xuống cứu vớt,
trái lại ở chung một tàu nếu tới bến thì cả hai đều
bình an, nếu gặp sóng gió thì đôi bên đều nguy hiểm,
có khi người nói còn khô khan, xa cách Chúa hơn
người nghe. Lòng khiêm nhường giúp Vị Hướng Dẫn
thấy cần thực hành "thương yêu gần gũi" chứ không
phải mình đã vẹn toàn và nay đem phân phát sự vẹn
toàn cho kẻ khác.

II. Bốn Điểm Thực Tế Trước Khi Linh An

1. Bầu Khí sáng thứ Bẩy: Khóa viên thường còn
ngại ngùng, nên Vị Hướng Dẫn cần là nguồn vui, tạo
ra phấn khởi. Cần cầu nguyện và thực tập từ khuôn
mặt, cách thức hồn nhiên tươi cười, để họ nhìn thấy
Vị HD là nhìn thấy "thương yêu gần gũi", chứ tự họ
chưa có bầu khí đầm ấm vì Khóa còn mới mẻ.

2. Thời Giờ Linh An rất giới hạn vì chỉ là một
trong 12 mục của sáng thứ Bẩy trong khi bắt đầu đã
gần 9 giờ, mà ăn trưa lúc 12 hoặc 12:30pm. Nếu
không soạn dàn bài rõ rệt và không thực tập trước
thì dễ lấn áp sang giờ sau, rồi mục chót quan trọng nhất
là mục khóa viên Xả Cõi Lòng, sẽ bị thiếu hụt tới
mức mất sự thay đổi tận trong lòng cho khóa viên.

3. Nội Dung Linh An dưới đây có điều hay là giữ
được duy nhất cho Khóa và cho khắp nơi, nhưng có
điều dở là Vị Hướng Dẫn có thể ưa thích nói điều
khác. Đời sống thiêng liêng rất mênh mông, nhưng
nếu nói điều khác thì khóa viên sẽ bị tản mát, sau
Khóa không có điểm quy tụ, khó nhớ, nên khó thực
hành, dự Khóa nhưng đời sống không thay đổi. Vậy
vì ích lợi cho khóa viên mà cần chấp nhận nội dung
này, nhưng có quyền sáng kiến ra cách thức trình bày
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khác miễn sao khóa viên dễ làm theo chứ không chỉ
nghe suông.

4. Vị Hướng Dẫn Linh An nên là MỘT cho sáng
thứ Bẩy và Chúa Nhật, nhờ vậy dễ có bố cục duy
nhất, với điều kiện soạn bài kỹ lưỡng. Tuy nhiên có
thể là hai Vị khác nhau, như vậy càng cần theo cùng
một nội dung, kẻo khóa viên có thể nghe vui tai
nhưng khó thực hành vì mỗi vị tản mát vào những
điều khác nhau, không có bố cục cho toàn Khóa.

B. LINH AN SÁNG THỨ BẨY
Với lòng khiêm nhường bạn hữu, Vị Hướng Dẫn

bắt đầu giờ Linh An theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, có một số điều chúng ta cùng

thực hành để được bình an trong giờ Linh An sáng
thứ Bẩy này. Để bắt đầu tôi xin đưa ra:

1. Thí dụ dẫn chứng để xem có cầu nguyện hay
không. Tôi làm hai thí dụ. Thí dụ "Một" là cách cầu
nguyện của ông Thượng, và thí dụ "Hai" là cách cầu
nguyện của ông Hạ (Chọn tên nào cũng được, nhưng
cần chuẩn bị kỹ, để cả hai tên trong thí dụ cũng thêm
chứ không giảm ý nghĩa).

Trong thí dụ "Một" (nhấn mạnh tới con số để giúp
cho trí nhớ có hình ảnh mạnh, nhờ vậy bớt quên),
ông Thượng nói và làm như sau:
— Tối rồi, "mẹ con mày"(!) châm đèn lên, ĐỌC KINH,
đi ngủ!

Xin quý anh chị trả lời dùm câu này: Nhiều gia
đình Việt Nam quen nói tiếng nào: Cầu nguyện? Suy
niệm? Đọc kinh? Nguyện ngắm? Kinh đọc? Kinh
Thánh, v.v.?

[Dừng lại giây lát để khóa viên "làm việc" bằng
cách có ít người trả lời. Nhưng cẩn thận để không lạc
đề và không tốn thời giờ. Sau giây lát, nhiều người nói
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14� Linh An Sáng Thứ 7, CN 305

"Đọc kinh!" thì Vị Hướng Dẫn nói tiếp:]
Vậy chúng ta quan sát ông Thượng "đọc kinh" thế

này:
— Nhân Da-anh Cha-a, va-à Co-on, và Thánh Thâ-ần.
Ame-en"... Rồi ông "ngắm" Năm Sự Vui, thứ nhất,...
Thứ hai "Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave…" Ông vừa
đọc vừa lăng xăng sửa chân đèn, nắn lại cành hoa, kéo
khăn bàn, v.v.

[Vị hướng dẫn vừa nói vừa bắt chước theo cử
điệu của ông Thượng. Điều này khó khăn lúc đầu,
nhưng nếu cương quyết tập ở nhà trước thì sẽ hồn
nhiên dần].

Bất ngờ ông ghé vào tai bà thượng nói giọng bực tức
(Vị HD ghé vào tai một khóa viên, họa theo cách thức
của ông Thượng):
— Nhờ ngắm thứ hai: "Đức Bà đi viếng Bà Thánh
Isave" tôi mới nhớ, bà đã cho bà Tư mượn bốn trăm
đôla đã mấy tháng nay. Tiền là mồ hôi nước mắt. Đọc
kinh xong, bà phải đòi liền, nghe chưa?

Rồi ông lại oang oang "đo-ọc ki-inh"!
Tôi hỏi, và xin mọi người trả lời:

— Ông Thượng có "ĐO-ỌC ki-inh" không?
[Một số trả lời:]

— Có đo-ọc! [Vị HD hỏi tiếp:]
— Ông Thượng có CẦU NGUYỆN không?
— Không!

[Đối đáp giữa khóa viên và Vị HD là một việc làm,
và việc này giúp cho BẦU KHÍ thêm "Thương Yêu Gần
Gũi", dễ Xả Cõi Lòng khi Cảm Nghiệm, và việc làm
này đã là "Thương Yêu Gần Gũi" rồi. Nếu không đối
đáp thì trình bày dễ nhàm chán, và không "chỉ cho
thấy" Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm].

Bây giờ tôi làm thí dụ "Hai" về cách thức ông Hạ
cầu nguyện. Ông cũng ngắm "Đức Bà đi viếng Bà
Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người".
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Ông đọc theo với gia đình: "Kính mừng - Kính mừng,
v.v" Bất ngờ ông nhìn lên tượng Đức Mẹ (Vị HD vừa
nói vừa nhìn lên Đức Mẹ, thái độ sùng kính (1) miệng
nói, (2) mình làm, và nhất là (3) cầu nguyện với Đức
Mẹ thật sự). Mắt ông Hạ long lanh, con tim cảm xúc,
tâm tình ân hận ăn năn. Ông thì thầm:
— Con nhìn mắt Mẹ và như Mẹ đang trách "Sao con
ích kỷ hẹp hòi thế? Bà Tư nghèo khổ. Con bà mới
chết. Bà mượn mấy trăm mà con chỉ nhớ ‘T-i-ề-n.
T-i-ề-n!’" Lạy Mẹ, con ân hận lắm. Sau giờ CẦU
NGUYỆN này, con hứa sẽ bảo bạn đời cho vay lâu
mau tùy ý chứ không hối thúc nữa.

Tôi hỏi:
— Ông Thượng trong thí dụ "Một" và ông Hạ trong thí
dụ "Hai", ông nào ĐỌC NHIỀU?
— Ông Thượng đọc nhiều!
— Nhưng ông Thượng là người cao thượng hay người
hèn hạ, thương tiền? (Muốn người nghe dễ nhớ thì để
gần nhau, tạo liên đới với nhau)
— Ông hèn hạ, thương tiền.
— Còn ông nào CẦU NGUYỆN nhiều?
— Ông Hạ CẦU NGUYỆN nhiều.
— Tên ông là "Hạ" nhưng ông hèn hạ, thương tiền,
hay ông cao thượng, thương người?
— Ông Hạ cao thượng, thương người.

Ông Thượng và ông Hạ đều bắt đầu bằng đọc "Đức
Bà đi viếng Bà Thánh Isave" nhưng một bên thương
tiền, một bên thương người.

2. Mục Đích và Kết Quả của cầu nguyện. Ông Hạ
trong thí dụ "Hai" đạt mục đích cầu nguyện nhiều hơn
ông Thượng trong thí dụ "Một", tuy cả hai đều bắt đầu
bằng đọc.

Vậy mục đích của cầu nguyện không phải là "đọc
hết", như hết năm chục, hết kinh cầu, hết kinh Thánh
này Thánh nọ. Mà Mục Đích của cầu nguyện là thêm
"Yêu Thương Gần Gũi", một là thêm xác tín "Chúa
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yêu thương gần gũi con", hai là thêm "Con yêu thương
gần gũi Chúa" và ba là thêm "Con yêu thương gần
gũi người khác".

Ông Thượng không đạt mục đích khi ông đọc "Đức
Bà đi viếng Bà Thánh Isave" vì việc đọc này (1) không
giúp ông thêm xác tín Chúa thương yêu gần gũi ông,
(2) ông không thêm "thương yêu gần gũi" Chúa hay
Đức Mẹ, (3) và ông cũng không thêm thương yêu gần
gũi người mượn tiền là Bà Tư. Trái lại, việc đọc đưa
tới tai hại, vì do đọc mà ông uất ức với vợ cho mượn
tiền, và uất ức với Bà Tư vì do bà mà ông không có
bốn trăm trong bóp.

Còn ông Hạ cũng đọc "Đức Bà đi viếng Bà Thánh
Isave" mà ông đạt mục đích cầu nguyện vì ông cảm
nghiệm (1) Chúa và Đức Mẹ thương ông, (2) ông
thêm kính mến Chúa, Đức Mẹ, và (3) ông khuyên vợ
thương yêu gần gũi Bà Tư.

Kết quả của cầu nguyện như vừa nói, không phải
đọc nhiều hay ít, mà là (1) gần gũi Chúa, (2) nhận sự
yếu đuối của mình, và (3) gần gũi người khác, như
chồng, con, người chung sở, v.v. Tâm hồn không thù
oán chê ghét, nên được Bình An. Bị mất ngủ, tiền
bạc lỗ lã, bạn xa tránh, con băng đảng, cha mẹ đánh
bạc rồi đánh nhau, v.v., đây là những ưu phiền thật,
nhưng nhờ cầu nguyện mà kết quả là mình có sức
mạnh, thêm ý chí chịu đựng, giữa những cay đắng
vốn tin vào Chúa. Cầu nguyện giúp mình PHÓ THÁC,
BÌNH AN khi đau khổ. Tóm lại kết quả của cầu
nguyện là tâm hồn đổi mới, THÊM Phó Thác, Bình
An. Vậy nếu THÊM Phó Thác thì là cầu nguyện đúng,
còn nếu vốn căng thẳng tức là cầu nguyện sai.

3. Phương tiện cầu nguyện: Bất cứ thái độ, cử chỉ,
hay vật dụng nào giúp bản thân mình đạt được
"thương yêu gần gũi" với Chúa và với người thì đó là
phương tiện cầu nguyện tốt. Còn bất cứ điều gì ngăn
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cản thương yêu gần gũi chân thật thì là phương
tiện xấu. Vậy cần phân biệt:
Có những phương tiện xấu vì không giúp thêm mến

Chúa yêu người, mà dễ thêm tự ái khoe khoang, tuy
tự bản tính thì những phương tiện này tốt. Thí dụ
tượng Chúa, Đức Mẹ, Xâu Chuỗi, hay Nước Suối
Lộ-Đức, Fatima, v.v., là những phương tiện tốt để
cầu nguyện. Nhưng vì mình dùng để khoe rằng mình
có các Đấng Bậc thần thế, mình được ân huệ mà
người khác không được, thì đối với mình, những vật
dụng này trở thành xấu vì mình kiêu ngạo.
Có những phương tiện tốt, tuy bề ngoài không giống

như nhiều người tưởng. Thí dụ cầm nhánh cây định
liệng đi, nhưng rồi tôi say sưa nhìn cọng lá, thấy
những gân dẫn nhựa trên mặt lá nhẵn bóng, màu
xanh đậm. Lật qua mặt kia, tôi say sưa ngắm những
nhung tơ mịn màng. Tôi rung động trước sự Tuyệt
Vời của Thượng Đế Càn Khôn. Tôi "thương yêu gần
gũi" Chúa và "thương yêu gần gũi" cả vũ trụ mênh
mông. Trường hợp này, CHIẾC LÁ là phương tiện để
tôi cầu nguyện, để chìm ngập trong Tình Yêu của
Chúa Sáng Tạo Cao Vời.

Vậy phương tiện để cầu nguyện là bất cứ câu kinh,
lời ca, cử chỉ, vật dụng nào giúp bản thân mình
thương yêu gần gũi Chúa và tha nhân. Nói "bản thân
mình" vì mình có thể ưa nghe nhạc ồn ào mà tâm hồn
thanh thản, ca tụng tình yêu Chúa, còn người khác
lại bị phân tâm, xa cách Chúa. Vậy mình cần kính
trọng cách thức cầu nguyện của người và mong người
cũng kính trọng cách thức cầu nguyện của mình.
Thường có căng thẳng giữa cha mẹ và con vì

phương tiện cầu nguyện đôi bên khác nhau. Chẳng
hạn phương tiện của cha mẹ là Xâu Chuỗi, "đọc kinh"
45 phút, còn phương tiện của con trong 45 phút gồm
nhiều phần, thí dụ nghe nhạc 5 phút, đọc Kinh Thánh
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5 phút, yên lặng 5 phút với ánh nến lung linh, chia sẻ
10 phút, hát 5 phút, viết cảm nghiệm 5 phút, đi từng
2 người để tâm sự về Chúa 10 phút, v.v.

Mục đích của cầu nguyện thì không thay đổi, luôn
là "thương yêu gần gũi" chứ không "căm hờn xa cách".
Nhưng phương tiện cầu nguyện thì thay đổi theo (1)
người, (2) nơi chốn, và (3) thời gian. Nếu không nhận
cần thay đổi thì dễ độc tài, nhân danh cầu nguyện để
thêm chia rẽ căng thẳng.

4. Phương pháp cầu nguyện: Cách thức dùng lời
Nguyện Tắt, Tâm Niệm, tương tự như lời "mantra"
hay lời "thiền". Giữa nhiều phương tiện cầu nguyện,
giờ Linh An này nhấn mạnh tới các chất liệu cần đọc,
và cách thức đọc cho ích lợi.

*1. Chất liệu cần đọc. Thí dụ đọc hai câu, câu
"Một" là "Lạy Chúa tôi, tôi tin thật có Một Đức Chúa
Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng…", và câu "Hai"
"Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường
trong lòng" (Mt. 11:29). Xin hỏi:
— Hai câu này cùng xấu hay tốt? (Nhiều người trả
lời:)
— Cùng tốt.
— Nhưng câu "Một" và câu "Hai", câu nào trực tiếp
của Chúa, nghĩa là trực tiếp từ Phúc Âm?
— Câu hai!
— Còn câu "Một" tuy rất tốt, nhưng trực tiếp là của
Chúa hay của Hội Thánh?
— Của Hội Thánh.
— Khi có thể, chúng ta nên dùng gián tiếp qua Hội
Thánh, hay trực tiếp trong Phúc Âm?
— Trực tiếp trong Phúc Âm.
— Khi đọc Kinh Thánh thì như dựa vào lời của ông
chủ, còn khi dựa vào lời của Hội Thánh thì như dựa
vào lời của con hay của đầy tớ ông chủ. Vậy khi có
thể được thì nên dựa vào lời ông chủ trước khi dựa
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vào con hay đầy tớ.
Có chiếc áo cưới trị giá trên 10 nghìn mỹ kim, còn

áo trung bình 300 mỹ kim, dùng chừng ba năm thì lỗi
thời, cần mua áo khác cho hợp thời. Vậy xin mỗi
người hãy bỏ ra số tiền bằng một chiếc áo cưới trung
bình để mua Kinh Thánh.

Đặt Kinh Thánh ở nhiều nơi, cuốn ngay đầu
giường, cuốn trong hộc xe, cuốn ở nhà bếp, cuốn
trong phòng khách, v.v. Dĩ nhiên có cuốn trên Bàn
Thờ để cung kính. Và cần cuốn trong nhà vệ sinh để
thực dụng, kẻo ở đó nhàn rỗi, đọc điều xấu xí trong
nhà xí. Hãy đọc điều thánh thiện, vì đối với Chúa
không có nơi xấu mà chỉ có lòng xấu!

Dàn nhạc "karaoke" 3,000 đôla còn là loại thường.
Hay có người lái chiếc xe 7 ngàn Mỹ kim, đổi sang
chiếc 17 ngàn hoặc 34 ngàn mà không tiếc tiền.

Chúa bảo "hãy dùng của phi nghĩa mà mua Nước
Thiên Đàng". Vậy hãy dùng 300 để mua Kinh Thánh.
Đó là cách làm điều luôn hợp thời chứ không bao
giờ lỗi thời.

** Số "Một" là ưu tiên đọc Kinh Thánh.
** Số "Hai" là đọc sách tâm lý đạo đức.
Nếu nhờ một câu trong Kinh Thánh hay trong sách

tâm lý đạo đức mà thay đổi đời sống thì sẽ thay đổi
mãn đời, rồi truyền từ đời mình sang đời con, đời
cháu. Nên nhớ "lời nói qua đi chữ viết còn lại".

Cần cách mạng đời sống đạo đức và tâm lý bằng
cách đọc Kinh Thánh và sách tâm lý đạo đức!

Không thể đi vào cõi thâm sâu nếu không đọc, và
đọc chân thành, đọc chú ý, đọc say mê!

** Số "Ba" là đọc kinh, như Kinh Lạy Cha, Kính
Mừng, hay Kinh Tin, Cậy, Mến, v.v. Những kinh này
rất tốt, nhưng vì "quen quá hóa nhàm", nên dễ đọc
máy móc vô hồn. Vậy cần đọc với tất cả sự chú ý,
miệng đọc lòng suy.
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Ở đây cần bàn về "lòng suy", tức là đọc để Lắng
Nghe Tiếng Chúa. Thí dụ Đức Cha đến thăm giáo dân
thì bình thường ai nói, ai nghe?
— Đức Cha nói, giáo dân nghe!
— Và khi bố khuyên bảo con thì ai nói, ai nghe?
— Bố nói, con nghe!
— Tương tự vậy, khi cầu nguyện thì ai cần nghe? Và
cần để "Ai" nói?
— Chúa cần nói, mình cần nghe.
— Nhưng nếu mình "đọc" từ đầu đến cuối thì ai nghe?
— Chúa nghe!
— Vậy nên cẩn thận khi "đọc kinh" kẻo không trầm
lặng để nghe Chúa nói trong lòng. Lúc đó miệng đọc
"vâng Ý Cha dưới đất bằng trên trời" nhưng thực tế bắt
Chúa theo ý mình, nhưng khi "xin Chúa cho con mua
nhà mới, mau hết bệnh, cưới người con thương", v.v.
Nếu Chúa không nghe lời con thì con bỏ Lễ, bỏ hội
đoàn. Như vậy là con từ Chúa, giống như ông nội từ
con cháu vì không theo ý ông nội.

Thật ra có cần nói khi cầu nguyện, nhưng cần hơn
nữa là dành thời giờ nghe Chúa dạy trong lòng. Để
Lắng Nghe Chúa thì cần có phương pháp khi đọc Kinh
Thánh, sách tâm lý đạo đức, và khi "đọc kinh".

*2. Phương pháp đọc. Để việc đọc mang lại
"thương yêu gần gũi" thì cần nguyên tắc "Nhân đức
là do thói quen. Thói quen là do lặp đi lặp lại - Virtue
comes from habit. Habit comes from repetition".

Khi đọc Kinh Thánh, đọc kinh, hay đọc sách tâm
lý đạo đức, như đã nói, việc chính yếu không phải là
đọc nhiều hay ít trang, chục kinh, mà cần nhờ đọc
mà mình thay đổi. Mục đích không phải là số lượng
mà là cảm nghiệm "thương yêu gần gũi". Nhờ đọc mà
Lắng Nghe thấy Chúa thương mình, rồi mình thương
Chúa và "thương người như mình".

Cần đọc để có "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim
thịt mềm Ta ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong
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lòng ngươi" (cf. Ezekiel, 36:26), để tiến tới "trời mới,
đất mới" (KH 21:1). Nếu muốn việc đọc đi tới "sửa
lại mọi sự trong ngoài" thì cần đọc như sau:

(1). Đọc mỗi lúc một đoạn ngắn chừng nửa trang,
thí dụ đoạn 7, từ câu 11 Phúc Âm theo Thánh Luca,
tả việc Chúa cho con bà góa thành Nain sống lại.

(2). Đọc hết một lần thì nhìn lại tổng quát để Lắng
Nghe, rồi lựa một câu ngắn 5-6 chữ có ý nghĩa cho
mình, như câu "Chúa động lòng thương" (Lk. 7:13).

(3). Lắng Nghe bằng cách lặp đi lặp lại câu vừa
chọn, tương tự như nhai nhiều lần mà cơm đổi thành
chất đường, rồi thành chất bổ dưỡng. Thí dụ lặp
nhiều lần "Động lòng thương. Động lòng thương, v.v."

Hàng ngày nên Lắng Nghe, lặp đi lặp lại một câu
từ sáng lúc đánh răng, mặc quần áo, lái xe đi làm, v.v.
rồi lặp lại ban chiều, tối, ban đêm. Lặp lại hôm nay,
tháng sau, năm sau, v.v. Thường gọi cách này là
Nguyện Tắt, Tâm Niệm, hoặc lời thiền, mantra.

Khi đã Lắng Nghe qua việc lặp đi lặp lại cả ngày,
thì ban tối mình đọc lại đoạn Kinh Thánh, đoạn sách
tâm lý đạo đức, hay câu trong Kinh mà mình đã lặp
đi lặp lại, thí dụ câu xin "tha cho con cũng như con
tha cho kẻ có nợ với con," v.v.

Nhờ lặp đi lặp lại mà câu ngắn mình chọn trở
thành "Lời ban sự sống đời đời" (Jn. 6: 68), nên tối
mình cầu nguyện bằng cách nói ra kết quả của lời
nguyện tắt. Thí dụ mình nói:
— Cháu nội năm tuổi của ông, cháu lại gần ông đi!
Ông ôm cháu vào lòng rồi ông nói điều này, đó là cả
ngày hôm nay ông Lắng Nghe Tiếng Chúa, lặp đi lặp
lại "Động lòng thương. Động lòng thương", rồi ông
buồn (ân hận, sorry, ái ngại, v.v., dùng tiếng để cháu
hiểu chứ không phải mình hiểu), vì sáng nay ông nóng
nảy, làm cháu sợ hãi. Vậy ông XIN LỖI, sorry! Cháu
choàng tay-hugging ông trước khi đi ngủ nhé!

Sẽ thấy bản thân, cha mẹ và con cháu đổi mới, nếu
CTTTHNGĐ



14� Linh An Sáng Thứ 7, CN 313

mỗi người trong gia đình đều cầu nguyện bằng cách
dùng Kinh Thánh để Lắng Nghe Chúa nói với mình,
bằng cách lặp đi lặp lại như trên!

Thật ra không bỏ đọc kinh, mà cần cả ba, kinh
Thánh, kinh đọc, và sách tâm lý đạo đức để Lắng
Nghe Tiếng Chúa chứ không ra lệnh cho Chúa. Nếu
trước đây lần chuỗi năm chục hết 15 phút, thì nay
cũng 15 phút, Nhưng lần chuỗi ba chục hết 10 phút;
còn 5 phút đọc Kinh Thánh hay sách tâm lý đạo đức.
Nếu kiên tâm đọc trong ba tháng hay một năm thì
không chỉ "có đạo" bề ngoài, mà sống đạo thâm sâu,
để Chúa hướng dẫn chứ không bắt Chúa theo mình.

Từ nay khi đọc Sách Thánh, kinh, sách, nghe nhạc,
v.v., mà thấy sốt sắng thì cần ngưng lại để lắng nghe,
kết hợp, để "thương yêu gần gũi", "Nên Một" với
Chúa chứ không hấp tấp đọc cho hết kinh. Vì thiếu
hiểu biết nên nhiều giáo dân Việt Nam rất sốt sắng
nhưng không tiến sâu vào Đường Nhiệm Hiệp.

5. Cách thức lướt thắng chia trí. Nếu dễ "cầm trí"
thì cần ngưng lại để kết hợp, chiêm niệm, kết hợp
với Chúa. Trái lại, nếu muốn buông xuôi tất cả thì cần
dùng ý chí để đọc hết kinh, lần hết chuỗi, hoặc vốn
Rước Lễ mặc dầu không cảm nghiệm thấy Chúa hiện
diện, hay là càng cầu xin càng như thất bại!

Để cương quyết lướt thắng cám dỗ thì vì khô khan
mà cần làm gia tăng lên hơn. Thí dụ vì thấy tâm tình
giá lạnh nên ở lại Chầu Chúa lâu hơn, hoặc đọc hết
năm chục thì đọc thêm chục nữa, lại thật lòng thưa
"Con khô khan quá" chứ không than thở "Con say sưa
bên Chúa". Hoặc rửa chén, nấu cơm cẩn thận hơn,
bố thí cho người nghèo nhiều hơn, v.v.

6. Áp dụng "lời mantra" vào Kinh Hôn Nhân Gia
Đình. Thưa quý anh chị, để cụ thể những điều chia sẻ ở
trên, xin mở Kinh Hôn Nhân Gia Đình:
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Thứ nhất, mỗi người NHÌN vào Bản Kinh và LẮNG
NGHE một người đọc (Vị Hướng Dẫn mời một khóa
viên đọc theo giọng đọc sách bình thường chứ không
ngân nga).

Thứ hai, mỗi người CHỌN một câu ngắn, bốn hay
năm chữ, rồi lặp thầm trong lòng. Thí dụ người này câu
"Lắng Nghe và Kính Trọng nhau", người khác câu
"Nhẫn Nhục và Hòa Giải", v.v.

Nào, xin NHÌN vào Bản Kinh. Nhớ CÓ MỘT CÂU
NGẮN. Rồi LẶP ĐI LẶP LẠI trong lòng (Yên lặng
chừng 30-40 giây, tạo BẦU KHÍ TRẦM LẶNG).

Thứ ba, xin mỗi người NÓI LÊN câu mình đang lặp
đi lặp lại để người khác cầu nguyện cho mình cũng như
mình cầu nguyện cho người.

Nói to để mọi người nghe rõ, như vậy nhiều người
cầu nguyện cho mình, và lợi cho BẦU KHÍ CHUNG,
vì người khác lên tinh thần!

Khi một người nói xong thì để cách khoảng 3-4
giây cho có BẦU KHÍ TRẦM LẶNG rồi mình cũng nói
lớn như vậy.

Nếu hai người nói cùng một lúc mà một người
nhường thì sau đó nói tiếp, kẻo người khác e ngại,
không nói.

Xin CHUẨN BỊ để nói. BẮT ĐẦU!
[Sáng thứ Bẩy khóa viên thường rụt rè vì còn mới,

nên Vị Hướng Dẫn cần dung hòa giữa hồn nhiên và
nghiêm trang, vì nếu Vị HD thiếu hồn nhiên thì khó
giúp khóa viên hồn nhiên cởi mở. Nhưng nếu Vị HD
không nghiêm trang thì nhiều người hiểu lầm, tưởng
việc đang làm là cách giải trí chứ không phải một
phương pháp thực nghiệm để thay đổi đời sống.

Khi được 5, 7 người đã nói lên câu ngắn, thì Vị
Hướng Dẫn loan báo:]
— Xin vài, ba người nữa nói lớn lên câu mình đang
tâm niệm. Ai cảm thấy mình yếu đuối, cần người khác
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cầu nguyện cho mình thì xin nói lớn lên!
Gần hết giờ trong khi rất khó nói ra, nên đừng nại

cớ mình nhường cho người khác nói! Việc làm trong
Khóa là để chữa bệnh, để cứu mình khỏi chết đuối.
Vậy mình cần cứu bản thân trước thì mới cứu được
người khác khỏi chết đuối!

Nào! Xin mời vài người nữa nói lên câu mình đang
lặp thầm trong lòng!
Thứ tư, ĐỌC CHUNG. Xin mời ĐỨNG LÊN và đọc

như khi đọc các kinh khác. BẮT ĐẦU! (Đọc đồng đều
"Lạy Thánh Gia"... Vừa hết Vị HD nói ngay:)
— Xin NHÌN tiếp vào bản kinh và chủ tâm NHỚ câu
mình đã lặp thầm trước đây. Chỉ khi nào có CHỦ Ý
và muốn NHỚ lâu dài thì mới hy vọng thay đổi đời
sống, chứ không chỉ đọc hết một lần.

Mọi Lễ Chúa Nhật cần có bản Phúc Âm trong tay.
Lúc bắt đầu rảnh thì còn NHÌN vào P.Â., chủ tâm NHỚ
một câu ngắn như đang làm. Rồi tiếp tục cầu nguyện
và LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA qua câu ngắn này cả
tuần, nhờ vậy Chúa biến đổi "trái tim chai đá thành
trái tim thịt mềm" (cf. Ezekiel 36:16), mình có thêm
"trời mới, đất mới" (KH. 21:1).

Xin chấm dứt giờ Linh An để sang mục khác, và
sẽ tiếp tục vào sáng mai.🔲

C. LINH AN SÁNG CHÚA NHẬT

Vui lòng DỪNG lại! Nếu Vị Hướng Dẫn sáng Chúa
Nhật không cùng một người với sáng thứ Bẩy thì xin
đọc kỹ phần "A" ở trên trước khi đọc tiếp, nhất là
mục #2 về Thời Giờ và Nội Dung của Linh An.

Về Bầu Khí sáng Chúa Nhật vừa lợi vừa hại. Lợi
vì đã số khóa viên được thay đổi, dễ cởi mở hồn
nhiên. Nhưng hại vì dễ ồn ào, khó lắng nghe những
điều cần thiết. Vị Hướng Dẫn cần thận trọng để dung
hòa giữa thân mật và nghiêm trang lúc đó mới mang
lại ích lợi cho người tham dự.
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SAU KHI có những ý niệm cần thiết của mục A và
trong tâm tình khiêm nhường bạn hữu, Vị Hướng
Dẫn nói theo nội dung sau:
Thưa quý anh chị, trong giờ Linh An này, tôi sẽ:

(1). Ôn lại điều chính yếu trong giờ Linh An hôm
qua; (2). Trình bày cách thức cầu nguyện với ba tước
hiệu của Chúa; (3). Tiếp tục áp dụng vào Kinh Hôn
Nhân Gia Đình.

I. Ôn Lại Điều Chính Yếu: Trong giờ Linh An sáng
thứ Bẩy. Hôm qua chúng ta bàn tới:

1. Mục đích và Kết Quả của Cầu Nguyện là cảm
nghiệm được ba chiều của "Thương Yêu Gần Gũi":
a. Tuyệt đối Tin CHÚA "thương yêu gần gũi" mình khi
được như ý; và Chúa vốn "thương yêu gần gũi" mình
khi bị trái ý, như thánh Job hoàn toàn tin tưởng nơi
Chúa khi ngài ngồi trên phân tro, thân hình chốc lở.
b. MÌNH "thương yêu gần gũi" Chúa, cảm thương
những đau đớn Chúa trải qua vì "thương yêu gần gũi"
mình và nhân loại.
c. Mình thêm "thương yêu gần gũi" THA NHÂN nhờ
cầu nguyện. Tha nhân là bạn đời, con, cha mẹ, và cả
nhân loại.

2. Phương tiện và Phương Pháp cầu nguyện. Mỗi
người cần ĐỌC khi cầu nguyện. Ưu tiên là (1) Kinh
thánh, (2) kinh quen đọc, và (3) sách tâm lý đạo đức.
Cần DỪNG LẠI khi có câu ngắn đánh động tâm

hồn, nhờ vậy Ý CHÍ bừng lên tình "thương yêu gần
gũi". Sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp "Dừng" vào
Kinh Hôn Nhân Gia Đình như sáng hôm qua.
Khi ngắm trời xanh, sông núi, hoa lá, nghe thánh

ca, đi bách bộ ngoài vườn, hoặc cầm lên một nhánh
cây, hay là thưởng thức một bức tranh ý nghĩa, v.v.,
mà được ơn "thương yêu gần gũi" Chúa thì đó là
phương tiện cầu nguyện tốt, cần DỪNG LẠI để kết
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hợp với Chúa. Cần THƯƠNG YÊU CHÂN CHÍNH chứ
không bất chính.

Như thế, việc đọc Kinh Thánh, kinh hàng ngày, và
đọc sách tâm lý đạo đức là phương tiện chính, nhưng
còn nhiều phương tiện khác, miễn sao tâm hồn được
gần gũi Chúa và tha nhân khi cầu nguyện.

3. Cách lướt thắng cám dỗ: Khi khô khan, nếu
không đọc thì dễ chia trí sang chuyện khác, lúc đó
cần Ý CHÍ để đọc hết số kinh hay số trang sách mình
muốn đọc, thí dụ Lần Chuỗi hết năm chục thì thêm
chục nữa. (Phải giới hạn việc ôn lại trong 10 phút,
kẻo không có giờ cho điều mới).

II. Cách Thức Cầu Nguyện với Ba Tước Hiệu
Của Chúa: Thưa quý anh chị, cần cầu nguyện với
tước hiệu Chúa là Vua, là Cha, và là Bạn.

1. Chúa là VUA

Sai "phép vua" là trọng tội, bị xử trảm. Ở nước tân
tiến, lái xe vượt đèn xanh đỏ cũng bị phạt hàng trăm
đôla. Vậy khi sai luật Chúa là Vua Vũ Trụ thì trầm
trọng hơn nhiều, bị "xử trảm", tức là có tội trọng. Do
đó cần nghiêm chỉnh giữ Mười Giới Răn Chúa và
Sáu Điều Răn Hội Thánh.

Mỗi tuần tối thiểu một lần, phải thờ phượng Chúa
theo đúng quy luật phụng vụ, tương tự như chầu vua
theo đúng đi lễ triều đình. Vậy không thể bỏ Lễ
Chúa Nhật, cũng không thể coi thường các Giới Răn
khác, hoặc luật Ăn Chay Kiêng Thịt Mùa Chay, Rước
Lễ Mùa Phục Sinh, v.v.

Việc thờ phượng Chúa là Vua thuộc về giáo lý căn
bản, rất trọng đại, ai cũng phải biết khi Xưng Tội
Rước Lễ Lần Đầu, nên chỉ nhắc sơ qua.
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2. Chúa là CHA

Điều này cần thiết cho cá nhân và liên hệ đến việc
cha mẹ làm gương cho con trong gia đình. Có nhiều
nguyên nhân lôi cuốn trẻ em thành băng đảng đâm
chém, trốn học, bỏ Lễ Chúa Nhật, ăn cắp, chửa
hoang, bị giam trong trại thiếu nhi phạm pháp, v.v.,
trong đó có nguyên nhân vì cha mẹ không cầu
nguyện, hoặc cầu nguyện bằng cách đọc kinh máy
móc nhiều quá.

Thiếu niên lũ lượt chui rúc trong các hẻm phố,
chọc phá, đánh lộn, v.v. Thình lình có em ngẩn ngơ
đăm chiêu, như nhớ tới điều gì. Em khác hỏi:
— Nghĩ gì vậy? Thay vì trả lời thì em thứ nhất hỏi
ngược lại:
— Sao mày bỏ Lễ như tao? Sau giây lát, em thứ hai
ngập ngừng:
— "Xem" Lễ buồn ngủ quá!

Như vậy bỏ Lễ không phải vì em chối Chúa, vô
đạo. Em không bỏ Chúa mà chỉ bỏ cách thức giữ đạo
của người lớn. Em bỏ hình thức Thánh Lễ thụ động,
đến Nhà Thờ không được làm mà chỉ xem như xem
diễn kịch. Và em bỏ hình thức "đọc kinh" trong gia
đình không hợp với tâm lý tuổi trẻ. Vậy không phải
chỉ khiển trách trẻ em mà cần TÌM HIỂU để SÁNG
KIẾN ra CÁCH THỨC Cầu Nguyện hợp với tuổi trẻ.

Nếu chỉ an nhàn, không bỏ thời giờ chuẩn bị trước,
nếu chỉ "đọc kinh" máy móc, không có sự đổi mới,
nếu chưa cất tiếng lên con đã biết "sao y bản cũ", thì
tuổi trẻ phản đối CÁCH THỨC cầu nguyện buồn nản
này chứ không phản đối Chúa. Em bướng bỉnh không
phải vì bất hiếu mà vì cha mẹ không hiểu nên không
đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ.

Các khám phá khoa học, xã hội, nhân chủng, y
khoa, v.v., tất cả đều tiến triển. Khung cảnh nhà
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trường ngày nay khác với ngày xưa, thầy cô hàng năm
cần đi tu nghiệp về phương pháp trình bày, giảng dạy.
Đến cả sân chơi, dụng cụ thể thao, giải trí, v.v., nơi
nào cũng được tu bổ để tuổi trẻ mau tiến triển, trừ
việc thờ phượng thì ít tiến triển, có khi còn thoái lui!

Để cầu nguyện trong gia đình được hấp dẫn dễ đi
vào nội tâm, thì cha mẹ cần tìm hiểu, có sáng kiến
trong CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN, bằng cách làm theo
một số gợi ý dưới đây. nếu muốn nắm vững thì cần
đọc trong bộ sách Phương Pháp Giáo Dục Con của
linh mục sáng lập, vì trong thời giờ ngắn ngủi của
Linh An không thể trình bày hết.

Trước tiên, nếu gia đình có trẻ em từ sơ sinh cho
đến 9, 10 tuổi, mà cầu nguyện ban tối lâu hơn 15
phút, thì em chán nản vì dài. Đáng tiếc hơn nữa, là
đến 13, 15 tuổi, em sẽ phản đối bằng cách làm trái
ngược điều cha mẹ dạy. Đang chơi vui mà bảo "đọc
kinh" thì em nhăn mặt, hai bảo đi "xem Lễ" thì trốn,
còn bảo đi "xem kịch" thì hăm hở đi ngay.

Vậy thời giờ gia đình cầu nguyện mỗi tối (trong
đó có một phần đọc kinh), không ít hơn 10 phút kẻo
quá ngắn, cũng không nhiều hơn 15 phút kéo quá dài
đối với tuổi trẻ.

Thứ hai, như đã nhắc, không nên "đọc kinh" cả bẩy
ngày một tuần, đó là thái cực của lạnh quá hay nóng
quá, nên trẻ em dễ bỏ Lễ hay bỏ nhà. Để dễ hít thở
thì cần nhiệt độ trung bình, tức là gia đình cầu nguyện
chung ba hay bốn tối mỗi tuần.

Đây không nói về cầu nguyện cá nhân vì cha mẹ
cần dạy con biết tự cầu nguyện mấy ngày khác, nhờ
vậy khi rời khỏi gia đình, em có thói quen và biết cách
cầu nguyện một mình.

Nói gọn lại, gia đình cần cầu nguyện CHUNG mỗi
tuần ba lần, mỗi lần 15 phút.
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Thứ ba, chia 15 phút thành ba phần: Đọc kinh
chừng 5 phút, đọc Sách Thánh hay sách tâm lý đạo
đức #3 phút, chia sẻ #5 phút, và vài phút kết thúc
bằng đọc kinh.

(1). #5’ đọc kinh: Thí dụ đọc kinh Đức Chúa
Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội,
rồi Lần Chuỗi một chục, mỗi tối một ngắm.

(2). #3’ đọc sách: Đây là đặc điểm của mỗi tối,
nhờ cha mẹ chuẩn bị cả ngày như sau:

*1. Ngay từ ban sáng, đọc một đoạn ngắn, thí dụ
đoạn về Chúa chữa con bà góa thành Nain (Lk.
7:11-16).

Nếu hai lần đọc Sách Thánh thì nên một lần đọc
sách tâm lý đạo đức. Cha mẹ cần nuôi dưỡng BẦU
KHÍ THÁNH THIỆN VÀ HAM ĐỌC bằng cách chính
mình đọc Sách Thánh và sách tâm lý đạo đức.

*2. Lựa một câu ngắn 4, 5 chữ để lặp đi lặp lại
trong cả ngày theo châm ngôn "nhân đức do thói
quen và thói quen do lặp đi lặp lại".

Thí dụ câu "Chúa động lòng thương" trong truyện
Chúa chữa con bà góa thành Nain (Lk. 7:13). Lúc
nấu ăn, tưới vườn, lái xe. v.v., lúc nào cũng lặp thầm
"Chúa động lòng thương. Chúa động lòng thương, v.v."
Ban trưa, ban chiều, đều tâm niệm: "Chúa động lòng
thương, Chúa động lòng thương, v.v."

(3). #5’ chia sẻ theo Kinh Cáo Mình. Khiêm
nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi. Tức là
sau khi (1) đọc kinh, (2) Lần Chuỗi một chục, và (3)
đã đọc lại đoạn Phúc Âm trên, thì cha hay mẹ (4)
chia sẻ theo kinh cáo mình về câu "Chúa động lòng
thương" mình đã tâm niệm cả ngày.

Thí dụ cha nói:
— Ba thương Tin là con út và bao ân hận "sorry" lắm,
vì sáng nay khi xỏ giầy cho út đi học, ba đã bực tức
làm cho út khóc to. Vậy bây giờ cầu nguyện, ba
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"thương yêu gần gũi" Chúa và "thương yêu gần gũi"
út, nên ba xin lỗi út, và út cũng xin lỗi ba vì út không
chịu ra xe ngay. Út choàng tay "hugging" ba đi!

[Cách thức nói với con liên hệ với việc dạy con cầu
nguyện, nên cha mẹ cần tìm hiểu để nói phù hợp với
tuổi của con, kẻo con học mẫu giáo mà ba má nói
tiếng như "đại học" với con].

Sau khi cha VÀ mẹ đã chia sẻ theo Kinh Cáo Mình
thì nói tiếp:
— Bây giờ đến lượt các con, mỗi con đều nói ra một
điều mình chưa "động lòng thương". Thí dụ út nói
"sorry" vì khi chiều ăn cơm, út đã tranh giành ghế ngồi
của anh anh, v.v.

Cần NHẪN NẠI khi tập cho con cầu nguyện bằng
cách Tự Nói. Nhờ cha mẹ kiên tâm lặp đi lặp lại mà
con có thói quen, rồi có nhân đức.

Nếu cha mẹ không đọc Kinh Thánh hay sách tâm
lý đạo đức từ sáng, thì ít ra cũng có chuẩn bị trước
khi cầu nguyện tối (tránh chỉ đọc kinh thôi).

(4). Vài phút kết thúc: Sau khi cầu nguyện bằng
cách bộc phát để "thương yêu gần gũi" Chúa và
"thương yêu gần gũi" nhau theo Kinh Cáo Mình thì
đọc (1). Kinh Hôn Nhân Gia Đình, (2). K. Cảm Ơn,
(3). K. Vực Sâu theo Chữ Hiếu, (4). HÁT kính Đức
Mẹ, (5). Than ba lần: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến
yêu. Xin cứu các linh hồn - Giêsu, Maria, Giuse. Con
mến yêu. Xin cứu các gia đình - Giêsu, Maria, Giuse.
Con mến yêu. Xin cứu gia đình con. Amen". Việc cầu
Nguyện trong gia đình được trình bày chi tiết trong
bộ sách Phương Pháp Giáo Dục Con.

3. Chúa là BẠN
Thí dụ, một thanh niên thương yêu vợ nhưng nhìn

thấy người khác thì phải chống trả cám dỗ. Chàng
không thể tâm sự dễ dàng với vua về điều mình bị
cám dỗ. Cũng khó bày tỏ với cha, nhưng có thể "cầu
CTTTHNGĐ



322 III: KINH THÁNH TRONG KHÓA CB

nguyện" với bạn rằng:
— Đi làm ở sở, tao bị ngây người mỗi khi gặp cô thư
ký của ông chủ nên suýt bị ông… ký vào mặt!

Anh nói được với bạn vì biết bạn "thương yêu gần
gũi" anh và anh cũng "thương yêu gần gũi" bạn. Hai
người gần gũi nhau khi thức và cả khi ngủ vì họ gối
đầu lên vai nhau mà ngủ, nên họ "cầu nguyện" với
nhau cả khi ngủ chứ không chỉ khi thức, nghĩa là họ
thương yêu gần gũi nhau 24 trên 24.

Cũng vậy, mỗi người cần cầu nguyện với Chúa 24
trên 24 với tước hiệu Chúa là Bạn. Cầu nguyện liên
lỉ vì "thương yêu gần gũi" liên lỉ. Cầu nguyện khi nấu
nướng, lái xe, tưới vườn, khi thu dọn trong nhà. Nếu
cần cầu nguyện khi "nhập cảng" thức ăn vào trong thì
cũng nên cầu nguyện khi "xuất cảng" cặn bã ra ngoài.

Tóm lại cha mẹ cần hai cách cầu nguyện:
* Khi cầu nguyện một mình thì cần cầu nguyện

liên lỉ (cf. Lk. 18:1, I Thes. 5:16), 24 trên 24.
* Khi cầu nguyện chung với con từ sơ sinh cho đến

tuổi thiếu niên thì 3 lần mỗi tuần, mỗi lần 15 phút.

Cần cầu nguyện với cả ba tước hiệu Chúa là Vua,
Cha, và là Bạn. Không thể bỏ tước hiệu nào, vì quả
thật Chúa là Vua vũ trụ, là Cha nhân từ như trong
dụ ngôn người con phung phá (Lk. 15: 11-32), và là
Bạn đến nỗi "chết vì bạn hữu mình" (Jn. 15: 13). Cầu
nguyện với ba tước hiệu này cần thiết cho bản thân
VÀ cho gia đình. Nếu thiếu một trong ba thì dễ mất
con, thân xác con còn ở bên cha mẹ nhưng tâm hồn
ở xa, kề bên bờ vực thẳm.

III. Áp dụng phương pháp "Lời Tâm Niệm":
vào Kinh Hôn Nhân Gia Đình như sáng thứ Bẩy.

Thưa quý anh chị, giờ đây mở lại Kinh Hôn Nhân
Gia Đình, và tôi:
(1). Xin chị "X" đọc to cho mọi người chú ý NGHE
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trong khi theo dõi lời Kinh trên bản văn (trao máy
để chị "X" đọc và mọi người nghe).
(2). Cũng như hôm qua sau khi nghe thì xin NHÌN vào
bản kinh, tìm một CÂU NGẮN 4, 5 chữ có Ý NGHĨA
CHO MÌNH.
(3). LẶP ĐI LẶP LẠI THẦM câu đó để thấm nhiễm
sâu vào tâm hồn, từ hiểu biết trừu tượng đi tới Ý CHÍ
THỰC HÀNH. Khi biết phối hợp SỨC TỰ NHIÊN do
mình CỐ GẮNG với SỨC SIÊU NHIÊN do CHÚA BAN
ƠN thì mình dễ làm điều mình đang tâm niệm.

[Để giây lát cho mọi người lặng thầm. Sau đó Vị
Hướng Dẫn nói tiếp:]
(4). Cũng như hôm qua, để người khác cầu nguyện
cho mình theo mầu nhiệm Hội Thánh Cùng Thông
Công, xin mỗi người NÓI LỚN câu ngắn mình đang
lặp thầm. Nhắc lại là người này nói cách khoảng
người kia vài giây. Nếu hai người nói trùng nhau mà
một người nhường, thì sau vài giây, cũng nói lớn lên
kẻo người khác e ngại không nói.

[Tùy theo tâm lý của khóa viên mà Vị HD nhấn
mạnh nhiều, ít. Có Khóa sáng Chúa Nhật vừa gợi ý
là khóa viên tích cực chú ý, làm đúng ngay, có Khóa
cần thúc đẩy như sáng thứ Bẩy hay còn khó hơn nữa.
Vị HD cần "Can Đảm, Kiên Trì" như lời Kinh Hôn
Nhân Gia Đình.

Sau khi có 7, 8 người nói, hoặc tùy theo thời giờ
đã quá 30 phút chưa, mà để ý thêm hay chấm dứt mục
tự nói này. Sau đó Vị HD nói tiếp:]
(5). Bây giờ xin sốt sắng ĐỌC CHUNG. Chuẩn bị
(Ngưng vài giây). BẮT ĐẦU! (Mọi người đọc. Vừa dứt
"Amen" thì Vị HD nói liền:)
— Xin NHÌN tiếp vào bảng kinh chứ không bỏ xuống
ngay. Sáng nay có người thành thói quen NHÌN vào
bản kinh, lặp thầm câu ngắn đã chọn. Cũng có người
quên vì chưa quen.

Nào! (Giọng cương quyết, xác tín:) NHÌN câu mình
đã chọn lúc trước! (Yên lặng giây lát, tạo BẦU KHÍ
CTTTHNGĐ



324 III: KINH THÁNH TRONG KHÓA CB

THUẬN TIỆN cho mọi người dễ thâm trầm)
Như đã nói hôm hôm qua, từ nay mọi Lễ Chúa Nhật,

cần có bản Phúc Âm. Lúc bắt đầu giảng thì NHÌN vào
bản P.Â. thêm ít giây, NHỚ một câu ngắn như đang
làm. Rồi tiếp tục LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA để
"thương yêu gần gũi" qua câu nhắn này cả tuần, nhờ
vậy Chúa biến đổi "trái tim chai đá thành trái tim thịt
mềm" (cf. Ezekiel 36:26), thêm "trời mới, đất mới"
(KH. 21:1).

Chấm dứt giờ Linh An để sang việc tiếp theo. Xin
Cảm ơn quý anh chị.

Lưu Ý: Khóa đem lại ích lợi cho khóa viên là nhờ
1. Tổ Chức chu đáo, 2. Nội Dung có chiều sâu, 3. Bầu
Khí thâm trầm cởi mở. Việc tổ chức và nội dung là
điều phải có cho bất cứ hội họp nào, nhưng việc tạo
Bầu Khí Tin Cậy Cởi Mở là đặc điểm của Chương
Trình TTHNGĐ. Khóa viên tiến triển từ chối lỗi tới
xin lỗi, từ đổ lỗi tới sửa lỗi là nhờ Bầu Khí "Thương
Yêu Gần Gũi" do mỗi người có trách nhiệm tạo ra.
Không tạo được bầu khí thì Khóa thất bại, mà tạo
được bầu khí thì Khóa có kết quả. Nói như vậy để
từng người phải tích cực tạo Bầu Khí Chân Thật Cởi
Mở cho Khóa.🔲
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Chương 15
Kinh Thánh Sáng Thứ Bẩy:

GIỮA LÒNG ĐỜI
Thực tế là khi đến mục 20 phút Kinh Thánh thì

khóa viên đã qua mục Linh An, đã học tập Cách
Thức Cầu Nguyện và Áp Dụng ngay. Như vậy đối
với Vị Chia Sẻ KT thì mới vào Phòng Song Nguyền,
nhưng với khóa viên thì họ đã ở từ trước rồi, thời gian
tâm lý hai bên không giống nhau. Sau lời lưu ý trên
thì xin vui lòng:

A. ĐỌC VỀ ĐOÀN SỦNG

Tức là cần cầu nguyện với chương 2. Đây là những
điểm làm nên cá tính, tạo ra Bầu Khí Chuyên Biệt
của Chương Trình TTHNGĐ, nếu không nắm vững
những điểm này thì mình hướng dẫn KT cho Khóa
giống như khi mình đến với các đoàn thể khác, làm
người nghe thấy không cần dự Khóa vì "bầu khí ở
đâu cũng vậy thôi". CTTTHNGĐ



326 III: KINH THÁNH TRONG KHÓA CB

Tiếp theo là đọc chương 3, về Nền Tảng Kinh
Thánh trong Khóa. Nếu không đọc thì có thể quảng
diễn Kinh Thánh rất hay, nhưng không đáp ứng nhu
cầu của Khóa, tương tự như giảng thâm sâu về người
chết trong một tiệc cưới tưng bừng, mình tự tạo cho
mình bầu khí lạc lõng.

Điểm thứ ba nữa, đó là đoạn Kinh Thánh dưới đây
là "Một Móc Xích trong Cả Chuỗi Cảm Nghiệm", nên
tuy chỉ Chia Sẻ trong 20 phút, nhưng nếu không biết
Cả Chuỗi thế nào thì Móc Xích có thể rất đẹp nhưng
không hợp với Cả Chuỗi, không ăn khớp với những
việc đi theo sau, do đó càng phải đọc chương 2 để
nắm vững Mục Đích, Nền Tảng, và Phương Pháp
trước khi đọc tiếp.

B. NHỮNG ĐIỀU CẦN  LƯU Ý
1. Mục đích chính của Khóa là thay đổi tâm lý chứ

không phải là cắt nghĩa Kinh Thánh, vì đó là mục
đích của Lớp Thần Học Thánh Kinh hay các đoàn
thể khác. Cũng không phải là suy niệm Kinh Thánh
để thêm tình thâm sâu cá nhân giữa mình với Chúa,
vì đó là mục đích của Tĩnh Tâm Linh Thao.

2. Nhiều cuộc hội thảo không bắt đầu bằng Kinh
Thánh, nhưng Khóa dùng Kinh Thánh để đặt Niềm
Tin vào Chúa trước khi giải quyết khó khăn trong gia
đình để đi tới Mục Đích "Thương Yêu Gần Gũi
Bằng Việc Làm". Nhờ tăng thêm Niềm Tin qua
đoạn Kinh Thánh mà hy vọng mình dễ thay đổi theo
Chủ Đề riêng của Buổi này (Session).

3. Trên thực tế đoạn Kinh Thánh có thể hợp
nhiều hay ít với chủ đề, vậy xin theo chủ đề của Buổi
đó nhiều hơn là theo nghĩa chữ đen của đoạn Kinh
Thánh đang dùng. Xin nhắc lại: Mục đích dùng Kinh
Thánh để dẫn nhập vào chủ đề, chứ không có ý giải
CTTTHNGĐ
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quyết mọi khúc mắc luân lý thần học theo đoạn Kinh
Thánh đang dùng.

4. Xin cố gắng cắt nghĩa đoạn Kinh Thánh "cách
nào đó" để mục đích cuối cùng là tạo bầu khí
"Thương Yêu Gần Gũi", bằng cách Khiêm Nhường
Biết lỗi chứ không chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy
lỗi, Xin lỗi chứ không đổ lỗi, và Sửa lỗi chứ không
hạch lỗi.

5. Vì Kinh Thánh là khởi đầu cho Buổi Cảm
Nghiệm chứ không là tất cả, nên xin không đi vào mọi
ngóc ngách tâm lý. Thực tế chỉ có 20 phút (theo
nghĩa đen, đúng 20’), thời gian dài tương tự như một
bài giảng Lễ Chúa Nhật, nếu nói nhiều chi tiết thì sẽ
lấn sang thời giờ mà đa số các cuộc hội thảo khác đã
đi thẳng vào vấn đề đó chứ không đặt Nền Tảng trên
Kinh Thánh. Tuy thời giờ dài bằng bài giảng, nhưng
cách thức chia sẻ khác với bài giảng, vì bài giảng
thường kèm theo áp dụng thực hành, còn chia sẻ
Kinh Thánh ở đầu mỗi Buổi trong Khóa chỉ giới hạn
vào Lời Chúa để thêm Niềm Tin. Nhờ Lời Chúa mà
người dự sống trong Bầu Khí Phấn Khởi, Hy Vọng,
tích cực đi vào phần Trình Bày và Thực Hành tiếp
theo sau.

6. Có hai giới hạn chính khi trình bày Kinh Thánh,
đó là: (1). Giới hạn vào Chủ Đề của Buổi (Session)
làm việc, tức là 20 phút trình bày Kinh Thánh cần
phù hợp với 3 giờ 30 phút tiếp theo, chứ không là 20
phút riêng rẽ, thiếu "móc xích" với 3:30’ còn lại. (2).
Giới hạn vào Lời, Việc, và Tâm Tình xảy ra trong
đoạn Kinh Thánh đó, chứ không trình bày về những
việc đang xảy ra trong xã hội hay gia đình, đó là phần
trình bày về tâm lý sẽ theo sau.

Tuy nhiên việc này liên quan đến việc kia, nên
trong khi Chia Sẻ Kinh Thánh mà bàn sơ về những
CTTTHNGĐ
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việc trong xã hội hay gia đình thì đó là bình thường,
miễn sao giữ cho Kinh Thánh là chính, còn tâm lý xã
hội là phụ, cũng như khi trình bày theo tâm lý xã hội
mà trưng Kinh Thánh thì Kinh Thánh lại là phụ, còn
tâm lý là chính, v.v. Thoáng đọc thì có vẻ khó, nhưng
xin nhẫn nại, vì những hàng cụ thể dưới đây cho thấy
dễ dàng, làm được.

Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Thứ Bẩy

Bầu khí chung là còn lịch sự xã giao, chào hỏi theo
hình thức nhiều hơn là theo chân thật cởi mở. Ngoài
ra, đêm thứ Sáu đi ngủ trễ, nhiều cặp có khi lại cãi
nhau vì nhiều lý do, từ vật dụng lộn xộn cho đến giấy
tờ ly dị đợi sẵn, v.v.

Còn tâm lý thường là chờ đợi, chiến đấu, có khi
rất đau đớn.

Chờ đợi là tâm lý của người đạo đức, vợ chồng
thương nhau, nhưng vì mới qua một chiều thứ Sáu
và diễn tiến sáng thứ Bẩy của Giờ kinh Sáng và Giờ
Linh An, chưa kịp thấm nhiễm, nên tâm lý hoang
mang, chưa hiểu Khóa đưa mình tới đâu.

Loại thứ hai là tâm lý chiến đấu vì một đàng muốn
giữ những suy nghĩ cũ nhưng đàng khác lại thấy
những cảm nghiệm mới của mình và của anh chị em
có vẻ ích lợi hơn, nên mình trở thành hoang mang.

Loại thứ ba là tâm lý đau đớn nếu mình trước đây
đã phản bội bạn đời hay bị phản bội.

Nói chung, bầu khí và tâm lý sáng thứ Bẩy còn
phức tạp, đòi hỏi nhiều cầu nguyện và cố gắng về
phía người nói cũng như người nghe.

C. KINH THÁNH VÀ CÁCH TRÌNH BÀY

Dưới đây là đoạn Kinh Thánh dùng vào sáng Thứ
Bẩy, làm Nòng Cốt cho Chủ Đề "Giữa Lòng Đời",
nam nữ khác biệt nhau mà nên vợ chồng với nhau.
Chủ đề này là MỘT phần, "một móc xích" trong chủ
CTTTHNGĐ
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đề của toàn bộ ngày thứ Bẩy, đó là Thông Cảm Vợ
Chồng. Đã gọi là thông cảm thì phải nhận rằng đôi
bên khác nhau (sáng), nên cần Hòa Giải và Tha Thứ
(chiều), lúc đó mới đi tới cảm thông (tối).

I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho
"Giữa Lòng Đời", Sáng Thứ Bẩy:

PHÚC ÂM THEO THÁNH GIOAN,
Đoạn 13, từ câu 1 đến 15,

về Chúa Rửa Chân Các Môn Đệ.

a. Đọc Kinh Thánh:
(Xin đọc chung. Khi "tôi" nói "Cảm ơn". thì vui

lòng dừng lại để tôi Chia Sẻ Cảm Nghiệm về ít câu vừa
đọc nhé. "Bắt đầu!").

[Rửa chân môn đệ] 1. Trước ngày lễ vượt qua,
Chúa Giêsu đã biết đến giờ mình phải bỏ thế gian
mà về cùng Cha; Ngài đã thương yêu những kẻ thuộc
về mình còn đang ở thế gian, Ngài còn cứ thương yêu
mãi đến cùng.

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ nhất của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

2. Trong bữa tối ma quỷ xui lòng Giuđa Íchca con
Simon hầu hắn nạp Ngài. 3. Ngài biết rằng Cha đã
trao phó mọi sự trong tay Ngài và Ngài bởi Thiên
Chúa mà ra, lại sẽ về cùng Thiên Chúa. 4. Ngài chỗi
dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn thắt lưng, 5. đổ nước
vào chậu, rồi rửa chân cho môn đệ và lấy khăn thắt
lưng mà lau.

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ hai của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

6. Khi Ngài đến cùng Simon Phêrô, Phêrô thưa:
"Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" 7. Chúa
Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu
nhưng sau sẽ rõ". 8. Phêrô thưa: "Không đời nào Thầy
lại rửa chân cho con!" Chúa Giêsu phán: "Nếu Thầy
chẳng rửa cho, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy".
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9. Phêrô thưa: "Vậy, xin Thầy hãy rửa, không những
chân con thôi, mà cả tay và đầu nữa". 10. Chúa Giêsu
phán: "Ai đã tắm rồi Chỉ cần rửa chân tất được sạch
hết. Tuy các con đã tinh sạch, nhưng chưa được trọn
vẹn". 11. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài nên mới nói:
"Các con không tinh sạch đều nhau".

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ ba của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

[Gương Đức Khiêm Nhường]. 12. Sau khi đã rửa
chân cho các môn đệ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi ăn và
phán: "Các con có hiểu biết việc Thầy làm cho các
con chăng? 13. Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa
cũng phải lắm, vì Thầy đúng như vậy đó. 14. Nên,
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân các con,
các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15. Thầy đã
làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà
làm như Thầy đã làm cho các con nữa".

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ tư của ‘Một
Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

b. Một Mẫu Chia Sẻ:
(Khi đọc chung hết câu thứ nhất thì Nội Dung

chia sẻ như sau:)
Thưa quý anh chị song nguyền, để Giữa Lòng Đời

vợ chồng có thể đạt mục đích mà Khóa nhắm tới là
"Yêu thương gần gũi bằng việc làm", tôi dựa theo
đoạn Kinh Thánh trên để nêu lên bốn điểm, đó là
"Yêu mãi đến cùng" theo câu thứ nhất vừa đọc; điểm
thứ hai là biểu lộ tình yêu bằng những việc thông
thường hằng ngày, đặc biệt theo câu thứ 4 và thứ 5;
điểm thứ ba là nếu muốn yêu mãi đến cùng thì đành
nhận những khác biệt giữa vợ và chồng theo câu thứ
8; điểm thứ bốn, nếu muốn yêu mãi đến cùng thì cần
tránh kiêu ngạo để khiêm nhường.

Về điểm thứ nhất là "yêu mãi đến cùng" theo câu
#1, thì có 3 trường hợp để yêu mãi đến cùng, đó là
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Chúa yêu tôi mãi đến cùng, tôi yêu Chúa mãi đến
cùng, và tôi yêu bạn trăm năm đến cùng.

Trước tiên, tuy tôi TIN rằng Chúa yêu tôi mãi đến
cùng, nhưng tôi cần biết (biết lỗi) rằng Đức Tin của
tôi lúc mạnh mẽ lúc yếu đuối, nên Tình Yêu của
Chúa thì không đổi, nhưng cách thức TÔI NHÌN Tình
yêu của Chúa thì thay đổi tùy lúc tôi sốt sắng hay
khô khan. Vậy tôi cần nhận (nhận lỗi), cần XÁC TÍN
rằng Chúa yêu tôi mãi đến cùng tuy tình cảm của tôi
lúc lên lúc xuống.

Thứ hai, tôi yêu Chúa mãi đến cùng. Để được vậy
thì tôi cần Ý Chí Vững Mạnh, cần Can Đảm kiên Trì
như Kinh Hôn Nhân Gia Đình nói tới. Tình yêu của
tôi với Chúa Giữa Lòng Đời đã trồi sụt, vì khi gặp
khó khăn như lúc dưới tàu vượt biên thì tôi thật sốt
sắng, thề hứa khi được định cư sẽ "sống chết với
Chúa". Nhưng nay ở nơi yên ổn, tôi đã sang số, không
còn số tha thiết, mà trở lại số ươn lười, dễ chạy lỗi
và đổ lỗi cho hoàn cảnh để lý luận rằng "giữ hoài mệt
quá, nên xả hơi bằng cách bỏ Lễ, bỏ Kinh, hay bỏ
hội đoàn, v.v. Vậy tôi cần nhiều Khiêm Nhường để
xin ơn "Yêu Chúa đến cùng".

Thứ ba, tôi yêu bạn trăm năm đến cùng. Nếu
không có Ơn Chúa thì vì tôi sang số với Chúa nên
cũng sang số với bạn. Số ban sáng trước khi đi làm
là số "Anh yêu em" hay "Em yêu anh mãi đến cùng".
Nhưng giờ nghỉ lúc 9:30 sáng, tôi lại thấy cô thư ký
hay ông giám thị hấp dẫn, lòng nôn nao!

Nếu muốn yêu mãi đến cùng thì tôi cần dựa vào
Ơn Chúa chứ không thể chỉ dựa vào bản thân tôi hay
vào kỹ thuật tâm lý mà thôi.

(Khi "đọc chung" từ câu 2 đến hết câu 5 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau:)

Về điểm thứ hai (c. 4&5), biểu lộ tình "yêu mãi
đến cùng" bằng những việc nhỏ bé hằng ngày theo
gương Chúa đã biểu lộ bằng cách cởi cái áo, lấy cái
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khăn, đổ chút nước, lau chân, v.v. Yêu mãi đến cùng
là hôm nay biểu lộ tình yêu, ngày mai biểu lộ tình
yêu, năm sau biểu lộ tình yêu, 20 năm, 50 năm vốn
còn biểu lộ tình yêu! Vậy giá trị của yêu mãi đến cùng
không phải vì làm ít việc ngoạn mục, to lớn, mà
"nhân đức là do thói quen, thói quen là do lặp đi lặp
lại". Vậy làm việc nhỏ bé thông thường nhưng kiên
tâm bền chí lâu dài, thì đó là yêu mãi đến cùng như
"Chúa Là Tình Yêu" (1 Jn. 4:8).

(Khi "đọc chung" từ câu 6 đến hết câu 11 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau:)

Về điểm thứ ba (c. 8), yêu mãi đến cùng là chấp
nhận rằng bạn khác với mình chứ không độc tài,
không cưỡng bức bạn phải giống mình về cách cư xử,
gặp gỡ, thăm viếng bên vợ bên chồng, áo quần, màu
sắc, v.v. Nghĩ thế nào, nếu tôi ưa màu xanh còn bạn
ưa màu đỏ, mà tôi "diệt chết" màu đỏ của bạn, để
trong nhà mọi vật dụng đều màu xanh: Màn cửa
xanh, màu ghế xanh, khăn trải bàn xanh, thảm xanh,
v.v., nên tôi làm cho mặt bạn xanh lên! Như vậy bạn
thấy "yêu thương gần gũi" hay thấy "chán nản xa cách"
mỗi khi vào nhà? Cảm thấy đó là nhà của riêng một
người, hay nhà của vợ chồng? "Nhà mình"? Nếu
không chấp nhận khác sở thích về màu sắc thôi mà
còn gây ra căng thẳng như vậy, phương chi là nếu
không chấp nhận về các lãnh vực khác? Qua đoạn
Kinh Thánh này, mong Giữa Lòng Đời, vợ chồng
cũng chấp nhận nhau như thánh Phêrô chấp nhận
"xin Thầy hãy rửa, không những chân con thôi, lại cả
tay và đầu nữa" (c. 9).

(Khi "đọc chung" từ câu 12 đến hết câu 15 thì Nội
Dung chia sẻ như sau:)

Về điểm thứ tư, "Gương đức khiêm nhường", nếu
muốn yêu mãi đến cùng thì không thể kênh kiệu,
khoe khoang, mà cần hạ mình như Chúa đã hạ mình.
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Hạ mình tức là khiêm nhường, mà Đoàn Sủng của
Chương Trình về khiêm nhường là Biết lỗi chứ không
chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy lỗi, Xin lỗi chứ
không đổ lỗi, và Sửa lỗi chứ không hạch lỗi.

Với bốn điểm Nòng Cốt theo đoạn Kinh Thánh
chúng ta vừa Cảm Nghiệm, giờ đây xin nhường cho
vị trình bày theo tâm lý về Giữa Lòng Đời để có thể
Hòa Giải và Tha Thứ vào buổi chiều, và nhất là Cảm
Thông vào buổi tối. Xin thân ái chào quý anh chị.

[Trên đây là "Một Mẫu Chia Sẻ", cần nắm vững
Nội Dung để "ăn khớp" với toàn Buổi, Session. Còn
Hình Thức thì tùy sáng kiến của mỗi vị trình bày. Điều
xin nhớ là "Kinh Thánh làm Nền Tảng chứ không phải
tất cả", nên xin giới hạn vào "đúng 20 phút", dài gấp
đôi bài giảng Chúa Nhật 10 phút. Hết lòng Cảm Ơn
khi  thông cảm và giữ theo thời giờ eo hẹp này].

II. Cách Đọc Kinh Thánh

Những lần đọc Kinh Thánh trong Khóa là cách
giúp vợ chồng biết Phương Pháp Đọc và Phương
Pháp Suy Niệm Kinh Thánh hằng ngày, rồi tập cho
con cháu cũng biết Phương Pháp dùng Kinh Thánh
để đạt mục đích "yêu thương gần gũi bằng việc làm"
như bản thân mình cảm nghiệm được trong Khóa.
Vậy "Đọc Kinh Thánh" trong Khóa không chỉ miễn
sao biết ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh mà thôi, nhưng
cần Tập Thói Quen biết "Dừng Lại", biết Lựa Câu
Ngắn 5, 7 chữ mà MÌNH thấy cần Làm Theo. Rồi nhờ
NHỚ được, và Lặp Đi Lặp Lại để tiêu hóa thấm
nhiễm, thì câu đó in sâu trong tâm tâm trí, từ đó đi tới
LÀM THEO Lời Kinh Thánh đó, chứ không chỉ "nghe
giải nghĩa hay quá" mà thôi.

Để giúp có được một Phương Pháp Cảm Nghiệm
Kinh Thánh, thì mọi buổi Chia Sẻ Kinh Thánh trong
toàn Khóa đều cần đi theo một đường lối. Nếu mỗi
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người một cách thì tuy cách riêng của một Vị có thể
hay, nhưng Vị khác lại dùng cách khác, phân tán lực
lượng, nên khi hết Khóa, ra về không còn điểm quy
tụ, "focus", nên lại quên như nhiều buổi Tĩnh Tâm
hoặc hội thảo đã xảy ra. Vậy để đi theo Phương Pháp
Cảm Nghiệm của toàn bộ Chương Trình TTHNGĐ,
thì khi Chia Sẻ Kinh Thánh, xin làm theo cách thức
sau đây:

1. Phương pháp Đọc Kinh Thánh của Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, áp dụng trong
Khóa để tập Thói Quen "Cầu Nguyện bằng Kinh
Thánh" cho mãn đời:

(1). Mời đọc chung.
(2). Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
(3). Nêu rõ 5, 6 tiếng, hay câu ngắn quan trọng mà

mình sẽ chú thích.
(4). Mời gọi mỗi người yên lặng lặp đi lặp lại mấy

tiếng hay câu ngắn vừa nêu lên, để "nhớ mãi vì xoáy
vào tận tâm can".

(5). Chú thích câu hai đoạn đó để làm Nền Tảng
cho Chủ Đề của Buổi Làm Việc, chứ không theo
"nghĩa đen" của đoạn Kinh Thánh, cũng không theo
nhiều ý nghĩa khác nhau mà đoạn KT gợi ra.

Vì Kinh Thánh "làm Nền Tảng cho Chủ Đề của
Buổi Làm Việc", nên chỉ có 20 phút nhưng cần biết
tất cả về "Chủ Đề của Buổi Làm Việc", nếu không
thì dễ nói rất hay nhưng lạc ra ngoài chủ đề, người
nói trước không chuẩn bị mà gây khó khăn cho người
nói sau, làm người tham dự bị phân tán vào nhiều tư
tưởng của mỗi người nói, chứ không dồn tâm lực để
thay đổi một điểm nào đó theo chủ đề đang thực tập
chứ không chỉ ngồi nghe thụ động.

Vậy vị chia sẻ Kinh Thánh có tự do về hai điều và
phải theo hai điều. Tự do lựa chọn cách thức diễn tả
và tự do lựa chọn thí dụ để dẫn chứng. Phải theo về
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nội dung cho phù hợp với chủ đề của toàn Buổi, và
phải theo cách thức đọc Kinh Thánh để tạo thành
thói quen cho người tham dự.

Rất e ngại khi dùng tiếng "phải theo" vì có vẻ độc
tài, nhưng đó là ngoài ý muốn. Điều này nói lên cá
tính theo Đoàn Sủng của Chương Trình chứ không
theo thị hiếu bồng bột. "Phải theo" để tạo thói quen,
đem lại ích lợi lâu dài cho người tham dự chứ không
để thoải mái cho người viết hay cho người trình bày.

2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn Kinh Thánh đang
dùng cho sáng thứ Bẩy. Xin đọc như đã ghi sẵn trong
đoạn KT ở trên, Jn. 13: 1-15.

3. Giữ đúng 20’. Khi trình bày sẽ thấy thời gian 20
phút là quá ngắn tuy đã dài gấp đôi bài giảng Chúa
Nhật. Vậy nếu thêm điều này thì phải bớt điều kia,
lúc đó mới có thể khép mình trong 20’! Để đành "an
phận" với 20’, thì xin nhớ lại phần nhiều các buổi
thuyết trình không có Kinh Thánh dẫn đầu, dẫu chỉ
5 phút. Khi "an phận" như vậy thì 20’ Kinh Thánh
làm Nền Tảng cũng thật quý.

Cách Thực Tế Để Giữ Đúng 20’. Có hai điều đề
nghị nên làm:

1. Để đồng hồ trước mặt, rồi "thực tập trước như
thật". Nếu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đúng giờ thì dễ dài
hơn mình nghĩ, có khi dài gấp đôi mà mình vốn nghĩ
rằng "cũng được"!

Việc thực tập này còn có lợi là Khiêm Nhường
Cầu Nguyện Trước, nên dễ lôi kéo Ơn Chúa xuống
trên mình và trên người nghe. Lợi thứ hai là mình dễ
trau dồi về nội dung, cách thức, cũng như ngôn từ
mình dùng.

2. Khi mình nói được 17 phút thì có người giơ 3
ngón tay để mình cương quyết chấm dứt trong 3 phút
nữa! (Ban Nội Dung cần cắt đặt người giữ giờ riêng
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biệt cho các vị hướng dẫn hoặc diễn giải. Khi khiêm
nhường nhận mình dễ thâm lạm thời giờ thì sẽ đúng
giờ hơn).

Một lần nữa, xin Thánh Gia trả công bội hậu cho
việc "chuẩn bị thật lâu để thấm nhiễm Tinh Thần
toàn Buổi mà trình bày thì thật ngắn để làm Nền
Tảng mà thôi". Sự hy sinh này góp phần rất nhiều
vào việc khóa viên được ơn "lột xác", tạo ra sự thay
đổi hầu như lạ lùng!

@@ Kinh Thánh là Nền Tảng, đi đầu, mã Xả Cõi
Lòng là sau cùng, khóa viên thay đổi hay không là
nhờ Kinh Thánh để họ chủ động, tích cực trong việc
Xả Cõi Lòng sau cùng này.

Xả Cõi Lòng tương tự giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ, toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ để
tạo bầu khí. Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm,
đó là "cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ".🔲
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Chương 16
Kinh Thánh Chiều Thứ Bẩy:

HÒA GIẢI LÀ THỨ THA, XIN LỖI
DỪNG! Lần nữa xin DỪNG! Vì mến Chúa yêu

người, xin KHÔNG ĐỌC TIẾP vào Nội Dung dưới đây
nếu chưa đọc trong CẦU NGUYỆN (1) về Đoàn Sủng
của Chương Trình, chương 2; (2) về Nền Tảng Kinh
Thánh trong Khóa, chương 3; (3) về "Những Điều
Cần Lưu Ý" ở chương 15, tr. 326-328.

Chỉ sau khi đã Cầu Nguyện với ba lần đọc ở trên
thì mới đọc trong Cầu Nguyện về những trang kế tiếp.
Nhấn mạnh tới Cầu Nguyện vì khóa viên được ơn
thay đổi là nhờ Cầu Nguyện, nhất là nói tới Kinh
Thánh là nói tới Cầu Nguyện.

Bầu Khí Và Tâm Lý Chiều Thứ Bẩy

Bầu khí chiều nay rất buồn ngủ vì đêm ngủ ít, sáng
làm việc căng thẳng, lại vừa ăn trưa xong, nặng bụng,
v.v. Vì vậy mọi việc cần linh động gấp đôi.
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Tâm lý tương đối quen với Phương Pháp Cảm
Nghiệm hơn, nhờ tự xả ra hay thấy những cặp khác
đã xả ra vào Tối Thứ Sáu và vào Sáng nay, nên bớt
dè dặt hơn, nhưng đó chỉ là tương đối, vì nhiều người
cả đời chỉ nghĩ rằng người có lỗi con mình vô tội, đọc
kinh "cáo người" nhiều hơn là kinh "cáo mình".

Nói chung, bầu khí và tâm lý Chiều Thứ Bẩy giúp
người nghe thoải mái nhưng lại dễ "gật", nên cần trình
bày một cách xác tín, giọng phấn khởi để giúp họ
thêm tỉnh táo.
Dưới đây là đoạn Kinh Thánh dùng vào chiều thứ

Bẩy, làm Nòng Cốt để tạo bầu khí tinh thần cho Chủ
Đề "Hòa Giải Và Tha Thứ". Chủ đề này là MỘT phần,
"một móc xích" trong chủ đề của toàn bộ ngày thứ
Bẩy, đó là Thông Cảm Vợ Chồng. Đã gọi là thông
cảm vì phải nhận rằng đôi bên khác nhau (sáng),
nên cần Hòa Giải và Tha Thứ (chiều), lúc đó mới đi
tới cảm thông (tối).

I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho
"Hòa Giải Và Tha Thứ", Chiều Thứ Bẩy:

THƯ I THÁNH PHAOLÔ GỬI
TÍN HỮU CÔRINTÔ

Đoạn 13, từ câu 1 đến 7, về Đức Ái.
a. Đọc Kinh Thánh:

(Xin đọc chung. Khi "tôi" nói "Cảm ơn", thì vui lòng
dừng lại để tôi Chia Sẻ Cảm Nghiệm về ít câu vừa
đọc nhé. "Bắt đầu!").

1. Dẫu tôi nói được cả tiếng của loài người và
của thiên sứ mà không có đức ái, tôi cũng trở nên
như chuông đồng inh ỏi hoặc như não bạt lèng
phèng! 2. Lại nếu tôi được ơn tiên tri hiểu thấu mọi
màu nhiệm, mọi khoa học, có cả đức tin mạnh mẽ
đến rời được núi, nếu tôi không có đức ái, cũng vô
dụng! 3. Dù tôi phân phát mọi tài sản tôi để nuôi
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những người nghèo khó, nếu tôi phí bản thân tôi đến
thiêu rụi đi mà không có đức ái, há có lợi ích chi cho
tôi!
["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ nhất của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

4. Đức ái thường kiên nhẫn và hiền hậu, đức ái
chẳng ghen tị, chẳng làm càn, chẳng lên mặt, 5. chẳng
tham lam, chẳng tìm tư lợi, chẳng bẳn gắt, chẳng nghĩ
bậy; 6. chẳng mừng vì gian ác, nhưng chung vui trong
lẽ phải: 7. nhịn mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự,
chịu đựng mọi sự.

["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ hai và
điểm thứ ba của ‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây) ].

b. Một Mẫu Chia Sẻ:
(Khi "đọc chung" hết ba câu đầu thì Nội Dung Chia

Sẻ như sau:)
Để tính tình nam nữ khác nhau như đã thấy sáng

nay, mà vợ chồng vốn đạt mục đích là "yêu thương
gần gũi bằng việc làm", thì tôi dựa theo ba câu Kinh
Thánh vừa đọc để nêu lên ba điểm buộc phải làm,
nhưng khi làm thì cần tránh khoe khoang kẻo mất
yêu thương bác ái. Ba điểm đó là đạo đức, tài năng
hay tài sắc, và giúp đỡ vật chất.

Ơn thứ nhất là Đạo Đức.
a). Theo Kinh Thánh: Thánh Phaolô dùng câu "dẫu
tôi nói được tiếng của thiên sứ" để diễn tả tôi gần gũi
với các Đấng thiêng liêng, vì nếu tôi học tiếng của
nước nào thì là dấu hiệu tôi muốn tiếp xúc gần gũi
với người nước đó. Vậy nếu "tôi nói được các tiếng
của loài người và của thiên sứ" tức là tôi có lòng đạo
đức, lòng mến Chúa yêu người.
b). Một đang cần phải đạo đức, phải biết cách cầu
nguyện để kết hợp thâm sâu với Chúa, với Đức Mẹ
và các thánh. Cần có những Cảm Nghiệm thắm thiết
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khi đọc kinh, lần chuỗi, nhất là khi đọc Kinh Thánh.
Cũng vì lòng đạo đức thâm sâu này mà Khóa dành thời
giờ quý báu nhất là Ban Sáng Thứ Bẩy và Chúa Nhật
để có thể SỐNG khiêm nhường đạo đức đích thực.
c). Nhưng đằng khác không thể khoe khoang việc đạo
đức vì đạo đức là "yêu thương gần gũi" giữa Chúa với
mình và mình với Chúa. Ai khoe khoang rằng mình
được "Chúa nói với tôi", "Đức Mẹ hiện ra ban đêm",
v.v., thì nguyên việc bứt rứt, muốn nói ra này đã làm
mình phải cẩn thận để phân biệt xem Chúa hay kiêu
ngạo thúc đẩy mình khoe khoang "được ơn lạ, được
Đức Mẹ hiện ra", v.v., như vậy.
d). Nếu muốn "yêu thương gần gũi" bạn đời hay bất
cứ ai, thì phải có nền tảng là kết hợp thâm sâu với
Chúa, Đức Mẹ, hay các thánh, nhưng không "dùng"
các Ngài để coi mình đạo đức hơn người, như vậy là
mất bác ái, "trở nên như chuông đồng inh ỏi hoặc
như não bạt lèng phèng!"

Ơn thứ hai là Thông Hiểu.
a. "Tôi được ơn tiên tri hiểu thấu mọi mọi mầu nhiệm,
mọi khoa học", v.v.
b. Cần phấn khởi vì được "Quà Tặng Miễn Phí", được
"Gifts" như có trí nhớ tốt, có tài làm các việc kỹ nghệ,
có óc tổ chức, cũng như cần chăm sóc cho có sắc đẹp,
khuôn mặt khả ái, dáng đi dịu dàng, v.v.
c. Nhưng những Quà Tặng Miễn Phí này cần giúp
mình có tâm tình khiêm giường Biết Ơn, chứ không
thể tự ái khoe khoang, không thể vì tài hay vì sắc mà
kênh kiệu, dìm người khác xuống, nhất là không thể
vì tài sắc mà vợ chồng căng thẳng với nhau.

Ơn thứ ba là Tài sản Vật chất.
a. "Dù tôi phân phát mọi tài sản tôi để nuôi những
người nghèo khó", v.v.
b. Mỗi người có bổn phận bỏ mồ hôi nước mắt, bỏ
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lao công tiền bạc để làm việc tông đồ chứ không thể
ích kỷ keo kiệt. Xin hãy cẩn thận vì nhiều anh em Tin
Lành hay các đạo khác hy sinh vật chất, thời giờ, công
của để làm việc, để rao truyền tôn giáo của họ nhiều
hơn chúng ta hy sinh cho Chúa, tức là cho Hội Thánh,
cho Nhà Thờ chúng ta dự Lễ mỗi Chúa Nhật, v.v.
Nên thực tế vì "đồng tiền liền với ruột", bỏ tiền ra xót
ruột lắm. Vậy mà quý vị Tin Lành, kể cả người Việt
chúng ta, nếu là mỗi tháng hai ngàn thì trao cho
Mục Sư hai trăm dễ dàng, và coi đó như bổn phận
tối thiểu mà thôi! Có bao nhiêu người Công Giáo
Việt Nam hy sinh được mức ít nhất như vậy? Chúng
ta cần khiêm nhường suy nghĩ lại việc chúng ta sử
dụng tài sản vật chất này. (Trong Khóa không có chỗ
nào thuận tiện để nói lên bổn phận nghiêm chỉnh về
vật chất, nên xin Vị Giảng Huấn phải nói tới đóng góp
cho Hội Thánh theo Kinh Thánh này. Cảm Ơn vì
những hy sinh nói về điều tự nhiên không muốn nói).
c. Nhưng khi làm việc tông đồ hy sinh thì cần "tay
phải không cho tay trái biết", nhất là không dùng
người khác như bàn đạp để khoe khoang, để xây dựng
uy tín cá nhân hay để mong được khen ngợi.

Vậy điều cần xét mình là tự ái kêu ngạo dễ len lỏi
vào mọi "hang cùng ngõ hẻm" của tâm hồn, kể cả khi
làm việc đạo đức, khi nhận được miễn phí các tài
năng và nhan sắc, cũng như khi làm phúc bố thí hoặc
dâng cúng vật chất cho Hội Thánh

II & III. (Khi "đọc chung" từ câu 4 đến hết, thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau:)

II. Điểm thứ hai là Bác Ái Tiêu cực, tức là nếu
muốn "yêu thương gần gũi" theo mục đích của Khóa,
và là Đoàn Sủng của toàn bộ Chương Trình Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình, thì cần tránh, không làm.

a. Bản dịch Kinh Thánh này gọi là "chẳng", như "đức
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ái chẳng ghen tị, chẳng tham lam, chẳng bẳn gắt", v.v.
b. Muốn bác ái theo Chúa Thánh Thần dạy thì nhiều
khi phải yên lặng, lúc đó "Yên lặng là vàng". Yên lặng
đã vậy mà còn không, chẳng, thụt lại, như "đức ái
chẳng ghen tị". Nên nếu muốn giữ hòa thuận thì tránh
hẳn ghen tương, chồng hay vợ đi ra ngoài mà trở về
thì ngồi yên, thu tay lại chứ không thò tay ra để xỉa
xói, thụt lưỡi lại chứ không… thè lưỡi ra để bới móc,
[nói cách nào cũng được, nhưng xin nhớ Chiều Thứ
Bẩy rất buồn ngủ, nên cố gắng nói vui mà không lạc
đề, lại vào thẳng đề vì chỉ có 20 phút tương tự như
giảng Chúa Nhật 10 phút mà vốn phấn khởi, v.v.]

III. Điểm thứ ba là Bác ái Tích cực, tức là nếu
muốn "yêu thương gần gũi" thì cần làm, di chuyển,
cần biểu lộ ra ngoài để "Vui với người vui, khóc với
người khóc" (Rom. 12:15)
a. Kinh Thánh đi thẳng vào những điểm này, như
"đức ái thường kiên nhẫn và hiền hậu, ... chung vui
trong lẽ phải: nhịn mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi
sự, chịu đựng mọi sự".
b. Tích cực tức là nếu muốn có "yêu thương gần gũi"
thì buộc phải biểu lộ cùng "chung vui ‘buồn’ trong lẽ
phải". Người Việt dễ cảm động để chia sẻ chuyện
buồn hơn chuyện vui, nên dễ tổ chức Lễ Giỗ Ông
Nội hơn là mừng sinh nhật ngài hằng năm. Do đó,
nếu nghe tin ai đau trong nhà thương, nhất là bên vợ
bên chồng hay bạn hữu hoặc người trong hãng gặp
điều khó khăn, thì cần tích cực lái xe tới nhà thương,
mua món đồ cần thiết, bỏ dở việc riêng để làm việc
của bạn đời, của con, hay của đại gia đình, v.v.
c. Bác ái tích cực cần thiết đến mức Chúa thẳng thắn
bảo: "Không phải những kẻ nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’
mà vào Nước Trời, nhưng chỉ có những kẻ làm theo
Ý Cha Ta" (Mt. 7.21).
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Với ba điểm Nòng Cốt theo đoạn Kinh Thánh
chúng ta vừa Cảm Nghiệm, giờ đây nhường cho Vị
trình bày theo Tâm lý về Hòa Giải và Tha Thứ vào
chiều thứ Bẩy này. Thân ái chào quý anh chị.

[Trên đây là một "Mẫu Chia Sẻ", cần nắm vững
Nội Dung để "ăn khớp" với toàn Buổi, Session. Còn
Hình thức thì tùy sáng kiến của mỗi vị trình bày. Điều
xin nhớ là "Kinh Thánh làm Nền Tảng chứ không phải
tất cả", nên xin giới hạn vào "đúng 20 phút", dài gấp
đôi bài giảng Chúa Nhật 10 phút. HẾT LÒNG CẢM ƠN
KHI KHÉP MÌNH VÀO THỜI GIAN EO HẸP NÀY].

II. Cách Đọc Kinh Thánh
Việc này quá khẩn thiết nên tuy đã nói ở Phần I,

chương 3, và ở chương trước, ở đây vốn ghi lại.
Những lần đọc Kinh Thánh trong Khóa là cách

giúp vợ chồng biết Phương Pháp Đọc và Phương
Pháp Suy Niệm Kinh Thánh hằng ngày, rồi tập cho
con cháu cũng biết Phương Pháp dùng Kinh Thánh
để đạt mục đích "yêu thương gần gũi bằng việc làm"
như bản thân mình cảm nghiệm được trong Khóa.
Vậy "Đọc Kinh Thánh" trong Khóa không chỉ miễn
sao biết ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh mà thôi, nhưng
cần Tập Thói Quen biết "Dừng Lại", biết Lựa Câu
Ngắn 5, 7 chữ mà MÌNH thấy cần Làm Theo. Rồi nhờ
NHỚ được, và Lặp Đi Lặp Lại để tiêu hóa thấm
nhiễm, thì câu đó in sâu trong tâm tâm trí, từ đó đi tới
LÀM THEO Lời Kinh Thánh đó, chứ không chỉ "nghe
giải nghĩa hay quá" mà thôi.

Để giúp có được một Phương Pháp Cảm Nghiệm
Kinh Thánh, thì mọi buổi Chia Sẻ Kinh Thánh trong
toàn Khóa đều cần đi theo một đường lối. Nếu mỗi
người một cách thì tuy cách riêng của một Vị có thể
hay, nhưng Vị khác lại dùng cách khác, phân tán lực
lượng, nên khi hết Khóa, ra về không còn điểm quy
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tụ, "focus", nên lại quên như nhiều buổi Tĩnh Tâm
hoặc hội thảo đã xảy ra. Vậy để đi theo Phương Pháp
Cảm Nghiệm của toàn bộ Chương Trình TTHNGĐ,
thì khi Chia Sẻ Kinh Thánh, xin làm theo cách thức
sau đây:

1. Phương pháp Đọc Kinh Thánh của Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, áp dụng trong
Khóa để tập Thói Quen "Cầu Nguyện bằng Kinh
Thánh" cho mãn đời:

(1). Mời đọc chung.
(2). Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
(3). Nêu rõ 5, 6 tiếng, hay câu ngắn quan trọng mà

mình sẽ chú thích.
(4). Mời gọi mỗi người yên lặng lặp đi lặp lại mấy

tiếng hay câu ngắn vừa nêu lên, để "nhớ mãi vì xoáy
vào tận tâm can".

(5). Chú thích câu hai đoạn đó để làm Nền Tảng
cho Chủ Đề của Buổi Làm Việc, chứ không theo
"nghĩa đen" của đoạn Kinh Thánh, cũng không theo
nhiều ý nghĩa khác nhau mà đoạn KT gợi ra.

Vì Kinh Thánh "làm Nền Tảng cho Chủ Đề, nên chỉ
có 20 phút nhưng cần biết tất cả về "Chủ Đề của Buổi
Làm Việc", nếu không thì có thể nói rất hay nhưng
lạc ra ngoài chủ đề, người nói trước không chuẩn bị
mà gây khó khăn cho người nói sau, làm người tham
dự bị tản mát vào tư tưởng của mỗi người nói, chứ
không theo chủ đề nữa, tức là không dồn tâm lực để
thay đổi một điểm nhất định trong đời sống.

Vậy vị chia sẻ Kinh Thánh có tự do về hai điều và
phải theo hai điều. Tự do lựa chọn cách thức diễn tả
và tự do lựa chọn thí dụ để dẫn chứng. Phải theo về
nội dung cho phù hợp với chủ đề của toàn Buổi, và
phải theo cách thức đọc Kinh Thánh để tạo thành
thói quen cho người tham dự.

Rất e ngại khi dùng tiếng "phải theo" vì có vẻ độc
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tài, nhưng đó là ngoài ý muốn. Điều này nói lên cá
tính theo Đoàn Sủng của Chương Trình chứ không
theo thị hiếu bồng bột. "Phải theo" để tạo thói quen,
đem lại ích lợi lâu dài cho người tham dự chứ không
để thoải mái cho người viết hay cho người trình bày.

2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn Kinh Thánh đang
dùng cho Chiều Thứ Bẩy. Xin đọc như đã ghi sẵn trong
đoạn KT ở trên, ICor. 13: 1-7.

3. Giữ đúng 20’. Khi trình bày sẽ thấy thời gian 20
phút là quá ngắn tuy đã dài gấp đôi bài giảng Chúa
Nhật. Vậy nếu thêm điều này thì phải bớt điều kia,
lúc đó mới có thể khép mình trong 20’! Để đành "an
phận" với 20’, thì xin nhớ lại phần nhiều các buổi
thuyết trình không có Kinh Thánh dẫn đầu, dẫu chỉ
5 phút. Khi "an phận" như vậy thì 20’ Kinh Thánh
làm Nền Tảng cũng thật quý.

Cách Thực Tế Để Giữ Đúng 20’. Có hai điều đề
nghị:
1. Xin để đồng hồ trước mặt, rồi "thực tập trước như
thật". Nếu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đúng giờ thì dễ dài
hơn mình nghĩ, có khi dài gấp đôi mà mình vốn nghĩ
rằng "cũng được"!

Việc thực tập này còn có lợi là Khiêm Nhường
Cầu Nguyện Trước, nên dễ lôi kéo Ơn Chúa xuống
trên mình và trên người nghe. Lợi thứ hai là mình dễ
trau dồi về nội dung, cách thức, cũng như ngôn từ
mình dùng.
2. Khi mình nói được 17 phút thì có người giơ 3 ngón tay
để mình cương quyết chấm dứt trong 3 phút nữa!
(Ban Nội Dung cần làm theo gợi ý ở tr. 329-330).

Một lần nữa, xin Thánh Gia trả công bội hậu cho
việc "chuẩn bị thật lâu để thấm nhiễm Tinh Thần
toàn Buổi mà trình bày thì thật ngắn để làm Nền
Tảng mà thôi". Chính sự hy sinh này làm cho người
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tham dự được ơn "lột xác", tạo ra sự thay đổi hầu như
lạ lùng!!

@@ Kinh Thánh là Nền Tảng, đi đầu, mã Xả Cõi
Lòng là sau cùng, khóa viên thay đổi hay không là
nhờ Kinh Thánh để họ chủ động, tích cực trong việc
Xả Cõi Lòng sau cùng này.

Xả Cõi Lòng tương tự giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ, toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ để
tạo bầu khí thuận tiện. Những hàng này chỉ nhắc lại
một điểm, đó là "cần rất thận trọng kẻo lấn át mất
giờ" cho khóa viên Xả Cõi Lòng, tự nói ra tâm tình
Xin lỗi và Cảm Ơn.🔲
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Chương 17
Kinh Thánh Tối Thứ Bẩy:

BÔNG HỒNG CẢM THÔNG
DỪNG! Lần nữa xin DỪNG! Vì mến Chúa yêu

người, xin KHÔNG ĐỌC TIẾP vào Nội Dung dưới đây
nếu chưa đọc trong CẦU NGUYỆN (1) về Đoàn Sủng
của Chương Trình, chương 2; (2) về Nền Tảng Kinh
Thánh trong Khóa, chương 3; (3) về "Những Điều
Cần Lưu Ý" ở chương 15, tr. 326-328.

Chỉ sau khi đã Cầu Nguyện với ba lần đọc ở trên
thì mới đọc trong Cầu Nguyện về những trang kế tiếp.
Nhấn mạnh tới Cầu Nguyện vì khóa viên được ơn
thay đổi là nhờ Cầu Nguyện, nhất là nói tới Kinh
Thánh là nói tới Cầu Nguyện.

Bầu Khí Và Tâm Lý Tối Thứ Bẩy

Bầu Khí tối thứ Bẩy vừa ăn xong, lại đã trải qua
Thánh Lễ Hòa Giải thật xúc tích ban chiều, nên dễ
"thả lỏng", có cảm tưởng như mình "thành chánh quả"
rồi.
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Tâm lý đa số dễ cởi mở, thấy mình như được giải
thoát vì đã Xưng Tội, Rước Lễ, đã nói lên lời tha thứ
trong Thánh Lễ Hòa Giải ban chiều, v.v. Với bầu khí
và tâm lý này, người nói bớt cực khổ hơn người nói
tối thứ Sáu, hay sáng hoặc chiều thứ Bẩy. Vì người
nghe đã được chuẩn bị hơn, nên người nói có thể vào
trực tiếp hơn, bớt dè dặt hơn, có thể tiết kiệm được
thời giờ hơn.
Dưới đây là đoạn Kinh Thánh làm Nòng Cốt, tạo

bầu khí tinh thần cho Chủ Đề "Bông Hồng Cảm
Thông" của tối thứ Bẩy. Chủ đề này là MỘT phần,
"một móc xích" trong chủ đề của toàn bộ ngày thứ
Bẩy, đó là Thông Cảm Vợ Chồng. Đã gọi là thông
cảm thì phải nhận rằng đôi bên khác nhau (sáng),
nên cần Hòa Giải và Tha Thứ (chiều), lúc đó mới đi tới
"Bông Hồng Cảm Thông" tối nay.

I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho
Việc Cảm Thông Vào Tối Thứ Bẩy:

THƯ 1 THÁNH PHAOLÔ GỬI
TÍN HỮU CÔRINTÔ
Đoạn 7, từ câu 1 đến 5.

a. Đọc Kinh Thánh: (Xin đọc chung. Khi "tôi" nói
"Cảm ơn", thì vui lòng dừng lại để tôi Chia Sẻ Cảm
Nghiệm về ít câu vừa đọc nhé. "Bắt đầu!").
[Vợ Chồng Sống Chung] 1. Còn vấn đề anh em đã viết
cho tôi: đàn ông không nên đụng đến đàn bà thì hay.
2. nhưng để tránh sự dâm dật thì mỗi người nam đều
phải có vợ và mỗi người nữ đều nên có chồng!

["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ nhất của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].
3. Chồng phải trả nợ vợ cũng như vợ phải trả nợ chồng.
4. Đàn bà không có quyền trên thân mình nhưng chồng
mới có quyền; cũng thế, chồng không có quyền trên
thân xác mình mà vợ có quyền đó.
CTTTHNGĐ
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["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ hai của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].
5. Anh em (1) chớ từ chối nhau, trừ khi (2) cả hai /
(3) đồng ý tạm thời để chuyên việc cầu nguyện; rồi
lại (4) phối hiệp / (5) cùng nhau kẻo ma quỷ thừa cơ
anh em không giữ gìn được mà cám dỗ anh em chăng.

["CẢM ƠN". (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ ba của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

Xin Lưu Ý Đặc Biệt: Đoạn Kinh Thánh này, ICor.
7: 1-5, dùng vào Tối Thứ Bẩy hôm nay có vẻ gượng
ép, vì không ăn khớp thẳng với Chủ Đề chung là
"Bông Hồng Cảm Thông", trong khi đoạn này nói
riêng tới việc chăn gối.

Vậy tha thiết xin Chia Sẻ theo cách "Áp Dụng Kinh
Thánh" chứ không theo cách "cắt nghĩa KT". Ngoài
ra, Áp Dụng dưới đây cũng là một "Áp Dụng Có Lựa
Chọn" cho phù hợp theo nghĩa đen của từng chữ
trong đoạn KT, Áp Dụng để các việc sẽ bàn tới trong
tối nay có Nền Tảng trên KT, chứ không áp dụng để
cả tối sẽ học hỏi KT.

Lần nữa, xin tha thứ cho việc "bị bó buộc" Chia Sẻ
đoạn KT này theo Chủ Đề chứ không theo cảm hứng
của riêng vị chia sẻ.

b. Một Mẫu Chia Sẻ:
(Khi "đọc chung" hết ba câu đầu thì Nội Dung

Chia Sẻ như sau:)
Thưa quý anh chị, câu 2 nói rõ "để tránh sự dâm

giật thì mỗi người nam đều phải có giờ và mỗi người
nữ đều nên có chồng", câu này giúp rút ra mấy thực
tế sau đây để làm Nền Tảng cho tối "Bông Hồng Cảm
Thông" hôm nay:

Thứ nhất, vì nhờ có vợ có chồng mà tránh được
dâm dật, nghĩa là tránh được tội, nên cần xác tín rằng
đời sống vợ chồng giúp mình dễ lên Thiên Đàng.
CTTTHNGĐ
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Trên Thiên Đàng có đông đảo các vị giáo dân lập gia
đình chứ không phải chỉ có các người đi tu mà thôi.

Vậy đi tu là vì muốn phục vụ Chúa và các linh hồn
tốt hơn, chứ không phải chỉ vì sợ hãi. Vậy nếu muốn
thông cảm thì cần cầu nguyện cho người đi tu, vì họ
là người yếu đuối như mình mà lại sống khó khăn
hơn mình.

Thứ hai, thực tế "có vợ chồng thì dễ tránh dâm
dục" đưa tới kết luận là nếu vợ chồng nào bị rối, chưa
thể chịu Bí Tích Hôn Phối, nên cũng chưa Xưng Tội
Rước Lễ được, thì cần Khiêm Nhường và PHẤN
KHỞI, càng cần đi Lễ Chúa Nhật, làm các việc hy
sinh hãm mình để đền tội.

Thứ ba, khi lỗi luật (thí dụ như chưa có phép cưới)
mà vốn hăng say làm việc lành phúc đức thì thỏa mãn
hai đặc tính của Chúa, đó là (1). Chúa Nhân Từ Vô
Cùng, nên chắc chắn mình sẽ lên Thiên Đàng; (2).
Nhưng Chúa cũng Công Bằng Vô Cùng nên, mình
cần đền tội từ đời này càng nhiều càng tốt để bớt
phải đền nơi Luyện Tội đời sau.

Đây cũng là đức tin thực tế trong việc cần cầu
nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời vì không biết
lúc nào các ngài đã thỏa mãn Đức Công Bằng của
Chúa. Đó cũng là cách cần thiết để thỏa mãn bổn
phận của giới Răn Thứ Tư về Chữ Hiếu là "Thảo
kính Cha mẹ".

Tóm lại, nhờ lời Chúa Thánh Thần dạy: "Để tránh
sự dâm dật thì mỗi người nam đều phải có vợ và mỗi
người nữ đều nên có chồng" thì mỗi người xác tín
rằng đời sống vợ chồng là tươi vui phấn khởi, là nền
tảng chắc chắn để lên Thiên Đàng.

(Khi "đọc chung" câu 3 và câu 4 thì Nội Dung Chia
Sẻ như sau:)

Điểm thứ hai là câu Kinh Thánh "chồng phải trả nợ
vợ".

Theo câu Kinh Thánh này thì vợ đòi nên chồng
CTTTHNGĐ
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phải trả, nghĩa là trong việc chăn gối vợ có thể chủ
động, gợi ra trước.

Còn theo phong tục người Việt thì hay bảo "phu
xướng phụ tùy", chồng làm trước rồi vợ theo sau.

Như vậy, nói chung, phong tục Việt dễ ngặt nghèo,
khó khăn hơn Kinh Thánh, vì vậy nhiều người dễ nhìn
thấy sai lỗi, rồi phê bình chỉ trích, coi như mình ngặt
hơn nên mình thánh thiện hoàn hảo hơn, người khác
phải theo ý nghĩ, phán đoán của mình. Từ đó mình
dễ kênh kiệu, xét nét, khinh khỉnh, gọi người khác là
"thằng", như thằng Tây, thằng Tàu, thằng Nhật, thằng
Đức, v.v. Còn mình ưa được gọi là cụ, như cụ Xoài,
cụ Mít, cụ Ổi, v.v.

Nếu muốn thông cảm thì mình cần khiêm nhường
"biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi" theo Đoàn Sủng
Nền Tảng của Chương Trình. Mình không thể khó
khăn với người rồi vậy người phải "hiểu tôi chứ", phải
dễ dãi với mình, còn mình thì gay gắt với người.

(Khi "đọc chung" câu chót, tức là câu 5, thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau:)

Điểm thứ ba là trong một câu 5 mà thôi, thì có tới
5 lần nói tới vợ chồng cần thông cảm với nhau: Tiếng
thứ nhất là "chớ từ chối nhau"; tiếng thứ hai là "cả
hai"; tiếng thứ ba là "đồng ý"; tiếng thứ tư là "phối
hiệp"; và tiếng thứ năm là "cùng nhau".

Vậy trong một câu Kinh Thánh mà thấy Chúa
Thánh Thần nói tới sự thông cảm giữa vợ chồng tới
năm lần.

Tuy chăn gối là việc quan trọng trong đời sống vợ
chồng, nhưng cũng chỉ là một trong nhiều việc cần
thông cảm, nên giờ đây xin nhường lại cho vị trình
bày về việc thông cảm nói chung, và về việc thông
cảm khi chăn gối. Xin chào quý anh chị.

[Trên đây là một Mẫu Chia Sẻ, cần nắm vững Nội
Dung để "ăn khớp" với toàn Buổi, Session. Còn Hình
CTTTHNGĐ
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Thức thì tùy sáng kiến của mỗi vị trình bày. Điều xin
nhớ là "Kinh Thánh làm Nền Tảng chứ không phải
tất cả", nên xin giới hạn vào đúng 20 phút, dài gấp đôi
bài giảng Chúa Nhật 10 phút. Hết lòng Cảm Ơn khi
thông cảm và giữ theo thời giờ eo hẹp này].

II. Cách Đọc Kinh Thánh

Việc này quá khẩn thiết nên tuy đã nói ở Phần I,
chương 3, tr. 65-78, và ở các chương trước, ở đây vốn
ghi lại.

Những lần "đọc Kinh Thánh" trong Khóa là cách
giúp vợ chồng biết Phương Pháp Đọc và Phương
Pháp Suy Niệm Kinh Thánh hằng ngày, rồi tập cho
con cháu cũng biết Phương Pháp dùng Kinh Thánh
để đạt mục đích "yêu thương gần gũi bằng việc làm"
như bản thân mình cảm nghiệm được trong Khóa.
Vậy "Đọc Kinh Thánh" trong Khóa không chỉ miễn
sao biết ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh mà thôi, nhưng
cần Tập Thói Quen biết "Dừng Lại", biết Lựa Câu
Ngắn 5, 7 chữ mà MÌNH thấy cần Làm Theo. Rồi nhờ
NHỚ được, và Lặp Đi Lặp Lại để tiêu hóa thấm
nhiễm, thì câu đó in sâu trong tâm tâm trí, từ đó đi tới
LÀM THEO Lời Kinh Thánh đó, chứ không chỉ "nghe
giải nghĩa hay quá" mà thôi.

Để giúp có được một Phương Pháp Cảm Nghiệm
Kinh Thánh, thì mọi buổi Chia Sẻ Kinh Thánh trong
toàn Khóa đều cần đi theo một đường lối. Nếu mỗi
người một cách thì tuy cách riêng của một Vị có thể
hay, nhưng Vị khác lại dùng cách khác, phân tán lực
lượng, nên khi hết Khóa, ra về không còn điểm quy
tụ, "focus", nên lại quên như nhiều buổi Tĩnh Tâm
hoặc hội thảo đã xảy ra. Vậy để đi theo Phương Pháp
Cảm Nghiệm của toàn bộ Chương Trình TTHNGĐ,
thì khi Chia Sẻ Kinh Thánh, xin làm theo cách thức
sau đây:
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1. Phương pháp Đọc Kinh Thánh của Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, áp dụng trong Khóa để
tập Thói Quen "Cầu Nguyện bằng Kinh Thánh" cho mãn
đời:

(1). Mời đọc chung.
(2). Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
(3). Nêu rõ 5, 6 tiếng, hay câu ngắn quan trọng mà

mình sẽ chú thích.
(4). Mời gọi mỗi người yên lặng lặp đi lặp lại mấy

tiếng hay câu ngắn vừa nêu lên, để "nhớ mãi vì
xoáy vào tận tâm can".

(5). Chú thích câu hai đoạn đó để làm Nền Tảng
cho Chủ Đề của Buổi Làm Việc, chứ không theo
"nghĩa đen" của đoạn Kinh Thánh, cũng không theo
nhiều ý nghĩa khác nhau mà đoạn KT gợi ra.

Vì Kinh Thánh "làm Nền Tảng cho Chủ Đề của
Buổi Làm Việc", nên chỉ có 20 phút nhưng cần biết
tất cả về "Chủ Đề của Buổi Làm Việc", nếu không
thì dễ nói rất hay nhưng lạc ra ngoài chủ đề, người
nói trước không chuẩn bị mà gây khó khăn cho người
nói sau, làm người tham dự bị phân tán vào nhiều tư
tưởng của mỗi người nói, chứ không dồn tâm lực để
thay đổi một điểm nào đó theo chủ đề đang thực tập
chứ không chỉ ngồi nghe thụ động.

Vậy vị chia sẻ Kinh Thánh có tự do về hai điều và
phải theo hai điều. Tự do lựa chọn cách thức diễn tả
và tự do lựa chọn thí dụ để dẫn chứng. Phải theo về
nội dung cho phù hợp với chủ đề của toàn Buổi, và
phải theo cách thức đọc Kinh Thánh để tạo thành thói
quen cho người tham dự.

Rất e ngại khi dùng tiếng "phải theo" vì có vẻ độc
tài, nhưng đó là ngoài ý muốn. Điều này nói lên cá
tính theo Đoàn Sủng của Chương Trình chứ không
theo thị hiếu bồng bột. "Phải theo" để tạo thói quen,
đem lại ích lợi lâu dài cho người tham dự chứ không
để thoải mái cho người viết hay cho người trình bày.
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2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn Kinh Thánh đang
dùng cho tối Thứ Bẩy. Xin đọc như đã ghi sẵn trong
đoạn KT ở trên, ICor. 7: 1-5.

3. Giữ đúng 20’. Khi trình bày sẽ thấy thời gian 20
phút là quá ngắn tuy đã dài gấp đôi bài giảng Chúa
Nhật. Vậy nếu thêm điều này thì phải bớt điều kia,
lúc đó mới có thể khép mình trong 20’! Để đành "an
phận" với 20’, thì xin nhớ lại phần nhiều các buổi
thuyết trình không có Kinh Thánh dẫn đầu, dẫu chỉ
5 phút. Khi "an phận" như vậy thì 20’ Kinh Thánh
làm Nền Tảng cũng thật quý.

Cách Thực Tế Để Giữ Đúng 20’. Có hai điều đề
nghị:
1. Xin để đồng hồ trước mặt, rồi "thực tập trước như
thật". Nếu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đúng giờ thì dễ dài
hơn mình nghĩ, có khi dài gấp đôi mà mình vốn nghĩ
rằng "cũng được"!

Việc thực tập này còn có lợi là Khiêm Nhường
Cầu Nguyện Trước, nên dễ lôi kéo Ơn Chúa xuống
trên mình và trên người nghe. Lợi thứ hai là mình dễ
trau dồi về nội dung, cách thức, cũng như ngôn từ
mình dùng.
2. Khi mình nói được 17 phút thì có người giơ 3 ngón
tay để mình cương quyết chấm dứt trong 3 phút nữa!
(Ban Nội Dung cần cắt đặt người giữ giờ riêng biệt
cho các vị hướng dẫn hoặc diễn giải. Khi khiêm
nhường nhận mình dễ thâm lạm thời giờ thì sẽ đúng
giờ hơn).

Một lần nữa, xin Thánh Gia trả công bội hậu cho
việc "chuẩn bị thật lâu để thấm nhiễm Tinh Thần
toàn Buổi mà trình bày thì thật ngắn để làm Nền
Tảng mà thôi". Sự hy sinh này góp phần rất nhiều
vào việc khóa viên được ơn "lột xác", tạo ra sự thay
đổi hầu như lạ lùng!
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@@ Kinh Thánh là Nền Tảng, đi đầu, mã Xả Cõi
Lòng là sau cùng, khóa viên thay đổi hay không là
nhờ Kinh Thánh để họ chủ động, tích cực trong việc
Xả Cõi Lòng sau cùng này.

Xả Cõi Lòng tương tự giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ, toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ để
tạo bầu khí thuận tiện. Những hàng này chỉ nhắc lại
một điểm, đó là "cần rất thận trọng kẻo lấn át mất
giờ" cho khóa viên Xả Cõi Lòng, tự nói ra tâm tình
Xin lỗi và Cảm Ơn.🔲
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Khóa giúp thay đổi không phải vì
tri thức chưa BIẾT,
nhưng nhờ Ý Chí LÀM được
điều đã biết mà trước đây
không làm.
Vậy Khóa nghiêng về Ý CHÍ THỰC HÀNH
hơn là về Tri Thức Trừu Tượng
tuy có diễn giải nhiều điều.
Khóa sẽ HỌC TẬP, HỌC HÀNH
HƠN LÀ HỌC HỎI.
Phương Pháp của Khóa là
diễn giải Ý Chí Cảm Nghiệm
chứ không trình bày tri thức lý thuyết.
Khi trình bày theo lý thuyết
thì người nghe thường đồng ý
trong ý nghĩ trừu tượng,
còn khi diễn giải theo Ý Chí Cảm Nghiệm
thì người nghe dễ làm ngay,
lại làm cụ thể tại chỗ.

(Trang 235)
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Chương 18
Kinh Thánh Sáng Chúa Nhật
SONG NGUYỀN CHO CON

DỪNG! Lần nữa xin DỪNG! Vì mến Chúa yêu
người, xin KHÔNG ĐỌC TIẾP vào Nội Dung dưới đây
nếu chưa đọc trong CẦU NGUYỆN (1) về Đoàn Sủng
của Chương Trình, chương 2; (2) về Nền Tảng Kinh
Thánh trong Khóa, chương 3; (3) về "Những Điều
Cần Lưu Ý" ở chương 15, tr. 326-328.

Chỉ sau khi đã Cầu Nguyện với ba lần đọc ở trên
thì mới đọc trong Cầu Nguyện về những trang kế tiếp.
Nhấn mạnh tới Cầu Nguyện vì khóa viên được ơn
thay đổi là nhờ Cầu Nguyện, nhất là nói tới Kinh
Thánh là nói tới Cầu Nguyện.
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Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Chúa Nhật
Bầu khí dễ ồn ào vì vui vẻ thân mật, gần gũi nhau

tới mức quấn quýt, rối rít với nhau.
Tâm lý dễ cởi mở, không những vợ chồng thương

yêu, "tội nghiệp" nhau, mà con cởi mở với mọi
người. Nói chung, dễ trình bày vì đa số muốn
thay đổi thật, nhất là thay đổi cách thức làm gương
lành cho con cháu.

Tuy nhiên, khoảng 1/10 số khóa viên vốn bị tâm
lý căng thẳng, Khóa như không kết quả cho họ. Do
đó nên thực tế, không lý tưởng quá để buộc mọi cặp
phải tốt cả, mà cũng không bi quan cho rằng việc
mình làm như vô ích. Vậy cần tiếp tục cứ giảng dạy
như thường lệ. Sự quân bình giúp cho bầu khí êm
đềm, rồi với Ơn Chúa, số cặp thay đổi sẽ tăng, mỗi
người thêm bình an.

Dưới đây là đoạn Kinh Thánh làm Nòng Cốt, tạo
bầu khí tinh thần cho Chủ Đề "Song Nguyền Cho
Con" của sáng Chúa Nhật. Chủ đề này là MỘT phần,
"một móc xích" trong chủ đề của hôm nay, ngày "Ba
Mình", ngày hai vợ chồng hướng về người thứ ba là
con cháu và cả nhân loại.

I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho
"Song Nguyền Cho Con":

PHÚC ÂM THEO THÁNH MÁTTHÊU
Đoạn 5, từ câu 1 đến 16,
về Bài Giảng Tám Phúc.

1. Đọc Kinh Thánh: (Xin đọc chung. Khi "tôi"
nói "Cảm ơn", thì vui lòng dừng lại để tôi Chia Sẻ
Cảm Nghiệm về ít câu vừa đọc nhé. "Bắt đầu!").

1. Chúa Giêsu thấy dân đông đảo, liền lên núi:
Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến gần. 2. Ngài cất
CTTTHNGĐ
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tiếng giảng dạy như sau:
["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ nhất của

‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

3. Phúc cho kẻ có tinh thần nghèo khó vì nước
thiên đàng là của họ. 4. Phúc cho kẻ hiền lành vì sẽ
được đất làm của mình. 5. Phúc cho kẻ than khóc vì
sẽ được an ủi. 6. Phúc cho kẻ đói khát sự công chính
vì sẽ được no đủ. 7. Phúc cho kẻ hay thương xót vì sẽ
được thương xót. 8. Phúc cho kẻ có lòng thanh sạch
vì sẽ được thấy Thiên Chúa. 9. Phúc cho kẻ hòa thuận
vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ hai của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

10. Phúc cho kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì nước
thiên đàng là của những kẻ ấy. 11. Khi nào vì Ta mà
bị mắng nhiếc, bắt bớ, vu oan cho các ngươi, các
ngươi sẽ có phúc. 12. Hãy hoan hỉ an lạc, vì phần
thưởng sung mãn sẽ dành cho các ngươi trên trời;
các tiên tri trước kia cũng bị bắt bớ như các ngươi
vậy.

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ ba của
‘Một Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].

[Muối và sự sáng] 13. Các con là muối đất. Nếu
muối đã mất vị thì còn muối cái chi? Thật vô dụng,
chỉ nên đổ ra ngoài cho người ta chà đạp. 14. Các con
là sự sáng thế gian. Thành đã xây dựng trên núi,
khuất sao được nữa; 15. Chẳng ai thắp đèn rồi để dưới
thùng, nhưng để trên đế hầu soi cho mọi người trong
nhà. 16. Sự sáng các con phải soi trước mặt người ta
như vậy để họ xem thấy mọi việc lành các con mà
ngợi khen Cha các con ở trên trời.

["CẢM ƠN. (Xin Chia Sẻ theo điểm thứ tư của ‘Một
Mẫu Chia Sẻ’ dưới đây)].
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b. Một Mẫu Chia Sẻ:
(Khi "đọc chung" hết 3 câu đầu thì Nội Dung Chia

Sẻ như sau):
Chúng ta vừa đọc ở câu thứ hai là "các môn đệ

đến gần", như thế các ngài tình nguyện đến với Chúa
chứ không phải vì bị ép buộc. Lý do các ngài vui vẻ
phấn khởi "đến gần" vì thấy Chúa có tư cách, ý chí,
có điều đáng phục. Câu thứ nhất cho thấy hình ảnh
"LÊN NÚI" tuyệt vời, cương quyết đi lên chứ không
tuột xuống. Chúng ta sẽ nhìn tiếp để thấy nếu cha
mẹ muốn giáo dục con, muốn con tình nguyện theo
mình, thì cũng cần "LÊN NÚI" theo gương của Chúa
như thế nào.

(Khi "đọc chung" từ câu 3 đến hết câu 9 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau:)

Điểm thứ hai là đối chiếu giữa lời mình nói và việc
mình làm, để xem thực tế mình mang phúc hay mang
họa cho con. Chẳng hạn câu thứ ba Chúa dạy: "Phúc
cho kẻ có tinh thần nghèo khó", ban sáng mẹ bảo bốn
con:
—"Chúng bay" (!) không được ham tiền, vì "tao" vừa
đọc Phúc Âm, thấy Chúa dạy "Phúc cho kẻ có tinh thần
nghèo khó". "Tao" để trên bàn mấy đồng tiền trước khi
"tao" đi làm, để thử xem hôm nay "chúng bay" có đụng
tới tiền không.

Bà định ra cửa đi làm, nhưng sực nhớ điều gì, bà
quay lại, nói ngọt ngào chứ không gay gắt như trước:
—À này, hôm nay giấy tờ An Sinh Xã Hội về, các con
nhớ điền cho cẩn thận nhé. Họ hỏi "Bà có tiền không?"
thì các con nhớ gạch vào ô "No". Nhưng chỗ họ hỏi
"Bà cần tiền không?" thì cẩn thận gạch vào ô "Yes" cho
mẹ nhé!

Tổ tiên dạy: "Lời nói lung lay, Gương bày lôi kéo",
nên người mẹ này mang họa chứ không mang phúc
cttthngd
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cho con. Bà không phải:
Cây xanh thì lá cũng xanh,

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Trái lại, bà là:

Cây khô thì lá cũng khô,
Cha mẹ điên rồ khốn khổ cho con.

Hay là câu thứ 9 Chúa dạy: "Phúc cho kẻ có lòng
hòa thuận", bà mẹ này muốn bốn con hòa thuận với
nhau, nhưng chính bà lại bảo các con: "‘Tao’ ghét
thậm tệ dì ruột của chúng bay", bà không dám nhận
thẳng là ghét em ruột của mình! Vậy điều chính yếu
trong việc "Gương Lành Cho Con" là cha mẹ cần có lời
nói đi đôi với việc làm, lúc đó mới mang phúc chứ
không mang họa cho con, cần "lên núi" theo Chúa
chứ không… tuột núi.

(Khi "đọc chung" từ câu 10 đến hết câu 12 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau):

Điểm thứ ba, theo câu 10 là "Phúc cho kẻ bị bắt
bớ". Người ta dễ nghĩ tới mình bị bắt bớ, mà ít khi
nghĩ tới mình bắt bớ người khác. Nhưng còn cách bắt
bớ thứ ba đáng sợ hơn nữa, đó là mình bắt bớ mình
rồi mình bắt bớ người khác. Thí dụ: Lúc ba giờ sáng,
anh Tự đánh thức vợ là chị Hành dậy, nói gay gắt:
"Em biết không? Thằng Hạ nó… hành hạ anh suốt
đêm". Thực tế là anh Hạ ngủ say sưa ở nhà anh. Và
cũng thực tế là anh Tự đã tự hành hạ mình rồi hành
hạ vợ trong đêm đó. Nếu ai hành hạ bạn đời, hành
hạ con, thì đã hành hạ mình trước.

(Khi "đọc chung" từ câu 13 đến hết câu 16 thì Nội
Dung Chia Sẻ như sau):

Điểm thứ tư là muối và sự sáng. Thật ra điểm này
cũng là việc "LÊN NÚI" của điểm thứ I, tức là cần LÀM
GƯƠNG trong việc giáo dục con.

Với bốn điểm Nòng Cốt theo đoạn Kinh Thánh
chúng ta vừa Cảm Nghiệm, giờ đây xin nhường cho
cttthngd
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vị trình bày theo tâm lý về "Song Nguyền Cho Con"
để mỗi cha mẹ là "Muối và Sự Sáng" cho con. Xin
thân ái chào quý anh chị.

[Trên đây là Một Mẫu Chia Sẻ, cần nắm vững Nội
Dung để ăn khớp với toàn Buổi, Session. Còn Hình
Thức thì tùy sáng kiến của mỗi vị trình bày. Điều xin
nhớ là "Kinh Thánh làm Nền Tảng chứ không phải
tất cả", nên xin giới hạn vào đúng 20 phút, dài gấp đôi
bài giảng Chúa Nhật 10 phút. Hết lòng Cảm Ơn khi
thông cảm và giữ theo thời giờ eo hẹp này].

II. Cách Đọc Kinh Thánh

Việc này quá khẩn thiết nên tuy đã nói ở Phần I,
chương 3, tr. 65-78, và ở các chương trước, ở đây vốn
ghi lại.

Những lần "đọc Kinh Thánh" trong Khóa là cách
giúp các vợ chồng biết Phương Pháp Đọc và Phương
Pháp Suy Niệm Kinh Thánh hằng ngày, rồi tập cho
con cháu cũng biết Phương Pháp dùng Kinh Thánh
để đạt mục đích "yêu thương gần gũi bằng việc làm"
như  bản  thân  mình  cảm  nghiệm  được trong Khóa.
Vậy "Đọc Kinh Thánh" trong Khóa không chỉ miễn
sao biết ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh mà thôi, nhưng
cần Tập Thói Quen biết "Dừng Lại", biết Lựa Câu
Ngắn 5, 7 chữ mà MÌNH thấy cần Làm Theo. Rồi nhờ
NHỚ được, và Lặp Đi Lặp Lại để tiêu hóa thấm
nhiễm, thì câu đó in sâu trong tâm trí, từ đó đi tới
LÀM THEO Lời Kinh Thánh đó, chứ không chỉ "nghe
giải nghĩa hay quá" mà thôi.

Để giúp có được một Phương Pháp Cảm Nghiệm
Kinh Thánh, thì mọi buổi Chia Sẻ Kinh Thánh trong
toàn Khóa đều cần đi theo một đường lối. Nếu mỗi
người một cách thì tuy cách của riêng một Vị có thể
hay, nhưng Vị khác lại dùng cách khác, phân tán lực
lượng, nên khi hết Khóa, ra về không còn điểm quy
TTHNGĐ
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tụ, "focus", nên lại quên như nhiều buổi Tĩnh Tâm
hoặc hội thảo đã xảy ra. Vây để đi theo Phương Pháp
Cảm Nghiệm của toàn bộ Chương Trình TTHNGĐ,
thì khi Chia Sẻ Kinh Thánh, xin làm theo cách thức
sau đây:

1. Phương Pháp Đọc Kinh Thánh của Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, áp dụng trong
Khóa để tập Thói Quen Cầu Nguyện bằng Kinh Thánh
cho đến mãn đời:

(1). Mời đọc chung.
(2). Đọc đoạn ngắn nào thì ngưng sau đoạn đó.
(3). Nêu rõ 5, 6 tiếng, hay câu ngắn quan trọng mà

mình sẽ chú thích.
(4). Mời gọi mỗi người yên lặng lặp đi lặp lại mấy

tiếng hay câu ngắn vừa nêu lên, để "nhớ mãi vì xoáy
vào tận tâm can".

(5). Chú thích câu hay đoạn đó để làm Nền Tảng
cho Chủ Đề của Buổi Làm Việc, chứ không theo
"nghĩa đen" của đoạn Kinh Thánh, cũng không theo
nhiều ý nghĩa khác nhau mà đoạn KT gợi ra.

Vì Kinh Thánh "làm Nền Tảng cho Chủ Đề của
Buổi Làm Việc", nên chỉ có 20 phút nhưng cần biết
tất cả về "Chủ Đề Của Buổi Làm Việc", nếu không
thì dễ nói rất hay nhưng lạc ra ngoài chủ đề, người
nói trước không chuẩn bị mà gây khó khăn cho người
nói sau, làm người tham dự bị phân tán vào nhiều tư
tưởng của mỗi người nói, chứ không dồn tâm lực để
thay đổi một điểm nào đó theo chủ đề đang thực tập
chứ không chỉ ngồi nghe thụ động.

Vậy vị chia sẻ Kinh Thánh có tự do về hai điều và
phải theo hai điều. Tự do lựa chọn cách thức diễn tả
và tự do lựa chọn thí dụ để dẫn chứng. Phải theo về
nội dung cho phù hợp với chủ đề của toàn Buổi, và
phải theo cách thức đọc Kinh Thánh để tạo thành
thói quen cho người tham dự.
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Rất e ngại khi dùng tiếng "phải theo" vì có vẻ độc
tài, nhưng đó là ngoài ý muốn. Điều này nói lên cá
tính theo Đoàn Sủng của Chương Trình chứ không
theo thị hiếu bồng bột. "Phải theo" để tạo thói quen,
đem lại ích lợi lâu dài cho người tham dự chứ không
để thoải mái cho người viết hay cho người trình bày.

2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn Kinh Thánh đang
dùng cho sáng thứ Bẩy. Xin đọc như đã ghi sẵn trong
đoạn KT ở trên, Mt. 5: 1-16.

3. Giữ đúng 20’. Khi trình bày sẽ thấy thời gian 20
phút là quá ngắn tuy đã dài gấp đôi bài giảng Chúa
Nhật. Vậy nếu thêm điều này thì phải bớt điều kia,
lúc đó mới có thể khép mình trong 20’! Để đành "an
phận" với 20’, thì xin nhớ lại phần nhiều các buổi
thuyết trình không có Kinh Thánh dẫn đầu, dẫu chỉ
5 phút. Khi "an phận" như vậy thì 20’ Kinh Thánh
làm Nền Tảng cũng thật quý.

Cách Thực Tế Để Giữ Đúng 20’. Có hai điều đề
nghị:

1. Để đồng hồ trước mặt, rồi "thực tập trước như
thật". Nếu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đúng giờ thì dễ dài
hơn mình nghĩ, có khi dài gấp đôi mà mình vốn nghĩ
rằng "cũng được"!

Việc thực tập này còn có lợi là Khiêm Nhường
Cầu Nguyện Trước, nên dễ lôi kéo Ơn Chúa xuống
trên mình và trên người nghe. Lợi thứ hai là mình dễ
trau dồi về nội dung, cách thức, cũng như ngôn từ
mình dùng.

2. Khi mình nói được 17 phút thì có người giơ 3
ngón tay để mình cương quyết chấm dứt trong 3 phút!
(Ban Nội Dung cần cắt đặt người giữ giờ riêng biệt
cho các vị hướng dẫn hoặc diễn giải. Khi khiêm
nhường nhận mình dễ thâm lạm thời giờ thì sẽ đúng
giờ hơn).
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Một lần nữa, xin Thánh Gia trả công bội hậu cho
việc "chuẩn bị thật lâu để thấm nhiễm Tinh Thần toàn
Buổi mà trình bày thì thật ngắn để làm Nền Tảng mà
thôi". Chính sự hy sinh này làm cho người tham dự
được ơn "lột xác", tạo ra sự thay đổi hầu như lạ lùng!

@@ Kinh Thánh là Nền Tảng, đi đầu, mã Xả Cõi
Lòng là sau cùng, khóa viên thay đổi hay không là nhờ
Kinh Thánh để họ chủ động, tích cực trong việc Xả Cõi
Lòng sau cùng này.

Xả Cõi Lòng tương tự giải phẫu cơ thể, như tim hay
phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa bệnh
nhân lên bàn mổ. Thí dụ, toan tính giải phẫu mất 3 giờ,
nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì vậy phải ngắn
gọn các phần đi trước để có giờ cho khóa viên Xả Cõi
Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ để
tạo bầu khí thuận tiện. Những hàng này chỉ nhắc lại
một điểm, đó là "cần rất thận trọng kẻo lấn át mất
giờ" cho khóa viên Xả Cõi Lòng, tự nói ra tâm tình
Xin lỗi và Cảm Ơn.🔲
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Khi khóa viên dửng dưng
thì mới cần Vị Hướng Dẫn

thật nhiệt thành hăng hái
để mang lại

BẦU KHÍ NHIỆT THÀNH
cho họ.

(Theo ý ở trang 290)
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PHẦN IV

DIỄN GIẢI
TRONG

KHÓA CĂN BẢN
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Về tâm lý, "chữa bệnh" là
mỗi vị diễn giải cần trở thành
tấm gương phản chiếu,
nhờ mình nói ra MỘT điều tốt đẹp
của MỘT cặp khóa viên
mà cặp này thành độc đáo,
có giá trị riêng biệt
không có gì thay thế.
Tương tự như các hoa
trong bình bông,
tuy hoa nào cũng đẹp
nhưng mỗi hoa bị chìm
trong đám đông.
Nay rút MỘT bông để tách biệt ra,
thì bông nay như được
khích lệ tươi thắm.

(Theo ý ở trang 297-298)
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Chương 19

Diễn Giải Tối Thứ Sáu:
CÁI HAY BAN ĐẦU

Cần Biết Về Tối Thứ Sáu

Vị Hướng Dẫn Kinh Thánh và Diễn Giải tối thứ
Sáu có tầm quan trọng đặc biệt vì đây là Buổi đầu
tiên, làm mẫu mực cho năm Buổi theo sau. Vị này
giống như các "cha giáo" trong Chủng Viện, Tập
Viện, hoặc như sĩ quan huấn luyện viên trong quân
trường. Bước đầu mà nghiêm chỉnh hay sai lệch thì
các bước sau cũng nghiêm chỉnh hay sai lệch theo
như vậy. Đó là lý do để Vị nào hướng dẫn được tối
thứ Sáu thì cũng hướng dẫn được các Buổi khác,
nhưng Vị hướng dẫn được các Buổi khác có thể không
hướng dẫn được tối thứ Sáu.

Vì tầm quan trọng của tối đầu tiên và của Vị
Hướng Dẫn tối nay, nên chỉ có thể hướng dẫn tối thứ
Sáu sau khi đã học hỏi và đã hướng dẫn các Buổi
khác để có nhiều kinh nghiệm.
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Tốt nhất là phụ giảng với một vị diễn giải chính,
học tập ngay trong khi thực hành.

Cần đọc tài liệu trước trong CẦU NGUYỆN, ngồi
chăm chú trong Phòng Song Nguyền, lắng nghe nội
dung và quan sát cách thức trình bày của vị tiền
nhiệm, đó là đường vững chắc để mình trở thành người
chuyên môn, làm lợi ích cho các khóa viên.

Cũng như các Buổi khác, Vị Hướng Dẫn tối thứ
Sáu thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của Khóa
là diễn tiến chữa bệnh.

Thứ nhất, Vị HD thuộc loại bác sĩ tâm lý, nên Vị
này cần thấu hiểu sâu rộng về tâm lý, chứ không chỉ
thuộc lòng một đoạn nào đó, miễn sao nói cho hết
điều mình đã thuộc là xong. Như vậy thì tuy nói hết
bài thuộc lòng nhưng chữa bệnh không xong, thí dụ
vợ chồng khóa viên tự ái căng thẳng, thì sau Khóa
vốn tự ái, vốn cộc cằn, hay vốn lải nhải, v.v.

Thứ hai, diễn tiến của Khóa là diễn tiến chữa
bệnh, nên Vị HD cần thấu hiểu theo lý thuyết VÀ
biết cách thực hành, có phương pháp, như theo từng
bước, bước sau cần căn cứ theo bước trước, chứ mỗi
bước không biệt lập, nhất là không mâu thuẫn trái
ngược nhau. Mỗi Buổi của Khóa có thể do một Vị
Hướng Dẫn, nhưng Vị HD sau phải biết việc của Vị
trước để tiếp tục giúp cùng một khóa viên tiến triển,
giống như nhóm bác sĩ giải phẫu cho một bệnh nhân,
các vị này phải đồng ý với nhau để vị sau tiếp nối việc
của vị trước. Như thế, tuy mình hướng dẫn MỘT
Buổi, nhưng cần đọc để am tường NỘI DUNG và
PHƯƠNG PHÁP Hướng Dẫn của Toàn Khóa, tức là
cả SÁU Buổi. Nói rộng hơn, nên tìm hiểu thêm bằng
cách đọc các sách báo về hướng dẫn gia đình, family
counseling. Vị Hướng Dẫn là nhà tâm lý chuyên môn
trong khi làm Tông Đồ Song Đôi chứ không chỉ là
CTTTHNGĐ
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người có lòng đạo đức. Vậy đạo đức là ưu tiên, tối
cần, nhưng còn cần khả năng chuyên môn nữa.

Khẩn Thiết: Xin đọc bốn tài liệu kể tên dưới đây
TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư này về hướng dẫn Kinh
Thánh và trình bày trong tối thứ Sáu. Dẫu có lý do
chính đáng như bận việc bất ngờ, con bị khẩn cấp,
v.v., mà nếu không thể ĐỌC và CẦU NGUYỆN với
bốn tài liệu này thì xin tự ý tạm ngưng, nhường cho
người khác hướng dẫn lần này rồi mình sẽ hướng dẫn
lần sau. Bốn tài liệu cần đọc trước khi đọc tiếp tài
liệu này là:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
TTHNGĐ, tức là chương 2.
(2). Tài liệu căn bản về hướng dẫn Kinh Thánh,
chương 3.
(3). Tài liệu căn bản về Diễn Giải, chương 4;
(4). Tài liệu căn bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì kính mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng làm để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin LÀM theo những hướng dẫn dưới đây.
Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị
đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên có thể
không ưa. SAU KHI đã đọc bốn tài liệu trên thì xin
đọc tiếp dưới đây.

Tài liệu Diễn Giải tối thứ Sáu gồm các mục như sau:
I. Bầu Khí tối thứ Sáu

II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;
III. Nội dung Kinh Thánh và Trình Bày tối thứ Sáu.

I. BẦU KHÍ TỐI THỨ SÁU

Bầu khí tối nay là bầu khí ngoài đường nhiều hơn
bầu khí trong nhà. Nói "bầu khí ngoài đường" vì người
này cư xử với người kia theo cách xã giao trên đường
CTTTHNGĐ
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đời, miễn sao lịch sự bên ngoài, còn bên trong mỗi
người mỗi tâm sự, càng khéo che giấu càng lịch duyệt.
Bầu khí này tương tự như lối sống tiêu cực, không
đụng chạm là tốt nhưng không được xen vào việc
riêng trong nhà, vì vậy trong lòng cay đắng nhưng bề
ngoài tươi cười.
Nếu tổ chức Khóa ở nơi đông người, khóa viên

gồm những cặp xa lạ với nhau, thì bầu khí tối thứ Sáu
tương tự như bầu khí đi dự đấu thầu hay đám tiệc,
bất ngờ ngồi cạnh nhau chứ không chủ tâm tìm kiếm
để đến với nhau. Chào hỏi hời hợt bên ngoài, không
keo hồ gắn bó. Không thù hằn nhưng cũng không
"thương yêu gần gũi". Nói cách khác, đó là bầu khí
khép kín, thế thủ, "Đẹp đẽ thì trưng ra, xấu xa thì đậy
lại".
Nếu tổ chức Khóa ở nơi ít người, khóa viên gồm

đa số những cặp biết nhau từ trước, khi bầu khí đa
tạp. Cặp thì cười nói hả hê, cặp lại khinh khỉnh tránh
né vì đụng độ với cặp đang cạnh tranh khách hàng,
tiếng khen, tình vụn, v.v.
Tổng quát lại, bầu khí tối thứ Sáu khi khai mạc là

bầu khí ngoài Khóa chứ không phải trong Khóa, khóa
viên chưa biết Khóa là gì. Cộng thêm với những nghi
ngờ, tò mò, chưa biết mà đã muốn phê bình, xét đoán.

Đối với Vị Hướng Dẫn Kinh Thánh và Diễn Giải,
bầu khí tối thứ Sáu tương tự như núi đá trong chứa
vàng ròng. Điều khó khăn là làm sao đập rớt được
đá tảng Babel tự ái, che đậy, khoe khoang, lên án
người chứ không nhận lỗi nơi mình. Vị HD đối diện
với một thách đố, challenge, thật lớn. Tuy nhiên, nếu
thách đố càng lớn thì sự cố gắng của Vị HD cũng như
của Ban Tổ Chức lại càng đáng ghi nhớ. Với lòng
khiêm nhường cầu nguyện, với sự tin tưởng Ơn Chúa,
và với sự cộng tác của mọi người, chắc chắn khóa
CTTTHNGĐ
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viên sẽ có "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm
Ta ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong lòng
ngươi" (Ezekiel 36:26), sau 48 tiếng đồng hồ, mỗi
người cảm nghiệm được "trời mới, đất mới" (KH. 21:1)

II. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU

Thường mời khóa viên có mặt lúc 6 giờ tối thứ Sáu,
nhưng thực tế không được như vậy. Do đó nếu thiếu
thận trọng thì không đủ thời giờ cho 10 mục của tối
nay như sau:
(1). Khai mạc (Cần rất thận trọng vì DỄ KÉO DÀI,
lấn sang phần chính về Nội Dung tiếp theo)

*1. 6:45-6:50 (5’): Khóa viên so hàng và được hướng
dẫn vào Phòng Song Nguyền.

*2. 6:50-6:55 (5’): Xướng ngôn viên Giới Thiệu các
thành phần (Cần RẤT THẬN TRỌNG vì dễ kéo dài
phần này).

*3. 6:55-7:05 (10’): Trình bày về Lịch Sử, Mục Đích
và Điều Kiện tham dự Khóa.

*4. 7:05-7:12 (7’): Chào Mừng và Tuyên Bố Khai
Mạc của Đấng Bản Quyền.

*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn
Phối cho khóa viên.

*6. 7:19-7:26 (7’): Vị hướng dẫn nêu lên những lưu
ý về: (a). Tâm trạng, (b). Thực tế, và (c). Tâm lý sẽ
xảy ra.

*7. 7:26-7:38 (12’): "Thực hành" Xin Ơn Chúa
Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Vào Khóa.
*8. 7:38-7:45 (7’):

— Trợ nguyền rời khỏi Phòng Song Nguyền, đi cầu
nguyện tại Nhà Bêtania;
— Khóa viên "thở xả hơi" và được chỉ dẫn làm quen
với các tài liệu dùng trong Khóa.

Nếu thiếu thận trọng thì
Nghi Thức Khai Mạc sẽ dài hơn một giờ!
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Khó bắt đầu lúc 6:45pm, và các mục
thường chiếm nhiều giờ hơn dự  tính trên đây.

Khi sai giờ thì có hai thiệt thòi, đó là:
(a). Lấn vào giờ Nội Dung chính sẽ theo sau;
(b). Ngủ trễ nên thứ Bẩy mệt mỏi, ít kết quả.

Vậy lần nữa, xin rất thận trọng về thời giờ
kẻo giảm ích lợi cho khóa viên.

(2). 7:50-8:10 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh làm Nền
Tảng;
(3). 8:10-9:00 (50’): Diễn giải;
(4). 9:00-9:15 (15’): Giải lao;
(5). 9:15-9:25 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi, không
phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến để tâm
lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng và bình an HƠN;
(6). 9:25-9:35 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa nên biết
mình HƠN.
(7). 9:35-9:40 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25);
(8). 9:40-9:45 (5’): Cách thức giúp khóa viên thuộc
lòng, không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra để
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi (Cần thuộc
lòng vì sẽ để ánh sáng mờ nhạt cho bớt ngại ngùng,
nhất là nếu không thuộc lòng thì khó Xả Ra hồn
nhiên  dễ dàng).
(9). 9:50-9:55 (5’): Mời gọi theo Phương Pháp Phân
Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô, để khóa viên tình
nguyện lên Xả Cõi Lòng.

Tối thứ Sáu MẤT NHIỀU THỜI GIỜ HƠN cho những
mục từ số #6 đến số #10. Phần lớn chưa quen với
Phương Pháp Cảm Nghiệm, nên nếu Vị Hướng Dẫn
không NHẪN NẠI thì hầu như muốn buông xuôi.
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(10). 9:55-10:40 (45’): Khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
xin Thánh Gia chứng giám, để Xin lỗi và Cảm Ơn
bạn đời. Đây là lúc khóa viên nhìn nhận mình có hình
ảnh Chúa (God's Form), nhưng vì tự ái nên hình ảnh
này bị lệch lạc (deformed), nay nhờ khiêm nhường
Xả Ra mà có thể sửa lại, chỉnh hình (reformed).

Việc làm theo Kinh Thánh "trần truồng mà không
hổ ngươi" là Đoàn Sủng của Chương Trình, và là điều
khó khăn trong Khóa, nên đòi hỏi Vị Mời Tự Nói
nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm để khôn ngoan,
thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.

Thoáng nhìn thì mục #5 đến #9 tưởng như không
cần, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó thiếu
Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc đó Khóa
giống như các cuộc hội thảo khác chứ không đi theo
Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.

Mục quan trọng nhất, số #10, lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.

Với thực tế khóa viên tới trễ (có khi trợ nguyền cũng
vậy), Nghi Thức Khai Mạc ngoại lệ, với Phương Pháp
Cảm Nghiệm cần làm quen dần, và với tâm trạng xã
giao, v.v., nên ít khi chấm dứt trước 11 giờ khuya. Do
đó lại càng cần thận trọng về thời giờ.

III. NỘI DUNG KINH THÁNH
VÀ DIỄN GIẢI TỐI THỨ SÁU

Vì phải dành thời giờ cho nhiều mục của Nghi
Thức Khai Mạc trong tối thứ Sáu, và như đã nói, khóa
viên thường đến trễ, nên thực tế phải gom việc hướng
dẫn Kinh Thánh và việc Trình bày lại làm một, nhờ
vậy mới có thời giờ cho mục quan trọng nhất, đó là
mục khóa viên lên Xả Cõi Lòng. Vậy theo Thời Khóa
Biểu của tối thứ Sáu thì Vị Hướng Dẫn làm hai mục
trước khi giải lao, đó là:
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(2). 7:50-8:10 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(3). 8:10-9:00 (50’): Diễn giải;
Thực tế của tối thứ Sáu, Vị Hướng Dẫn làm bốn việc

một lúc, đó là:
(1). Dùng Kinh Thánh làm Nền Tảng;
(2). Diễn Giải ba điểm con người đụng chạm nhiều
nhất trong đời sống hàng ngày;
(3). Áp dụng Phương Pháp Suy Niệm Kinh Thánh;
(4). Áp dụng Phương Pháp Ý Chí Cảm Nghiệm.
Để LÀM những điều trên đây thì Vị HD bắt đầu

theo nội dung như sau:
Xin quý anh chị mở xấp có hình Thánh Gia, cũng

gọi là xấp "A". Mở trang #1. Bài Kinh Thánh số #1,
trích sách Khởi Nguyên, chương 2, từ câu 18 đến câu 25.

Xin ĐỌC CHUNG. Đọc theo giọng đọc sách bình
thường để diễn tả Ý Chí Cương Quyết. Khi cần ngưng
thì tôi sẽ nói "Cảm Ơn".

Có ba điểm chính tối nay, nên đoạn KT được chia
làm ba phần. Bây giờ chúng ta đọc chung phần #1, từ
câu 18 đến hết câu 20.
Xin CHUẨN BỊ. (Ngưng vài giây:) BẮT ĐẦU!

[Mọi người đọc:]
18 Yavê Thiên Chúa đã phán: "Không tốt, nếu người

chỉ có một mình. Ta sẽ làm cho nó cái gì trợ giúp
đương đối với nó". 19 Và Yavê Thiên Chúa đã nặn ra
từ đất đai mọi thứ dã thú và mọi giống chim trời và
Người dẫn đến cho người để xem nó gọi làm sao. Và
mọi mạng sống, hễ người gọi sao thì tên là vậy. 20 Và
người đã đặt tên cho mọi thú vật và chim trời cùng
mọi dã thú. Nhưng phần người, người vẫn không gặp
được sự trợ giúp nào đương đối.

[Vị Hướng Dẫn nói "Cảm Ơn!" Mọi người ngưng
đọc.
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Cần lưu ý là việc đọc Kinh Thánh (KT) trong Khóa
có hai mục đích:

Thứ nhất, để khóa viên hiểu biết đoạn KT nói về
điều gì. Đây là mục đích thông thường khi đọc bất cứ
trang giấy nào.

Thứ hai, để khóa viên học tập, vừa đọc vừa tập
một phương pháp cụ thể để suy niệm với KT.

Vậy nếu Vị Diễn Giải hay Vị Hướng Dẫn KT
không làm theo những điều đã chia sẻ trong Tài Liệu
Căn Bản về Hướng Dẫn KT thì bên ngoài vốn đi hết
đoạn KT, nhưng bên trong không hết một phương
pháp để khóa viên tiếp tục sử dụng cả đời, theo châm
ngôn "Nếu cho tôi một con cá thì tôi ăn được một
lần lần, nhưng nếu tập cho tôi phương pháp bắt cá thì
tôi ăn được một đời, lại truyền tới nhiều thế hệ mai
sau".

[Sau sau khi ngưng ở câu 20 thì Vị HD nói theo nội
dung như sau:]

Thưa quý anh chị, đây là lần chia sẻ thứ nhất, dựa
trên đoạn KT vừa đọc để nhìn vào thực tế chiếm
nhiều thời gian nhất của những vợ chồng đang tuổi
làm việc.

Thực tế này được diễn tả trong câu chót là câu 20.
Vậy xin đọc lại câu 20. Bắt đầu:

Và người đã ĐẶT TÊN cho mọi thú vật và chim trời
cùng mọi dã thú. Nhưng phần người, người vẫn không
gặp được sự trợ giúp nào đương đối.

"Đặt tên" là có quyền làm chủ, thuộc sở hữu của
mình. Như nước Việt Nam là của người Việt, nên
người Việt có quyền đặt tên là thành phố Thăng
Long hoặc Hà Nội tùy ý.

Vậy mà Adong -đoạn KT trên nói về Adong- có
quyền "đặt tên" cho mọi chim trời, cá biển, thú rừng,
tất cả đều "của" Adong, cũng như cái xe hai cái nhà
là của tôi. Tôi càng có nhiều của cải thì tôi càng giầu
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có. Để xem Adong có nhiều của cải, xem ông giầu có
đến mức độ nào, thì tôi bắt đầu HỎI, và mời quý anh
chị TRẢ LỜI.
Việc "hỏi, thưa" có hai mục đích. Trước tiên để bầu

khí linh động, bớt buồn ngủ. Thứ hai để chuẩn bị cho
những VIỆC LÀM vì Khóa thay đổi đời sống nhờ mỗi
người dùng Ý Chí để LÀM nhiều hơn là chỉ nghe lý
thuyết, thụ động. Vì vậy Khóa có tính cách HỌC TẬP,
HỌC HÀNH hơn là học hỏi, bàn luận.

Tuy rất kính trọng từng người, nhưng tôi mời "hỏi,
thưa" rất đơn giản vì là Buổi đầu tiên.

Ngoài ra, có vị thông minh mau hiểu, có vị đơn sơ
hoặc cao tuổi, nên xin THA THỨ nếu tôi làm quý anh
chị ngột ngạt.
Vui lòng CHUẨN BỊ! Xin lấy Ý CHÍ để TRẢ LỜI

TO nhé! (NHIỆT TÂM, lòng HĂNG SAY của Vị Diễn
Giải cần biểu lộ qua CÁCH THỨC sống động chứ
không uể oải:)
— Adong làm chủ cả ba loại: Chim trời, cá biển, và
thú rừng, vậy Adong GIẦU hay NGHÈO?

(Một số trả lời "Giầu", một số trả lời chữ khác, còn
một số yên lặng hoặc lạnh lùng. Xin an tâm, đó là
phản ứng bình thường tối nay. Như đã nói, bầu khí
lịch sự nhưng hời hợt bên ngoài, ít hồn nhiên tin cậy
nhau, vì Khóa vừa bắt đầu, chưa có kết quả nào trên
khóa viên. Điều cần thiết là Vị Diễn Giải phải "giảng"
bằng thái độ chân thật cởi mở chứ không chỉ "giảng"
bằng lời nói. Vị DG nói tiếp:)
Vì Khóa chuẩn bị để có việc làm, nên việc làm tiếp

liền là xin mọi người giơ tay trái lên ngang vai, nhìn
vào lòng bàn tay của mình.

(Người giơ ngay, người ngập ngừng người khác cau
mày, v.v. Vị Diễn giải cần bình tĩnh, vững lập trường.
Hòa nhã nhưng cương quyết, xác tín nơi việc mình
mời. Thái độ của Vị DG rất quan trọng).
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Xin chuẩn bị để trả lời nhé:
— Ngày cưới, quý anh chị xỏ vào ngón thứ tư tay trái
cho nhau "Cái gì"?

(Quen hơn một chút, nên cũng trả lời to hơn:)
— Cái nhẫn! (Vị DG nói tiếp:)
— Cảm ơn quý anh chị thêm cởi mở hơn câu hỏi đầu.

Việc làm tiếp liền là mời quý ông hạ tay xuống, còn
quý bà vốn giơ tay lên! (Vị DG nhìn tay các bà để
tìm một chiếc nhẫn hột xoàn, rồi nói:)
— Trừ chị "X" vốn giơ tay, còn các quý bà khác xin
cũng hạ tay xuống. (Đợi giây lát cho các bà hạ tay rồi
nói tiếp:)
— Mời mọi người nhìn tay chị "X", xem nhẫn chị đeo
là nhẫn "Hột gì"?

(Bầu khí dần dần thoải mái nhờ cách thức và thái
độ của Vị DG, đồng thời khi mời một người cụ thể thì
dễ tạo chú ý hơn, nên lần này nhiều người dễ hồn nhiên
hơn:)
— Hột xoàn! (Chị "X" là NGƯỜI ĐẦU TIÊN CỦA
TOÀN KHÓA, nên chị có thể e ngại, vì vậy Vị DG cần
tinh ý, lựa người dễ dãi, nhất là cần nói ngay:)
— Xin cảm ơn chị "X". Vì là lần đầu tiên nên có thể
làm chị ngại. Xin chị bỏ qua cho nhé! Cách thức đang
làm là cách thức đưa dần tới việc cụ thể chứ không
lý thuyết trừu tượng. Cách thức này giúp tăng thêm
Ý CHÍ để thay đổi đời sống, nhiều hơn là tăng thêm
hiểu biết để phê bình "đúng, sai".

[Vị Diễn Giải đang làm bốn việc một lúc, đó là (1)
giải thích Kinh Thánh, (2) dùng việc làm thực tế, cụ
thể, (3) tạo bầu khí "thương yêu gần gũi" là Đoàn
Sủng của Chương Trình, và (4) đưa dần tới Phương
Pháp Cảm Nghiệm là Đoàn Sủng của Chương Trình.
Vị DG nói tiếp:]
— Thưa quý anh chị, mục đích của Khóa là thay đổi
đích thực trong đời sống, để nếu mình dễ ngủ thì nay
dễ ngủ hơn, hay mình đã hòa thuận thì nay hòa thuận
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hơn, cũng như vì mình thay đổi nên không bảo con
thay đổi mà chúng tự ý ngoan ngoãn hơn.

Để đạt được mục đích cụ thể như vậy, thì cách thức
cũng rất cụ thể. Ngoài ra, nhờ cụ thể mà quý anh chị
bớt buồn ngủ, thấy phấn khởi theo dõi và làm theo
những điều mời gọi.

[Vị DG ngắt một búp hoa nhỏ ở bình bông trên
bàn. Nếu không có bông thì xé chút giấy, vo lại nhỏ
bằng đầu đũa, rồi nói:]
— Giả thiết đây là một hột xoàn. Tôi sẽ nói giá của
hột xoàn này. Nếu rẻ qua "chưa được" thì quý anh
chị trả lời "Chưa được". Nếu tôi nói gần trúng thì trả
lời "Tạm được".
Nào! Tôi bắt đầu nói giá:
— Năm trăm? (Một số trả lời:)
— Chưa được! (Nói giá tiếp:)
— Ngàn rưỡi?
— Chưa được!
— Ba ngàn? (Người trả lời "Chưa được", người trả
lời "Tạm được". Vị DG nói tiếp:)
— Đây là cách thức để qua Adong mà mỗi người biết
mình cần tiền và làm tiền như thế nào.

Như thế chúng ta dùng đoạn Kinh Thánh về Adong
để biết bản thân mình, tức là chúng ta không chủ tâm
tìm hiểu ảnh hưởng của tiền đối với Adong mà tìm
hiểu ảnh hưởng của tiền đối với bản thân mình.

Tối nay Khởi đầu cuộc mổ xẻ tâm lý trong Khóa
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Mọi mổ xẻ để chữa
bệnh đều cần chính xác. Thí dụ thân xác có năm
chứng bệnh: đau bao tử là một, phổi có nước là hai,
thận có sạn là ba, mạch máu bị tắc nghẽn là bốn,
sụn xương sống bị bể là năm. Nếu mổ liền một lúc cả
năm cơ quan thì mình sống ở đời… sau, chứ không còn
sống ở đời này. Cũng vậy về tâm lý, nếu muốn thần
kinh thoải mái chứ không căng thẳng thì cần mỗi lúc
giải phẫu một điểm mà thôi.
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Vậy giả thiết một người trong chúng ta, thí dụ ông
"Y" (chỉ vào một người ngồi gần để cách thức Vị DG
nói được "cụ thể, chính xác" như mình giải thích ở
trên). Ông "Y" trúng số độc đắc, được khối hột xoàn to
bằng cái bàn này (chỉ vào Bàn Thờ Thánh Giá rất "cụ
thể, chính xác") và hoàn toàn đặc.

Bây giờ tôi lại nói giá, và trả lời "Chưa được", rồi
"Tạm được" như trên nhé. Nào!
— Ba triệu?
— Chưa được!
— Ba trăm triệu?
— Chưa được!
— Ba tỷ?
— Tạm được!
— Một khối hột xoàn mà trị giá ba tỷ, trong khi
Adong đặt tên, làm chủ tất cả chim trời, cá biển, thú
rừng, vậy Adong giầu hơn hay nghèo hơn ba tỷ?
(Nhiều khóa viên trả lời:)
— Giầu hơn!
Như vậy Adong có dư đầy vật chất, không phải

thiếu thốn. Do đó Chúa cũng không cấm chúng ta
thu tích vật chất, tiền bạc. Nhưng chúng ta cần thận
trọng về tiền bạc, vì hàng ngày mỗi người trong lứa
tuổi làm việc tốn thật nhiều thời giờ cho tiền bạc.
Chúng ta cùng nhìn xem:
— Đi làm từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, nghĩa là mỗi
ngày tốn 14 tiếng đồng hồ vì?
— Tiền!
— Làm chả giò đem bán vì?
— Tiền!
— Làm chủ cửa tiệm hay đi làm công vì?
— Tiền!
— Lúc nào cũng than "Bận lắm. Bận lắm", không có
giờ cho chồng hay cho vợ con, vì chỉ có giờ cho?
— Tiền!
— Không có giờ cho cha me theo Chứ Hiếu vì chỉ có
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giờ cho?
— Tiền!
— Bỏ lễ Chúa Nhật, không có giờ giúp việc Nhà Thờ,
không có giờ làm việc tông đồ, vì chỉ có giờ cho?
— Tiền!

Bắt đầu Khóa mà nói đến tiền, vì như vừa nói ở
trên, thực tế "hằng ngày mỗi người trong lứa tuổi làm
việc rất tốn nhiều thời giờ cho tiền bạc".

Không thể khinh chê tiền bạc, nhưng cần thiết là
làm sao giữ được QUÂN BÌNH để vừa dành thời giờ
cho tiền, vừa dành thời giờ cho tình nghĩa đời này với
người ruột thịt và với mọi người, nhất là dành thời giờ
cho tình nghĩa đời đời chứ không chỉ một đời, kẻo
Chúa cảnh cáo "được lợi lãi cả thế gian mà mất linh
hồn nào được ích gì" (Mt. 16:26)
Có ba giải thích dựa trên Kinh Thánh, chúng ta

vừa xong giải thích thứ nhất về tiền bạc. Giờ đây
chúng ta Chuẩn bị đọc tiếp từ câu 21 đến câu 24 .
Xin CHUẨN BỊ. (Ngưng vài giây:) BẮT ĐẦU!

21 Và Yavê Thiên Chúa đã giáng xuống trên người
một giấc tê mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Người
đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lắp thịt vào.
22 Và trên sườn đã rút từ người, Yavê Thiên Chúa đã xây
thành người đàn bà. Đoạn Người dẫn đến với người.
23 Và nó đã nói: "Phen này, nàng là xương từ xương
tôi, thịt từ thịt tôi. Nàng sẽ đội danh là ‘đàn bà’, vì đã
được rút tự đàn ông. 24 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cha
mẹ và khắn khít với vợ mình và chúng sẽ nên một
thân xác.

[Vị Hướng Dẫn nói "Cảm Ơn!" Mọi người ngưng
đọc. Vị HD nói theo nội dung như sau:]
Vì câu 24 là nòng cốt cho lần chia sẻ này, nên xin

đọc lại (Mọi người đọc:) 24 "Bởi thế mà đàn ông sẽ
lìa cha mẹ và khắn khít với vợ mình, và chúng sẽ nên
một thân xác". (Vị DG giải thích:)
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Thưa quý anh chị, sau việc làm tiền, thì đời sống
hạnh phúc hay không, là nhờ mỗi người biết sống
thực tế hay mơ mộng. Người điên là người mơ mộng,
ý nghĩ không sát thực tế. Người đó nhớ tiếc điều tốt
đẹp trong quá khứ, hoặc ước mong điều tùy thuộc
tương lai, mà chối bỏ điều hiện đang xảy ra. Bắp thịt,
hơi thở và cơ thể của người đó bị co quắp, lệch lạc
vì ý nghĩ của người đó lệch lạc.

Nếu người điên đau chỗ nào thoa dầu chỗ đó, thì
bắp thịt chỉ hết co quắp trong chốc lát rồi lại co quắp
hơn. Vậy nếu muốn cứu chữa thì cần giúp cho ý nghĩ
của người điên được thực tế chứ không mơ mộng về
quá khứ hay tương lai.
Tương tự như cứu chữa người điên trên đây, nếu

vợ chồng muốn "nên một thân xác" thì cần nhìn vào
tâm lý mình, xem mình thực tế hay mơ mộng. Một
người có thể mơ mộng về thể lý, tài sắc, và về tuổi tác
của bạn trăm năm.

*1. Trước tiên, để "nên một thân xác" thì cần nhìn
vào mình, để xem mình mơ mộng hay thực tế về cơ
thể của bạn đời.

Như đã thưa với quý anh chị, việc tôi giải thích
Kinh Thánh tối nay có bốn mục đích, đó là (1) hiểu
thêm Lời Chúa, (2) hiểu thêm về tâm lý, (3) tạo bầu
khí "thương yêu gần gũi" là Đoàn Sủng của Chương
Trình, và (4) chuẩn bị Ý Chí để Thay Đổi Đời Sống
bằng Việc Làm, vì vậy tôi vừa nói vừa làm.

Việc làm ngay lúc này là chúng ta cùng nhìn vào
anh "X" và chị "Y".

[Lựa một cặp "dễ tính" ngồi ở chỗ thuận tiện, vợ
chồng cao thấp khác nhau. Cầm tay kéo nhẹ, bình
thường thì họ sẽ vui vẻ đứng lên. Nói "bình thường"
vì đôi khi "bất thường" có cặp không đứng lên, lúc đó
Vị DG cần bình tĩnh cảm ơn và hồn nhiên tiến sang
cặp khác chứ không buông xuôi bỏ cuộc.
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Việc lựa chọn một cặp đứng lên mất 15 hay 20
giây, nếu lâu hơn thì bầu khí ngột ngạt chứ không
hồn nhiên. Sau khi một cặp đứng lên thì Vị DG nói
tiếp:]

Thực tế thân thể anh X cao hơn hay thấp hơn chị
Y? (Vị DG cần tinh ý để lựa chọn cặp vui vẻ, có chiều
cao khá chênh lệch, nhờ vậy mọi người dễ trả lời.
Việc "hỏi-thưa" là cách giúp cho bầu khí cởi mở,
chuẩn bị để khóa viên dễ lên Xả Cõi Lòng. Nhờ tạo
bầu khí cởi mở và thái độ của Vị DG hồn nhiên mà
đa số khóa viên sẽ vui vẻ trả lời:)
— Cao hơn!
— Thí dụ anh X và chị Y đi ăn cưới, mà anh X nói
"Giá em cao thêm chút nữa!", thì câu "Giá em cao
thêm" chứng tỏ anh X chấp nhận thực tế, hay anh
mơ mộng điều không có?"
— Mơ mộng!
— Vậy khi nói "Giá thế này, giá thế nọ" thì mình mơ
mộng hay thực tế? (Nhiều người trả lời:)
— Mơ mộng!
— Khi mơ mộng thì thực tế anh X dễ vui vẻ hay bực
tức với vợ? (Con người mau quên, nên nếu muốn
khóa viên lặp lại tiếng nào thì để tiếng đó ở sau cho
dễ nhớ:)
— Bực tức!
— Khi bực tức với người khác thì thần kinh của mình
thoải mái hay căng thẳng?
— Căng thẳng!
— Nói khác đi, khi mình mơ mộng, mình đòi hỏi điều
người khác không có, thì người khổ trước hay mình
khổ trước?
— Mình khổ!
— Vậy để vợ chồng "nên một thân xác" mà thực tế
thân xác này "thon thon mũm mĩm", thân xác kia
"mập mạp que tăm" thì mình cần "có hoa mừng hoa,
có nụ mừng nụ", chứ "Đừng đứng núi này trông núi nọ!"
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Nào, xin cùng nói to:
— Đừng đứng núi này trông núi nọ!

[Khóa viên lặp lại câu Vị DG đã nói rồi, đó là cách
"xác nhận để thêm các tín - Confirmation for more
conviction", theo châm ngôn "Nhân đức là do thói
quen, mà thói quen là do lặp đi lặp lại". Căn bản của
Khóa là việc làm cụ thể truy có dùng tri thức, vì vậy
khóa viên khó làm cụ thể nếu Vị DG không làm cụ
thể. "Làm cụ thể" ở đây là những hỏi-thưa, những
thỉnh mời các cặp, những đứng lên, ngồi xuống của
Vị DG và của khóa viên.]

*2. Thứ hai, để "nên một thân xác" thì cần nhìn
vào mình, để xem mình mơ mộng hay thực tế về tài
sắc của bạn đời.

** Thí dụ vợ cố gắng "hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn" (Mt. 22:37), nhưng chỉ làm được bánh bèo
chứ không làm được bánh xèo, thì chồng cần vui vẻ
ăn bánh? (Ngưng giây lát. Một số người trả lời:)
— Bánh bèo! (Vị DG nói tiếp:)
— Chứ không "lèo nhèo" đòi ăn bánh?
— Xèo! (Nhiều người cười. Vị DG tiếp:)
— Nếu chồng so sánh: "Chị Tư vừa biết làm bánh
xèo vừa biết làm bánh bèo! Bánh chị làm ngon hơn
bánh em làm nhiều!", thì việc chồng so sánh là cách
giết chết con tim "thương yêu gần gũi" của vợ.

Khi vợ đi làm hay giao tiếp với bên ngoài, thì những
người đàn ông khác nói với vợ một cách cộc cằn hay
ngọt ngào? (Nhiều người trả lời:)
— Ngọt ngào! (Vị DG hỏi tiếp:)
— Mọi người, nhất là nữ giới, ưa thích lời cộc cằn
hay lời ngọt ngào?
— Ngọt  ngào!
— Vậy nếu vợ nhớ người bên ngoài nói lời ngọt ngào
với mình, có ý nghĩ ngoại tình, thì vợ phải chịu trách
nhiệm về đời mình, nhưng vì chồng so sánh và nói
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cộc cằn, nên chồng đã là căn cứ cho vợ mất chung
thủy!

** Đến lượt chồng cố gắng "hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn" (Mt. 22:37), nhưng cuối tháng chỉ đưa
cho vợ được ngàn rưởi, mà vợ lại so sánh: "Sao anh
thua kém thế? Anh Ba vừa làm vừa chơi cũng đưa
cho vợ ba ngàn mỗi tháng!"

Khi chồng đi làm hay giao tiếp với bên ngoài, thì
những người đàn bà khác nói với chồng một cách cộc
cằn hay ngọt ngào? (Nhiều người trả lời:)
— Ngọt ngào!(Vị DG hỏi tiếp:)
— Mọi người, kể cả đàn ông, ưa thích lời cộc cằn hay
lời ngọt ngào?
— Ngọt ngào!
— Vậy nếu chồng nhớ người bên ngoài nói lời ngọt
ngào với mình, có ý nghĩ ngoại tình, thì chồng phải
chịu trách nhiệm về đời mình, nhưng vì vợ so sánh và
nói cộc cằn, nên vợ đã là căn cớ cho chồng mất chung
thủy!

Để vợ chồng "nên một thân xác" thì tuyệt đối
không so sánh bạn đời với người khác về khả năng,
trí thông minh, cũng như nhan sắc, áo quần, dáng đi,
cử điệu, v.v. Nói chung, so sánh là mơ mộng chứ
không thực tế, nên không giúp nhau "thương yêu gần
gũi" mà biến nhau thành oán hờn xa cách.

Thật ra, cần tránh loại so sánh tiêu cực, làm chạm
tự ái, mất mặt bạn đời. Còn so sánh tích cực, ngưỡng
mộ khả năng, làm tăng thêm hãnh diện cho bạn đời,
thì đó là việc nên làm, và việc so sánh tích cực này
trở thành việc khâm phục, appreciation.

Vậy thay vì so sánh tiêu cực, thì cần nhận "Được
tới đâu hay tới đó". Nào xin lặp lại (Ngưng giây lát.
Nhiều người sẽ trả lời:)
— Được tới đâu hay tới đó!
— Khi tôi nói "Một!" thì trả lời "Đừng đứng núi này
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trông núi nọ", và khi tôi nói "Hai!" thì trả lời "Được
tới đâu hay tới đó" nhé!
Nào: "Một"!
— Đừng đứng núi này trông núi nọ!
— Hai!
— Được tới đâu hay tới đó! (Vị DG cần cư xử cho
thích hợp, "lựa chiều" lặp lại vài lần cho thành thói quen
để có nhân đức", và tạo bầu khí "thương yêu gần gũi")

*3. Thứ ba, để "nên một thân xác" thì cần nhìn
vào mình, để xem mình mơ mộng hay thực tế về tuổi
tác của bạn đời. (Vị DG lựa một cặp trẻ, làn da phẳng
phiu, và một cặp già, làn da "méo mó", thí dụ anh chị
Xuân & Hạ, và ông bà Tin & Cậy, rồi hỏi:)
— Thưa quý anh chị, ông bà Tin & Cậy cưới lâu năm,
tuổi cao, còn anh chị Xuân & Hạ, cưới ít năm, tuổi
trẻ. Vậy làn da của anh chị Xuân & Hạ tương đối
méo mó hay phẳng phiu? (Nhiều người trả lời:)
— Phẳng phiu!
— Còn làn da của ông bà Tin & Cậy phẳng phiu hay
méo mó?
— Méo mó! (Dùng tiếng "méo mó" để dễ nhớ vì nghe
"kỳ kỳ", và để đưa tới kết luận ở dưới. Sau câu trả lời
thì Vị DG quay qua ông bà Tin & Cậy:)
— Thưa ông Tin, ngày xưa còn trẻ bà cũng phẳng
phiu hơn cả chị Hạ nữa! Tuy nay tuổi tác có thay đổi
hình dáng bên ngoài, nhưng tấm lòng bên trong ông
vốn cầu nguyện để bà sống lâu trăm tuổi, hay mong
bà mau về… chầu Chúa? (Ông Tin có thể ngập ngừng,
nhưng sẽ trả lời:)
— Sống lâu!
— Đúng thế, vì tuổi tác mà hình hài thay đổi nhưng
Vốn "nên một thân xác", nên ông bảo anh chị Xuân
& Hạ: "Phẳng phiu là của ‘mày’! ‘Tao’ cầu cho ‘mày’
giữ gìn chung thủy. Còn méo mó là của ‘tao’ thì ‘tao’
giữ lấy! Vì vậy ‘tao’ cầu nguyện để Chúa cho bạn ‘tao’
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tuy méo mó nhưng sống lâu trăm tuổi với ‘tao’!"
Thưa quý anh chị, sau câu số #1 là "Đừng đứng

núi này trông núi nọ", câu số #2 là "Được tới đâu hay
tới đó", thì câu số #3 này nghe kỳ cục nhưng cần chấp
nhận để tuổi tác không cản trở vợ chồng sống theo
lời Kinh Thánh "nên một thân xác. Câu số # 3 này
là... "Méo mó có hơn không!". Chỉ khi chấp nhận "có
hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ", và cố gắng trau dồi
điều mình hiện có thì mới thực tế an vui, chứ không
mơ mộng căng thẳng.

Chúng ta đọc để chia sẻ lần thứ ba là lần chót của
tối thứ Sáu này. Lần thứ ba chỉ còn một câu, đó là
Khởi Nguyên, chương 2, câu 25.
Nào, xin CHUẨN BỊ. (Ngưng vài giây:) BẮT ĐẦU!
(Mọi người đọc chung:)
25 Và cả hai đều trần truồng, người và vợ nó, mà
chúng không hổ ngươi.

[Vị Hướng Dẫn nói "Cảm Ơn!" Mọi người ngưng
đọc. Vị HD nâng cao Tượng Chuộc Tội cho mọi
người trông thấy, rồi nói theo nội dung như sau:]
Chúng ta nhìn Tượng và thấy có khố quanh mình

Chúa. Nhưng thực tế khi Chúa chết trên Thập Giá
thì có khố hay không khố? (Nhiều người trả lời:)
— Không khố!
— Như vậy là Chúa "che kín" hay "trần truồng"?
— Trần truồng!
— Và Chúa có hổ ngươi hay không hổ ngươi?
— Không hổ ngươi!
— Còn nếu chúng ta bị trần truồng trước công chúng
thì chúng ta không hổ ngươi hay có hổ ngươi?
— Có hổ ngươi!
— Như thế, chúng ta có hổ ngươi, vì chúng ta có tội.
Còn Chúa không hổ ngươi vì?
— Chúa vô tội!
— Mọi tội chúng ta phạm đều quy về tội nguyên tổ,
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đó là tội?
— Kiêu ngạo!
— Vì kiêu ngạo nên mỗi người đều dễ tự ái, tự cao,
tự đại, tự đắc, v.v., nên đưa tới tự?
— Tự tử!
— Để tránh mình giết mình, tự tử, thì mình cần đi
ngược với kiêu ngạo, nghĩa là cần có lòng?
— Khiêm nhường!
— Mà khiêm nhường là "trần truồng mà không hổ
ngươi" như đang tâm niệm. "Trần truồng" tức là "Có
nói có, Không nói không" (Mt. 5:37), là không che đậy,
không thớ lợ, là thật lòng (1) BIẾT lỗi, (2) NHẬN lỗi,
(3) XIN lỗi, và (4) SỬA lỗi.

Như quý anh chị đã nghe khi khai mạc Khóa,
"Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi"
là điều kiện căn bản để tham dự Khóa cho có ích lợi.
Lý tưởng là đừng phạm lỗi, nhưng không thể hết lỗi
vì mình không toàn hảo, nên chỉ còn cách mình thật
lòng XIN LỖI và cố gắng Sửa lỗi hơn.
Trước khi kết thúc phần Kinh Thánh và Trình bày

trong tối đầu tiên này, tôi xin ôn lại ít điều nền tảng.
Trước tiên, về hình thức thì (1) Khóa nhấn mạnh

tới Ý Chí Thực Hành hơn là Tri thức trừu tượng, vì
vậy (2) Cách thức trình bày tuy có giúp thêm hiểu biết,
nhưng mục đích chính là đưa tới VIỆC LÀM CỤ
THỂ để thay đổi đời sống. Nói chung lại, Khóa hướng
về HỌC TẬP, HỌC HÀNH hơn là học hỏi, bàn luận.

Về nội dung thì tối nay nói về (1) việc làm ăn, tiền
bạc, vì đây là việc chiếm nhiều thời giờ nhất trong
đời sống hàng ngày. Không thể tránh được tiền, cần
kiếm tiền, nhưng phải cẩn thận kẻo tiền làm mờ tối
lương tâm. (2) Điều thứ hai là nếu muốn sống an vui
chứ không buồn bực thì cần thực tế chứ không mơ
mộng. Nhiều người điên vì sống với những điều mình
mơ ước chứ không chấp nhận thực tế mình đang có.
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Mỗi lần so sánh tiêu cực bạn đời với người khác thì
đó là mơ mộng chứ không thực tế. (3) Điều thứ
ba là cần đi ngược với kiêu ngạo tự ái để sống Khiêm
Nhường. Nhờ khiêm nhường mà mình dễ vui vẻ với
người nên người cũng vui vẻ với mình. Để thật lòng
Khiêm Nhường thì cần Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và
Sửa lỗi.

Những điều vừa trình bày chỉ là chuẩn bị. Phần
quan trọng nhất của tối nay cũng như của các Buổi
khác là phần thực nghiệm sau khi giải lao. Giờ đây
mời quý anh chị ra giải lao để chuẩn bị cho phần ích
lợi hơn sắp tới.
Chú thích: Vị Diễn Giải có thể không ưa cách thức

mà linh mục sáng lập đã dùng trên 10 năm đầu, cho
đến khi Chương Trình lan rộng tại nhiều tiểu bang
Hoa Kỳ cũng như tại Canada,  Âu châu và Úc châu.

Dẫu dùng cách thức nào thì tối thứ Sáu cũng cần
đạt được bốn điều đã nói tới, đó là:
(1). Giải thích Kinh Thánh;
(2). Có việc làm thực tế, cụ thể ngay khi trình bày để
chuẩn bị khóa viên sẽ tự làm lấy;
(3). Tạo Bầu Khí "thương yêu gần gũi". Khí trong
lành thì dễ thở, còn khí nồng nặc thì sinh bệnh. Cũng
vậy, nếu Vị Diễn Giải không tạo ra Bầu Khí Cởi Mở,
Thành Thật, thì khóa viên sẽ khép kín, xã giao, không
đưa tới Xả Cõi Lòng, lúc đó Khóa sẽ tương tự như
các cuộc hội thảo bình thường, không còn cá tính,
mất Đoàn Sủng của Chương Trình;

Bầu Khí tiến triển rất nhiều từ tối thứ Sáu tới chiều
Chúa Nhật không phải do ngẫu nhiên, mà do tìm hiểu
và thích ứng của từng người chịu trách nhiệm trong
Khóa, từ Vị Hướng Dẫn Kinh Thánh, Vị Diễn Giải,
Vị Mời Tự Nói, cho tới từng trợ nguyền. Không chủ
tâm tạo Bầu Khí trong Cầu Nguyện thì khó đưa tới
kết quả lớn lao cho khóa viên.
CTTTHNGĐ
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(4). Đưa dần tới Phương Pháp Cảm Nghiệm của Ý
Chí Thực Hành, nhiều hơn của lý trí phê bình "đúng,
sai".

Tóm lại, Vị Diễn Giải có thể đưa ra nội dung khác
với nội dung trên, nhưng phải tổng hợp được bốn
điểm, là Kinh Thánh, thực tế, bầu khí cởi mở, và
Phương Pháp Cảm Nghiệm, để khóa viên tích cực làm
chứ không nghe thụ động. Nhắc lại rằng việc đặt câu
hỏi để tìm hiểu là điều tốt nhưng vì thời giờ có hạn,
làm việc này thì bớt việc khác, nên đành không
hỏi-thưa" theo tri thức để có thời giờ cho việc "giải
thích-thực hành" theo ý chí.

Thực ra Phương Pháp Cảm Nghiệm tha thiết mời
gọi khóa viên nói, nhưng không nói chỉ vì muốn thêm
tri thức trừu tượng, mà nói vì khiêm nhường Xả Ra
để thêm "yêu thương gần gần gũi", để thêm Ý CHÍ
"làm như Thầy đã làm" (Jn. 13: 15).

Khóa viên thay đổi nhiều ít là tuỳ theo Bầu Khí vị
hướng dẫn tạo ra cho mỗi Buổi, nhất là cho Buổi đầu
tiên này. Do đó vị hướng dẫn cần Cầu Nguyện để
Cách Thức nói năng cư xử của mình tỏa ra sự hồn
nhiên chân thật, khiêm nhường cởi mở, đi đúng theo
phương pháp cảm nghiệm.🔲
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Trình bày (presentation) là nói
lý thuyết theo kiến thức mình biết,
còn dẫn chứng hay diễn tả (demonstration)
là "KHIÊM NHƯỜNG NÓI RA SỰ YẾU ĐUỐI
MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU"
của bản thân mình,
mình đã áp dụng thế nào điều mình hiểu biết,
và vì là người yếu đuối
nên mình còn sai lỗi,
còn khiếm khuyết nào?

Vậy Đoàn Sủng "việc làm"
của Chương Trình là
Đoàn Sủng Diễn Tả (Demonstration)
nhiều hơn trình bày (presentation).
Nói gọn lại, phương pháp Chương Trình
dùng trong Khóa và mọi sinh hoạt
là "Diễn Tả bằng Việc Làm",
như Chúa "đã LÀM gương cho các con,
để các con cũng LÀM như Cha đã LÀM
CHO CÁC CON" (Jn. 13: 15).

(Trang 45-46)
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Chương 20

Diễn Giải Sáng Thứ Bẩy:
GIỮA LÒNG ĐỜI,

Vợ Chồng Khác Biệt, Làm Sao Hòa Hợp?

Tài liệu này trình bày năm mục, đó là:
I. Bầu Khí của Buổi;

II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;
III. Tài liệu cần đọc TRƯỚC KHI trình bày;
IV. Tài liệu TRONG KHI trình bày
V. Giải tỏa thắc mắc.

I. BẦU KHÍ SÁNG THỨ BẨY

Bầu khí chung còn lịch sự xã giao, chào hỏi theo
hình thức nhiều hơn là theo chân thật cởi mở. Ngoài
ra đêm thứ Sáu đi ngủ trễ, nhiều cặp có khi lại cãi
nhau vì nhiều lý do, từ vật dụng lộn xộn cho đến giấy
tờ ly dị để sẵn, v.v.

Còn tâm lý thường là chờ đợi, chiến đấu, có khi
CTTTHNGĐ
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rất đau đớn.
Chờ đợi là tâm lý của người đạo đức, vợ chồng

thương nhau, nhưng vì mới qua một chiều thứ Sáu
và diễn tiến Sáng Thứ Bảy của Giờ kinh sáng, linh
an, và Kinh Thánh, chưa kịp thấm nhiễm, nên còn
hoang mang, chưa biết Khóa đưa mình tới đâu.

Loại thứ hai là tâm lý chiến đấu vì một đàng muốn
giữ những suy nghĩ cũ, nhưng đang khác lại thấy
những cảm nghiệm mới của mình và của các anh chị
em cùng khóa có vẻ ích lợi hơn, nên mình chưa dứt
khoát lựa đàng nào.

Loại thứ ba là tâm lý đau đớn nếu trước đây mình
đã phản bội bạn đời hay mình bị phản bội.

Nói chung, bầu khí và tâm lý sáng thứ Bẩy còn
phức tạp, đòi hỏi nhiều CẦU NGUYỆN và Cố Gắng
về phía người nói cũng như người nghe. Căn bản để
khóa viên thay đổi là kiên tâm nhẫn nại kết hợp với
Chúa, mình sẵn sàng nói ra lời Xin Lỗi kể cả khi mình
chủ quan nghĩ rằng mình không có lỗi, v.v.

II. THỜI GIỜ SÁNG THỨ BẨY

Thiếu thận trọng thì không đủ thời giờ cho 12 mục
trong sáng thứ Bẩy như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng Hy Sinh con trao tặng là..."

Vì sáng nay nhiều khóa viên còn khép kín, nên
việc trợ nguyền "nói ra" cần thiết để xin Ơn, mà còn
cần thiết để tạo Bầu Khí cho khóa viên dễ "Xả Ra".
(2). 8:00-8:50: Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song
Nguyền,

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh của mình].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
CTTTHNGĐ
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(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải, thường chia làm hai
phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi,
không phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến
để tâm lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng, bình
an HƠN;
(8). 10:50-11:00 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình
HƠN.
(9). 11:00–11:05 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ
và khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi";
(10). 11:05-11:10 (5’): Cách thức giúp khóa viên
"thuộc lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường
xả ra để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.
(11). 11:10-11:20 (10’): Mời gọi theo phương pháp
phân biệt thần loại của Thánh I-nha-xiô, để khóa
viên tình nguyện lên Xả Cõi Lòng.
(12). 11:20-12:00 (40’); Khóa viên thực sự khiêm
nhường lên Xả Cõi Lòng, có Thánh Gia chứng giám,
để nói với bạn trăm năm rằng mình Xin lỗi và Cảm
Ơn, nghĩa là nhìn nhận bạn có hình ảnh Chúa như
mình. Cách thức Xả Cõi Lòng sáng thứ Bẩy có nhiều
điểm khác với tối thứ Sáu, nếu không thận trọng thì
làm giống nhau, vừa giảm ích lợi vừa nhàm chán.

Đây là Đoàn Sủng hay là Đặc điểm của Chương
Trình, và là điều khó khăn trong Khóa, nên cũng đòi
hỏi người hướng dẫn nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm
để khôn ngoan, thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.
CTTTHNGĐ
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Các mục từ số #7 đến số #11 tưởng như không
cần thiết, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó
thiếu Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc
đó Khóa giống như các cuộc hội thảo khác chứ không
đi theo Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.

Mục quan trọng nhất, số #12, lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.

III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC
TRƯỚC KHI DIỄN GIẢI

SÁNG THỨ BẨY

Xin đọc ba tài liệu kể tên dưới đây TRƯỚC KHI
đọc tài liệu thứ tư về Nội Dung Giảng Huấn Sáng
Thứ Bẩy. Dẫu có lý do chính đáng như bận việc bất
ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể ĐỌC và
CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin tự ý tạm
ngưng, nhường cho người khác trình bày lần này rồi
mình sẽ trình bày lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước
khi đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Đoàn Sủng của Chương Trình TTHNGĐ, chương 2;
(2). Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chủ Đề mình
trình bày, chương 15, tr. 326-328;

Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh
thì mình dựa vào lời của mình nhiều hơn vào Lời Chúa;
(3). Tài liệu Căn Bản về Diễn Giải, chương 4.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin LÀM theo những hướng dẫn đây.
Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị
đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên có thể
không ưa.
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IV. Chủ Đề Sáng Thứ Bẩy:
GIỮA LÒNG ĐỜI,

Vợ Chồng Khác Biệt Nhau, Làm Sao Hòa Hợp?
[Có 40 hay tối đa 45 phút, trong khi thường là hai

cặp trình bày sáng Thứ Bẩy, nên cần rất thận trọng
kẻo lấn sang giờ khác]
Dưới đây là MỘT MẪU Diễn Giải, có những điểm

không thể thay đổi và có những điểm tùy ý thay đổi
miễn sao không sai lạc ra ngoài Chủ Đề của Toàn
Khóa, Toàn ngày, và của Toàn Buổi.

Cặp thứ I (20’ - 25’ ) có thể bắt đầu như sau:
Thưa quý anh chị, căn cứ trên đoạn Kinh Thánh

làm Nền Tảng cho Cảm Nghiệm GIỮA LÒNG ĐỜI
sáng thứ Bẩy này, để "yêu mãi đến cùng" thì cần tìm
hiểu ít là năm điểm: Thứ nhất, mình muốn gì trong
đời sống hàng ngày và mình làm gì để đạt tới điều
mình muốn? Thứ hai, bảo rằng "vợ chồng là một"
như vậy còn sự khác biệt giữa đàn ông với đàn bà
không? Thứ ba, cần cư xử thế nào để hằng ngày vợ
chồng tôn trọng chứ không cưỡng bức nhau? Thứ tư,
việc phá thai, ngừa thai, và tiền bạc giữa vợ chồng.
Thứ năm, thắc mắc có thể đặt ra, đó là những trình
bày này đưa tới mục đích gì?

Bây giờ vợ chồng (em, tôi) xin chia sẻ ba mục đầu.
A. Thường Ngày Mình MUỐN GÌ?

Và mình LÀM GÌ để đạt tới điều mình muốn?
(#8 phút trong 25’)

1. Mình MUỐN GÌ trong đời sống hàng ngày? (#4
phút) Nếu tôi lái xe ra chợ để mua sữa cho con, thì
điều tôi muốn có phải là lái xe, hay là sữa không?
Thật ra, tôi muốn con khỏe mạnh vì thương con, còn
xe và sữa là hai phương tiện tôi dùng để đạt mục đích
thương con mà thôi.
Cũng vậy, mục đích đời sống vợ chồng là yêu thương,
CTTTHNGĐ
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lại "yêu mãi đến cùng", còn các việc khác là phương
tiện để đạt tới tình yêu tôi muốn trao cho bạn đời.

Thực tế nhiều vợ chồng căng thẳng vì sa lầy vào
phương tiện rồi quên mất mục đích yêu nhau, nên
gây ra cay đắng cho nhau.

Thí dụ đây là anh Xuân (cầm tay, mời một người
chồng đứng lên. Không buộc phải làm như đang gợi ý,
nhưng nếu TẬP để LÀM như vậy thì đó là tạo Bầu
Khí "Thương Yêu Gần Gũi" ngay khi trình bày, nhờ
vậy đến mục thứ 12, các cặp dễ lên Xả Cõi Lòng HƠN),
anh nói rằng yêu vợ là chị Hạ (mời để vợ đứng lên
cạnh chồng), lại "yêu mãi đến cùng", nhưng anh Xuân
chú ý đến cái ly bị bể nên la gắt chị Hạ, nói lời cộc
cằn trong khi chị vô tình đánh rơi chứ không cố ý.
Hoặc trái lại, chị Hạ lải nhải, muốn anh Xuân phải
mua sắm vật dụng theo ý chị, v.v., thì anh Xuân và
chị Hạ đã tạo ra cay đắng bên nhau, quên rằng các
việc hằng ngày là phương tiện để đạt mục đích vợ
chồng yêu thương chứ không phải để bắt bẻ nhau.

[Thí dụ nào cũng được, nhất là thí dụ giữa vợ chồng
mình, miễn sao giúp khóa viên đạt Mục Đích chứ
không căng thẳng vì Phương Tiện, đồng thời tạo Bầu
Khí "Thương Yêu Gần Gũi", chuẩn bị cho khóa viên
dễ Xả Ra.

Nên đọc thêm trong bộ sách Vợ Chồng Căng
Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? Cách dễ dàng là coi mục
lục xem chương nào hợp hơn, thí dụ chương 4 "Nhận
mình có phần chìm ẩn là cách giúp mau hòa hợp (tr.
111-142); chương 6 "Căng thẳng vì muốn được ngay"
(tr. 173 - 202); ch. 12 "Làm thế nào để vợ chồng cãi
nhau mà yêu nhau?" (tr. 359 - 391); hay ch. 14: "Năm
cách bực tức mà không hại" (tr. 425 - 454), v.v.

Sau khi vị diễn giải đọc thì chỉ cho khóa viên biết để
họ cũng đọc, vì nguyên tắc của Khóa là "Gợi Ý Tìm
Hiểu" chứ không thể trình bày tất cả, và đó là lý do có 17
cuốn sách tâm lý giáo dục cho Chương Trình TTHNGÐ].
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2. Mình LÀM GÌ để đạt tới điều mình muốn? (#4
phút) Mỗi lần mình bị chạm tự ái, cho rằng bạn nói
như vậy là sai, làm cử chỉ nọ là có ý dằn mặt mình,
hoặc im ỉm không nói là chủ tâm khinh bỉ, coi thường
mình, v.v., thì đó là mình lại sa lầy vào phương tiện,
xét đoán từng cử chỉ nhỏ nhặt để hành hạ bạn đời,
mà quên mất mục đích chính yếu của GIỮA LÒNG
ĐỜI là "yêu mãi đến cùng" theo lời Chúa dạy trong
đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho sáng thứ Bẩy này.

Vậy để đạt mục đích yêu mãi đến cùng thì cần
nhận chứ không chối rằng vợ chồng khác nhau về
hình dáng thế nào thì cũng khác nhau như thế về tâm
tính, sở thích, và cách thức cư xử, do đó nếu muốn
thêm hòa hợp bớt căng thẳng, thì cần tôn trọng khác
biệt, đồng thời tìm cách dung hòa chứ không độc tài
thôn tính nhau.

B. Bảo rằng "vợ chồng là một"
như vậy còn sự khác biệt

giữa đàn ông với đàn bà không?
(8 phút trong 25 phút)

Có một châm ngôn đáng lưu ý, đó là "Hợp nhất
trong khác biệt" hay là "Khác biệt nhưng hợp nhất
("Unity in diversity", or "Different but united"). Thí
dụ anh Mộc và chị Thêu (hay là thí dụ vợ chồng mình)
khác nhau, vì anh Mộc biết cưa gỗ, chạm trổ, nhưng
anh không biết thêu thùa và không biết nấu thịt heo
giả cầy như chị Thêu. Tài nghệ và sở thích khác nhau
nhưng vợ chồng Mộc & Thêu rất hòa hợp vì anh đóng
bàn trong lúc chị thêu khăn bàn. Khi phủ vải lên bàn
thì anh chị Mộc & Thêu đã phủ tình thương lên nhau,
và đó là cách vợ chồng khác nhau để nên một với
nhau.

Điều cần thiết để Hòa Hợp GIỮA LÒNG ĐỜI là
chấp nhận vợ chồng khác nhau, trong khi dễ nói về
CTTTHNGĐ
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khác biệt mà khó chấp nhận để cho bạn đời suy nghĩ
và cư xử khác với mình.

1. (#4 phút) Cảm ơn anh Đông và chị Thu đứng
lên (cần tập trước, từ khi còn ở nhà, để khi trình bày
thì có thể mời hồn nhiên. Như đã nói, việc mời này
tạo bầu khí "thương yêu gần gũi, nhờ vậy chuẩn bị
cho khóa viên Lên Xả Ra. Đây cũng là cách tạo thói
quen để khi về gia đình thì khóa viên cũng "thương
yêu gần gũi" như trong Khóa. Lần đầu thường ngượng
ngập, nhưng nếu CẦU NGUYỆN và KIÊN TÂM THỰC
TẬP thì sẽ mời dễ dàng HƠN).
Trước tiên về phương diện hình dáng, (#2 phút) so

với chị Thu thì anh Đông cao hay thấp? Hai khuôn
mặt giống hay khác nhau? Mặt nào đàn ông, mặt nào
đàn bà? (hoặc mời nhìn vào vợ chồng mình), v.v. Phải
nhận rằng hình dáng anh Đông khác với chị Thu, cơ
thể chồng khác với cơ thể vợ. Chúng ta ghê tởm tội
đồng tính luyến ái vì hai ông hay hai bà ăn ở phản tự
nhiên, trong khi con chim đực chỉ "ăn ở" với con chim
cái, cũng như con cái chỉ ăn ở" với con đực.

Bản thân em thấy bạn đời của em rất hấp dẫn vì
khác với em chứ không giống em, từ tóc chải, mắt
nhìn, cách đi đứng, vòng đai, bàn tay, v.v., tất cả đều
tỏ ra đàn ông khác với đàn bà. Điều bên này thiếu
thì bên kia thừa, chỗ thừa bù đắp cho chỗ thiếu, nên
cảm ơn Chúa, vợ chồng em "hằng ngày dùng đủ".

2. Về phương diện tâm lý, (#3 phút) chúng ta nhìn
vào thực tế để xem vợ chồng dễ chấp nhận khác biệt
của nhau hay dễ độc tài? Dễ kính trọng hay dễ bắt
bạn đời phải ưa thích giống như mình? Ai cũng biết
rằng vợ chồng có thể khác nhau về sở thích màu sắc,
cách thức chi tiêu, lựa chọn bạn hữu, hay là cách thức
trang hoàng, việc cư xử với bên vợ, bên chồng, v.v.
Nhưng có nhận để cho bạn làm theo sở thích của bạn
hay không? Thí dụ sở thích về màu sắc, nếu căng
CTTTHNGĐ
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thẳng về việc nhỏ nhặt, thì việc to lớn còn căng thẳng
hơn nữa khi vợ chồng không quảng đại và tế nhị để
chấp nhận khác biệt của nhau.

Anh Thanh ưa màu xanh, còn vợ là chị Hồng ưa
màu đỏ. (Nên đi lại để dễ gần gũi, thực tập nhẹ nhàng
mời cặp khác đứng lên, v.v.) Anh chủ quan bảo chị:
"Em kỳ quá, cái gì cũng chỉ mua màu đỏ! Áo đỏ, khăn
đỏ, bóp đỏ, màu đỏ. Nhìn em đỏ lòm như máu, thấy
tởm!" Khi gắt vợ thì anh chạm tự ái, nhục mạ chị, và
anh đã đẩy chị ra xa anh. Như vậy là anh phá vỡ mục
đích, muốn chị yêu thương chứ không thù ghét anh.

Chưa hết. Sau khi hạ nhục chị Hồng thì anh Thanh
độc tài ra lệnh: "Màu xanh mới trang nhã, nên em
cần mua khăn bàn màu xanh, sơn tường màu xanh,
trải thảm màu xanh, mua tranh màu xanh, mặc áo
xanh, mang bóp xanh, v.v". Anh làm chị hết hồng hào
mà xanh mặt lên vì chỗ nào cũng xanh.

Trong khung cảnh gia đình như trên, mỗi lần bước
chân vào căn nhà màu xanh, chị Hồng thấy nhà đó
xa lạ hay gần gũi với mình? Đó là "nhà của mình" hay
của người? GIỮA LÒNG ĐỜI chị thấy chồng mang lại
an ủi hay cay đắng?

Đó là lý do trong đoạn Kinh Thánh nền tảng, Chúa
đã bộc lộ "yêu mãi đến cùng" bằng những việc tế nhị
nhỏ bé như cởi áo, rót nước, thắt lưng, rửa lại cái
chân, v.v. Ai nói rằng "không yêu thì thôi, chứ đã yêu
thì làm những việc cho đáng làm", thì người này
thường không làm gì cả, mà là gánh nặng cho bạn
đời. Nếu mỗi sáng đều pha cà phê liên tục 50 năm
liền, như thế MỘT ly cà phê thì dễ, nhưng trăm ngàn
ly cà phê thì yêu lớn lao hay hững hờ?
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C. Cư xử thế nào để hằng ngày vợ chồng
tôn trọng chứ không cưỡng bức nhau?

(#6 phút trong 25’)

1. Ít trường hợp vợ chồng căng thẳng vì độc tài,
không tế nhị lắng nghe nhau. [Không buộc lấy các thí
dụ này, tốt hơn nên lấy chuyện vợ chồng mình để dễ
tạo bầu khí "Thương yêu gần gũi" qua việc cụ thể,
sống thực, nhờ vậy khóa viên dễ nhìn vào hoàn cảnh
của bản thân họ. Ngoài ra, chỉ kể một, vài chuyện tuy
ở đây kể bốn để tùy nghi chứ không nói hết trong
một lần, kẻo lấn giờ].

(1). Trường hợp một cặp học cao nhưng không
thông cảm vì mỗi người chỉ nghĩ đến điều mình ưa
thích: Ông Sĩ là bác sĩ y khoa, mở phòng mạch riêng,
và bà Nha là nha sĩ, cũng mở phòng mạch riêng. Hai
vợ chồng có nhiều tiền, đi du lịch mỗi năm một lục
địa, trưng bày tại phòng mạch những thắng cảnh thật
thần tiên, lại vẽ họa đồ các đường bay và các đường
thủy mà ông bà đã đi trên thế giới. Thoáng nhìn
tưởng hai người hạnh phúc vì vững nghề nghiệp, có
tiền và có địa vị. Nhưng thực tế hai người rất căng
thẳng vì sở thích khác nhau mà không nhường nhịn
nhau. Ông ưa chơi cây kiểng, đọc sách, sống âm thầm,
trong khi bà ưa có bạn hữu, mời nhiều người tới nhà.
Đau lòng nhất là hai người chia phe, có năm con thì
ba người bênh ông Sĩ còn hai người bênh bà Nha.
Một lần bà mời chừng 20 bạn hữu tới nhà dùng bữa,
hàn huyên bàn chuyện. Bất ngờ ông Sĩ la gắt, rồi hai
người con bênh cha, nóng nảy đuổi khách của mẹ ra
khỏi nhà. Bà Nha bị nhục nhã trước mặt bạn hữu,
bỏ đi mấy tháng. Trong lúc tinh thần căng thẳng, bà
liều lĩnh ăn ở với một người qua đường để "trả thù"
ông chồng bác sĩ! Phải chăng trường hợp ông bà Sĩ
& Nha nói lên rằng:
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"Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần"?

(2). Trường hợp vì bảo thủ nên vợ chồng xa cách
chứ không gần gũi nhau: Ông Yên cưới bà Thoại 21
năm thì 19 năm ông bà câm nín. Bà Thoại tính tình
vui vẻ, gặp chuyện gì cũng ưa kể ra ngoài, còn ông
Yên tính tình trầm lặng, vừa nghe bà nói là gắt:
"Chuyện có thế mà cũng nói". Mấy năm đầu bà còn
nài nỉ: "Em lấy anh để có người tâm sự, nên dẫu anh
không ưa thì cũng lắng nghe cho em dịu cõi lòng
xuống". Thay vì tế nhị nhường nhịn vợ thì ông Yên
quát to: "Không yên đi thì tôi bỏ nhà đi chỗ khác!"
Từ đó, bà không kể với ông mà kể với lối xóm, nên
truyện trong gia đình ông thuộc loại "trong nhà chưa
tỏ ngoài ngõ đã tường". Lúc đó ông lại uất ức mắng
chửi bà: "Tại sao vợ chồng không đóng cửa bảo nhau
mà đi nói xấu bên chồng với người ngoài?" Bà Thoại
không có người đối thoại nên đối phó với ông bằng
cách yên lặng "bế quan tỏa cảng", sang ngủ với con
út mấy năm nay, bắt ông ăn chay nằm võng tu cạn!
GIỮA LÒNG ĐỜI cay đắng như ông bà Yên & Thoại
thì đúng là "Có chồng như gông đeo cổ", và "Có vợ
là có nợ vào thân!"

(3). Tưởng tình già là tình yêu, không ngờ là tình
tiền! Ông Ngân trên 70 tuổi mà vốn đào hoa, mấy bà
yêu trộm nhớ thầm. Trong số các bà đeo đuổi, thì bà
Kim dụ dỗ ông bằng cách chiều chuộng ông đã vậy,
mà còn lấy tiền bạc để nhử mồi ông nữa. Sau khi về
chung sống vài năm thì ông Ngân vơ vét hết tiền bạc
của bà Kim, tàn nhẫn đuổi bà ra khỏi căn nhà bà đã
ở gần 30 năm.

Chuyện này cho thấy GIỮA LÒNG ĐỜI, có "yêu
mãi đến cùng" hay không là do tâm tính mỗi người,
chứ không hẳn do tuổi già hay tuổi trẻ. Tuổi nào cũng
CTTTHNGĐ
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cần tâm niệm để "thèm lòng chứ đừng thèm thịt" mà
thôi.

(4). Sai lầm của vợ chồng trẻ khi tưởng có tiền là
có tất cả. Anh Động và chị Tiên hạnh phúc khi anh
đi làm công, nhưng đau khổ khi anh lên làm chủ.
Ngày mới cưới, hai người thuê căn phòng chật chội,
nhưng anh nhường cho chị lựa chọn màu khăn trải
giường, màu áo gối, màu áo ngủ, v.v., và chị tế nhị đợi
cơm anh, nhiều lần một giờ sáng hai vợ chồng chưa ăn
cơm tối, vậy mà tình vợ chồng thật đậm đà khăng khít.
Anh chị ở căn nhà nhỏ bé nhưng là… động tiên!

Những năm sau này anh Động làm chủ, điều khiển
công ty ở bốn tiểu bang và đầu tư ở nhiều nước. Anh
chuyển từ động tiên thành động tiền. Anh dùng tiền
để thuê đầy tớ trên đất Mỹ mà ngay người Mỹ cũng
ít khi thuê. Nhưng chị không vui mà buồn vì anh quen
ra lệnh cho hàng trăm nhân viên trong hãng và cho
đầy tớ, nên cũng ra lệnh cho chị như cho đầy tớ. Chị
lại nhục nhã vì anh đòi chăn gối không do thương yêu
mà do căng thẳng thần kinh. Những đêm trằn trọc vì
lỗ lãi hàng trăm ngàn Mỹ kim, những ngày uất ức vì
tính sai đấu thầu, v.v., đó là những lúc anh xung động
cộc cằn, bắt chị phục vụ, rồi quay ngược lại hành hạ
chị tiếp, la gắt rằng chị không biết toan tính giúp anh
nên mới lỗ lãi hay mới bị lừa. Có lúc quá cay đắng
nên chị nghĩ quẩn, cho rằng không tiền cũng chết, có
tiền cũng chết, giá chết được thì bớt khổ!
Những trường hợp cụ thể trên cho thấy GIỮA

LÒNG ĐỜI, nếu vợ chồng muốn "yêu mãi đến cùng"
theo Kinh Thánh thì cần tế nhị để chấp nhận sự khác
biệt giữa hai vợ chồng, để vợ suy nghĩ và cư xử như
đàn bà, và để chồng suy nghĩ và cư xử như đàn ông.
Chồng không thể độc tài cưỡng bức, bắt vợ phải suy
nghĩ và cư xử như đàn ông. Cũng vậy, vợ không thể
CTTTHNGĐ
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độc tài cưỡng bức, bắt chồng suy nghĩ và cư xử như
đàn bà. Khi cưỡng bức thì về tâm lý, đó là hai bà hay
hai ông ở với nhau, tuy về hình dáng thì đó là một
ông và một bà.

Thực tế ai độc tài thì người đó là nạn nhân của
chính sự độc tài của mình, vì mình chán nản than rằng
bạn đời không biết tự lập, hay không có sáng kiến,
trong khi mình đã giết chết tính tự lập hay sáng kiến
của bạn, làm cho chồng thành sợ vợ và vợ thành sợ
chồng. Khi cộc cằn độc tài, hay khi thiếu tế nhị lắng
nghe, thì mình đã chà đạp lên lời Thề Hứa Hôn Nhân
trong Lễ Cưới, vì ngày đó mình long trọng công bố
"Yêu thương và TÔN TRỌNG mọi ngày suốt đời" mình.

[Không thể nói hết các chi tiết dưới đây trong
Khóa, nhưng viết ra để thấy GIỮA LÒNG ĐỜI có quá
nhiều thực tế, nên ÍT THỰC TẾ mà vị "giảng huấn" nói
tới chỉ là tượng trưng. Vì vậy sau này khóa viên cần
TÌM HIỂU THÊM]

Có người nói "Vợ chồng mà còn khách sáo, lúc
nào cũng đòi tôn trọng!" Cần phân biệt, khách sáo
là thớ lợ giả dối, bề ngoài; còn tôn trọng là chân thật,
thành tâm kính trọng bạn đời, vì bạn là Hình Ảnh
Thiên Chúa như Lời Kinh Thánh: "Con người được
tạo dựng giống hình ảnh Chúa" (Gen. 1:27). Cụ thể là
HẰNG NGÀY CẦN TÔN TRỌNG NHỮNG KHÁC BIỆT
CỦA NHAU, chẳng hạn:
– Không coi lén bóp xách tay, ví đựng tiền, thư gửi
riêng cho bạn đời, cũng như không nghe lén khi bạn
nói điện thoại. Nếu coi lén thì mình thỏa mãn tính tò
mò, nhưng không giúp vợ chồng gần nhau mà càng
xa nhau, rồi càng khinh khỉnh, lạnh lùng, và khinh bỉ
nhau hơn.
– Kính trọng cách cư xử, thái độ, thói quen khác
nhau của bên vợ, bên chồng, của bạn hữu riêng mỗi
CTTTHNGĐ
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người. Vợ chồng cần khích lệ, giúp đỡ nhau, nhưng
không nại cớ giúp đỡ để do thám, rồi khi "biết tẩy"
thì "lật tẩy" dìm nhau xuống.

Nếu lén lút xét nét những điều riêng biệt của bạn
đời thì dần dần bạn sẽ biết. Lúc đó điều nguy hại hơn
sẽ xảy ra, đó là bạn nghi ngờ chứ không tin tưởng
mình nữa, trong khi vợ chồng thương nhau vì hồn
nhiên cởi mở với nhau, tin tưởng nhau chứ không
phải làm cảnh sát bên nhau.

Nhưng nếu mình nghi ngờ bạn đời che giấu mình
thì sao? Trước tiên, tuy thắc mắc này là chính đáng,
nhưng thời giờ sáng Thứ Bẩy không cho phép giải
quyết mọi vấn đề, vả chăng thắc mắc này có tính cách
tri thức, nên mong quý anh chị tự đọc trong sách, như
sách Vợ Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? (giơ
lên), sách Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ (giơ lên), hay
sách Biết Mình Để Sống Vui, (cũng giơ lên), v.v.

Ở đây Gợi Ý một cách trong nhiều cách khi mình
nghi ngờ bạn đời không thành thật với mình. Đó là
NÓI THẲNG tình cảm khó chịu hay đau đớn của mình
chứ không chỉ trích lên án bạn đời.

Thí dụ mình nghi ngờ bạn để hình "người khác"
trong bóp, nói chuyện tình cảm rơi rớt trên điện
thoại, hoặc là không ngay thẳng về tiền bạc, v.v.

Mình cần chọn lựa thời giờ và nơi chốn thuận tiện
chứ không hấp tấp nói cho hả giận. Nếu thiếu tự chủ
thì mình hả giận nhưng bạn tức giận, mình rửa mặt
nhưng bạn mất mặt (tâm lý thực hành này được tả tỉ
mỉ trong những sách trên). Khi mình bình tĩnh thì nói
với giọng điệu thành thật chứ không kênh kiệu, thí dụ:
— Đêm hôm qua anh (em) bị tức ngực, khó thở, vì
anh nghi ngờ em giữ hình tình nhân cũ trong bóp.
Anh tự thú tội là tính tò mò thúc đẩy anh mở bóp
lén, nhưng anh cố tự chủ để lướt thắng chính anh.
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Anh chiến đấu với bản thân để kính trọng em. Nhưng
anh cũng xin em tìm cách để giúp anh thêm tin tưởng
chứ không rơi vào hố sâu nghi ngờ em, v.v.

Dẫu căng thẳng tới đâu, nhưng nếu làm năm điều
dưới đây thì vợ chồng có thể hòa hợp hơn:
(1). Thành thật kính trọng bạn đời cả trong lúc mình
nghi ngờ.
(2). Nói ra sự nghi ngờ trong lúc bình tĩnh chứ không
nóng giận.
(3). Giọng nói và thái độ chân thật chứ không châm
chọc mỉa mai.
(4). Dẫu bạn không làm theo ý mình thì vốn kiên tâm
nhẫn nại.
(5). CẦU NGUYỆN xin Chúa và Đức Mẹ giúp vợ
chồng thông cảm.

[Tiết D và mục V về thắc mắc dưới đây có thể do
cặp thứ hai trình bày trong 20 phút. Dẫu tách ra cho
hai cặp khác nhau, nhưng Nội Dung cần Duy Nhất
của Một Buổi, nên xin hai cặp cùng ĐỌC và CẦU
NGUYỆN với Toàn Thể tài liệu này]

D. Việc Phá Thai, Ngừa Thai,
và vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng

(15 phút trong 20’).

Ba vấn đề này thật rộng lớn, hàng chục ngàn hay
trăm ngàn trang giấy và hàng ngàn tác giả đã bàn tới về
khía cạnh thần học, triết học, cũng như luân lý hay
xã hội. Ở đây chỉ nêu lên ít ý tưởng để thấy rằng đã
là vợ chồng thì GIỮA LÒNG ĐỜI phải chấp nhận chứ
không thể chối bỏ được ba vấn đề này, do đó vợ
chồng cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác nhau
chứ không thể chủ quan, chỉ ý của mình là đúng.

1. Phá thai (4 phút). Cảm tạ Chúa, đa số người
Công Giáo không phạm tội quái đản giết người này,
nhưng không phải là không xảy ra. Ngoài ba hình
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phạt rợn rùng khi phá thai, đó là Chúa nghiêm phạt,
lương tâm cắn rứt cả đời, và phần lớn nhân loại ghê
tởm, thì còn hình phạt rợn rùng nữa, đó là nếu phá
mà con còn sống, thì con thường tật nguyền, hình thù
kỳ dị. Không phải mọi người tàn tật ngoài phố đều
do tội cha mẹ đã phá, nhưng nhiều người là nạn nhân
của cha mẹ ích kỷ. Mấy lời này không đủ sức ngăn
cản trào lưu giết người bằng phá thai, nhưng châm
lên một ngọn nến còn hơn nằm yên trong bóng tối
mịt mù.

2. Ngừa thai (6 phút).Theo tiêu chuẩn Công Giáo,
(1). Chúa cấm mọi hình thức phản tự nhiên; (2). Giáo
Hội, nhất là Đức Đương Kim Giáo Hoàng phán
quyết rằng ngừa thai nhân tạo là phản tự nhiên, nên
chỉ được dùng ngừa thai tự nhiên theo chu kỳ kinh
nguyệt của người vợ; (3). Ý kiến thần học thì chia
làm ba khuynh hướng, đó là khuynh hướng quá hẹp,
quá rộng, là hai thái cực, và khuynh hướng quân bình.

Khuynh hướng quá hẹp là khuynh hướng bảo thủ
hay cổ điển. Đây là khuynh hướng cho rằng mọi phát
minh khoa học để ngăn ngừa thụ thai đều trái Ý
Chúa, nghĩa là có tội trọng.

Khuynh hướng quá rộng lại cho rằng mọi sáng kiến
đều do khả năng Chúa ban, nên đều được dùng (như
vây được dùng nguyên tử để giết nhân loại ư?).

Khuynh hướng quân bình là khuynh hướng nhiều
người đạo đức đang suy nghĩ và Cầu Nguyện.
Khuynh hướng này nhấn mạnh tới CẦU NGUYỆN, xin.
Chúa và Đức Mẹ soi sáng lương tâm, để vợ chồng cùng
lắng nghe theo năm tiêu chuẩn dưới đây:

Thứ nhất, tiêu chuẩn Tình Yêu. Mục đích cuối cùng
là Yêu Thương Gần Gũi Chúa, Yêu Thương Gần Gũi
Vợ Chồng, Yêu Thương Gần Gũi Con, và Yêu
Thương Gần Gũi tha nhân. Vậy vợ chồng cần Cầu
Nguyện, xin Chúa soi sáng lương tâm, để nếu THÊM
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hay BỚT một người con, thì bản thân mình và hai vợ
chồng sẽ thêm hay bớt Tin Tưởng vào Chúa? Nếu
cảm thấy rằng khi thêm con, tuy mình cực khổ hơn,
có khi cãi nhau hơn, nhưng qua những khó khăn đó,
mình sẽ thêm trông cậy, phó thác, thêm khiêm
nhường vì thấy mình yếu đuối chứ không kiêu ngạo
tưởng mình làm được tất cả, thì đó là dấu hiệu nên
thêm con, vì thêm con trong trường hợp này là thêm
đức Tin, và thêm Thương Yêu Gần Gũi giữa vợ
chồng.

Trái lại, nếu sau chừng vài tháng Suy Nghĩ và Cầu
Nguyện, thấy rằng nếu thêm con thì mình hay hai vợ
chồng sẽ chán nản thất vọng, sẽ tăng thêm nghi ngờ,
tại sao Chúa bắt mình cực khổ tới mức không thể giải
quyết được, đồng thời vì thêm con thì vợ chồng xa
cách nhau, mất thông cảm, muốn bỏ nhau hơn là
muốn gần nhau, lúc đó vì để duy trì tình yêu mà đành
không có thêm con. Khi nói "thêm" tức là có con rồi.
Còn ai không nhận bất cứ con nào khi mình có điều
kiện, thì đó là trái Ý Chúa.

Thứ hai, tiêu chuẩn Số Con. Ngày nay trên nước
Mỹ, nếu hàng triệu vợ chồng không có con, chia đều
với hàng triệu vợ chồng có bốn hay năm con trở lên,
thì mỗi nóc gia có gần hai người con. Như vậy mỗi
gia đình tại Mỹ có gần hai con.

Người Việt tại nước ngoài không phải "ngoại quốc"
để có ít con như "ngoại quốc". Cũng không ở Quê
Nhà để có nhiều con như cổ xưa làm ruộng, có 8 hay
9 con cũng không sao vì mọi người quây quần gần
nhà, con cháu tự động tới trường, đi lễ, đi chơi, v.v.
Ngoài ra, thời xưa thêm con là thêm người làm để
thêm lợi tức cho gia đình. Trái lại ở nước ngoài phải
đưa con đi học, đi Lễ, và phải đưa con đi đá banh, đi
chơi bên nhà bạn, v.v.

Với hoàn cảnh đặc biệt như trên, nếu hội đủ bốn
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tiêu chuẩn khác, thì tưởng vợ chồng người Việt ở nước
ngoài có bốn con là trung bình.
Thứ ba, tiêu chuẩn Giáo Dục. Tương tự như tiêu

chuẩn Số Con ở trên, cần xử hợp với hoàn cảnh, tuy
là người Việt nhưng không còn ở Việt Nam, cũng
như ở nước ngoài nhưng không phải người "nước
ngoài". Vì ở nước ngoài nên rất khó dạy 8, 9 hay 10
con. Tuy nhiên cần biết rằng hàng triệu gia đình Mỹ
đang chăm sóc năm hay sáu con. Vậy với thuần
phong mỹ tục Việt Nam, với sự cố gắng vợ chồng
nâng đỡ nhau, tưởng giáo dục bốn con là điều cha mẹ
người Việt có thể làm được ở nước ngoài.

Nếu vợ chồng Việt ở ngoài nước còn dạy được bốn
con, thì vợ chồng Việt ở trong nước cần nêu gương
sáng, chấp nhận sinh - dưỡng - dục trung bình cũng
là bốn con.

Thứ tư, tiêu chuẩn Sức Khỏe. Nếu sợ bị già, bị xấu
nên không sinh con thì đó là ích kỷ. Nhưng nếu quả
thật sinh con mà có hại cho sức khỏe của mẹ hay của
con thì không đòi buộc phải có con. Cụ thể là nếu đã
phải giải phẫu để cứu sống mẹ hay con đã sinh, thì
không buộc có con tiếp. Liều lĩnh sinh nhiều hay nhút
nhát sinh ít đều là thái cực, vậy cần bàn hỏi và CẦU
NGUYỆN để có lương tâm quận bình trong việc giữ
gìn sức khỏe cho mình và cho con.
Thứ năm, tiêu chuẩn Tài Chánh, Ngày xưa thường

bảo "Trời sinh voi Trời sinh cỏ", nhưng ngày nay tiền
bạc không dễ dàng như cỏ ngoài đồng, lại phải trồng
cả cỏ chứ không thể ỷ lại vào cỏ mọc sẵn. Vì vậy nếu
sinh 9, 10 con như thời cổ thì rất khó nuôi con.

Tuy nhiên cũng không thể nại cớ làm ăn cực khổ
để lẩn trốn sinh con tới mức không có con hay chỉ có
một hoặc tối đa hai con. Có người miệng nói không
đủ tiền nuôi con nhưng lại dùng tiền để trang sức,
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sửa sắc đẹp, mua bán xa xỉ. Vậy cần lương tâm ngay
thẳng chứ không lừa dối chính mình.

Với người Việt ở nước ngoài, lần nữa, có bốn con
là trung bình, kể cả về tiền bạc để nuôi dưỡng và giáo
dục con.
Sau khi Bàn Hỏi, Suy Nghĩ, và CẦU NGUYỆN mà

thấy mình đủ năm tiêu chuẩn trên thì cần có con. Còn
nếu thiếu một hay nhiều tiêu chuẩn thì không nên có
con. "Bình an dưới thế cho người lòng ngay", nên phải
thành thật chứ không dối mình, cần lương tâm trưởng
thành chứ không ấu trĩ, ích kỷ.
Vừa nói tới Bàn Hỏi, tức là Bàn Hỏi Thiêng Liêng

với Linh Mục để xin ngài Cầu Nguyện và hướng dẫn
lương tâm, chứ không phải gặp linh mục để "xin phép
cha cho con ngừa thai". Sau khi Bàn Hỏi thì mình
phải Chịu Trách Nhiệm về quyết định của mình chứ
không nại có "được phép" nên cha hay người khác
phải chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân mình.

3. Tiền bạc (5 phút). Đây là vấn đề rộng lớn, bàn
giải cả buổi cũng chưa đủ, nên ở đây chỉ nêu lên ít
điểm thực tế, đó là khi vợ chồng nghi ngờ nhau về
tiền bạc thì đó là bắt đầu rạn nứt. Vậy làm thế nào
để vợ chồng tin tưởng nhau trong vấn đề tế nhị này?

Trước tiên, có những việc nếu làm thì vợ chồng đã
nghi ngờ chứ không tin tưởng nhau, đó là tránh để tiền
riêng, trái lại cần mở chung một trương mục. Điều này
rất khó nếu một bên cờ bạc, keo kiệt, hay là lén lút
dành tiền về bên vợ bên chồng, v.v.
Tế nhị thì tốt nhưng che dấu, nhất là che dấu tiền

bạc thì rồi bạn cũng biết. Như vậy mình tạo ra nghi
ngờ chứ không phải bạn thiếu tin tưởng.

Nếu cần cởi mở về nhiều điều, thì vợ chồng cần
cởi mở với nhau rất nhiều về tiền bạc. Có người làm
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quên ăn quên ngủ đến mức bệnh hoạn vì tiền, nên
vợ chồng cần tính toán trước, làm chương trình chi
tiêu một cách nghiêm chỉnh mới có thể giảm bớt căng
thẳng. Nên đọc trong bộ sách Vợ Chồng Căng Thẳng,
Làm Sao Hòa Hợp? Vì bàn rất kỹ về tiền bạc.
Vì tiền bạc là vấn đề thật mênh mông nên xin kể

một hai câu chuyện để cùng suy nghĩ.
Chuyện I là anh Nhẫn gây đau khổ cho chị Tâm vì

tiền bạc. Anh chị cưới nhau được 11 năm thì bỏ nhau.
Anh là chuyên viên về điện tử, có tài, nên nhiều hãng
thuê, tiền lương cao hơn tổng thống Hoa Kỳ vì lương
tổng thống trên 200 ngàn một năm, còn lượng và tiền
phụ trội của anh có năm trên 300 ngàn. Nhưng tiền
trong ngân hàng chỉ đứng tên chồng là Nguyễn Kỳ
Nhẫn chứ không có tên vợ là Lương Thanh Tâm,
nghĩa là anh nắm hết tiền bạc trong gia đình. Anh
đưa tiền cho chị đi chợ hàng tuần, và mỗi tuần chỉ
đưa dư năm đồng cho chị mua đồ trang điểm nữ giới.
Chắc anh nghĩ mình chưa nhẫn tâm đủ với vợ nên
bốn năm liền anh bắt chị đi theo anh, mà không cho
chị tiền về thăm cha mẹ ở tiểu bang khác. Điều nhẫn
tâm nữa là khi sinh con thì tháng đầu anh đưa thêm
một trăm để chi phí cho con, nhưng sau vài tháng thì
anh rút xuống còn tám chục! Đau khổ và cô đơn, sau
khi sinh đứa con thứ hai thì chị bị bại xụi, và đành
bày tỏ thực tế phũ phàng cho cha mẹ biết. Sợ con
chết, cháu ngoại bơ vơ, nên ông bà bắt chị Lương
Thanh Tâm về ở với mình chứ không đi theo anh
Nguyễn Kỳ Nhẫn nữa.

Phải chăng những người chồng nào muốn giết chết
vợ hiền như chị Lương Thanh Tâm, thì cứ nhẫn tâm
như anh Nguyễn Kỳ Nhẫn?

Chuyện thứ II là chị Trần Thiên Tư chỉ gửi tiền về
cho cha mẹ ruột mà không gửi tiền về cho cha mẹ
chồng. Bạn hữu đặt biệt hiệu cho anh Lâm là Lâm-
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Cù-Lần, và sau khi cưới chị Thiên-Tư thì đổi thành
Lâm-Sợ-Vợ, vì 10 năm liền, mỗi năm chị Thiên-Tư
gửi về bên ngoại khoảng sáu ngàn đôla mà không gửi
về bên nội đồng nào. Khi được tin cha nguy tử, anh
Lâm-Cù-Lần mon men tới gần vợ, sợ sệt nói: "Ba
bệnh nặng..." Chị Thiên-Tư quát: "Muốn gửi về bao
nhiêu?" Anh ấp úng: "Tùy em, hay là..." Chị xẵng
giọng cắt ngang: "Năm trăm là phước rồi!" Vô phước
cho cha mẹ nào có con dâu thiên tư như chị. Tuy nói
năm trăm, nhưng chị chỉ gửi ba trăm, lại gửi trễ, nên
khi tiền về đến nhà thì bố chồng đã chết!

** Thưa quý anh chị, những điều trình bày trong
Sáng Thứ Bẩy này, có mục đích GIỮA LÒNG ĐỜI vợ
chồng muốn "yêu mãi đến cùng" như Kinh Thánh làm
Nền Tảng, thì cần tế nhị CHẤP NHẬN KHÁC BIỆT
giữa vợ chồng, đồng thời vì là vợ chồng nên cần CẦU
NGUYỆN nhiều để việc sinh, dưỡng, và giáo dục con
được theo đúng lương tâm trưởng thành chứ không
ấu trĩ, và nếu không tế nhị giữa vợ chồng về tiền bạc
thì đời sống thường căng thẳng chứ không hòa hợp.

V. Giải Tỏa Thắc Mắc
(5 phút trong 20’)

** Thắc mắc I liên hệ tới khóa viên, nên cần trình
bày trước khóa viên, đó là:

Bốn điểm trình bày trên đây có mục đích gì?
Để quý anh chị được ích lợi hơn thì xin trả lời như sau:
1. Thứ nhất, bốn điểm trình bày sáng nay chỉ là

MỘT ÍT trong NHIỀU khía cạnh về GIỮA LÒNG ĐỜI,
chứ không phải là TẤT CẢ khác biệt giữa nam và nữ.

Do đó, đây chỉ là ít GỢI Ý, nhờ vậy mỗi anh chị
tự suy nghĩ để thấy những khác biệt cần tôn trọng
giữa vợ chồng mình. Lý do phải tự suy nghĩ vì điều
cặp khác chịu đựng được thì mình cho là căng thẳng,
CTTTHNGĐ
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hay điều cặp khác cho là "nhịn hết nổi" thì mình cho là
còn nhịn được, v.v.

2. Thứ hai, việc Trình Bày thuộc về lãnh vực Tri
Thức nhiều hơn là Thực Hành, mà Tri Thức thì mênh
mông, vợ chồng em cũng chỉ biết một phần, vốn cần
đọc để tìm hiểu thêm. Vậy xin quý anh chị cố gắng
đọc. Chúng em đọc vài quyển như quyển (cầm trưng
ra sách ngoại ngữ và tiếng Việt mình đã đọc). Hay ít
là xin quý anh chị đọc sách của lm. sáng lập viết
chuyên biệt cho sáng thứ Bẩy, đó là bộ Vợ Chồng
Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp?, quyển I và quyển
II (cũng cầm trưng ra). Và xin nêu ra "những sách
thủ bản" của tối hôm qua chưa kịp nói tới, đó là sách
Biết Mình Để Sống Vui và sách Sợ Gì Nhất? Đây là
hai sách về tâm lý bản thân hay "Một Mình", khác
với hôm nay thứ Bẩy là tâm lý "Hai Mình".

3. Thứ ba, cần thời giờ để Cảm Nghiệm trong
Khóa. Tuy việc tìm hiểu tri thức rất quan trọng nhưng
có thể tự đọc, nghiên cứu, nghĩa là có thể thêm tri
thức ở ngoài Khóa, còn trong Khóa cần thực tập, vì
vậy Khóa là học tập, học hành hơn là học hỏi.

4. Thứ tư, việc thực tập này là đặc điểm hay là
Đoàn Sủng của Khóa và của cả Chương Trình
TTHNGĐ, nên sắp nghỉ giải lao, và các việc sẽ làm
sau đó mới là điều chính yếu của Sáng Thứ Bẩy.

** Thắc mắc II liên hệ tới vị giảng huấn nên không
giải đáp chung, mà chỉ xin vị giảng huấn đọc trong
Cầu Nguyện, đó là:

Tại sao soạn thảo tài liệu Diễn Giải tỉ mỉ như trên?
Có nhiều lý do, chẳng hạn:
— Thứ nhất, xin công nhận rằng một số cặp kiến

thức cao, không cần mà còn bực mình khi đọc tài liệu
này. Nhưng nếu hạ mình xuống để ĐỌC và CẦU
NGUYỆN, thì có hai điều lợi, trước tiên đi đúng Chủ
CTTTHNGĐ
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Đề của Toàn Khóa và Toàn Buổi mà mục mình trình
bày là một phần nhỏ trong toàn thể, Tiếp liền, việc
khiêm nhường dùng tài liệu này là một Hoa Thiêng
để Chúa ban ơn khi cặp diễn giải trình bày.

— Thứ hai, tài liệu này viết cho đa số những vị
tương tự như Thánh Phêrô, Chúa chọn làm Giáo
Hoàng không vì Ngài tài giỏi mà vì Ngài chân thật,
hy sinh. Những trang này cần thiết cho những vị sẽ
ở trong Ban Nội Dung ở nhiều tiểu bang hay các quốc
gia, và ở nhiều nơi tại Quê Nhà trong 10 hay 30, 50
năm sau. Cùng với thời gian, nếu không rõ rệt thì dễ
"tam sao thất bản".

— Thứ ba, nhiều vị trong Ban Nội Dung có thiện
chí nhưng chưa có điều kiện để nghiên cứu, trong
khi lãnh vực tâm lý thật rộng lớn. Do đó tài liệu này và
những sách của lm. sáng lập có mục đích giúp ai nhờ
diễn giải mà thành chuyên môn, hơn là đã chuyên
môn rồi mới diễn giải.

Vậy cặp nào thấy mình chưa biết đủ thì xin phấn
khởi ĐỌC và CẦU NGUYỆN. Cần xác tín rằng nếu
Chúa dùng lm. sáng lập để ích lợi cho các gia đình.
tại nhiều nơi thì Ngài cũng dùng mình để tiếp tục ích
lợi cho các gia đình có khi còn hơn thế.

Ngoài ra, đa số cần dựa vào uy tín của người đi
trước để người nghe tin tưởng rằng điều mình nói là
đáng tin. Đó là lý do dùng Kinh Thánh cũng như các
tài liệu sách vở, v.v. Khi dựa vào người đi trước thì
dần dần người nói tạo ra uy tín cho mình, rồi mình
lại trở thành uy tín cho người đi sau, v.v..

— Thứ tư, như đã viết, nếu tài liệu này dài hơn
thời giờ mình có thể trình bày thì cần lựa chọn để rút
ngắn. Luôn cần GIỮ ĐÚNG GIỜ kẻo thâm lạm sang
giờ sau.
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Cũng vì lý do GIỮ ĐÚNG GIỜ mà nêu ra nhiều
sách ở nhiều chỗ, nhưng mỗi vị cứ tùy hoàn cảnh để
sử dụng, nếu không thể nhắc tới hết thì nên kể tượng
trưng. Để giúp khóa viên chú ý trong Khóa và tiếp
tục tìm hiểu sau Khóa, xin vị diễn giải cầm sách, giơ
lên cho khóa viên vừa nghe vừa nhìn thấy.

Bốn sách nhắc tới trong sáng thứ Bẩy là bộ Vợ
Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? (quyển I và
II), sách Biết Mình Để Sống Vui, và sách Sợ Gì Nhất?

Không phải chỉ khóa viên đọc mà cặp diễn giải cần
khiêm nhường đọc trước, lại đọc các sách khác nữa.

— Thứ năm, nếu cặp diễn giải tự soạn nội dung
khác thì cần Suy Nghĩ và CẦU NGUYỆN để:
(1). Giữ Nội Dung sát với Chủ Đề. Muốn được vậy
thì cần trình bày (thực tập) trước trong Ban Nội
Dung. Hơn nữa, nếu tự soạn thì cần là quyết định
chung của toàn Ban Nội Dung, và nhắm tới lợi ích
của khóa viên hơn là vì bất cứ lý do gì.
(2). Cặp diễn giải cần tự nhắc mình rằng mục đích
trình bày là GỢI Ý để khóa viên Lên Xả Ra.

Để đạt mục đích này thì cặp diễn giải cần: (a). Hy
sinh, (b). Cầu nguyện, (c). Rồi mới nói, để khóa viên
thay đổi đời sống ngay từ trong Khóa, bằng cách họ
Khiêm Nhường nói ra sự Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi,
và Sửa lỗi, giống như vị diễn giải đã làm trước khi nói.

Thoáng đọc thì những điều trên có thể khó khăn,
nhưng xin TIN CẬY NƠI CHÚA và ĐỨC MẸ, đồng
thời KIÊN NHẪN THỰC TẬP, chắc chắn Chúa và Mẹ
nâng đỡ Quý Vị.

Một điểm luôn nhắc tới, đó là GIỮ ĐÚNG GIỜ, kẻo
cuối cùng không còn giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng.
Họ thay đổi nhiều ít tùy thuộc phần lớn vào chính việc
họ làm hơn là lời vị diễn giải nói tuy có cần nói. Vậy
khi nói thì cần dành thời giờ ĐỂ KHÓA VIÊN LÀM,
CTTTHNGĐ
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tự Xả Cõi Lòng.
Giữ Đúng Giờ cũng là cách tạo Bầu Khí thân mật

để khóa viên dễ thay đổi. Không có Bầu Khí Cởi Mở
thì họ ít Xả Cõi Lòng.🔲
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Tôi ghi lòng tạc dạ sự hy sinh
Ngài chấp nhận Diễn Giải,
Mời Tự Nói, hoặc các việc khác
vì đó là dấu Ngài khiêm nhường
Đọc và Cầu Nguyện
với những  tài liệu này.

Ngài lại chấp nhận làm theo
những điều có thể không hợp ý
vì tính tự nhiên không ưa.
Đây là hy sinh lớn lao.
Chắc chắn ngài mang lại ích lợi
khi làm theo ý người khác,
vì nếu Chúa Giêsu đã
"không theo Ý Con mà theo Ý Cha"
(Lk. 22:42),
thì ngài cũng làm
theo Chúa như vậy.

(Trang 102)
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Chương 21

Diễn Giải Chiều Thứ Bẩy:
HÒA GIẢI LÀ THỨ THA, XIN LỖI

Cần Biết Về Chiều Thứ Bẩy

1. Thời giờ chiều Thứ Bẩy rất hạn hẹp, chỉ có từ
1 giờ 30 đến 5 giờ 30, tức 4 tiếng, trong khi gồm thật
nhiều việc như sau:

1. Giải nghĩa về Huy Hiệu Tình Yêu (15’);
2. Kinh Thánh (20’);
3. Diễn Giải về ba mục khác nhau (1:15’);
4. Giải lao (15’);
5. Xưng Tội (45’, tùy theo số khóa viên);
6. Lễ VÀ Cam kết Tha Thứ [phải dành nhiều thời

giờ cho những ân hận thâm sâu nhất thường xảy ra
trong phần Dâng Của Lễ] (1 giờ 30’. Lễ xong sớm là
dấu chỉ khô khan, ít người thay đổi, vợ chồng còn tố
cáo nhau, là gương xấu cho con);

Tổng cộng cần 5 giờ 20 phút, đó là không kể thời
giờ chuyển tiếp từ phần này qua phần khác, trong khi
chỉ có tối đa 4 giờ! Vậy xin mỗi vị rất ý thức về thời
giờ, kẻo mình thêm một phút là người kế tiếp mất
một phút.CTTTHNGĐ
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I. BẦU KHÍ VÀ TÂM LÝ
CHIỀU THỨ BẨY

Thoáng nghe, tưởng diễn giải 1 giờ 15 phút là
nhiều, nhưng nếu thiếu cẩn thận thì ít ích lợi cho khóa
viên, vì điều cần thiết không phải chỉ là nói, mà cần
thời giờ tạo BẦU KHÍ để khóa viên tự suy nghĩ, thấm
nhiễm, nhờ vậy từ kiêu ngạo chuyển thành khiêm
nhường, trước tự ái không xin lỗi, nay ân hận xin lỗi
từ trong lòng, v.v.

2. Tâm lý chiều nay tương đối cởi mở, đi vào chiều
sâu nhờ đã cảm nghiệm chiều thứ Sáu và sáng nay.
Tuy nhiên những tháp ngạo nghễ - chồng hách dịch,
vợ tự ái, những uất ức bên vợ, bên chồng, v.v., thường
chưa sập đổ, nên cần "giảng huấn" bằng khiêm
nhường cầu nguyện nhiều hơn là chỉ tin vào lời mình
nói suông.

3. Khung cảnh thể lý chiều thứ Bẩy rất buồn ngủ
vì đêm thứ Sáu ngủ trễ, tâm trí sáng nay lại vật lộn
với những biến chuyển nội tâm, cộng thêm vừa ăn
no nặng bụng. Thân xác ngồi trong phòng nhưng tâm
trí quay lại quá khứ vì những chiến đấu, nửa muốn
nhận lỗi, nửa còn đổ lỗi, muốn bạn đời thay đổi chứ
"tôi không có gì phải đổi", v.v.

Khi thân xác mệt mỏi, tâm thần chiến đấu, thì cách
lẩn trốn là ngủ. Vậy trách nhiệm của người nói không
phải chỉ trình bày mà còn cần chống ngủ, liệu sao vốn
đúng đề tài, nhưng điệu bộ, giọng nói, tiếng dùng,
v.v., làm cho khóa viên được hấp dẫn nên buồn ngủ
mà cứ muốn nghe. Nói vậy không có nghĩa là bắt vị
diễn giải thành thần đồng, nhưng cần ý thức trước,
để một đàng không trách Khóa viên ngáp dài, đàng
khác mình cần cố gắng thêm để bớt buồn ngủ.

Điều thật cần thiết nữa, đó là vị diễn giải cần gợi
ý để khóa viên có đường lối, rồi họ tự tìm hiểu lấy,
CTTTHNGĐ
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chứ không thể "dạy" mọi điều vì ai cũng bị giới hạn
về thời gian eo hẹp, về kiến thức có hạn, về hoàn
cảnh ít thuận lợi, v.v. Xin nhớ câu: "Nếu cho tôi MỘT
con cá thì tôi ăn được MỘT bữa rồi lại thiếu thốn.
Nhưng nếu chỉ cho tôi biết PHƯƠNG PHÁP bắt cá thì
tôi no ấm từ đời trước sang đời sau".

II. NỘI DUNG DIỄN GIẢI CHIỀU THỨ BẨY
Thường gọi phần trình bày là Diễn Giải hay "Giảng

Huấn". Chữ "Giảng Huấn" ở trong ngoặc để tỏ rằng
dùng tiếng này vì dễ hiểu việc phải làm, nhưng ngầm
hiểu ý nghĩa "khiêm nhường nói ra yếu đuối mình đang
chiến đấu" chứ không coi mình cao hơn người nghe,
không lý thuyết trừu tượng, không chỉ nhắc lại sách vở
do trí thông minh. Trái lại cần bày tỏ "lúc thắng lúc
thua" của việc mình khắc phục bản thân mình, nên
cần xin người nghe cầu nguyện cho mình chứ không
phải chỉ mình cầu nguyện cho người nghe mà thôi.

Nhắc lại: THỜI GIỜ RẤT EO HẸP mà Nội Dung dưới
đây phong phú để Vị Trình Bày dễ lựa chọn, nên không
thể quảng diễn tất cả, mà cần chọn sao cho phù hợp
với Cách Thức Trình bày của Riêng Mình, nhờ vậy
GIỮ ĐÚNG GIỜ.

Ba mục cần trình bày, đó là: (1). Muốn hòa giải
với bạn đời thì cần xác tín bạn có điều hay, có hình
ảnh Chúa; (2). Cách thức biểu lộ mình nhận ra điều
hay nơi bạn đời; (3) Hòa giải với Chúa trước khi hòa
giải với người.

1. Hình ảnh Chúa trong bạn đời
và nguyên nhân mình chối bỏ điều tốt đẹp của bạn

(Trình bày tối đa 15 phút)
Tối hôm qua thứ Sáu, mình nhận ra hình ảnh Chúa

trong bản thân mình (God's form), nghĩa là mình có
làm điều tốt, nhưng vì tự ái nên mình làm hình Chúa
CTTTHNGĐ
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bị lệch lạc (deformed), và mình đã sửa lại, đã chỉnh
hình (reform), bằng cách khiêm nhường nhận lỗi
"trần truồng mà không hổ ngươi". Chiều Thứ Bẩy
này, mình cũng cần nhận ra điều hay, tức là hình
ảnh Chúa trong bạn đời như vậy.

a. Hình ảnh Chúa trong bạn đời
(Trình bày 5, 6 phút)

Trong đời sống vợ chồng, cách thực tế để nhận ra
điều tốt của bạn, là tôi đã cưới bạn nên bạn phải có
điều tốt, vì nếu bạn hoàn toàn xấu mà tôi cưới thì tôi
khùng chứ không phải bạn khùng. Vậy mỗi người có
thể tốt về cả ba phương diện hay về một phương
diện, đó là tốt về thân xác, tâm trí, và về thiêng liêng.

Thân xác tốt đẹp, như tay chân lành lặn chứ không
thọt, què, mặt nhẵn nhụi chứ không sần sùi, cùi hủi,
v.v. Nếu tôi cưới người méo miệng thì tuy người này
xấu thân xác nhưng phải tốt theo hai điều dưới đây
để bù đắp cho thân hình xấu.

Tâm trí tốt đẹp, như trí nhớ tài giỏi, lưng còng
nhưng là kỹ sư, làm nhiều tiền; hoặc tâm tính hiền
hòa, ăn nói có duyên, lại quảng đại chứ không keo
kiệt, v.v. Nếu tôi cưới người trí nhớ tầm thường hay
là người tính tình khó khăn thì vì người này còn hình
ảnh Chúa, tức là còn điều tốt đẹp hoặc về thân xác,
hoặc về điều thứ ba dưới đây.

Thiêng liêng tốt đẹp, như vững tin nơi Chúa nên
tươi vui cả khi đau khổ, năng dự Lễ và hy sinh nhịn
nhục nên mình ngưỡng mộ lòng đạo đức mà cưới,
mặc dầu mặt rỗ, trí nhớ hay quên, v.v.
Nêu lên ba lãnh vực tốt đẹp hay ba cách thức có

hình ảnh Chúa trong bạn đời, để mặc dầu mình
không ưa thích bạn như trước ngày cưới, thì không
phải vì vậy mà bạn không còn hình ảnh Chúa trong
bạn. Vì Khóa này dành cho người Công Giáo, nên
nếu phai nhạt tình yêu tự nhiên, thì cần nhìn vào Hình
CTTTHNGĐ



21� DG Chiều Thứ 7� Thứ Tha, Xin Lỗi 423

Ảnh Chúa trong bạn để có thể lấy lại tình yêu tưởng
như không còn nữa.

b. Nguyên nhân mình chối bỏ
điều tốt đẹp của bạn đời

(Trình bày 5,6 phút)
Điều mâu thuẫn là tôi cần bạn đời nên muốn bạn

có tài để tôi được lợi, như làm nhiều tiền để tôi mua
sắm quần áo đẹp, nấu nướng giỏi để tôi ăn ngon, v.v.
Nhưng tôi lại dìm bạn xuống, lấy cớ xây dựng để chỉ
trích, làm cho bạn bực tức, căng thẳng thần kinh, bị
xuống tinh thần, rồi chán nản, trở nên lạnh lùng với
tôi, có khi sợ, "ớn" tôi.
Nguyên nhân của việc tôi cần bạn nhưng lại chạm

tự ái bạn vì chính tôi có nhiều tự ái. Vì tự ái là tội
nguyên tổ, nên nếu muốn thông cảm với bạn và với
chính mình, thì cần khiêm nhường nhận rằng mình
có tự ái. Người nói rằng "tôi không tự ái" là người
nhiều tự ái tới mức mù lòa không còn nhận ra mình
tự ái nữa, cũng như dòi bọ sinh ra trong hôi tanh dơ
bẩn nên nếu thiếu hôi tanh thì chúng bị chết.
Tự ái làm mình chối bỏ hình ảnh Chúa trong bạn

đời bằng cách nếu "cực chẳng đã" phải nhận một điều
tốt bạn làm thì vội vã bới móc ra một điều xấu ngay,
chẳng hạn: "Chồng em hiền lành, tuy vậy hay chửi vợ
mắng con, em không nhịn thì tan lâu rồi"; "Nhà tôi
thật thà, tuy vậy đần độn, đúng là cảnh ‘Người khôn
ở với người ngu nặng mình’"; "Nàng nấu ăn ngon tuy
vậy pha chế dở, ăn cá nàng kho như ăn muối vậy";
"Chàng tài giỏi tuy vậy chẳng nhớ gì, em không nhắc
bảo thì làm sai hết", v.v. Tiếng "tuy vậy" giống như
tiếng "nhưng", sẽ chia sẻ sau này.

Tự ái là nguyên nhân làm cho tình nghĩa tan rã,
ly dị vì chạm tự ái nhau. Cũng vì tự ái mà mình sống
hồi hộp lo sợ, tâm trí căng thẳng, mình rình rập người
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khác và có mặc cảm như lúc nào người khác cũng
rình rập mình. Chính tự ái làm cho người chồng này
nói với người chồng kia, và người vợ này nói với người
vợ nọ: "Để nó khỏi nhảy lên đầu mình thì mình phải
nhảy lên đầu nó trước!".

Vậy nếu muốn nhận ra cái hay của bạn thì cần
khiêm nhường nhận mình tự ái, dễ dìm bạn xuống
hơn là nâng bạn lên. Chỉ sau khi nhận mình có phần
chìm ẩn, có bóng tối ganh tị, sợ bạn hơn mình, lúc đó
mới có thể nói đến cách thức mình ngưỡng mộ hình
ảnh Chúa nơi bạn.

2. Cách thức biểu lộ
mình nhận ra điều hay nơi bạn đời

(Trình bày 25 phút)
Có nhiều cách để biểu lộ mình nhận ra điều hay,

ngưỡng mộ hình ảnh Chúa trong bạn, nhưng tạm đưa
ra ba điểm xảy ra hằng ngày, đó là Cảm Ơn, Khen
Ngợi, và Trao Tặng. Những cách này được trình bày
rõ rệt trong sách Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ của
lm. sáng lập Phêrô Chu quang Minh, S.J. Vì thời giờ
hạn hẹp nên ở đây chỉ nêu lên những điều chính yếu,
nếu muốn nhớ lâu và dễ thực hành thì sau Khóa nên
đọc trong sách.
a. Cảm Ơn: Cảm Ơn là cách nhận ra đều tốt đẹp của

bạn đời, vì không ai cảm ơn khi người khác làm mình
đau đớn, mà chỉ cảm ơn khi nhận được điều tốt lành.

Thực tế chúng ta dễ cảm ơn người xa lạ, tình nghĩa
không đậm đà, trái lại ít cảm ơn người gần gũi, nhiều
tình nghĩa.
Xa lạ như cảm ơn người ngoài đường hay người

bất ngờ gặp trong quán ăn. Nếu mình đánh rơi cái
bút, chùm chìa khóa, hay quyển sách mà họ cầm lên
dùm, thì mặt mình sáng lên, mắt long lanh, miệng
mỉm cười, vừa nhận lại món đồ vừa bắt tay, môi mấp
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máy "Cảm Ơn". Nếu nói tiếng Anh thì không những
"Thank You" một lần, mà lần thứ hai, hay thứ ba còn
"Thank You Very Much", mắt-chờ-lờ ra mà "Thánh
khìu"!

Nhưng khi Cảm Ơn người xa lạ như vậy thì Cảm
Ơn vì họ hay vì mình? Thoáng nhìn tưởng mình biết
ơn người đã lượm cho mình món đồ, nhưng suy nghĩ
kỹ hơn thì nhiều khi vì mình chứ không vì người. Đó
là mình xã giao để giữ mặt, vuốt mặt, không muốn
bị bẽ mặt, muốn mặt mình đẹp, được khen là người
lịch sự, biết cư xử. Lúc đó mình lợi dụng thực tế rớt
chìa khóa, cái bút, v.v., như cơ hội để chường mặt cho
người khác thấy mình là người biết điều".

Ngoài ra, dễ Cảm Ơn người xa lạ vì biết rằng sau
khi Cảm Ơn thì mỗi người một ngả. Mình chịu ơn
nhưng không mang ơn, không đền đáp, chỉ nhận mà
không trả. Mình ở trong tình yêu một chiều chứ
không hai chiều.

Có người sẽ phản đối, cho rằng mấy hàng phân
tích này quá đáng, nhưng đây là những ngóc ngách
tâm lý chìm ẩn, chúng điều khiển việc làm của mình
mà mình không ngờ. Vậy cần tiếp tục Cảm Ơn người
xa lạ nhưng cố gắng cho thêm tâm hồn vào đó, để
Cảm Ơn có hồn chứ không cảm ơn vô hồn, máy móc.
Ít cảm ơn người thân thiết nhất là bạn đời, tới mức

khinh khỉnh thốt lên "Là vợ chồng mà lúc nào cũng
ơn với nghĩa". Nguyên nhân ít cảm ơn bạn đời vì mình
tự ái, ích kỷ, và ấu trĩ.

*1. Tự ái ngăn cản mình không cảm ơn bạn đời vì
nếu cảm ơn thì sợ mình thua kém, trong khi mình
muốn hơn chứ không chịu mang tiếng là thua. Vì
ngấm ngầm ý nghĩ hơn người, thi ân giáng phúc cho
người, nên người phải cảm ơn mình chứ mình không
cảm ơn ai.

Người tự ái muốn ai cũng cảm ơn mình nhưng mình
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không cảm ơn ai. Nếu họ làm việc gì cho ai thì nhớ
mãi, kể lể hoài, mỗi lần kể là muốn bạn đời mọp
xuống biết ơn. Trái lại, họ tránh né, không muốn ai
nhắc tới chuyện họ được săn sóc khi gặp tai nạn, bị
bệnh nằm trong nhà thương hay khi gặp cảnh éo le,
v.v. Vì vậy họ nhắc lại tỉ mỉ những cực khổ họ phải
chịu, nhưng họ ếm nhẹm, không đả động tới những
ơn nghĩa họ đã nhận được, mục đích làm tăng thêm
những khổ cực họ "chịu đựng chưa từng có", đồng
thời làm người nghe tưởng như bạn đời đã hờ hững
vô tình, nên bạn đáng trách còn họ đáng thương. Đó
là nguyên nhân làm cho người chồng được vợ nuôi
7, 11 hay 15 năm trong tù mà không Cảm Ơn! Cũng
vậy, nhiều người vợ Cảm Ơn mọi người, trừ chồng.

Người không cảm ơn là chối bỏ ơn mình đã nhận,
chối bỏ điều tốt đẹp, hình ảnh Chúa nơi bạn đời. Họ
thường ngụy biện rằng có nhiều cách cảm ơn chứ
cần gì phải nói", nhưng cách dễ dàng là nói mà còn
không nói, thì sao có thể làm những cách khó hơn?
Rồi chết vốn không cảm ơn, nên là xác chết vô ơn.

*2. Ích kỷ nên không cảm ơn. Cảm ơn là giây phút
trước mình được điều tốt lành, thì liền ngay giây phút
sau mình không nghĩ tới mình, mà nghĩ tới người đã
mang lại điều tốt lành cho mình, và nghĩ rằng vì người
đó có điều tốt lành nên mới cho mình điều tốt lành
vì không ai cho điều mình không có.

Vậy nền tảng của cảm ơn là không chỉ nghĩ đến
mình mà còn nghĩ đến người.

Nhưng người ích kỷ là người lợi dụng người để
mình được lợi chứ không nghĩ đến người một cách
vô vị lợi. Họ không ngưỡng mộ, không say mê sự tận
tâm săn sóc của bạn đời, không rung động vì những
đêm bạn mất ngủ để hãm thuốc cho mình đau yếu,
những thời giờ bạn làm toát mồ hôi dưới mặt trời
nắng gắt. Họ không chú ý tới bạn vui hay buồn, khổ
cực hay thoải mái, nghĩa là họ không quan tâm tới
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con người của bạn, mà họ chỉ để ý tới kết quả việc
làm của bạn, thí dụ bạn mang tiền về nhiều hay ít,
cơm canh bạn nấu vừa miệng họ hay không, bạn hầu
hạ thân xác họ thế nào tháng này qua năm nọ, v.v.

Nếu người ích kỷ ngỏ lời cảm ơn thì không phải vì
ngưỡng mộ biết ơn, muốn đền ơn, mà vì nhờ cảm ơn
mà họ được hưởng lợi nhiều hơn. Người ích kỷ không
nhìn đến giá trị tâm lý hay luân lý mà chỉ nhìn vào
giá trị vật chất họ thu tích được.

Do giá trị vật chất này mà người ích kỷ nói với bạn
hữu: "Vợ tao nấu ngon lắm, mày nhậu cho đã đi.
Nhưng nếu nó lên chào thì cứ im ỉm chứ không cảm
ơn. Nếu cảm ơn là đàn bà lên nước, nhảy lên đầu
mình, nên đàn ông mình phải nhảy lên đầu ‘nó’
trước".

Như thế chồng không cảm ơn vợ vì sợ nàng nhảy
lên đầu đàn ông, còn vợ không cảm ơn chồng vì cũng
sợ chàng nhảy lên đầu đàn bà, nên đàn này nhảy lên
đàn kia để đè đầu nhau xuống, vì đàn nào cũng kiêu
ngạo ích kỷ, sợ tháp Babel của người ngạo nghễ hơn
tháp của mình.

*3. Ấu trĩ, thiếu ý chí trưởng thành nên không cảm
ơn. Không cảm ơn còn tỏ ra mình non nớt vì không
tự chủ được mình, mình bồng bột theo cảm xúc hời
hợt bên ngoài, "có mới nới cũ" hay là "quen quá hóa
nhàm" như trẻ em. Ngày còn hẹn hò mới quen nhau,
nếu bạn làm cho mình bất cứ việc gì, mình đều tìm
được cách để cảm ơn. Hôm nay bạn trốn cha mẹ, lẻn
ra vườn chè để gặp mình đúng hẹn à? Mình cảm động
nên hôm sau cảm ơn bằng cách mang theo hai trái
ổi thơm phức cho bạn. Ngày khác bạn mua cho mình
cái khăn ư? Mình có sáng kiến để cảm ơn tới mức
bạn chảy nước mắt vì qua cử chỉ mình làm bên
ngoài bạn đọc được con tim tế nhị bên trong.

Nhưng sau khi cưới mấy năm thì sao? Còn chân
thật cảm ơn mỗi khi bạn lấy cho cái khăn, đôi dép,
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cái bóp, v.v.? Hay cũng rơi vào lý luận gàn dở "Vợ
chồng mà phải ơn với nghĩa"? Có phải mình "quen
quá hóa nhàm" không? Trẻ em lên 1 hay lên 3 thường
mau chán, nên phải thay đổi đồ chơi hoài. Cũng vậy,
ai mau chán thì tuổi vật lý đã già nhưng tuổi tâm lý
còn non nớt như trẻ em.
b. Nguyên nhân cần Cảm Ơn: Con vật chỉ sống

theo bản năng chứ không có lý trí suy nghĩ, nên con
vật không biết những điều tốt đẹp xảy đến cho chúng
có nguyên nhân từ đâu. Vậy nếu người nào đói là đòi
ăn mà không cảm ơn, rồi thân xác được thỏa mãn là
sõng soài coi TV hoặc nằm ngủ khò, thì người này
tương tự như con vật ăn no là chạy tung tăng, để lại
những hôi thối do chúng bới móc con mồi để tìm
thức ăn. Nhưng nếu con người nhận điều tốt đẹp mà
không cảm ơn thì còn thua con vật, vì con chó biết ve
vẩy đuôi khi chủ cho sự săn sóc. Con trâu hít hít ra
chiều cảm động khi chú mục đồng cho bó cỏ ngon.
Hay con mèo thấy chủ là dụi râu, kêu "meo meo" vui
mừng, v.v.
Người chồng nọ thích ăn cá kho nên vợ kho cho

anh năm khúc. Anh ăn chén thứ nhất cơm với cá kho,
chén thứ hai cá kho với cơm, liền một lúc hết bốn
chén cơm với bốn khúc cá kho. Thấy anh ngồi thở,
vợ mang trái cây ra nhưng anh bảo: "Để anh tráng
miệng với khúc cá kho thứ năm"! Sau đó anh liếm
mép thòm thèm, vợ tưởng được lời cảm ơn, nhưng
anh buông thõng: "Em kho cá hơi mặn"! Nếu chê
mặn thì tại sao ăn bốn chén cơm với cá kho? Đã vậy,
lại còn tráng miệng bằng cá kho nữa? Chê như vậy
thì vợ lên hay xuống tinh thần? Anh biết ơn hay
vô ơn?
Cũng không thiếu những người vợ không cảm ơn

như trường hợp chị Kim đối với anh Phục dưới đây.
Anh tận tâm đi làm để phục vụ vợ, nên cuối tuần anh
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mang về cho chị Kim 800 mỹ kim. Chị nghiêm sắc
mặt, kiểm điểm lại tấm chi phiếu, rồi im ỉm cất vào
bóp. Chị có tay cầm tiền nhưng không có miệng cảm
an. Anh Phục nhớ lời vợ… dạy: "Yêu em anh làm hai
gióp, Yêu anh em s-tóp xóp-ping", mà tuần trước anh
mới làm một "job" (việc), nên tuần này anh làm gấp
đôi, nhờ vậy cuối tuần anh đưa tiền cho vợ cũng gấp
đôi, từ 800 lên 1,600! Anh tung tăng hãnh diện, nghĩ
rằng đưa nhiều tiền thì "dĩ nhiên" chị Kim sẽ cảm ơn.
Chị sững sờ, dụi mắt để nhìn cho rõ xem tấm "chéc"
thật hay giả, khi biết là tiền thật thì chị run run cất
vào bóp, nhưng vốn im ỉm, có tay cầm tiền mà vốn
không có miệng cảm ơn!

Tám trăm không được lời cảm ơn, ngàn sáu cũng
im luôn, nên tuần lễ thứ ba thay vì mến phục vợ thì
anh Phục bực tức, hết xí quách, không còn hứng thú
làm việc. Cuối tuần anh mang về chỉ được phân nửa.
Khi anh Phục đưa 400 thì chị mở miệng chứ không
ngậm nữa, lại mở thật to. Nhưng mở để chửi, lại "bới"
nữa, chửi bới, vì chị bới móc những điều sai lỗi từ
ngày chưa cưới nhau.

Nếu chồng không cảm ơn vợ hằng ngày vì nấu
nướng nội trợ thì chồng đã chối bỏ những điều tốt
đẹp của vợ. Cũng vậy, nếu vợ không cảm ơn chồng
mà coi như "dĩ nhiên chồng phải thế này thế nọ", thì
vợ đã tự mở cửa để chồng chán mình nên nghĩ tới
người đàn bà khác.

Sẽ có Xưng Tội để được Chúa tha thứ và được hòa
giải với Chúa, vậy một trong những điều cần xét mình
của lần này là mình có cảm ơn không? Chúa cho
mười người cùi được lành sạch, mà chỉ có một người
trở lại cảm ơn (cf. Lk. 17:12-19), vậy cần khiêm
nhường nhận rằng tính kiêu ngạo đã làm con người
rất khó cảm ơn. Dẫu cho người một ly nước lã (Mk.
9:41) thì là cho Chúa, nên nếu muốn cảm ơn Chúa
thì cần cảm ơn người, bắt đầu từ người gần nhất,
người "đây là xương tôi, đây là thịt tôi" (Gen. 2:23).
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c. Khen Ngợi: Tên tướng cướp khét tiếng Al
Capone đã từng làm náo loạn thành phố Chicago,
cướp của giết người không gớm tay. Vậy mà Dale
Carnegie viết rằng nếu hắn làm 100 điều, thì ít ra vốn
còn 5 điều tốt, và nếu muốn hắn không làm hại mình,
thì hãy nói với hắn về 5 điều tốt có thật của hắn. Bạn
đời tốt hơn tên tướng cướp Al Capone nhiều, nên nếu
muốn bạn nghe mình thì đừng bới móc điều xấu, mà
thật lòng ngưỡng mộ điều tốt của bạn. Khi ngưỡng
mộ thì bạn thấy mình có giá trị, nên muốn tỏ ra xứng
đáng với lời được ngưỡng mộ.

Chị X (mời một chị ở hàng ghế trên cùng, gần với
mình, đứng lên) nghĩ thế nào khi anh Y (chỉ vào
chồng chị X) tươi cười khen chị nấu món canh chua
ngon, chưa đưa lên miệng đã trôi vào bao tử? Nếu
anh Y vừa khen chị X vừa gắp cho chị miếng chả giò
thì lần sau chị vui vẻ nấu canh chua, hay tức tối "bỏ
quách" cho bõ ghét? Khi khen thành thật để ngưỡng
mộ thì đôi bên đều lợi, vì anh Y có thức ăn ngon, còn
chị X thấy mình như vì sao sáng, cuộc đời có ý nghĩa.
Khen ngợi cũng làm cho tự ái được xoa dịu, nên

bạn giảm bớt hung hăng chỉ trích, dữ cũng trở nên
hiền, ít là hiền hơn một chút. Thường người hung
hăng là người có nhiều mặc cảm, dễ tự tin cho rằng
mình yếu kém, không có gì đáng khen. Vì vậy người
này cho rằng nếu người khác khen thì chỉ là khen mỉa
mai, châm biếm, nên sẵn sàng gây sự. Các băng đảng
đâm chém nhau là vì tự ái, muốn rửa nhục, đi đến
bên này hạ nhục bên kia. Do đó để bạn cảm động
do lời khen thì cần khen nhiều lần và khen thành thật
để bạn cảm nghiệm được lòng thành thật của mình.

Vậy giọng điệu khi khen rất quan trọng. Nếu giọng
kéo dài "Ừ, thì e-em đe-ẹ-ep!", lúc đó không đẹp
nữa. Cũng vậy, nếu dằn giọng "Em biết anh t-à-i!
Làm sao em dám bì với a-n-h?" Giọng điệu này đưa
tới đánh nhau hơn là thương nhau!
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Ngoài ra cần khen vô điều kiện, nghĩa là không
kèm theo tiếng "nhưng" thảm bại. Đó là trường hợp
chị A (để gây chú ý và bớt buồn ngủ thì nên vui vẻ
chỉ vào một chị, biến thành màn kịch nhỏ) biết chồng
là anh B (chỉ vào anh) ưa thích nhìn chị mặc áo dài.
Chị mua gấm Thượng Hải để may áo dài, mặc cho
anh ngắm. Anh thích lắm, nhưng miệng ngậm im, mắt
giả vờ như chăm chú đọc báo. Tiếc rằng vì không
khen nên anh đọc báo… hại chứ không đọc báo ơn!
Chị A thầm cầu nguyện trong lòng, xin Chúa ban
thêm ơn nhịn nhục, nên chị cố bình tĩnh, đi thật mềm
mại cho vừa lòng chồng, rồi cất tiếng hỏi trước: "Anh
à, em mặc áo dài này có đẹp không?" Anh B dằn
giọng: "Đẹp thì c-o-ó đẹp, NHƯNG cái lưng hơi
c-ứ-ng!"

Cách thức khen của anh B tương tự như cách thức
của những câu: "Bà Tám hiền lành nhưng đanh đá",
"Ông Chín đạo đức nhưng khô khan", "Anh Bẩy
quảng đại nhưng keo kiệt", "Chị Tư duyên dáng
nhưng xấu xí", "You are pretty but ugly!", v.v.

Nguyên nhân có những tiếng "nhưng", tiếng "but"
là vì chưa khen đã sợ người hơn mình nên vội đạp
xuống! Vậy để khen ngợi, ngưỡng mộ một cách chân
thật thì cần khiêm nhường, cần nhận bạn đời có thể
hơn mình, hay mình hơn bạn ở điều này thì thua bạn
ở điều khác, nhờ vậy cần lẫn nhau chứ không hạ bệ
nhau.

Khi mình khen thì bạn không phải tự vệ, không
cần bào chữa như bị can trước tòa án, nên bạn dễ
bình tĩnh hơn, nhờ vậy bạn cũng nhìn ra điều hay của
mình, ngưỡng mộ lại mình, rồi khen rằng "Qua nhiều
năm cưới nhau, chưa bao giờ anh tử tế với em như
bây giờ". Hoặc vợ chồng bới móc điều xấu của nhau,
hoặc cùng nhìn điều hay của nhau để thành thật
khâm phục nhau, đàng nào thoải mái hơn?

CTTTHNGĐ
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Có phải khen ngợi là nịnh bợ nhau? Nịnh bợ
không phải là khen mà là bợ đỡ, ích kỷ lừa gạt, nói
để thủ lợi chứ không để ngưỡng mộ. Còn khen ngợi
thì thật lòng chứ không giả dối. Kinh duy nhất của
Mẹ Maria là Kinh Ngợi Khen, bắt đầu bằng lời: "Linh
hồn tôi ngợi khen Chúa là Đấng cứu độ tôi" (cf. Lk.
1:47-55). Khi đầy tràn Thánh Linh, Chúa Giêsu cất
tiếng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen
Cha..." (Lk. 10:21). Sách Thánh Vịnh được mệnh
danh là sách ngợi khen. Lời Kinh trong Thánh Lễ
cũng nói lên tâm tình ngợi khen: "...Chúa rộng ban
cho chúng con Bánh này là hoa mầu ruộng đất và lao
công của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở
nên bánh nuôi sống chúng con". Cộng đoàn hân hoan
đáp: "Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời". Khi
dâng rượu cũng vậy: ".. Chúng con dâng lên Chúa để
trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con".
Mọi người lại vui mừng cất tiếng: "Chúc Tụng Thiên
Chúa đến muôn đời", v.v.

Bản thân mình muốn gần người dễ khen hay dễ
chê? Vậy nếu mình muốn thế nào thì bạn đời cũng
muốn như thế. Nếu khen thành thật thì bạn dễ nhận
ra sai lỗi của bạn. Ngợi khen là đặc tính của loài
người, chê bai chỉ trích là đặc tính của loài quỷ. Nếu
là nam với nữ chứ không chỉ là đực với cái, thì vợ
chồng phải nhìn ra điều hay của nhau, nhìn ra phần
"Hình Ảnh Chúa" trong nhau để khen ngợi chân thật,
chứ không bới móc điều xấu của nhau như ma quỷ.
d. Quà Tặng: Trước tiên có khác biệt giữa quà tặng

và giúp đỡ. Giúp đỡ là cung cấp những vật dụng cần
thiết, nếu thiếu thì đói rét, có khi bị chết, như giúp đỡ
gạo, nước mắm, quần áo, v.v. Giúp đỡ là cấp cứu trong
lúc nguy kịch, là tình trạng sơ đẳng, xảy ra lúc túng
quẫn. Từ giúp đỡ đi tới xin xỏ, van lạy, ăn xin, thí cô
hồn. Người cho là người ở trên nhìn xuống, cao sang,
có quyền thế, dễ hống hách, kênh kiệu, như
CTTTHNGĐ
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có ít người ở nước ngoài về phát chẩn trong viện
mồ côi, chụp hình đẹp để khoe với bạn hữu. Còn
người nhận là người hèn kém, thấp cổ bé miệng, nhận
miếng ăn là nhận miếng nhục.

Trái lại, quà tặng liên hệ tới tình cảm nhiều hơn
vật chất. Quà tặng là dấu hiệu của thương yêu, bằng
hữu. Vậy ai tặng mà không thành thật thì là lừa dối,
cũng như ai nhận mà muốn nhiều quà thì là ích kỷ,
đặt nặng vật chất chứ không đặt nặng tâm tình của
người tặng, của trọng hơn người. Để tình nghĩa vợ
chồng không nhàm chán thì ở nước ngoài cần quà
tặng vì ít ai thiếu bánh mì, nước mắm, xì dầu, v.v.,
còn ở Quê Nhà thì cần giúp đỡ vì "một miếng khi đói
bằng một gói khi no".

Đời sống ở nước ngoài như tại Mỹ luôn chạy đua
với đồng hồ, tuy có miếng ăn nhưng phải đi làm cực
khổ, vợ chồng con cái ít thời giờ gần gũi nhau, nên
tặng nhau thời giờ là điều rất cần. Nếu suốt tuần này
qua tháng nọ chỉ nói chuyện với nhau bằng giấy gắn
trên tủ lạnh, mà đến ngày sinh nhật của vợ, của chồng
hay của con, hoặc Ngày Của Mẹ, Ngày Của Cha,
Ngày Tình Yêu (Valentine Day), v.v., mà không mua
cho nhau Bình Hoa, chiếc khăn, cái áo, v.v., nhất là
không dành thời giờ gần gũi tươi cười với nhau thì
tuy nói yêu nhau nhưng thực tế đã quên nhau trong
dịp cụ thể đó.

Chuyện anh chị Gia & Hồng dưới đây đáng suy
nghĩ về ý nghĩa của Quà Tặng. Anh Gia làm điện tử,
ưa thích tìm tòi. Anh biến chế ra món hàng rất tinh
vi để cho vào các loại máy móc, nên trong ít năm,
anh có mấy chục triệu Mỹ kim. Nay anh chị Gia &
Hồng rất hạnh phúc, nhưng cách đây dăm năm tưởng
như tan vỡ. Đó là khi mới có tiền, anh Gia đã lóa mắt
vì tiền, tưởng tiền là tất cả, nên anh làm ngày đêm,
bỏ bê vợ con. Đã vậy, lần nọ anh muốn khoe mình
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thuộc giới giầu sang ở Mỹ, nhưng vợ vốn gọi dạ bảo
vâng như ở Quê Nhà. Khoảng 4 giờ chiều, anh điện
thoại về, ra lệnh cho chị Hồng: "Em trang điểm rồi
mặc chiếc áo treo ở tủ, anh vừa mua trên ba ngàn
đôla. Lúc 6 giờ, có tài xế Mỹ trắng, lái xe limousine,
chở em tới một biệt thự để anh mừng sinh nhật cho
em. Trên 200 khách sang trọng dự tiệc, gồm thị
trưởng, nghị viên, giám đốc công ty, v.v. Anh có món
quà kếch xù..." Chưa nghe hết câu thì chị Hồng run
lên, miệng hét to: "Từ ngày giàu có, anh chỉ lo danh
vọng, dùng tôi để khoe khoang. Quà vì anh chứ không
vì tôi..." Rồi chị đập tan cái điện thoại. Tuy chị không
có mặt nhưng vốn có tiệc sinh nhật cho chị. Anh Gia
về lúc nửa đêm, liệng trước mặt chị xấp giấy dầy,
khinh khỉnh: "Mừng sinh nhật em tòa nhà
$1,750,000.00, sướng như bà hoàng mà còn làm
kiêu!" Vừa nghe chữ "kiêu", chị Hồng nhìn anh Gia
nảy lửa: "Anh kiêu nên nghĩ ai cũng kiêu như anh!"
Rồi chị xé tan giấy tờ chứng khoán về lâu đài bên bờ
biển anh Gia vừa mua, đứng tên mình chị.

Do nhiều hoàn cảnh, từ việc anh chị cay đắng với
nhau nhưng chưa muốn bỏ nhau, tới việc chị Hồng
có cha mẹ khuyên bảo, còn anh Gia được bạn hữu
đạo đức nâng đỡ, nên vợ chồng nguội dần. Lần nọ,
anh lái xe tới ngã tư gần phi trường, có người bán
bông, gặp lúc đèn đỏ, người bán bông chìa vào xe anh
một bông hồng quấn trong giấy bóng kính, anh hất
hàm: "Bao nhiêu? How much?" Người bán bông nói
nhanh: "$1.75". Anh Gia trả hai đồng, chưa kịp nhận
tiền thối 25 xu thì đèn xanh. Tám giờ sáng hôm sau,
khi điểm tâm xong thì anh ra xe để vào hãng mà anh
là giám đốc, thấy chiếc bông, anh cầm đi ngược trở
lại bếp, chị Hồng đang lúi húi rửa chén đĩa anh vừa
điểm tâm, anh nói từ phía sau lưng vợ: "Anh tặng em
cái hoa hồng. Hôm qua người bán bông liệng vào xe
CTTTHNGĐ
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anh". Anh biết kiếm tiền mà không biết nói xuôi tai!
Trái lại chị Hồng nhìn anh, giọng chân thật: "Em Cảm
Ơn anh", Chị vuốt nhẹ trên cánh hồng, đưa lên ngửi
âu yếm, rồi thong thả: "Em thích hồng từ nhỏ". Chị
cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng mắt anh: "Chúng mình
cưới nhau được 19 năm rồi. Mau quá. Đây là bông
hồng đầu tiên anh tặng em". Nghe chị nói tiếng "đầu
tiên" anh Gia đổi sắc mặt, cảm động. Anh yên lặng
tiến lại phía tường, nhấc điện thoại ra lệnh cho hãng
ngưng cuộc họp đấu thầu từ 9 giờ sáng xuống 3 giờ
chiều, để anh có giờ ở nhà với vợ. Chị Hồng rơi nước
mắt: "Anh thương em thì như anh biết, em luôn chung
thủy với anh. Em để bông hồng này cho khô, rồi giữ
mãi suốt đời". Khi anh Gia tặng chị Hồng gia tài gần
hai triệu vì khoe khoang thì vợ chồng tan nát, nhưng
này tặng bông hồng gần hai đồng và yêu thương thì
vợ chồng hòa hợp.

Thực tế có anh chị Gia & Hồng hay không chưa
phải là điều cốt yếu, mà điều cần là mỗi người đều
thấy mình cần dấu hiệu của thương yêu gần gũi, cần
đụng chạm được tình yêu của bạn đời, cần "thèm lòng
chứ ai thèm thịt".
Một trong những việc "xét mình xưng tội" chiều

nay là tư vấn lương tâm, xem hằng ngày có nhìn ra
hình ảnh Chúa trong bạn đời để thành thật Cảm Ơn,
Khen Ngợi, và Trao Tặng không? Chúa dạy: "Không
phải những kẻ nói với Ta ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ mà
vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha Ta
trên trời" (Mt 7:21). Cần nói, nhưng không thể nói nói
suông mà cần việc làm song song với lời nói.

[Nếu không có linh mục trình bày cả ba mục của
chiều thứ Bẩy, thì hai mục trên có thể do một cặp vợ
chồng, nhưng mục III dưới đây cần do linh mục. Nếu
không có linh mục thì giáo dân cần thích ứng để nói
về việc đền tội theo tâm lý hơn là theo Bí Tích].
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III. Việc Hòa giải với Chúa
trước khi hòa giải với người

(Trình bày 25 phút)

Nếu 40 hay 60 tuổi thì đã Xưng Tội cả ngàn lần
nhưng tại sao ít hòa giải với Chúa và với người? Vốn
bực tức, có khi ghét người chứ không tha thứ cho
người trong khi muốn Chúa và người khác tha thứ
cho mình. Ở đây nói theo khía cạnh thực hành về:
(1). Mục đích muốn đạt được khi Xưng Tội; (2). Cần
tránh xưng điều nào vì điều đó không đạt được mục
đích? (3) Cần xưng điều nào để đạt mục đích thực
hành? (4). Tội nhẹ có thể làm tan nát gia đình hơn
là tội trọng; (5). Xưng Tội khác với bàn hỏi việc
thiêng liêng; (6). Đền tội theo luật và đền tội để thay
đổi đời sống.

1. Mục đích mình muốn khi Xưng Tội. Xưng tội
là nhận mình đã xa cách Chúa, nên giờ đây muốn
thương yêu gần gũi lại, tức là muốn "ăn năn/ sửa/
đổi".

Ăn năn là ân hận vì quá khứ đã sai lỗi, như ân hận
vì bỏ Lễ Chúa Nhật, vì đánh vợ, đánh bạc, hoặc ngoại
tình, ăn cắp, v.v. Ăn năn là việc cần thiết nhưng không
thay đổi được quá khứ, thí dụ mặt vợ có sẹo vì chồng
đánh thì dẫu chồng ăn năn tới đâu, cái sẹo vốn còn
trên mặt.

Sửa là chấm dứt điều xấu trong hiện tại, thí dụ quá
khứ ăn cắp thì hiện tại không lấy của người, kể cả
việc không lấy của chồng hay của vợ mà không hỏi
trước. Hoặc là quá khứ vì quen đi con đường đó, đến
nơi đó, ở nhà vào thời giờ đó, v.v., nên ngoại tình.
Hiện tại không đi con đường đó, không đến nơi đó,
không ở nơi đó vào thời giờ đó, v.v., nên đã làm nản
lòng tình nhân, nhờ vậy cắt đứt được liên lạc bất
chính. "Sửa" trong trường hợp này có nghĩa tiêu cực
như bác ái tiêu cực, "chẳng" ghen tị, "chẳng" tham
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lam như đã suy niệm lúc bắt đầu chiều nay.
Đổi là hướng về tương lai, từ lúc này trở về sau

mình hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây bỏ rơi bạn
để âu yếm người khác, thì nay thật lòng chú ý tới bạn,
tìm tòi, có sáng kiến để làm vừa lòng bạn. Hay trước
đây lấy tiền của người khác để thỏa mãn ích kỷ, thì
từ này lấy tiền của mình để hy sinh xả kỷ, v.v.

Nếu không biết mình muốn gì cho việc xảy ra trong
quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai thì mình khó
thay đổi. Tuy có đọc Kinh Ăn Năn Tội, nhưng dễ đọc
máy móc, vì vậy không thành tâm "ăn năn/ sửa/ đổi".

Để việc Xưng Tội đạt kết quả "ăn năn/ sửa/ đổi"
thì cần hiểu và làm ít điều cụ thể dưới đây.

2. Cần TRÁNH kể những điều không đạt mục đích
khi Xưng Tội, vì những điều đó do kiêu ngạo nhiều
hơn do khiêm nhường. Thí dụ không xưng phúc,
không xưng tội của người khác, và không chạy tội để
làm nhẹ tội của mình.

(1). Không xưng phúc. Thoáng nghe thấy kỳ cục,
mà thực tế có khi xảy ra. Thí dụ xưng: "Thưa cha con
không có tội gì đáng kể, lại vốn Rước Lễ hàng tuần".
Như vậy việc xưng tội vô ích vì mình "không có tội
đáng kể" nghĩa là không cần xưng. Lại "Rước Lễ" là
việc có phúc, trong khi mình đi xưng tội thì tại sao lại
xưng phúc? Xưng như vậy thì không có gì để ăn năn
sửa đổi, nên động lực thúc đẩy là kiêu ngạo chứ không
phải khiêm nhường. Vậy cần khiêm nhường xưng tội
chứ không xưng phúc dưới bất cứ hình thức nào.

(2). Không xưng tội của người khác. Thí dụ: "Thưa
cha chồng con cứ đánh bạc!" Trong trường hợp này,
ai đánh bạc? Ai xưng tội? Dĩ nhiên chồng có trách
nhiệm nặng nề, buộc phải chừa bỏ cờ bạc, nhưng
không phải vì vậy mà vợ có quyền xưng tội của chồng.
Hậu quả sau khi xưng thì vợ dễ nhường nhịn hay là
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đay nghiến chồng hơn? Hoặc ông xưng: "Cháu nội
con chửa hoang!" Ai chửa? Ai xưng? Đàn ông không
chửa thì không hề xưng tội đó. Sau khi xưng thì dễ
giữ cháu ở với mình, hay dễ đuổi "Nhà này không
chứa những đứa xấu như mày"? Nếu đuổi thì cháu
dễ hư hơn hay dễ ăn năn hơn? Xưng tội của người
khác thường vì muốn tỏ ra mình không xấu xa như
người. Kiêu ngạo thúc đẩy mình kể tội người khác
chứ không khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình.

(3). Không chạy tội, làm nhẹ tội của mình. Thí dụ
xưng: "Thưa cha con chả dám bỏ Lễ Chúa Nhật
nhưng vì bác ái nên Chúa Nhật vừa rồi con đành ở
nhà tiếp khách từ tiểu bang xa tới, v.v." Khi nói "chả
dám" thì đã dám rồi. Ngoài ra, người này ngụy biện
vì nhân danh bác ái của Chúa để bỏ Chúa. Vậy cần
khiêm nhường vào thẳng tội của mình chứ không
quanh co chạy tội. Thí dụ: "Con bỏ Lễ Chúa Nhật
một lần vì lười", "Con ăn cắp của hãng ba lần, mỗi
lần trị giá khoảng năm chục, bẩy trăm", hay "Con có
chồng, phạm tội ngoại tình với người đã có vợ một
lần", v.v.

Cần kể tội để mình đạt mục đích "ăn năn/ sửa/ đổi"
chứ không cần cho Chúa vì Chúa biết tới trước khi
mình xưng. Cũng không cần cho cha mà cha chỉ biết
vừa đủ để tha tội. Nếu cha nào chủ tâm nhớ tội rồi
nói ra, thì cha đó bị rút phép thông công, nên không
cha nào muốn nhớ tội cả. Cách thức xưng cần vắn
tắt, ngắn gọn, chủ tâm để thay đổi mình chứ không
thay đổi người khác, vì vậy không kể lể như "thiên
tình sử" bi ai. Nếu kể lể dài dòng khi xưng tội thì rơi
vào hiểu lầm dưới đây.

3. Xưng tội khác với bàn hỏi việc thiêng liêng. Thí
dụ khi xưng tội thì không hỏi xem làm thế nào để con
dâu hòa hợp với mẹ chồng, hoặc đọc kinh mà chia
trí thì làm thế nào để cầm trí, cũng không "Xin cha
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cho phép con ngừa thai" vì cha không có nên không
thể cho, v.v. Những điều này thuộc về việc bàn hỏi
thiêng liêng, và là những điều rất cần thiết, nên phải
nghiêm chỉnh làm hẹn, rồi chủ tâm dành thời giờ đến
với cha ngoài Tòa Giải Tội để cha hướng dẫn thiêng
liêng, có khi cần mấy giờ hay mấy tuần chứ không
chỉ dăm ba phút như khi xưng tội. Nếu tiện thì hỏi
không tiện thì bỏ, lúc đó mình không nghiêm chỉnh
trong việc thiêng liêng, vì vậy nội tâm hời hợt là do
mình không dành thời giờ để tìm hiểu.

4. Tội nhẹ có thể làm tan nát gia đình hơn tội trọng.
Có khi nhờ tội trọng mà vợ chồng vui vẻ hơn, thí dụ
vợ ham nhiều tiền mua sắm, nay nhờ chồng ăn cắp
mà nàng đủ tiền đua đòi. Vậy tội trọng là vì phạm
tới Chúa và tới người khác, làm mình mất linh hồn,
chứ không phạm tới bạn, nên thay vì mất lòng thì vui
lòng bạn. Bạn xấu như mình, nên là cảnh quỷ này
tiếp tay cho quỷ kia.

Có tội nhẹ với Chúa vì Chúa vốn cho lên Thiên
Đàng, nhưng nặng với bạn đời vì làm cho bạn cay
đắng. Thí dụ anh Hỏa thật thà, dự Lễ hàng tuần, giúp
đỡ các việc nhà thờ, trung thành với vợ là chị Thủy,
lo cho con học trường đạo, v.v. Tuy nhiên anh nóng
như lửa, hay chửi vợ mắng con. Anh có tội nhưng
chưa mất linh hồn, nên gọi anh là "chồng tội nhẹ
Thiên đàng" vì sau khi đền trong luyện ngục thì anh
vốn lên Thiên Đàng. Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu nọ, chị
Thủy vui vẻ thái thịt làm cơm, còn bốn con giải trí
bằng cách "oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này". Cảnh gia
đình thật đầm ấm thiên đàng. Đến 6 giờ, anh Hỏa
về, tuy chưa thấy mặt nhưng cưới nhau 21 năm thì
anh nóng nảy suốt 21 năm, anh lại đi chiếc xe gần 10
năm rồi, nên bốn con im ỉm trốn vào phòng, còn chị
Thủy cúi xuống thái thịt. Anh hầm hầm lại gần vợ,
quát to: "Nồi cơm còn chưa nấu hả? Đừng há họng
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ra ăn nữa!" Nếu không cầu nguyện xin ơn nhẫn nhục
thì chị Thủy muốn thái chồng chứ không thái thịt nữa.
Vậy "chồng tội nhẹ thiên đàng" đã làm cho "gia đình
thiên đàng" thành ra "gia đình địa ngục" vì tội nhẹ
của mình.

Ít ngày sau, anh Hỏa xin hãng nghỉ sớm một giờ
để đi xưng tội. Sau mấy chục năm, đây là lần đầu anh
nghiêm chỉnh "ăn năn/ sửa/ đổi" chứ không xưng máy
móc như trước. Tuy anh thật lòng "ăn năn/ sửa/ đổi",
nhưng còn mới quá nên vợ con tưởng anh vốn "nóng
tính, chửi vợ, mắng con", nên chiều hôm đó anh đã
làm cho chị Thủy và các con sững sờ. Khi về nhà,
thay vì cộc cằn với vợ thì anh Hỏa dịu dàng tế nhị,
cũng như thay vì la mắng con thì anh vui vẻ hòa nhã.
Chị Thủy bỡ ngỡ nhìn, rồi sờ lên vai anh, mấp máy:
"Chồng tôi nóng nảy còn ông ôn tồn. Hay ông đi lộn
nhà?" Nếu anh Hỏa bỏ được một tội nhẹ "chửi vợ
mắng con" thì anh cũng biến đổi được gia đình từ
căng thẳng địa ngục thành ra đầm ấm thiên đàng.

Bà Thất còn bi đát hơn anh Hỏa. Mấy chục năm
nay, lần xưng tội nào bà cũng nói "Con hay đặt điều
kiếm chuyện, khi ít khi nhiều khi nào cũng có". Sau
khi xưng bà vốn còn tội vì bà nói rõ "khi nào cũng
có"! Rời khỏi Tòa Giải Tội, bà điện thoại ngay cho
ông hội trưởng, giọng thích thú: "Con ông phó giám
đốc chửa hoang! Bác đừng nói với ai nhé". Trong một
buổi chiều, bà điện thoại cho 40 nhà để phao đồn tin
chửa hoang, ai bà cũng thêm câu "đừng nói với ai
nhé", để bà độc quyền loan tin thất thiệt. Cha sở hỏi
thì bà đanh đá trả lời: "Nghe người ta nói thế thì con
cũng nói thế", nghĩa là bà coi mình không có tội, trong
khi vì miệng bà mà cả miền bị xôn xao. Anh Hỏa
nhận mình có tội nhẹ thì làm một gia đình thành địa
ngục, còn bà Thất không nhận tội thì làm cả miền
thành địa ngục, vậy rất cần chủ tâm chừa bỏ tội nhẹ.
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Có khi chừa tội trọng dễ hơn tội nhẹ, thí dụ nếu
đã ân hận rồi thì bỏ ngoại tình dễ hơn bỏ tính nóng
nảy cộc cằn. Vì buộc phải chừa tội nhẹ chứ không
buộc phải xưng, nên mỗi lần chỉ nên xưng vài tội nhẹ
thôi.

Có hai lý do cho việc "xưng ít chừa nhiều" tội nhẹ.
Thứ nhất là cần thời gian xét mình hằng ngày. Nếu
muốn thành thật chừa bỏ chứ không xưng máy móc,
thì mỗi tối cần 5 phút xét mình về mỗi tội nhẹ mình
xưng. Nếu xưng 10 tội thì cần 50 phút, trong khi rất
khó dành ra một giờ mỗi tối cho riêng việc xét mình.
Ngoài ra, nếu sáu tháng mà chưa bỏ được tính nóng
nảy, hay tính hờn mát thì người này thuộc loại siêu
phàm, thánh nhân. Còn đa số loài người nếu mỗi tối
đều xét mình về tính nóng, thì cũng chỉ bớt chứ không
hết hẳn. Trái lại nếu không xét mình mỗi tối thì có
khi càng xưng càng nóng tính hơn. Lý do thứ hai, xưng
tội nhẹ tương tự như việc sửa phạt. Nếu giúp con bỏ
được một điều xấu thì con dễ bỏ nhiều điều xấu khác.
Thí dụ khi giúp con ý thức được việc lười biếng là tai
hại vì cả đời thất học, lúc đó con sẽ tự động sửa đổi
các việc khác, như thay vì dậy trễ thì dậy sớm, thay
vì đi chơi thì ở nhà, v.v. Xã hội cũng theo đường lối
đó khi nói "sát nhất nhân vạn nhân cụ", nên phạt thật
nghiêm khắc để không phải phạt cả trăm, nghìn
người, v.v.

Kết luận thực hành là nếu muốn sửa đổi tính tình
tức là sửa đổi thói quen xấu thì cần dồn toàn lực vào
một, hai điểm, còn nếu kể lể quá nhiều thì tản mát
lực lượng, không thay đổi được thói quen nào cả.
Những chia sẻ trên đây chỉ là một phần trong diễn
tiến muốn Chúa tha thứ cho mình để mình dễ tha thứ
cho người.

Nếu muốn dễ tha thứ thì nên đọc sách "Tha Thứ
Hay Không?" là cuốn chỉ nam cho chiều nay.
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5. Đền tội theo luật và đền tội để "ăn năn/ sửa/
đổi", tức là "Xin Cha tha cho con cũng như con tha
cho kẻ mất lòng con".
Thường nhận việc đền tội bằng cách đọc, thí dụ 5

kinh hay 3 chục, v.v. Khi đọc như vậy thì đủ luật lệ
nhưng khó có thói quen tốt thay thế cho thói quen
xấu. Vậy cách đền tội đặc biệt trong Khóa hôm nay
gồm ba việc, đó là: đọc, bác ái tiêu cực, và bác ái tích
cực. Lúc vào xưng tội riêng, linh mục thay mặt Chúa
có toàn quyền thay đổi. Nếu ngài thấy ba việc dưới
đây ích lợi cho người xưng thì ngài dạy "đền tội như
đã ra", nhưng nếu ngài thấy phải ra việc khác để phù
hợp hơn thì ngài có toàn quyền. Tuy nhiên dẫu không
có việc đền tội thì cũng vốn cần làm ba việc sau đây
để dễ thay đổi đời sống.
Thứ nhất là đọc. Về cách đọc thì đọc cả đoạn để

biết ý chính, rồi lặp lại một câu ngắn chừng 4 hay 5
chữ. Cần lặp đi lặp lại để thấm nhiễm vào tâm trí tới
mức thành thói quen. Ưu tiên là lặp đi lặp lại một
câu trong Phúc Âm. Thí dụ đọc đoạn Chúa chữa con
bà góa thành Nain (Lk. 7: 11-15), rồi lặp đi lặp lại ba
chữ "động lòng thương" (13). Một phút có thể lặp lại
được 20 lần "động lòng thương - động lòng thương -
động lòng thương - v.v." Khi dồn tâm tình để lặp lại
như vậy thì việc "động lòng thương" của Chúa như
truyền sang mình để mình cũng động lòng thương
theo Chúa. Nhờ vậy lúc cầu nguyện tối trong gia đình,
mình đủ khiêm nhường nói với bạn đời hay với cháu
nội: "Nhờ ngẫm nghĩ tâm tình động lòng thương của
Chúa mà (anh, em, ông nội) thật ân hận vì sáng nay
đã cộc cằn, hất cả ly nước nóng vào cháu. Trong giờ
cầu nguyện này ông xin lỗi cháu. Ông cháu mình ôm
‘hugging’ làm hòa nhé, v.v."

Nếu không đọc Phúc Âm thì có thể đọc một đoạn
sách tâm lý đạo đức, hay một câu kinh. Cách thức
CTTTHNGĐ
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đọc cần làm giống như trên. Thí dụ lặp đi lặp lại lời
"Chúa tha cho con cũng như con tha cho kẻ nợ con,
nên con sẽ mỉm cười với chồng khi anh đi làm về
chiều nay, v.v."

Để đủ việc đền tội thì chỉ cần đọc một đoạn chừng
vài phút, sau đó lặp đi lặp lại cũng vài phút. Nhưng
nếu muốn có nhân đức thì cần đọc theo cách này
hằng ngày, vì "nhân đức do thói quen, mà thói quen
do lặp đi lặp lại".

Thứ hai là bác ái tiêu cực như đã suy niệm theo
đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho chiều nay. Thí
dụ mình uống nước hay ăn xong, thì tự rửa lấy ly chén
chứ không bắt người khác làm thay mình, vừa làm
vừa than thở: "Giêsu - Maria - Giuse - Con mến yêu.
Xin cho con không là gánh nặng cho người khác".
Cũng như việc đọc ở trên, để đủ việc đền tội thì chỉ
cần làm một lần, nhưng nếu muốn theo Chúa, trở
thành người tốt lành thì cần lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hôm nay không là gánh nặng, ngày mai, năm sau, 30
năm liền, cả đời tự làm lấy việc cá nhân chứ không
là gánh nặng cho ai.

Thứ ba là bác ái tích cực. Thí dụ người khác để
lộn xộn, liệng ly chén, giầy dép ngổn ngang, mình
nhẫn nại thu dọn, thành tâm lặp đi lặp lại: "Giêsu -
Maria - Giuse. Con mến yêu. Xin cho con vui vẻ giúp
đỡ vợ con và mọi người". Cũng như hai việc trên, làm
một lần là đủ việc đền tội, nhưng cần làm nhiều lần
để qua lần xưng tội này có thể "cách mạng bản thân"
tận gốc rễ.

Bây giờ sẽ nghỉ giải lao trước khi Ăn Năn Tội,
Xưng Tội, và cử hành Thánh Lễ Tha Thứ và Xin Lỗi.

Nhưng lần nghỉ này khác các lần khác, vì CẦN GIỮ
YÊN LẶNG VÀ ĐI MỘT MÌNH chứ không đi hai người.
Mục đích để thực hành KẾT HỢP VỚI CHÚA TRONG
MỌI LÚC và để thêm TỰ CHỦ.
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Người khác vốn cười nói như thường lệ, nhưng
mình tự trắc nghiệm xem ý chí tăng hay giảm? Giữa
cảnh ồn ào, nội tâm mình thế nào? Nếu xã hội hấp
tấp mà muốn gần Chúa thì phải tự chủ chứ không
thể dựa dẫm vào người khác. Trong tự chủ để kết
hợp này, xin quý anh chị rời khỏi Phòng Song
Nguyền.🔲

Quan trọng: Nội dung diễn giải trên đây rất
phong phú, không phải để trình bày tất cả, nhưng để
gợi ý, nhờ vậy mỗi Vị dễ TỰ SOẠN LẤY nội dung
diễn giải của mình.. .

Cần GIỮ Ý CHÍNH của mỗi điểm, còn CÁCH
THỨC Trình Bày thì tùy khả năng mỗi cá nhân.

Nhưng cách thức nào thì cũng phải
(1) Nêu rõ chủ điểm của mỗi mục chiều nay
(2) Lấy thí dụ cụ thể để khóa viên làm được,
(3) Hấp dẫn chứ không buồn ngủ;
(4) GIỮ ĐÚNG GIỜ.

Nếu cần thì cắt bớt lời mình nói chứ không thâm
lạm vào giờ sau, kẻo cuối cùng không còn giờ cho
khóa viễn Xả Cõi Lòng trong Thánh Lễ Tha Thứ và
Xin Lỗi.

Xả Cõi Lòng (tức Tha Thứ và Xin Lỗi chiều nay)
giống như giải phẫu cơ thể, như tim hay phổi. Phải
chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa bệnh nhân lên
bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu mất 3 giờ, nhưng
có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì vậy phải ngắn gọn
các phần đi trước để có giờ cho khóa viên Xả Cõi
Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần rất
thận trọng kẻo lấn át mất giờ".

CTTTHNGĐ
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Cần ý thức rằng Bầu Khí Thân Mật Cởi Mở không
tự nhiên mà có, nhưng do tự chủ, biết "cương quyết
trong uyển chuyển". Khi người hướng dẫn có nội tâm,
biết phương pháp, nhất là khiêm nhường biết lỗi và
xin lỗi thì Cách Thức Cư Xử này tạo ra Bầu Khí
cần thiết cho khóa viên thay đổi.🔲
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Có tiếp xúc giữa người nói
và khóa viên trong khi trình bày
là việc cần thiết để khóa viên SỐNG
trong BẦU KHÍ "thương yêu gần gũi"
chứ không chỉ nghe nói về
"thương yêu gần gũi".

Thay vì nói về
một người vắng mặt để làm thí dụ,
thì nên mời một khóa viên
hay một cặp có mặt,
đóng vai cụ thể
của câu chuyện đang diễn tả.

Thí dụ miệng nói
"người có mặc cảm tự tôn hay
mặc cảm tự ti là người
tự làm khổ mình",
thì diễn tả mặc cảm đó
trên nét mặt của mình
trong khi nói tiếp
"Tôi không ngờ rằng mình
cũng rơi vào tình trạng này".

(Trang 56)
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Chương 22

Diễn Giải Tối Thứ Bẩy:
BÔNG HỒNG CẢM THÔNG

Tài liệu về tối thứ Bẩy gồm năm mục:
I. Bầu Khí tối thứ Bẩy

II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;
III. Tài liệu cần đọc TRƯỚC KHI trình bày;
IV. Tài liệu TRONG KHI trình bày;
V. Giải tỏa thắc mắc.

I. BẦU KHÍ TỐI THỨ BẨY

Bầu Khí tối thứ Bẩy vừa ăn xong, lại đã trải qua
Thánh Lễ Hòa Giải xúc tích ban chiều, nên dễ "thả
lỏng", có cảm tưởng như viên mãn "thành chánh quả",
không còn gì cần thay đổi.

Bầu khí này vừa lợi vừa hại. Lợi vì có tình thân ái,
người nói dễ được khóa viên chấp nhận như thân
thuộc trong gia đình. Hại vì phân tâm, thay vì lắng
nghe thì hay nói cười, chất vấn huyên thuyên. Nếu
cặp giảng huấn lại khôi hài lạc đề thì biến thành buổi
CTTTHNGĐ
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nói vui hơn là nói nghiêm chỉnh để thăng tiến đời
sống. Điều mâu thuẫn là khi tưởng mình hoàn hảo thì
lại mất mục đích của Khóa, thay vì Khiêm Nhường
biết lỗi thì lại tự ái trút lỗi lầm lên bạn đời, còn mình
vô tội!
Tâm Lý đa số dễ cởi mở, thấy như được giải thoát

vì đã Xưng Tội, Rước Lễ, đã nói lên lời tha thứ trong
Thánh Lễ Hòa Giải ban chiều. Nhưng khoảng 1/4
(nếu có 20 cặp tham dự thì 4 hay 5 cặp) còn căng
thẳng. Thấy người khác ân hận xin lỗi thì cũng muốn
xin lỗi, nhưng nếu xin lỗi thì sợ "mất mặt", nên ngụy
biện rằng "yên lặng là vàng". Nếu không tạo được
bầu khí thuận tiện cho họ Xả Cõi Lòng thì sau Khóa,
họ là người hay phê bình tiêu cực, tiếp tục gây đau
khổ cho bạn và gây khó khăn cho Chương Trình, vì
họ dễ phao đồn rằng khóa viên bị cưỡng bức thú tội
kiểu độc tài, hoặc lên án "tại sao giáo dân giảng dạy
như linh mục? Tại sao dám "nghe tội" làm trống tòa
giải tội? Họ có rất nhiều "Tại sao, tại sao" để hạch
hỏi người khác vì họ không hạch hỏi mình "Tại sao
người khác khiêm nhường xin lỗi, còn tôi lại cứ khinh
khỉnh giấu lỗi?".
Với bầu khí và tâm lý tối thứ Bẩy như trên, đa số

khóa viên tỏ ra dễ chịu, nhưng một số có khi còn khó
chịu gay gắt hơn. Nếu cặp diễn giải không hiểu biết,
và nếu các trợ nguyền không cầu nguyện tha thiết để
xin Ơn Chúa giúp, thì bề ngoài tưởng thành công
nhưng bề trong còn cay đắng.

II. THỜI GIỜ TỐI THỨ BẨY
Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 16

mục trong tối thứ Bẩy như sau:
[Có nơi ăn tối lúc 5:30PM, nơi khác lúc 6:00PM, nên
cần xê dịch cho thích hợp]
(1). 7:00-7:20 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh nền Tảng.
CTTTHNGĐ
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[Ít khi xong KT trước 7:30, vì bầu khí tối nay rất khó
bắt đầu như giờ ấn định]
(2). 7:30–8:00 (30’): Trình bày về Nền tảng và Điều
kiện để tăng thêm Cảm Thông.
(3). 8:00-8:20 (20’): Áp dụng Cảm Thông vào thực
tế hằng ngày, như cách thức diễn tả Cảm Ơn, Lắng
nghe, Tìm hiểu nhau, v.v.
(4). 8:20- 8:50 (30’): Áp dụng Cảm Thông vào Việc
Chăn Gối.
(5). 8:50-9:05 (15’): Giải lao.
(6). 9:05-9:20 (15’): Đọc và hướng dẫn cách thức viết
"Thư Bông Hồng Cảm Thông" để trao cho bạn đời.
(7). 9:20-9:30 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện.
— Mở nhạc êm dịu để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm
mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình HƠN,
— Ban Hoa Thiêng mang Hoa Thật vào Phòng Song
Nguyền, đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá giữa phòng,
gồm bó hoa cho vợ và một hoa cho chồng.
(8). 9:30-9:35 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy khóa viên thêm can đảm
"trần truồng mà không hổ ngươi";
(9). 9:35-9:40 (5’): Cách thức giúp khóa viên "thuộc
lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra
để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

Dưới đây là nét đặc biệt của Tối Thứ Bẩy:
(10). 9:40-9:45 (5’): Các trợ nguyền vào Phòng Song
Nguyền để Cầu nguyện và Chứng kiến mỗi cặp khóa
viên Trao Bông Hồng Cảm Thông và Xả Cõi Lòng
giữa vợ chồng.
(11). 9:45-9:55 (10’): Vị Hướng Dẫn thực tập để khóa
viên biết nội dung và cách thức Trao Bông (trợ
nguyền quan sát để ôn lại cách giúp khóa viên Xả Cõi
Lòng và Cầu nguyện với họ). CTTTHNGĐ
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(12). 9:55-10:00 (5’); Phân chia trợ nguyền đồng đều
để mỗi cặp khóa viên đều có trợ nguyền Chứng Kiến.

Nên phân chia trợ nguyền từ trước, và chuẩn bị
trợ nguyền về nội tâm Cầu Nguyện, cách thức
Chứng Kiến và biểu lộ tâm tình cho phù hợp với
hoàn cảnh lúc đó của mỗi cặp khóa viên.
(13). 10:00-10:15 (15’):

Nghi thức Trao Bông Hồng Cảm Thông.
I. Việc cần làm:
Vị Hướng Dẫn mời mỗi cặp trợ nguyền:

(1). Lên lấy Một Bó Hoa Tươi cho chồng, và Một
Bông Hoa Tươi cho vợ.

Cách Thức làm có thể thích ứng, thí dụ mọi trợ
nguyền cùng lấy hoa trước, trở về chỗ của mình, nghe
hướng dẫn, sau đó cùng tiến tới từng cặp khóa viên
như tiếp theo đây;
(2). Tiến đến trước mặt một cặp khóa viên. Cả nhóm
cùng đứng:
(3). Một trợ nguyền nói: "Trong Chúa, nhân danh
Hội Thánh và Chương Trình, xin anh chị khiêm
nhường Xả Cõi Lòng và trao Bông Hồng Cảm Thông
cho nhau. Chúng tôi YÊN LẶNG Hiện Diện để cùng
Cầu Nguyện với anh chị".

II. Lưu ý:
(1). Mỗi cặp trợ nguyền (hay một nhóm 3, 4 trợ
nguyền) Chứng kiến một cặp khóa viên Xả Cõi Lòng
và ở hẳn với họ trong #10 phút.
(2). Có cặp xong sớm, tươi cười, có cặp xong trễ,
nước mắt ướt đẫm, nên xin trợ nguyền nhẫn nại và
dồn vào nội tâm Cầu Nguyện,
(3). Bầu khí thường rì rầm vì nhiều nhóm, nhiều tâm
tư bộc phát ra cùng một lúc.
(4). Dẫu tập dợt kỹ đến đâu thì cũng có trợ nguyền
chưa nắm vững cách thức Chứng Kiến, rời bỏ khóa
viên sớm quá, hoặc nói nhiều quá, mất thời giờ cho
khóa viên nói, v.v. CTTTHNGĐ
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(14). 10:15-10:35 (20’);
Nghi Thức Trao Hoa Thiêng.

Nghi Thức này quan trọng nên cần theo tài liệu
riêng biệt, chương 11.

Có nơi làm rất ý nghĩa và ngắn gọn, có nơi tốn giờ,
bị mệt mỏi vì cùng một ý mà lặp đi lặp lại giữa người
cầu nguyện và người làm "MC".

Cần rất cẩn thận
mới có thể xong trong 20 phút

(15). 10:35-10:40 (5’): "Kinh Bông Hồng Cảm
Thông", chỉ dẫn cách thức để mỗi tối vợ chồng Xin
lỗi Cảm ơn bạn đời, theo Kinh Thánh dạy: "Chớ để
mặt trời lặn rồi mà anh em còn giận" (Eph. 4:26).
(16). 10:45-10:55 (10’):

Nghi Thức Bình An Gio-Đăng.
Đây là nghi thức kết thúc, diễn tả mục đích của

Chương Trình là tình "thương yêu gần gũi" cụ thể
giữa trợ nguyền và khóa viên.

Nếu mỗi mục trong 16 mục dài thêm một phút, cộng
với Lời Nhắc Nhở của Ban Tổ Chức, thì dễ quá 11:30
mới xong. Sau đó còn ăn lót dạ, đánh răng, v.v., khi
lên giường thì đã thành sáng hôm sau. Vậy cần MỌI
NGƯỜI ĐÚNG GIỜ.

III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI
TRÌNH BÀY TỐI THỨ BẨY

Cần nắm vững ba tài liệu kể tên dưới đây TRƯỚC
KHI đọc tài liệu thứ tư về Nội Dung Diễn Giải Tối
Thứ Bẩy. Dẫu có lý do chính đáng như bận việc bất
ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể ĐỌC và
CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin tự ý tạm
ngưng, nhường cho cặp khác trình bày lần này rồi
mình sẽ trình bày lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước khi
đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Đoàn Sủng của Chương Trình TTHNGĐ, chương 2;
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(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chủ Đề
mình trình bày, chương 17.

Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh
Thánh thì mình dựa vào lời của mình nhiều hơn vào
Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Diễn Giải, chương 4.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin LÀM theo những hướng dẫn đây.
Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị
đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên có thể
không ưa.

IV. Chủ Đề Tối Thứ Bẩy:
BÔNG HỒNG CẢM THÔNG

Dưới đây là MỘT MẪU Chia Sẻ, có những điểm
không thể thay đổi và có những điểm tùy ý, miễn sao
không sai lạc ra ngoài Chủ Đề của Toàn Khóa, Toàn
ngày, và Toàn Buổi.

Trình bày tối thứ Bẩy gồm ba phần:
Phần I về Nền tảng và Điều kiện để tăng thêm

Cảm Thông (30’).
Phần II về áp dụng Cảm Thông vào thực tế hằng

ngày, thí dụ: Cách thức diễn tả Cảm Ơn, Tìm hiểu,
hay Lắng nghe, v.v. (20’).

Phần III về áp dụng Cảm Thông vào việc Chăn
Gối của Bí Tích Hôn Phối (30’).

[Xin nhớ: Việc trình bày tuy rất cần nhưng có tính
cách gợi ý để khóa viên TÌM HIỂU tiếp chứ không thể
đầy đủ, vì tri thức về Thông Cảm và Chăn Gối quá
mênh mông, lại rất khác biệt giữa mỗi người. Nhất là
cần dành thời giờ để khóa viên tự làm lấy chứ không
chỉ nghe thụ động. Vậy khi nói thì phải chú ý để GIỮ
ĐÚNG GIỜ].
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Cặp thứ I có thể bắt đầu theo nội dung như sau:
(Tài liệu này thật phong phú để người nói có thể

nghiên cứu. Vì vậy rất cần TỰ SOẠN LẠI, rồi THỰC
TẬP TRƯỚC để GIỮ ĐÚNG THỜI GIỜ dành cho mình).
Thưa quý anh chị, như vừa đọc Kinh Thánh, chỉ

một câu 5, đoạn 7 của Thư thứ Nhất gửi tín hữu
Côrintô, có tới 5 chữ liên quan đến Cảm Thông [(1).
Chớ từ chối nhau, (2). Cả hai, (3). Đồng ý, (4). Phối
hiệp, (5). Cùng nhau], nên giờ đây tôi xin trình bày
về ý nghĩa và điều kiện của Cảm Thông, vợ chồng
Cảm Thông thế nào, và áp dụng Cảm Thông vào
nhiều lĩnh vực hằng ngày, đặc biệt là Cảm Ơn nhau,
còn việc chăn gối xin để cặp thứ II.

1. Ý nghĩa và Điều kiện của Cảm Thông
(Trình bày không quá 30 phút)

Trước tiên Cảm Thông là một nghệ thuật, mà chỉ
con người mới có nghệ thuật. Do đó nếu ai cư xử
không có nghệ thuật thì tuy hình dáng bên ngoài là
con người, nhưng tâm tính bên trong không phải
là người, mà là gỗ đá vô tri, hay là chồn, sóc, súc
vật, sống theo bản năng thú tính chứ không theo tình
nghĩa yêu thương.
Xin nhìn chiếc ghế tôi lật đổ đây (xô chiếc ghế cho

đổ thật giữa phòng): Nếu không có sức từ ngoài chạm
tới thì chiếc ghế sẽ vĩnh viễn một chiều, nằm nguyên
đó, hay nó có thể đổi chiều, tự động đứng lên? (Có
tiếng xầm xì "Một chiều", v.v.). Đúng thế, vì chiếc ghế
là vật chất vô tri nên mãi mãi một chiều.
Vậy ai chủ quan một chiều, độc tài cho rằng mình

biết hết rồi, không cần học hỏi tìm hiểu, trái lại chỉ
bạn đời, con, hay người khác phải thay đổi mà thôi,
thì người này vô hồn, và cảm như chiếc ghế hay khối
đá. Bạn đời phải chịu đựng họ như đeo khối đá lên
mình. Hay tệ hơn nữa, họ thường xuyên cộc cằn, đè
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bẹp bạn đời như người bị đá rơi đè bẹp giữa đường.
Cộng thêm, khi chủ quan một chiều thì người này

giống như lang sói súc vật vì ích kỷ, muốn thỏa mãn
bản năng thú tính nhiều hơn là vươn lên "thương yêu
gần gũi" linh thiêng. Thí dụ hải tặc man rợ cướp của
hiếp dâm, nhe răng gào thét ghê rợn để thỏa mãn
dục vọng thì không còn gì là nghệ thuật của con người
có trái tim thông cảm thương yêu.

Vậy chỉ một câu "Cảm thông là nghệ thuật của con
người" cũng đủ làm chúng ta tự vấn lương tâm,
xem hằng ngày mình cư xử thế nào với bạn đời, con,
và với mọi người? Mình có lắng nghe để tìm hiểu
người khác không? Hay là chủ quan độc tài, bắt người
khác nghe mình còn mình không nghe ai?
Thật ra nghệ thuật cảm thông rất mênh mông, lm.

sáng lập viết thành hai quyển của bộ sách Cảm Thông
Để Vơi Đau Khổ, nên ở đây chỉ lướt qua ít điểm chính
yếu. Nếu muốn TÌM HIỂU tường tận thì cần đọc
trong sách. Giờ đây trong ít phút tôi trình bày những
điểm chính của nghệ thuật cảm thông, tuy khô khan
nhưng cần thiết, sau đó sẽ áp dụng cụ thể nên hấp
dẫn hơn.
Trước tiên, chỉ con người mới có nghệ thuật cảm

thông, vì nếu muốn thông cảm thì phải dùng Lý trí,
Tình Cảm, và Tự do là những nét đặc thù mà con vật
không có vì chúng chỉ phản ứng theo bản năng.

A. Cần Lý trí khi thông cảm, vì chỉ có lý trí mới
biết (1). Tìm hiểu, (2). Thích ứng, và (3). Sáng kiến
(ba chữ chính yếu).

B. Cần Tình cảm của con tim, vì nếu muốn thông
cảm thì con người phải (1). Chân thật, và (2). Sáng
suốt (hai  chữ).

C. Cần Tự do vì chỉ có thông cảm chân thật khi
biết (1). Chịu trách nhiệm về việc mình làm, và biết
(2). Kính trọng phạm vị riêng tư của bạn đời (hai chữ).
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Tổng số bẩy chữ, trung bình mỗi chữ cần 150 trang,
nên bộ Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ dày hàng 1,000
trang, vì vậy không thể trình bày hết về Cảm thông
trong 30 phút. Do đó tôi chỉ chia sẻ một phần rất nhỏ
của chữ "Tìm Hiểu".

Nếu muốn thông cảm theo Kinh Thánh chứ không
khó khăn hơn KT, thì vợ chồng có nhiều điều cần tìm
hiểu. Như tìm hiểu xem cha mẹ mỗi bên dạy con tự
lập hay khắt khe, vì vậy con thường nói thật hay
nói dối cha mẹ? Nơi chốn bạn đời ở như thế nào trước
khi cưới? Bản thân mình và bạn đời hay tiếp xúc với
ai? Thường đọc sách báo, coi phim ảnh nào? Chịu
ảnh hưởng gì từ bạn hữu, thầy dạy, nhà thờ, nhà chùa,
am miếu (nếu khác tôn giáo)? Nếu người nông thôn
cưới người tỉnh thành thì đâu là điều nên nói tới, đâu
là điều cần tránh? Mình có nhận ra tâm tính riêng biệt
của cá nhân mình cũng như của bạn đời không? v.v.

Vì mênh mông như vậy nên tôi chỉ đan cử việc TÌM
HIỂU VỀ THỨ TỰ SINH TRƯỞNG, tức là tâm tính của
con một, con trưởng, con út, con duy nhất, hay con
thứ, theo chương 7 của sách Cảm Thông Để Vơi Đau
Khổ (tr. 131-150).

Xin hỏi quý anh chị:
— Những ai là CON MỘT thì giơ tay?

[Một số giơ tay].
— Ai là CON ÚT? [lác đác giơ tay]
— CON CẢ? [Một ít]
— Ai là CON THỨ? [Nhiều hơn]

Không ai tránh được ảnh hưởng của Thứ Tự Sinh
Trưởng, nên cần TÌM HIỂU riêng biệt về mỗi loại
con, nhưng đa số là CON THỨ, nên tôi xin chia sẻ về
con thứ.

Thí dụ cha mẹ tôi có 7 con (hay 9, 5, hoặc 3 con,
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v.v.), mà tôi là thứ IV. Như thế, trên tôi có 3 người
và dưới tôi còn 3 người. Tình trạng này làm tôi giống
chiếc bánh "sandwich", trên và dưới đều có miếng
bánh mì, kẹp ở giữa là miếng thịt "ham" tức là thịt
đùi heo. Nói cho vui thì tôi là miếng thịt đùi heo!

[Lấy mình làm thí dụ thì không chạm tự ái người
khác, nhưng tạo ra bầu khí "thương yêu gần gũi". Khi
mình biểu lộ khiêm nhường bằng việc làm thì mình
khuyến khích khóa liên tiếp tục "trần truồng mà không
hổ ngươi" (Kinh Thánh Nền tảng tối thứ Sáu, cần
thấm nhiễm cho Toàn Khóa). Mình không nói lý
thuyết suông, mà thực hành ngay lúc mình trình bày
theo Chúa đã làm gương để các con bắt chước mà
làm như Thầy đã làm cho các con" (Jn. 13:15). Cần
cầu nguyện nhiều với đoạn Kinh Thánh Nền tảng để
dễ áp dụng KT, và dễ làm ngay trong khi mình nói.
Nếu có cầu nguyện và có thực tập trước thì sẽ dễ làm
hơn tuy chưa hoàn hảo, vả chăng không ai hoàn hảo
khi còn sống].

Dẫu cha mẹ thương tôi tới đâu thì tôi cũng không
tránh khỏi thực tế của con thứ, và thực tế này ảnh
hưởng đến tâm lý của tôi khi còn nhỏ, tạo thành thói
quen trong suốt cuộc đời, rồi ảnh hưởng trực tiếp đến
cách thức tôi đang cư xử với bạn đời. Giữa nhiều ảnh
hưởng tâm lý thì tôi đưa ra vài ảnh hưởng. Thí dụ:
— Ngay từ lúc trẻ thơ, nếu gia đình có khách thì cha
mẹ thường giới thiệu con nào? Dễ khoe: "Đây là cháu
lớn và đây là cháu út", hay là long trọng tuyên bố:
"Đây là các cháu láu nháu ở giữa"? Giới thiệu như
vậy suốt năm này qua năm khác thì tâm lý con trưởng,
con thứ, và con út dần dần giống hay khác nhau? Con
nào thấy mình quan trọng, được thoả mãn? Con nào
có mặc cảm bị bỏ rơi? Vì tình trạng này kéo dài nên
đưa đẩy con thứ tới chống đối ngầm, không ai chú ý
tới mình thì mình tự chú ý tới mình! Từ đó, nếu tôi
là con thứ IV trong 7 người con thì tôi dễ ích kỷ để
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tự vệ mà tôi không hiểu tại sao mình ích kỷ.
— Nếu tôi muốn có áo ấm trong mùa lạnh, thì cha
mẹ không mua áo mới, mà dễ nói: "Áo của anh còn
tốt, vào tủ lấy mà mặc!" Tương tự như vậy, tôi phải
dùng đồ cũ, "ăn thừa" của các anh chị, dùng đồ chơi
cũ, xe đạp cũ, nằm giường cũ, mền cũ, có khi cả sách
cũ, v.v.

Thực tế này tạo cho tôi tâm lý ấm ức từ lúc một,
hai tuổi. Khi 21, 31, hoặc 51 tuổi, tôi dễ gàn dở, chống
đối bạn đời, con, hoặc nói ngang trong phiên họp.
Rồi tôi lại ân hận ngầm vì biết mình sai quấy, nhưng
tự ái không cho tôi thú nhận rằng tôi bực tức với
chính tôi!

Các hình thức chống đối này là cách BUNG LÊN
của tiềm thức để chống đối cách cha mẹ vô tình xử
với tôi khi tôi còn bé vì tôi là con thứ. Nay có ai, nhất
là bạn đời TÌM HIỂU để THÔNG CẢM những ray rứt
trong TIỀM THỨC của tôi, thì đó là cách giúp tôi XẢ
CÕI LÒNG, trút gánh nặng tâm lý nhận chìm tôi vào
vòng ích kỷ từ nhiều năm qua. Khi có người thật tình
"thương yêu gần gũi" và hiểu biết để nói "đúng tim
đen" thì tôi thấy nhẹ hơn người, được giải thoát, có
"trời mới, đất mới" (Khải Huyền, 21:1), có "trái tim
mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái tim
chai đá" (theo Ezekiel 36:26).
Một điều thông thường như "thứ tự sinh trưởng"

mà còn ảnh hưởng tới cách cư xử như vậy, nên rất cần
TÌM HIỂU các khía cạnh khác để vợ chồng thông
cảm, "không từ chối nhau" về nhiều việc chứ không
nguyên việc chăn gối.
Vì không đủ thời giờ, lại các trình bày này chỉ là

gợi ý, nên nếu quý anh chị muốn hiểu biết thì đọc
tiếp về Lý trí Thích ứng và Sáng kiến, cũng như đọc
về Tình cảm của Chân thật và Sáng Suốt, rồi đọc về
Tự do là chịu trách nhiệm về việc mình làm, và Kính
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trọng lãnh vực riêng tư của bạn đời. Như đã nói, mỗi
chữ trên đây trung bình chiếm 150 trang trong bộ
Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, nên ở đây chỉ chia sẻ
thêm về chữ Tự do mà thôi.
Tự do là đề mục rộng lớn, được bàn luận trong

nhiều lãnh vực của tư tưởng, như Tự do trong Triết
học, Siêu hình, Thần học, Tâm lý, Luân lý, Xã hội,
Chính trị, kinh tế, Thương mại, Giao tế, v.v. Ở đây
thay vì trình bày lý thuyết, thì đưa ra thí dụ cụ thể,
nhờ vậy vừa bớt buồn ngủ vừa áp dụng ngay Tự do
vào việc chịu Trách nhiệm và biết Kính trọng bạn
đời.
Thí dụ cậu trai ở miền quê có tính mắc cở, đi tắm

sông với chúng bạn. Cả bọn đều làm... Adong, trừ
cậu e thẹn. Các bạn thay vì làm như tướng công thì
làm như tướng cướp, muốn cướp cái xà lỏn toòng
teng trên người cậu. Cậu chới với kêu: "Đừng, đừng!
Các cậu có tự do của các cậu thì tớ có tự do của tớ!"
Cả bọn cười ồ, nhiều anh hét lên: "Mày có tự do mặc
thì chúng tao có tự do cởi, lại cởi luôn của mày!"
Các cậu trai này vô tội vì còn trẻ, nhưng khi miệng

nói "Mày có tự do mặc thì chúng tao có tự do cởi, lại
cởi luôn của mày" thì tâm trí không hiểu tự do là gì,
nên biến thành lạm dụng tiếng tự do. Tương tự vậy,
có người vợ hay chồng đòi hỏi mình được tự do,
nhưng lạm dụng tự do để lấn át quyền lợi của người
khác, đến nỗi làm mất tư cách của mình, như chúng
bạn tự làm mất tư cách khi xâm phạm đến sự kín đáo
của cậu trai

Trước tiên, tự do là CHỊU TRÁCH NHIỆM. Thí dụ
nếu mình quên mua thức ăn, làm đổ nước mắm, lười
không thay cầu chì, không đổ xăng, nên điện bị chạm,
xe chết giữa đường, v.v., thì mình cần "Khiêm nhường
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Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi", chứ không chối
lỗi rồi trút lỗi lên bạn đời, con, hay bất cứ ai.

Thứ hai, tự do là KÍNH TRỌNG, là nhìn ra Hình
ảnh Chúa trong bạn đời, con, và mọi người. Nếu mình
không muốn ai xâm phạm vào sở thích riêng thì mình
cũng hay Kính Trọng sở thích của bạn đời. Thí dụ tự
do là kính trong màu áo bạn ưa chứ không độc tài
bắt bạn mặc, nói, bước đi, cầm bóp, mỉm cười, cắt
tóc, v.v., theo ý mình muốn.

Sẽ xâm phạm tự do người khác nếu mình coi lén
bóp, nghe trộm điện thoại, đọc trộm thư từ, hay là
lợi dụng lúc bạn đi vắng để làm điều biết chắc bạn
không chấp nhận nếu ở nhà, v.v.

Khi mình không kính trọng bạn thì mình tạo ra bầu
khí nghi ngờ, mất tin cậy nhau, rồi coi thường nhau.
Từ đó đi tới khinh khỉnh, bất cần, con tim thành chai
đá, không còn gì để rung cảm với nhau. Tan rã bắt
đầu từ những lạnh nhạt không thành lời này.

2. Áp dụng cảm thông vào
Cảm ơn và Lắng nghe

(Trình bày 20 phút)

Các chia sẻ trên cần thiết nhưng chưa rõ xem ích
lợi của Cảm thông trong đời sống hàng ngày thế nào.
Không đủ giờ để áp dụng vào nhiều thực tế thì ít là
áp dụng nghệ thuật cảm thông vào việc cảm ơn và
lắng nghe, vì ai cũng cần hai điểm này.

a. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông
vào việc Cảm Ơn nhau
(Trình bày trong 10 phút)

[Khi thiếu giờ thì cần trình bày việc Cảm Ơn dưới
đây và có thể bỏ phần khác.

Mục đích là qua việc Cảm Ơn này, khóa viên sẽ
nhận thấy sự cư xử chân thật "có hồn" thì khác hẳn
với sự cư xử hững hờ "vô hồn".
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Nếu việc trình bày không làm nổi bật được sự khác
biệt này thì một bên dễ nại cớ "có làm" nhưng làm vô
hồn, còn một bên vốn chỉ trích là "không làm" vì làm
hững hờ, trong khi vợ chồng thông cảm là nhờ làm với
con tim chứ không chỉ làm với bàn tay, v.v.]
Thí dụ anh Tri có nghe về Cảm Ơn lúc chiều nay,

nhưng không nghe và không áp dụng những điều về
Cảm thông vừa trình bày. Còn vợ là chị Ân đã lắng
nghe về Tìm Hiểu, Thành thật, cũng như về Trách
nhiệm và kính trọng chồng.
Chị Ân TÌM HIỂU xem điều gì làm anh Tri vui vẻ

mà không xen vào sở thích riêng của anh, cả khi chị
không ưa sở thích này. Thí dụ chị thấy nếu đưa cho
anh món nào mà không đặt trên đĩa thì mặt anh nhăn
nhó, còn nếu đặt trên đĩa thì mặt tươi tỉnh. Vậy khi
trao cho anh bất cứ vật gì thì chị luôn đặt trên đĩa.
Thứ hai, nếu chị không nói tiếng "cà" thì mặt anh
cũng ít tươi tỉnh. Điều này chị Ân thấy lạ nhưng còn
chiều được, nên chị Kính Trọng sở thích của anh,
"không từ chối" khi chưa cần thiết.

Còn anh Tri chỉ dùng tri thức để lý luận rằng nếu
thương vợ thì cần Cảm ơn như đã "ăn năn, sửa, đổi"
chiều nay khi Xưng Tội. Vì nhấn mạnh vào lý luận
hơn là vào con tim, nên anh Cảm Ơn máy móc chứ
không thắm thiết như việc chị Ân dồn hết ân tình để
chiều chuộng anh.

Bây giờ áp dụng tâm lý của anh chị Tri & Ân vào
cách thức hai người cư xử với nhau ba lần mỗi ngày.
Tuy trình bày dưới đây khá chi tiết, nhưng nếu muốn
năm vững hơn thì xin đọc chương 32, có tựa đề là
"Nghệ Thuật Cảm Ơn" (tr. 679-695), trong sách Cảm
Thông Để Vơi Đau Khổ. Thí dụ anh chị Tri & Ân cư
xử như sau:
Ban sáng lúc 7 giờ, chị Ân đặt cái ly trên đĩa, đem

tới trước mặt chồng rồi nói với tiếng "cà": "Anh Tri
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à, cà... (gì?), cà phê đây này". Mắt anh Tri không rời
tờ nhật trình, miệng ấp úng: "Cảm ơn em".

Cảm ơn theo giọng điệu của anh Tri thì thêm ân
tình hay giảm? Thông cảm hay vô cảm? Thương
yêu gần gũi hay máy móc lạnh nhạt? Tuy cả hai đều
có hành động, nhưng việc làm của hai người đưa tới
kết quả giống hay khác nhau?

Ban trưa lúc 12 giờ, nhờ tìm hiểu mà chị Ân biết
anh Tri ưa thích món ăn Quê Hương, nên đặt trên
đĩa, cũng bắt đầu bằng "cà": "Anh Tri à, cà... (gì?),
cà pháo đây này". Anh trả lời từng chữ và từng giọng
giống in hệt như ban sáng: "Cảm ơn em".

Chị tủm tỉm cười, với lấy chiếc máy thâu bằng nhỏ
của con gần đó, nói dí dỏm: "Em thấy lúc này ban
trưa anh lặp lại lời cảm ơn giống như ban sáng. Hay
là em thâu băng để ban tối anh không phải mở miệng,
cứ ấn nút là có câu ‘Cảm ơn em’?" Tuy nói cho vui,
nhưng ấn nút có xong không? Nếu ấn nút thì cảm ơn
có hồn hay vô hồn?

Khi nhận lời cảm ơn là muốn nhận tấm lòng của
người cảm ơn chứ không chỉ nhận âm thanh máy móc
từ miệng phát ra. Nếu máy móc thì có tiếng nói mà
không thông cảm. Đó là lý do chỉ con người mới có
thông cảm vì thông cảm đòi hỏi lý trí tìm hiểu, con
tim rung động và tự do để kính trong và chịu trách
nhiệm về tâm hồn rung động trong lời mình cảm ơn.

Ban tối cùng lúc 7 giờ, anh chị muốn đi thăm người
bạn, nên chị đưa giầy cho anh. Theo quy ước đã đưa
ra là mọi vật đều đặt trên đĩa và bắt đầu bằng tiếng
"cà", nên chị Ân đặt giầy trên đĩa rồi đưa tới trước
mặt chồng: "Anh Tri à, cà...". Có phải cà chớn hay cà
chua? Nếu nói "Cà chớn" thì chạm tự ái, hạ chồng
xuống chứ không nâng chồng lên. Vì vậy một người
thông cảm với chồng như chị Ân sẽ không sỉ nhục
chồng để gọi chồng là "đồ cà chớn". Ngoài ra, việc
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chị đặt giầy trên đĩa dễ tạo ra bầu khí tươi cười vui
vẻ, tức là chị có óc hài hước.
Câu hỏi đặt ra là: Châm biếm khác với hài hước

thế nào?
Châm biếm là mai mỉa, cười chế nhạo, thường nói

bóng gió tới điều xấu của người khác, như lưng gù,
nghèo túng, trí nhớ đần độn, v.v. Châm biếm là hạ
bệ, dìm người xuống để nâng mình lên. Châm biếm
là hợm hĩnh, kiêu ngạo, tự đắc.

Hài hước là kính trọng, cười khâm phục vì ám chỉ
điều tốt của người, như lưng thẳng oai phong, có tiền
mà rộng rãi, trí nhớ thông minh mà khiêm nhường, v.v.

Xét như trên thì chúng ta thường được lên tinh
thần nhờ người khác nói hài hước, hay bị châm biếm
mất mặt? Và chúng ta dễ châm biếm làm người ngột
ngạt, hay dễ hài hước để người được giá trị lên tinh
thần? Mong mỗi người giải châm biếm để tăng hài
hước, nhờ vậy đời sống bớt nặng nề, thêm thông cảm.

Trở lại chuyện chị Ân có óc hài hước đặt giầy trên
đĩa. Chị không miệt thị chồng là cà chớn, mà dí dỏm
bảo: "Anh Tri à, cà... (gì?), cà nhắc đây này". Lúc
miệng nói "cà nhắc" thì chị bước tập tễnh như người
đau chân. Như vậy chị lấy bản thân mình mua vui cho
chồng chứ không đụng chạm tới danh dự của chồng.

Vậy mà anh Tri nói lần thứ ba trong ngày, cùng
một câu và cùng một giọng điệu hờ hững như ban
trưa và ban sáng: "Cảm ơn em"!
Để cảm ơn có hồn chứ không vô hồn thì cũng như

chị Ân, anh Tri cần TÌM HIỂU để cảm ơn chân thật,
và THÍCH ỨNG cho hợp THỜI, hợp NƠI, và hợp
CẢNH như phân tích trong bộ sách Cảm Thông Để
Vơi Đau Khổ.

Trở lại việc anh Tri cảm ơn chị Ân lần đầu, lúc 7
giờ sáng. Thí dụ sau khi mang cà phê cho chồng thì
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chị Ân phải gấp rút rồ máy xe chở con đi học, chị để
chìa khóa xe trong bóp xách tay. Vì hấp tấp nên chị
quên chiếc bóp trên bàn.

Trong trường hợp này, nếu anh Tri nói buông
thõng "Cảm ơn em" thì lời cảm ơn này có ích lợi gì
cho vợ và con không? Yêu thương là tế nhị để săn
sóc theo ý người yêu chứ không chỉ theo ý mình. Vậy
nếu anh Tri xả kỷ chứ không ích kỷ thì anh phải quan
sát TÌM HIỂU, để ý nhìn xem vợ cần gì?

Khi biết chị Ân quên bóp thì anh cảm ơn bằng cách
mau lẹ đứng lên ngay, cầm bóp trao cho chị liền,
lại trao với thái độ ân cần chứ không hững hờ, mắt
nhìn chị chứ không nhìn tờ báo, nếu nhìn báo thì đó
là báo… hại chứ không báo ân. Cách thức ân cần của
anh Tri làm cho chị Ân vừa cảm động vừa vui vẻ, nên
chị dí ngón tay vào trán anh, miệng tươi cười: "Anh
thật xí xoọc!".

Việc xảy ra trong 3 giây nhưng chị Ân nhớ 30 năm,
nhớ trọn đời. Trước ngày lâm chung, khi đã 93 tuổi,
chị còn thều thào với cháu nội để tri ân ông nội: "Cả
đời bà không quên lần ông nội đưa chìa khóa xe để
bà chở bố con đi học!" Sau khi mất 3 giây để cảm ơn
bằng việc làm chân thật, thì ông nội Tri có quyền ung
dung thưởng thức ban sáng cà phê, ban trưa cà pháo,
và ban chiều bà nội làm hài kịch cà nhắc cho ông nội
được tràn đầy "thương yêu gần gũi".

b. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông
vào việc Lắng nghe nhau
(Trình bày trong 10 phút)

[Nhắc lại: Nếu thiếu giờ thì phải cắt bớt trình bày
kẻo lấn sang giờ khác, nhất là thiếu giờ cho khóa viên
Xả Cõi Lòng. Khi nghe trình bày thì họ thụ động, nên
cần để thời giờ cho họ làm để họ chủ động. Không nói
thì họ không làm, nhưng họ thay đổi nhiều vì họ làm
hơn vì họ nghe suông. Vì vậy có lần lm. sáng lập bỏ
hẳn phần này].
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Vì lắng nghe rất cần thiết để đôi bên thông cảm
với nhau, nên đã dành bốn chương, gồm 77 trang
trong sách Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ trình bày về
lắng nghe.

Chương 28 có tựa đề "Vì Phá Huỷ Lắng Nghe, nên
chị Kim mất của" (tr. 601-619).

Chương 29: "Vì Lắng Nghe Tiêu Cực, nên thầy
Thu xuýt bỏ dòng" (tr. 621-638).
Chương 30: "Nhờ Lắng Nghe Tích Cực, nên anh
Vọng giữ được vợ (tr. 639-657).
Chương 31 là chương thứ tư, có tựa đề "Cần lắng
nghe" vì "Yêu nhau nhưng không hiểu nhau" (tr.
659-677).

Để dễ thẩm định về các chương trên, ở đây trích
lại một đoạn trong chương 30: "Nhờ Lắng Nghe Tích
Cực, nên anh Vọng giữ được vợ" (tr. 647-649):

Cách Thức Diễn Tả
Sự Lắng Nghe Tích Cực

Thông cảm là yêu thương. Nếu lắng nghe mà
không yêu thương, thì tuy có lắng nghe nhưng không
có thông cảm. Đó là loại lắng nghe để giành giật
khách hàng giữa hai tiệm tạp hóa, để tình nhân khỏi
bị chồng hay vợ bắt quả tang, để tìm dịp đánh lừa ăn
cắp, v.v. Nếu yêu thương được diễn tả qua toàn thân,
thì lắng nghe cũng cần được diễn tả qua toàn thân,
từ tai nghe, mắt nhìn, cử chỉ tứ chi, cho đến dáng điệu
đứng ngồi, cũng như câu nói hay cái gật đầu tương
đắc, v.v.

Tai nghe, mắt nhìn.

Nếu nói rằng đang lắng nghe chồng, hay lắng nghe
cô thư ký đọc biên bản, nhưng mình lại ở cách xa đến
nỗi nhìn không rõ nhau, như vậy tai có thể nghe rõ
những gì mà chồng hay Cô thư ký đang nói không?
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Tai là cơ quan căn bản để nghe. Nếu mình không liệu
cách để tai nghe rõ, thì sao có thể bảo mình đang lắng
nghe? Vì tai quan trọng như vậy, nên khi thành thật
chú ý đến lời nói của ai, người ta
ghé sát tai để nghe,
nghe như rót vào tai,
hay là
vểnh tai lên để nghe,
Khi không chú ý, không lắng nghe, lúc đó thành
nghe như vịt nghe sấm,
nghe tai này qua tai kia,
hay là
"nghe như đàn gảy tai trâu", v.v.

Bổn phận của người nói là cần
nói sao nghe cho lọt tai.
Nghĩa là cần chuẩn bị để
câu nói gọn ghẽ, mạch lạc;
giọng nói trôi chảy chứ không ấp úng, ú ớ;
cách nói vui vẻ hay ảo não, sao cho phù hợp với mỗi
hoàn cảnh.

Còn bổn phận trước tiên của người nghe là phải
nghe rõ người kia nói gì. Nhiều khi mình nghe không
rõ không phải do lỗi của người nói, mà do mình
không chăm chú lắng nghe.
Nếu không chủ tâm nghe, dẫu trống đánh bên tai,

cũng không nghe thấy gì. Vì không chú ý, nên tiếng
nói sát bên tai mà vốn ngủ ngon lành. Đó là tình trạng
người con khi "nghe" bố dạy dỗ, đã ngủ gật, đầu vập
vào cạnh bàn đến chảy máu trán. Hay người chồng,
người vợ ngủ chảy nước miếng khi bạn trăm năm lải
nhải mấy tiếng đồng hồ liền. Cử chỉ căn bản tỏ ra có
thương yêu thật tình không, đó là có chú ý lắng nghe
không. Nếu tai là cơ quan để nghe dễ dàng, mà mình
không dùng để nghe, thì sao có thể dùng các cơ quan
khác là việc khó khăn hơn? CTTTHNGĐ
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Mắt nhìn cần đi đôi với tai nghe. Nếu "nghe như
vịt nghe sấm" thì không cần mắt nhìn. Nhưng nếu
nghe đến "thổn thức trong lòng", thì mắt nhìn là điều
cần thiết, vì "mắt là cửa sổ của linh hồn". Mắt và tai
thường đi đôi với nhau để tỏ ra mình chú ý, hay tỏ ra
người nói là người quan trọng. Vì vậy thường nói:
"Đó là người tai mắt". Hoặc: "Bà ta có nhiều người
làm tai mắt. Cần ý tứ khi nói với bà".
Một em bé chưa biết phân tích, cũng cảm thấy

một người lắng nghe em, nếu người đó nhìn em chăm
chú trìu mến. Khi một người nói mà người đối diện
nhìn ra chỗ khác, hoặc nhìn hết đồ vật này đến đồ
vật nọ, thì đó là cách làm cho người nói cụt hứng.
Nếu là vợ chồng hay người thân, dễ đưa tới cãi vã,
có khi ẩu đả vì cách nhìn "phản thông cảm" này.
Có cái nhìn tiêu cực, giết chết lắng nghe thông

cảm, thí dụ:
- Nhìn lơ đãng;
- Nhìn thao láo;
- Nhìn lờ đờ;
- Nhìn bằng nửa con mắt;
- Nhìn ra chỗ khác;
- Nhìn khả nghi;
- Nhìn dớn dác;
- Tránh nhìn nhau; v.v.
Trái lại, có cái nhìn tích cực, khích lệ lắng nghe,

chẳng hạn:
- Nhìn chăm chú;
- Nhìn say sưa;
- Nhìn chằm chặp;
- Nhìn hớn hở;
- Nhìn âu yếm;
- Nhìn tha thứ;
- Nhìn thẳng thắn;
- Mắt nhìn mắt; v.v. CTTTHNGĐ
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Dẫu gọi tên nào đi nữa, cách thức nhìn xem là điều
cần thiết trong việc lắng nghe. Một trong những yếu
tố để chiếm được tình yêu hay mất tình yêu, buôn
bán kết quả hay lỗ lã, đắc cử hay thất cử, v.v.. là do
mình có biết nhìn, biết chú ý tới người đối diện hay
không. v.v.
Trình bày về lắng nghe trong bộ Cảm Thông đã

vậy, mà vì lắng nghe quá cần thiết nên còn nói tới
trong nhiều sách khác. Dưới đây là một đoạn trong
sách Vợ Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? Từ
trang 444, thuộc chương 14, với tựa đề "Năm cách
bực tức mà không hại". Đoạn trích này có tiểu mục
như sau:

Cho Bạn Thời Giờ
Giải Thích Phân Trần

Chị Tịnh đi chợ với mấy bạn gái, không hiểu
"chuyện đàn bà" ra sao, nhưng khi về thì chị tức tốc
gọi chồng là anh Khẩu:
— Tôi hết chịu nổi rồi. Hãy trả lời tôi tại sao...

Tuy nói "hãy trả lời tôi" nhưng chị la lối khoảng
một giờ liên tục. Lúc giọng chanh chua gay gắt, lúc
ai oán than thân trách phận, lúc chị còn gào lên như
đứt cuống họng, v.v. Thỉnh thoảng anh Khẩu cố nhoi
lên, muốn nói át giọng chị, nhưng chị lại cho anh…
tịnh khẩu luôn bằng những vu oan sống sượng. Nói cho
giãn xương nở phổi, rồi chị đóng sầm cửa lại, bỏ sang
nhà hàng xóm, không cho anh có lấy một phút để
khai khẩu phân trần.
Ai nói liên tục rồi chặn họng không cho bạn đời

nói thì thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn hơn nữa khi phun ra
những lời độc địa rồi bỏ đi như chị Tịnh. Tàn nhẫn
vì người nghe chịu thiệt thòi lép vế, mang gánh nặng
đau đớn của mình, nay lại mang thêm gánh nặng đau
đớn của người nói, đã vậy còn bị cô lập, cô đơn,
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không được mở miệng, hay nếu mở miệng thì mình
nói mình nghe chứ không có người chia sẻ, hoặc còn
bị xuyên tạc ngay lời mình nói để quật ngược lại mình,
để đay nghiến bắt lỗi nặng nề hơn. Vì không nói ra
được nên bị bệnh, bị chết sớm, đó là thực tế của thống
kê chứ không chỉ suy luận mà thôi.

a. Chết sớm vì không nói ra được

Có hai việc đáng suy nghĩ nếu mình bắt bạn đời
phải nghe mà mình không cho thời giờ để được nói
lại. Một việc thực tế chung cho mọi đàn ông và đàn
bà của cả nhân loại, và một việc riêng cho anh chị
Khẩu & Tịnh.

(1). Nguyên nhân làm đàn ông chết trước đàn bà.
Trên thế giới đàn ông chết sớm hơn đàn bà. Nếu có
100 làng, mỗi làng 1,500 nhân danh, thì tổng số dân
chúng là 150,000 người. Trong số này, đàn bà khoảng
800,000, còn 700,000 là đàn ông. Nếu tất cả đều lập
gia đình thì 100,000 đàn ông không có vợ, bị độc thân
bất đắc dĩ. Nhưng số này có thể do sinh sản đàn bà
nhiều hơn, nên cần nhìn vào thực tế thứ hai, đó là số
người già trong các viện dưỡng lão.

Trong viện dưỡng lão từ Bắc Kinh, Úc châu, hay
London, cho tới Nam Mỹ, Nữu Ước, v.v., đàn bà
thường nhiều hơn đàn ông. Nếu thấy 40 người già
ngồi trên xe lăn hay trên ghế dọc theo hiên nhà, mắt
nhìn ngơ ngác, tai nghễnh ngãng, vừa ăn xong lại kêu
rằng bị bỏ đói, v.v, thì khoảng 13 hay 17 người là đàn
ông, còn 23 hay 27 người là đàn bà.

Con số thứ ba là tuổi thọ trên thế giới. Bảng thống
kê của toàn thể nước Mỹ thì đàn ông thọ 76 tuổi, đàn
bà 79 tuổi. Còn bảng thống kê của Na Uy thì đàn ông
thọ 75 tuổi, đàn bà 81 tuổi. Các quốc gia khác cũng
cho thấy đàn bà sống lâu hơn đàn ông.
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Nhiều nguyên nhân làm đàn bà sống lâu hơn đàn
ông, trong đó có nguyên nhân tâm lý đang bàn, đó là
đàn bà dễ xả ra ngoài, không giữ vui buồn trong lòng,
vì vậy cái hại là đàn bà dễ bép xép, trống miệng, hời
hợt. Cái lợi là đàn bà ít bị thiêu đốt âm ỉ, mà khi
quá âm ỉ thì cơ thể đàn bà dễ "bế quan tỏa cảng", đóng
chặt lại, không tiếp nhận thêm vui mừng hay đau đớn
bằng cách ngất xỉu. Khi tỉnh lại thường nghĩ sang
chuyện xỉu chứ không phải chuyện đau đớn làm căn
cớ cho việc bị xỉu, nhờ vậy bớt đau đớn, sống lâu.

Còn đàn ông chết sớm hơn vì ít khóc như đàn bà,
và vì thể diện, cũng không "xả tưới hạt sen" như đàn
bà. Và giữa người cùng phái, ai dễ xả ra thì người đó
"thẳng ruột ngựa", lòng ít dằn vặt cay đắng, dễ ăn
ngủ, nên khỏe hơn, da mặt ít nhăn nheo, sống lâu hơn.

Qua thực tế trên, nếu vợ chồng muốn bớt bệnh thì
cần tạo dịp cho nhau dễ xả uất ức ra ngoài. Nếu chặn
họng bạn như chị Tịnh chặn họng anh Khẩu, đóng
rầm cửa lại, thì sợ có ngày anh Khẩu không khai khẩu
miệng mình, mà khai khẩu miệng súng, mua súng về
bắn chết vợ, làm mọi người sững sờ, rồi buông thõng:
"Đanh đá thì chết. Ở với chồng hoài mà không biết
rằng người ‘hiền thì cục’ hay sao?"

b. Làm cho bạn điều bạn muốn

Bạn cũng cần xả uất ức như mình, nên mình cần
LẮNG NGHE bạn như bạn lắng nghe mình. Nếu chị
Tịnh để cho anh Khẩu nói được mấy câu thôi thì anh
cũng bớt uất ức, tránh được tai họa khủng khiếp vì vợ
thì dẫy chết trên vũng máu, còn chồng thì ngơ ngác
nhìn xác vợ. Không phải nguyên xác chị không hồn,
mà xác anh cũng không hồn vì bắn chị rồi thì anh trân
trân nhìn xác chị, ngây ngô mất hồn. Cảnh sát tới
còng tay mà anh không biết tay mình bị còng.
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Vậy "làm cho bạn điều bạn muốn" là để bạn giải
thích, biện hộ, bênh vực, giải tỏa, v.v. Cần dành thời
giờ cho bạn nói. "Dành thời giờ cho bạn cần thiết y
hệt như khi đói thì "dành bát cơm cho bạn", khi khát
thì "dành ly nước cho bạn", khi mua bán thì "dành
tiền cho bạn", khi buồn nản thì "dành con tim cho
bạn", v.v. Dành thời giờ cho bạn là yêu bạn.
Dành thời giờ là khi bạn nói thì chú ý nghe, lắng

nghe, dồn tâm trí vào lời bạn nói, cử chỉ bạn làm, thái
độ bạn bày tỏ. Nếu miệng nói rằng "dành thời giờ"
nhưng thực tế lại xen vào lời bạn nói, vô tâm không
biết giọng bạn lên xuống, vui buồn hay đau đớn ra
sao, lúc đó không giúp bạn dịu xuống mà làm bạn
tăng uất ức lên.

Một cách để tránh uể oải khi "dành thời giờ cho
bạn", đó là chú ý nghe rồi thật lòng lặp lại điều bạn
vừa nói. Khi bạn ngưng để lấy hơi, để thở, hay để lau
nước mắt, thì êm đềm nói:
— Anh lặp lại xem có đúng ý em không nhé: Em tủi
vì hôm Lễ vừa qua, anh đứng lại nói chuyện với cô
Tư mà không săn sóc em sát bên cạnh anh, v.v.

Vì đây là lặp lại để biểu lộ mình "cho bạn thời giờ
nói" và mình lắng nghe bạn nói, nên chỉ phản ảnh
lại ý nghĩ của bạn, rung cảm tâm tư của bạn, vui buồn
như bạn vui buồn, chứ không xen ý nghĩ hay cảm tình
của cá nhân mình vào. Nếu "làm cho bạn điều bạn
muốn" bằng cách dành thời giờ và lắng nghe khi bạn
xả uất ức ra, thì nguyên việc này thôi cũng giảm căng
thẳng để vợ chồng dễ hòa hợp lại.

Nói Mỗi Lúc Một Điều Thôi
(Từ trang 448, v.v. Ở đây trưng ra nhiều sách và

nhiều đoạn, nhờ vậy cặp giảng huấn dễ ĐỌC SÁCH,
ĐỌC TÀI LIỆU, rồi TỰ SOẠN LẤY, nhất là chỉ cho khóa
viên biết chỗ để tự TÌM HIỂU THÊM, chứ không thể
trình bày hết trong Khóa. Điều cần là CHẤM DỨT
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ĐÚNG GIỜ chứ không lấn sang giờ khác, vì như luôn
nhắc nhở, cần giờ cho khóa viên tích cực, tự làm lấy
chứ không nghe thụ động thôi,

Cũng lặp lại rằng những hàng này giúp các cặp "nhờ
giảng huấn mà thành chuyên môn về tâm lý chứ không
vì đã chuyên môn rồi mới giảng huấn", và viết để dùng
cho nhiều người, nhiều thời gian và không gian. Có
thể dùng trong 10 năm, 30, hay 50 năm, tới tay các
cặp ở nhiều nơi, nhiều nước, nhiều lục địa, v.v).

3. Áp dụng Cảm Thông vào Việc Chăn Gối (30’)
Sau khi trình bày Phần I về Nền tảng và Điều kiện

để tăng thêm Cảm Thông (30’), phần II về áp dụng
Cảm Thông vào thực tế hằng ngày, đặc biệt là Cảm
Ơn và Lắng Nghe (20’), thì vợ chồng em ngưng tại
đây, để cặp II trình bày phần III là phần áp dụng
Nghệ Thuật Cảm Thông vào việc chăn gối.
Cặp thứ II có thể bắt đầu như sau:
[Cũng như cặp I, cặp II cần giữ đúng 30 phút dành

cho cả hai vợ chồng, trung bình mỗi người 15’. Nếu
thiếu giờ thì bỏ bớt điều mình nói chứ không kéo dài
kẻo sau này khóa viên thiếu giờ Xả Cõi lòng. Mọi
người phải GIỮ ĐÚNG GIỜ, lm. sáng lập cũng vậy].
Không lãnh vực nào vợ chồng cần thông cảm để đạt

mục đích của Chương Trình là "yêu thương gần gũi"
bằng lãnh vực chăn gối. Cũng vì vậy mà Kinh Thánh
Nền Tảng của tối thứ Bẩy này căn dặn vợ chồng "chớ
từ chối nhau" khi không có lý do chính đáng.
Vợ chồng cần áp dụng Nghệ Thuật Cảm Thông

vào việc chăn gối, tức là cần dùng lý trí để TÌM HIỂU
xem bản thân mình và bạn đời, mỗi người có nhu cầu
nào? Mình làm gì thì thoải mái cho bạn và cho mình?
Cùng là một việc, một lời, hay một cử chỉ, nếu làm
máy móc thì bạn chán ngán, trái lại nếu biết THÍCH
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ỨNG cho hợp THỜI, hợp NƠI, hợp CẢNH thì mình
vui, và có khi bạn còn vui hơn vì thấy mình TẾ NHỊ,
biết CHÚ Ý đến người khác chứ không chỉ nghĩ đến
điều mình ưa thích.
Vì thời gian có hạn trong khi Khóa cần giờ cho Ý

Chí Cảm Nghiệm để thay đổi đời sống, nên (tôi, em)
chia sẻ những điều cần thiết cho vợ, và nhà (tôi, em)
chia sẻ những điều cần thiết cho chồng để thêm thông
cảm trong việc chăn gối (vợ chồng ai nói trước hay
sau tuỳ ý).

a. Vợ cần thông cảm thế nào
trong việc chăn gối?

(Trình bày trong 15 phút)
Về phía nữ giới, như Kinh Thánh Nền Tảng đã căn

dặn "chồng phải trả nợ vợ cũng như vợ phải trả nợ
chồng" (ICor. 7:3), nên vợ cần ít là ba điều:
1. Thứ nhất, vợ không được từ chối chồng khi không
có lý do chính đáng, vì chăn gối là thánh thiện chứ
không xấu xa như có người suy nghĩ sai lầm.
2. Thứ hai, vợ cần TÌM HIỂU xem chồng có nhu cầu
nào để thỏa mãn chồng như thánh ý Chúa an bài
trong đời sống vợ chồng.
3. Thứ ba, ít điều bản thân (tôi, em) đã tiến triển nhờ
LẮNG NGHE để sửa đổi sai lầm từ khi cưới cho đến
nay, nhờ vậy vợ chồng thêm "thương yêu gần gũi"
nhau và cùng nhau "thương yêu gần gũi" Chúa hơn
qua việc chăn gối.
Thứ nhất, vợ không được từ chối chồng khi không

có lý do chính đáng.
Để biết cần "chối hay nhận" thì có ba chữ liên hệ

tới chữ "tình", đó là tình yêu, tình cảm, và tình dục.
Đa số nữ giới diễn tả tình yêu bằng những cử chỉ thiên
về tình cảm, trong khi một số nhỏ nữ giới nặng về
tình dục. Trái lại đa số nam giới nếu không được thỏa
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mãn tình dục thì họ coi như không có tình yêu.
Như thế dễ hiểu lầm, có hố ngăn cách giữa vợ và

chồng vì nói cùng một chữ "tình yêu", nhưng tình yêu
đối với vợ là lời nói ngọt ngào, cử chỉ êm đềm, đôi
bên nhìn nhau đằm thắm, v.v. Còn tình yêu đối với
chồng tuy cũng cần lời nói, cử chỉ, mắt nhìn, v.v.,
nhưng đó là chuẩn bị để đi tới chăn gối. Nên với nhiều
đàn ông, nếu thiếu chăn gối là thiếu hết, là không
yêu, là không có tình nghĩa vợ chồng.

Khi TÌM HIỂU tâm lý khác biệt giữa vợ và chồng
về chăn gối, thì hy vọng vợ thông cảm chứ không
khinh bỉ vì chồng "đòi hoài". Cũng như chồng không
lên án vợ là gỗ đá vô hồn khi vợ bảo "lúc nào cũng
muốn". Khi hiểu biết tính tình mỗi bên khác nhau thì
mong chồng không "đòi hoài" và vợ không than "lúc
nào cũng muốn". Nếu "đòi hoài" và "lúc nào cũng
muốn" thì đó là chủ quan độc tài, không còn thông
cảm giữa vợ chồng.
Vì Kinh Thánh dạy "anh em chớ từ chối nhau", nên

nếu vợ chồng muốn "thương yêu gần gũi" chân thật
thì cần giữ quân bình, không nại cớ để từ chối, làm
chồng bị căng thẳng.
Trước tiên, vợ có thể từ chối chồng khi có lý do

chính đáng. Thí dụ vợ đau yếu, chồng có bệnh lậu,
hoặc thời gian trứng rụng mà đang ngừa thai theo
luật tự nhiên, v.v. Trong trường hợp này nếu chồng
đòi hỏi thì chồng sai, vợ không buộc thỏa mãn chồng.
Tuy nhiên, mỗi người cần khiêm nhường tự xét lương
tâm, xem mình "Bình an dưới thế cho người lòng
ngay", mình ngay lành chân thật hay đó là nại cớ. Nếu
nại cớ thì rơi vào lý do không chính đáng dưới đây.
Có người vợ từ chối chồng vì lý do không chính

đáng, chẳng hạn:
— Vợ mơ mộng chứ không thực tế, tuy không trực
tiếp ngoại tình với người khác, nhưng trong lòng so
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sánh, "đứng núi này trông núi nọ" như nói tới tối thứ
Sáu hôm qua, khi trình bày về "nên một thân xác"
(Sách Sáng Thế, 2:24).

Khi không hoàn toàn chấp nhận chồng, không "có
hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ" với chồng thì đó là
mơ mộng. Từ mơ mộng đưa tới tìm đủ lý do để từ
chối chồng. Tối ăn cơm thì vợ tỉnh táo, cười nói vui
vẻ. Các con vừa lên giường là vợ thấy đau đầu như
bị cảm sốt. Từ mơ mộng rồi sợ hãi, sợ chồng gần gũi,
"lại đòi", nên vợ tăng áp huyết, nhiệt độ lên cao như
sốt thật. Bà tự tạo cho mình bị lãnh cảm vì bà "đứng
núi này trông núi nọ". Điều này tai hại cho chồng
không được thỏa mãn, nhất là tai hại cho chính vợ
trước. Bà bị cay đắng do mình gây ra, do làm trái
ngược với lời Chúa "không được từ chối nhau".
— Từ mơ mộng đi đến tình cảm ngang ngang trái.
Nếu trong tim có hình bóng người đàn ông khác thì vợ
tìm cách tránh né chồng. Lúc đó chồng có nhu cầu
tình dục, cũng đi tìm người đàn bà khác. Đây là cảnh
đau đớn vì vợ đổ lỗi cho chồng, rồi chồng trút lỗi cho
vợ, không ai khiêm nhường đọc Kinh Cáo Mình, nhận
rằng "Tại anh tại ả, Tại cả và hai".
— Từ mơ mộng không thực tế mà vợ hiểu lầm, cho
rằng chăn gối xấu xa, không thánh thiện nên từ chối
chồng khi có thể "phối hiệp cùng nhau kẻo ma quỷ
thừa cơ anh em không giữ gìn được mà cám dỗ anh
em chăng" (ICor. 7:5).
Để tránh ý nghĩ về chăn gối xấu xa, thì cần xác tín

rằng chăn gối là đặc tính của Thánh Bí Tích Hôn
Phối, tương tự như cử hành bẩy Bí Tích là đặc tính
của Phép Truyền Chức Thánh. Linh mục mà không
cử hành Bí Tích thì tuy có Lễ Truyền Chức nhưng
không sống đời tận hiến. Cũng vậy, vợ chồng mà
không chăn gối quân bình thì có Lễ Cưới nhưng không
sống đời vợ chồng. Vì vậy nếu không hề có chăn gối
thì có thể xin Hội Thánh tháo gỡ Hôn Phối.
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Ngoài nguyên tổ Adong Evà ra, thì mọi người trên
trần gian đều qua một lần chăn gối của cha mẹ, kể
cả các thánh nam nữ trên trời. Chăn gối giữa ông
Martin và bà Guérin để sinh ra Thánh Tiến Sĩ
Têrêsa Hài Đồng Giêsu chắc chắn thánh thiện. Vì
để tôn vinh đời sống vợ chồng mà có diễn tiến xin
phong thánh hai Ông Bà cùng một lượt.

Có người cho rằng "già rồi", nên 60 hay 70 tuổi thì
thành thiên thần, ông bà mỗi người một nơi. Nhưng
Lời Hứa Hôn Nhân long trọng xác nhận vợ chồng có
mục đích "yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày
suốt đời anh/em", nên nếu sống 100 tuổi mà ngưng
gần gũi một ngày khi không chính đáng thì cũng
không đủ "mọi ngày" như mình công bố trước Nhan
Chúa và trước Hội Thánh.

Mong ít hàng trên giúp nữ giới không tìm cớ để
từ chối chồng một cách không chính đáng, kẻo tai hại
cho chồng và tai hại cho cả vợ về thể xác vì bệnh tật,
và tai hại về thiêng liêng vì không "thương yêu gần
gũi" chồng, cay đắng với chồng nên khó "thương yêu
gần gũi" Chúa. Nếu do lỗi của mình mà mất chồng
thì dễ mất Chúa.

Về điểm thứ hai, vợ cần TÌM HIỂU để biết chồng
có nhu cầu nào, nhờ đó vợ cố gắng thỏa mãn chồng
như Chúa an bài trong đời sống vợ chồng. Nói chung,
nhu cầu của đàn ông là cần thỏa mãn con mắt, cần
nhìn thấy hình dáng bên ngoài, cần được "mát mắt".

Có vẻ mâu thuẫn là về tri thức thì đàn ông thường
ưa nghe lý luận trừu tượng để xét xem một việc vô lý
hay có lý, đúng hay sai. Nhưng về tình cảm yêu hay
ghét, con tim rung động hay dửng dưng, thì đàn ông
thường cần nhìn hơn cần nghe. Trong lòng mỗi người
đàn ông đều có một đứa trẻ con, nên đầu đã già thì
CTTTHNGĐ



476 IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CB

vốn mong được chiều chuộng, được trông nhìn thấy
chứ không chỉ nghe lý luận suông.
Trên thực tế, nếu vợ muốn chồng "yêu mãi đến

cùng" (Jn. 13:1) như Kinh Thánh sáng nay, và sẵn
sàng "chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như
lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe
để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời
anh", thì vợ cần giữ gìn hình dáng, nhất là cách ăn
mặc, đi đứng, tóc chải, gương mặt, v.v., sao cho niềm
nở dễ thương. Vì vậy có câu: "Làm hoa cho người
hái, Làm gái cho người ta nhìn", và thường so sánh
"Đàn bà như hoa". Thái cực nóng hay lạnh quá đều
chết, còn nhiệt độ quân bình thì sống. Cũng vậy,
chồng e ngại vợ chải chuốt đua đòi, mà cũng e ngại
vợ lôi thôi dơ bẩn, trái lại ai cũng mến phục người
giữ gìn hình dáng trang nhã gọn gàng.
Khi chồng đi làm thì tiếp xúc với nữ giới ăn mặc

đẹp đẽ, nếu về nhà nhìn thấy vợ đầu tóc rối bù, dáng
đi bậm bịch, tay chân khều khào, đã vậy chưa bước
vào cửa đã bị sai vặt cộc cằn: "Đi mua ngay ít mắm
tôm để nấu bún riêu", thì người chồng bị nhũn như
bún, không thấy mùi "Hữu xạ tự nhiên hương" của
vợ mà thấy vợ như mắm tôm! Lúc đó chồng dễ mơ
mộng, nhớ tới người làm trong sở, rồi chồng mắc tội
nhưng vợ đặt căn cớ. Đàn bà diêm dúa quá sẽ giết chết
con tim của chồng, mà xộc xệch quá tim chồng cũng
chết. Trái lại "y phục xứng kỳ đức", "đói cho sạch
rách cho thơm" thì chồng mê vợ, nàng không cần
ghen mà chồng nghiền, không từ chối chồng một điều
thì chồng không từ chối vợ nhiều điều.
Đi vào chi tiết thì nhân loại có bao nhiêu người là

có bấy nhiêu dấu ngón tay khác nhau, cũng vậy có
bao nhiêu đàn ông là có bấy nhiêu cách nhìn ngắm
vợ khác nhau. Vì vậy vợ chồng cần nói thẳng với nhau
điều này làm mình dễ chịu và điều nào làm khó chịu.
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Lịch sự, tế nhị, thành thật, nhưng cởi mở, thẳng thắn,
không úp mở, bóng gió. Không độc tài bắt "đã là
chồng thì phải biết", hay "đã là vợ thì phải biết". Bao
lâu buộc bạn đời phải biết thì bạn không biết, hay
biết cũng giả vờ không biết. Trái lại nhẫn nại bày tỏ,
nói ra, thì bạn không biết hết nhưng biết hơn, chiều
mình hơn, mình được lợi hơn.
Một trong những cách TÌM HIỂU bạn đời là ĐỂ Ý

QUAN SÁT. Nếu vợ mặc áo, đánh môi son, đi đôi
giầy, lựa mầu sắc, v.v., cho bản thân mình ưa thích mà
thôi thì nàng có toàn quyền không cần hỏi ý kiến
chồng, không cần chú ý xem lần trước mình mặc mầu
xanh thì chồng nhăn mặt hay tươi mặt, mình chải tóc
đuôi gà hay đuôi ngựa thì chồng cười tủm hay cười
gượng, v.v. Trái lại, nếu vợ muốn chồng bảo "em là
linh hồn của anh" thì vợ cần chú ý tới "tiếng nói không
bằng lời" của chồng. Chăn gối nồng nàn hay lạnh nhạt
bắt đầu bằng những tín hiệu hằng ngày đó chứ không
phải chỉ trong ít thời gian chồng cần vợ.
Về điểm thứ ba, ít điều bản thân (tôi, em) đã tiến

triển nhờ LẮNG NGHE để sửa đổi sai lầm từ khi cưới
cho đến nay, nhờ vậy vợ chồng thêm "thương yêu
gần gũi" nhau và cùng nhau "thương yêu gần gũi"
Chúa hơn qua việc chăn gối.

[Mỗi người trình bày theo điều đã xảy ra giữa vợ
chồng mình. Những hàng dưới đây là thí dụ gợi ý mà
thôi. Nếu muốn trình bày trong khóa theo gợi ý này
thì nói rõ: "Thưa quý anh chị, dưới đây là trường hợp
một người vợ do lm. sáng lập đưa ra. (Tôi, em) thuật
lại để cùng học hỏi". Tuy nhiên, cách thức sắp sửa viết
là cách thức của người tự kể chuyện đời mình nhiều
hơn là cách thức thuật lại chuyện của người khác.
Nếu thiếu giờ thì bỏ hẳn phần này].
Em là Thuỷ và chồng em là Chung. Chúng em cưới

nhau được 17 năm và có ba con. Khi cưới, em 19 tuổi
CTTTHNGĐ



478 IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CB

và anh Chung 21. Riêng việc chăn gối, em phải thú
nhận là ngây thơ đến mức khờ khạo, vì em nghĩ rằng
nếu đàn bà ngồi gần đàn ông thì "nó" bò sang, làm
cho mình có thai chứ em không biết gì về "chuyện
đó". Điều này làm cho anh Chung vừa mừng vì cưới
được cô gái trong trắng, nhưng anh cũng bực vì em
ngây ngô như cây gỗ. Em thì khờ, anh Chung thì lúng
túng, vì vậy có lúc em ao ước giá trước đây đi tu cho
rồi. Khi xưa không có những Khóa như bây giờ nên
chúng em phải dò dẫm thật cực khổ. Ngày đó em dễ
lạnh nhạt vì hiểu sai lầm mà tự mâu thuẫn. Một đàng
không để anh Chung gần thì sợ mất lòng chồng, đàng
khác, nếu để anh gần thì sợ mất lòng Chúa! Điều khó
khăn nhất cho em là anh Chung làm việc cực khổ, có
khi thật khuya mới đi ngủ, rồi không ngủ được. Vì
thao thức nên anh muốn đòi, mà khi anh đòi để dễ
ngủ thì em tủi thân, có khi rơi nước mắt, làm anh đã
bực vì mất ngủ lại bực thêm vì vợ khóc.

Điều may mắn cho em là anh Chung kiên nhẫn.
Nhờ anh cố gắng chiều chuộng mà anh tìm ra điều
làm em thoải mái. Đó là anh đụng tới chỗ nào trong
cơ thể cũng làm em ngột ngạt. Sau nhiều lần, vô tình
anh vuốt nhẹ dọc theo thái dương, thì sự vuốt ve này
giúp em thấy yên ổn, không lo sợ viễn vông, nhờ vậy
em thấy chăn gối nhẹ nhàng, thương yêu gần gũi
chồng hơn chứ không sợ hãi như trước.

Nói lên chuyện trên để thấy rằng không ai giống
ai. Vì vậy nếu vợ chồng muốn thêm thông cảm thì
cần thành thật cởi mở, lắng nghe nhau chứ không
chủ quan độc tài.

Riêng việc cầu nguyện trước và sau khi chăn gối
thì anh Chung sẽ trình bày tiếp. Với bản thân em, từ
ngày chúng em cầu nguyện vắn tắt trước và sau khi
chăn gối thì em thấy chăn gối đằm thắm hơn và em
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cũng gần Chúa hơn.
Em nhường cho anh Chung chia sẻ tiếp.

b. Chồng cần thông cảm thế nào
trong việc chăn gối?

(Trình bày trong 15 phút).

Thưa quý anh chị, em cũng theo dàn bài tương tự
như nhà em nhưng liên quan tới nam chứ không phải
nữ, đó là trình bày ba điểm:
1. Thứ nhất, chồng cũng không được từ chối vì khi
không có lý do chính đáng.
2. Thứ hai, chồng cần TÌM HIỂU xem vợ có nhu cầu
nào để thỏa mãn vợ như Chúa an bài trong đời sống
vợ chồng.
3. Thứ ba, ít điều bản thân (tôi, em) đã tiến triển nhờ
LẮNG NGHE để sửa đổi sai lầm từ khi cưới cho đến
nay, nhất là những điều liên hệ tới trước, trong, và sau
khi chăn gối.

Thứ nhất, chồng cũng không được từ chối vợ về
chăn gối khi không có lý do chính đáng.

Có khi chồng phải từ chối vợ về chăn gối, thí dụ
khi biết rõ vợ dùng chăn gối như bình phong để che
đậy việc nàng ngoại tình gian tà. Hay là khi chồng có
bệnh, nếu chăn gối thì truyền bệnh cho vợ. Người
chồng kia khi biết mình có bệnh kín thì che dấu rồi
gần gũi vợ như thường lệ, nên vợ cũng bị bệnh như
chồng. Nữ giới, nhất là nữ giới Việt Nam thường ít
đòi hỏi việc chăn gối, nên vợ thường từ chối chồng
hơn.

Theo Kinh Thánh làm Nền tảng cho tối nay thì
đạo đức là lý do chính đáng, nhưng phải đồng thỏa
thuận, lại không kéo dài: "Anh em chớ từ chối nhau,
trừ khi cả hai đồng ý tạm thời để chuyên việc cầu
nguyện, rồi lại phối hiệp cùng nhau kẻo ma quỷ thừa
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cơ anh em không giữ gìn được mà cám dỗ anh em
chăng" (I Cor. 7:5).
Về việc chồng từ chối vợ thì có lý do xấu và cả lý

do tốt để từ chối.
Lý do xấu như chồng có tình nhân, đã thỏa mãn

với người khác nên từ chối vợ, lại ghê tởm, không
cho vợ gần mình. Nói chung, lý do xấu là tứ đổ tường,
khi đam mê cờ bạc, trai gái, hút xách, thì chồng đã tiêu
hao sức lực ngoài gia đình nên khi về nhà thì bơ phờ,
bỏ bê nhiều bổn phận trong đó có bổn phận chăn gối
với vợ.

Lý do tốt như chồng đam mê việc đạo đức, Rước
Kiệu, hội họp, tổ chức hội đoàn, lo việc bác ái xã hội,
hay là đam mê thể thao, nhất là "tai nạn" đam mê
computer tới một, hai giờ sáng, v.v. Những đam mê
này tự nó chưa hẳn là xấu, nhưng chúng trở nên xấu
vì chồng đặt sai thứ tự ưu tiên. Nếu không có vợ thì
không có bổn phận, nhưng vì "nên một thân xác"
(Sáng Thế Ký 2:24), nên cần ưu tiên làm đẹp lòng vợ
trong những điều chính đáng. Cũng như không thể
thiếu bổn phận bác ái, yêu tha nhân, nhưng nếu
không yêu vợ thì không thể yêu người ngoài vì Chúa
đòi yêu người như mình, chứ không vì yêu người mà
làm hại mình, vì vợ là mình.
Thực tế chồng cần tế nhị kẻo đòi hỏi vợ nhiều quá

chứ ít khi chồng "không cho". Một cách để tự xét xem
chồng chỉ yêu mình, ích kỷ, hay là yêu vợ, chú ý đến
niềm vui của vợ khi chăn gối, đó là chồng có nhẫn
nại chờ đợi vợ, TÌM HIỂU để biết nữ giới có nhu
cầu gì? Nhất là nhu cầu riêng của vợ mình thế nào?
Thứ hai, đâu là nhu cầu của nữ giới?
Thưa ngay rằng nhu cầu của phái nữ là thính giác.

Tai đàn bà cần nghe lời ngọt ngào. Nếu thỏa mãn
được một nhu cầu "nghe ngọt ngào" mà thôi thì một
đàn ông có thể chiếm được hàng trăm đàn bà. Người
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chồng và tên sở khanh hoàn toàn khác nhau mà cũng
hoàn toàn giống nhau. Khác nhau vì sở khanh lợi
dụng ích kỷ, thỏa mãn thân xác mình trong thời gian
ngắn rồi bỏ rơi, để đàn bà đau khổ lâu dài. Trái lại
chồng săn sóc xả kỷ để cả hai được thỏa mãn đồng
đều, rồi tiếp tục săn sóc lâu dài. Một bên phản bội
còn một bên chung thủy, muốn "phối hiệp cùng nhau
theo Kinh Thánh dạy.

Điều giống nhau giữa chồng và sở khanh là cả hai
đều ngọt ngào, tuy sở khanh nói ngọt ngào với
trăm người để lừa gạt, còn chồng chỉ nói ngọt ngào
với vợ để thương yêu hết lòng. Thật ra cần ngọt ngào
với mọi người vì cả nhân loại đều mến chuộng người
tế nhị ngọt ngào: "Lời nói không mất tiền mua, lựa
lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nhưng cách ngọt ngào
với vợ vốn "khang khác", đặc biệt cho mình vợ thôi.

Trong đời sống hàng ngày, khi vợ đến sở làm thì
đa số đàn ông đều lịch sự "ngọt ngào" với vợ. Nếu về
nhà bị chồng cộc cằn, có khi vũ phu thì dẫu không
muốn, mà hình ảnh đàn ông trong sở cũng hiện lên.
Lúc đó lời cộc cằn vũ phu của chồng là căn cớ thúc
đẩy vợ ngoại tình, nếu chưa trực tiếp thì tư tưởng
cũng bị ám ảnh. Như vậy vợ có tội, phải chịu trách
nhiệm về sai lỗi của mình, nhưng chồng đặt căn cớ.
Điều mâu thuẫn khi chồng ghen tương là muốn vợ
yêu nhưng lại nói và làm điều vợ ghét, "muốn yêu mà
yêu không nổi". Chồng có ý nghĩ bên trong và thái
độ bên ngoài trái ngược nên đã tự hại mình.

Trên thực tế, nếu chồng muốn vợ "chớ từ chối
nhau", muốn "phối hiệp cùng nhau", thì cần ban sáng
ngọt ngào, ban trưa ngọt ngào, ban tối ngọt ngào, chứ
không thể cả ngày cộc cằn, rồi khi "nước đến chân"
mới ngọt ngào, như vậy dẫu vợ muốn nồng nàn cũng
không nồng nàn được. Ngoài ra, cần ngọt ngào trọn
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ngày, trọn năm, mười năm, ngọt ngào trọn đời, để
đời đời "phối hiệp cùng nhau" ngọt ngào!
Nếu hỏi: "Khi nhớ tới chồng vì vắng mặt, vì ôn lại

kỷ niệm quá khứ, nhất là vì chồng đã chết, thì chị dễ
nhớ điều gì nhất?" Tuy kể nhiều điều, nhưng điều "dễ
nhớ nhất" thường là câu trả lời: "Nhớ lời anh nói".
Điều này hợp với Kinh Thánh: "Chúng con biết theo
ai? Thầy có Lời ban sự sống đời đời" (Jn. 6:08). Tương
tự vậy, tùy lời nói ngọt ngào hay cộc cằn mà chồng
ban cho vợ sự sống vui tươi hay sự sống cay đắng tủi
hờn. Nếu cay đắng thì vợ rất khó nồng nàn khi chăn
gối.
Điểm thứ ba là "ít điều bản thân (tôi, em) đã tiến

triển nhờ LẮNG NGHE để sửa đổi sai lầm từ khi cưới
cho đến nay, nhất là những điều liên hệ tới trước,
trong, và sau khi chăn gối".
Về điểm này tôi xin thú nhận rằng ngày chúng tôi

mới cưới "nhiều lượng mà ít phẩm". Sau này tôi nói
ra điều tôi muốn, và nhà tôi cũng nói ra điều nàng
muốn, rồi dành thời giờ bàn thảo, bỏ đi điều gây khó
chịu, và thăng tiếng điều nhờ LẮNG NGHE mà thấy
mình cũng như bạn thoải mái hơn. Dần dần nhờ "lắng
nghe và kính trọng nhau" theo Kinh Hôn Nhân Gia
Đình mà chúng tôi thông cảm với nhau hơn nhiều,
cả việc chăn gối.
Trực tiếp vào việc chăn gối thì hai người cần lắng

nghe tế nhị với nhau trước, trong, và sau khi chăn gối.
Trước khi chăn gối thì có những chuẩn bị xa như

đã chia sẻ trên đây. Về phía vợ thì cần lắng nghe để
tìm hiểu nhu cầu của chồng là thỏa mãn cái nhìn.
Còn về phía chồng thì cần thỏa mãn tai nghe. Cả hai
vợ chồng cần thỏa mãn những sở thích riêng biệt và
chính đáng của mỗi cá nhân.

Chuẩn bị gần là chồng cần đòi hỏi THÍCH HỢP,
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tức là hợp NƠI, hợp THỜI, và hợp CẢNH. Có người
nông nổi, muốn ở nơi vợ ngại ngùng, ở thời giờ vợ
mệt mỏi, hay ở hoàn cảnh đau yếu, có kinh, con bệnh,
cha mẹ ghé thăm, v.v. Nói chung, vợ chồng cần theo
Kinh Hôn Nhân Gia Đình để "Nhẫn Nhục và Hòa
Giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau" trong đời
sống vợ chồng, gồm cả việc chăn gối.

Liền trước khi chăn gối, nên cầu nguyện bộc phát
ngắn gọn, thí dụ:

"Lạy Chúa, xin cho con từ từ chứ không hấp tấp, để
lần chăn gối này chúng con được thương yêu nồng
nàn chứ không lạnh nhạt. Xin Chúa, Mẹ nâng đỡ để
chúng con thắm thiết với nhau. Amen" (Hết 20 giây
cho Lời Nguyện Tắt này).

Hoặc than ba lần: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến
yêu. Xin cho vợ chồng con chăn gối thật thánh thiện
nồng nàn".

Nếu cầu nguyện như trên (chứ không phải lần
chuỗi năm chục), thì chăn gối thoải mái hay căng
thẳng hơn? Như vậy cầu nguyện được lợi cả linh hồn
lẫn thể chất.
Trong khi chăn gối, có người vợ đã bỏ chồng về ở

với cha mẹ ruột, vì anh bồng bột, chưa gần vợ đã hấp
tấp, nên chị bị dơ bẩn vì anh xuất ra mà không đủ ý
chí giữ cho chị được an vui tối thiểu. Vậy cả vợ lẫn
chồng đều cần săn sóc lẫn nhau, nghĩ đến ích lợi của
bạn. Cần đằm thắm hỏi bạn trước để biết cách giúp
bạn thấy dễ chịu nhẹ nhàng. Thời giờ ngắn quá thì
tương tự như nấu nước vội nên chưa kịp sôi. Do đó
đôi bên cần cho nhau thời giờ vừa phải theo nhịp độ
của vợ chồng mình mà không cần so sánh với ai.
Sau khi chăn gối thường có hố cách biệt giữa vợ

chồng, vì tâm lý và cơ thể của nam và nữ phản ứng
khác nhau. Số lượng kích thích tố "testosterone"
trong cơ thể đàn ông 11 lần cao hơn trong cơ thể đàn
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bà. Thí dụ như số lượng chất nổ trong ngòi súng liên
thanh 11 lần cao hơn trong ngòi súng trường (giả thiết
như vậy), vì thế súng liên thanh nổ 11 lần nhanh hơn
súng trường, tuy rằng khi viên đạn đã ra khỏi nòng
súng thì cả hai viên đều bay nhanh như nhau, có tác
dụng như nhau. Cũng vậy, nam hay nữ đều có nhu
cầu chăn gối, nhưng nhịp độ khác nhau, tương tự như
nhịp độ nóng của máy hấp "microwave" rất mau, còn
nhịp độ của máy là "oven" chậm, nhưng máy lò giữ
nóng lâu hơn máy hấp. Vậy chồng cần chiều vợ, và
vợ cần thông cảm với chồng. Nếu chồng vừa xong là
ngủ liền thì vợ cố gắng nhắc nhở ngủ từ từ, nhưng
đừng hy vọng ông ngủ chậm như mình. Về phía chồng
lại càng cần ý chí để thông cảm với vợ, kẻo vợ buồn
tủi vì đã chiều chồng mà bây giờ chồng ngủ say sưa
còn mình thao thức, Cần "chớ từ chối nhau" cả việc
săn sóc nhau chứ không chỉ trong một việc mà thôi.
Cần cầu nguyện để Cảm Ơn Chúa và cảm ơn nhau

sau khi chăn gối. Thí dụ:
"Con vui mừng vì Chúa thương lần này con thật

thắm thiết êm đềm, nên con thêm ‘thương yêu gần
gũi’ ban đời. Con Cảm Ơn Chúa và xin gìn giữ vợ
chồng con được thêm đậm đà. Anh/em cũng cảm ơn
em/anh vì đã cố gắng chiều anh/em nhiều lắm".
Tuy cố gắng tóm gọn những điều cần thiết trong

thời gian ngắn, nhưng không thể đầy đủ, nên xin quý
anh chị đọc sách để TÌM HIỂU thêm. Sách nào cũng
được, hay ít là cuốn Ghen Lạnh Nồng của lm. sáng
lập, viết ra với mục đích như "sách giáo khoa" cho tối
nay. Nhờ Ơn Chúa và sự cố gắng của mỗi người,
mong quý anh chị tràn đầy thông cảm để "yêu thương
gần gũi" trong đời sống vợ chồng.

Nếu khó khăn vì mỗi người 15 phút, thì luân phiên
giữa vợ chồng, mỗi người một Khóa, để một người
nói trọn 30 phút.
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Cần HAI VỢ CHỒNG HIỆN DIỆN hơn là buộc mỗi
lần cả hai đều nói.

V. Giải Tỏa Thắc Mắc
Thắc mắc dưới đây liên hệ tới cặp diễn giải nên xin

cặp này đọc trong Cầu Nguyện, đó là:
Tại sao soạn thảo tài liệu Diễn Giải hay "Giảng

Huấn" tỉ mỉ như trên?
Có nhiều lý do, chẳng hạn:
— Thứ nhất, xin công nhận rằng một số cặp kiến

thức cao, không cần mà còn bực mình khi đọc tài liệu
này. Nhưng nếu hạ mình xuống để ĐỌC và CẦU
NGUYỆN, thì có hai điều lợi, trước tiên đi đúng Chủ
Đề của Toàn Khóa và Toàn Buổi mà mục mình trình
bày là một phần nhỏ trong toàn thể. Tiếp liền, việc
khiêm nhường dùng tài liệu này là một Hoa Thiêng
để Chúa ban ơn khi cặp giảng huấn trình bày.

— Thứ hai, tài liệu này viết cho đa số những vị
tương tự như Thánh Phêrô, Chúa chọn làm Giáo
Hoàng không vì Ngài tài giỏi mà vì Ngài chân thật,
hy sinh. Những trang này cần thiết cho những vị sẽ
ở trong Ban Nội Dung ở nhiều tiểu bang hay các quốc
gia, và ở nhiều nơi tại Quê Nhà trong 10 hay 30, 50
năm sau. Cùng với thời gian, nếu không rõ rệt thì dễ
"tam sao thất bản". Khi viết, lm. sáng lập nhớ tới
nhiều vị muốn biết hơn những chi tiết khi Thánh
Inhaxiô viết Linh Thao, nhưng thiếu lịch sử.

— Thứ ba, nhiều vị trong Ban Nội Dung có thiện
chí nhưng chưa có điều kiện để nghiên cứu, trong khi
lãnh vực tâm lý thật rộng lớn. Do đó tài liệu này và
những sách lm. sáng lập đã viết, có mục đích giúp ai
nhờ diễn giải mà thành chuyên môn, hơn là đã chuyên
môn rồi mới diễn giải.

Vậy cặp nào thấy mình chưa biết đủ thì xin phấn
khởi ĐỌC và CẦU NGUYỆN. Cần xác tín rằng nếu
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Chúa dùng lm. sáng lập để ích lợi cho các gia đình
tại nhiều nơi thì Ngài cũng dùng mình để tiếp tục ích
lợi cho các gia đình như thế.

Ngoài ra, đa số cần dựa vào uy tín của người đi
trước để người nghe tin rằng điều mình nói là đáng
tin. Đó là lý do dùng Kinh Thánh cũng như các tài
liệu sách vở, v.v. Khi dựa vào người đi trước thì dần
dần người nói tạo ra uy tín cho mình, rồi mình lại trở
thành uy tín cho người đi sau, v.v.

— Thứ tư, như đã viết, nếu tài liệu này dài hơn
thời giờ mình có thể trình bày thì cần lựa chọn để rút
ngắn. Luôn cần GIỮ ĐÚNG GIỜ kẻo lấn sang giờ sau.

Cũng vì lý do GIỮ ĐÚNG GIỜ mà tuy kể ra nhiều
sách ở nhiều chỗ, nhưng mỗi vị cứ tùy hoàn cảnh để
sử dụng. Nếu không thể nhắc tới hết những sách này
thì đành nêu tượng trưng. Để giúp khóa viên chú ý
trong Khóa và tiếp tục tìm hiểu sau Khóa, xin vị giảng
huấn cầm sách, giơ lên cho khóa viên vừa nghe vừa
nhìn thấy.

Ba sách nhắc tới trong tối thứ Bẩy là hai cuốn của
bộ Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ và cuốn Ghen Lạnh
Nồng.

Không phải chỉ để khóa viên đọc thôi, mà xin cặp
diễn giải khiêm nhường đọc trước, lại đọc các sách
khác nữa.

Những hàng tâm huyết này hướng về nhiều người,
nhiều nơi, và nhiều thời gian, chứ không vì một cá
nhân, địa phương, hay một Khóa riêng biệt nào.

— Thứ năm, nếu cặp giảng huấn tự soạn nội dung
khác thì cần Suy Nghĩ và CẦU NGUYỆN nhiều để:

(1). Giữ Nội Dung sát với Chủ Đề. Muốn được
vậy thì cần trình bày (thực tập) trước trong Ban Nội
Dung. Hơn nữa, nếu tự soạn thì cần là quyết định
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chung của toàn Ban Nội Dung, và nhắm tới lợi ích
của khóa viên hơn là vì bất cứ lý do gì.

(2). Cặp diễn giải cần tự nhắc mình rằng mục đích
trình bày là GỢI Ý để khóa viên Lên Xả Ra.

Để đạt mục đích này thì cặp diễn giải cần: (a). Hy
sinh, (b). Cầu nguyện, (c). Rồi mới nói, để khóa viên
thay đổi đời sống ngay từ trong Khóa, bằng cách họ
Khiêm Nhường nói ra sự Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và
Sửa lỗi, giống như vị giảng huấn đã làm trước khi nói.

Thoáng đọc thì những điều trên có thể khó khăn,
nhưng xin TIN CẬY NƠI CHÚA và ĐỨC MẸ, đồng
thời KIÊN NHẪN THỰC TẬP, chắc chắn Chúa và Mẹ
nâng đỡ Quý Vị.

@@Luôn nhắc lại rằng cần GIỮ ĐÚNG GIỜ. Cắt
bớt lời mình nói chứ không thâm lạm vào giờ sau,
kẻo cuối cùng không còn giờ cho khóa viên Xả Cõi
Lòng khi Trao Bông Hồng Cảm Thông tối nay.

Xả Cõi Lòng giống như giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ cho
khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần
rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ".

Bầu Khí xã giao tối hôm qua khác với Bầu Khí
Hồn Nhiên Tin Tưởng tối hôm nay, thứ Bẩy, là nhờ
các Vị Hướng Dẫn biết tạo ra Bầu Khí Cởi Mở này.
Tạo ra bằng cách có nội tâm khiêm nhường và có ý
chí để nghiên cứu trong Cầu Nguyện những tài liệu
cần thiết trước khi thực hành trong Khóa.🔲
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Đặc điểm trong Chương Trình
TTHNGĐ không phải ở chỗ
nói điều người khác chưa biết,
nhưng ở chỗ làm điều người khác
biết nhưng chưa làm,
và đưa ra cách thế, tức là
tạo BẦU KHÍ Tin Tưởng, Cởi Mở
để mỗi người làm được điều
mình đã biết.

Trở lại thí dụ "Xin Lỗi".
Người nói không có mục đích
trình bày lý thuyết về Xin lỗi,
nhưng đưa ra cách thực hành
việc xin lỗi như mình đã làm,
và mình cảm nghiệm thấy hiệu quả,
nghĩa là qua việc Xin lỗi và Sửa lỗi
mà bản thân thêm
"thương yêu gần gũi" với Chúa,
bạn đời, với con, và với mọi người.

Nhờ người nói lấy sự yếu đuối
của mình để xin lỗi
mà tạo ra Bầu Khí Cởi Mở,
nên người nghe cũng xin lỗi
như người nói.

(Lời Mở, trang vv)
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Chương 23
Diễn Giải Sáng Chúa Nhật:

SONG NGUYỀN CHO CON
Năm mục trình bày trong tài liệu này là:
I. Bầu Khí Buổi Sáng Chúa Nhật;

II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;
III. Tài liệu cần đọc TRƯỚC KHI trình bày;
IV. Tài liệu TRONG KHI trình bày;
V. Giải tỏa thắc mắc (với cặp diễn giải).

I. BẦU KHÍ SÁNG CHÚA NHẬT

Bầu khí chung dễ ồn ào vì đa số đã giải tỏa được
nhiều nặng nề trong tâm hồn nên vui vẻ, muốn cởi
mở, nói cười giữa vợ chồng và với người khác. Đoàn
sủng "thương yêu gần gũi" đạt tới mức quấn quýt
nhau. Cặp giảng huấn cần lưu tâm kẻo khóa viên tản
mát tâm trí, không chú ý vào nội dung quan trọng
của Chúa Nhật là ngày "Song Nguyền Cho Con".
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Nhưng tâm lý riêng của một số có khi còn căng
thẳng hơn, vì họ thấy người khác có "trái tim mới, tinh
thần mới" (Ezekiel, 36:26), còn họ vốn dửng dưng,
lòng mình cứng như đá. Từ đó họ nghi ngờ mình, nghi
ngờ bạn đời, và nghi ngờ nước mắt của những cặp
được "trái tim mới, tinh thần mới".

Vì tâm lý "người cười kẻ khóc" này nên cặp diễn
giải cần CẦU NGUYỆN và chú ý tới một ít khuôn mặt
bề ngoài khinh khỉnh nhưng bên trong hoang mang.
Họ cần Khóa, nhưng ra vẻ bất cần, và Khóa như vô
ích cho họ. Có cặp mãi tối thứ Hai, khi dự "Duy Trì
và Phát Triển Sau Khóa" mới cảm nghiệm được lời
Thánh Gioan Tiền Hô: "Hãy sám hối và tin vào Phúc
Âm" (Mk. 1:15).

Vậy cặp diễn giải cần "tỉnh thức và cầu nguyện vì
không biết ngày giờ nào (Mk. 13:33) khóa viên sẽ sám
hối. Hơn ai hết cặp diễn giải cần cảm nghiệm mãnh
liệt rằng "đức tin của con cứu con cho khỏi" (Mt. 9:22).
Nếu cặp diễn giải có "đức tin bằng hạt cải" (Mt. 17:20)
thì khóa viên sẽ sám hối, sẽ xả ra "trần truồng mà
không hổ ngươi" để tiến tới "trời mới đất mới" (Rev.
21:1), lý do vì cặp diễn giải đã làm trước khi nói, như
Chúa "đã làm gương để các con bắt chước mà làm
như Thầy đã làm cho các con" (Jn. 13:15).

II. THỜI GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT
Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 12 mục

trong sáng Chúa Nhật như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng tươi đẹp con NHẬN ĐƯỢC từ Anh Chị
(X và Y) là… (tối qua sau giờ Bông Hồng Cảm Thông,
trời lạnh lại mưa lâm râm, trên đường về phòng ngủ,
anh X đã cởi áo ‘vét’ khoác cho chị Y, còn chị thì hôn
nhẹ lên trán anh X. Sự thắm thiết này làm con thật
cảm động". v.v.

Cách cầu nguyện trên giúp mục đích "thương yêu
CTTTHNGĐ
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gần gũi" được tăng thêm, vì để cầu nguyện thì
trợ nguyền cần gần gũi khóa viên trước để ghi nhận
những thay đổi của họ, còn khóa viên thì lên tinh thần
vì khi nghe trợ nguyền cầu nguyện về mình thì đó
là cách phản ảnh (feedback) những tiến triển của mình.

Để mỗi khóa viên thấy mình độc đáo như Chúa
dựng nên mỗi người độc đáo, thì mỗi trợ nguyền chỉ
nói tới MỘT cặp khóa viên mà thôi, kẻo uổng thời
giờ, dễ dạy đời, nhất là không còn độc đáo.
(2). 8:00-8:50: Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song
Nguyền.

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh địa phương].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải, thường chia làm hai
phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Hướng dẫn cách thức vợ chồng
người này giúp người kia nhìn ra những khuyết điểm
của mình, và cả hai nhìn ra khuyết điểm chung,
rồi chọn MỘT khuyết điểm để Đoan Nguyền Sửa Đổi.
(8). 10:50-11:10 (20’): Từng cặp khóa viên thảo luận,
riêng biệt giữa hai vợ chồng.

Trong khi đó, các trợ nguyền ngồi ở ghế trợ
nguyền, thường xếp xung quanh sát tường, LẦN
CHUỖI Mùa Vui, xin Ơn Khiêm Nhường.
(9). 11:10-11:20 (10’): Thao luyện "Phao Cấp Cứu",
để viết ra Đoan Nguyền, Cầu Nguyện, và Hy Sinh.
(10). 11:20-11:25 (5’): Chuẩn bị để Dâng Mẹ Từ Bi
"Phao Cấp Cứu".
(11). 11:25-11:50 (25’): Tất cả khóa viên và trợ
nguyền vây quanh Bàn Thờ Đức Mẹ, Mời Gọi mỗi
cặp khóa viên thành kính nói lên lời Đoan Nguyền,
CTTTHNGĐ
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Cầu Nguyện, và Hy Sinh.
(12). 11:50-12:00 (10’): Cầu nguyện kết thúc và Phép
Lành Đoan Nguyền.

III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI
TRÌNH BÀY SÁNG CHÚA NHẬT

Cần nắm vững ba tài liệu kể tên dưới đây TRƯỚC
KHI đọc tài liệu này về Nội Dung Diễn Giải Sáng
Chúa Nhật. Dẫu có lý do chính đáng như bận việc
bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể ĐỌC
và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu thì xin tự ý tạm
ngưng, nhường cho cặp khác trình bày lần này rồi
mình sẽ trình bày lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước
khi đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Đoàn Sủng của Chương Trình TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chủ Đề
mình trình bày, chương 18.

Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh
thì mình dựa vào lời của mình nhiều hơn vào Lời
Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Diễn Giải, chương 4.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin LÀM theo những hướng dẫn đây.
Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị
đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên có thể
không ưa.

IV. Chủ Đề Sáng Chúa Nhật
SONG NGUYỀN CHO CON

[Có 40 hay tối đa 45 phút, trong khi thường là hai
cặp trình bày sáng Chúa Nhật, nên cần rất thận trọng
kẻo lấn sang giờ khác]
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Dưới đây là MỘT MẪU Chia Sẻ, có những điểm
không thể thay đổi và có những điểm tùy ý thay đổi
miễn sao không sai lạc ra ngoài Chủ Đề của Toàn
Khóa, Toàn ngày, và của Toàn Buổi.

Cặp thứ I (20’ - 25’) có thể bắt đầu như sau:
[Phần Nội Dung dưới đây rất phong phú, dài hơn 25
phút, do đó cặp diễn giải cần soạn bài cho bản thân
mình trước, chọn điều cần thiết hơn cho khóa viên chứ
không vì mình ưa thích. Phải chú ý để giữ tuyệt đối 20
phút, rồi thực tế sẽ dài 25 phút. Nếu khiêm nhường
nhận mình khó giữ đúng giờ thì sẽ đúng giờ hơn.

Vì việc giáo dục rất khẩn thiết, nên Khóa bàn tới ít
là trong bốn trường hợp, mà vợ chồng mình là 1/4, đó
là: (1).Trong Linh An sáng Chúa Nhật khi hướng dẫn
về gia đình Cầu Nguyện với tước hiệu Chúa là Cha;
(2).Phần mình sắp trình bày; (3).Phần cặp II sẽ trình
bày tiếp liền; (4). Cả buổi chiều Chúa Nhật này, khi
thực tập Song Nguyền Cho Con trong gia đình; (5).
Lại còn các sách để khóa viên Tìm Hiểu tiếp. Vậy cần
giữ đúng 25 phút dành cho mình là cặp đầu tiên].

Thưa quý anh chị, căn cứ trên đoạn Kinh Thánh
"PHÚC, HỌA" làm Nền Tảng cho Song Nguyền Cho
Con, vợ chồng em xin trình bày sự khác biệt giữa
"Phúc" của "lên núi": Dạy Con Theo Phương Pháp; và
"Họa" của "tuột núi": Chiều Con Theo Tình Cảm. Nếu
quan sát những cha mẹ từ khi sắp sinh con trong nhà
thương cho đến khi mang con về nhà thì thấy phản
ứng của Nhóm Dạy Con Theo Phương Pháp rất khác
với Nhóm Chiều Con Theo Tình Cảm. Những điều
này được trình bày trong chương 6 của bộ Phương
Pháp Giáo Dục Con do lm. sáng lập viết mà vợ chồng
em chỉ đưa ra ít điểm chính yếu.

1. Ngay trong nhà thương trước khi sinh, hai Nhóm
đã phản ứng rất khác nhau.
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Nhóm Phương Pháp có nhiều tự chủ, nói chuyện
êm đềm, chồng dễ săn sóc những điều nho nhỏ vợ
đang cần vì đau đớn. Các anh lại hay đọc những giấy
tờ trước mắt, như cách cho con bú bình, bú mẹ, thay
tã, v.v. Nhờ đọc nên nếu nhà thương đánh máy sai
tên con thì các anh xin sửa ngay, do đó "Phúc" cho vợ
và con vì giấy khai sinh đúng.

Còn Nhóm Tình Cảm có vẻ buông thả, nói chuyện
ồn ào. Có cặp cãi nhau vì người này kết tội người kia
vô tình. Các anh lại ít đọc những giấy tờ, không xin
nhà thương sửa lại tên con bị đánh máy sai, nên giấy
khai sinh cũng sai. Sau này bị "họa" khi đem nạp vào
các cơ quan vì họ từ khước giấy khai sinh không cùng
họ giữa con và cha mẹ.

2. Khi đem con về nhà, trong ba tuần lễ đầu, "Phúc
và họa" rất khác nhau giữa con của hai Nhóm. Con
của Nhóm Phương Pháp ít phải đi nhà thương khẩn
cấp và ít khóc đêm, còn con của Nhóm Tình Cảm thì
bị bệnh và khóc đêm nhiều. Tại sao có sự khác nhau
này?

Nói chung, nguyên nhân sinh ra bệnh hoạn vì có
sự thái quá, mất quân bình. Không bồng ẵm hay bồng
ẵm thái quá đều mất tự chủ, làm con trẻ bị bệnh,
tương tự như nóng quá, 200 độ dương, hoặc lạnh quá,
200 đô âm đều giết chết sự sống, trái lại nhiệt độ
trung bình sẽ nuôi dưỡng sự sống. Thương yêu gần
gũi chân thật là cha mẹ nhận rằng mình cần lắng nghe
phản ứng của con, tìm cách thích ứng cho phù hợp với
con chứ không phải với cha mẹ, nghĩ đến lợi ích
của con nhỏ cũng như con lớn, để con đạt được sở
thích chính đáng của con chứ không chỉ để phục vụ
cha mẹ. Đó là những cha mẹ làm muối ướp, làm đèn
sáng cho con như đoạn Phúc Âm Nền Tảng nói tới.

Việc cha mẹ gần gũi hay xa cách có ảnh hưởng trực
tiếp trên con trẻ.



23� DG Sáng CN: Song Nguyền Cho Con 495

Trước tiên về ảnh hưởng của việc cha mẹ xa cách
con, vì không thể thí nghiệm trên người nên đã có thí
nghiệm trên chuột. Lựa 100 con chuột con, cho mọi
điều kiện giống nhau về thức ăn, nước uống, ánh sáng,
nhiệt độ, khoảng trống di chuyển, v.v. Nhưng 50 con
được gần gũi mẹ, còn 50 con xa cách mẹ. Sau một thời
gian, những con gần gũi mẹ tỏ ra nhanh nhẹn, mắt
sáng, dễ nghe ngóng, chạy nhảy linh hoạt. Còn 50 con
xa cách mẹ thì lờ đờ, phản ứng ngớ ngẩn. Đo nhịp
đập của tim, phản xạ của bắp thịt, và tìm hiểu những
tế bào trên óc não thì thấy nhiều tế bào tự tử, chúng
tự giết mình.

Do cùng một nguyên nhân mà những người xa
cách cha mẹ từ khi mới sinh dễ có phản ứng lệch lạc,
"không giống ai" khi trưởng thành, nhất là cưới xin,
sống với bạn đời, và khi họ nuôi con cái. Do ảnh
hưởng gần gũi hay xa cách này, nếu con có cha mẹ
nhưng cha mẹ ham tiền, đi làm đến nỗi không đủ thời
giờ gần gũi con, thì những trẻ em này có cha mẹ
cũng như không, vì "nhiệt độ gần gũi" xuống 200
độ âm, nên con chết vì thiếu ấp ủ.

Trái lại, nếu cha mẹ bồng ẵm con thái quá thì đó
là 200 độ dương, nước sôi sục, nên cũng giết chết sự
sống, con bị bệnh.

Chẳng hạn anh chị Đích sinh bé Thương là con trai
đầu lòng và là cháu nội đầu tiên của ông bà Tôn (Nên
mời một anh hay chị đứng lên, đóng vai bé Thương,
còn bản thân vị giảng huấn đóng vai anh hay chị Đích.
Cần nhẫn nại THỰC TẬP TRƯỚC thì sẽ làm được. Khi
mời như vậy thì trình bày vừa bằng tiếng nói vừa bằng
việc làm. Đây là phương pháp tạo bầu khí "thương yêu
gần gũi", giúp khóa viên sẽ dễ "trần truồng mà không
hổ ngươi" khi khiêm nhường lên Xả Cõi Lòng ở mục
12. Vì là nghệ thuật phối hợp giữa nói và làm, biến
đổi việc nói trừu tượng thành một màn kịch cụ thể,
nên nếu không NHẪN NẠI thực tập thì khó làm).
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Đây là bé Thương mới sinh được ba ngày (vừa nói
vừa ôm lấy anh hay chị đóng vai bé Thương). Vì là
con đầu lòng và cháu đích tôn, nên má "Bồng bồng
bồng", ba "Bồng bồng bồng", bà nội "Bồng bồng
bồng", cô "Bồng bồng bồng", chú "Bồng bồng bồng".

Cả ông nội 63 tuổi cũng "Bồng bồng bồng" cháu
được 3 ngày. Ông nội lại hút thuốc lào. Phổi của ông
là phổi già, còn phổi của cháu là phổi non. Khi cưng
nựng thì miệng ông gần miệng cháu, ông thở hơi
thuốc lào ra thì cháu hít hơi thuốc lào vào. Đó là họa
của nuông chiều theo tình cảm, gần gũi quá như 200
độ dương, nên con cháu lên sài, ngộp thở, nổi da gà,
v.v., phải đi cấp cứu.

Bồng ẵm thái quá đưa tới "vía độc", mà thực ra đó
là hơi mỗi người tiết ra. Có người hơi nhẹ, dễ thở,
người khác hơi nồng nặc, vừa hít phải là như bị xỉu.
Người lớn đôi khi cũng không chịu nổi hơi ở một số
người tiết ra, vì vậy ở trong phòng đông người thì dễ
bị bất tỉnh. Đó là lý do có người tới gần, hoặc vừa
bồng em bé là em thét lên, sùi bọt mép. Người này
bị cho là có "vía độc". Vía hiểu theo hơi độc thì có,
nhưng hiểu theo tà ma thì không. Có chướng khí do
người tiết ra, nhưng không có vía độc do cô hồn ám
hại. Vậy cần tắm rửa sạch sẽ hay uống thuốc trừ khí
độc trước khi bồng trẻ em chứ không đi hỏi thầy bói,
lấy quẻ, cầu cơ, tướng số, v.v.

Nói chung muốn con hay cháu nội được "Phúc"
khỏe mạnh chứ không bị "Họa" đau yếu thì cần có ý
chí để bồng ẵm đúng giờ. Khi con cháu trưởng thành
thì cha mẹ hay ông bà cần đúng giờ và giữ đúng lời
hứa để con TIN TƯỞNG (trust) chứ không nghi ngờ
bậc trên.

Còn cái họa trẻ em khóc đêm cũng do cha mẹ tuột
núi chứ không có ý chí lên núi, chiều theo tình cảm
nên bồng ẵm thái quá. Thí dụ chị Chất (chuẩn bị
cttthngd



23� DG Sáng CN: Song Nguyền Cho Con 497

trước để mời hai người đứng lên như trên) có con được
tám tháng, khóc đêm quá đến nỗi hai mẹ con sinh
bệnh. Chị gặp bà Phác 58 tuổi, có 8 con, chị nài nỉ:
"Bà chỉ cách để cháu bé hết khóc đêm, vì con thấy
mấy cô cậu nhỏ của bà ngoan lắm". Bà trả lời theo
kinh nghiệm chất phác của bà: "Khi bà mới sinh
những đứa đầu, chúng cũng khóc cả đêm, nhưng
những đứa sau đều yên lặng. Nếu cháu muốn con hết
khóc thì cứ sinh nhiều như bác!"

Để hiểu lý do tại sao sinh ít lại khóc mà sinh nhiều
lại yên, thì cùng nhìn: Sanh đứa đầu thì "Bồng, Bồng,
Bồng, Bồng" (vừa nói vừa giơ ngón tay lên), như vậy
là mấy cái "Bồng"? Cử tọa trả lời "Bốn". Sanh đứa
thứ hai thì "Bồng, Bồng, Bồng", mấy cái? Trả lời:
"Ba". Đứa thứ ba "Bồng, Bồng", mấy cái? "Hai". Đứa
thứ tư thì "Bồng!", mấy cái? "Một". Từ đứa thứ năm,
vì săn sóc nhiều quá, không còn tay để bồng nên hết
khóc.

Vậy cần "lên núi" TỰ CHỦ để quân bình, kẻo ham
tiền bỏ bê con, hoặc bồng ẵm thái quá.

3. Khi con được khoảng ba tuổi thì con của Nhóm
Phương Pháp chơi với những đồ vật, và chơi ở những
nơi chốn mà cha mẹ cho phép, cũng như vẽ lên những
vật dụng được chỉ định sẵn. Trái lại, con của Nhóm
Tình Cảm chơi với những đồ vật cha mẹ không cho
phép, như chơi lửa, dao. Hoặc những nơi chốn cha
mẹ cấm vì nguy hiểm thì chúng lại sấn tới. Riêng việc
vẽ thì chúng muốn khoe những tấm… đại họa nên
chúng… họa đại lên tường, nhất là tường phòng
khách. Đã vậy, khi nhà vắng người thì chúng yên lặng,
còn khi nhà có khách thì chúng la hét. Để tỏ ra mình
có dạy con, cha mẹ đánh con trước mặt khách, làm
khách sợ bị lây nên vội vã ra khỏi nhà.

4. Tới tuổi Vườn Trẻ là tuổi rời khỏi nhà, tiếp xúc
với trường sở, với xã hội bên ngoài, thì con của Nhóm
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Phương Pháp khi được đưa tới nơi giữ trẻ là chào cha
mẹ, hẹn gặp lại ban chiều, rồi nhanh nhẹn chạy nhảy,
lật ngược xuôi các đồ chơi để khám phá, tìm tòi, nhờ
vậy chúng có sáng kiến, đồng thời chúng dễ tuân giữ
lời căn dặn của người giữ trẻ.

Còn con của Nhóm Tình Cảm thường khóc thét
lên, hoặc khóc dai dẳng, nên có cha mẹ đành bỏ việc
để ở nhà giữ con. Nhưng càng giữ thì con càng làm
tàng, càng vẽ những "đại họa" khắp nhà. Còn một số
từ từ đành ở trong Vườn Trẻ, nhưng nhút nhát, dần
dà chạy theo những trẻ có cha mẹ thuộc Nhóm
Phương Pháp, biến thành điếu đóm, lấy làm thích thú
hầu hạ những trẻ tinh nhanh, đưa cho chúng những
miếng đồ chơi để chúng ghép thành cái nhà, con
chuột, v.v. Con của Nhóm Tình Cảm thường chầu rìa,
còn ít tuổi mà như nịnh bợ, ton hót. Nói chung, con
của Nhóm Phương Pháp cư xử như tướng, còn con
của Nhóm Tình Cảm cư xử như quân, rồi ganh tị,
tranh giành, đánh nhau. Người giữ trẻ ít phải xử kiện
cho con của Nhóm Phương Pháp mà tốn nhiều giờ,
điên đầu vì con của Nhóm Tình Cảm. Con của Nhóm
Phương Pháp tương tự như phượng hoàng bay bổng,
còn con của Nhóm Tình Cảm như bầy gà nhỏ nhoi,
tranh nhau mổ những giun dế hôi tanh.

Để nhất trí gương lành cho con thì như đã trình
bày tối hôm qua, cha mẹ cần TÌM HIỂU con như đã
tìm hiểu nhau. Cần có thời giờ tối thiểu để vợ chồng
LẮNG NGHE nhau và LẮNG NGHE con. Một trong
những tai họa là do cha mẹ cãi nhau trước mặt con.

Nói tới TÌM HIỂU và LẮNG NGHE trong giáo dục
thì ngày nay không thể tránh khỏi va chạm giữa giáo
dục Âu Tây và giáo dục Á Đông. Cần duy trì thuần
phong mỹ tục của dân tộc mình nhưng cũng cần sửa
đổi hủ tục. Điều tốt đẹp như sự thủy chung, tôn trọng
nhân nghĩa, v.v., thì dễ sai lỗi. Còn hủ tục ham danh
CTTTHNGD
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"Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp", hay là
tính thớ lợ "Cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo",
nhất là thói quen sai giờ, mời ăn cưới 5 giờ thì 7 giờ
chưa tới, v.v., nếu không chấm dứt những điều xấu
này thì không phải người ngoại quốc xa chúng ta mà
con cháu chúng ta không chịu được chúng ta.

Điều xấu của Âu Tây thì chúng ta dễ bắt chước,
còn điều hay thì làm ngơ. Thí dụ tai họa ly dị, phá
thai, chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, v.v. Trái lại điều
tốt thì nhiều người dễ bỏ qua, như tôn trọng lời hứa,
giữ luật lệ, trật tự chung, luật giao thông, lịch sự cảm
ơn, nhất là giữ đúng giờ! Những sai lỗi này làm cho
con cháu ngột ngạt, xấu hổ vì đi chung với cha mẹ.

Cần TÌM HIỂU bằng cách đọc sách và lắng nghe
để thấy sự khác biệt giữa hai nền giáo dục Âu Tây
và Á Đông. Thiếu ý chí Tìm Hiểu thì không nên kết
tội Âu Tây dở, dân ta hay.

Đâu là nét căn bản của hai nền giáo dục này? Nói
chung, nền giáo dục Âu Tây là nền giáo dục có khuynh
hướng CÁ NHÂN và CẠNH TRANH, còn nền giáo dục
Á Đông có khuynh hướng GIA ĐÌNH và CỘNG TÁC.

Muốn hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa cách dạy con
của "tây" và của "ta" thì cần dự những buổi hướng dẫn
nhà trường quen tổ chức vào đầu các niên học, kẻo
mình cho con đến trường Tây Mỹ nhưng mình lại chê
bai Tây Mỹ, thì mình không giúp đỡ con mà còn làm
cho con mất tín nhiệm cha mẹ vì thấy cha mẹ chủ quan
độc tài, không hiểu biết mà lại khinh khỉnh dạy đời.

Nếu con em 7 hay 8 tuổi, thì hằng ngày chúng ở
với Tây Mỹ tại trường nhiều hơn ở với cha mẹ. Vẻ
mặt bên ngoài chúng là Việt nhưng ý nghĩ bên trong,
tâm tình và cách cư xử của chúng giống Tây nhiều hơn
giống cha mẹ. Vì vậy khẩn thiết cha mẹ phải Tìm
Hiểu để dung hòa kẻo con chẳng là Việt chẳng là
Tây, nên Việt không ưa mà Tây cũng ghét. Con thất
CTTTHNGD
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bại vì cha mẹ không tìm hiểu để dạy con biết dung
hòa.

Vì khuynh hướng Cá Nhân và Cạnh Tranh mà giáo
dục Âu Tây thường nhấn mạnh tới tôn trọng tự do
của con, tạo cho con có tính tự lập. Cha mẹ kính trọng
sự suy nghĩ, cách thức ăn mặc, chải tóc, nói năng, đi
đứng của con, thường hãnh diện khoe với bạn hữu:
"Con gái em mới 15 tuổi mà biết để dành tiền, mở
trương mục riêng, lại lo xa, toan tính từ bây giờ để
ít năm nữa sẽ thuê nhà ở riêng chứ không bám vào
cha mẹ".

Còn khuynh hướng Gia Đình và Cộng Tác của Á
Đông có điều hay là nhiều tình nghĩa nhưng dễ thiếu
sáng kiến, rồi dựa dẫm ỉ lại. Các bà mẹ thường hãnh
diện khoe: "Con trai em 35 tuổi, có vợ và ba con, và
rất có hiếu. Có bao nhiêu tiền đều đưa cho em giữ
hết, làm em bực cả mình (Bực thật không? Hay với
bạn hữu thì bảo "bực", nhưng với con thì bảo "không
đưa thì tao từ mày"?). Cháu lại nói: "Sau này con của
con có con thì con cũng vốn ở với bố mẹ theo lời ông
nội dạy ‘Chết một đống hơn sống một người’".

Có khi cha mẹ nói rằng hy sinh cho con, nhưng dạy
con không phải vì ích lợi của con, mà lợi dụng con
để ích lợi cho mình. Thí dụ dạy con để sau này con
nuôi lại mình, hay dạy con để mình được tiếng khen
là khéo dạy, đi đâu cũng khoe có con làm bác sĩ v.v.
Như vậy con là nấc thang để cha mẹ được thỏa mãn
tự ái nhiều hơn là dạy con để con biết tự tạo lấy cuộc
đời theo khả năng, lập trường, và sở thích của con.

Để Tìm Hiểu thấu đáo hơn về khác biệt giữa hai
nền giáo dục Âu Tây và Á Đông, biết trong mỗi nền
giáo dục điều nào là phúc của đèn sáng lên núi, và
điều nào là họa của tối tăm tuột núi, thì nên đọc trong
bộ Phương Pháp Giáo Dục Con của lm. sáng lập, nhất
là chương 9, trang 219-240.
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5. Cha mẹ thuộc Nhóm Phương Pháp thường có
khuynh hướng giáo dục Cá Nhân và Cạnh Tranh, còn
cha mẹ thuộc Nhóm Tình Cảm dễ hướng về Gia Đình
và Cộng Tác. Con của hai Nhóm có cách cư xử khác
nhau vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân
chính là cha mẹ thuộc Nhóm Phương Pháp thường
kiên tâm nhẫn nại chứ không bồng bột, gặp đâu hay
đó. Họ chậm quyết định, nhưng khi đã lắng nghe giữa
hai vợ chồng, đã cùng nhau tìm hiểu, và đã quyết định
rồi, thì mỗi người cương quyết giữ đúng như mình đã
hứa, đã quyết định, đối với bạn đời cũng như đối với
con. Có thể nói bình tĩnh nhất trí là "phúc", còn bồng
bột thay đổi là "họa".

Để thấy con chịu ảnh hưởng sâu đậm của việc cha
mẹ có phương pháp nhất trí, có vững lập trường hay
không, thì đan cử thí dụ người mẹ làm may, có con
hơn một tuổi chạy chơi bên cạnh. Mẹ để bình kẹo
cạnh máy may để ăn cho tỉnh ngủ. Con nhỏ thấy kẹo
nên đòi (nếu mẹ suy nghĩ trước, để bình kẹo khuất
mắt con, thì con có đòi không?): "Má, kẹo, kẹo!" Mẹ
nghiêm giọng: "Không được! Con nít ăn kẹo sún răng.
Còn mẹ ăn kẹo cho khỏi buồn ngủ để may áo lấy
tiền". Lý luận này hợp với trẻ con hay người lớn? Lý
trí trẻ nhỏ có nối kết được hai sự kiện, đó là kẹo và
sún răng, cũng như buồn ngủ và kẹo không? Câu nói
của mẹ cao quá hay vừa tầm hiểu biết của con hơn
một tuổi? Phải chăng vì câu mẹ nói mà con chỉ thấy
mẹ không công bằng, muốn hạch ngược lại: "Tại sao
mẹ được ăn còn con bị cấm? Mẹ ‘kẹo’ lắm!" Con
chạy chơi thêm chút ít, rồi lại thấy bình kẹo, nên còn
hậm hực: "Kẹo, kẹo!" Mẹ mất bình tĩnh (con quấy
mẹ nhưng lỗi tại mẹ hay tại con?), bà vừa la vừa ấn
cả bình kẹo lên đầu con: "Con nhà ai rắn mặt! Cầm
lấy cả bình mà ăn!" Con quá nhỏ, không vạch được
"Họa" trong cách mẹ dạy con, nhưng con ngẩn người
nhìn mẹ, như ngụ ý bảo: "Người lớn kỳ cục bất nhất.
CTTTHNGĐ
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Trước không cho ăn, nay lại bảo cầm lấy cả bình mà
ăn. Hai lệnh trái ngược, vậy khỏi cần theo ý cha mẹ,
mà cứ theo ý mình".

Trong thí dụ trên, nếu mẹ muốn con tiến triển thì
cần học hỏi thêm về tâm lý trẻ thơ, biết rằng trẻ em
ít lý luận nhưng trực giác mạnh. Mẹ cần tạo bầu khí
âu yếm tin cậy, kéo con vào lòng, KHIÊM
NHƯỜNG xin lỗi con, rồi kiên tâm ngày này qua ngày
khác không để bình kẹo trước mặt con. Nếu làm như
vậy thì sau một thời gian con "cảm nghiệm" thấy mẹ
nhất trí, có lập trường, nên kính trọng mẹ, lúc đó mẹ
nói ít nhưng con nghe nhiều.

Thí dụ thứ hai về người cha sau đây không mang
phúc mà mang họa hơn nữa, vì ông bồng bột, chỉ nghĩ
tới điều mình ưa thích trước mắt mà không nghĩ tới
trách nhiệm làm gương lâu dài. Sáu giờ tối ông ra
lệnh: "Mẹ thu dọn, các con học bài, đến 8 giờ ‘đọc
kinh’ đi ngủ". Nhưng nửa tiếng sau có điện thoại reo.
Ông trả lời, giọng ngập ngừng, thiếu lập trường dứt
khoát: "Tiếc quá, vừa bảo ‘mẹ con nó’ tám giờ đọc
kinh… Bác mời đánh tứ sắc thì trúng tim đen em rồi.
Để em tính lại". Ông ngần ngừ tới gần bà, xum xue:
"Hôm nào cũng kinh với hạt, làm em căng thẳng quá.
Hôm nay ‘ba thương má hơn’ nên để má tự do, chước
kinh!" Vì "bình an dưới thế cho người lòng ngay" nên
câu "hôm nay ‘ba thương má hơn’" là câu lòng ngay
hay lòng gian? Nói như vậy thì mang phúc hay mang
họa vào thân? Chồng từ nhất trí đi tới mất trí, đổi
lập trường để chước kinh thì vợ kinh hãi hay kính
phục chồng?

Rồi ông quay qua các con, giọng vuốt ve chứ không
nạt nộ như trước: "Đi học cực khổ, mọi ngày ba cho
2 đồng, đây ba cho mỗi con thêm 2 đồng để mai ăn
nhiều hơn." Hai đồng thêm này là tiền gì? Tiền
"thương yêu gần gũi" con hay là tiền hối lộ con? Khi
mua chuộc hối lộ thì con sợ bố hay bố sợ con? Đó là
cttthngd
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tiền "Phúc" hay tiền họa? Khi nịnh hót con thì bố dạy
được bố chưa? Nếu chưa thì đó là bố có dạy hay
mất… dạy? Có giáo dục hay vô… giáo dục? Nếu bố
không dạy bố thì sao dạy được con? Vậy cha mẹ cần
có ý chí lên núi "Cầu Nguyện không ngừng" (IThess.
5:17) để Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và
Sửa lỗi. Nếu cha mẹ khiêm nhường sửa mình trước
khi sửa con thì chưa dạy mà đã dạy rồi, và lúc đó thật
sự các ngài là muối đất, là đèn sáng vì:

Lời nói lung lay,
Gương bày lôi kéo.

Và:
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để Đức cho con.

Không rời vào hiểm họa:
Cây khô thì lá cũng khô,
Cha mẹ điên rồ khốn khổ cho con.

Thí dụ thứ ba dưới đây là tổng hợp nhiều điểm hai
cha mẹ cần phải có nếu muốn ích lợi cho con. Chín giờ
sáng thứ Bẩy, ba bảo con gái 9 tuổi: "Mặc áo dài đi
ăn cưới với bố". Vợ hét lên: "Anh cổ hủ, lúc nào cũng
dài với ngắn! Con mặc váy đầm đi ăn cưới với mẹ".
Khi cãi nhau thì con như bãi chiến trường để cha mẹ
tranh giành quyền hành. Mỗi người không nghĩ đến ích
lợi, đến điều con ưa thích, mà ích kỷ, muốn hạ bệ
nhau, chạm tự ái nhau. Ai cũng tỏ ra mình có quyền,
làm cho con bị đau đớn vì theo cha thì mất mẹ mà
theo mẹ thì mất cha. Con mất kính trọng, khinh bỉ
cha mẹ. Để tránh cảnh cha mẹ tranh giành quyền
hành cãi nhau, thêm ít tuổi nữa con sẽ bỏ nhà đi bụi
đời, băng đảng, ăn cắp, chửa hoang. Khi đó con có
tội, nhưng ai có lỗi?

Để tránh mang họa cho con như trên thì cha mẹ
cần khiêm nhường thú nhận với con:
— Ba má chưa biết lựa áo nào cho con (đó là sự thật).
Vậy con ở ngoài phòng khách, coi TV hí họa (hợp
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tâm lý trẻ em 9 tuổi), để ba má vào phòng lựa áo cho
con.

Mọi điều nói với trẻ em đều cần đúng sự thật, nhưng
không thể nói mọi sự thật cho trẻ em. Ngoài ra cách
nói và tiếng dùng cần hợp với trí hiểu biết của trẻ em.

Nếu nói sai hay nói tất cả sự thật thì cha mẹ có
thể giết chết con về thể xác lẫn tinh thần.

Bà nọ bị ung thư, bảo con gái 6 tuổi: "Má sắp chết".
Em hỏi: "Chết thì má đi đâu, ở với ai?" "Má lên Thiên
Đàng, ở với thiên thần". Bà chết ít lâu, em và đứa
anh đi qua đường rày lúc xe lửa đang tới. Em la to:
"Em muốn chết để làm thiên thần, lên Thiên Đàng, ở
với má!" Xe lửa hú còi inh ỏi nhưng không thắng kịp,
cắt đứt em làm đôi. Báo chí cho rằng đây là vụ tự
giết mình trẻ nhất thế giới vì câu nói sai của mẹ.

Còn việc mang họa vì nói với con tất cả sự thật khi
chưa cần nói, thì nên tưởng tượng cảnh sau đây:
Chồng chết khi cưới chưa đầy một năm, vợ mang thai
được mấy tháng. Từ lúc còn ẵm ngửa, mẹ rót vào tai
con: "Bác ruột con ghét mẹ, phá đám cưới của ba
mẹ". Tư tưởng này thấm nhiễm vào xương tủy con.
Nếu con sống đến 95 tuổi, thì bị mẹ gieo rắc cái họa
cháu thù bác gần 100 năm! Vậy nói với người lớn thì
uốn lưỡi 3 lần, còn nói với trẻ em thì vì ích lợi giáo
dục, cần uốn lưỡi 5 lần.

Trở lại chuyện đi ăn cưới, khi nói "chưa biết lựa áo
nào cho con" thì là nói thật chứ không cãi nhau trước
mặt con, cũng không nói điều con không cần biết vì
quá tầm hiểu biết của con.

Sau khi nói để con an tâm thì cha mẹ vào phòng
riêng, ngồi xuống để mỗi người có cơ hội nói ra điều
mình nghĩ. Thí dụ chồng giãi bày: "Anh muốn con
mặc áo dài để có mầu sắc dân tộc". Người này nói
thì người kia LẮNG NGHE với lòng THÀNH THẬT.
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Đến lượt vợ cắt nghĩa: "Sáng nay có điện thoại mà
em chưa kịp nói với anh. Đó là cháu ruột cô dâu cũng
9 tuổi, đã chuẩn bị váy đầm để làm Bé Cầm Hoa
trong Lễ Cưới, nhưng phải vào nhà thương gấp, nên
cô xin con gái mình mặc váy đầm thay thế".

Nếu bỏ ra ba phút để lắng nghe và nhất trí như
trên thì ích lợi cho con và cho cha mẹ vì đi ăn cưới
vui vẻ chứ không căng thẳng suốt cả bữa tiệc, có khi
chiến tranh kéo dài hàng tuần, v.v.

Việc giáo dục rất mênh mông, những điểm trên
đây mới chỉ là một phần, nên cần đọc sách TÌM HIỂU
thêm, nhất là tìm hiểu về khía cạnh riêng biệt của
đứa con cần quan tâm hơn. "Con quan tâm hơn" là
con được diễn tả trong bộ Giáo Dục Con Khó Tính,
Quá Giỏi, Biết Yêu, Ngoại Lệ mà lm. sáng lập đã viết.

Một lý do nữa để vợ chồng em ngừng lại đây, là
xin nhường cho cặp thứ hai trình bày, bằng cách ứng
dụng những nguyên tắc giáo dục ở trên vào đời sống
thực tế của anh chị này, nhờ vậy cái nhìn của quý
anh chị thêm phong phú.

Cặp thứ II trình bày theo nội dung dưới đây,
sau khi đã tự soạn lại.

[Chia sẻ với cặp I ở trên thế nào thì cũng lặp lại
với cặp II, đó là Khóa bàn tới giáo dục ít là trong bốn
trường hợp, mà cặp II là 1/4, đó là: (1). Trong Linh
An sáng Chúa Nhật khi hướng dẫn về gia đình Cầu
Nguyện với tước hiệu Chúa là Cha; (2). Phần cặp I
đã trình bày; (3). Phần mình là cặp II sắp trình bày;
(4). Cả buổi chiều Chúa Nhật khi thực tập Song
Nguyền Cho Con trong gia đình; (5). Lại còn các sách
để khóa viên Tìm Hiểu tiếp. Vậy rất cần giữ đúng 20
phút dành cho vợ chồng mình. Nếu thiếu giờ thì bỏ
bớt điều mình nói chứ không kéo dài hơn. Mọi người
phải làm như vậy, cả lm sáng lập].
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Thưa quý anh chị, những trình bày về giáo dục ở
trên (của cha Minh, của cặp I, anh chị X và Y, v.v.),
nêu lên mục đích và cách thức cần tránh hay cần dùng
khi dạy con.

Trước tiên, mục đích cha mẹ dạy con là để con
phát triển khả năng con có sẵn, nhờ vậy hình ảnh
Chúa trong con được trong sáng hơn vì con được tạo
dựng giống hình ảnh Chúa (cf. Gen. 1:26). Do đó, sẽ
sai mục đích giáo dục nếu dạy con biết chào hỏi
khách tới chơi để cha mẹ hãnh diện khoe con ngoan,
hay dạy con bưng cơm, rót nước, lấy tăm, v.v., để
mình có người hầu hạ.

Về phía con thì cần dạy để con "lên núi" có Hiếu,
giữ tư cách, có ý chí để chu toàn bổn phận làm con.

Nhưng về phía cha mẹ thì cần khiêm nhường tự
xét lương tâm, xem mình dạy những điều đó để lợi
cho mình hay con con? Nếu khiêm nhường nhận
mình còn yếu đuối thì con dễ mến phục cha mẹ nên
thường nghe theo hơn.

Khi đặt câu hỏi này thì (em, tôi) xấu hổ vì chính
em cần tu sửa nhiều trong ý hướng dạy con. Tuy
không chủ tâm lợi dụng con, dùng con làm phương
tiện hoặc bàn đạp để mình có người sai vặt hoặc được
tiếng khen, nhưng điều này dễ xảy ra vì ích kỷ chìm
sâu trong con người có tội nguyên tổ, do đó rất cần
cầu nguyện và xét mình hằng ngày.

Tiếp theo là phương pháp dạy con, theo trình bày
ở trên (của cha A, của cặp I anh chị B và C, v.v.) và
theo em học hỏi, dưới đây em hệ thống thành 5 điểm
tiêu cực "tuột núi", mang họa cho con nên cần tránh,
và 8 điểm tích cực "lên núi" theo gương Chúa, mang
phúc cho con nên cần làm. Sau khi em trình bày thì
"nhà em" sẽ chia sẻ việc chúng em áp dụng khi đúng
khi sai trong cách dạy con.
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1. Những điểm tiêu cực trong giáo dục, "tuột núi"
mang họa cho con, nên cha mẹ cần tránh.

(1). Thứ nhất, nuông chiều con là làm hại con, vì
con sẽ dựa dẫm, ỉ lại vào cha mẹ chứ không có ý chí
tự lập.

(2). Thứ hai, phạt con khi nóng giận là tập cho
con cộc cằn trong khi mình ghét tính vũ phu.

(3). Thứ ba, cãi nhau trước mặt con là vạch đường
để vợ chồng con sau này cũng căng thẳng như cha mẹ.

(4). Thứ tư, chê bai chỉ trích nhau hay người khác
trước mặt con, nhất là lôi cuốn con vào phe đảng để
bênh vực mình, đó là dạy con làm tan rã tình nghĩa
của chính vợ chồng con sau này.

(5). Bỏ bê con để đi làm là ham tiền hơn ham con,
lúc đó nhân danh nuôi con để mất con.

Còn nhiều điều tiêu cực "tuột núi" nữa, nhưng nếu
kể hết thì dài bằng cả 1,000 trang sách lm. sáng lập
đã viết, nên xin quý anh chị đọc thêm.

2. Những điểm tích cực "lên núi" trong giáo dục,
mang phúc cho con, nên cha mẹ cần làm.

(1). Thảo luận bạn hữu với con chứ không độc
tài, ra lệnh mà con không biết tại sao cha hay mẹ đòi
hỏi như vậy. Thí dụ nói: "Má muốn con không cho
tay vào lửa để khỏi bị đau đớn", rồi ấn tay con vào
gần lửa để con sợ, chứ không la hét cộc lốc: "Mẹ đánh
đòn nếu chơi lửa".

(2). Cho vài giải pháp khác nhau để con lựa chọn,
tuy có khi chỉ là cách nói, nhưng "Lời nói không mất
tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng… con", và đó
là "Của cho không quý bằng cách cho". Thí dụ: "Có
(CTTTHNGD)
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hai áo, con được tùy ý lựa chọn mặc áo xanh hay áo
đỏ", chứ không nạt nộ: "Mặc áo xanh đi học", v.v.

(3). Khích lệ, gọi tên tốt chứ không kết tội con.
Thí dụ: "Ba biết con ngoan, nhưng hôm qua con đau
nên bị điểm kém. Mai con chăm học, ba thưởng".
Ghét việc làm xấu nhưng không ghét người gây ra
việc xấu, nên không lên án "mày là thằng lười". Khi
lên án thì con ghét cha mẹ nhưng lại làm theo điều
cha mẹ lên án, thí dụ vì "là thằng lười" nên lười luôn.

(4). Ra kỷ luật, phân công các việc trong nhà, soạn
thời khóa biểu rõ rệt để con biết làm thế nào là sai
hay đúng như cha mẹ muốn, chứ không chủ quan bảo
"đã là con trong nhà thì phải biết". Nguyên việc có ý
chí suy nghĩ trước, nhất là viết ra giấy trước, thì đó là
đèn sáng, là muối đất để ướp mặn Chữ Hiếu cho con.

(5). Chỉ sửa phạt khi cha mẹ bình tĩnh, luôn cho
con biết lý do bị phạt, và để con thấy hy vọng tu sửa
được. Thí dụ: Vì con đi chơi về trễ, nên ba không cho
lái xe cả 5 ngày trong 2 tuần. Nếu sau hai tuần mà
con về đúng giờ thì được lái thử ba ngày, thứ Hai, Ba,
và thứ Tư. Còn sau một tháng luôn thưa ba má đi
đâu, với ai, bao nhiêu giờ, và đi về đúng giờ thì được
lái cả năm ngày, lại được thưởng thêm thứ Bẩy, v.v.

(6). Cần họp gia đình hay sinh hoạt gia đình,
trong đó có con vừa nhận lệnh vừa được bày tỏ ý kiến
nhất là về quyết định liên quan đến con. Khi đã quyết
định chung thì mọi người cần thi hành, kể cả cha mẹ
chứ không riêng con.

(7). Bầu khí "thương yêu gần gũi", bầu khí êm
đềm tin cậy là điều khẩn thiết để con thấy gia đình
là mái ấm chứ không phải mái lạnh lùng. Gia đình sẽ
có bầu khí thương yêu gần gũi này nếu cha mẹ có ý
chí "lên núi" để là đèn sáng, là muối mặn, nên con
cttthngd
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thoải mái, đi đâu thì nhớ nhà, muốn về nhà chứ không
bỏ nhà đi… hoang!

(8). Gia đình cầu nguyện là gia đình đầm ấm
(Family prays together stays together), nên xin cương
quyết cầu nguyện với Kinh Thánh như chúng ta đã
học hỏi và thực tập trong giờ Linh An.
Thưa quý anh chị, những cách thức trên đều có

trong bộ Phương Pháp Giáo Dục Con và bộ Giáo Dục
Con Khó Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu, Ngoại Lệ, nên rất
cần quý anh chị đọc tiếp. Trong ít phút còn lại, em
nhường cho nhà em chia sẻ về cách thức chúng em
áp dụng những nguyên tắc trên vào việc dạy con.
Thí dụ, chị "X" trình bày như sau:
Về điểm "thảo luận bạn hữu" hay là thân thiện với

con, thì ngày mới cưới, khi có ba cháu đầu, em chưa
gần gũi mấy. Cộng thêm, vì hầu hạ mẹ chồng trên 80
tuổi quá cực khổ, nên có lúc em và anh "Y" rất căng
thẳng, muốn "tuột núi" luôn, may mà chưa bỏ nhau.
(Khi khiêm nhường nói thật lòng như vậy thì khóa viên
thấy chị gian nan giống như họ, mà nay anh chị hạnh
phúc thì họ dễ theo chị hơn, và đó là cách anh chị trở
thành "đèn sáng" và "muối đất" cho khóa viên. Anh
chị và khóa viên là bạn hữu, giúp nhau thăng tiến chứ
anh chị không ở trên cao "lên núi" còn họ ở dưới thấp
"tuột núi". Đó là cách chúng ta cùng đọc Kinh Cáo
Mình "trần truồng mà không hổ ngươi" mà khóa viên
đã suy niệm ngay từ Buổi Khai Mạc, tối thứ Sáu. Khi
mình khiêm nhường biết lỗi và nhận lỗi thì khóa viên
cũng "làm như chị ‘X’ đã làm gương cho họ" theo Lời
Chúa trong Thánh Gioan, 13:15).
Nhưng từ cháu thứ tư cho đến cháu út là cháu thứ

bẩy, cũng như từ khi đi Khóa Thăng Tiến HNGĐ thì
em tiến triển hơn, "lên núi" hơn (nhận mình được ích
lợi nhờ Khóa thì đó là cách khích lệ khóa viên lắng
cttthngd
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nghe mình vì họ đang học tập trong Khóa như mình
đã học tập). Sự thân thiện xảy ra giữa vợ chồng em,
vì em luôn hầu cơm anh "Y", hầu cơm mẹ chồng, bồng
ẵm bà để tắm cho bà, v.v. Theo tính con người tự
nhiên, em có yếu đuối, ngại làm những việc này,
nhưng nhờ Đức Tin mà em đủ sức "lên núi", thấy vui
chứ không ngại ngùng. Đặc biệt sự thân thiện diễn
ra hằng ngày khi anh "Y" đi làm về, cả nhà ngừng mọi
việc để ra đón ba, đợi ba bồng, v.v.

(Cần khiêm nhường nói mình có yếu đuối, phải
chiến đấu, nhưng nhờ Ơn Chúa và cố gắng học tập
mà được "lên núi" tốt đẹp. Dùng tiếng "lên núi" là tiếng
của đoạn Kinh Thánh làm Nền Tảng khi bắt đầu Buổi
sáng Chúa Nhật. Muốn dùng Kinh Thánh như vậy thì
buộc chị "X" phải soạn bài bằng cách đọc đoạn Kinh
Thánh Nền Tảng, chứ không thể chỉ dựa vào tài năng
riêng mình. Nếu nhờ Ơn Chúa mà chị "lên núi" được
thì cần nhớ khiêm nhường nói rõ mình Cảm Ơn Chúa,
cảm ơn anh "Y" - cũng như anh cảm ơn lại chị - và
cảm ơn mọi ân nhân Chúa ban trong cả đời sống, v.v.)

[Hai vợ chồng có 20 phút, nên nếu người trước nói
7 phút, thì người sau 10 phút, và để vài phút kết luận.

Nếu một người dễ kéo dài, không tự chủ được trong
10 phút thì luân phiên, mỗi người nói một Khóa,
tránh hẳn việc hai vợ chồng cùng nói trong Khóa.

Cần thực tập trước mới có thể chấm dứt đúng 20
phút. Vấn đề giáo dục quả thật mênh mông, nên đừng
bao giờ nghĩ mình nói đủ. Vì vậy mà cần nhấn mạnh
để khóa viên đọc sách thêm].

V. Giải Tỏa Thắc Mắc
Thắc mắc dưới đây đã trả lời ở chương trước, nhưng

vì dễ ngộ nhận nên ghi lại. Đặc biệt cặp diễn giải cần
đọc kỹ trong Cầu Nguyện vì liên hệ đến mình. Thắc
mắc đó là:

Tại sao soạn thảo tài liệu Diễn Giải hay "Giảng
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Huấn" tỉ mỉ như trên?
Có nhiều lý do, chẳng hạn:
— Thứ nhất, công nhận rằng một số cặp kiến thức

cao, không cần mà còn bực mình khi đọc tài liệu này.
Nhưng nếu hạ mình xuống để ĐỌC và CẦU NGUYỆN,
thì có hai điều lợi, trước tiên đi đúng Chủ Đề của
Toàn Khóa và Toàn Buổi mà mục mình trình bày là
một phần nhỏ trong toàn thể. Tiếp liền, việc khiêm
nhường dùng tài liệu này là một Hoa Thiêng để Chúa
ban ơn khi cặp giảng huấn trình bày.

— Thứ hai, tài liệu này viết cho đa số những vị
tương tự như Thánh Phêrô, Chúa chọn làm Giáo
Hoàng không vì Ngài tài giỏi mà vì Ngài chân thật,
hy sinh. Những trang này cần thiết cho những vị sẽ
ở trong Ban Nội Dung ở nhiều tiểu bang hay các quốc
gia, và ở nhiều nơi tại Quê Nhà trong 10 hay 30, 50
năm sau. Cùng với thời gian, nếu không rõ rệt thì dễ
"tam sao thất bản". Khi viết, lm. sáng lập nhớ tới
nhiều vị muốn biết hơn những chi tiết khi Thánh
Inhaxiô viết Linh Thao, nhưng thiếu lịch sử.

— Thứ ba, nhiều vị trong Ban Nội Dung có thiện
chí nhưng chưa có điều kiện để nghiên cứu, trong khi
lãnh vực tâm lý thật rộng lớn. Do đó tài liệu này và
những sách lm. sáng lập đã viết, có mục đích giúp ai
nhờ diễn giải mà thành chuyên môn, hơn là đã chuyên
môn rồi mới diễn giải.

Vậy cặp nào thấy mình chưa biết đủ thì xin phấn
khởi ĐỌC và CẦU NGUYỆN. Cần xác tín rằng nếu
Chúa dùng lm. sáng lập để ích lợi cho các gia đình
tại nhiều nơi thì Ngài cũng dùng mình để ích lợi cho
các gia đình có khi còn hơn nữa.

Ngoài ra, đa số cần dựa vào uy tín của người đi
trước để người nghe tin rằng điều mình nói là đáng
tin. Đó là lý do dùng Kinh Thánh cũng như các tài liệu
sách vở, v.v. Khi dựa vào người đi trước thì dần
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dần người nói tạo ra uy tín cho mình, rồi mình lại trở
thành uy tín cho người đi sau, v.v.

— Thứ tư, như đã viết, nếu tài liệu này dài hơn
thời giờ mình có thể trình bày thì cần lựa chọn để rút
ngắn. Luôn cần GIỮ ĐÚNG GIỜ kẻo lấn sang giờ sau.

Cũng vì lý do GIỮ ĐÚNG GIỜ mà tuy kể ra nhiều
sách ở nhiều chỗ, nhưng mỗi vị cứ tùy hoàn cảnh để
sử dụng. Nếu không thể nhắc tới hết những sách này
thì nêu tượng trưng. Để giúp khóa viên chú ý trong
Khóa và tiếp tục tìm hiểu sau Khóa, xin vị diễn giải
cầm sách, giơ lên cho khóa viên vừa nghe vừa nhìn
thấy.

Năm sách nhắc tới trong sáng Chúa Nhật là hai
cuốn của bộ Phương Pháp Giáo Dục Con, hai cuốn
của bộ Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu,
Ngoại Lệ, và cuốn Gần Con.

Không phải chỉ để khóa viên đọc thôi, mà cặp diễn
giải cần khiêm nhường đọc trước, lại đọc các sách
khác nữa.

Những hàng tâm huyết này hướng về nhiều người,
nhiều nơi, và nhiều thời gian, chứ không vì một cá
nhân, địa phương, hay một Khóa riêng biệt nào.

— Thứ năm, nếu cặp diễn giải tự soạn nội dung
khác thì cần Suy Nghĩ và CẦU NGUYỆN nhiều để:

(1). Giữ Nội Dung sát với Chủ Đề. Muốn được
vậy thì cần trình bày (thực tập) trước trong Ban Nội
Dung. Hơn nữa, nếu tự soạn thì cần là quyết định
chung của toàn Ban Nội Dung, và nhắm tới lợi ích
của khóa viên hơn là vì bất cứ lý do gì.

(2). Cặp diễn giải cần tự nhắc mình rằng mục đích
trình bày là GỢI Ý để khóa viên Lên Xả Ra.

Để đạt mục đích này thì cặp diễn giải cần: (1). Hy
sinh, (2). Cầu nguyện, (3). Rồi mới nói, để khóa viên
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thay đổi đời sống ngay từ trong Khóa, bằng cách họ
Khiêm Nhường nói ra sự Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi,
và Sửa lỗi, giống như vị diễn giải đã làm trước khi nói.

Thoáng đọc thì những điều trên có thể khó khăn,
nhưng xin TIN CẬY NƠI CHÚA và ĐỨC MẸ, đồng
thời KIÊN NHẪN THỰC TẬP. Chắc chắn Chúa và Mẹ
nâng đỡ Quý Vị.

@@Luôn nhắc lại rằng cần GIỮ ĐÚNG GIỜ. Cắt
bớt lời mình nói chứ không thâm lạm vào giờ sau,
kẻo cuối cùng không còn giờ cho khóa viên Xả Cõi
Lòng lần chót sáng Chúa Nhật này.

Xả Cõi Lòng giống như giải phẫu cơ thể, như tim
hay phổi. Phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi đưa
bệnh nhân lên bàn mổ. Thí dụ toan tính giải phẫu
mất 3 giờ, nhưng có bất ngờ xảy ra, nên lâu hơn. Vì
vậy phải ngắn gọn các phần đi trước để có giờ
cho khóa viên Xả Cõi Lòng.

Đã vậy, đa số người có bệnh tâm lý không muốn
giải phẫu như bệnh cơ thể, nên càng tốn thời giờ.
Những hàng này chỉ nhắc lại một điểm, đó là "cần rất
thận trọng kẻo lấn át mất giờ".

Bầu Khí trong Khóa tiến triển theo mỗi Buổi nhờ
làm đúng theo phương pháp cảm nghiệm. Nội tâm
chân thật hồn nhiên, lòng khiêm nhường cởi mở của
người tổ chức là then chốt để tạo ra Bầu Khí Bình
An, giúp khóa viên thay đổi lúc họ không ngờ.🔲



514 IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CB

Bản trắc nghiệm xem mình tin tưởng
vào Ơn Chúa hay vào sức mình,
xem muốn thay đổi mình hay
chỉ muốn thay đổi người
khi vào Trường Nội Dung,
đó là mình có dễ Xin lỗi không?
Mình thực hành thế nào là Đoàn Sủng
"Thương Yêu Gần Gũi bằng Việc Làm"?
Mình Biết lỗi hay là chối lỗi?
Nhận lỗi hay là chạy lỗi?
Xin lỗi hay là đổ lỗi?
Sửa lỗi hay là hạch lỗi?
(Coi lại chương 2 ở trên)

(Trang 185)
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Chương 24

Diễn Giải Chiều Chúa Nhật:
HY VỌNG KHI THẤT BẠI

Cần Biết Về Chiều Chúa Nhật

[Điểm thứ IV chiều nay có "Làm Phép", nên trước
khi bắt đầu thì tắt các Nến Thiêng và đặt sẵn ra bàn
ở giữa, để khi đến mục "Làm Phép" thì khỏi bị xáo
trộn].

Đây là một BUỔI (Session) như các Buổi khác. Tuy
nhiều việc phải làm trong chiều nay, nhưng là phụ
giúp chứ không thay thế Nội Dung của Buổi chót này.
Chính ra Buổi này cũng cần 3 giờ 30 phút, nên phải
dành ít là 1 giờ 30’ cho Nội Dung Buổi này kẻo thiệt
hại cho khóa viên.

Bầu Khí Và Tâm Lý Chiều Chúa Nhật

Bầu khí: Dễ ồn ào vì thu dọn đồ dùng để mang ra
xe, vì thay quần áo, trang điểm, đội vương miện, cài
hoa lên áo, v.v. Người này nhìn người kia cười nói vì
cttthngd
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ai cũng mặc đẹp như ngày cưới. Ngoài ra, thân nhân
bắt đầu tới, đi lại huyên náo, hay là đứng lố nhố gần
Phòng Song Nguyền, v.v.

Tâm lý: Trợ nguyền vô tình có thể làm cho bầu khí
đã ồn ào lại ồn ào thêm, vì vậy khung cảnh bên ngoài
không thuận tiện cho sự tập trung chú ý của khóa
viên.

Tinh thần kỷ luật: Vậy để làm việc nghiêm chỉnh
thì cần:
1. Nhắc nhở khóa viên trang điểm, thu dọn, v.v., mau
lẹ. Đến Khóa vì Nội Dung muốn ích lợi nhiều hơn là
vì hào nhoáng bên ngoài.
2. Trợ nguyền và Thân nhân không làm bất cứ điều
gì ở gần Phòng Song Nguyền để tránh ồn ào, như
không thu dọn, chuẩn bị bông hoa, không chụp hình,
v.v.
3. Ban Điều Hành và trợ nguyền cần ý thức đây là
Một Buổi cần thiết như các Buổi khác. Nếu mình có
tâm lý buông lơi thì mình tạo ra sự buông lơi cho khóa
viên, trong khi họ cũng đã buông lơi sẵn. Mình cần
tạo lại bầu khí bên ngoài thuận tiện cho người dự
Khóa, chứ không để bên ngoài lôi cuốn, làm mất Nội
Dung bên trong.

CHỦ ĐỀ:
Làm Sao Để Phấn Khởi

Khi Thất Bại?
Thưa các anh chị, chiều nay có sáu điểm thực tế,

điểm I là ôn lại Mục Đích và Nền Tảng của Khóa
cũng như của toàn bộ Chương Trình. Điểm II là
Mong Ước của mọi người trong đó có bản thân mình.
Điểm III là Tiếp Xúc thế nào để người khác, nhất là
con cháu làm theo ý mình. Điểm IV là Niềm Tin và
"Làm Phép". Điểm V là Bầu Khí cần có khi Sum
Họp Gia Đình. Thứ VI là Làm Sao Để Thay Đổi Gia
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Đình trong 20 phút? Tức là Nghi Thức Song Nguyền
Cho Con.
Điểm I: Ôn lại Mục Đích và Nền Tảng của Khóa cũng

như của toàn bộ Chương Trình.
1. Mục Đích Đời Sống: Từ việc nhỏ như rót ly

nước cho con hay cho bạn đời, cho đến việc lớn như
sinh con, mua nhà, và ngay cả việc lên Thiên Đàng,
mỗi việc đều cần quy tụ về mục đích mà mình theo
đuổi cả đời. Vậy mình muốn làm cho người khác điều
gì? Và mình cũng muốn người khác làm cho mình
điều gì?

Điều cuối cùng cả nhân loại đều quy hướng về, đó
là "yêu thương gần gũi" mà từ tối thứ Sáu tới chiều
Chúa Nhật này chúng ta đã tìm hiểu, thực hành, và
chia sẻ. Tai sao má nấu cơm cho ba? Vì má "thương
yêu gần gũi" ba. Tại sao ba đi làm cực khổ rồi cuối
tháng đưa hết tiền cho má? Vì ba "yêu thương gần
gũi" má. Cũng vậy vì muốn "yêu thương gần gũi"
Chúa, Đức Mẹ, các thánh, mà tôi đi Lễ, Xưng Tội,
cũng như tham dự Khóa này đến bây giờ là được 44
giờ rồi.

2. Nền Tảng: Thực tế là con người yếu đuối sau
Tội Nguyên Tổ, nên nếu muốn "yêu thương gần gũi"
thì cần Khiêm Nhường chứ không kiêu ngạo. Để thật
lòng Khiêm nhường thì cần làm bốn điều, đó là khiêm
nhường Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi; khiêm
nhường Nhận lỗi chứ không kiêu ngạo chạy lỗi;
khiêm nhường Xin lỗi chứ không kiêu ngạo đổ lỗi;
và khiêm nhường Sửa lỗi chứ không kiêu ngạo hạch
lỗi.

Để ngắn gọn thì nói Khiêm nhường là Biết lỗi,
Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi. Gọn hơn nữa là nếu muốn
thật lòng khiêm nhường thì cần Xin Lỗi và Cảm Ơn
thường xuyên.

Nhắc lại câu đã nói từ tối hôm thứ Sáu: Lý tưởng
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là đừng phạm lỗi, nhưng không thể hết lỗi vì mình
không toàn hảo, nên chỉ còn cách mình thật lòng XIN
LỖI và cố gắng Sửa lỗi hơn. Vậy ai đi Khóa rồi mà
còn đổ lỗi chứ không Nhận lỗi và Xin lỗi thì đã tự
tách mình ra khỏi mục đích và nền tảng của Khóa.

Điểm II: Đâu là Mong Ước của mọi người
trong đó có bản thân mình?

Thưa quý anh chị, vì điểm I về Mục Đích và Nền
Tảng đã nói nghiêm trang, trong khi buổi chiều dễ
buồn ngủ, nên trình bày điểm II này bằng thí dụ cho
tỉnh táo. Vậy tôi để trên bàn hộp giấy lau tượng trưng
cho bình dấm, lọ thoa môi cho khỏi nẻ tượng trưng
cho lọ mật, và bình bông này là bầy ruồi. Nếu tôi chỉ
vào "bình dấm" thì xin mọi người trả lời to: "Chua
Chát!", chỉ vào "lọ mật" thì hô lớn: "Ngọt Ngào!" (Chỉ
và hô ngay vài lần để vừa nhớ vừa tỉnh ngủ).

Bây giờ mời anh Tin lên đây. (Anh Tin rời khỏi chỗ
ngồi với vợ là chị Cậy, lên đứng bên cạnh Vị chia sẻ).
Khi tôi hỏi thì anh trả lời hoặc MỘT chữ "Chua Chát",
nói GIỌNG chát chúa, đúng là "chua chát", hoặc MỘT
chữ "Ngọt Ngào", nói GIỌNG êm dịu, đúng là "ngọt
ngào" nhé:
— Lúc anh Tin nói "Chua chát" và lúc anh nói "Ngọt
ngào", lúc nào chị Cậy dễ nghe anh hơn?

Anh Tin trả lời, GIỌNG êm dịu, chữ "Ngào" được
kéo dài nhơ nhung tơ: — NGỌT N-G-À-O !
— Anh Tin à: Ruồi ưa…

Anh Tin trả lời: — NGỌT N-G-À-O !
Mà chị Cậy cũng ưa… — NGỌT N-G-À-O !

— Nên chị Cậy là… — Ruồi!
— Mà chị Cậy là đàn bà, nên đàn bà là… — Ruồi!

Vị chia sẻ tươi cười nói tiếp:
— Anh Tin hạ bệ đàn bà quá! Chị Cậy lên đây để
tôi bênh vực nữ giới (chị Cậy lên đứng cạnh chồng,
nhìn về phía Vị chia sẻ). Tôi cũng hỏi và chị trả lời,
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GIỌNG kéo dài chữ NGỌT N-G-À-O giống như anh
Tin vừa rồi nhé:
— Lúc chị Cậy nói "Chua chát" và lúc chị nói "Ngọt
ngào", lúc nào anh Tin dễ nghe chị hơn?

Chị Cậy trả lời, GIỌNG êm dịu, kéo dài chữ "Ngào":
— NGỌT N-G-À-O !
— Chị Cậy à: Ruồi ưa…

Chị Cậy trả lời: — NGỌT N-G-À-O !
Mà anh Tin cũng ưa… — NGỌT N-G-À-O !

— Nên anh Tin là… (Chị trả lời:)  — Ruồi!
— Mà anh Tin là đàn ông, nên đàn ông cũng là… —
Ruồi!
— Như vậy đàn bà và đàn ông đều là ruồi, nên cả
loài người đều là… (mọi người trả lời:) — Ruồi!

Vị chia sẻ nâng Tượng Chúa lên:
— Chúa Xuống Thế Làm Người, Ngài là Người hoàn
toàn, nên Chúa cũng là… — "RUỒI"
— Chúa là Chúa nên Chúa là… — "RUỒI CHÚA"!
— Trên đây chỉ là MỘT cách diễn tả cho vui và dễ
nhớ, nhưng cách này bao hàm sự thật, đó là khi nói
với vợ, với chồng, với con, với khách hàng, với người
ngoài phố, hay với cả nhân loại mà muốn người khác
lắng nghe mình thì nhớ nói…
(mọi người trả lời:) — NGỌT N-G-À-O !
— Bây giờ mời từng cặp vợ chồng quay mặt vào nhau,
lấy ngón tay chỉ thẳng vào tim bạn đời, rồi cùng đọc
to "Nói ngọt nó lọt vào tim". Vừa đọc hết câu thì lấy
ngón tay xoáy đậm đà, xoáy "ngọt ngào" vào tim bạn
trăm năm nhé. Xin chuẩn bị! Bắt đầu:
— NÓI  NGỌT  NÓ  LỌT  VÀO  T-I-M !

Cảm Ơn quý anh chị đã làm như trình diễn một
màn kịch, nhờ vậy mà một lần nữa, bớt buồn ngủ và
nhớ lâu. Xin tha thứ nếu có vẻ "trẻ con", nhưng Chúa
dạy cần trở nên như con trẻ. Trong bầu khí gia đình
thì nhờ hồn nhiên như con trẻ mà vợ chồng con cái
dễ thoải mái bên nhau.
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Điểm III: Tiếp Xúc thế nào để người khác
nhất là con cháu làm theo ý mình?

Sau khi đã có Mục Đích là "yêu thương gần gũi",
có Nền Tảng là khiêm nhường Xin Lỗi và Cảm Ơn,
lại biết mong ước của nhân loại là cư xử Ngọt Ngào,
giờ đây đem áp dụng mấy điểm trên vào một hoàn
cảnh cụ thể như sau:

Ông thượng sĩ Kiêu 68 tuổi, đã về hưu, có 8 con.
Tính ông kiêu căng tự ái, nên ông bắt con phải học
làm bác sĩ, kỹ sư theo ý chủ quan của ông, bất kể có
đúng sở trường của con hay không. Con Cả làm bác
sĩ thật, nhưng cũng kiêu căng giống ông. Vợ và bốn
con của anh cũng khinh khỉnh với bố chồng và ông
nội. Các người con khác mạnh ai nấy sống.

Quy tụ con cháu lại trong gia đình ông thượng sĩ
Kiêu là việc dễ dàng hay khó khăn? Vậy thử áp dụng
mấy điểm trên xem có hy vọng hay là thất vọng trong
việc quy tụ này.
1. Trước tiên, nếu muốn thật lòng khiêm nhường thì
ông thượng sĩ cần nói thẳng:
— Bà à, từ trước tới giờ tôi kiêu ngạo, luôn giành
nhấc điện thoại để la mắng Anh Con Cả. Nay tôi
nhận mình bất lực, không thể làm cho con "thương
yêu gần gũi", nên tôi nhường điện thoại cho bà. Trong
khi bà gọi con thì tôi quỳ gối bên cạnh, tha thiết cầu
nguyện: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cho
con nói chuyện được với con của con". Tôi than thở
liên tục như vậy trong khi bà gọi con.

Miệng nói thì tay ông Kiêu đưa điện thoại cho bà,
chân quỳ, dồn tâm tình vào lời cầu nguyện. Còn bà
nói GIỌNG NGỌT NGÀO chân thật:
— A lô, Anh Cả đấy hả? Anh, Chị, và Các Cháu của
mẹ có khỏe không? Ba má nhớ Các Cháu lắm. "Xin"
"Con" thu xếp để đưa Các Cháu về thăm ba má nhé!
Nếu cuối tuần này chưa tiện thì cuối tuần sau, miễn
là Anh chủ tâm thì mẹ mừng lắm, v.v.
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Trước đây ông bà quen xưng "mày, tao". Vì là con
nên đành chịu, nhưng khi con đã lớn, dẫu làm công
hay làm chủ thì cũng muốn cha mẹ tôn trọng chứ
không coi thường mình. Anh Cả đã 48 tuổi thì suốt
48 năm cha mẹ gọi là "thằng cả", nay bất ngờ nghe
mẹ gọi mình bằng "Anh", "Con", nên anh bỡ ngỡ
nhưng thật vui. Ông bà lại nhẫn nại để anh có tự do
"nếu cuối tuần này chưa tiện thì cuối tuần sau", v.v.

Với bầu khí mới như trên, ông bà Kiêu đã chuyển
thất vọng thành hy vọng, tan rã thành quy tụ. Nếu
mất dăm tuần hay vài tháng mà các con vui vẻ về với
cha mẹ thì cũng đáng công vì đã căng thẳng mấy chục
năm rồi.

Điểm IV: Niềm Tin và "Làm Phép"

Để bầu khí thay đổi kẻo buồn ngủ hay căng thẳng,
trước khi sang điểm thứ V, tôi mời Cha X (hay chính
Vị chia sẻ) Làm Phép các Ảnh Thánh Gia, các Huy
Hiệu mà quý anh chị đã chuộc. Có ít điều tôi cần lưu
ý:

Thí dụ ông Xuân và ông Hạ mua Ảnh giống nhau,
do cùng một Vị Làm Phép. Sau đó ai đến cầu xin
trước Ảnh treo ở nhà ông Xuân thì được ơn, còn ai
cầu trước Ảnh ở nhà ông Hạ thì không thấy gì.

Vậy "Ảnh Làm Phép Lạ" do đâu? Do người vẽ,
do Cha Làm Phép, hay do Lòng Tin của người chuộc
Ảnh? Đó là lý do khi Chúa Làm Phép Lạ thì Chúa
đòi phải Vững Niềm Tin: "Đức Tin của con cứu con
khỏi" (Mt. 9:22).

Nhân việc Làm Phép này, mong từ nay quý anh
chị thành khẩn cầu nguyện để Vững Niềm Tin trong
mọi hoàn cảnh. Đi Lộ Đức hay Fatima là điều tốt vì
tới đó dễ Tăng Niềm Tin. Tuy nhiên nếu nghèo, thiếu
phương tiện, thì cứ tha thiết Vững Tin, lúc đó linh
hồn mình cũng như đi Fatima hay Lộ Đức rồi, với
điều kiện nghèo túng thực sự chứ không lạm dụng,
cttthngd
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không giả vờ nghèo để keo kiệt.
Việc Làm Phép bây giờ cũng là cách giúp chúng

ta Tăng Thêm Niềm Tin trong Thánh Lễ Thệ Hôn
Một Đời sắp tới. Tuy mọi người cùng Đoan Nguyền
một lượt, nhưng người này ra về thì Duy Trì được Ơn
Thánh lâu dài, còn người kia lại có khó khăn giữa vợ
chồng hay với con cái, lý do vì mình có Vững niềm
Tin và có cương quyết để Can Đảm Kiên Trì không.

Vì "Làm Phép" là cầu khẩn Chúa Ban Ơn Lành,
nên có thể xin "Làm Phép" các Hình Tượng Thánh
và mọi vật dụng mình dâng lên Chúa, nên giờ đây
"Làm Phép" các Ảnh Thánh Gia, các Huy Hiệu, cũng
như Nến Thiêng, Băng Nhạc Thánh, các sách Kinh
Thánh, đạo đức, tâm lý, nếu có. Mời quý anh chị đứng
lên, cầm vào Ảnh hay Huy Hiệu nếu sẵn ở đây chứ
không buộc. Xin đọc chung Kinh Sáng Danh rồi linh
mục Làm Phép.

Điểm V: Tạo Bầu Khí Gia Đình

Cần tránh bầu khí lạnh lùng hay hấp tấp vì đó là
thái cực. Lạnh quá hay nóng quá đều chết, nên cần
tạo bầu khí thoải mái trong gia đình.

Bầu khí lạnh lùng xảy ra khi mình khinh khỉnh
không thèm nói. Người khinh khỉnh là người mặc
cảm, sợ người khinh mình nên mình khinh người
trước. Người này tự ái, tự kiêu, tự cao, tự đại, nên
tự… tử, vì mình làm mình cô đơn, cô độc, cô thân, cô
thế, cô liêu, nên cô tịch, rồi đời mình… tịch luôn.
Người này cũng thường cho là mình quan trọng, quan
liêu, quan cách, nên không ai muốn ở gần mình mà
tránh xa mình, muốn cho mình vào quan… tài! Vậy
cha mẹ hay vợ chồng nào khinh khỉnh lạnh lùng thì
mình hại mình trước chứ không phải con hay người
hại mình.
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Bầu khí hấp tấp là bầu khí nhà cháy. Không ai ở
được trong căn nhà cháy, mà phải tông cửa chạy xa.
Cũng vậy, nếu chưa thấy mặt đã bị mình la gắt hoặc
sai vặt, mình lại chê bai chứ không khen ngợi khích
lệ thì mình đã tạo ra bầu khí hấp tấp căng thẳng quanh
mình. Sau ít lâu thì con và bạn đời đều tránh xa mình
kẻo bị phỏng. Nếu lúc đó mình lại còn hung hăng
đổ lỗi rồi phạt lỗi thì mình đã làm cho gia đình tan rã.

Bầu khí thoải mái sẽ lôi cuốn người lớn cũng như
trẻ em.

Bầu khí đối với người lớn, thí dụ ông thượng sĩ
Kiêu cư xử với Anh Con Cả một cách chân thật, hồn
nhiên nhưng kính trọng chứ không suồng sã. Nếu
muốn con xử với mình như tổng thống thì mình cần
xử với con như tổng… trưởng! Khi Anh Cả đưa vợ và
các con về thăm cha mẹ thì ông thượng sĩ nên ân cần
nói:
— Anh Cả à, ba mời Anh qua ghế sa lông, để cha
con ta chia sẻ vui buồn với nhau nhé. Ba ân hận lắm
vì trước đây ba rất tự ái, không dám nói rằng mình
có người con phải đi hốt rác, vì ba cho rằng như vậy
là mất danh dự của ba! Nay ba mới thật tâm nhận
rằng không có nghề xấu mà chỉ có người xấu thôi.
Anh kể cho ba nghe xem Anh bị chủ đè nén thế nào,
đi làm khổ cực mà ít lương, có khi bị người ngoài
khinh chê. Thật tội nghiệp cho Anh vì đến cả cha ruột
của Anh đây cũng không thèm nói chuyện với Anh
nữa! Ba thành thật Xin Lỗi Anh!

Chỉ làm thí dụ thôi cũng thấy khi cha thay đổi thái
độ thì con cũng thay đổi theo như thế nào!

Bầu khí đối với trẻ em thì cần hạ mình xuống theo
cách trẻ em, lúc đó mới tạo ra bầu khí hấp dẫn trẻ
em. Thí dụ Anh Cả mang con lên tám tuổi và
con  được tám tháng về thăm ông nội.
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Với cháu tám tuổi, ưa chơi "game" dưới thảm, thì
ông nội không ngồi trên ghế sa lông, mà ngồi dưới
thảm như cháu, lại dồn hết chú ý vào cháu chứ không
nhớn nhác nhìn ra chỗ khác. Nếu ông say sưa chơi
game thì cháu cũng say sưa chơi với ông, rồi bất ngờ
chỉ vào ông nói:
— Ông thua, cháu thắng (You lose, I win!).

Lúc đó ông thua trò chơi nhưng đã thắng, đã chiếm
được tình cảm của cháu. Cháu muốn ở gần ông, khi
về thì nhớ ông, muốn trở lại nhà ông, chứ không khóc
lóc sợ hãi như trước.

Cháu tám tháng thấy anh và ông nội chơi vui nên
hớn hở bò tới. Nếu nói chuyện với ba của cháu thì
ngồi trên ghế sa lông, với anh của cháu thì ngồi trên
thảm, còn cháu bò nên ông nội cũng… bò trước mặt
cháu, rồi cháu bò lên lưng ông, để ông làm… ngựa
cho cháu nội cưỡi!

Bầu khí đầm ấm này làm con dâu 26 năm ghét bố
chồng, mà nay vui lây niềm vui của ba ông cháu. Vậy
muốn được lòng con dâu thì cứ chơi với cháu nội chứ
không hẳn là chơi với con… dâu. Nói chuyện chân
thật thì tốt nhưng nếu vui vẻ quá thì dễ tạo ra hiểu lầm.

Điểm VI: Làm Sao Thay Đổi Gia Đình
trong 20 phút? Nghi Thức Song Nguyền Cho Con

Nếu con cháu quy tụ về ngày Thứ Bẩy, đến 4 giờ
30 chiều, cha mẹ nói:
— Trước khi ăn tối, ba má xin các con cầu nguyện
cho ba má chừng 15 hay 20 phút (Trước đây chỉ nói
"Tao cầu cho chúng bay", ít khi xin cầu cho mình.
Lại hoặc là không "đọc kinh", hay nếu đọc thì dài lê
thê, con cháu sợ bỏ chạy, rồi mình càng la gắt thì con
càng xa mình).

Cha mẹ nghiêm chỉnh tới quỳ trước bàn thờ gia
đình, Xướng kinh, đọc ba kinh Tin, Cậy, Mến, một
cttthngd
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chục kinh, ngắm thứ I mùa Vui, xin Ơn Khiêm
Nhường (Con cháu đứng, quỳ, ngồi tùy ý, nhưng nếu
thấy Gương Cha Mẹ quỳ sốt sắng thì đa số sẽ làm
theo cha mẹ). Tiếp liền, cha mẹ rút từ túi áo ra Tờ
Song Nguyền Cho Con, sốt sắng đọc chung:

"Lạy Thánh Gia, vợ chồng con dâng những Lời
Nguyền sau đây về Tình Yêu Gia Đình và về Gương
Lành Cho Con. Xin vì lời cầu nguyện của con cháu
chúng con mà cho chúng con thay đổi tính tình.

A. Quyết định của riêng chồng: Lạy Thánh Gia,
1. Thực tế con có tật xấu là nóng tính và độc tài,

nhất là hay la gắt khi ăn chiều, làm cho con thứ ba
là Phêrô Tin mất tin tưởng, đến bữa là trốn vào
phòng để khỏi phải nhìn mặt con nhăn nhó. Con ân
hận lắm.

2. Con quyết định chừa bỏ nóng tính và độc tài,
nhất là khi ăn con sẽ vui vẻ êm đềm, đặc biệt với
Phêrô Tin, để lúc ăn không phải là lúc xét nét hạch
tội, mà là lúc sum họp đầm ấm, cha con truyện trò
hồn nhiên với nhau.

3. Con sẽ xét mình vào tối thứ Ba và tối thứ Sáu mỗi
tuần về quyết định êm đềm vui vẻ, nhất là khi ăn.

Nếu con giữ được êm đềm trong một tháng, thì
con THƯỞNG MÌNH ly cà phê phin để lên tinh thần.

Nếu con lại nóng tính la gắt, dẫu chỉ một lần trong
tháng, thì con PHẠT MÌNH bằng cách dọn ăn cho gia
đình, đặc biệt cho Phêrô Tin, như dọn cho Chúa
Giêsu vậy, còn con ăn một chén cơm với muối, rồi
tối đọc kinh, con phải quỳ gối, giang tay Lần Chuỗi
Năm Chục.

B. Quyết định của riêng vợ: Lạy Thánh Gia,
1. Thực tế con luôn nhìn thấy sai lỗi của chồng và

của con chứ không nhìn ra điều tốt đẹp, nên con lải
nhải bới móc, làm gia đình căng thẳng, ai cũng sợ
không biết lúc nào con la gắt cái gì. Nhất là cứ lúc
cttthngd



526 IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CB

đọc kinh là con kể lể con mệt nhọc thế này, đau đớn
thế nọ, làm con út là bé Anna Trinh nổi sùng, không
còn trang nhã nữa!

2. Con quyết định sửa đổi tính lải nhải, từ nay cương
quyết "Nói ít, Nghe nhiều". Khi ấm ức muốn mở
miệng thì con sẽ tự chủ để ngậm miệng yên lặng, nhờ
vậy hy vọng gia đình con vui vẻ hơn.

3. Con sẽ xét mình vào tối thứ Hai và thứ Năm mỗi
tuần về quyết định "Nói ít, Nghe nhiều", nhất là sau
khi đọc kinh tối.

Nếu con giữ được "Nói ít, Nghe nhiều" trong một
tháng, thì con THƯỞNG MÌNH tô bún riêu với mắm
tôm chanh để lên tinh thần.

Nếu con lại lải nhải bới móc, dẫu chỉ một lần trong
tháng, thì con PHẠT MÌNH bằng cách nấu ăn cho gia
đình, đặc biệt cho bé Anna Trinh, như nấu cho Chúa
Giêsu vậy, còn con ăn một chén cơm với muối, rồi
tối đọc kinh, con phải giang tay quỳ gối Lần Chuỗi
Năm Chục.

C. Quyết định của vợ chồng: Lạy Thánh Gia,
1. Thực tế vợ chồng con ham kiếm tiền đến nỗi có

thời giờ làm tiền mà không có thời giờ với Chúa, với
nhau, và với con, nên vợ chồng hay cãi nhau trước
mặt con! Kết quả là các con sợ hãi trốn tránh cha
mẹ để khỏi bị mắng oan. Vợ chồng con rất ân hận
về ba điều xấu, thứ nhất là ham tiền, thứ hai là không
dành thời giờ cho con, cho nhau, nhất là dâng cho
Chúa, và thứ ba là tạo ra bầu khi căng thẳng trong
gia đình.

2. Vợ chồng con quyết định mỗi tuần dành ít nhất
là ba giờ để "chơi" vui vẻ với con, lắng nghe vui buồn
của từng con chứ không cãi nhau trước mặt con như
trước, cư xử với mỗi con như bạn hữu thân tình theo
Gương của Chúa.

3. Vợ chồng con sẽ xét mình chung vào mỗi tối Thứ
Bẩy (hay Chúa Nhật, hoặc lúc nào thuận tiện mỗi tuần).
cttthngd



24� DG Chiều CN: Hy Vọng Khi Thất Bại 527

Nếu vợ chồng con dành được ba giờ cho con mỗi
tuần trong một tháng, lại bàn thảo các việc kín đáo
chứ không cãi nhau trước mặt con, thì chúng con
THƯỞNG cả gia đình đi ăn phở ngoài tiệm để lên tinh
thần.

Nếu vợ chồng chúng con lại ham tiền, không dành
thời giờ cho con và lại cãi nhau trước mặt con, dẫu
chỉ một lần trong tháng, thì chúng con BỊ PHẠT, bằng
cách dẫn các con đi ăn phở, nhưng vợ chồng con uống
nước lã, về nhà mỗi người ăn một chén cơm với muối,
rồi tối đọc kinh, chúng con phải giang tay quỳ gối Lần
Chuỗi Năm Chục".

Sau khi thành kính đọc to trước mặt các con để
cầu nguyện như trên, thì vợ chồng cầm tay nhau, đi
đến trước mặt từng con để trao cho mỗi con một bản
sao của Tờ Song Nguyền Cho Con. Ai căng thẳng với
con nào thì trao cho con đó. Thí dụ ông thượng sĩ
trao cho Anh Cả và nói:
— Anh Cả quý mến của ba! Ba ân hận vì mấy chục
năm ba tự ái kiêu ngạo, làm cha con căng thẳng, thấy
nhau như thù nghịch vì ba ít cởi mở tâm sự với Anh.
Ba Xin lỗi Anh, và xin Anh cầm lấy một Tờ Đoan
Nguyền của ba mẹ để Cầu Nguyện cho ba thay đổi
tính nết. Ba Cảm Ơn Anh lắm.

Nếu mẹ căng thẳng với con dâu thì hai vợ chồng
cùng đến trước mặt, rồi mẹ nói:
— Chị Dâu Cả quý mến của mẹ! Mẹ ân hận vì 26
năm mẹ tự ái kiêu ngạo, làm mẹ con căng thẳng, thấy
nhau như thù nghịch vì miệng thì mẹ bảo con dâu
cũng như con ruột, nhưng nếu có miếng bánh ngon
thì mẹ dễ nhớ tới con gái chứ không nhớ con dâu.
Mẹ Xin lỗi Dâu Cả của mẹ, xin Chị cầm lấy một Tờ
Đoan Nguyền của ba mẹ để Cầu Nguyện cho mẹ thay
đổi tính nết. Mẹ Cảm Ơn Chị lắm.
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Từ một đến hai tuần sau khi dự Khóa, thì cần dành
vài, ba giờ để cầu nguyện và viết Tờ Song Nguyền
Cho Con. Rồi cuối tuần nào thuận tiện thì Làm Nghi
Thức Song Nguyền Cho Con.
Khi làm Nghi Thức Song Nguyền Cho Con thì có

con chấp nhận ngay, có con còn nghi ngờ sự thành
thật của cha mẹ, nên cần nhẫn nại như đọc trong
Kinh Hôn Nhân Gia Đình: "Đời chúng con sóng gió ba
đào, xin Thần Linh Chúa ban Ơn Can Đảm, Kiên Trì".
Nếu cố gắng hết sức mà bất lực, không thay đổi

được gia đình, bạn đời và con không thay đổi, thì xin
nghe truyện này: Bà nọ góa chồng, chỉ có một con
gái 21 tuổi. Cô bỏ rơi mẹ, đi chung chạ với ba, bốn
đàn ông một lúc. Bà đau khổ quá đến nỗi chết vì
buồn tủi. Cô có một bạn gái rất thân. Sau vài năm
thì mẹ của bạn này cũng qua đời. Cô vào nhà quàn
viếng xác mẹ của bạn. Khi nhìn mặt mẹ của bạn trong
quan tài, bất ngờ cô khóc nức nở:
— Con thật bất hiếu! Mẹ con chết mà con không về
chịu tang!

Sau đó cô ăn năn trở lại, sống đạo đức tốt lành.
Ở đây không tìm xem truyện thực hay hư, là thí dụ

hay đã xảy ra, mà điều cần nhấn mạnh là nếu đã cố
gắng hết sức mà bề ngoài như thất bại thì hãy PHÓ
THÁC, VỮNG TIN VÀO CHÚA.

Có thể điều mình xin không đúng Ý Chúa nên
Chúa cho điều khác.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên, con người
toan tính, nhưng Chúa mới làm cho có kết quả.
Xin mỗi cặp hãy bừng lên NIỀM TIN VỮNG MẠNH

nơi Tình Thương của Chúa theo Thánh Công Đồng
Vatican II.

Xin mỗi người hãy sống theo tinh thần của Hiến
Chế "Nỗi Vui Mừng Và Niềm Hy Vọng, Gaudium et
CTTTHNGD
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Spes, Joy and Hope"!
Trong "Nỗi Vui Mừng Và Niềm Hy Vọng" của Hội

Thánh mà tôi chấm dứt Nội Dung của Khóa này.
Thân ái chào Quý Anh Chị Song Nguyền.

[Có thể vỗ tay. Sau đó phát cho mỗi cặp
như chú thích #2 dưới đây].

Lưu Ý Cần Thiết:
1. Nhắc lại rằng đây là MỘT Buổi trong 6 Buổi,

mà 5 Buổi trước cần 3:30’, vậy Buổi này cần ít là 1:30’
mới có thể thấm nhiễm 6 điểm cần thiết trên đây.
Xin Thánh Gia trả công cho Ban Điều Hành thu
xếp để có 1:30’ cho Vị chia sẻ.

2. Về Nghi Thức Song Nguyền Cho Con, xin Vị
chia sẻ sao lại Điểm VI trên đây thành nhiều bản.
Sau khi trình bày thì phát cho mỗi cặp một bản để
về nhà, các cặp dễ tự soạn Tờ Song Nguyền Cho Con
thích hợp với hoàn cảnh gia đình mỗi người.

3. Bầu Khí Hồn Nhiên Phấn Khởi của chiều Chúa
Nhật là kết quả của những ý chí chân thành từ tối
thứ Sáu đến giây phút này.🔲



530 IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CB

Để đạt mục đích "yêu thương gần gũi"
thì cần dựa trên Nền Tảng là Khiêm Nhường.
Để thực sự khiêm nhường thì cần

(1). Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi;
(2). Nhận lỗi chứ không kiêu ngạo chạy lỗi;
(3). Xin lỗi chứ không kiêu ngạo đổ lỗi; và
(4). Sửa lỗi chứ không kiêu ngạo hạch lỗi,

trút mọi cay đắng lên người khác.

Từ mục đích chung là "yêu thương gần gũi"
đi tới bốn mục đích chuyên biệt của Khóa,
tức là:
(1). Đạo đức bản thân;
(2). Thông cảm vợ chồng;
(3). Gương lành cho con; và
(4). Tông đồ song đôi.

(Theo trang 154)
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PHẦN V

MỜI TỰ NÓI
TRONG

KHÓA CĂN BẢN
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MỜI TỰ NÓI là kết quả của tâm lý cuối cùng
của Khóa và của Chương Trình

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,
nên Vị Mời Tự Nói cần nắm vững

tất cả những phần đi trước,
là Phần I về Nền Tảng, Phần II về Tổ Chức,

Phần III về Kinh Thánh
Phần IV về Diễn Giải.

MỜI TỰ NÓI không hiệu nghiệm
nghĩa là mời những khóa viên ít lên

hay không lên Xả Cõi Lòng,
hoặc lên mà nói lạc đề

nên vốn căng thẳng,
nếu Vị Mời Tự Nói không nghiên cứu

trong CẨU NGUYỆN từng chương
và toàn thể cuốn sách này.

MỜI TỰ NÓI là tổng hợp
NIỀM TIN MÃNH LIỆT với

sự CỰC KHỔ TẬN TÂM
của Vị Mời Tự Nói,

và của những ai quan tâm tới
hạnh phúc gia đình,

theo châm ngôn
- Mưu sự tại nhân, Thành sự tại Thiên

- L'home propose, Dieu dispose
- Man proposes, God disposes.
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Chương 25
Mời Tự Nói Tối Thứ Sáu:

CÁI HAY BAN ĐẦU
**Ý niệm tiên quyết: Việc cốt yếu của Vị Mời Tự

Nói (MTN) là qua cách thức mình cư xử mà tạo ra
BẦU KHÍ KHIÊM NHƯỜNG CỞI MỞ, để trong bầu
khí thuận tiện này, khóa viên dễ Xin lỗi và Sửa lỗi.

Vậy Vị MTN thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến
của Khóa là diễn tiến chữa bệnh vì mọi người còn
thiếu sót về tâm lý.

Thứ nhất, Vị MTN thuộc loại bác sĩ tâm lý, nên
Vị này cần thấu hiểu sâu rộng về tâm lý, chứ không
chỉ thuộc lòng một đoạn nào đó, miễn sao nói cho
hết điều mình đã thuộc là xong. Như vậy thì tuy nói
hết bài thuộc lòng nhưng chữa bệnh không xong, thí
dụ vợ chồng khóa viên tự ái căng thẳng, thì sau
Khóa vốn tự ái, vốn cộc cằn, hay vốn lải nhải, v.v.
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Thứ hai, diễn tiến của Khóa là diễn tiến chữa
bệnh, nên Vị MTN cần thấu hiểu theo lý thuyết VÀ
biết cách thực hành, có phương pháp, đi theo từng
bước, bước sau cần căn cứ trên bước trước, chứ
mỗi bước không biệt lập, nhất là không mâu thuẫn trái
ngược nhau. Mỗi Buổi của Khóa có thể do một Vị
Hướng Dẫn, nhưng Vị HD sau phải biết việc của Vị
trước để tiếp tục giúp cùng một khóa viên tiến triển,
giống như nhóm bác sĩ giải phẫu cho một bệnh nhân,
các vị này phải đồng ý với nhau để vị sau tiếp nối việc
của vị trước. Như thế, tuy mình hướng dẫn MỘT Buổi
nhưng cần đọc để am tường NỘI DUNG và PHƯƠNG
PHÁP Mời Tự Nói của Toàn Khóa, tức là cả SÁU
Buổi, thực tế là cần đọc từng chương và mọi chương
của sách này. Nói rộng hơn, nên tìm hiểu thêm bằng
cách đọc các sách báo về hướng dẫn gia đình, family
counseling. Vị Mời Tự Nói là nhà tâm lý chuyên môn
trong khi làm Tông Đồ Song Đôi, chứ không chỉ
là người có lòng đạo đức. Vậy đạo đức là ưu tiên, tối
cần, nhưng còn cần khả năng chuyên môn nữa.

**Khẩn Thiết: Ngoài việc đọc tài liệu Mời Tự Nói
chuyên biệt của các Buổi khác, thì xin đọc ba tài liệu
kể tên dưới đây TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư này về
Mời Tự Nói trong tối thứ Sáu. Dẫu có lý do chính
đáng như bận việc bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà
nếu không thể ĐỌC và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu
này thì xin tự ý tạm ngưng, nhường cho người khác
Mời Tự Nói lần này rồi mình sẽ Mời lần sau. Ba tài
liệu cần đọc trước khi đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chủ Đề
mình Mời Tự Nói trong tối thứ Sáu, cũng là tài liệu
Diễn Giải, chương 19.

Nếu không ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh
CTTTHNGĐ
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thì mình dựa vào sức mình hơn vào sức của Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin LÀM theo những hướng dẫn đây.
Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh Quý Vị
đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên có thể
không ưa. SAU KHI đã đọc ba tài liệu trên thì xin đọc
tiếp dưới đây.

Tài liệu Mời Tự Nói cho Tối Thứ Sáu gồm các
mục như sau:

I. Bầu Khí Tối Thứ Sáu:
II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;

III. Các Việc TRONG KHI Mời Tự Nói.
I. BẦU KHÍ TỐI THỨ SÁU

Bầu khí tối nay là bầu khí ngoài đường nhiều hơn
bầu khí trong nhà. Nói "bầu khí ngoài đường" vì người
này cư xử với người kia theo cách xã giao trên đường
đời, miễn sao lịch sự bên ngoài, còn bên trong mỗi
người mỗi tâm sự, càng khéo che giấu càng lịch duyệt.
Bầu khí này tương tự như lối xóm tiêu cực, không
đụng chạm là tốt, nhưng không được xen vào việc
riêng trong nhà, vì vậy trong lòng cay đắng nhưng bề
ngoài tươi cười.

Nếu tổ chức Khóa ở nơi đông người, khóa viên
gồm những cặp xa lạ với nhau, thì bầu khí tối thứ Sáu
tương tự như bầu khí đi dự đấu thầu hay đám tiệc, bất
ngờ ngồi cạnh nhau chứ không chủ tâm tìm kiếm để
đến với nhau. Chào hỏi hời hợt bên ngoài, không keo
hồ gắn bó. Không thù hằn nhưng cũng không "thương
yêu gần gũi". Nói cách khác, đó là bầu khí khép kín,
thế thủ, "Đẹp đẽ thì trưng ra, xấu xa thì đậy lại". TN
CTTTHNGĐ
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Nếu tổ chức Khóa ở nơi ít người, khóa viên gồm
đa số những cặp biết nhau từ trước, thì bầu khí đa
tạp. Cặp thì cười nói hả hê, cặp lại khinh khỉnh tránh
né vì đụng độ với cặp đang cạnh tranh khách hàng,
tiếng khen, tình vụn, v.v.

Tổng quát lại, bầu khí tối thứ Sáu khi khai mạc là
bầu khí ngoài Khóa chứ không phải trong Khóa,
khóa viên chưa biết Khóa là gì. Cộng thêm với những
nghi ngờ, tò mò, chưa biết mà đã muốn phê bình, xét
đoán.

Đối với Vị Mời Tự Nói, bầu khí tối thứ Sáu tương
tự như núi đá trong chứa vàng ròng. Điều khó khăn
là làm sao đập rớt được đá tảng Babel tự ái, che đậy,
khoe khoang, lên án người chứ không nhận lỗi nơi
mình. Vị Mời Tự Nói đối diện với một thách đố,
challenge, thật lớn. Tuy nhiên, nếu thách đố càng lớn
thì sự cố gắng của Vị Mời Tự Nói cũng như của Ban
Tổ Chức lại càng đáng ghi nhớ. Với lòng khiêm
nhường cầu nguyện, với sự tin tưởng Ơn Chúa, và với
sự cộng tác của mọi người, chắc chắn khóa viên sẽ
có "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm Ta
ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong lòng ngươi"
(Ezekiel 36:26), sau 48 tiếng đồng hồ, mỗi người cảm
nghiệm được "trời mới, đất mới" (KH. 21:1).

II. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
Thường mời khóa viên có mặt lúc 6 giờ tối thứ Sáu,

nhưng thực tế không được như vậy. Do đó, nếu thiếu
thận trọng thì không đủ thời giờ cho 10 mục của tối
nay như sau:
(1). Khai mạc (Cần rất thận trọng vì DỄ KÉO DÀI, lấn
sang phần chính về Nội Dung tiếp theo):
*1. 6:45-6:50 (5’): Khóa viên so hàng và được hướng

dẫn vào Phòng Song Nguyền.
*2. 6:50-6:55 (5’): Xướng ngôn viên Giới Thiệu các

CTTTHNGĐ
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thành phần [Cần RẤT THẬN TRỌNG vì dễ kéo dài
phần này].

*3. 6:55-7:05 (10’): Trình bày về Lịch Sử, Mục Đích
và Điều Kiện tham dự Khóa.

*4. 7:05-7:12 (7’): Chào Mừng và Tuyên Bố Khai
Mạc của Đấng Bản Quyền.

*5. 7:12-7:19 (7’): Rước và Trao Huy Hiệu Hôn
Phối cho khóa viên.

*6. 7:19-7:26 (7’): Vị hướng dẫn nêu lên những lưu
ý về: (a). Tâm trạng, (b). Thực tế, và (c). Tâm lý sẽ
xảy ra.

*7. 7:26-7:38 (12’): "Thực hành" Xin Ơn Chúa
Thánh Thần và Ba Cặp Cầu Nguyện Mở Đầu.
*8. 7:38-7:45 (7’):
— Trợ nguyền rời khỏi Phòng Song Nguyền, đi cầu

nguyện tại Nhà Bêtania;
— Khóa viên "thở xả hơi" và làm quen với các tài

liệu cần dùng trong Khóa.
Nếu thiếu thận trọng thì

Nghi Thức Khai Mạc sẽ dài hơn một giờ!
Khó bắt đầu lúc 6:45pm, và các mục

thường chiếm nhiều giờ hơn dự  tính trên đây.
Khi sai giờ thì có hai thiệt thòi, đó là:

(a). Lấn vào giờ Nội Dung chính sẽ theo sau;
(b). Ngủ trễ nên thứ Bẩy mệt mỏi, ít kết quả.

Vậy lần nữa, xin rất thận trọng về thời giờ
kẻo giảm ích lợi cho khóa viên.

(2). 7:50-8:10 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(3). 8:10-9:00 (50’): Diễn giải;
(4). 9:00-9:15 (15’): Giải lao;
(5). 9:15-9:25 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi, không
phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến để tâm
lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng và bình an HƠN;
(6). 9:25-9:35 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người. CTTTHNGĐ
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Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa nên biết
mình HƠN.
(7). 9:35-9:40 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25)
(8). 9:40-9:45 (5’): Cách thức giúp khóa viên thuộc
lòng, không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xả ra để
biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi (Cần thuộc
lòng vì sẽ để ánh sáng mờ nhạt cho bớt ngại ngùng,
nhất là nếu không thuộc lòng thì khó Xả Ra hồn
nhiên dễ dàng).
(9). 9:45-9:55 (10’): Mời gọi theo Phương Pháp Phân
Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô, để khóa viên tình
nguyện lên Xả Cõi Lòng.

Tối thứ Sáu MẤT NHIỀU THỜI GIỜ HƠN cho những
mục từ mục #6 đến mục #10. Phần lớn chưa quen với
Phương Pháp Cảm Nghiệm, nên nếu Vị Hướng Dẫn
không NHẪN NẠI thì hầu như muốn buông xuôi.
(10). 9:55-10:40 (45’): Khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
xin Thánh Gia chứng giám, để Xin lỗi và Cảm Ơn
bạn đời. Đây là lúc khóa viên nhìn nhận mình có hình
ảnh Chúa (God's Form), nhưng vì tự ái nên hình ảnh
này bị lệch lạc (deformed), nay nhờ khiêm nhường
Xả Ra mà có thể sửa lại, chỉnh hình (reformed).

Việc làm theo Kinh Thánh "trần truồng mà không
hổ ngươi" là Đoàn Sủng của Chương Trình, và là điều
khó khăn trong Khóa, nên đòi hỏi Vị Mời Tự Nói
nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm để khôn ngoan,
thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.

Thoáng nhìn thì mục #5 đến #9 tưởng như không
cần, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó thiếu
Bầu Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc đó Khóa
giống như các cuộc hội thảo khác chứ không đi theo
Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.
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Mục quan trọng nhất, mục #10, lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.

Với thực tế khóa viên tới trễ (có khi trợ nguyền cũng
vậy), Nghi Thức Khai Mạc ngoại lệ, với Phương Pháp
Cảm Nghiệm cần làm quen dần, và với tâm trạng xã
giao, v.v., nên ít khi chấm dứt trước 11 giờ khuya. Do
đó lại càng cần thận trọng về thời giờ.

III. CÁC VIỆC TRONG KHI
MỜI TỰ NÓI

** Mọi việc đều cần theo sát Thời Khóa Biểu kẻo
nếu mình thêm giờ thì lấn át sang giờ của người khác,
việc khác. Vì vậy tài liệu này dựa trên thời giờ của
tối thứ Sáu để Vị Mời Tự Nói cố gắng giữ đúng giờ,
nghĩa là không để khóa viên lên giường sau 11:15’
đêm.

** Khi đang Giải Lao thì Vị Hướng Dẫn Tự Nói
cần làm hai việc: (1). Đặt hai ghế trước Bàn Thờ
Thánh Giá để khóa viên sẽ ngồi Xả Cõi Lòng, và ghế
thứ ba cho mình ngồi ngay sau lưng cặp Lên Tự Nói;
(2). Nhắc Ban Tổ Chức sẽ mời trợ nguyền vào Phòng
Song Nguyền trước khi khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
yên lặng cầu nguyện bằng sự Hiện Diện của mỗi trợ
nguyền. Cùng ý thức rằng tối đầu tiên rất khó, nên
nếu trợ nguyền không hiểu biết diễn tiến tâm lý và
không nhẫn nại tích cực cộng tác thì Vị Hướng Dẫn
rất mệt.

(5). 9:15-9:25 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi,
không phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến
để tâm lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng và bình
an HƠN;

Vị Hướng Dẫn (HD) Tự Nói bắt đầu với nội dung
như sau:
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Thưa quý anh chị, xin cất đi xấp có hình Thánh
Gia là xấp Kinh Thánh dùng trước giờ Giải Lao, và
mở Tập Làm Việc Của Khóa Viên, Buổi I, "Chủ Đề:
CÁI HAY BAN ĐẦU" (Để ít giây cho khóa viên chuẩn
bị. Thoáng nhìn tưởng dễ nhưng có người xáo trộn
lung tung, gây ồn ào. Vị Hướng Dẫn cần biết trước để
giữ cho bầu khí thân mật nhưng thâm trầm).

Tài liệu này có bốn mục chính, bây giờ chúng ta đọc
chung mục có chữ "CẢM NGHIỆM khi trả lời riêng"...
Đọc chung hết cả ba câu rồi tôi sẽ giải thích từng câu.
Nào, chuẩn bị. Bắt đầu! (Khóa viên đọc chung hết bốn
câu. Sau đó, Vị Hướng Dẫn nói tiếp:)

Mục đích của thời giờ làm việc này là để "Mình
Biết Mình - Ngươi hãy biết chính ngươi - Know
thyself". Một cách cụ thể để Biết Mình, đó là chọn
vài mốc thời gian trong đời sống, làm như Tấm
Gương để phản chiếu lại con người của mình. Ở đây
lựa hai mốc thời gian. Câu số 1, là thời gian TRƯỚC
NGÀY CƯỚI, tức là thời gian trước biến cố quan trọng
nhất trong đời mình. Câu số 2, là thời gian cách đây
hai, ba tháng, tức là thời gian bình thường, vì
"Tình yêu lớn lao cần biểu lộ bằng những việc bình
thường", như chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai. Tuy có
ba câu, nhưng nếu làm đàng hoàng hai câu thì cũng là
làm câu thứ ba rồi.

Để đi từng bước chắc chắn, chúng ta cùng đọc lại
câu số 1. Chuẩn bị. Bắt đầu (Các khóa viên đọc lại câu
số 1. Sau đó Vị HD nói tiếp:)

Thưa quý anh chị, trước khi nhìn vào chi tiết thì
cần có Cái Nhìn Chung, đó là khiêm nhường nhận
rằng "Mình xót xa mình, nhưng mình không hiểu
chính mình", hay nói gọn hơn "Tôi yêu tôi, nhưng tôi
không hiểu tôi".
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Thứ nhất, nhận mình chưa hiểu mình là bước đầu
tiên để hiểu mình hơn. Nói "hiểu hơn" vì nếu hiểu hết
rồi thì không cần tìm hiểu nữa. Ở đây nêu lên một
thí dụ, chẳng hạn tôi mong muốn, mơ ước rằng người
khác khâm phục tôi, nên tôi nói lung tung trong buổi
họp. Nhưng vì tôi không hiểu điều tôi nói đưa đến
hậu quả nào, nên thực tế người nghe cười chê tôi là
bồng bột, nông nổi. Vậy giả thiết tôi hiểu biết trước
rằng ăn nói như thế thì bị cười chê, lúc đó tôi đã
không nói lung tung như vậy. Khi nhận "Tôi yêu tôi
nhưng tôi không hiểu tôi" thì mình thấy có nhu cầu
cần học hỏi, thấy phấn khởi NHÌN VÀO MÌNH để BIẾT
MÌNH tối đầu tiên này.
Thứ hai, vì khiêm nhường là nhận đúng sự thật,

mà sự thật về mỗi người được diễn tả bằng hai câu
Kinh Thánh, đó là câu "Con người được tạo dựng
giống hình ảnh Chúa" (Gen. 1:26), và câu "người là
tro bụi" (cf. Gen. 3:19).

Trước tiên, vì "Con người được tạo dựng giống hình
ảnh Chúa", nghĩa là mỗi người đều có điều tốt đẹp
nào đó, đều phản ảnh sự tốt lành của Chúa. Do đó,
ai nghĩ rằng mình hoàn toàn xấu thì đó không phải
là khiêm nhường vì không đúng sự thật về mình, mà
đó là chán nản thất vọng, dễ buông xuôi theo đam
mê tội lỗi. Để biết sự thật về mình, thấy hình ảnh
Chúa trong mình, thì nên nhớ lại thực tế này, đó là
nếu khi vừa gặp nhau lần đầu tiên, chưa biết tên
nhau, mà mình hoàn toàn xấu về cả ba phương diện:
Thân hình kỳ dị, què quặt; Tâm lý mất bình thường,
hung bạo; Lòng đạo đức khô khan, chối Chúa, như
vậy người yêu, tức là bạn đời ngồi cạnh mình đây,
ngày đó có muốn hỏi cho biết tên mình không? Nếu
tên còn không muốn hỏi thì sao có thể "yêu thương
gần gũi" để nên vợ chồng? Vậy phải kết luận rằng:
Vì hiện đang ngồi bên nhau, đã cưới xin rồi, đó là
CTTTHNGĐ
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bằng chứng cụ thể cho thấy mình có Điều Hay, có
hình ảnh Chúa, nên bạn mới cưới mình.

Nếu có Điều Hay thì tại sao bây giờ mình lại dở,
lại có điều xấu, làm bạn đời bị căng thẳng khi ở gần
mình? Vì khiêm nhường là nhận đúng sự thật, vậy sự
thật là mỗi người có hình Chúa, God's Form, nhưng vì
kiêu ngạo tự ái và ích kỷ, nên mình làm cho hình Chúa
trong mình bị lệch lạc, deformed. Nay cần dùng khiêm
nhường, đi ngược lại kiêu ngạo để chỉnh hình, reform,
bằng cách Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa  lỗi.

Vậy "chỉnh hình" là mục đích của Khóa, tức là giúp
mỗi người vui vẻ hơn, người khác "thương yêu gần
gũi" mình hơn. Mình đẹp hơn, tốt hơn. Nói "đẹp hơn"
tức là phải nhận mình còn một chút chưa đẹp. Còn
xấu. Tương tự như người đi sửa sắc đẹp, trên mặt có
100 nét thì đẹp hết 99 nét, còn một nét xấu, thí dụ vết
nám ở má. Ai vào phòng thẩm mỹ mà chỉ khoe 99
nét đẹp, nào là mũi dọc dừa, lông mày lá liễu, cằm
chẻ, còn vết nám thì che đậy, thoa kem thật dầy để
không ai trông thấy, nếu giả dối như vậy thì vào
phòng thẩm mỹ vô ích, mặt vốn xấu. Cũng thế, đừng
khoe khoang 99 nét đẹp tâm lý, nên không nói "Con
cảm ơn Chúa vì vợ chồng chúng con thật thương yêu
đằm thắm, gia đình luôn luôn hạnh phúc". Khi nói
như vậy thì mình tự mãn, không sửa đổi, nên sau
Khóa này, mình không tiến triển, không "Thăng
Tiến". Trái lại, cần khiêm nhường nói ra, "trần truồng
mà không hổ ngươi" về MỘT ĐIỂM bản thân mình còn
thiếu sót. Nên nhớ "một điểm" chứ không phải nhiều
điểm. Cũng như người mắc bệnh vật lý, nếu có 7
bệnh, thí dụ đau phổi, loét bao tử, sưng lá lách, thận
có sạn, v.v., thì mỗi lúc chỉ giải phẫu một cơ thể thôi,
vì nếu giải phẫu 7 cơ thể một lượt thì chết!
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Sau khi nắm vững (1) mệnh đề căn bản "Tôi yêu
tôi nhưng tôi không hiểu tôi", và nắm vững (2) nguyên
tắc nói MỘT điều xấu chứ không kể 99 điều tốt, thì
chúng ta (3) nhìn tiếp nội dung của câu số 1, đó là
nhớ lại xem TRƯỚC NGÀY CƯỚI mình có Điều Hay
nào? Đâu là điều hấp dẫn để bạn đời chấp nhận cưới
mình? Rồi sau ngày cưới, vì kiêu ngạo tự ái, mình đã
sai lạc, từ tốt trở thành xấu ra sao? Thí dụ chồng là
anh Tin viết như sau:

(Để chuẩn bị cho khóa viên sẽ Lên Xả Cõi Lòng,
thì Vị Hướng Dẫn cần phối hợp việc giải thích câu
hỏi với việc làm mẫu-model, bằng cách cầm tay mời
một khóa viên, để mình và khóa viên đó đóng vai một
cặp, hai người ngồi vào hai ghế đặt trước Bàn Thờ
Thánh Giá ở giữa Phòng Song Nguyền. Sau khi ngồi
thì Vị HD nói tiếp:)

Trước tiên, (1) tay trái của anh Tin cầm lấy tay
phải của chị Cậy để diễn tả "Sự gì Thiên Chúa liên
kết, con người không được phân ly" (Mt. 19:6) như
khẩu hiệu trên tường đây, rồi (2) đặt hai tay lên
Tượng Thánh Giá để diễn tả vợ chồng khiêm nhường
Tin Cậy vào Ơn Chúa chứ không kiêu ngạo dựa vào
sức riêng mình.

Thứ hai là CÁCH XƯNG HÔ. Vì việc Xả Cõi Lòng
có mục đích giúp bản thân mình khỏi chết đuối, khỏi
"vết nám" trong tâm hồn, nên luôn nói theo ngôi thứ
nhất, "Con" chứ không phải "Chúng con". Thí dụ không
phải "Chúng con nóng tính", mà nói "CON nóng tính".

Thứ ba, sau khi biết lý do cầm tay và đặt lên
Tượng, thì anh Tin khiêm nhường nói ra MỘT điều tốt
(God's Form) anh có thật trước ngày cưới, nhưng vì
kiêu ngạo nên anh đã làm mất dần sau ngày cưới
(deformed). Thí dụ anh Tin cầu nguyện:

"Lạy Chúa, trước ngày cưới, con hiền lành chứ
không nóng tánh".

Để chứng minh tính hiền lành ngày mới quen nhau
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thì anh kể ra MỘT việc có thật, thí dụ:
"Con nhớ một lần em Cậy là vợ con đây dẫn con

về nhà chơi và ở lại ăn cơm. Em Cậy có nhiều em
gái, các dì muốn thử con là anh rể tương lai xem con
hiền lành thế nào, nên tuy nói chan canh, nhưng lại
đổ đầy nước mắm vào chén con ăn. Vậy mà con đã
vui vẻ ăn hết chén cơm mặn".

"Nhưng sau ngày cưới ít lâu, con bị chạm tự ái vì
cho rằng em Cậy lấn lướt uy quyền của chồng, cộng
thêm bạn hữu cười chê rằng con sợ vợ. Để khỏi mất
mặt với người khác và để giành quyền làm chồng, con
đã nóng tính. (Quay qua phía vợ:) Em Cậy à, anh đã
bắt em chải tóc để che cái sẹo bên thái dương em.
Vả lại, vì em thương anh, nên nếu ai trông thấy thì
em luôn bào chữa cho anh, nói rằng anh dẫn em đi
tắm biển và em té phải đá, chứ không nói sự thật
rằng anh đã đá em!"
Đến lượt vợ về câu số 1, thì nàng cũng nói theo

cùng một nguyên tắc như chồng ở trên, nghĩa là nói
để sửa đổi mình chứ không sửa đổi người khác. Nói
trong Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và
Sửa lỗi. Do đó, cũng như chồng, cần nói với ngôi thứ
nhất, xưng "Con", chứ không phải "Chúng con". Thí
dụ "Con lải nhải". Nếu nói "Chúng con lải nhải" thì
bất công vì chồng là nạn nhân chứ anh không lải nhải,
tuy anh có sai lỗi khác.
Trở lại Điều Hay trước ngày cưới đã biến thành

điều dở sau khi cưới, thí dụ vợ viết:
"Lạy Chúa, trước ngày cưới, con ít nói tới nỗi một

hôm chồng con đây dẫn về nhà ăn cơm, các em của
anh chan cho con bát cơm đầy nước mắm, vậy mà
con đã yên lặng ăn hết. Nhưng sau ngày cưới, con tự
ái vì nghĩ mình bị ức hiếp, nên điều gì con cũng nói.
Nói ban ngày chưa đủ, có đêm con dựng chồng dậy
để bắt anh nghe con nói. Dẫu nói 100 lần con cũng
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bảo chồng nghe chưa rõ. Có lần con nhỏ dưới ba tuổi
đã bịt tai, thè lưỡi bảo: ‘Má nói nhiều quá-Mommy,
you're too talkative!’"

Đây là buổi đầu tiên, và câu hỏi này cũng là câu
đầu tiên, mọi việc còn mới mẻ, nên tôi giải thích
tường tận để làm nền tảng cho mọi Buổi của toàn
Khóa.
Tôi giải thích tiếp câu số 2. Xin nhìn vào tài liệu

để đọc lại câu số 2. Chuẩn bị. Bắt đầu! (Sau khi khóa
viên đọc chung, thì Vị HD nói:)

Thưa Quý anh chị, như đã nói, câu 2 giúp nhìn vào
mình cách đây 2, 3 tháng. Thí dụ chồng nói:

"Lạy Chúa, cách đây 2, 3 tháng, con có thói quen
đổ thùng rác. Nhưng cách đây 2, 3 tuần, con bị chạm
tự ái nên không đổ thùng rác. Vợ con cũng bị chạm
tự ái nên không đổ rác. Cả hai bị chạm tự ái, nên
không ai bảo con đổ thùng rác. Nhà ngập đầy rác vì
linh hồn con là đống rác!"

Vợ nói tương tự: "Lạy Chúa, cách đây 2, 3 tháng
con có thói quen pha cà phê ban sáng cho chồng.
Nhưng cách đây 2, 3 tuần con bị chạm tự ái, nên
không pha cà phê, lại chỉ muốn phê vào mặt chồng!"
Sau khi hiểu phương pháp Tự Giúp Mình (Self

Help), thì quý anh chị có chút thời giờ để viết, nhưng
không thể viết hết các ý tưởng như tôi vừa làm thí
dụ, vì vậy chỉ viết một hay hai hàng thôi. Viết ý chính
để ích lợi cho mình chứ không cần cho ai đọc vì tối
thứ Sáu là tối Một Mình, mình biết mình để mình
thay đổi mình.
Việc yên lặng để viết cũng là một cách cầu nguyện.

Vậy xin Hoàn Toàn Yên Lặng. Nếu nhờ mình yên
lặng mà bạn đời Suy Nghĩ, Cầu Nguyện, rồi thay đổi
tính nết từ cộc cằn trở lại hiền lành thì mình được lợi.
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(6). 9:25-9:35 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa nên biết
mình HƠN.

(7). 9:35-9:40 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ
và khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25)

Có thể phối hợp mục #7 liền với mục #8.

(8). 9:40-9:45 (5’): Cách thức giúp khóa viên
thuộc lòng, không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường
xả ra để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

(Cần thuộc lòng vì sẽ để ánh sáng mờ nhạt cho
bớt ngại ngùng, nhất là nếu không thuộc lòng thì khó
Xả Ra hồn nhiên dễ dàng).

Vị Hướng Dẫn nói với nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, sau khi Cầu Nguyện, Suy Nghĩ,
và viết ý chính trên giấy, thì giờ đây đến những chuẩn
bị chót cho việc Cảm Nghiệm thấy "Trái tim mới, tinh
thần mới, trái tim thịt mềm Ta ban tặng để thay thế
trái tim chai đá trong lòng ngươi" theo lời Tiên Tri
Ezekiel, chương 36, câu 26. Đó cũng là "Trời mới, đất
mới" theo sách Khải Huyền, chương 21, câu 1.

Việc làm trước tiên là xin quý anh chị vốn cầm lấy
bút và giấy tài liệu đang viết, nhưng ĐỨNG LÊN!
(Để ít giây cho các khóa viên đứng lên).

Trong khi đứng thì mỗi người nhìn vào CÂU SỐ 1,
xem TRƯỚC NGÀY CƯỚI mình có điều tốt nào, có hình
ảnh nào của Chúa? Nếu viết điều tốt đó rồi thì lấy
bút khoanh tròn chữ đó, thí dụ chứ "Hiền Lành", "Ít
nói", "Tin tưởng", "Rộng rãi", v.v. Nếu chưa viết thì
lấy ý chí tự chủ, self control, để vừa đứng vừa viết
vài chữ. Cố gắng viết. Tôi thông cảm thân xác anh
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chị mệt mỏi vì tôi cũng mệt như vậy. Chính vì
mệt mà mỗi người chứng tỏ ý chí tự chủ.

Tiếp liền là nhìn lại xem SAU NGÀY CƯỚI, vì tự ái
kiêu ngạo, hay vì ích kỷ lười biếng, mình đã làm hình
ảnh Chúa phai mờ như thế nào? Thí dụ thay vì hiền
lành thì Nóng Tính, thay vì ít nói thì Lải Nhải, thay
vì tin tưởng thì Ghen Tương, thay vì rộng rãi thì Keo
Kiệt, v.v. Nếu đã viết thì khoanh tròn chứ đó, nếu
chưa viết thì cũng như trên, xin cố gắng viết vài chữ.

Sang CÂU SỐ 2, mỗi người nhìn lại xem 2, 3 tháng
vừa qua, mình cũng thoái lui từ tốt sang xấu như
thế nào? Nếu viết rồi thì khoanh tròn chữ đó. Nếu
chưa viết thì lấy ý chí để viết.
Tôi lặp đi lặp lại là vì (1) áp dụng nguyên tắc chúng

ta đã biết: "Nhân đức do thói quen, mà thói quen do
lặp đi lặp lại - Virtue comes from habit, habit comes
from repetition". Cũng như người có nhân đức nhường
nhịn là người hôm nay gặp 7 lần bực tức thì nhường
nhịn được 6 lần. Ngày mai, tuần sau, trọn năm, và
trọn đời, số lần nhường nhịn trổi vượt hẳn số lần nóng
giận (2) Ngoài ra, đây là cách để mỗi người thuộc
lòng, nhờ vậy nếu chút nữa muốn chia sẻ thì không
ấp úng vì nhớ phải nói gì. (3) Lý do nữa cần thuộc
lòng, đó là sẽ để đèn mờ mờ, khó đọc chữ, nhưng
nhờ vậy bầu khí thâm trầm, dễ đi vào nội tâm.

(9). 9:45-9:55 (10’): Mời gọi theo Phương Pháp
Phân Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô, để khóa
viên tình nguyện lên Xả Cõi Lòng.

Tối thứ Sáu MẤT NHIỀU THỜI GIỜ HƠN cho những
mục từ số (5) đến số (9). Phần lớn chưa quen với
Phương Pháp Cảm Nghiệm, mà Vị Hướng Dẫn không
NHẪN NẠI và HY VỌNG thì hầu như muốn buông xuôi.

Vị HD nói với nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, để xem động lực nào hiện đang

thúc đẩy trong tâm hồn mình thì tôi đi theo đường
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lối mà lm. sáng lập đã theo, đó là mô phỏng Phương
Pháp Phân Biệt Thần Loại của Thánh Inhaxiô
Loyola. Để áp dụng Phương Pháp Phân Biệt Thần
Loại này, bây giờ có ít việc xin mỗi người cùng làm.

Trước tiên xin: (1). Trầm Lặng; (2). Ngồi thoải
mái; (3). Nhắm mắt lại; (4). Trong khi trầm lặng,
thoải mái, nhắm mắt, thì thở đều hòa 3, 4 lần. Thở
chậm rãi, đẫy buồng phổi (Vị HD thở mạnh vào
"micro" để khóa viên bắt chước. Muốn làm gương thì
rất cần thực tập trước để thở hồn nhiên. Giữ bầu khí
thanh tịnh chừng một phút. Rồi Vị HD nói tiếp:)

Sau khi cơ thể dịu xuống thì thực tập việc thiêng
liêng và tâm lý. Đó là hỏi câu sau đây thầm trong
lòng chứ không thành tiếng ra ngoài: "LẠY CHÚA, CON
CÓ CẦN LÊN XẢ CÕI LÒNG KHÔNG?" Hỏi chầm
chậm dăm, ba lần, trong khi vốn nhắm mắt, toàn thân
trầm lặng. Dồn hết Chú Ý vào trong tâm hồn. LẮNG
NGHE xem ý nghĩ và hình ảnh nào hiện lên trong tâm
trí?

Nào! Mỗi người tự hỏi lại câu trên, "Lạy Chúa,
con có cần lên để Xả Cõi Lòng không?" Rồi thành
tâm LẮNG NGHE ba loại tiếng gợi lên trong tâm trí.

Trước tiên là tiếng của thần dữ: Nếu sau khi hỏi
"Lạy Chúa, con có cần lên để Xả Cõi Lòng Không?"
mà NGHE trong tâm trí như bị chạm tự ái, muốn
phản đối: "Tại sao phải nói điều xấu của mình cho
người khác nghe? Không ai được biết lòng tôi cả,
v.v." Lại thấy như máu bốc lên đầu, người nổi nóng,
toàn thân ngột ngạt, v.v., thì dựa theo cách Phân Biệt
Thần Loại của Thánh Inhaxiô Loyola, đó là tiếng của
thần dữ, bad spirit, của quỷ kiêu ngạo. Nói khác đi
tính kiêu ngạo đã ngăn cản mình khiêm nhường lên
Xả Cõi Lòng để mình được nhẹ nhàng, bình an. Quỷ
không muốn cho ai được bình an. Nếu nghe theo
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tiếng kiêu ngạo này thì mình dễ bồn chồn, tai hại cả
xác lẫn hồn, vợ chồng căng thẳng chứ không hòa hợp.
Thứ hai là tiếng của yếu đuối nhân loại: Nếu sau

khi hỏi "Lạy Chúa, con có cần lên để Xả Cõi Lòng
Không?" mà NGHE trong tâm trí thấy ngần ngại, lên
cũng được, nhưng (1) tính ươn lười hay (2) tính mắc
cở ngăn cản mình đứng lên, thì đó là sự yếu đuối của
con người. Nếu nghe theo thì là người nhu nhược,
thiếu ý chí tự chủ, khó tiến thân.
Thứ ba là tiếng của thần lành: Nếu sau khi hỏi "Lạy

Chúa, con có cần lên để Xả Cõi Lòng Không?" mà
NGHE trong tâm trí như có sự thúc đẩy êm đềm
nhẹ nhàng "Lên đi! Con lên đi! Cha giúp con. Nào!
Con lên đi!" thì đó là tiếng của thần lành, Good Spirit.

Tiếng lành thánh này khác với tiếng của thần dữ
ở chỗ tiếng thần dữ ngăn cản mình lên vì muốn che
dấu, giữ kín. Thần dữ thúc đẩy mình tự ái, kiêu ngạo,
uất úc, ngột ngạt. Trái lại, thần lành thúc đẩy mình
cởi mở, hồn nhiên, chân thật nhờ khiêm nhường.

Quý anh chị giờ đây đã hiểu việc phối hợp giữa
Ơn Chúa và ý chí cố gắng. Tôi rất thông cảm sự ngại
ngùng của mỗi người, nhưng cần uống thuốc đắng thì
mới lành bệnh, cũng vậy cần thoát ra khỏi sự ngại
ngùng để Lên Xả Cõi Lòng thì tối nay và sau Khóa
này, mình sẽ được nhẹ nhàng, bình an.
Từ giờ phút này, tôi hoàn toàn Kính Trọng Tự Do

và Tinh Thần Trách Nhiệm của từng người, không
mời ai làm thí dụ mẫu nữa, cũng không có bất cứ thái
độ nào để hiểu lầm muốn cưỡng bức. Tuy nhiên tôi cần
Mời Gọi thật tha thiết, với tất cả lòng nhiệt thành.

*I. Vậy vợ chồng, nếu một người muốn lên mà
người kia không muốn lên, thì người chưa muốn lên
không buộc phải nói, nhưng xin cùng lên. Lý do cùng
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lên vì (1) "Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không
được phân ly" như khẩu hiệu trước mặt, lấy từ Phúc
Âm theo Thánh Mát-Thêu, đoạn 19, câu 6, và như
chúng ta đã đọc tối nay trong Sách Khởi Nguyên,
chương 2, câu 24, vợ chồng "nên một thân xác". (2)
Ngoài ra, khi lên ngồi yên lặng bên cạnh bạn trăm
năm, thì đó là Cầu Nguyện, là Mục Vụ Hiện Diện,
nhờ vậy bạn thay đổi, thí dụ bạn thay đổi từ nóng tính
hoặc lải nhải trở thành nhường nhịn hoặc ít nói, thì
tuy mình không Xả Ra mà vốn được lợi.

*II. Vậy, ai muốn lên thì (1) chạm tay nhẹ vào bạn
trăm năm, yên lặng làm hiệu mà không nói để giữ
cho bầu khí được nghiêm trang cung kính. (2) Khi hai
người đứng lên thì cầm lấy hay tay gần nhau, rồi lên
ngồi trên ghế như tôi đã làm mẫu lúc giải thích để
viết hai câu hỏi.

[Rất cần: Nếu quan sát thấy khóa viên còn lúng
túng thì Vị HD cần một mình làm mẫu lại, vì mọi việc
còn thật mới, quá mới trong tối thứ Sáu này.

Nếu tối nay không đi đúng Phương Pháp thì Toàn
Khóa sẽ lệch lạc, kết quả là Khóa giống các cuộc hội
thảo khác, sẽ học hỏi, tranh luận, dùng lý trí tranh
tài xem ai đúng ai sai, chứ không dùng ý chí để
"thương yêu gần gũi" nhờ nhìn vào mình thì Biết lỗi,
để Xin lỗi, và nhìn vào người thì Tha Thứ để Hòa
Giải bằng việc làm].

*III. Một điều nữa, đó là việc Tự Nói này rất khó,
nên đừng nghĩ rằng mình nhường cho người khác lên,
vì có ai lên ngay đâu! Lại nữa, đây là chữa bệnh, nên
khi mình bệnh thì cần đi cấp cứu ngay chứ không thể
trì hoãn, lấy cớ "nhường".

*IV. Xin LẮNG NGHE trong lương tâm. Nếu cảm
thấy Chúa thúc đẩy thì vui lòng Lên. Đứng lên! Nếu
tôi mời thì đừng lên, nhưng Chúa thúc đẩy thì xin Lên.
Lên đi! Đứng Lên! CTTTHNGĐ
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Nào! Ai Nghe Tiếng Chúa thì Đứng Lên! Xin Lên!

Chú Ý: Như đã nói, trước khi khóa viên Xả Cõi
Lòng thì mời trợ nguyền vào Phòng Song Nguyền để
Cầu Nguyện qua sự Hiện Diện của mỗi trợ nguyền.
Trước đây lầm tưởng rằng nếu có trợ nguyền thì khóa
viên e ngại, nhưng kinh nghiệm cho thấy họ dễ sốt sắng
hơn vì nhìn thấy gương trợ nguyền sốt sắng trang
nghiêm.

(10). 9:55-10:40 (45’): Khóa viên lên Xả Cõi Lòng,
xin Thánh Gia chứng giám, để Xin lỗi và Cảm Ơn
bạn đời. Đây là lúc khóa viên thực sự nhìn nhận mình
có hình ảnh Chúa (God's Form), nhưng vì tự ái nên
hình ảnh này bị lệch lạc (deformed), nay nhờ khiêm
nhường Xả Ra mà có thể sửa lại, chỉnh hình
(reformed).

Việc làm theo Kinh Thánh "trần truồng mà không
hổ ngươi" là Đoàn Sủng của Chương Trình, và là điều
khó khăn trong Khóa, nên đòi hỏi Vị Hướng Dẫn Tự
Nói nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm để khôn ngoan,
thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.

[Vị HD cần tận dụng mọi khả năng để khẩn mời
khóa viên Lên Tự Nói, vì tính tự nhiên sẵn ngại ngùng,
lại thêm tự ái, sợ mất danh dự, mất mặt, nên rất khó
lên. Về tâm lý, khi nhận rằng mình có sai lỗi, có bệnh
thì đã giảm bệnh một nửa, vì khiêm nhường nói ra
thì đó là thuốc, là phương dược vạn linh để chữa
"bệnh" kiêu ngạo, bệnh nguyên tổ truyền lại.

Bình thường thì lúc đầu hầu như không cặp nào
lên, bầu khí ngột ngạt vì yên lặng. Để mang lại hồn
nhiên, Vị HD nói theo nội dung sau:]

Xin quý anh chị cứ thoải mái, làm quen với sự trầm
tĩnh yên lặng. Sự trầm tĩnh này giúp mỗi người đi sâu
CTTTHNGĐ
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vào những ngóc ngách của tâm hồn mà đời sống ồn ào
hàng ngày ngăn cản, không để mình nhìn ra mình.

[Yên lặng ít giây, rồi nói tiếp, thật tha thiết trong
Cầu Nguyện:]

Nhưng nếu Chúa thúc đẩy và nếu thấy cần Xả Ra
cho nhẹ bớt cõi lòng thì Mời Lên! Lên đi! Đứng lên!

Nhắc lại là nếu tôi mời thì không lên, nhưng nhờ
Phân Biệt Thần loại, cảm nghiệm thấy Chúa mời thì
Đứng Lên! Xin Đứng Lên! v.v.

[(1) Nếu có người Lên thì Vị HD tiếp giúp để họ
bớt ngại ngùng, nhất là khi chỉ một người muốn lên,
còn một người "đành lên" vì phải theo bạn trăm năm.
(2) Ngoài ra, sợ việc thầm kín của mình bị tiết lộ ra
ngoài là trở ngại lớn để khóa viên không Lên Xả Cõi
Lòng. Để giảm bớt trở ngại này thì Vị HD cần giải
thích khi thuận tiện. Chữ "thuận tiện" rất cần thiết
vì nếu nói sớm quá, khi biết rõ chưa có khóa viên nào
đặt thành vấn đề thì chỉ gây thêm trở ngại, làm mất
bầu khí thâm trầm. Trái lại, nếu thấy khóa viên tỏ ra
ngần ngại vì sợ mất danh dự mà Vị HD không giải
thích thì họ sẽ co vào vỏ sò, khép kín chứ không Xả
Ra nữa. Vậy "khi thuận tiện" thì Vị HD nói theo nội
dung như sau:]

Thưa quý anh chị, xin HOÀN TOÀN GIỮ KÍN
ĐÁO điều mình nghe người khác chia sẻ. Lý do cần
giữ kín đáo vì (1) "tam sao thất bản", thí dụ người thứ
I thật khâm phục sau khi nghe, nên nói lại "Tôi cảm
động lắm khi thấy chị Tin khóc sướt mướt để xin lỗi
anh Cậy". Người thứ II nhắc lại câu nói của người thứ
I, nhưng vì nghe không rõ nên thêm bớt theo ý mình
nghĩ: "Vợ chồng Tin và Cậy khóc lóc bới lỗi nhau tùm
CTTTHNGĐ
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lum". Người thứ III nhắc lại lời người thứ II, và khác
hẳn với lời người thứ I: "Không hiểu họ làm gì mà
nghe đâu vợ chồng Tin và Cậy đánh nhau, khóc lóc
tùm lum". (2) Lý do thứ hai cần giữ kín đáo vì đây là
chuyện riêng tư, mình được nghe là do người nói tín
nhiệm mình, mong mình Lắng Nghe Thông Cảm, nhờ
vậy tâm tư nhẹ bớt băn khoăn; (3) Nhất là khi nghe
thì Cầu Nguyện cho nhau. Nhờ tin tưởng lắng nghe
Cầu Nguyện mà người nói thấy Hy Vọng, thấy Phấn
Khởi để Xả Cõi Lòng; (4) Lý do thứ tư thúc đẩy người
nghe giữ kín đáo, đó là thư ký ngoài tòa án còn thề
giữ kín đáo được, thì chúng ta trong Niềm Tin, trong
"thương yêu gần gũi", lại càng có lý do để giữ kín đáo
cho nhau.
Vì những lý do trên, cần thiết:

(1) Người nghe không được nói ra ngoài những điều
khóa viên Tự Nói. Nếu chủ tâm nói lại, nhất là nói
để khinh thường, thì phải đi xưng tội lỗi bác ái. Kết
luận: Xin Lên Tự Nói một cách thoải mái, vì mọi việc
được giữ kín trong Phòng Song Nguyền này mà thôi.
(2) Người nói cũng cần cởi mở thông cảm. Miễn sao
người nghe không có ác ý, không dìm mình xuống.
Còn nếu vì cảm động khâm phục mà vô tình thốt ra
đôi chút thì đó là bình thường, không thể căn cứ vào
chút ít như vậy để thoái thác việc mình Lên Tự Nói.
Nếu không Tự Nói thì mình thiệt, mình vốn còn cay
đắng trong lòng chứ không phải người vô tình nói ra
vì khâm phục mình.
(3) Thật ra những Lời Tự Nói không hẳn là việc thầm
kín, vì nhiều người đã biết. Thí dụ bộc phát rằng mình
nóng tính, cộc cằn, khinh khỉnh, v.v., thì gia đình, bạn
hữu, người trong sở, v.v., đã biết mình có những
khuyết điểm này. Vậy mình tự nói ra để được giải
thoát khỏi những khuyết điểm đó chứ không phải để
người khác biết.
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Tóm lại, trong Khóa có bốn điều thì được nói ra
ba điều, chỉ cần giữ kín một điều. Ba điều được nói,
lại cần nói ra để làm việc tông đồ là: (1). Được nói
về Cảm Nghiệm của CÁ NHÂN mình. Thí dụ: "Tôi đi
Khóa, và tôi được Chúa đánh động, tôi thương bạn
tôi", v.v. (2). Được nói về BẦU KHÍ trong Khóa. Thí
dụ "Tôi xúc động vì khung cảnh thân mật, các anh
chị ‘thương yêu gần gũi’, v.v. (3). Được nói về NỘI
DUNG trình bày. Thí dụ "Tôi nghe những điều rất bổ
ích, cụ thể về ‘Cái Hay Ban Đầu’, về ‘Song Nguyền
Cho Con’, về ‘Bông Hồng Cảm Thông’", v.v. Điều thứ
tư (4), KHÔNG được nói về BỘC PHÁT CỤ THỂ CỦA
NGƯỜI KHÁC, như giải thích trên đây.
Vậy KHÔNG được nói điều xấu hay tâm sự riêng

tư của người khác, và ĐƯỢC nói điều tốt của Khóa
hay tâm sự riêng tư của bản thân để Loan Truyền
Ơn Thánh. Mỗi người cần theo lương tâm của mình,
nhưng là lương tâm trưởng thành, để biết lúc nào và
việc nào cần không được nói ra hay cần nói ra.

[Vị HD cần cầu nguyện để "có hồn", có nội tâm,
sau đó cần thực tập trước để có giọng điệu tha thiết,
có lời mời gọi trôi chảy, biết lúc nào êm dịu và lúc
nào quả cảm. Cần biểu lộ TIN TƯỞNG, Xác Tín vào
lời mình mời gọi. Có lý luận vững mạnh là điều cần
như chưa đủ. Khóa viên còn cần CẢM NGHIỆM thấy
Vị HD "có hồn", hồn của Vị HD bừng lên trong lời
nói chính xác, trong mắt nhìn tha thiết, và trong cử
chỉ chân thật, quả cảm, v.v.]

** Việc Mời Tự Nói tối thứ Sáu rất khó vì khóa
viên chưa thấu hiểu phương pháp, bầu khí còn xa lạ,
lạnh lùng, và đó là thách đố, challenge, cho sự NHẪN
NẠI của Vị Hướng Dẫn. Nếu khóa viên thánh thiện
đầm ấm rồi thì không cần tổ chức Khóa, không cần
Vị Hướng Dẫn nữa. Cộng thêm vì có nhiều người nên
có nhiều trình độ tiếp nhận khác nhau. Đã vậy, nhiều
CTTTHNGĐ



25� MTN Tối Thứ 6� Cái Hay Ban Đầu 555

cặp rất "cứng lòng":
Loại thứ nhất, "cứng lòng" vì cho rằng mình "biết

hết rồi, những điều đang làm chẳng có gì mới lạ". Đây
là loại tri thức trừu tượng, ưa lý luận suông, dễ tranh
luận mà không làm.

Loại thứ hai "cứng lòng" do khô khan, đã lâu không
gần gũi thiêng liêng, nghĩ đến Chúa là tâm hồn giá
lạnh như nước đá.

Loại thứ ba "cứng lòng" do vợ chồng căng thẳng,
có khi đã bỏ nhau, không thể hàn gắn liền ngay. Nếu
trong hai ngày mà những cặp thuộc loại này làm hòa
với nhau thì đó là ơn lạ Chúa ban.

Với những khó khăn như trên, Vị HD cần mời đi
mời lại mới hy vọng khóa viên có "trái tim mới, tinh
thần mới, trái tim thịt mềm Ta ban tặng, thay thế trái
tim chai đá trong lòng ngươi" (Ezekiel 36:26). Vị HD
là dụng cụ Chúa dùng, là máng chuyển Ơn, nên
máng cần trơn tru để không ngăn cản Ơn Thánh, tức
là tùy theo Lòng Nhiệt Thành và sự Khôn Ngoan của
Vị HD mà khóa viên có Lên Tự Nói, có tiến triển
hay không. Ngoài ra, xin nhớ lời ở đầu tài liệu này,
đó là "Vị Hướng Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm
lý, và diễn tiến của Khóa là diễn tiến chữa bệnh". Các
giải thích này cũng chỉ là một phần, còn phần quan
trọng là Vị HD cần tự trau dồi để mình khỏi bệnh
thiêng liêng và tâm trí, rồi giúp người khác cũng khỏi
bệnh như mình, tức là Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận
lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi như mình.

Để khuyến khích vài cặp cuối cùng Lên Xả Cõi
Lòng thì Vị HD  nói theo nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, tôi mời tối đa hai cặp nữa. Vậy
xin nhắm mắt lại, lắng nghe trong tâm hồn, xem Chúa
thúc đẩy mình thế nào. (1). Vì đây là chữa bệnh tâm
lý và thiêng liêng, tương tự như đi nhà thương khẩn
cấp, nên không thể nhường cho người khác lên thay.
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Ai bệnh thì người đó Lên chữa mà thôi. (2). Vả chăng
rất ít người Lên, nên nhắc lại là đừng nại cớ "nhường".
(3). Một điều nữa, đó là có người chần chờ, đến khi
hết giờ thì lại ân hận rằng mình chưa lên. (4). Cũng
cần biết rằng, nếu trong Phòng Song Nguyền lúc này
có nhiều Thiên Thần nâng đỡ mỗi người, thì cũng có
nhiều quỷ xúi dục để ngăn cản mỗi người không lên,
không gần gũi Chúa, không thay đổi tính tình.

Chỉ còn ít phút là chấm hết, chuyển sang mục khác.
Vậy xin Mời Lên! Lên đi! Đứng lên!

[Bình thường thì một, hai cặp sẽ lên. Nếu không
ai lên thì cũng chuyển sang mục chót].

** QUAN TRỌNG: Dẫu thời giờ eo hẹp tới đâu thì
cũng cần có 5, 6 cặp lên Tự Nói tối thứ Sáu. Quá gấp
rút thì 3, 4 cặp. Nếu không có tối thiểu ba cặp lên thì
tối nay khô khan, bầu khí buồn nản, có thể có cặp bỏ
Khóa sáng mai, dẫu nghỉ đêm tại nơi tổ chức Khóa thì
cũng nằm trong phòng ngủ chứ không vào Phòng Song
Nguyền. Ngoài ra, nếu bầu khí tối thứ Sáu không biến
chuyển, tức là khóa viên không ân hận, có khi nức nở,
thì các Buổi kế tiếp cũng bị ảnh hưởng. Câu nói "đầu
xuôi đuôi lọt" rất đúng cho tối thứ Sáu.

IV. CẢM NGHIỆM CẦN THIẾT
Để Kết Thúc Tối Thứ Sáu

Khi đã có 3, 4 cặp Lên Tự Nói, thì Vị Hướng Dẫn
liệu cách dẹp vài chiếc ghế trước Bàn Thờ Thánh
Giá ra xa, để lấy chỗ cho khóa viên và trợ nguyền
vây quanh Bàn Thờ.

Sau đó Vị HD nói theo nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, để chuẩn bị cho Cảm Nghiệm
Cần Thiết trước khi kết thúc tối đầu tiên này, xin mỗi
cặp khóa viên nắm lấy tay gần nhau, ĐỨNG LÊN, và
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bỏ mọi vật dụng trên ghế mình ngồi.
(Nếu có Linh Mục như Cha Xứ, Cha Linh Nguyền,

hay Cha cùng tham dự Khóa, v.v., thì mời Các Ngài
tiến lên trước, đứng sát vào Bàn Thờ Thánh Giá, kẻo
khi khóa viên đã tiến vào rồi thì không còn lối. Vị
HD mời tiếp:)

Giờ đây xin tất cả khóa viên tiến vào giữa, đứng
thành vòng tròn quanh Bàn Thờ Thánh Giá.

(Có người ngần ngại, không đứng như đã mời, nên
Vị HD cần êm đềm nhưng cương quyết. Nếu tối thứ
Sáu lỏng lẻo thì các Buổi sau cũng đi theo bầu khí
lỏng lẻo như vậy. Cần "bàn tay sắt trong bọc nhung".
Dễ dãi thì không kết quả nên sau đó khóa viên thất
vọng. Còn nếu nghiêm chỉnh mà không cộc cằn thì
lúc đó khóa viên ngột ngạt, nhưng được ích lợi, nên
sau đó say mê, hào hứng. Khi khóa viên đã đứng
thành vòng tròn bên trong và trợ nguyền thành vòng
tròn bên ngoài, bao bọc lấy khóa viên, thì Vị HD nói
tiếp:)
Bây giờ xin nhắm mắt lại, thật trầm tĩnh (Giữ yên

lặng chừng 30 giây. Ánh đèn vốn mờ mờ. Có người
xầm xì, mở mắt, ngó trước sau, v.v., nên Vị HD cần
tinh ý nhắc nhở đúng lúc).
Trong khi nhắm mắt, trầm tĩnh, thì mỗi người tự

LẮNG NGHE trong tâm hồn mình, xem NGAY LÚC
NÀY mình CẢM XÚC ra sao? Hình ảnh nào đang hiện
lên trong tâm trí về liên hệ giữa mình (1) với Chúa?
(2) Với bản thân? hoặc về (3) tình nghĩa vợ chồng?
(Yên lặng ít giây, rồi KHÍCH LỆ tiếp:)

Bây giờ xin mỗi người nói to lên điều mình đang
CẢM THẤY về (1) Chúa, về (2) mình, hay về (3) vợ
chồng. Cần NẮM CHẶT lấy tay giữa vợ chồng mình
(không nắm tay người khác). Việc vợ chồng NẮM
CHẶT HAI TAY NHAU ngay lúc này là một Cảm
Nghiệm cần thiết.
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Cảm Nghiệm cần thành thật chứ không nhất thiết
là sốt sắng hay khô khan, vì Chúa chúc lành "Bình An
dưới thế cho người lòng ngay" chứ không phải cho
người thông minh, khéo nói, hay cho người nhiều tình
cảm dạt dào. Vậy mọi người đều CẢM THẤY điều
nào đó trong lòng mình ngay lúc này. Thí dụ:

**Thứ nhất, về Chúa, người này nói lên "Con cảm
thấy thật gần Chúa, sốt sắng"; người khác "Con không
cảm thấy Chúa đâu cả!" Điều đang chú ý là nếu thật
lòng nói "Con không cảm thấy Chúa đâu cả" thì ngay
sau lúc nói như vậy, mình lại cảm thấy Chúa hơn!

**Thứ hai, về mình, người này nói "Con cảm thấy
nhẹ bớt lo lắng", người khác "Con cảm thấy bình an
hơn"; người thứ ba "Con cảm thấy phó thác, bớt sợ
sệt, bôn chôn", v.v.

**Thứ ba, về vợ chồng, người này nói "Con đang
cầm chặt tay bạn con, và con cảm thấy thương bạn
con tha thiết", người khác nói trái ngược "Con cảm
thấy ghét cay đắng bạn đời", v.v.

(Tuy đưa ra ba loại cảm nghiệm, nhưng khóa viên
dễ nói về giữa vợ chồng, vậy nếu họ khó nói thì khai
triển cảm nghiệm này. Cần thiết là họ có mở miệng
Xả Cõi Lòng, dẫu chỉ vài tiếng, thì ngày mai cũng dễ
dàng hơn.

Khóa viên có thể nói điều tiêu cực, nhưng nếu xảy
ra thì Vị HD cần hiểu biết tâm lý, ứng biến kịp thời,
giải thích ngắn gọn về lời tiêu cực đó. Thí dụ Vị HD
nói với giọng thật tâm tình nhưng cương quyết ngay:
"Rất tốt, khi nói ‘Con cảm thấy ghét cay đắng bạn
đời’ thì đó là nhểu nọc độc ra ngoài, không chất chứa
sự cay đắng trong lòng. Sự cay đắng lại được mọi
người đang lắng nghe đây cùng thông cảm và hợp ý
cầu nguyện, nhờ vậy sự ‘ghét cay đắng’ bớt nung nấu
trong thân tâm, nên cũng bớt làm hai mình, v.v.)

Vị HD nói tiếp với nội dung như sau:
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Cũng như những chia sẻ trước đây khi mỗi cặp
ngồi trên ghế trước Bàn Thờ Thánh Giá đây, những
Cảm Nghiệm lúc này cần TUYỆT ĐỐI GIỮ KÍN ĐÁO.
Nếu ai chủ tâm nói ra thì người đó phạm tội lỗi Đức
Bác Ái, làm nhiều người e ngại không dám bộc phát,
nên không được Ơn Giải Thoát. Nhấn mạnh như vậy
để chúng ta an tâm nên dễ Bộc Phát.

Vì có Sự Kín Đáo và Nâng Đỡ như vậy, nên NGAY
LÚC NÀY, xin mỗi người TỰ NÓI RA! NÓI! RA!

[Nếu có người nói thì Vị HD cần khôn ngoan để
giúp họ không lạc đề. Tối đầu tiên này rất dễ khoe
khoang bằng những câu như: "Vợ chồng con hạnh
phúc lắm", "Chúng con cưới nhau 28 năm, được 7
người con, tất cả đều ngoan ngoãn!", v.v. Nếu không
ai nói thì Vị HD càng phải vận dụng mọi khả năng
để thúc đẩy. Vì đây là việc nói ra điều hiện tại mình
cảm thấy tâm tư nào trong lòng, nên nếu yên lặng
quá lâu vì không ai nói, thì Vị HD có thể đặt micro
vào miệng người nào mà Vị này cảm thấy có thể nói.
Tinh ý thì nhận ra ngay ai là người hồn nhiên, ít tự
ái. Nếu có một, hai người nói ra thì người khác sẽ nói
theo, phá tan bầu khí yên lặng, nặng nề].

[Sau khi một số người nói ra điều "Cảm Thấy"
trong lúc đứng, thì bầu khí từ từ đi vào thâm trầm.
Có người khóc. Nhiều người cảm động vì ân hận hay
vì sung sướng, tâm hồn như được giải thoát bay bổng.
Người này "Cảm Thấy thương yêu gần gũi" Chúa
hơn; người kia "Cảm Thấy thương yêu gần gũi" bạn
đời hơn, v.v. Nghĩa là Đoàn Sủng "Thương yêu gần
gũi bằng việc làm" bắt đầu có kết quả].

[Để Kết Thúc thì Vị HD mời Linh Mục hiện diện
-hoặc chính mình- (1) Bộc Phát Lời Nguyện, dâng
mọi cố gắng của từng khóa viên và trợ nguyền lên
Thánh Gia, rồi Ngài (2) Ban Phép Lành. Sau đó mọi
người (3) hướng về Bàn Thờ Đức Mẹ, hát kính Mẫu
Tâm, thí dụ bài "Con Đến Trước Tòa Nữ Vương Uy
CTTTHNGĐ
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Quyền", v.v. (4) Rồi quay qua Bàn Thờ Thánh Gia,
than ba lần:]

"Giêsu-Maria-Giuse. Con mến yêu. Xin cho con
Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi".
Lần thứ ba thêm "Amen". Làm dấu chung. Chấm dứt
tối thứ Sáu.

[Vị HD cần Khích Lệ rất nhiều. Để Khích Lệ
đúng lúc, giúp khóa viên Lên Tinh Thần thì cần biết
kỹ thuật khích lệ bằng cách đọc các Tài Liệu do lm.
sáng lập viết khi đã về già, đã tổng hợp Kinh Nghiệm
trong Suy Nghĩ và Cầu Nguyện. Nhất là chính Vị HD
cần CẦU NGUYỆN để Xác Tín, tuyệt đối Tin rằng
Chúa chúc phúc cho việc mình làm. Nhắc lại rằng
nếu thiếu Ơn Thánh và thiếu sự cố gắng bản thân để
THỰC TẬP TRƯỚC thì tương tự như mình muốn cứu
người chết đuối trong khi mình đang bị giòng nước
lũ nhận chìm. Vị HD cần tạo bầu khí thâm trầm, để
khóa viên nhìn ra tâm tư đích thực của họ, đi sâu vào
nội tâm với lòng tin tưởng, thương yêu].

[Tối thứ Sáu còn quá mới mẻ, nên Vị HD cần biểu
lộ lòng NHIỆT THÀNH, NHẪN NẠI, kẻo không ích lợi
cho tối nay đã vậy, mà như đã nói, sẽ ảnh hưởng
không tốt cho toàn Khóa. Thật ra, Vị HD là người
quan trọng nhất cho việc thay đổi nội tâm của khóa
viên].

*1. Lại Nói Về Thời Giờ!
Việc khẩn thiết là khóa viên Lên Xả Ra, nên phải

RẤT CẨN THẬN VỀ THỜI GIỜ NGAY TỪ KHI KHÓA
VIÊN ĐẾN VÀO TỐI THỨ SÁU. Nếu chậm trễ thì không
còn giờ cho việc chính yếu này, hoặc là kéo dài quá
nên ngày mai thứ Bẩy, mọi người đều mệt mỏi, nên
nằm lì ở phòng, hay là vào Phòng Song Nguyền như
xác không hồn, Khóa không giúp ích mà còn tạo cho
người dự thêm bực tức.
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Một thực tế nữa, đó là VIỆC ƯỚC TÍNH THỜI GIỜ
TRÊN ĐÂY CHỈ LÀ TỐI THIỂU, nghĩa là tối thứ Sáu kéo
dài hơn 10:40 đêm, vì (1) nhiều điều phải hướng dẫn
mà thời giờ dành cho mỗi mục đều rất ngắn, đó là
chưa kể (2) khóa viên tới trễ nên khai mạc trễ, 8 mục
trong Chương Trình Khai Mạc cũng thường dài hơn
thời giờ ấn định, đó là chưa kể (3) thời giờ chuyển
tiếp giữa 9 mục sau khi khai mạc. Thí dụ mục #(4).
9:00-9:15 (15’): Giải lao, nếu nghỉ đúng 15 phút thì
không thể bắt đầu mục #(5). 9:15-9:25 (10’): Đọc
và cắt nghĩa câu hỏi. Thực tế khóa viên vào đầy đủ
trong Phòng Song Nguyền thì đã 9:20 hay 9:25. Rồi
việc "Đọc và cắt nghĩa câu hỏi" có thật nhiều điều
cần hướng dẫn như trình bày ở trên, v.v. Những kinh
nghiệm này đưa đến việc lặp đi lặp lại rằng:

XIN RẤT CẨN THẬN VỀ THỜI GIỜ.

Khóa viên thay đổi nhiều ít là tùy theo Bầu Khí vị
hướng dẫn tạo ra cho mỗi Buổi, nhất là cho Buổi đầu
tiên này. Do đó vị hướng dẫn cần Cầu Nguyện để
Cách Thức nói năng cư xử của mình tỏa ra sự hồn
nhiên chân thật, khiêm nhường cởi mở, đi đúng theo
phương pháp cảm nghiệm.

*2. Mời Tự Nói Buổi Nào Trước Tiên?
Cần phụ giúp Mời Tự Nói tối thứ Sáu để tập sự

dần dần. Nếu không làm phụ với một vị chính trước
khi làm một mình thì có thể thông suốt về lý thuyết
nhưng dễ thiệt thòi cho khóa viên vì chưa quen thực
hành. Cũng như muốn thành bác sĩ giải phẫu lành
nghề thì phải thực tập với vị có kinh nghiệm.

Sau khi phụ giúp tối thứ Sáu thì phụ giúp sáng thứ
Bẩy. Khi nắm vững hai Buổi này thì làm tiếp các Buổi
Mời Tự Nói khác.
So sánh với hội họa thì Buổi tối thứ Sáu và sáng

thứ Bẩy tương tự như họa chân dung. Muốn họa lập
CTTTHNGĐ
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thể thì phải biết họa chân dung. Cũng vậy, các Buổi
từ chiều thứ Bẩy trở đi, việc Mời Tự Nói đã biến thể,
dựa trên căn bản của hai Buổi trước. Vậy nếu không
biết Mời Tự Nói căn bản thì không thể Mời Tự Nói
biến thể.

Trước khi phụ giúp Mời Tự Nói tối thứ Sáu thì cần
đã ngồi Cầu Nguyện, Lắng Nghe, và quan sát Vị tiền
nhiệm thực hành việc Mời Tự Nói. Và đã làm các
điều kiện kể ở đầu tài liệu này.🔲

*3. Lời tâm huyết của người yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập

Chương Trình TTHNGĐ.
(Lời này đã chia sẻ ở trang 102,

khi bàn về "Căn Bản Của Diễn Giải".
Vì là cõi lòng sâu đậm của người biết mình
bất toàn, nên xin vì bác ái vui lòng đọc lại)

Thưa Vị Mời Tự Nói đáng kính mến,
Tôi xin ghi lòng tạc dạ sự hy sinh của Ngài chấp

nhận Mời Tự Nói, vì đó là dấu Ngài khiêm nhường
Đọc và Cầu Nguyện với những tài liệu Chúa dùng tôi
viết ra.

Ngài lại chấp nhận làm theo những điều có thể
không hợp ý của Ngài và tính tự nhiên không ưa.
Đây là hy sinh lớn lao! Chắc chắn Ngài làm ích lợi
cho khóa viên khi làm theo ý người khác, vì nếu Chúa
Giêsu đã "không theo Ý Con mà theo Ý Cha" (Lk.
22:42), thì Ngài cũng làm theo Gương của Chúa như
vậy.

Với tâm tình của người dồn sức lực cho Mục Vụ
Gia Đình, lại đang về già, tôi hết lòng cảm ơn Ngài,
xin Chúa trả công bội hậu cho Ngài.

Lần nữa, tôi thành kính cảm ơn Ngài.
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Chương 26
Mời Tự Nói Sáng Thứ Bẩy:

GIỮA LÒNG ĐỜI

**Lưu Ý: Xin Dừng! Vui lòng đọc lại trang
533-534 trước khi đọc tiếp, vì cần biết rằng Vị Hướng
Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của
Khóa là diễn tiến chữa bệnh. Nếu không biết rõ hai
điều này mà đọc những hàng dưới đây thì có thể làm
hai cho mình và cho khóa viên.

Khẩn thiết: Cần đọc ba tài liệu kể tên dưới đây
TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư về Mời Tự Nói trong
sáng thứ Bẩy. Dẫu có lý do chính đáng như bận việc
bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể ĐỌC
và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin tự ý tạm
ngưng, nhường cho người khác Mời Tự Nói lần này
rồi mình sẽ Mời lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước khi
đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
CTTTHNGĐ
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TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho sáng
thứ Bẩy mình Mời Tự Nói, chương 15. Nếu không
ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh thì mình dựa
vào sức mình hơn là vào sức của Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin tha thiết mời LÀM theo những điều
chia sẻ đây. Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh
Quý Vị đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên
có thể không ưa. SAU KHI đọc ba tài liệu trên thì xin
đọc tài liệu này.

Tài liệu Mời Tự Nói cho sáng thứ Bẩy gồm các
mục như sau:
I. Bầu Khí sáng thứ Bẩy
II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;
III. Các Việc TRONG KHI Mời Tự Nói;

I. BẦU KHÍ SÁNG THỨ BẨY

Bầu khí chung còn lịch sự xã giao, chào hỏi theo
hình thức nhiều hơn là theo chân thật cởi mở. Ngoài
ra đêm Thứ Sáu đi ngủ trễ, nhiều cặp có khi lại cãi
nhau vì nhiều lý do, từ vật dụng lộn xộn cho đến giấy
tờ ly dị để sẵn, v.v.

Còn tâm lý thường là chờ đợi, chiến đấu, có khi
rất đau đớn.

Chờ đợi là tâm lý của người đạo đức, vợ chồng
thương nhau, nhưng vì mới qua một chiều Thứ Sáu
và diễn tiến sáng thứ Bẩy của Giờ kinh sáng, linh an,
và Kinh Thánh, chưa kịp thấm nhiễm, nên còn hoang
mang, chưa biết Khóa đưa mình tới đâu.

Loại thứ hai là tâm lý chiến đấu vì một đàng muốn
giữ những suy nghĩ cũ, nhưng đàng khác lại thấy
CTTTHNGĐ
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những cảm nghiệm mới của mình và của các anh chị
em cùng khóa có vẻ ích lợi hơn, nên mình chưa dứt
khoát lựa đàng nào.

Loại thứ ba là tâm lý đau đớn, nếu trước đây mình
đã phản bội bạn đời hay mình bị phản bội.

Nói chung, bầu khí và tâm lý sáng thứ Bẩy còn
phức tạp, đòi hỏi nhiều CẦU NGUYỆN và Cố Gắng
về phía người nói cũng như người nghe. Căn bản để
khóa viên thay đổi là kiên tâm nhẫn nại kết hợp với
Chúa, mình sẵn sàng nói ra lời Xin Lỗi kể cả khi mình
chủ quan nghĩ rằng mình không có lỗi, v.v.

II. THỜI GIỜ SÁNG THỨ BẨY
Thiếu thận trọng thì không đủ thời giờ cho 12 mục

trong sáng thứ Bẩy như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng Hy Sinh con TRAO TẶNG là…"

Vì sáng nay nhiều khóa viên còn khép kín, nên
việc trợ nguyền "nói ra" cần thiết để xin Ơn, mà còn
cần thiết để tạo Bầu Khí cho khóa viên dễ Xả Ra.
(2). 8:00-8:50 (50’): Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng
Song Nguyền.

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh của mình].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn đoạn Kinh Thánh
làm Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải, thường chia làm hai
phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi,
không phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến
để tâm lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng, bình
an HƠN;
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(8). 10:50-11:00 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu để khóa viên
dễ nhìn vào nội tâm mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình
HƠN.
(9). 11:00-11:05 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ
và khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần truồng
mà không hổ ngươi";
(10). 11:05-11:10 (5’): Cách thức giúp khóa viên
"thuộc lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường
xả ra để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.
(11). 11:10-11:20 (10’): Hướng dẫn cách thức Lên Tự
Nói đặc biệt của Sáng Thứ Bẩy, khác với các Buổi
khác.
(12). 11:20-12:00  (40’):
— Mời gọi theo phương pháp Phân Biệt Thần Loại
của Thánh I-nha-xi-ô, để khóa viên tình nguyện lên
Xả Cõi Lòng.
— Khóa viên thực sự Xả Cõi Lòng, có Thánh Gia
chứng giám, để nói với bạn trăm năm rằng mình Xin
lỗi và Cảm Ơn, nghĩa là nhìn nhận bạn có hình ảnh
Chúa như mình.

Đây là Đoàn Sủng hay là Đặc Điểm của Chương
Trình, và là điều khó khăn trong Khóa, nên cũng đòi
hỏi người hướng dẫn nhiều cầu nguyện và kinh nghiệm
để khôn ngoan, thận trọng, và tốn nhiều thời giờ.

Các mục từ số (7) đến số (11) tưởng như không cần
thiết, nhưng nếu bỏ thì thiếu chuẩn bị, do đó thiếu Bầu
Khí thuận tiện cho khóa viên Xả Ra, lúc đó Khóa
giống như các cuộc hội thảo khác chứ không đi theo
Đoàn Sủng Chúa ban qua lm. sáng lập nữa.

Mục quan trọng nhất, số (12), lại buộc phải xảy ra
sau cùng, vì vậy cần rất thận trọng kẻo lấn át mất giờ.

Nói khác đi, xin MỌI NGƯỜI ĐÚNG GIỜ.
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III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI
Đây là phần chính yếu của tài liệu này,
nên cần đọc trong cầu nguyện nhiều.

Để đúng với thời giờ của Khóa thì Vị Hướng Dẫn
(HD) cần theo sát với Thời Khóa Biểu của sáng thứ
Bẩy. Những hàng dưới đây soạn theo Thời Khóa Biểu
này.

(7). 10:40-10:50 (10’): Đọc và cắt nghĩa câu hỏi,
không phải vì chưa hiểu câu hỏi, mà vì là diễn tiến
để tâm lý khóa viên dần dần được nhẹ nhàng, bình
an HƠN;

Vị HD nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, để chuẩn bị cho những Cảm

Nghiệm cụ thể sáng thứ Bẩy này, xin quý anh chị mở
Tập Làm Việc Khóa Viên, Buổi II, Chủ Đề "Giữa
Lòng Đời" (Đợi giây  lát cho khóa viên sẵn sàng).

Chúng ta đọc chung phần thứ tư, là "Chia Sẻ Giữa
Vợ Chồng". Ba câu đầu của phần này, lm. sáng lập
dựa theo Ba Bậc Khiêm Nhường của Thánh Inhaxiô.
Bậc I là khiêm nhường nhận chứ không kiêu ngạo
chối rằng bạn đời có Điều Hay, tức là cũng được tạo
dựng "giống hình ảnh Chúa" như mình. Đó là câu #1.
Bậc khiêm nhường thứ II là nhận rằng mình có thiếu
thốn, nên ĐÃ NHỜ BẠN giúp đỡ rồi, nhưng vì kiêu
ngạo nên khó nói lên lời Cảm Ơn. Đó là câu #2. Bậc
khiêm nhường thứ III là nhận rõ mình có tự ái kiêu
ngạo, nên đã "Cần Nhờ" mà còn gây đau khổ vô cớ
cho bạn đời. Đó là câu #3.

Để LÀM được ba bậc khiêm nhường này, bước đầu
tiên là xin quý anh chị cùng đọc Bậc I, tức là câu #1.
Chuẩn bị (Ngưng một giây). Bắt đầu (Đọc chung
câu #1):

"Yêu nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa", để biến
CTTTHNGĐ
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đổi câu trên thành "Yêu nhau thật nhiều mà hiểu nhau
còn nhiều hơn", xin nêu lên MỘT Điều Tốt, MỘT Hình
Ảnh Chúa trong bạn trăm năm (Viết rõ: Việc gì? Xảy
ra tại đâu? Bao giờ? Tại sao tôi cho là Tốt, là Hình
Ảnh Chúa phản chiếu trong bạn trăm năm?).

Thưa quý anh chị, trước tiên, cần khiêm nhường
nhận rằng "Yêu nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa",
giống như tối hôm qua Thứ Sáu, cần nhận "Tôi yêu
tôi nhưng tôi không hiểu tôi". Nếu tôi than thở
"Chẳng hiểu sao hôm đi họp, em nói lung tung, làm
ai cũng ghét", như vậy tính tình tôi hay thay đổi vì tôi
bồng bột, nông nổi, nên tôi không hiểu tôi, thì làm
sao người khác hiểu được tôi? Vậy bước đầu tiên là
cần khiêm nhường nói với bạn đời rằng "Anh thật
thương yêu em, nhưng chưa hiểu em đủ. Vì vậy từ
nay anh sẽ tế nhị lắng nghe chứ không chặn họng,
cướp lời", v.v.

Tiếp theo là thành thật nhớ lại và kể rõ rệt MỘT
Điều Tốt của bạn đời để Ngưỡng mộ, Appreciate,
nhất là để nhận ra Hình Ảnh Chúa trong bạn đời.

Thí dụ vợ cảm động bộc lộ:
"Anh có nhiều điều tốt, nhưng 17 năm chung sống,

em dễ bới móc điều xấu hơn là nói ra Điều Tốt của
anh. Nhờ Ơn Chúa lúc này em muốn Biết Ơn anh
đặc biệt về việc anh trao hết tiền bạc cho em, rồi anh
ngửa tay xin em từng đồng để ăn sáng, đổ xăng, v.v.
Như vậy em vốn chưa vừa ý, nên anh đưa tiền cho em
thì dễ mà lấy tiền từ em thì khó. Em thật ân hận", v.v.

Không đủ thời giờ để viết hết từng chữ, nhưng xin
mỗi anh chị cố gắng viết ít là vài hàng. VIẾT ĐỂ TĂNG
THÊM Ý CHÍ chứ không phải viết như bài luận văn.

Bậc Khiêm Nhường II, tức là câu #2. Xin đọc
chung: MỘT điều tôi ĐÃ NHỜ bạn trăm năm rồi, nhưng
vì tự ái nên ít bộc lộ lòng Biết Ơn, "vô ơn", đó là:... Thí
CTTTHNGĐ
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dụ chồng viết:
"Trước ngày cưới, anh ở độc thân, ngày nào cũng

ăn mì gói. Gầy còm ốm yếu. Từ ngày chúng ta cưới
nhau, anh được ăn uống nóng sốt, đầy đủ. Vậy mà
anh không nhận ra điều đã nhờ em từ nhiều năm
nay", v.v.

Bậc Khiêm Nhường III, tức là câu #3. Xin đọc
chung: MỘT lần tôi gây đau khổ vô cớ cho bạn trăm
năm là:... Thí dụ vợ viết:

"Tuần trước, có ngày anh đi làm về trễ, đã tối. Vậy
mà em vô tâm, anh chưa bước chân vào nhà thì em
đã la hét, bắt anh phải đi mua tức khắc mấy thứ em
ưa thích chứ không cần dùng ngay. Anh đã nhẫn nại
giải thích rằng anh quá mệt, bị nhức đầu. Nhưng em
buộc tội anh lười biếng, lấy cớ bệnh tật, lại còn lải
nhải sỉ nhục anh là ‘ăn nhiều, ngủ nướng, chưa làm
đã than bệnh!’ Em sai lỗi như vậy mà anh vốn
chịu đựng! Còn em từ hôm đó đến nay vốn chưa
khiêm nhường Xin lỗi anh", v.v.

Ơn huệ lúc này mỗi người làm cho bạn trăm năm
và cho các anh chị khác, là xin YÊN LẶNG VIẾT, và viết
trong CẦU NGUYỆN. Nhờ mình yên lặng nên bạn trăm
năm dễ thay đổi, có "trái tim mới, tinh thần mới" (cf.
Ezekiel 36:16), thay vì cộc cằn thì tế nhị, hoặc thay vì
lải nhải thì "Nói ít, Nghe nhiều", như vậy mình được lợi.

(8). 10:50-11:00 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết
trên giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không
"cưỡng thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện. Mở nhạc êm dịu (Thánh Ca
về Hôn Phối) để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm, nhờ
Ơn Chúa để biết mình HƠN.

[Thời giờ của số #7 và #8 là 20 phút, nếu xê dịch
giữa hai số thì cũng trong khoảng đó thôi].

Trong khi khóa viên đang viết thì Vị HD chuẩn bị
CTTTHNGĐ
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khoảng trống cho ba Bàn Thờ (Đức Mẹ, Thánh Gia,
và Bàn Thờ Thánh Giá) để các cặp khóa viên lên cầu
nguyện vào lúc Cảm Nghiệm kết thúc (dưới cuối tài
liệu này).

(9). 11:00-11:05 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự
chủ và khiêm nhường, nhờ vậy thêm can đảm "trần
truồng mà không hổ ngươi";

Có thể chung số #9 với số #10:
(10). 11:05-11:10 (5’): Cách thức giúp khóa viên

"thuộc lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường
xả ra để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

Tắt nhạc. Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như
sau:

Thưa quý anh chị, những việc chúng ta sắp làm,
có điều giống và có điều khác với tối hôm qua Thứ
Sáu. Để ích lợi cho mình, xin quý anh chị lắng nghe
để phân biệt kẻo lẫn lộn.

Trước tiên, cũng như tối hôm qua, xin mỗi người
cầm lấy bút và tập Tài Liệu đang viết, rồi Đứng Lên
cho bớt mệt mỏi và thêm ý chí làm việc lúc đang đứng
(Để ít giây cho khóa viên đứng lên).

Tiếp liền, xin nhìn vào Bậc Khiêm Nhường I,
câu #1, xem mình đã nhận ra Hình Ảnh Chúa, tức là
Điều Hay cụ thể nào trong bạn trăm năm?
— Nếu đã viết Điều Hay đó rồi, thì lấy bút khoanh
tròn chữ đó.
— Nếu chưa viết, thì dùng ý chí tự chủ để viết vài
chữ lúc này đang đứng, thí dụ chữ "trao hết tiền bạc",
"nhường nhịn", hoặc "yên lặng khi anh nóng nảy", v.v.

Xin nhìn tiếp Bậc Khiêm Nhường II, câu #2, xem
mình ĐÃ NHỜ bạn đời điều cụ thể nào, mà vì thiếu
khiêm nhường nên ít khi Cảm Ơn rõ rệt, trở thành
vô ơn.
— Nếu đã viết điều mình Cần Nhờ rồi, thì lấy bút
CTTTHNGĐ
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khoanh tròn chữ đó.
— Nếu chưa viết Điều Mình Đã Nhờ, thì dùng ý chí
tự chủ để viết vài chữ lúc này đang đứng, thí dụ chữ
"ăn uống nóng sốt, đầy đủ", "gửi tiền về cho cha mẹ ở
VN", hoặc "chăm sóc tận tình ngày em gẫy chân", v.v.

Sau hết, xin nhìn vào Bậc Khiêm Nhường III, câu
#3, xem mình ĐÃ GÂY ĐAU KHỔ VÔ CỚ cho bạn đời
về điều cụ thể nào, mà vì thiếu khiêm nhường nên
không dám nhìn nhận rõ rệt.
— Nếu đã viết điều mình Gây Đau Khổ Vô Cớ rồi,
thì lấy bút khoanh tròn chữ đó.
— Nếu chưa viết Điều Mình Đã Gây Đau Khổ, thì
dùng ý chí tự chủ để viết vài chữ lúc này đang đứng,
thí dụ chữ "la hét", "buộc tội", v.v.

Xin quý anh chị NHẪN NẠI làm tiếp chút nữa để
mọi người có thể thuộc lòng. Vì thuộc lòng thuộc lý
trí trừu tượng hơn là ý chí thực hành, nên người nhớ
mau, người nhớ chậm.

Vậy tôi xin "ôn bài" bằng cách hỏi:
Câu #1 nói về ai? Thế nào? (Khóa viên trả lời:) "Bạn
có Điều Hay".
Câu #2 nói về ai? Thế nào? (Khóa viên trả lời:)
"Mình đã nhờ mà ‘vô ơn’".
Câu #3 nói về ai? Thế nào? (Khóa viên trả lời:)
"Mình gây đau khổ vô cớ".

Và lần thứ ba để mọi người thuộc lòng, tôi vừa giơ
Một ngón tay vừa nói "Một", thì quý anh chị cùng trả
lời "Bạn có Điều Hay"; giơ Hai ngón và nói "Hai" thì
trả lời "Mình đã cần nhờ"; giơ Ba ngón và nói "Ba"
thì trả lời "Mình gây đau khổ vô cớ".

Xin chuẩn bị!
** (Vị HD giơ Một ngón tay và nói:) — Một!
— Bạn có Điều Hay.
** (Vị HD giơ Hai ngón tay và nói:) — Hai!
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— Mình đã nhờ mà "vô ơn".
** (Vị HD giơ Ba ngón tay và nói:) — Ba!
— Mình gây đau khổ vô cớ.

[Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì người Lên Tự
Nói rất dễ lạc đề, Buổi nào cũng giống nhau, có khi
còn tố cáo nhau, dự Khóa xong vốn còn căng thẳng
chứ không hòa hợp. Lúc đó Khóa có thể thành công
bên ngoài, nhưng nội tâm khóa viên không thay đổi,
không có "trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm
Ta ban tặng, thay thế trái tim chai đá trong lòng ngươi"
(Ezekiel 36:26). Ngoài ra, nhờ lặp đi lặp lại mà khóa
viên có thói quen tốt, vì "Nhân đức là do thói quen,
mà thói quen là do lặp đi lặp lại - Virtue comes from
habit, habit comes from repetition". Có Vị Hướng
Dẫn không ưa phương pháp lặp đi lặp lại, nhưng trên
10 năm liên lỉ, Chúa dùng lm. sáng lập để làm ích
cho hàng ngàn gia đình khắp thế giới bằng Phương
Pháp Thực Nghiệm này. Nay Vị Hướng Dẫn tiếp tục
việc Chúa dùng lm. sáng lập đưa ra, nên xin vì Đức
Khiêm Nhường là Nền Tảng của Chương Trình
TTHNGĐ mà tiếp tục dùng Phương Pháp Cảm
Nghiệm. Xin hết lòng Cảm ơn].

(11). 11:10-11:20 (10’): Hướng dẫn cách thức Lên Tự
Nói đặc biệt của Sáng Thứ Bẩy, khác với các Buổi khác.

Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, việc Lên Tự Nói sáng thứ Bẩy

lúc này vừa giống vừa khác tối thứ Sáu hôm qua.
a. Giống tối thứ Sáu, vì nếu ai muốn Lên Tự Nói

thì chạm tay làm hiệu cho bạn trăm năm chứ không
nói kẻo bầu khí ồn ào, người khác khó Lắng Nghe
Tiếng Chúa trong lòng.

Còn bạn được chạm tới thì vì vợ chồng "nên một
thân xác" (Gen. 2:24), và vì "Sự gì Thiên Chúa liên
kết, con người không được phân ly" (Mt. 19:6) như
biểu ngữ treo trước mặt kia, nên xin vui lòng cầm tay
CTTTHNGĐ



26� MTN Sáng Thứ 7� Giữa Lòng Đời 573

nhau, cùng lên ngồi hiện diện chứ không cần nói vì
mình không muốn nói. Nhờ mình hiện diện mà bạn
thay đổi thì mình được lợi, thí dụ bạn ân hận vì nóng
tính, hoặc ân hận vì lải nhải, thì mình chỉ ngồi thôi mà
từ nay bớt cực khổ vì hết phải nghe những điều mình
không muốn nghe.

b. Khác tối thứ Sáu về những điều sau đây. Để quý
anh chị dễ thực hành, thì tôi xin anh "X" cùng với tôi
như một cặp Lên Tự Nói.
(Sáng nay tương đối cởi mở hơn tối hôm qua, nên
nếu Vị Hướng Dẫn cầm tay ai thì người đó thường
đứng lên. Tuy nhiên xin Vị HD:
(1). Cầu nguyện rất nhiều để được hồn nhiên thoải
mái trong cách thức mình "làm gương", model;
(2). Thực tập một mình, khi còn ở nhà để mình không
ngượng ngùng. Nếu mình ngượng ngùng thì khóa viên
cũng ngượng ngùng theo;
(3). Có óc quan sát để lựa đúng người cởi mở chứ
không khó tính.

(Sau khi Vị HD và anh "X" ngồi trên ghế trước Bàn
Thờ Thánh Giá thì Vị HD nói tiếp:)
*1. Tối hôm qua cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, nên
vợ chồng cùng đặt tay lên Tượng Thánh Giá.

Còn sáng thứ Bẩy này nói với nhau nhiều hơn, nên
cầm lấy tay nhau, rồi ai muốn nói thì nhìn Tượng
Chúa, cầu nguyện vắn tắt, đại ý: "Xin cho con khiêm
nhường Cảm ơn và Xin lỗi bạn trăm năm". Mình dễ
giảm bớt kiêu ngạo tự ái, "trần truồng mà không hổ
ngươi" (Gen. 2:25) là nhờ cầu nguyện như đã áp dụng
từ tối hôm qua.
*2. Sau lời cầu nguyện vắn tắt để Chúa hướng dẫn
thì vợ chồng quay thẳng vào nhau, cầm tay, và nhìn
mặt nhau. Rồi nói theo Ba Bậc Khiêm Nhường, tức
là "Bạn có Điều Hay, Mình đã cần nhờ, và Mình gây
đau khổ vô cớ".

Thí dụ (nhìn Tượng Chúa:) "Xin con con khiêm
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nhường Cảm ơn và Xin lỗi bạn trăm năm" (Xoay ghế
để vợ chồng đối diện nhau, nhìn thẳng bạn đời:)

"Em Kim yêu quý. Trước ngày cưới, anh làm nhiều
tiền hơn bây giờ, nhưng anh tiêu hoang phí hết. Từ
ngày chúng ta cưới nhau, em đã giữ gìn tiền bạc, lo
lắng chu đáo cho anh và các con, lại gửi về Việt Nam,
làm anh được khen là con trai có hiếu.

Vậy mà anh không nhận ra Điều Hay của em,
không biết rằng đã nhờ có em mà anh trở thành con
có hiếu!

Đã vậy, anh còn hành hạ em, nhiều lần gây đau
khổ vô cớ, làm em phải khóc thầm vì có người chồng
không biết thông cảm cho những cực nhọc của vợ!" v.v.

Nếu mình nói một điều mà tuôn trào ân hận xin
lỗi, thì cứ nói một điều đó chứ không cần đi hết cả
ba điều. Việc cần thiết là "cáo mình" chứ không cáo
người, khiêm nhường sửa mình chứ không kiêu ngạo
sửa người.
*3. Sau khi một người nói mà người kia không muốn
nói, hay sau khi hai vợ chồng đã nói, thì rất cần LÀM
cử chỉ "Choàng tay chữa lành - Healing Hugging".

Vì đây không phải là Khóa cho các người trẻ chưa
cưới, mà đa số cưới đã lâu, lòng "thương yêu gần gũi"
như nhàm chán, sống chung vì bổn phận hơn vì thân
mật, nên cần thực tập cho con tim rung động lại, theo
lời Kinh Thánh "trái tim thịt mềm Ta ban tặng, thay
thế trái tim chai đá trong lòng ngươi" (Ezekiel 36:26),
tương tự như tập thể dục để thuyên giảm bệnh cứng
bắp thịt do tuổi tác.

Có bốn loại cử chỉ, -thứ nhất là chạm tay chữa lành
(healing touching), như khi Chúa làm phép lạ cứu
chữa mẹ vợ thánh Phêrô (Mt. 8:15), hay cho người
mù được sáng (Mk 8:23). -Thứ hai là choàng tay xã
giao (social hugging), như khi chào đón ai, thường vỗ
nhẹ trên lưng. -Thứ ba là choàng tay vợ chồng (conjugal
hugging), như trong phòng riêng, thường đi theo
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cái hôn chân thật. -Thứ tư là choàng tay chữa lành
(healing hugging), giống như choàng tay xã giao,
nhưng giữ chặt chứ không vỗ trên vai. Như tên gọi
của loại choàng tay này, nếu giữ chặt trong ít phút
thì có hiệu nghiệm chữa lành những căng thẳng giữa
vợ chồng. Vì vậy ai ngần ngại thì cần dùng Ý Chí để
sưởi ấm tình cảm đã phai nhạt, bằng cách choàng tay
chữa lành thật tha thiết.

Xin quan sát cách thức anh "X" và tôi choàng tay
chữa lành làm mẫu.

[Vị HD cần tập dợt trước để lúc này mình và anh
X "Choàng tay Chữa lành" theo đúng những chỉ
dẫn trên đây].

Tâm lý chung, nhất là người Việt Nam, sẽ ngại
ngùng choàng tay - hugging, đặc biệt những cặp có
căng thẳng thường tránh né không gần gũi nhau, nên
lại càng ngần ngại không muốn choàng tay - hugging.
Khi mới tập thể dục thì bắp thịt bị ê ẩm, có khi còn
mỏi mệt hơn trước. Cũng vậy, khi Vị HD nói tới
hugging, thì có thể bị hoài nghi, phản đối. Vì đây là
việc cần thiết để hàn gắn tình cảm đã khô cằn, nên
nếu khóa viên không ưa thì càng phải khích lệ họ
làm. Muốn họ làm thì Vị Mời Tự Nói phải làm trước,
làm thánh thiện, làm hồn nhiên.

Có bầu khí thân mật giữa các cặp song nguyền
trên khắp thế giới là nhờ những thực tập để biểu lộ
"thương yêu gần gũi bằng việc làm", mà Choàng tay
chữa lành - Healing hugging là một trong những việc
làm cần thiết. Nếu Vị nào không thoải mái với những
thực tập này thì vì ích lợi cho khóa viên, nên nhường
cho Vị khác Hướng Dẫn chứ không tự ý hủy bỏ Đoàn
Sủng Chúa ban cho Chương Trình. Mấy trăm Khóa
ban đầu được ích lợi là do lm. sáng lập phối hợp giữa
tâm lý và đạo đức để khẩn mời khóa viên làm như
vậy.
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(12). 11:20-12:00  (40’):

*1. Mời gọi theo phương pháp Phân Biệt Thần
Loại của Thánh I-nha-xi-ô, để khóa viên tình nguyện
lên Xả Cõi Lòng.

[Nếu Vị Hướng Dẫn Tự Nói sáng thứ Bẩy khác
với Vị HD tối thứ Sáu thì cần đọc kỹ Tài Liệu Căn
Bản về Mời Tự Nói, nhất là về phần Phân Biệt Thần
Loại, chương 5 ở trên. Tuy sáng nay chỉ nhắc sơ qua
để khóa viên thực hành, nhưng nếu Vị HD không
đọc để cầu nguyện qua Ba Loại Tiếng Nói thì mình
hướng dẫn điều mình không biết rõ nên cũng không
thực hành theo cách thức của Chương Trình, giống
như "người mù dẫn người mù cả hai sa xuống hố" (Mt.
15:14).]

Đây là cách Vị HD làm Hoa Thiêng cho Khóa khi
khiêm nhường Đọc và Cầu Nguyện với những điều mà
mình ôn lại cho khóa viên. Sau khi đã áp dụng cho
bản thân việc Phân Biệt Thần Loại thì Vị HD nói
theo nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, cũng như tối thứ Sáu hôm qua,
giờ đây xin mỗi người:
(1). Ngồi yên lặng, thở đẫy buồng phổi mấy lần cho
cơ thể thoải mái;
(2). Nhắm mắt lại để ánh sáng thế gian tắt đi, nhờ
vậy mong ánh sáng thiêng liêng bừng lên;
(3). Lặp đi lặp lại cùng một câu như tối hôm qua.
Lặp thầm trong tâm trí, không thành tiếng, câu đó
là: "Thưa Chúa, con có cần lên không?" Sau khi hỏi
đi hỏi lại ít là dăm lần, thì LẮNG NGHE xem Chúa
dạy trong lương tâm mình thế nào?

Xin nhắc lại rằng khi hỏi như vậy thì có ba loại
tiếng trả lời.

Tiếng thứ nhất, nếu thấy như nóng người lên, bị
chạm tự ái, thì đó là tiếng của thần dữ, kiêu ngạo.
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Tiếng thứ hai, nếu thấy ngại ngùng vì lười hay vì mắc
cở thì đó là tính yếu đuối của con người.

Nếu nghe theo hai loại tiếng này thì tuy chưa phải
tội nhưng không có lợi.

Còn tiếng thứ ba là sự thúc đẩy êm đềm nhẹ nhàng,
muốn mình Lên Tự Nói để Xả Cõi Lòng, để được
Bình An nhờ Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin
lỗi, và Sửa lỗi.

Nhớ nhắm mắt lại để theo tiếng Chúa.
Như đã biết từ tối hôm qua, việc Tự Nói này rất

khó, nên đừng nghĩ rằng mình nhường cho người
khác lên, vì có ai lên ngay đâu! Lại nữa, đây là chữa
bệnh, nên khi mình bệnh thì cần đi cấp cứu ngay chứ
không thể trì hoãn, lấy cớ "nhường".

Từ giây phút này tôi kính trọng Tự Do và Trách
Nhiệm của từng người, nên không ép buộc ai phải
Lên Tự Nói, nhưng xin LẮNG NGHE trong lương
tâm. Nếu cảm thấy Chúa thúc đẩy thì vui lòng Lên.
Đứng lên! Nếu tôi mời thì đừng lên, nhưng Chúa thúc
đẩy thì xin Lên. Lên đi! Đức Lên! Nào! Ai Nghe
Tiếng Chúa thì Đứng Lên! Xin Lên!

*2. Khóa viên thực sự Xả Cõi Lòng, có Thánh
Gia chứng giám, để nói với bạn trăm năm rằng mình
Xin lỗi và Cảm Ơn, nghĩa là nhìn nhận bạn có hình
ảnh Chúa như mình.

[Việc giải thích số *2 đây và hai đoạn ngắn ở trên
(...việc Tự Nói này rất khó…), trích lại từ Tài Liệu
Hướng Dẫn Tự Nói của tối thứ Sáu:]

Cũng như tối hôm qua thứ Sáu, Vị Hướng Dẫn
sáng thứ Bẩy cần tận dụng mọi khả năng để khẩn
mời khóa viên Lên Tự Nói, vì tính tự nhiên sẵn ngại
ngùng, lại thêm tự ái, sợ mất danh dự, mất mặt, nên
rất khó lên. Về tâm lý, khi nhận rằng mình có sai lỗi,
có bệnh thì đã giảm bệnh một nửa, vì khiêm nhường
CTTTHNGĐ



578 V: MỜI TỰ NÓI TRONG KHÓA CB

nói ra thì đó là thuốc, là phương dược vạn linh để
chữa "bệnh" kiêu ngạo, bệnh nguyên tổ truyền lại.

Bình thường thì lúc đầu hầu như không cặp nào
lên, bầu khí ngột ngạt vì yên lặng. Để mang lại hồn
nhiên, Vị HD nói theo nội dung sau:

Xin quý anh chị cứ thoải mái, lam quen với sự trầm
tĩnh yên lặng. Sự trầm tĩnh này giúp mỗi người đi sâu
vào những ngóc ngách của tâm hồn mà đời sống
ồn ào hàng ngày ngăn cản, không để mình nhìn ra mình.

[Yên lặng hoàn toàn ít giây, rồi nói tiếp:]
Nhưng nếu Chúa thúc đẩy và nếu cảm thấy mình

cần phải Lên Xả Ra cho nhẹ bớt cõi lòng thì xin mời
Lên! Lên đi! Đứng lên!

[Nếu có người Lên thì tiếp giúp để vợ chồng bớt
ngại ngùng, nhất là khi chỉ một người muốn lên, còn
một người "đành lên" vì phải theo bạn trăm năm.

Vị HD cần cầu nguyện để "có hồn", có nội tâm,
sau đó cần thực tập trước để có giọng điệu tha thiết,
có lời mời gọi trôi chảy, biết lúc nào êm dịu và lúc
nào quả cảm. Cần biểu lộ TIN TƯỞNG, Xác Tín vào
lời mình mời gọi. Khóa viên cần thấy Vị HD có lý
luận vững mạnh nhưng chưa đủ, mà cần nhất là họ
cảm nghiệm được "hồn", xuất hồn, ý chí cương quyết
của Vị HD.]

**Việc Mời Tự Nói sáng thứ Bẩy thường dễ dàng
hơn tối thứ Sáu, tuy nhiên khóa viên vốn chưa thấm
nhiễm sâu đậm, cộng thêm vì có nhiều người nên có
nhiều trình độ tiếp nhận khác nhau. Đã vậy, nhiều
cặp rất "cứng lòng":

Loại thứ nhất, "cứng lòng" vì cho rằng mình "biết
hết rồi, những điều đang làm chẳng có gì mới lạ". Đây
là loại tri thức trừu tượng, ưa lý luận suông, dễ tranh
luận mà không làm.

Loại thứ hai "cứng lòng" do khô khan, đã lâu không
gần gũi thiêng liêng, nghĩ đến Chúa là tâm hồn giá
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lạnh như nước đá.
Loại thứ ba "cứng lòng" do vợ chồng căng thẳng,

có khi đã bỏ nhau, không thể hàn gắn liền ngay.
Nếu trong hai ngày mà những cặp thuộc loại này làm
hòa với nhau thì đó là ơn lạ Chúa ban.

Với những khó khăn như trên, Vị HD cần KIÊN
NHẪN, mời đi mời lại, mới hy vọng khóa viên có "trái
tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái
tim chai đá" (cf. Ezekiel 36:26). Vị HD là dụng cụ
Chúa dùng, là máng chuyển Ơn, nên máng cần trơn
tru để không ngăn cản Ơn Thánh, tức là tùy theo
Lòng Nhiệt Thành và sự Khôn Ngoan của Vị HD mà
khóa viên có Lên Tự Nói, có tiến triển hay không.
Ngoài ra, xin nhớ lời ở đầu tài liệu này, đó là "Vị
Hướng Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn
tiến của Khóa là diễn tiến chữa bệnh". Nên các giải
thích này cũng chỉ là một phần, còn phần quan trọng
là Vị HD cần tự trau dồi để mình khỏi bệnh thiêng
liêng và tâm trí, rồi giúp người khác cũng khỏi bệnh
như mình, tức là Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi,
Xin lỗi, và Sửa lỗi như mình.

Để khuyến khích vài cặp cuối cùng Lên Xả Cõi
Lòng thì Vị HD nói theo nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, tôi mời tối đa là hai cặp nữa.
Vậy xin nhắm mắt lại, lắng nghe trong tâm hồn, xem
Chúa thúc đẩy mình thế nào. Vì đây là chữa bệnh tâm
lý và thiêng liêng, tương tự như đi nhà thương khẩn
cấp, nên không thể nhường cho người khác lên thay.
Ai bệnh thì người đó Lên chữa mà thôi. Vả chăng rất
ít người Lên, nên nhắc lại là đừng nại cớ "nhường".
Một điều nữa, đó là có người chần chờ, đến khi hết
giờ thì lại ân hận rằng mình chưa lên. Cũng cần biết
rằng, nếu trong phòng ngay lúc này có nhiều Thiên
Thần Bản Mệnh nâng đỡ mỗi người, thì cũng có nhiều
quỷ xúi dục để ngăn cản mỗi người không lên, không
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gần gũi Chúa, không thay đổi tính tình.
Chỉ còn ít phút là chấm hết, chuyển sang mục khác.

Vậy xin Mời Lên! Lên đi! Đứng lên!
[Bình thường thì một, hai cặp sẽ lên. Nếu không

ai lên thì cũng chuyển sang mục chót].
*3. Cảm nghiệm vợ chồng khác biệt nhau, nên

cần LẮNG NGHE TẾ NHỊ với nhau.
Vị HD nói với nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, giờ đây là Cảm Nghiệm Cụ Thể

cuối cùng:
(1). Trước tiên, mời mỗi người nhắm mắt lại, xem

"Điều Ân Hận" nào lúc này mình Phản Tỉnh, thấy
điều đó hiện lên trong tâm trí? Người này Ân Hận
về "Nóng tính", người kia Ân Hận về "Lải nhải", hoặc
"Nghi ngờ, không tin tưởng nhau", hay là Ân Hận về
"Keo kiệt, giữ hết tiền"? "Ngoại tình"? "Đánh bạc"?
"Đánh vợ"?, v.v.

(2). Sau khi Cảm nghiệm thấy điều Ân Hận thì
hai vợ chồng cầm tay nhau, cung kính lên quỳ quanh
hai trong ba Bàn Thờ để Xả Ra với Chúa hay Đức
Mẹ về Điều Ân Hận đó. Thưa rõ, tức là nói to cho
mình nghe thấy điều mình thưa. Đừng ngại nói to,
đừng sợ người khác nghe thấy, vì họ cũng cần nói to
như mình. Nếu mọi người đều nói to thì Phòng Song
Nguyền này sẽ vang lên như khúc nhạc tha thiết Van
Nài!

Thí dụ nếu đến Bàn Thờ Thánh Giá trước, thì hai
tay đặt lên Bàn Thờ, mắt cung kính nhìn thẳng Thánh
Giá, thưa rõ: "Lạy Chúa, con thật ÂN HẬN vì con đã
nóng tính với bạn trăm năm từ ngày cưới đến giờ, 14
năm nay!".

Lần thứ hai, nếu đến Bàn Thờ Đức Mẹ hay Bàn
Thờ Thánh Gia thì cũng đặt hai tay lên Bàn Thờ và
lặp lại giống như vậy: "Lạy Đức Mẹ (hay ‘Lạy Thánh
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Gia’) con thật ÂN HẬN vì con đã nóng tính với bạn
trăm năm từ ngày cưới đến giờ, 14 năm nay!".

Hai điểm cần lưu ý:
Một là phải nói rõ con chứ không nói trống "... thật

ÂN HẬN vì… đã nóng tính". Lý do vì nếu muốn khơi
động ý chí thực hành thì phải cụ thể. Cũng vì lý do này
mà nếu mình tham dự Cuộc Rước hay cuộc biểu dương
để mình nhìn tận mắt những cánh tay vung lên, mình
nghe tận tai những tiếng hô to thì tinh thần mình dễ
dâng cao.

Thứ hai, cần đụng chạm tận tay để nếu có xúc giác
thì dễ đi tới xúc cảm, con tim thay đổi từ "chai đá"
sang "thịt mềm". Chúa Giêsu hiểu thấu nhu cầu "đụng
chạm tận tay" của con người, nên khi làm phép lạ thì
Chúa có sự đụng chạm này, thí dụ Chúa cứu chữa
bằng cách cầm tay bà mẹ vợ Thánh Phêrô (Mt. 8:15),
cầm tay em bé 12 tuổi (Mk. 5:40), hay là đụng chạm
tới quan tài để cho con bà góa thành Na-in sống lại
(Lk. 7:14), v.v.

Tóm lại, vợ chồng: (1). Cầm tay nhau; (2). Cùng
đi thẳng tới hai trong ba Bàn Thờ, quỳ đằng trước,
đằng sau, hay bên cạnh Bàn Thờ, cách nào cũng
được, miễn là đụng chạm tới Bàn Thờ; (3). Nói rõ
cho mình nghe thấy điều mình Ân Hận.

Nào! Quý anh chị Đứng lên! Rời khỏi chỗ. Tiến
lên các Bàn Thờ! Tiến lên!

Mở nhạc Thánh Ca để khóa viên Nói Ra mà không
ngượng ngập vì tiếng mình nói hòa lẫn với tiếng nhạc,
nên bớt căng mặc cảm bị người khác nghe thấy.

Vị Hướng Dẫn quan sát tường tận xem phản ứng
của khóa viên thế nào: (1). Nếu đa số dồn tâm lực
vào việc Nói Ra thì Vị HD yên lặng cầu nguyện cho
họ; (2) Nếu nhiều người không di chuyển, không cầu
nguyện, hay tuy lên nhưng khô khan, yên lặng, v.v.,
thì lựa lời để vừa có tiếng nhạc vừa nói khuyến khích
họ Nói Ra (Đó là lý do nên dùng máy thâu băng thật
nhỏ để tay mình có thể vừa cầm máy vừa cầm "micro"
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một lượt). Thí dụ Vị HD khuyến khích với nội dung
như sau:

Thưa quý anh chị, Chúa là Ngôi Lời chứ không
phải "ngôi câm", nên vui lòng Nói Ra! Nói Ra! Chúa
lại nhập thể, biến thành rất cụ thể cho con người nhìn
thấy, nghe được. Mà muốn nghe được thì cần Nói Ra!
Nói Ra! Xin quý anh chị Nói Ra! Nói Ra! v.v.

(3). Khóa viên về lại chỗ mình.
Dành khoảng dăm phút cho khóa viên "Nói Ra" ở

hai Bàn Thờ. Khi đa số đã lên các Bàn Thờ và đã
Nói Ra, thì Vị HD nhắc tiếp:

Thưa quý anh chị, sau khi đã cầu nguyện bằng cách
Nói Ra tại hai trong ba Bàn Thờ, thì về lại chỗ mình,
rồi: (1). kéo ghế để vợ chồng đối diện, nhìn thẳng
mặt nhau, bốn tay cầm lại với nhau; (2). Lặp lại cho
bạn đời nghe điều mình vừa Ân Hận trước hai Bàn
Thờ; (3). Sau đó LẮNG NGHE xem trong tâm hồn
mình có ý chí và cảm xúc nào; (4). Lại Nói Ra cho
bạn nghe cảm xúc mới này.

Tóm lại, sau khi đã Nói Ra với Chúa thì Nói Ra
giữa vợ chồng.

Nào! Xin Nói Ra giữa vợ chồng!
Thí dụ: "Em à, anh đã thưa với Chúa hai lần như

em đã nghe thấy, và lần thứ ba này, anh nói lại với
em để em CẦU NGUYỆN cho anh sửa đổi, đó là anh
(Cộc cằn? Đánh bạc? Đánh em?, v.v.).

Sau khi nói với nhau Điều Ân Hận như đã cầu
nguyện với Chúa thì vợ chồng nói với nhau bất cứ
điều gì, miễn là nhờ Xả Cõi Lòng mà hai người cảm
nghiệm được "thương yêu gần gũi" nhau HƠN.

Vốn để nhạc cho khóa viên dễ Nói Ra với nhau.
Vị HD cần tinh ý quan sát. Nếu cặp nào hững hờ thì
đến kéo ghế giúp họ "thương yêu gần gũi" lại với
nhau. Bầu khí lúc này đúng là "Giữa Lòng Đời" khác
nhau. Cặp thì cười, cặp thì khóc, cặp ngồi ưỡn lưng
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ra sau, cặp chồm về trước, choàng tay chặt, v.v.
Nếu khoảng nửa tiếng trước đây không cương

quyết giúp khóa viên "Choàng tay chữa lành, Healing
hugging" thì lúc này họ dễ dửng dưng, khô khan, giá
lạnh, ít biểu lộ tâm tình, không theo gương "Ngôi Lời
đã hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng
ta" (Jn. 1:14). Nếu không khuyến khích khóa viên biểu
lộ theo gương Chúa thì Vị HD không giúp khóa viên
tiến tới "trời mới, đất mới" (KH. 21:1), vì họ vốn còn
"trái tim chai đá", chứ không phải "trái tim thịt mềm"
như Chúa Thánh Thần linh ứng qua tiên tri Ezekiel.

Vị Hướng Dẫn nói tiếp:
Để kết thúc sáng thứ Bẩy, xin mỗi cặp cầm lấy tay

giữa vợ chồng mà thôi. Tất cả cùng tiến lên, vây
quanh Bàn Thờ Đức Mẹ. (Để giây lát cho mọi người
di chuyển, rồi nói tiếp:)

Với quý anh chị trợ nguyền, xin hình dung mỗi
người như thủy thủ lành nghề, lên bao quanh thành
vòng bên ngoài để che chở các khóa viên như những
hành khách chưa quen sóng biển.

(Khi mọi người đã đứng quanh Bàn Thờ Đức Mẹ
thì Vị HD nói tiếp:)

Chúng ta tưởng tượng như ở chung trên một
thuyền, cần xê xích cho cân kẻo chìm. Vậy mỗi người
đứng giãn ra đôi chút để không quá sát hay không
quá xa nhau, nhờ vậy chút nữa khi khóa viên Cảm
Ơn Đức Mẹ thì trợ nguyền dễ yên lặng đặt tay chữa
lành trên người đang nói.

(Sau khi chuẩn bị như trên thì Vị HD nói tiếp về
nội dung khóa viên cần làm:)

Thưa quý anh chị khóa viên, mỗi người sẽ BỘC
PHÁT lời CẢM ƠN ĐỨC MẸ. Thí dụ một người nói:
"Con Cảm Ơn Mẹ vì vừa rồi bạn đời nói với con
rằng…" Đây là cách PHẢN CHIẾU LẠI điều bạn đã
nói với mình. Nhờ PHẢN CHIẾU này, nhất là NHỜ
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ƠN ĐỨC MẸ mà mình ghi nhớ điều bạn đã nói, đồng
thời giúp bạn thực hành điều vừa nói. Vì "mỗi lúc
một việc", mà lúc này cần PHẢN CHIẾU lại điều bạn
đã nói, do đó cần giữ ĐÚNG CHỦ ĐỀ LÚC NÀY chứ
không lạc đề sang điều khác.

Nào! Người trước người sau, mỗi người đều sốt
sắng thưa "Con Cảm Ơn Mẹ vì vừa rồi bạn đời nói
với con rằng…"

(Vị HD có thể cầm micro đi một vòng, đặt máy
vào miệng ai thì người đó thưa "Con Cảm Ơn Mẹ vì
vừa rồi bạn đời nói với con rằng…". Khi có khoảng
mươi người Cảm Ơn Đức Mẹ thì than thở chung Lời
Nguyện Tát ba lần như sau:)

"Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Giữa Lòng
Đời, xin cho con biết Lắng Nghe và Tế Nhị với bạn
con" (lần III thêm:) "Amen".

[Nếu Vị HD là giáo dân mà có Linh Mục hiện
diện, hay Vị HD là LM thì chính ngài, hoặc mời LM
khác đang hiện diện, dâng Lời Nguyện Bộc Phát và
Ban Phép Lành trước khi than thở Lời Nguyện Tắt
như trên, nhưng Vị LM cần đã ở trong Phòng Song
Nguyền, đã rung cảm những thực tế xảy ra cho khóa
viên sáng nay].

Nếu làm hết các điểm gợi ý trên đây trong khi chưa
hướng dẫn nhiều lần, còn thiếu kinh nghiệm của sáng
nay, thì sẽ THIẾU GIỜ. Do đó Vị HD cần quan sát
Vị tiền nhiệm, cùng làm phụ, thực tập trước để
ĐÚNG GIỜ. Nếu thiếu giờ thì cắt bỏ kẻo thâm lạm
vào thời giờ ban chiều. Nhưng nếu cắt bỏ thì thiệt
hại cho khóa viên, nên một lần nữa, cần thực tập và
sắp xếp trước để thiếu giờ thì bỏ phần ít quan trọng.

Giữ Đúng Giờ cũng là cách tạo Bầu Khí thân mật
để khóa viên dễ thay đổi. Không có Bầu Khí Cởi Mở
thì họ ít Xả Cõi Lòng, Khóa không mang lại ích lợi
thực tế.

Ăn trưa.🔲CTĐ
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Chương 27
Mời Tự Nói Chiều Thứ Bẩy:

HÒA GIẢI LÀ THỨ THA, XIN LỖI
**Lưu Ý: Xin Dừng! Vui lòng đọc lại trang

533-534 trước khi đọc tiếp, vì cần biết rằng Vị Hướng
Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của
Khóa là diễn tiến chữa bệnh. Nếu không biết rõ hai
điều này mà đọc những hàng dưới đây thì có thể làm
hại cho mình và cho khóa viên,

Khẩn Thiết: Cần đọc ba tài liệu kể tên dưới đây
TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư về Mời Tự Nói trong
Chiều Thứ Bẩy. Dẫu có lý do chính đáng như bận
việc bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể
ĐỌC và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin tự ý
tạm ngưng, nhường cho người khác Mời Tự Nói lần
này rồi mình sẽ Mời lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước
khi đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
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TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Chiều
Thứ Bẩy mình Mời Tự Nói, chương 16. Nếu không
ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh thì mình dựa
vào sức mình hơn vào sức của Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin tha thiết mời LÀM theo những điều
chia sẻ đây. Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh
Quý vị đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên
có thể không ưa. SAU KHI đã đọc ba tài liệu trên thì
xin đọc tiếp.

Tài liệu Mời Tự Nói cho Chiều Thứ Bẩy gồm các
mục như sau:

I. Thời giờ chiều thứ Bẩy;
II. Tâm lý khóa viên chiều thứ Bẩy;

III. Mời Tự Nói trong Thánh Lễ Hòa Giải.

I. THỜI GIỜ CHIỀU THỨ BẨY

Việc làm thì nhiều mà thời giờ thì chỉ có từ 1 giờ
30 đến 5 giờ 30, tức 4 tiếng. Thật ra thời giờ này lệ
thuộc vào giờ ăn trưa, vì nơi ăn lúc 12 giờ, nơi lúc 12
giờ 30. Nếu ăn lúc 12 giờ 30 thì bắt đầu sớm nhất là
1 giờ 45, các việc như sau:
1. 1:45 - 2:00 (15’): Giải nghĩa về Huy Hiệu Tình Yêu;
2. 2:00 - 2:20 (20’): Kinh Thánh làm Nền Tảng;
3. 2:25 - 3:40 (1:15’): Diễn Giải cho ba mục

khác nhau;
4. 3:40 - 4:00 (20’): Giải lao để thực tập

Ý Chí Tự Chủ;
5. 4:00 - 4:15 (15’): Hướng dẫn việc Đền Tội

theo Đoàn Sủng của Chương Trình;
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6. 4:15 - 4:45 (30’): Xưng Tội
(tùy theo số người xưng tội nhiều hay ít);

7. 4:45 - 6:00 (1:15’) (thường dài hơn 1:15’, tùy theo
nhiều hay ít khóa viên "Dâng Của Lễ Tha Thứ và Xin
Lỗi"):

Lễ VÀ Dâng Của Lễ Tha Thứ [cần dành nhiều
thời giờ cho những ân hận thâm sâu nhất thường xảy
ra trong Phần Dâng Của Lễ].

Tổng cộng cần trên 4 giờ, đó là không kể thời giờ
chuyển tiếp từ phần này qua phần khác. Vậy xin mỗi
Vị rất ý thức về thời giờ, kẻo mình thêm một phút là
việc kế tiếp thiếu một phút.

Điều cần thiết không phải chỉ là nói, mà cần thời
giờ tạo BẦU KHÍ để Khóa viên suy nghĩ, thấm nhiễm,
rồi Xả Cõi Lòng Ra, nhờ vậy từ kiêu ngạo chuyển
thành khiêm nhường, trước tự ái không xin lỗi, nay
ân hận xin lỗi, v.v.

II. TÂM LÝ KHÓA VIÊN
Chiều thứ Bẩy các khóa viên tương đối cởi mở, đi

vào chiều sâu nhờ đã cảm nghiệm chiều Thứ Sáu và
sáng nay. Tuy nhiên những tháp ngạo nghễ chồng
hách dịch, vợ tự ái, những uất ức bên vợ, bên chồng,
v.v., thường chưa sập đổ, nên cần "Mời Tự Nói" bằng
khiêm nhường cầu nguyện nhiều hơn là chỉ tin vào
lời mình nói suông.

Khung cảnh thể lý chiều Thứ Bẩy rất buồn ngủ vì
đêm Thứ Sáu ngủ trễ, tâm trí sáng nay lại vật lộn với
những biến chuyển nội tâm, cộng thêm vừa ăn no
nặng bụng. Thân xác ngồi trong phòng nhưng tâm trí
quay lại quá khứ vì những chiến đấu, nửa muốn xin
lỗi, nửa còn đổ lỗi, muốn bạn đời thay đổi chứ "tôi
không có gì phải đổi", v.v. .

Khi thân xác mệt mỏi, tâm thần chiến đấu, thì cách
lẩn trốn là ngủ. Vậy trách nhiệm của Vị Hướng Dẫn
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không phải chỉ trình bày mà còn cần chống ngủ, liệu
sao vốn đúng đề tài, những điệu bộ, giọng nói, tiếng
dùng, v.v., làm cho Khóa viên thấy hấp dẫn, nên buồn
ngủ mà cứ muốn nghe, Nói vậy không có nghĩa là bắt
Vị Mời Tự Nói thành thần đồng, nhưng cần ý thức
trước, để một đàng không trách Khóa viên ngáp ngủ,
đàng khác mình cần cố gắng thêm để bớt buồn ngủ.

Điều thật cần thiết nữa, đó là Vị MTN cần gợi ý
để Khóa viên có đường lối, rồi họ tự tìm hiểu lấy, chứ
không thể "dạy" mọi điều vì ai cũng bị giới hạn về
thời gian eo hẹp, về kiến thức chưa đủ, về hoàn cảnh
ít thuận lợi, v.v, Xin nhớ câu: "Nếu cho tôi MỘT con
cá thì tôi ăn được MỘT bữa rồi lại thiếu thốn. Nhưng
nếu chỉ cho tôi biết PHƯƠNG PHÁP bắt cá thì tôi no
ấm từ đời này sang đời kia".

III. "MỜI TỰ NÓI" TRONG
THÁNH LỄ HÒA GIẢI

Việc Tự Nói trong Chiều Thứ Bẩy là Đoan Nguyền
Tha Thứ và Xin Lỗi khi Dâng Của Lễ trong Thánh
Lễ Hòa Giải, vì vậy rất cần Linh Mục Mời Tự Nói
trong Buổi này. Thật ra mong có Linh Mục là Vị Mời
Tự cho Toàn Khóa chứ không chỉ chiều thứ Bẩy thôi.

Thánh Lễ chiều thứ Bẩy có ba phần, đó là phần
Truyền Phép như thường lệ, phần hướng dẫn đọc
Sách Thánh và Bài Giảng Chuyên Biệt, và phần thứ
ba là Mời Dâng Của Lễ.

Có thể mời ba Linh Mục, để Vị I làm Chủ Tế từ
Kinh Tiền Tụng tới hết Lễ; Vị II hướng dẫn Bài Sách
Thánh và Giảng Thuyết cũng như các phần khác của
Thánh Lễ, với nội dung chuyên biệt của Thánh Lễ
này; Vị III mời Dâng Của Lễ bằng những Đoan
Nguyền Tha Thứ và Xin Lỗi.

Khi thiếu Linh Mục thì cũng cần hai vị, để một vị
Chủ Tế và một vị Giảng Thuyết. Thật ra, phân chia
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cách nào cũng được miễn sao ích lợi cho khóa viên
và dễ dàng cho Linh Mục, trong khi ngài còn nhiều
Mục Vụ khác.

Khi không thể được thì cử hành Thánh Lễ ở nơi
được phép, còn khi có thể được thì nên cử hành
Thánh Lễ chiều nay tại Phòng Song Nguyền, vì khóa
viên đã quen Xả Cõi Lòng ra tại đây, nếu chuyển đi
nơi khác thì ít người lại có thể ngại ngùng. Ngoài ra,
trợ nguyền cũng quen bật và tắt đèn trong Phòng
Song Nguyền vì đã làm mấy Buổi rồi.

Sau khi Giải Tội (như hướng dẫn trong Tài Liệu
Giảng Huấn của chiều thứ Bẩy) thì Linh Mục có thể
vào ngay Thánh Lễ với Kinh Vinh Danh hay với Lời
Nguyện Đầu Lễ, vì Phần Thống Hối là Bí Tích Giải
Tội ở trên.

Về Lời Nguyện Đầu Lễ, sau khi Linh Mục đọc
trong Sách Lễ và trước câu kết "Vì Danh Chúa
Giêsu...", thì Ngài đọc tiếp như sau:

Lạy Chúa là Đấng Thương Xót, Chúa sẵn sàng
tha thứ khi một người ăn năn hối cải, và tha thứ từng
cá nhân cụ thể chứ không tha mông lung mơ hồ. Như
khi Chúa cho MỘT ông La-da-rô ra khỏi mồ mà không
nói trống ngoài nghĩa địa để ai muốn sống lại tùy ý
(Jn. 11). Hoặc MỘT phụ nữ ngoại tình được Chúa
phán: "Ta cũng không lên án chị. Chị hãy đi và đừng
phạm tội nữa" (Jn. 8:11). Hay MỘT kẻ trộm được Ơn
Lành: "Hôm nay anh ở trên Thiên Đàng với Ta" (Lk.
23:43).

Trong Thánh Lễ Hòa Giải này, xin cho mỗi người
chúng con cũng làm theo gương Chúa đã làm, đó là
hòa giải với MỘT người rõ rệt, như con sẽ điện thoại,
hay lái xe tới nhà, dẫu phải nhục nhã thì con cũng xin
lỗi bố vợ, mẹ chồng, hay người làm chung sở, v.v..

Tha thứ và xin lỗi cụ thể như vậy là việc "nói dễ
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làm khó", nên chúng con xin Ơn Khiêm Nhường và
Ý Chí Cương Quyết, để mỗi người đủ Can Đảm thực
hành. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Kitô...
Amen.

A. Hướng Dẫn Đọc Sách Thánh
Sau Lời Nguyện Đầu Lễ, mọi người đã ngồi thì

Chủ Tế hay Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như
sau:

Thưa quý anh chị, Bài Đọc I có sẵn trong xấp Tài
Liệu Kinh Thánh đang dùng. Vậy xin mở trang (3,
v.v). Bài này trích Thư I Thánh Phaolô gửi Tín Hữu
Thessalonica, chương 5 (Ngưng giây lát để mở tài liệu.
rồi nói tiếp:) Xin chuẩn bị đọc chung. Bắt đầu (Mọi
người cùng đọc).

Khi đọc hết thì Vị Hướng Dẫn nói tiếp:

Chúng ta vừa đọc xong theo Luật Phụng Vụ, nhưng
ít người thay đổi đời sống vì chưa kịp thấm nhiễm,
trong khi "nhân đức là do thói quen, mà thói quen là
do lặp đi lặp lại". Vậy xin lặp đi lặp lại như sau:
1. Trước tiên, xin mỗi người yên lặng NHÌN VÀO BẢN
VĂN (yên lặng giây lát);
2. Thứ hai, mỗi người LỰA MỘT CÂU NGẮN, chừng
4, 5 chữ (yên lặng giây lát);

Nếu mắt đang nhìn một câu CÓ Ý NGHĨA (nhiều
người nói lên những câu vô nghĩa, thí dụ người này
nói "Giuđa ra ngoài thắt cổ", người kia nói tiếp "Hãy
đi và làm như vậy!);
3. Nhắm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh, dồn chú ý để
LẶP ĐI LẶP LẠI câu mình vừa chọn. Lặp thầm trong
trí, không thành tiếng ra ngoài (yên lặng giây lát);
4. NÓI LỚN câu mình đã lựa để mọi người cầu nguyện
cho mình, rồi khi người khác nói thì mình cũng cầu
nguyện cho người.
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5. Khi một người nói thì mọi người LẮNG NGHE, rồi
yên lặng chút đỉnh, sau đó người khác lại nói lớn,
nghĩa là người sau không nói dính liền với người
trước.

Nếu hai người nói trùng một lượt, thì khi một người
nói xong, người kia nhớ nói tiếp, kẻo không ai dám
nói.

[Giọng của Vị Hướng Dẫn cần xác tín, phấn khởi,
từ "trong ruột nói ra". Nếu Vị HD nói lạnh nhạt thì
tuy có nói nhưng không tạo được bầu khí cương
quyết, không giúp tăng thêm ý chí thực hành nơi khóa
viên]

Nào! Xin mỗi người nói lớn lên câu mình đang
tâm niệm! Xin bắt đầu! Vâng, bắt đầu!

[Thời giờ dành cho việc hướng dẫn Bài Đọc I
khoảng 10 phút. Rất cần để ý đến thời gian, kẻo việc
quan trọng tiếp sau bị thiếu giờ. Vị HD mời tiếp:]

Alleluia và Câu Xướng trước Phúc Âm là câu 16,
17, và 18 trong Bài Đọc I này. Xin nhìn vào ba câu
trên, và đứng lên (Ngưng giây lát để mọi người đứng,
rồi hát:)

Alleluia, Alleluia, Alleluia. 16 Hãy luôn luôn vui
vẻ. 17 Cầu nguyện không ngừng. 18 Bất kỳ việc nào
cũng tạ ơn, đó là Thánh Ý Thiên Chúa ngỏ cùng anh
em hết thảy. Alleluia, Alleluia, Alleluia (Hát hay bỏ
Alleluia tùy Mùa).

[Chủ Tế hay một Linh Mục đọc Phúc Âm theo
Thánh Mát-thêu, đoạn 5, có sẵn trong Tài Liệu Kinh
Thánh cho khóa viên. Đọc xong thì Vị Hướng Dẫn
hay Vị Giảng Thuyết tiếp tục như dưới đây]
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B. Giảng Thuyết về
Hòa Giải Là Tha Thứ, Xin Lỗi

Xin quý anh chị nhìn tiếp vào bản văn (Yên lặng
giây lát để khóa viên nhìn vào đoạn Kinh Thánh, sau
đó nói:)

Trong mọi Lễ, xin các anh chị cũng nhìn tiếp vào
Lời Chúa như đang làm đây, kẻo đã dự nhiều Lễ mà
ít thuộc Lời Chúa, nên cũng ít thay đổi đời sống.

Riêng cho Lễ Hòa Giải này, cần thuộc câu 23 và
24, tức là hai câu đã gạch dưới.

Xin mỗi người tiếp tục đứng và đọc thầm một lần
câu 23 và 24. Đọc xong thì tự ý ngồi xuống chứ tôi
không mời. Ngồi xuống rồi thì nhắm mắt lại, nhớ xem
mình đã thuộc hai câu trên tới đâu. Khi mọi người
đã ngồi thì tôi sẽ nói tiếp.

[Yên lặng để khóa viên đọc lại một lần. Người ngồi
trước người ngồi sau. Nếu Khóa có 40 người tham
dự, thì có dăm người lúng túng, hỏi nhau rì rầm. Vị
HD cần tỉnh táo để giữ bầu khí thâm trầm, Mỗi Khóa
phản ứng khác nhau vì các cặp khác nhau, nên Vị
HD cần thích ứng cho hợp với Khóa mình đang
hướng dẫn. Nếu khá lâu mà còn người đứng thì mời
họ ngồi và nói tiếp:]

Mục đích việc sắp làm là để chúng ta nhìn nhận
mình yếu đuối, còn sai lỗi, nên cần tha thứ sai lỗi của
người khác. Trước tiên, xin vốn cầm tờ Kinh Thánh
nhưng ngẩng mặt lên nhìn tôi, tạm thời không nhìn
vào tờ Kinh Thánh nữa.

Để khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của mình,
thì cần lắng nghe để trả lời. Tôi sẽ đọc lại câu 23 và
24 hai lần, một lần đọc đúng và một lần đọc sai. Sau
mỗi lần tôi đều hỏi "Ai bảo tôi đọc đúng thì giơ tay",
rồi hỏi tiếp "Ai bảo tôi đọc sai thì giơ tay".

Nào! Chú ý để nghe tôi đọc lần thứ nhất: "Vậy,
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nếu khi nào ngươi dâng của lễ trên bàn thờ mà sực
nhớ ra ngươi có điều bất bình với anh em, thì hãy để
của lễ ngươi trước bàn thờ, đi làm hòa cùng người
anh em đã, rồi ngươi hãy đến dâng của lễ".

Vì đây là trong Thánh Lễ, nên xin mỗi người hồn
nhiên nhưng nghiêm trang (Cần chuẩn bị tâm lý
trước vì sẽ có tiếng xầm xì, người này nghiêng qua
người kia khi Vị HD đặt câu hỏi). Vả chăng, Chúa
chúc "Bình an dưới thế cho người lòng ngay" chứ
không phải cho người thông minh. Vậy xin trả lời vì
lương tâm ngay lành chứ không vì mình tài giỏi, nhớ
nhiều.

Xin lắng nghe. Đây là câu hỏi số #1:
— Ai bảo tôi vừa đọc ĐÚNG Phúc Âm, thì GIƠ TAY!
(Nếu hỏi với giọng yếu ớt thì ít người chú ý, nên cần
hỏi mạnh dạn. Cá nhân dễ chịu ảnh hưởng của người
xung quanh, và đa số tưởng rằng điều xảy ra trước là
đúng, nên họ giơ tay không phải vì đã nghe rõ, mà
chỉ vì cách thức đặt câu hỏi. Do đó nhiều người giơ
tay cho rằng Vị HD Đọc Đúng trong khi sự thật là
Đọc Sai!).

Vị HD nói tiếp:
— Tôi hỏi lần thứ hai: Ai bảo tôi ĐỌC SAI thì GIƠ TAY!

Lác đác ít người giơ tay.
Vị HD nói tiếp:

— Như đã nói, mục đích việc đang làm là giúp mỗi
người cảm nghiệm thấy mình yếu đuối nên cũng
quảng đại với sự yếu đuối nơi người khác, do đó mình
tha thứ và xin lỗi chứ không cố chấp tự ái. Vì vậy
cần thành thật chứ không tranh thắng, khoe mình
nhớ nhiều, trả lời đúng.

Bây giờ tôi đọc lại lần thứ hai câu 23 và 24, rồi
cũng hỏi xem đọc đúng hay sai.

Xin lắng nghe! Tôi đọc: "Vậy nếu khi nào ngươi
dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ ra có người anh
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em bất bình với ngươi, hãy để của lễ ngươi trước bàn
thờ, đi làm hòa cùng người anh em đã, rồi ngươi hãy
đến dâng của lễ".

Ai bảo tôi ĐỌC ĐÚNG thì GIƠ TAY! (Tâm lý chung
là nếu lần trước đã giơ tay mình đúng thì lần sau
phỏng đoán rằng sai. Sau đó Vị HD nói tiếp:)
— Bây giờ tôi đọc lần II câu 23 và câu 24, xin lắng
nghe để xem lần này tôi đọc đúng hay sai Phúc Âm.

Nào! Xin lắng nghe: "Vậy nếu khi nào ngươi dâng
của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ ra anh em có điều bất
bình với ngươi, hãy để của lễ ngươi trước bàn thờ,
hãy đi làm hòa cùng người anh em đã, rồi ngươi hãy
đến dâng của lễ"

Tôi hỏi này!
— Ai nghĩ rằng tôi ĐỌC ĐÚNG, xin GIƠ TAY!
(Đợi giây lát. Bầu khí dễ ồn ào. Có người lại muốn
hỏi nữa. Vị HD cần làm ngơ kẻo lạc đề, nhắc lại rằng
đây chỉ là một cách để thấy mình yếu đuối, còn mục
đích của Lễ này là tha thứ và xin lỗi chứ không phải
tranh luận xem ai nói đúng hay sai. Sau đó hỏi lần
chót:)
— Ai bảo tôi ĐỌC SAI thì GIƠ TAY!

[Vị HD kết luận:
Thưa quý anh chị, việc làm cụ thể này cho thấy khi

tôi đọc sai thì nhiều người giơ tay bảo đúng (hoặc khi
đọc đúng lại cho là sai, tùy mỗi Khóa và tùy hoàn
cảnh mà giải thích, miễn sao đạt được mục đích sắp
nói tới). Như vậy chứng tỏ chúng ta yếu đuối. Tuy
điều sai lỗi khác nhau, nhưng không ai tránh khỏi
sai lỗi. Hôm nay người khác lỗi điều nhỏ thì ngày mai
mình có thể lỗi điều đáng tiếc hơn nữa.

(Giọng của Vị HD cần rất tha thiết, thành thật:)
Vậy trong Thánh Lễ này, mỗi người cần tha thứ cụ
thể cho MỘT người rõ rệt.

Bây giờ chúng ta áp dụng bài Phúc Âm vừa đọc
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vào MỘT trường hợp cụ thể, thí dụ chồng nóng giận,
gạt ly cà phê nóng hổi vào vợ, bị phỏng da mặt.

Như vậy theo Đức CÔNG BẰNG thì ai phải xin lỗi
ai? (Lý do cần đặt câu hỏi để khóa viên trả lời, vì đó
là cách tạo bầu khí thích hợp, chuẩn bị cho họ dễ Tự
Nói. Khi đặt câu hỏi thì nhiều người trả lời:)
— Chồng phải xin lỗi vợ (Vị HD tỏ ra nhiệt thành,
hăng say:)
— Nói "công bằng" tức là nếu chồng không xin lỗi thì
chồng có tội, ít là tội nhẹ.

Nhưng theo Phúc Âm vừa đọc, thì Chúa dạy phải
tiến tới BÁC ÁI chứ không chỉ dừng ở Công Bằng mà
thôi: "Khi anh em bất bình với ngươi thì ngươi hãy đi
làm hòa trước rồi hãy đến dâng của lễ", tức là xin lỗi
trước rồi làm việc đạo đức sau.

Vậy muốn Bác Ái như Chúa dạy thì ai cần xin lỗi
ai? (Một số khóa viên trả lời:)
— Vợ phải xin lỗi chồng. (Vị HD giải thích:)
— Gọi là bác ái, vì nếu vợ không xin lỗi thì vợ không
có tội vì vợ không có lỗi. Nhưng để bác ái chân thật thì
cần tự xét xem mình đã "yêu thương gần gũi" theo
Đoàn Sủng của Chương Trình tới mức độ nào, chứ
không bắt bẽ xem ai có tội hay vô tội. Vô tội mà vợ
chồng căng thẳng thì đời sống vốn cơ cực.

Vậy trong Thánh Lễ này, mỗi người cần làm theo
gương Chúa, đó là Chúa vô tội mà Ngài tha thứ cho
người có tội: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng
lầm chẳng biết" (Lk 23:34), hay là Chúa phán với
người trộm lành: "Hôm nay người ở trên Thiên Đàng
với Ta" (Lk 23:43)

Bây giờ mỗi người sẽ DÂNG CỦA LỄ bằng cách
tha thứ hay xin lỗi MỘT người cụ thể chứ không mông
lung. Để thực hiện việc Dâng Của Lễ Cụ Thể này, thì:

Trước tiên, mỗi người đặt tay trái lên trên tay phải
của mình, tượng trưng đó là đĩa và chén thánh, tiến
CTTTHNGĐ
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dâng của lễ là MỘT người mà mình không ưa. Người
đó có thể là bạn đời đang ở bên cạnh, hay bố chồng,
mẹ vợ, người làm trong hãng, v,v., như đã nhắc tới
trong Lời Nguyên Đầu Lễ (Giọng của Vị HD cần rất
nhiệt thành thì mới có thể tạo bầu khí sốt sắng cho
khóa viên. Vị HD cần "nói" bằng nhiệt huyết của
Niềm Tin sắt đá).

Bây giờ xin RỜI KHỎI ghế! Từng cặp tiến ra, vây
xung quanh Bàn Thờ! Khi "yêu thương" Chúa thì
muốn "gần gũi" Chúa, như Đoàn Sủng của Chương
Trình là "yêu thương gần gũi".

Xin quý anh chị khóa viên đứng thành vòng tròn
ở trong, và trợ nguyền đứng thành vòng tròn ở ngoài,
đúng là "yêu thương gần gũi" nhau (Chắc hẳn có Vị
không ưa lặp đi lặp lại như điệp khúc "yêu thương
gần gũi", nhưng sau Khóa, mọi hình ảnh sẽ phai mờ,
trừ một vài điều mà trong Khóa họ cứ nghe đi nghe
lại. Vậy cần lặp đi lặp lại Đoàn Sủng của Chương
Trình, miễn sao khóa viên còn chấp nhận, tuy lúc này
có thể "tưng tức").

Nào! Xin mỗi người rời khỏi chỗ! Nhanh nhẹn tiến
lên! Không cần theo trật tự nào cả, miễn là gần gũi
xung quanh Bàn Thờ!

C. Mời Dâng Của Lễ Là
Tha Thứ và Xin Lỗi

Khi khóa viên và trợ nguyền đã vây quanh Bàn
Thờ rồi thì Vị HD nói theo nội dung như sau:

Trên Bàn Thờ đã sẵn Của Lễ là Bánh và Rượu,
nhưng đó là Của Lễ của Chúa và của Hội Thánh, mà
chưa có Của Lễ riêng của bản thân mình. Nếu muốn
Thánh Lễ ích lợi nhiều cho mình thì còn cần Của Lễ
của chính mình nữa.
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Khi nói ra Của Lễ thì phải nói THÀNH THẬT, chủ
tâm để THAY ĐỔI mình, chứ không chỉ muốn thay đổi
người mà thôi. Và cần nói ra MỘT người cụ thể chứ
không nói tổng quát mông lung.

Có hai phần, đó là TẢ Của Lễ, và DÂNG Của Lễ,
chứ không "van xin". Xin không xấu nhưng mỗi lúc
một việc, nếu lái xe thì không ngủ, và nếu ngủ thì
không lái xe tuy cả hai đều cần. Của Lễ mình dâng
có thể là bất cứ ai, nhưng chỉ MỘT NGƯỜI thôi. Nhắc
lại: Người đó có thể là bà dì đã chết, nàng dâu, chàng
rể, con trai hay con gái bỏ nhà đi, hoặc mẹ vợ, cha
chồng, hay chính bạn đời bên cạnh, v.v.

TẢ là nói thực tế đã xảy ra. Nói một cách khách
quan chứ không đổ lỗi, không lên án.

Còn DÂNG là nói việc mình quyết định làm để sửa
chữa thực tế đã xảy ra. Như vậy "Dâng" là quyết định
mình chịu cực khổ để tha thứ hay xin lỗi, như chấp
nhận bị chạm tự ái, phải hạ mình xuống để đi tới nhà,
viết thư, hoặc điện thoại, cất lời nói trước, v.v.

Thí dụ Dâng Của Lễ là mẹ vợ, thì "Tả" và "Dâng"
chứ không "Xin" như sau:

Lạy Chúa, Của Lễ con Dâng là mẹ vợ con. (Tả:)
Bà sống chung với vợ chồng con từ bốn năm nay.
Nhưng đã gần ba năm con không nói chuyện với bà
(chỉ tả việc đã xảy ra mà không kết luận sai hay đúng).
Nếu bà ở đằng trước thì con ra đằng sau. Hai người
sống chung trong một nhà mà lủi thủi như hai bóng
ma.
(Dâng:) Con quyết định chiều mai khi về, việc đầu
tiên là con chào hỏi và xin lỗi mẹ. Dẫu phải xin lỗi
nhiều lần thì con cũng cương quyết làm để mẹ vui,
vợ vui, và con cũng vui.

[Giọng của Vị HD cần thật chân thành:
Nào! Xin mỗi người lấy ý chí và khiêm nhường

để Dâng Của Lễ! Xin cất tiếng lên!
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Nói ra lòng tha thứ và xin lỗi của mình? Vâng, cất
tiếng lên!

[Lúc đầu thường e ngại, nên Vị HD cần nhẫn nại và
mời gọi mọi người cùng nhẫn nại.

Nếu không ai nói thì Vị HD cần tỉnh táo, khéo léo
nhìn thẳng mặt, tiên đoán ai là người muốn nói nhưng
ngập ngừng, rồi liệu cách tới gần, có khi hơi gật đầu,
hoặc yên lặng để micro hơi sát vào miệng người đó,
v.v. Khi Vị HD có cách thức kính trọng và tha thiết
thì giúp cho khóa viên dễ cởi mở.

Có hai lần khóa viên Xả Cõi Lòng nhiều hơn, đó
là trong Thánh Lễ Hòa Giải này, và sáng mai, Chúa
Nhật, khi lên Đoan Nguyền trước Tượng Đức Mẹ.

Để giúp khóa viên dễ Dâng Của Lễ theo Đoàn
Sủng của Chương Trình thì Vị HD cần xác tín vào
việc mình làm, và khiêm nhường thực tập trước, để
cách thức mình hướng dẫn được hồn nhiên, biểu lộ
niềm Hy Vọng Phấn Khởi của bản thân mình.

Điều khẩn thiết là chính Vị HD cần tha thứ và xin
lỗi như lời mình hướng dẫn khóa viên.

Để tạo bầu khí thuận tiện cho việc nâng Của Lễ,
thì SAU KHI một người nói, Vị HD có thể đặt micro
vào miệng người này, hỏi người đó có cảm nghiệm
gì? Thí dụ hỏi:
— Sau khi (anh, chị) nói thì lúc này thấy nhẹ nhàng
hơn hay nặng nề hơn?

Hỏi người khác: Thấy gần gũi hay xa cách bạn đời?
Hỏi người thứ ba: Thấy thương yêu hay oán ghét

người đã lừa dối mình?, v.v.

Bầu khí có thể trầm lặng mà cũng có thể có người
khóc lóc, hét lên, v.v. Vị HD cần thích ứng cho phù
hợp mỗi hoàn cảnh. Cần trợ nguyền và khóa viên
khác tế nhị để giúp đỡ, có khi choàng tay giữ cho
khỏi té ngã, v.v. Nói chung, cần rất "thương yêu gần
CTTTHNGĐ
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gũi" nhưng không xôn xao, để bầu khí được thâm
trầm.

Đôi khi Vị HD cần nhắc lại nguyên tắc là mọi
người phải giữ kín đáo bất cứ điều gì mình nghe được
trong Buổi Dâng Lễ này. Nếu ai chủ tâm nói ra thì
lỗi bác ái. Vì vậy xin mọi người tiếp tục như tối thứ
Sáu hôm qua, "trần truồng mà không hổ ngươi" để
được Ơn Giải Thoát cho mình và cho người mình ấm
ức từ trước tới nay.

Việc Mời Dâng Của Lễ cần nhiều thực tập và nhẫn
nại, "trăm hay không bằng tay quen". Với Ơn Chúa,
ý chí cương quyết, và với thói quen nhờ hướng dẫn
nhiều lần, thì sẽ kết quả hơn.

Để kết thúc phần Dâng Của Lễ thì Vị Chủ Tế đọc
Lời Nguyện Dâng Lễ theo Sách Lễ, và trước khi kết
thúc "Nhờ Danh Chúa Kitô...", thì bộc phát thêm với
nội dung như sau:

Lạy Chúa, trên đây là một số những Ý CHÍ đã
diễn tả thành lời, còn nhiều anh chị chưa diễn tả
thành lời, nhưng mỗi người đều có những Ý CHÍ THỀ
NGUYỀN để THA THỨ và XIN LỖI một cách cụ thể
(Đây là cách thức tỉnh tâm lý, giúp ai chưa có việc
làm cụ thể được thêm Ơn Thánh và thêm động lực
thúc đẩy).

Khi Chúa nhận Của Lễ của Chúa và của Hội
Thánh là Bánh Miến và Rượu Nho để biến đổi thành
Mình Máu Thánh Chúa Kitô, thì cũng xin Chúa nhận
Của Lễ thực tế của mỗi người chúng con, và xin biến
đổi Ý Chí Thề Nguyền thành Việc Làm Sống Động,
nhờ vậy mỗi người có "trái tim mới, tinh thần mới,
trái tim thịt mềm thay thế trái tim chai đá" (cf. Ezekiel
36:26). Xin cho chúng con được kết quả là sau Thánh
Lễ Hòa Giải này mỗi người sống trong "trời mới đất
mới" (KH 21:1). Nhờ Danh Chúa Kitô... Amen." CT
TTHNGĐ
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Tiếp theo là Kinh Tiền Tụng và Thánh Lễ như
thường lệ.

** Trước khi đọc Kinh Lạy Cha thì Vị Chủ Tế
Mời Gọi theo nội dung như sau:

[Mục đích mời gọi là để người tham dự thêm thánh
thiện, cởi mở và hồn nhiên. Nếu bỏ những Mời Gọi
Cụ Thể này thì sau Khóa, các khóa viên có thể lịch
sự nhưng không gần gũi thân thiết với nhau, vốn còn
hàng rào ngăn cách, nên cũng ngăn cách giữa vợ
chồng. Nếu bỏ một chi tiết thì kết quả của Khóa chưa
giảm sút nhiều, nhưng nếu bỏ nhiều thì Khóa sẽ giống
như các buổi hội thảo khác, tuy có tăng hiểu biết trừu
tượng mà ít tăng việc làm cụ thể, ít tăng "yêu thương
gần gũi"]

Để Kinh Lạy Cha đúng là "Lạy Cha chúng con",
chúng ta là con cùng MỘT CHA, là anh chị em ruột
thịt trong Chúa, thì xin mỗi người cầm lấy tay người
bên cạnh và nâng lên ngang vai.

[Khi mời như trên thì thường có ít người xôn xao,
xê dịch ra xa, làm bầu khí xa cách chứ không gần gũi.
Vì vậy Vị HD cần tỉnh táo để giúp mọi người tập
trung vào Tình Yêu bên trong với Chúa và với nhau,
chứ không bị phân tâm vì cử chỉ xã giao bên ngoài.
Để giữ được nội tâm thì Vị HD cần nói ngay, đại ý:]

Xin đừng di chuyển đôi chân, để mỗi người vốn
"thương yêu gần gũi" Chúa và gần gũi nhau, chứ
không vì cầm tay mà người này xa cách người kia,
nhất là để chút nữa thuận tiện cho việc Chúc Bình
An.

** Đến phần Chúc Bình An, Chủ Tế mời "Chúa
ở cùng anh chị em", sau đó thay vì câu "Anh chị em
hãy chúc Bình An cho nhau" thì nói theo nội dung
dưới đây:
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Kinh Thánh mời gọi các tín hữu thường chứ không
phải vợ chồng "Hãy trao cho nhau cái hôn bằng an",
và mời gọi theo ý đó không phải một lần mà ít là bốn
lần (Rom. 16:16; ICor. 16:20; Thes. 5:26; cf. IPet.
5:14).

Vậy tôi cũng mời gọi chứ không ép buộc, và chỉ
mời gọi giữa vợ chồng thôi, xin quý anh chị diễn tả
việc "Chúc Bình An" một cách "hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn" (Mt. 22:37), với tất cả lòng thánh thiện
thương yêu.

Nào, xin mỗi vợ chồng quay mặt vào nhau, Chúc
Bình An bằng tiếng nói, mắt nhìn, bằng toàn thân
đằm thắm. Vâng, xin quay vào nhau.

(Có người e dè vì chưa thành thói quen, nên Vị
HD cần nói thật thánh thiện phấn khởi, và nhẫn nại
để khóa viên hồn nhiên dần, Vị HD nói tiếp:).

Khi vợ chồng đã chúc Bình An cho nhau rồi thì xin
mọi người rời khỏi chỗ, ra đi "loan báo Tin Mừng
Bình An" (cf. Is. 52:7).

Xin rời khỏi chỗ! Xin theo lời Kinh Thánh dạy
ngay trong Thánh Lễ này! Vâng, xin ra đi "loan báo
Tin Mừng Bình An"!

Khi có thể thì mọi người Vây Tròn Quanh Bàn
Thờ chứ không ở tản mát dưới ghế như các Thánh
Lễ bình thường.

Thời giờ dành cho việc Chúc Bình An khoảng 5, 7
phút. Sau đôi chút e ngại, thì người này vui mừng với
người kia, có khi "Choàng Tay Chữa Lành - Healing
Hugging", trào dâng nước mắt vì ân hận, xin lỗi, hạnh
phúc thánh thiện, v.v.

Dạo nhạc (không hát) thì được, nhưng cũng chỉ
dạo nhạc khi mọi người đã bắt đầu Chúc Bình An
rồi. Dạo nhạc hoặc hát, thì đó là bầu khí bình thường,
Lễ nào cũng vậy, khó tạo được tâm lý đặc biệt. Ngoài
CTTTHNGĐ



602 V: MỜI TỰ NÓI TRONG KHÓA CB

ra, chính tiếng nói, âm thanh vui mừng hay nức nở là
đặc tính của việc Chúc Bình An này.

** Rước Lễ: Vị Hướng Dẫn cần làm nổi bật việc
"Vợ Chồng Mang Chúa Đến Cho Nhau" bằng cách
khi sắp hết thời giờ Chúc Bình An, thì nói với nội
dung như sau:

Giờ đây sẽ Rước Lễ rất cung kính nhưng không
giống như các Thánh Lễ thường, vậy xin quý anh chị
lắng nghe:

Vợ chồng sẽ mang Chúa đến cho nhau, bằng cách
người này làm Thừa Tác Viên Thánh Thể cho người
người kia.

Lý do vợ chồng cần mang Chúa cho nhau vì có ba
điều cần mang lại, thứ nhất là mang cơm áo vật chất,
nếu thiếu thì coi như không phải vợ chồng; thứ hai
là mang thương yêu tình cảm, nhưng nếu không mang
Chúa thì dễ mang tới tình buồn hơn tình vui; vì vậy
việc mang thứ ba quan trọng nhất, là mang Chúa.
Nếu có mang Chúa thì các việc khác sẽ dễ dàng.

Để mang Chúa đến cho nhau thì xin mỗi người đặt
tay trái lên trên tay phải (Vị HD làm mẫu, bằng cách
đặt tay trái lên trên tay phải và nâng lên cao cho mọi
người nhìn thấy, sau đó nói tiếp:)

Giờ đây Cha Chủ Tế và các Vị Thừa Tác Viên sẽ
mang Chúa đến cho từng người. Xin yên lặng đặt
Mình Chúa vào tay chứ không công bố "Mình Thánh
Chúa Kitô", nên cũng không thưa "Amen", rồi xin giữ
Mình Chúa trong tay để Thờ lạy mà chưa Rước Lễ.

Trong khi đang nhận Mình Chúa thì hát đi hát lại
"Lạy Chiên Thiên Chúa", đến khi mọi người đã nhận
Mình Chúa thì mới ngưng.

Vâng, giờ đây xin Trao Mình Chúa và hát bắt đầu
"Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian", v.v.
CTTTHNGĐ
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Khi đặt Mình Chúa xong, Vị HD nói tiếp:
Bây giờ Cha Chủ Tế sẽ mời gọi thờ lạy "Đây Chiên

Thiên Chúa" như thường lệ.
Sau khi đã thờ lạy rồi, thì vợ chồng quay thẳng mặt

vào nhau.
Một người nâng Mình Chúa lên, ai nâng trước cũng

được. Cần tuyệt đối tin rằng mình đang mang chính
Chúa đến cho bạn trăm năm. Vì vậy dùng tay phải
nâng cao Mình Chúa, dõng dạc công bố: "Mình
Thánh Chúa Kitô", bạn trăm năm cung kính thưa
"Amen", rồi nhận lấy Chúa từ tay bạn mình.

Sau đó đến lượt mình cũng dõng dạc công bố để
bạn nhận Chúa từ mình như vậy.

Khi đã Rước Lễ rồi thì vợ chồng yên lặng về chỗ,
ngồi cung kính kết hợp.

[Sau khi giải thích thì Cha Chủ Tế công bố cho
mọi người thờ lạy, v.v.]

[Hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó
Khăn. Nếu còn giờ thì có thể mời một Cha Đồng Tế
cầu nguyện bộc phát, nói lên cảm nghiệm của ngài
để Cảm Ơn Chúa, nhất là khuyến khích thực hành
việc Tha Thứ và Xin Lỗi. Nhưng thực tế thường thiếu
chứ không dư giờ]

** Lời Nguyện Hiệp Lễ theo Sách Lễ. Trước khi
kết thúc thì Chủ Tế bộc phát, đại ý:

Lạy Chúa, chúng con được Rước Mình Thánh là
bằng chứng tình Chúa "thương yêu gần gũi" chúng
con. Vì thương mà Chúa tình nguyện LÀM người, chịu
mọi cơ cực của con người. Xin Chúa nâng đỡ mỗi
người chúng con cũng biết "thương yêu gần gũi" bằng
cách đủ Ý Chí để LÀM điều chúng con đã Dâng Của
Lễ. Nhờ Danh Chúa Kitô... Amen.

** Hát kính Đức Mẹ. Bài "Con đến trước tòa Nữ
Vương uy quyền" rất hợp, vì đoạn chót có lời: "Chiến
CTTTHNGĐ
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sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha
muôn đời". Sau đó Vị HD nói tiếp:

Xin mọi người quay qua Bàn Thờ Thánh Gia,
Nguyên Tắt ba lần: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến
yêu. Xin giúp con LÀM điều con Dâng Của Lễ". Lần
thứ ba thêm "Amen",

@@ Vị HD cần nhấn mạnh tới việc làm Sứ Giả
Bình An cả SAU Lễ chứ không chỉ trong Lễ.

@@ Cần rất thận trọng để ĐÚNG GIỜ, vì có
nhiều việc trong chiều thứ Bẩy, mà việc sau lại quan
trọng hơn. Không thận trọng thì việc chuẩn bị chiếm
nhiêu giờ vì làm trước, còn việc chính lại bị ít giờ vì
làm sau.

Cần ý thức rằng Bầu Khí Thân Mật Cởi Mở không
tự nhiên mà có, nhưng do tự chủ, biết "cương quyết
trong uyển chuyển". Khi người hướng dẫn có nội tâm,
biết phương pháp, nhất là khiêm nhường biết lỗi và
xin lỗi thì Cách Thức Cư Xử này tạo ra Bầu Khí cần
thiết cho khóa viên thay đổi.🔲

@@ Vì bác ái, xin vui lòng đọc "lời tâm huyết" ở
trang 562. Hết lòng Cảm Ơn.
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Chương 28
Mời Tự Nói Tối Thứ Bẩy:

BÔNG HỒNG CẢM THÔNG
**Lưu Ý: Xin Dừng! Vui lòng đọc lại trang

533-534 trước khi đọc tiếp, vì cần biết rằng Vị Hướng
Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của
Khóa là diễn tiến chữa bệnh. Nếu không biết rõ hai
điều này mà đọc những hàng dưới đây thì có thể làm
hại cho mình và cho khóa viên.

** Khẩn Thiết: Cần đọc ba tài liệu kể tên dưới
đây TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư về Mời Tự Nói
trong tối Thứ Bẩy. Dẫu có lý do chính đáng như bận
việc bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không thể
ĐỌC và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin tự
ý tạm ngưng, nhường cho người khác Mời Tự Nói lần
này rồi mình sẽ Mời lần sau. Ba tài liệu cần đọc trước
khi đọc tiếp tài liệu này là:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
CTTTHNGĐ
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TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho tối Thứ
Bẩy mình Mời Tự Nói, chương 17. Nếu không ĐỌC và
CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh thì mình dựa vào sức
mình hơn vào sức của Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin tha thiết mời LÀM theo những điều
chia sẻ đây. Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh
Quý Vị đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên
có thể không ưa. SAU KHI đã đọc ba tài liệu trên thì
xin đọc tiếp.

Tài liệu Mời Tự Nói cho Tối Thứ Bẩy gồm các
mục như sau:

I. Bầu Khí Tối Thứ Bẩy;
II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;

III. Các Việc TRONG KHI Mời Tự Nói;
I. BẦU KHÍ TỐI THỨ BẨY

Bầu Khí Tối Thứ Bẩy vừa ăn xong, lại đã trải qua
Thánh Lễ Hòa Giải xúc tích ban chiều, nên dễ "thả
lỏng", có cảm tưởng như viên mãn "thành chánh quả",
không còn gì cần thay đổi.

Bầu này vừa lợi vừa hại. Lợi vì có tình thân ái,
người nói dễ được khóa viên chấp nhận như thân
thuộc trong gia đình. Hại vì phân tâm, thay vì lắng
nghe thì hay nói cười, chất vấn huyên thuyên. Nếu
Vị Mời Tự Nói lại khôi hài lạc đề thì biến thành buổi
nói vui hơn là nghiêm chỉnh thay đổi đời sống. Điều
mâu thuẫn là khi tưởng mình hoàn hảo thì lại mất
mục đích của Khóa, thay vì Khiêm Nhường biết lỗi
thì lại tự ái trút lỗi lên bạn đời, còn mình vô tội!

CTTTHNGĐ
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Tâm Lý đa số dễ cởi mở, thấy như được giải thoát
vì đã Xưng Tội, Rước Lễ, đã nói lên lời tha thứ trong
Thánh Lễ Hòa Giải ban chiều. Nhưng khoảng 1/4
(nếu có 20 cặp tham dự thì 4 hay 5 cặp) còn căng
thẳng. Thấy người khác ân hận xin lỗi thì cũng muốn
xin lỗi, nhưng nếu xin lỗi thì sợ "mất mặt", nên ngụy
biện rằng "yên lặng là vàng. Có nhiều cách chứ cần
gì phải nói ra".

Nếu không tạo được bầu khí thuận tiện cho khóa
viên Xả Cõi Lòng thì sau Khóa, họ là người hay phê
bình tiêu cực, tiếp tục gây đau khổ cho bạn và gây
khó khăn cho Chương Trình, vì họ dễ phao đồn rằng
khóa viên bị cưỡng bức thú tội kiểu độc tài, hoặc lên
án "tại sao giáo dân giảng dạy như linh mục?" Tại sao
dám "nghe tội" làm trống tòa giải tội? Họ có rất nhiều
"Tại sao, tại sao" để hạch hỏi người khác vì họ không
hạch hỏi mình "Tại sao người khác khiêm nhường xin
lỗi, còn tôi lại cứ khinh khỉnh giấu lỗi?"

Với bầu khí và tâm lý tối thứ Bẩy như trên, đa số
khóa viên tỏ ra dễ chịu, nhưng một số có khi còn khó
chịu gay gắt hơn. Nếu Vị Mời Tự Nói không hiểu biết
và nếu các trợ nguyền không cầu nguyện tha thiết để
xin Ơn Chúa giúp, thì bề ngoài tưởng thành công
nhưng bề trong nhiều khóa viện còn cay đắng, và trợ
nguyền cũng dễ "nhận xét phê bình", thay vì giúp lên
tinh thần thì tạo ra nghi ngờ, chứ không hồn nhiên hợp
nhất.

II. THỜI GIỜ TỐI THỨ BẨY
Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 16 mục

trong tối thứ Bẩy như sau:
[Có nơi ăn tối lúc 5:30PM, nơi khác lúc 6:30PM, nên
cần xê dịch cho thích hợp]
(1). 7:00-7:20 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng,
[Ít khi xong KT trước 7:30, vì bầu khí tối nay rất khó
CTTTHNGĐ
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bắt đầu như giờ ấn định]
(2). 7:30-8:00 (30’): Trình bày về Nền tảng và Điều
kiện để tăng thêm Cảm Thông
(3). 8:00-8:20 (20’): Áp dụng Cảm Thông vào thực
tế hằng ngày, như cách thức diễn tả Cảm Ơn, Lắng
nghe, hoặc Tìm hiểu nhau, v.v.
(4). 8:20- 8:50 (30’): Áp dụng Cảm Thông vào Việc
Chăn Gối,
(5). 8:50-9:05 (15’): Giải lao.
(6). 9:05-9:20 (15’): Đọc và hướng dẫn cách thức viết
"Thư Bông Hồng Cảm Thông" để trao cho bạn đời.
(7). 9:20-9:30 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện.
— Mở nhạc êm dịu để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm
mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình HƠN.
— Ban Hoa Thiêng mang Hoa Thật vào Phòng Song
Nguyền, đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá giữa phòng,
gồm bó hoa cho vợ và một hoa cho chồng.
(8). 9:30-9:35 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ và
khiêm nhường, nhờ vậy khóa viên thêm can đảm
"trần truồng mà không hổ ngươi";
(9). 9:35-9:40 (5’): Cách thức giúp khóa viên "thuộc
lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường xảy ra
để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

Dưới đây là nét đặc biệt của Tối Thứ Bẩy:
(10). 9:40-9:45 (5’): Các trợ nguyền vào Phòng Song
Nguyền để Cầu nguyện và Chứng kiến mỗi cặp khóa
viên Trao Bông Hồng Cảm Thông và Xả Cõi Lòng
giữa vợ chồng.
(11). 9:45-9:55 (10’): Vị Hướng Dẫn thực tập để khóa
viên biết nội dung và cách thức Trao Bông (trợ
nguyền quan sát để ôn lại cách giúp khóa viên Xả Cõi
Lòng và Cầu nguyện với họ).
(12). 9:55-10:00 (5’): Phân chia trợ nguyền đồng đều
CTTTHNGĐ
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để mỗi cặp khóa viên đều có trợ nguyền Chứng Kiến.
Nên phân chia trợ nguyền từ trước, và chuẩn bị

trợ nguyền về nội tâm Cầu Nguyện, cách thức Chứng
Kiến và biểu lộ tâm tình cho phù hợp với hoàn cảnh
lúc đó của mỗi cặp khóa viên.
(13). 10:00-10:15 (15’);

Nghi thức Trao Bông Hồng Cảm Thông
I. Việc cần làm: Vị Hướng Dẫn mời mỗi cặp trợ
nguyền: (1). Lên lấy Một Bó Hoa Tươi cho chồng,
và Một Bông Hoa Tươi cho vợ, rồi trở về chỗ của của
mình, đứng đợi trong yên lặng; (2). Vị Hướng Dẫn sắp
xếp khóa viên để họ đứng từng cặp, cách xa nhau đủ
chỗ cho trợ nguyền sắp đến bên cạnh; (3). Từng cặp
trợ nguyền tiến đến trước mặt từng cặp khóa viên. Cả
nhóm cùng đứng, (4). Một trợ nguyền trong mỗi
nhóm nói: "Trong Chúa, nhân danh Hội Thánh và
Chương Trình, xin anh chị khiêm nhường Xả Cõi
Lòng và trao Bông Hồng Cảm Thông cho nhau. Chúng
tôi Hiện Diện để YÊN LẶNG Cầu Nguyện bằng cách
KẾT HỢP với anh chị".
II. Lưu ý:
(1). Mỗi cặp trợ nguyền (hay một nhóm 3, 4 trợ
nguyền) Chứng Kiến một cặp khóa viên Xả Cõi Lòng
và ở hẳn với họ chừng 10 phút.
(2). Có cặp xong sớm, tươi cười, có cặp xong trễ, nước
mắt ướt đẫm, nên xin trợ nguyền nhẫn nại và dồn
vào nội tâm Cầu Nguyện.
(3). Bầu khí thường rì rầm vì nhiều nhóm, nhiều tâm tư
bộc phát ra cùng một lúc.
(4). Dẫu tập dợt kỹ đến đâu thì cũng có trợ nguyền
chưa nắm vững cách thức Chứng Kiến, rời bỏ khóa
viên sớm quá, hoặc nói nhiều quá, mất thời giờ cho
khóa viên nói, v.v.
(14). 10:15-10:35 (20’):

Nghi Thức Trao Hoa Thiêng
Vì Nghi thức này quan trọng nên cần theo tài liệu

"Trao Hoa Thiêng" riêng biệt, chương 11 ở trên.
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Có nơi làm rất ý nghĩa và ngắn gọn, có nơi tốn giờ,
bị mệt mỏi vì cùng một ý mà lặp đi lặp lại giữa người
cầu nguyện và người làm MC.

Cần rất cẩn thận
mới có thể xong trong 20 phút

(15). 10:35-10:40 (5’): "Kinh Bông Hồng Cảm
Thông", tức là chỉ dẫn cách thức để mỗi tối vợ chồng
Xin lỗi Cảm ơn bạn đời, theo Kinh Thánh dạy: "Chớ
để mặt trời lặn rồi mà anh em còn giận" (Eph, 4:26)
(16). 10:45-10:55 (10’):

Nghi Thức Bình An Gio-Đăng
Đây là nghi thức kết thúc, diễn tả mục đích của

Chương Trình là tình "thương yêu gần gũi" cụ thể
giữa trợ nguyền và khóa viên.

Nếu mỗi mục trong 16 mục dài thêm một phút, cộng
với Lời Nhắc Nhở của Ban Tổ Chức thì dễ quá 11:30
mới xong, Sau đó còn ăn lót dạ, đánh răng, v.v., khi
lên giường thì đã thành sáng Chúa Nhật. Vì vậy xin
MỌI NGƯỜI ĐÚNG GIỜ.

III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI
Đây là phần chính yếu của tài liệu này,

nên cần đọc trong cầu nguyện.

Vị Mời Tự Nói Buổi sau cần đọc tài liệu của các
Buổi trước để không trùng hợp những buổi sau có
NỀN TẢNG từ Buổi trước, lại thâm sâu, có Chúa,
có hồn chứ không vô hồn.

Vị MTN có bổn phận hướng dẫn từ sau khi nghỉ
Giải Lao cho tới hết tối thứ Bẩy, tức là từ số #6 đến
#16 theo thời khóa biểu ở trên. Ở đây trình bày theo
thứ tự của thời khóa biểu cho dễ theo dõi.

(6). 9:05-9:20 (15’): Đọc và hướng dẫn cách thức
viết "Thư Bông Hồng Cảm Thông" để trao cho bạn đời.

Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:
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Xin quý anh chị khóa viên mở tiếp xấp "B" (vì họ
đã mở từ tối hôm qua, tài liệu 3 - thứ Sáu), lấy Tài
Liệu 7, chủ đề "Bông Hồng Cảm Thông" (Đợi ít giây
cho mọi người mở đúng, vì thường có người mở sai,
ồn ào hỏi nhau).

Vì là lá thư vợ chồng sẽ trao cho nhau cùng với
các nghi thức tối nay, nên xin kéo Tờ Thư tách rời ra
khỏi xấp tài liệu (Vị Hướng dẫn nên tập trước, để
mình kéo rời ra dễ dàng. Nếu nói mà không "làm
gương" thì khóa viên làm lâu hơn, bầu khí ồn ào, phân
tâm, nên khó dồn tâm tình vào việc Tự Nói tiếp theo).

Xin cầm sẵn cái bút, vừa đọc chung vừa sẵn sàng
để viết. Xin chuẩn bị. Khi tôi nói "bắt đầu" thì đọc
(Yên lặng vài giây, rồi nói tiếp:) Bắt đầu! (Mọi người
đọc:)

Bông Hồng Cảm Thông./ Xin gửi: ... (Cắt nghĩa
để viết ngay:) Nếu là vợ thì đề tên Thánh, tên Gọi
của chồng, thí dụ: "Anh Phaolô Trần Văn Khiêm".
Hoặc nếu là chồng thì đề tên vợ, thí dụ: "Em Têrêsa
Hoàng Thị Nhường". (Sau khi mỗi người đã viết thì
đọc chung tiếp:) Để mong song hòa bên nhau,/ xin
thực tâm ghi lên đây Bông Hồng Cảm Thông trao tới:...
(Lại cắt nghĩa:) Xin viết tiếng "Anh", hay là "Em" vào
chỗ trống ngay (Yên lặng ít giây để khóa viên viết chữ
"Em", hay "Anh").

Thưa quý anh chị, thư sắp viết để vợ chồng trao
cho nhau tối nay, có mục đích gói ghép lại, wrap
up, làm nổi bật lên điều chính yếu của ngày dài nhất
trong Khóa.

Vậy trong Thư Bông Hồng Cảm Thông này, mỗi
người sẽ nhìn thấy hình ảnh Chúa, tức là thấy điều
tốt đẹp nơi Bạn đời ở câu số #1, và nhìn thấy điều
sai lỗi, tức là hình ảnh Chúa bị sai lệch, deformed,
nơi bản thân mình ở câu số #2. Từ đó sẽ quyết định
CTTTHNGĐ
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làm ba việc ở câu Số #3 để có trái tim mới, tinh thần
mới, thay thế trái tim chai đá bằng trái tim thịt mềm"
theo lời tiên tri Ezekiel (35:26) đã nhiều lần nhắc tới
từ đến hôm qua đến nay.

Để cùng làm chứ không nói suông, xin quý anh chị
đọc chung Câu #1 (Nguyên văn như sau): Hãy kể ra
MỘT lần BẠN Trăm Năm đã NHẪN NẠI và THA THỨ
điều mình lỡ lầm, làm mình Cảm Động, nhận ra Cái
Hay nơi Bạn trăm năm.

(Mời khóa viên làm sau khi đọc:) Xin mỗi anh chị
lấy bút gạch dưới chữ "Bạn" và chữ "Nhẫn Nại, Tha
Thứ". (Cắt nghĩa tiếp:) Trong trọn ngày hôm nay,
nhiều lần chúng ta nhìn nhận hình ảnh Chúa, nhìn
nhận mỗi người đều có Điều Hay trong tâm tính
mình. Để kết thúc một ngày dài, xin mỗi người ghi
vắn tắt MỘT Điều Hay, tức là MỘT LẦN BẠN NHẪN
NẠI VÀ THA THỨ cho mình sai lỗi.

Vì là thư trao tay giữa vợ chồng, trong khi ít giờ
viết, do đó nên nhập đề vắn tắt một câu "Anh yêu",
hay "Em thương" là đủ, rồi viết ngắn gọn MỘT VIỆC
Vợ chồng BIẾT rồi nhưng mình chưa khiêm nhường
NHẬN lỗi và XIN lỗi.

Thí dụ vợ viết: "Anh yêu, mấy tuần trước, khi đem
con về thăm bên ngoại, em đã lải nhải kể xấu anh.
Vậy mà anh bình tĩnh, NHẪN NẠI chịu đựng em… Khi
về, em ân hận, nấu phở đúng ý anh để ngỏ ý XIN lỗi,
nhưng còn tự ái, ngụy biện rằng ‘Có nhiều cách Xin
lỗi’ chứ cần gì phải nói ra, v.v. Giờ đây em xin ‘trần
truồng mà không hổ ngươi’ để ngưỡng mộ, appreciate,
sự Nhẫn Nại và Tha Thứ của anh. Em Cảm Động
và thương anh lắm", v.v.

Vì vợ chồng đều biết việc mình nhắc tới, nên viết
một hay vài hàng cũng được vì ít giờ. Mục đích viết là
để vợ chồng thêm "yêu thương gần gũi", thông cảm tha
thứ, và thêm ngưỡng mộ hình ảnh Chúa nơi nhau,
CTTTHNGĐ
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chứ không phải viết để tả đầy đủ chi tiết.
Sau khi giải thích hết ba câu, sẽ có ít thời giờ để

viết.
Vậy xin đọc chung câu 2 (nguyên văn:) Hãy kể

ra MỘT LẦN mình cố chấp ích kỷ, làm cho bạn phải
đau khổ, v.v.

Sau khi đọc chung thì Vị Hướng Dẫn nói:
Nếu câu #1 nhìn vào "bạn", thì câu #2 nhìn vào

"mình", nên xin lấy bút gạch dưới chữ "mình cố chấp
ích kỷ".

Vì chút nữa sẽ để đèn mờ mờ, khó đọc chữ, hơn
nữa cần thuộc lòng để thực hành, nên tôi lặp lại để
thuộc ngay, đó là câu #1 thấy "Bạn Nhẫn Nại Tha
Thứ", còn câu #2 thấy "mình cố chấp ích kỷ".

Thí dụ chồng viết ngắn gọn: "Em thương. Tay em
còn vết nám vì tuần trước anh buộc em phải kiễng
để với trên cao túi mực khô. Anh tự ái, không muốn
nhắc tới chuyện đó, coi như không xảy ra, nhưng em
bị té, thực tế tay còn đau... Anh rất ân hận", v.v.

Câu #1 viết ra Cái Hay "Bạn Nhẫn Nại Tha Thứ",
và câu #2 nhận Cái Dở "mình cố chấp ích kỷ", có
mục đích chuẩn bị cho câu #3 về ba Quyết Định Làm
để thay đổi đời sống, nhờ vậy có "trời mới, đất mới"
như tiên tri Isaia nói trong chương 65, câu 17, và
nguyên văn tiếng "trời mới, đất mới" được lặp lại trong
sách Khải Huyền, chương 21, câu 1.

Xin mỗi người cầm sẵn bút để đọc xong câu #3
thì ghi tiếp ngay (Mời khóa viên đọc chung). Đọc hết
hàng in sẵn thì Vị Hướng Dẫn nói:

"Ở câu #3 có ba số còn trống. Xin viết vào mỗi số
một Quyết Định như sau: (Không viết sẵn mà để
khóa viên viết về giúp họ chú ý hơn).
— Viết vào số #1 là "Đạo đức bản thân":
— Viết vào số #2 là "Giúp đỡ vợ chồng":
— Viết vào số #3 là "Đời sống chăn gối":
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Vì ba Quyết Định này là cao điểm của toàn ngày
thứ Bẩy, nên tôi cần chú thích đặc biệt.

Quyết Định Số #1 là "Đạo đức bản thân":
Thí dụ chồng ghi: "Anh quyết định sẽ bỏ riêng về

phần anh vào ‘tiền thau’ khi anh đi Lễ Chúa Nhật là
(10, 20, ...) đồng chỉ để Cảm Tạ Chúa cho anh có em
là vợ hiền, và khéo léo trong việc chi tiêu, nên trước
đây độc thân thì anh làm nhiều tiền mà nghèo, nay
có vợ con, làm vốn vậy mà chi tiêu đầy đủ," v.v.

Hoặc vợ ghi: "Em hứa đọc thêm mỗi tối ba Kinh
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, chỉ để Cảm Tạ
Chúa cho em được làm vợ anh, người đàn ông em
khâm phục nhất đời," v.v.

Quyết định số #2 là "Giúp đỡ vợ chồng":
Thí dụ chồng ghi: "Anh coi việc bên trong nhà là

của em, nên anh cộc cằn la gắt em về chén đũa lộn
xộn, đồ chơi của con ngổn ngang, kim chỉ vải khâu
lôi thôi, v.v. Từ nay anh hứa vui vẻ thu dọn bên trong
nhà với em," v.v.

Hoặc vợ ghi: "Em coi việc bên ngoài nhà là của
anh, nên bực tức la gắt anh về thùng rác lộn xộn, đồ
đạc ngổn ngang, đinh búa kìm trong nhà để xe lôi
thôi, v.v. Từ nay em hứa vui vẻ thu dọn bên ngoài
nhà với anh", v.v.

Quyết định số #3 là "Đời Sống chăn gối":
Thí dụ chồng ghi: "Anh cần làm hai việc, thứ nhất

là cầu nguyện trước và sau khi chăn gối để Cảm Ơn
Chúa và cảm ơn em. Thứ hai là anh cần lắng nghe
em, nhẹ nhàng an ủi em, giữ gìn cho vừa phải chứ
không phiền lòng em", v.v.

Hoặc vợ ghi: "Em cầu xin Chúa cho em biết tôn
trọng và chiều chuộng anh, ân cần thắm thiết chứ
không vô tình hững hờ", v.v.
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(7). 9:20-9:30 (10’): Khóa viên trầm lắng, viết trên
giấy, "tự thú" của Kinh Cáo Mình chứ không "cưỡng
thú" của cáo người.

Bầu khí cầu nguyện.
— Mở nhạc êm dịu để khóa viên dễ nhìn vào nội tâm
mình, nhờ Ơn Chúa để biết mình HƠN.
— Ban Hoa Thiêng mang Hoa tươi vào Phòng Song
Nguyền, đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá giữa phòng,
gồm bó hoa cho vợ và một hoa cho chồng.

(8). 9:30-9:35 (5’): Hướng dẫn trách nhiệm tự chủ
và khiêm nhường, nhờ vậy khóa viên thêm can đảm
"trần truồng mà không hổ ngươi".

Có thể nối kết số #8 với số #9:
(9). 9:35-9:40 (5'): Cách thức giúp khóa viên

"thuộc lòng", không nhìn giấy mà vốn khiêm nhường
xả ra để biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, và nhất là sửa lỗi.

Khi nối kết lại thì Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung
như sau:

Quý anh chị đã học cách thức Phân Biệt Thần Loại
từ tối hôm qua Thứ Sáu, đó là cách để tự chịu lấy
trách nhiệm về việc mình làm. Mình Bình An Vui Vẻ
hay vốn còn Căng Thẳng Khó Khăn là tùy theo Ý
CHÍ của mình, tuỳ mình có cương quyết muốn thay
đổi, muốn có "trái tim mới, tinh thần mới" đến mức
độ nào. Vậy để chúng ta "làm" chứ không chỉ nói thôi,
giờ đây xin mỗi người (1) cầm lấy Thư Bông Hồng
Cảm Thông, và (2) cái bút, rồi (3) ĐỨNG LÊN [Đợi
ít giây cho các khóa viên đều đứng]

Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
năm 1962, ông nói: "Bước chân nhỏ bé của một người
là bước tiến vĩ đại của cả nhân loại", vì dấu chân còn
lại ở Nam châu Phi cho biết con người có mặt trên
trái đất ít là 35 triệu năm qua, vậy mà mãi tới thời
đại này con người mới có bước chân ra ngoài trái đất!
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Nhắc lại việc lịch sử này để thưa với quý anh chị rằng:
Từ tối hôm qua đến giờ, chúng tôi mời các anh chị
làm nhiều việc nhỏ bé như vô ích, nhưng lại có ích
đến nỗi giúp mỗi người thay vì buồn nản thì vui vẻ,
dễ ngủ, hoặc bớt lo lắng, v.v.

Vậy xin quý anh chị:
*1. Nhìn vào câu số #1, lấy bút gạch dưới hàng

diễn tả bạn Nhẫn Nại Tha Thứ cho mình, thí dụ câu
"em đã lải nhải kể xấu anh. Vậy mà anh bình tĩnh", v.v.

*2. Nhìn vào câu số #2, cũng gạch dưới hàng diễn
tả mình cố chấp ích kỷ, thí dụ câu "em bị té, tay vốn
còn đau... Anh ân hận lắm", v.v.

*3. Nhìn câu số #3, và cũng gạch dưới hàng diễn tả
mình quyết định làm ba việc về (1) Đạo đức bản thân,
(2) Giúp đỡ vợ chồng, và về (3) Đời sống chăn gối.

Sau khi đã gạch dưới các hàng cần thiết, thì mời
quý anh chị ngồi xuống [Để khóa viên đứng lên hay
ngồi xuống, điều này không do "hứng" của Vị Hướng
Dẫn, mà do khôn ngoan, làm để khóa viên bớt buồn
ngủ. để chủ ý, nhất là giúp họ có thói quen thực hành
chứ không nghe thụ động. Nếu bỏ những việc làm
nho nhỏ thì rất khó Mời Tự Nói].

Vì Thư Bông Hồng Cảm Thông liên hệ đến những
Hoa Tươi đang đặt trên Bàn Thờ Thánh Giá, nên xin
quý anh chị gập Thư vừa viết lại như tôi làm mẫu đây
[Vị Hướng Dẫn -HD- cầm Thư, nói tới đâu gập tới
đó, mình làm như lời mình nói:]
— Xin gập làm đôi, để mặt có Bông Hồng ra ngoài.
Vuốt mạnh cho gẫy nếp. (Giơ cao Thư, Vị HD vừa
gập cho các khóa viên nhìn thấy. Ngưng giây lát cho
họ gập). Lý do để mặt có chữ ra ngoài vì chút nữa
dễ lộn, không biết phải thư của mình không.
— Gập làm bốn, để mặt có Bông Hồng ra ngoài.
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Vuốt mạnh cho gẫy nếp (Giơ cao Thư Vị HD vừa
gập cho các khóa viên nhìn thấy. Ngưng giây lát cho
họ gập);
— Gập làm tám, để mặt có Bông Hồng ra ngoài. Vuốt
mạnh cho gẫy nếp (Giơ cao Thư Vị HD vừa gập cho
các khóa viên nhìn thấy. Ngưng giây lát cho họ gập).

Dưới đây là nét đặc biệt của Tối Thứ Bẩy:
(10). 9:40-9:45 (5’): Các trợ nguyền vào Phòng

Song Nguyền để Cầu nguyện và YÊN LẶNG Chứng
Kiến mỗi cặp khóa viên Trao Bông Hồng Cảm
Thông và Xả Cõi Lòng giữa vợ chồng.

(11). 9:45-9:55 (10’): Thực tập để khóa viên biết
nội dung và cách thức Trao Bông Hồng Cảm Thông
(đồng thời các trợ nguyền quan sát để ôn lại cách
Chứng Kiến, tức là biết rõ hơn cách giúp mỗi cặp
khóa viên Trao Bông, Cầu nguyện, và Xả Cõi Lòng).

Vị Hướng Dẫn nói và LÀM theo nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, chút nữa mỗi cặp khóa viên sẽ

có một, vài song nguyền đến để làm như tôi làm mẫu
đây:

Nếu tôi là chồng thì tôi cầm Một Bó Hoa Tươi ở
tay phải, cho Thư Bông Hồng của chồng vào trong
Bó Hoa như thế này (vừa nói vừa bỏ Thư vào).

Còn anh Tin (mời một anh đứng lên) ở vào địa vị
người vợ, thì vợ cầm Một Bông Hoa Tươi cũng ở tay
phải, và kẹp Hoa vào với Thư (giúp anh Tin kẹp Hoa
vào với Thư).

Lý do vợ chồng, mỗi người đều cầm Hoa ở tay
phải vì sẽ quay mặt vào nhau, đặt tay lên vai nhau để
tỏ lòng "yêu thương gần gũi", nhờ cầm ở tay phải nên
Hoa không bị chạm, không gây khó khăn và hư nát.

Sau khi trợ nguyền trao Hoa và mỗi cặp khóa viên
đã đặt Thư, quay mặt vào nhau, vợ chồng đặt tay lên
CTTTHNGĐ
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vai nhau, thì một trợ nguyền đại diện cho vài trợ
nguyền của nhóm nói:

"Trong Chúa, nhân danh Hội Thánh và Chương
Trình, xin anh chị khiêm nhường Xả Cõi Lòng và trao
Bông Hồng Cảm Thông cho nhau".

Bây giờ là giây phút nghiêm trọng, khóa viên là
chính, còn trợ nguyền rất quan trọng nhưng YÊN
LẶNG Chứng Kiến và cùng Cầu Nguyện. Vợ chồng
khóa viên ai Xả Cõi Lòng trước cũng được, nhưng
cần theo nội dung mình đã viết trong Thư Bông Hồng
Cảm Thông, chứ không lạc đề sang những việc không
liên hệ đến Chủ Đề của tối thứ Bảy này.

Thí dụ chồng là anh Khiêm nói chân thật:
Em Nhường à, trong Thư này anh ghi về:

(1). Chuyện mới đây chúng ta đưa con về thăm nội.
Anh rất ân hận vì tối hôm đó anh uống rượu, rồi chê
trách em nhiều điều trước mặt em gái của anh. Vậy
mà em đã NHẪN NẠI chịu đựng, rồi em vốn vui vẻ
Tha Thứ cho anh. Còn anh thì tự ái, chưa khiêm nhường
Xin lỗi em (Nói theo nội dung câu #1 trong Thư).
(2). Đã vậy, tuần trước anh lại cố chấp ích kỷ hơn
nữa, khi em đã xin anh đừng đọc những trang tình
cảm trên nhật báo. Thay vì nghe theo, hoặc giải thích
nhẹ nhàng với em, thì anh đã khinh khỉnh. Nếu em
không nói thì anh thường đọc ở góc nhà chỗ anh để
tạp chí, nhưng vì em nói nên anh đọc nghênh ngang
ở bàn ăn, cố ý để em vừa nấu ăn vừa thấy anh đọc
điều làm cho em buồn! (Theo nội dung câu #2).
(3). Anh hứa thay đổi bằng cách quyết định làm ba
việc như sau:
*1. Về Đạo Đức Bản Thân: Hằng ngày anh Lần
Chuỗi thêm một chục, chỉ cầu nguyện cho em mạnh
khỏe, và Cảm Ơn Chúa cho anh được em là người
Vợ tốt lành.
*2. Về Giúp Đỡ Vợ Chồng: Anh sẽ phụ em rửa chén
bát chứ không bắt em vừa nấu ăn vừa thu dọn suốt
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27 năm nay.
*3. Về Đời Sống Chăn Gối: Anh sẽ cùng em cầu
nguyện trước và sau khi chăn gối, để chúng ta được
thánh thiện và đằm thắm. Anh cũng lắng nghe để em
được êm đềm chứ không chỉ nghĩ đến mình (Theo
nội dung câu #3).

Bây giờ anh trao cho em Thư và Hoa Tươi này để
em như đụng chạm được lòng anh cương quyết sửa đổi.

Vợ cũng bộc phát theo Thư mình đã viết cho
chồng, theo cùng cách thức như trên.

Nếu chồng nói 4 phút, vợ cũng 4 phút, thì thực tế
khoảng 10 phút.

Rồi vợ chồng nên choàng tay chữa lành - healing
hugging như đã làm từ sáng.

Không ép buộc nhưng nếu muốn sưởi ấm cõi lòng
đã nhàm chán vì ở với nhau 14, 23, hoặc 45 năm, thì
rất cần choàng tay chữa lành (Vị HD và anh Tin
nghiêm chỉnh choàng tay rất chân thật "làm gương".
Nếu không có mẫu, model, thì nhiều khóa viên không
làm, nhất là người Việt không quen, nên sau Khóa
vốn xa cách chứ không gần gũi.

Tùy tâm trạng của khóa viên mà trợ nguyền biểu
lộ tình "thương yêu gần gũi" một cách cụ thể, thí dụ
choàng tay, hugging cả hai vợ chồng khóa viên khi
đau đớn ân hận hay khi vui mừng vì được tha thứ,
v.v, Dẫu hoàn cảnh nào thì cũng gần gũi chân thật
chứ không lạnh lùng xã giao.

Ít điều nên biết:

1. Lý do cần giải thích rõ như trên chứ không để
bất ngờ, surprise, vì Đoàn Sủng của Chương Trình là
"yêu thương gần gũi BẰNG VIỆC LÀM", khác với đoàn
thể khác cũng dùng tâm lý, nhưng là tâm lý bất ngờ để
lôi cuốn sự chú ý. Vậy cần kính trọng các phương
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pháp khác nhưng không chạy theo cách của người
mà quên cách Chúa trao cho riêng mình.

Có người hiểu lầm, tưởng nếu Vị Hướng Dẫn đã
giải thích trước thì các trợ nguyền và khóa viên sẽ
bị nhàm chán.

Điều này đúng nếu bàn về tri thức trừu tượng, đã
biết rồi thì không cần nghe lại.

Nhưng sai khi trợ nguyền giúp khóa viên để cùng
làm điều cả đôi bên đã biết. Nhờ biết rồi nên đôi bên
tập trung vào tình "yêu thương gần gũi", vào sự thân
mật chân thành, chứ không vào sững sờ vì chưa biết.

Cũng nhờ biết rồi mà đôi bên chú ý tới việc làm
cụ thể, CÙNG NHAU Cầu Nguyện như bạn hữu. Trọng
tâm không phải là chờ đón bậc thầy, có tri thức cao,
tới ban tặng điều mình chưa biết, còn thấp kém, trái
lại mục đích của khóa viên là nhờ có trợ nguyền hiện
diện mà phấn khởi trong việc Xả Cõi Lòng, còn trợ
nguyền thì nhờ khóa viên nên cũng thêm hăng say
phục vụ.

2. Điều cần làm nữa, đó là Vị Hướng Dẫn giải
thích chung chứ không để trợ nguyền giải thích riêng
cho từng cặp khóa viên vì:

(1). Để giải thích tường tận thì cần có kinh nghiệm,
trong khi thỉnh thoảng mới đi làm trợ nguyền, hay
lần này đi thì lần sau ngăn trở, nên trợ nguyền khó
giải thích lưu loát như Vị Hướng Dẫn là người chuyên
nghiệp.

(2). Nếu có 25 cặp trợ nguyền thì không thể có 50
người hướng dẫn trôi chảy như nhau được. Như vậy
sẽ thiệt thòi cho cặp khóa viên nào có trợ nguyền
đạo đức nhưng ít khả năng.

(12). 9:55-10:00 (5’):
— Phân chia trợ nguyền đồng đều để mỗi cặp khóa
viên đều có một cặp trợ nguyền (Tùy thuộc số khóa
viên và số trợ nguyền hiện diện mà có nhiều hay ít
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trợ nguyền Chứng kiến cho mỗi cặp khóa viên).
Nên phân chia trợ nguyền từ trước, ở ngoài Phòng

Song Nguyền, và phân chia số trợ nguyền đồng đều
cho số cặp khóa viên.

Việc Bảo Trợ: Trợ nguyền Cầu nguyện với cặp
khóa viên nào thì cũng BẢO TRỢ cặp đó sau khi mãn
Khóa. Tức là giữ tình nghĩa lâu dài, thư từ, thăm viếng
khi có thể, nhất là khi có việc hiếu hỉ, tang chay,
cũng như khích lệ nhau làm việc Tông Đồ Song Đôi.

Cố gắng để Cặp Bảo Trợ khi trao Bông Hồng
Cảm Thông cũng là Cặp Giới Thiệu đi Khóa nhưng
không buộc.

Rất cần chuẩn bị trợ nguyền về nội tâm Cầu
Nguyện, cách thức Chứng Kiến và biểu lộ tâm tình
cho phù hợp với hoàn cảnh lúc đó của mỗi cặp khóa
viên. Việc chuẩn bị này giúp trợ nguyền thâm sâu
hơn, nên bầu khí tối thứ Bẩy dễ khăng khít hơn.

(13). 10:00-10:15 (15’):
Nghi thức Trao Bông Hồng Cảm Thông

I. Việc cần làm:
Vị Hướng Dẫn mời CÙNG MỘT LƯỢT từng cặp

trợ nguyền (hay một, hoặc ba người, như đã phân
chia ở số #12) lấy hoa thật từ trên Bàn Thờ Thánh
Giá, (chồng-trợ nguyền- lấy Một Bó Hoa Tươi để trao
cho chồng -khóa viên-, vợ -tn- lấy Một Bông Hoa Tươi
để trao cho vợ -kv-) rồi trở về chỗ của mình, trong
khi Vị HD sắp xếp từng cặp khóa viên, vợ chồng cầm
tay đứng quay mặt vào nhau, cặp này cách cặp kia,
đủ chỗ cho trợ nguyền sắp tới đứng bên cạnh.

Một trợ nguyền đại diện cho (các) trợ nguyền
trong nhóm, cất tiếng nói như đã làm mẫu ở trên:
"Trong Chúa, nhân danh Hội Thánh và Chương Trình,
xin anh chị khiêm nhường Xả Cõi Lòng và trao Bông
Hồng Cảm Thông cho nhau. Chúng tôi YÊN LẶNG
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Hiện Diện để cùng Cầu Nguyện bằng cách KẾT HỢP
với anh chị".
II. Lưu ý:
(1). Mỗi cặp trợ nguyền, tức là Cặp Bảo Trợ (hay một
nhóm 3, 4 trợ nguyền) cần ở hẳn với cặp khóa viên
trong #10 phút để cùng Cầu Nguyện, chia sẻ, rung
động, vui buồn với họ.
(2). Có cặp xong sớm, tươi cười, có cặp xong trễ, nước
mắt ướt đẫm, nên xin trợ nguyền nhẫn nại và dồn vào
nội tâm Cầu Nguyện.
(3). Bầu khí thường rì rầm vì nhiều nhóm, nhiều tâm
tư bộc phát ra cùng một lúc. Vì vậy Vị Hướng Dẫn
cần tỉnh trí để ứng biến cho thích hợp, giữ bầu khí
đầm ấm, quân bình chứ không tẻ nhạt hoặc suồng sã.
(4). Dẫu tập dợt kỹ đến đâu thì cũng có Trợ Nguyền
Bảo Trợ chưa nắm vững cách thức Chứng Kiến, rời
bỏ khóa viên sớm quá, hoặc nói nhiều quá, mất thời
giờ cho khóa viên nói. Nên Vị Hướng Dẫn cần mời
trước Cha Linh Nguyền hay vị nào đáng kính, lại nắm
vững đường lối, để tới bù đắp cho cặp khóa viên chưa
được bầu khí thuận tiện để Xả Cõi Lòng, Đoan
Nguyền, và "Choàng tay chữa lành - Healing hugging".
(5). Khi đã Xả Cõi Lòng chừng 8 phút (chồng 4 phút,
vợ 4 phút) thì Vị Hướng Dẫn loan báo còn vài phút
là hết Nghi Thức Trao Bông Hồng, nhờ vậy ít bị căng
thẳng vì chấm dứt bất ngờ.

**Làm gì khi thiếu trợ nguyền, hay khi chỉ có dăm,
ba cặp khóa viên?

1. Khi thiếu trợ nguyền, thí dụ có 26 cặp khóa viên
mà chỉ có 6 hay 7 cặp trợ nguyền, tức là có 13, hoặc 14
trợ nguyền, thì chia khóa viên thành 13 nhóm, mỗi
nhóm gồm hai cặp, rồi để MỘT trợ nguyền mang hai
bó hoa cho nữ, và hai bông hoa cho nam. Như vậy, mỗi
nhóm gồm 5 hoặc 6 người, và cặp khóa viên này
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nâng đỡ cho cặp khóa viên kia Xả Cõi Lòng, trong
khi một trợ nguyền có mặt như người mang hoa tới,
và cùng chứng kiến chứ mình không phải là người
chứng kiến duy nhất.

Điều quan trọng là người trợ nguyền cần rất hồn
nhiên, thánh thiện. Nếu trong nhóm có khóa viên
cảm động, nức nở, v.v., thì trợ nguyền cất hát một
câu, thí dụ "Giữ gìn con, Chúa ơi", hoặc "Thầy yêu
chúng con," v.v., và cả nhóm "Choàng Tay Chữa
Lành" với nhau. Có khi xảy ra trái ngược, đó là nhóm
nói chuyện ngoài đề, làm loãng bầu khí, lúc đó người
trợ nguyền cần nghiêm chỉnh. Có khi chỉ cần than
thở lời Nguyện Tắt vài, ba lần là có thể giúp nhóm
thâm trầm trở lại: "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.
Xin giúp MỖI NGƯỜI thành thật trao BÔNG HỒNG CẢM
THÔNG". Lần thứ ba thêm "Amen".

2. Khi đông trợ nguyền, thí dụ 6 hay 7 cặp khóa
viên mà có trên 20 trợ nguyền, thì mỗi cặp khóa viên
sẽ có 3 hay 4 trợ nguyền cùng cầu nguyện.

Thận trọng khi đông trợ nguyền, kẻo trợ nguyền
dễ nói dài hơn khóa viên! Để tránh tình trạng này thì
cần nhớ trợ nguyền là người lắng nghe chứ không
phải là người nói, người khuyên bảo, hay người giải
quyết khó khăn thay cho khóa viên.

** Các dự trù trên đây khá chi tiết nhưng khó bao
trùm hết mọi trường hợp. Vì vậy Vị Hướng Dẫn và
Ban Tổ Chức vốn cần sáng kiến miễn là không sai
lệch với Đoàn Sủng của Chương Trình. Để tránh sai
lệch thì cần khiêm nhường đọc kỹ, rồi cầu nguyện
nhiều lần trước khi có bất cứ thay đổi nào.

(14). 10:15-10:35 (20’):
Nghi Thức Trao Hoa Thiêng

Vị Hướng Dẫn mời khóa viên và trợ nguyền an
tọa, rồi loan báo về Nghi Thức Trao Hoa Thiêng.
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LÀM NGHI THỨC NÀY THEO TÀI LIỆU "TRAO HOA
THIÊNG" riêng biệt, chương 11 ở trên.

Có nơi làm rất ý nghĩa và ngắn gọn, có nơi tốn giờ,
bị mệt mỏi vì cùng một ý mà lặp đi lặp lại giữa người
cầu nguyện và người làm "MC",

Cần rất cẩn thận
mới có thể xong trong 20 phút

(15). 10:35-10:40 (15’): "Kinh Bông Hồng Cảm
Thông", tức là chỉ dẫn cách thức để mỗi tối vợ chồng
Xin lỗi và Cảm ơn bạn đời, theo Kinh Thánh dạy: "Chớ
để mặt trời lặn rồi mà anh em còn giận" (Eph. 4:26).

Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung sau đây:
Thưa quý anh chị, nếu một tuần không thực hành

trung bình ba lần việc Xin lỗi và Cảm ơn, thì sau khi
dự Khóa một thời gian, mỗi người lại bị tự ái thúc
đẩy, nên lại căng thẳng, giảm mất "thương yêu gần
gũi" theo Đoàn Sủng của Chương Trình. Vả chăng,
nếu không thực hiện việc Xin lỗi Cảm ơn thì không
phải là thương yêu gần gũi BẰNG VIỆC LÀM".

Vậy chừng ba tối một tuần, khi đã sẵn sàng ngủ,
thì làm như sau:
(1). Vì thương yêu nên vợ chồng bốn tay chụm lại,
nắm chặt với nhau (Vị Hướng Dẫn cầm tay một khóa
viên làm mẫu, model);
(2). Vì khiêm nhường nên vợ chồng quỳ xuống cạnh
giường (Hai người quỳ thật);
(3). Vì đạo đức nên đọc chung một Kinh Lạy Cha,
Kính Mừng, Sáng Danh.

Thực tế vợ chồng chỉ mất ít giây để cầm tay, quỳ
xuống, đọc ba Kinh.

Sau đó, vợ chồng luân phiên nói lời Xin lỗi Cảm
ơn, ai trước cũng được. Thí dụ:

"Em Xin lỗi anh vì lúc tối ăn cơm, em nghe rõ anh
bảo lấy cho anh lọ ớt, nhưng em làm bộ điều khó
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thương, liệng mạnh ra bàn. Vậy mà anh lại nói khôi
hài, làm các con và em đều cười, bầu khí vui vẻ chứ
không bị căng thẳng. Em biết ơn thật nhiều sự tế nhị
của anh".

Chồng cũng Xin lỗi Cảm ơn theo cùng một cách
thức, tuy việc sai lỗi thì khác nhau.

Ai ngụy biện rằng mình "chẳng có gì để xin lỗi",
hay "không cần nói ra mà xin lỗi cách khác", thì lỗi
lớn nhất của người này là kiêu ngạo. Cách dễ dàng
là nói mà không dám nói thì sao đủ khiêm nhường
diễn tả bằng những việc khác? Mà đa số các việc làm
đều đòi hỏi vừa làm vừa nói. Ngoài ra, nếu không
Xin lỗi thì không nhận mình yếu đuối, là tro bụi như
Kinh Thánh dạy, cho mình cao hơn đấng thánh vì
"thánh cũng phạm tội bấy lần mỗi ngày".

Để Duy Trì Ơn Thánh thì mong quý anh chị thường
xuyên thực hành việc Xin lỗi Cảm ơn như trên sau khi
dự Khóa.

(16). 10:40-10:50 (10’):
Nghi Thức Bình An Gio-Đăng

Đây là nghi thức kết thúc, diễn tả mục đích của
Chương Trình là tình "thương yêu gần gũi", đặc biệt
giữa trợ nguyền và khóa viên. Để đi tới "Bình An
Gio-Đăng", Vị Hướng Dẫn nói và làm như sau:

Thưa quý anh chị, Nghi Thức Bình An Gio-Đăng
là kết quả của ngày Thứ Bẩy dài nhất trong Khóa.
Chủ đề của Ngày là "Cảm Thông Hai Mình". Sáng
nay vợ chồng chấp nhận Nam Nữ khác biệt nhau nên
tế nhị với nhau. Chiều nay Hòa Giải với Chúa và với
nhau. Tối nay nắm vững Nghệ Thuật Cảm Thông và
Đoan Nguyền Cảm Thông bằng những việc làm cụ
thể. Giờ đây trước khi Nghỉ Đêm Bình An, chúng ta
Trao Bình An bằng các việc sau đây:
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(1). Chuẩn bị Nghi Thức. Lấy Bàn Thờ Thánh Giá
giữa Phòng Song Nguyền tượng trưng cho Giòng
Sông Gio-Đăng. Sau đó:
a. Mời các khóa viên đứng dậy. Tay phải chồng cầm
Bì Thư Lớn của Hoa Thiêng, tay trái nắm lấy tay phải
vợ. Còn tay trái vợ cầm Hoa Tươi. Hai vợ chồng nâng
cao ngang tai Bì Thư và Hoa Tươi để kính dâng lên
Chúa.

Các khóa viên đứng dài theo một phía của Phòng
Song Nguyền, tượng trưng cho một bên của Bờ Sông
Gio-Đăng.
b. Mời các trợ nguyền đứng dài theo phía bên kia của
Phòng Song Nguyền, đối diện với khóa viên. Như thế,
trợ nguyền ở một bờ sông và khóa viên ở một bờ
sông, trông ngóng nhau để cùng chìm ngập trong giòng
sông Bình An.

(2). Ý nghĩa Kinh Thánh của Nghi Thức "Bình An
Gio-Đăng". Vị Hướng Dẫn nói:

Thưa quý anh chị, khi ông Mô-sê dẫn dân Do Thái
tới đất Moab, Chúa dạy Người lên núi Nebo, chỉ cho
Người nhìn qua bên kia sông Gio-Đăng, để thấy cánh
đồng lúa phì nhiêu, chảy "sữa và mật ong" cho tới miền
Giê-ri-khô (cf. Deut. 32:49). Giờ đây cũng xin quý anh
chị trợ nguyền nhìn qua phía quý anh chị khóa viên
như nhìn qua giòng sông Gio-Đăng, để các anh chị
thấy "sữa và mật ong" là những Bó Hoa Tươi này
(đụng vào một Bó Hoa của một chị khóa viên), cũng
như đã tận tâm hy sinh và viết những Hoa Thiêng này
(đụng tới một Bì Thư Lớn nơi tay một anh khóa viên).

Với tình "thương yêu gần gũi" trao cho nhau, giờ
đây quý anh chị như nghe thấy tiếng Chúa phán trên
sông Gio-Đăng: "Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta
mọi đàng" (Mk. 1:11). Vậy trước khi như tắm gội
trong giòng sông Gio-Đăng Bình An, thì chúng con
CTTTHNGĐ
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kính mời Cha Linh Nguyền dâng Lời Nguyện Bộc
Phát, gói ghém mọi "lao công" của chúng con, rồi Cha
ban Phép Lành như trong lễ cho chúng con.

(Nếu Vị Hướng Dẫn là Linh Mục mà có vị Linh
Mục khác hiện diện, thì xin mời Ngài cầu nguyện và
Ban Phép Lành, bằng không thì Linh Mục Hướng
Dẫn chủ sự tất cả. Nếu hoàn toàn thiếu Linh Mục
thì mời một Vị Giáo Dân Cầu Nguyện).

(3). Thực hiện Nghi Thức. Dứt lời cầu nguyện thì
Vị Hướng Dẫn mời phấn khởi:

Thưa quý anh chị, bây giờ là giây phút tràn đầy
Bình An Hạnh Phúc! Xin các khóa viên cũng như trợ
nguyền tuôn tràn vào giòng Sông Gio-Đăng! Rời
khỏi chỗ! Chúc Bình An cho nhau như trong Thánh
Lễ!

(Mọi người tay bắt mặt mừng, chúc Bình An cho
nhau bằng tiếng nói, bằng nụ cười, bằng mọi hình thức
"thương yêu gần gũi" linh thánh, hồn nhiên!).
Bế mạc. Ăn cháo? Nghỉ đêm.

Tổng kết lại, có bốn Nghi Thức trong tối thứ Bẩy,
là:
(1). Nghi Thức Trao Bông Hồng Cảm Thông
(2). Nghi Thức Trao Hoa Thiêng;
(3). Nghi Thức Bình An Gio-Đăng.
(4). "Kinh Bông Hồng Cảm Thông" được coi như một
Nghi Thức để vợ chồng biết cách thức Xin lỗi,
Cảm ơn hằng ngày.

Nếu nối mục trong 16 mục dài thêm một phút, cộng
với Lời Nhắc Nhở của Ban Tổ chức, thì có khi quá
11:30 mới xong. Sau đó còn ăn lót dạ, đánh răng, v.v.,
khi lên giường thì đã thành sáng Chúa Nhật.

Vậy xin MỌI NGƯỜI ĐÚNG GIỜ.



628 V: MỜI TỰ NÓI TRONG KHÓA CB

Bổ Túc Cần Thiết: Những hàng dưới đây lấy lại
từ Mục Căn Bản về Mời Tự Nói trong chương 5, vì
trực tiếp liên quan tới Mời Tự Nói vào tối thứ Bẩy.

1). Để Khóa Viên Xả Cõi Lòng được ích lợi thì
nêu lại hai điểm chính yếu:

a. Cần Xả Cõi Lòng một cách THÀNH THẬT,
"Khiêm Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang
Chiến Đấu", vì vậy nếu đang cay đắng thì cần nói ra
sự uất ức đó, chứ không nói điều mình mong ước.
Thí dụ, nếu khô khan thì không nói "Xin cho con thấy
Chúa", mà nói đúng thực tế lúc đó: "Con không thấy
Chúa đâu cả!" Hoặc vợ chồng căng thẳng thì "Khiêm
Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang Chiến
Đấu" mà không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn đời,
chẳng hạn: "Tuy cầm tay anh nhưng em còn bị ám
ảnh về ý nghĩ bỏ anh!" Vậy nếu nói "không thấy
Chúa" thì tâm lý lúc đó ân hận, tức là lòng bắt đầu
gần Chúa, thấy Chúa. Cũng vậy, khi không chỉ trích,
không đổ lỗi, mà chỉ nói mình còn yếu đuối muốn
bỏ bạn, thì bắt đầu nghĩ lại, có hy vọng không bỏ.

Nguyên tắc "không đổ lỗi, không tố cáo chỉ trích,
mà chỉ nói ra yếu đuối của mình" cần được áp dụng
trong mọi trường hợp của Chương Trình, trong Khóa
cũng như bất cứ cuộc họp nào, Song Nguyền, Liên
Gia, và các Đại Hội, người thuyết trình cũng như
người chia sẻ trong Nhóm Nhỏ, Nhóm Lớn, v.v.

b. Xả Cõi lòng là việc Tâm Lý tuy gần với việc Đạo
Đức, vì vậy đây không phải là Giải Tội, không có lỗi vì
nghe chuyện kín của người khác. Nếu nói rằng "tôi
không kể việc xấu cho người khác nghe" thì người này
dễ tự ái kiêu ngạo, nên cách thức họ cư xử thường làm
cho bạn đời và người xung quanh ngột ngạt, lảng xa.

Thí dụ Xả Cõi Lòng rằng mình ân hận vì nóng tính
nên đánh vợ, chửi con, hoặc mình lải nhải nên chồng
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bỏ nhà đi ba tuần, v.v., thì việc đánh vợ hoặc việc bỏ
nhà đi đã trống trải, nhiều người biết việc xấu đó.
Như vậy không phải "xưng tội kín" mà "xưng tội
trống", là nói ra sự yếu đuối trống trải để người khác
cầu nguyện nâng đỡ, nhờ vậy mình thêm vững mạnh
để sửa đổi. Vậy nói ra không phải vì người khác chưa
biết, mà vì khiêm nhường nhận mình có lỗi, có bệnh,
do đó mình sẽ tốt hơn, thay vì nóng nảy thì êm đềm,
thay vì lải nhải thì "Nói ít, nghe nhiều".

Xả Cõi Lòng là áp dụng nguyên tắc "khi nhận
mình có lỗi, có bệnh, thì bắt đầu khỏi bệnh tâm lý",
và "nhân đức là do thói quen, thói quen là các lặp đi
lặp lại".

2). Vị Hướng Dẫn cần GỢI Ý, sau đó YÊN LẶNG
dành giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng, còn mình âm
thầm CẦU NGUYỆN cho cặp đang nói. Đặc biệt cần
"YÊN LẶNG cho khóa viên Xả Cõi Lòng" trong hai
lúc, đó là lúc TRỢ NGUYỀN Giúp Khóa Viên Trao
Bông Hồng tối thứ Bẩy, và lúc Cặp Hướng Dẫn nâng
đỡ từng cặp khóa viên khi họ viết Song Nguyền Cho
Con sáng Chúa Nhật. Đã xảy ra sáng Chúa Nhật Cặp
Hướng Dẫn đến với cặp khóa viên, rồi nói quá nhiều,
làm họ không còn giờ nói với nhau. Vậy Cặp Hướng
Dẫn cần làm ba việc sau đây:

a. Gợi Ý chứ không đưa ra giải đáp cho các khó
khăn của khóa viên. Vị Hướng Dẫn không là bách
khoa tự điển, mà cần NÓI RÕ mình có giới hạn, yếu
kém, chỉ hiểu biết một phần, nên không giải quyết
được hết các thắc mắc, vì vậy sẵn sàng LẮNG
NGHE, rung động tâm tình của khóa viên. Nghĩa là
Cặp Hướng Dẫn cần:

b. Hiện Diện Yên Lặng chứ không khuyên bảo khi
khóa viên căng thẳng khác ý nhau. Họ cần lòng
"thương yêu gần gũi", tương tự như tang gia cần bạn
hữu hiện diện hơn là cần giảng giải về sự chết. Vì vậy
CTTTHNGĐ



630 V: MỜI TỰ NÓI TRONG KHÓA CB

tối thứ Bẩy lúc trao Bông Hồng, hay sáng Chúa Nhật
lúc viết Song Nguyền Cho Con, cần HIỆN DIỆN YÊN
LẶNG để khóa viên nói chứ Cặp Hướng Dẫn không
nói. Thực ra, mình gợi ý chút ít, hoặc tùy hoàn cảnh
nói đôi lời xen kẽ giúp cho vợ chồng khóa viên dễ
nói với nhau, rồi mình YÊN LẶNG LẮNG NGHE với
tấm lòng như sau:

c. Cầu Nguyện trong lúc vợ chồng khóa viên nói
với nhau. Cầu nguyện lúc này là khi YÊN LẶNG HIỆN
DIỆN với khóa viên thì mình tuyệt đối tin rằng Chúa,
Mẹ đang hiện diện, đang "yêu thương gần gũi" mình
và khóa viên, nhờ vậy mình chú ý đến lợi ích của khóa
viên chứ không phải của mình. Trường hợp này NIỀM
TIN MÃNH LIỆT vào Chúa được gọi là cầu nguyện.

Tóm lại, (1) khóa viên cần nói ra sự yếu đuối mà
không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn đời; (2) Vị hướng
dẫn cần hiện diện yên lặng cho khóa viên nói chứ
không nói tranh mất thời giờ của họ. Hiện diện trong
"yêu thương gần gũi" là cầu nguyện, là nâng đỡ rồi.

Bầu Khí xã giao tối hôm qua khác với Bầu Khí
Hồn Nhiên Tin Tưởng tối hôm nay thứ Bẩy là nhờ
các Vị Hướng Dẫn biết tạo ra Bầu Khí Cởi Mở này.
Tạo ra bằng cách có nội tâm khiêm nhường và có ý
chí để nghiên cứu trong Cầu Nguyện những tài liệu
cần thiết trước khi thực hành trong Khóa.

** Điểm chót trước khi hết chương, đó là vì bác
ái, xin đọc "Lời Tâm Huyết" ở trang 562.

Hết lòng cảm ơn.🔲
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Chương 29
Mời Tự Nói Sáng Chúa Nhật:
SONG NGUYỀN CHO CON

**Lưu Ý: Xin Dừng! Vui lòng đọc lại trang
533-534 trước khi đọc tiếp, vì cần biết rằng Vị Hướng
Dẫn Tự Nói thuộc loại bác sĩ tâm lý, và diễn tiến của
Khóa là diễn tiến chữa bệnh. Nếu không biết rõ hai
điều này mà đọc những hàng dưới đây thì có thể làm
hại cho mình và cho khóa viên,

** Khẩn Thiết: Cần đọc ba tài liệu kể tên dưới đây
TRƯỚC KHI đọc tài liệu thứ tư về Mời Tự Nói
trong Sáng Chúa Nhật. Dẫu có lý do chính đáng như
bận việc bất ngờ, con bị khẩn cấp, v.v., mà nếu không
thể ĐỌC và CẦU NGUYỆN với bốn tài liệu này thì xin
tự ý tạm ngưng, nhường cho người khác Mời Tự Nói
lần này rồi mình sẽ Mời lần sau. Ba tài liệu cần đọc
trước khi đọc tiếp tài liệu này là:

(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
CTTTHNGĐ
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TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Kinh Thánh làm NỀN TẢNG cho Sáng
Chúa Nhật mình Mời Tự Nói, chương 18. Nếu không
ĐỌC và CẦU NGUYỆN với Kinh Thánh thì mình dựa
vào sức mình hơn vào sức của Lời Chúa.
(3). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin tha thiết mời LÀM theo những điều
chia sẻ đây. Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh
Quý Vị đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên
có thể không ưa. SAU KHI đã đọc ba tài liệu trên thì
xin đọc tiếp.

Tài liệu Mời Tự Nói cho Sáng Chúa Nhật gồm các
mục như sau:

I. Bầu Khí Sáng Chúa Nhật;
II. Thời giờ riêng biệt của Buổi;

III. Các Việc TRONG KHI Mời Tự Nói;
I. BẦU KHÍ SÁNG CHÚA NHẬT

Bầu khí chung dễ ồn ào vì đa số đã giải tỏa được
nhiều nặng nề trong tâm hồn nên vui vẻ, muốn cởi
mở, nói cười giữa vợ chồng và với người khác. Đoàn
sủng "thương yêu gần gũi" đạt tới mức quấn quýt
nhau. Cặp giảng huấn cần lưu tâm kẻo khóa viên tản
mát tâm trí, không chú ý vào nội dung quan trọng
của Chúa Nhật là ngày "Song Nguyền Cho Con".

Nhưng tâm lý riêng của một số có khi còn căng
thẳng hơn, vì họ thấy người khác có "trái tim mới, tinh
thần mới" (Ezekiel, 36:26), còn họ vốn dửng dưng,
lòng mình cứng như đá. Từ đó họ nghi ngờ mình, nghi
ngờ bạn đời, và nghi ngờ nước mắt của những cặp
được "trái tim mới, tinh thần mới".
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Vì tâm lý "người cười kẻ khóc" này nên Vị Mời Tự
Nói cần CẦU NGUYỆN và chú ý tới một ít khuôn mặt
bề ngoài khinh khỉnh nhưng bên trong hoang mang.
Họ cần Khóa nhưng ra vẻ bất cần và Khóa như vô
ích cho họ. Có cặp mãi tối thứ Hai, khi dự "Duy Trì
và Phát Triển Sau Khóa" mới cảm nghiệm được lời
Thánh Gioan Tiền Hô "Hãy sám hối và tin vào Phúc
Âm" (Mk 1:15), mới nhìn thấy "trời mới, đất mới"
(KH. 21:1) nhờ "trái tim chai đã trở thành trái tim thịt
mềm" (cf. Ezekiel 36:26).

Vậy Vị Mời Tự Nói (MTN) cần "tỉnh thức và cầu
nguyện vì không biết ngày giờ nào (Mk. 13:33) khóa
viên sẽ sám hối để tiến tới trời mới, đất mới. Vị MTN
cần cảm nghiệm mãnh liệt rằng "đức tin của con cứu
con cho khỏi" (Mt. 9:22). Nếu Vị MTN có "đức tin
bằng hạt cải" (Mt. 17:20) thì khóa viên sẽ khiêm
nhường xả ra, sẽ "trần truồng mà không hổ ngươi"
(Gen. 2:25), lý do vì Vị MTN đã làm trước khi nói,
như Chúa "đã làm gương để các con bắt chước mà làm
như Thầy đã làm cho các con" (Jn. 13:15).

II. THỜI GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT
Cần rất thận trọng thì mới đủ thời giờ cho 12 mục

trong sáng Chúa Nhật như sau:
(1). 7:25-7:55 (30’): Kinh Sáng. Mỗi trợ nguyền nói
rõ "Bông Hồng tươi đẹp con NHẬN ĐƯỢC từ Anh
Chị (X và Y) là... (tối qua sau giờ Bông Hồng Cảm
Thông, trời lạnh lại mưa lâm râm, trên đường về phòng
ngủ, anh X đã cởi áo khoác cho chị Y, còn chị thì hôn
nhẹ lên trán anh X. Sự thắm thiết này làm con thật
cảm động" v.v.

Cách cầu nguyện trên giúp cho mục đích "thương
yêu gần gũi" được tăng thêm, vì muốn cầu nguyện thì
trợ nguyền cần gần gũi khóa viên trước để ghi nhận
những thay đổi của họ. Còn khóa viên thì lên tinh
thần vì khi nghe trợ nguyền cầu nguyện về mình thì
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đó là cách phản ảnh (feedback) những tiến triển của
mình.

Để mỗi khóa viên thấy mình độc đáo như Chúa
dựng nên mỗi người độc đáo, thì mỗi trợ nguyền chỉ
nói tới MỘT cặp khóa viên mà thôi, kẻo uổng thời
giờ, dễ dạy đời, nhất là không còn độc đáo.
(2). 8:00-8:50: Ăn sáng và chuẩn bị vào Phòng Song
Nguyền.

[Kinh Sáng và Điểm Tâm, mỗi nơi có thể xếp trước
hay sau, tùy hoàn cảnh địa phương].
(3). 8:50-9:20 (30’): Linh an, tức là thực hành cách
sống nội tâm, "thương yêu gần gũi với Chúa", đặc biệt
cách dùng Kinh Thánh để cầu nguyện trong gia đình;
(4). 9:20-9:40 (20’): Hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng;
(5). 9:40-10:25 (45’): Diễn Giải về "Song Nguyền Cho
Con", thường chia làm hai phần cho hai cặp;
(6). 10:25-10:40 (15’): Giải lao;
(7). 10:40-10:50 (10’): Hướng dẫn cách thức vợ chồng
người này giúp người kia nhìn ra những khuyết điểm
của mình, và cả hai nhìn ra khuyết điểm chung, rồi
chọn MỘT khuyết điểm để Đoan Nguyền Sửa Đổi.
(8). 10:50-11:10 (20’): Từng cặp khóa viên thảo luận,
riêng biệt giữa hai vợ chồng.

Trong khi đó, các trợ nguyền ngồi ở ghế trợ nguyền,
thường xếp xung quanh sát tường, LẦN CHUỖI Mùa
Vui, đặc biệt xin Ơn Khiêm Nhường, từ 3 đến 4 chục.
(9). 11:10-11:20 (10’): Thao luyện "Phao Nổi Cứu
Nguy", để viết ra (1) Đoan Nguyền, (2) Cầu Nguyện,
và (3) Hy Sinh.
(10). 11:20-11:25 (5’): Chuẩn bị để Dâng Mẹ Từ Bi
những "Phao Nổi Cứu Nguy".
(11). 11:25-11:50 (25’): Tất cả khóa viên và trợ
nguyền vây quanh Bàn Thờ Đức Mẹ, Mời Gọi mỗi
cặp khóa viên thành kính nói lên lời Đoan Nguyền,
Cầu Nguyện, và Hy Sinh.
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(12). 11:50-12:00 (10’): Cầu nguyện kết thúc [và Phép
Lành Đoan Nguyền khi có Linh Mục hiện diện].

III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI
Đây là phần chính yếu của tài liệu này,

nên xin đọc và cầu nguyện nhiều.

Vị Mời Tự Nói cần giữ cho ĐÚNG GIỜ, vì vậy ở
đây trình bày theo thời khóa biểu của Sáng Chúa
Nhật cho tiện.

(7). 10:40-10:50 (10’): Hướng dẫn cách thức vợ
chồng người này giúp người kia nhìn ra những khuyết
điểm của mình, và cả hai nhìn ra khuyết điểm chung,
rồi mỗi người chọn MỘT khuyết điểm để Đoan
Nguyền Sửa Đổi.

Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:

Xin quý anh chị lấy Tài Liệu 10, có tựa đề là "Song
Nguyền Cho Con" (Để ít giây cho mọi người mở
đúng. Sáng nay khóa viên dễ ồn ào, nhất là vừa giải
lao xong. Vị Hướng Dẫn cần êm đềm nhưng thật
cương quyết). Xin chuẩn bị. Bắt đầu!

[Đọc hết thì Vị HD nói ngay:]
Vì Tài Liệu 10 rất quan trọng, cần viết sạch sẽ và

nhiều cha mẹ đã trao cho con, nên có tờ nháp là Tài
Liệu 9.

Vậy xin quý anh chị mở lại một trang để đọc chung
Tài Liệu 9, đồng thời mỗi người cầm sẵn bút để vừa
đọc vừa viết (Khóa viên lại ồn ào, vợ hỏi chồng xem
bút đâu?, v.v.) Chuẩn bị. Bắt đầu!

[Đọc theo tờ Tài Liệu 9. Sau câu Số #1 về "Quyết
định của riêng chồng (liên hệ đến con cái)", thì Vị
HD giải thích:]

Thưa quý anh chị, tuy Tài Liệu #9 ghi là "liên hệ
đến con cái", nhưng người có con và cả người không
có con, ai cũng cần nhìn ra những sai lỗi của mình.
CTTTHNGĐ
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Người không có con thường khó tính hơn người có
con. Lý do vì người có con thì quen bị quấy rầy nên
dễ chịu đựng những bất tiện, thí dụ vừa để cái bút,
đôi giầy, v.v., đã bị con liệng đi nơi khác. Còn người
không có con, để vật dụng nào ở đâu thì còn ở đó
hoài, nên nếu ai làm lệch lạc thì dễ bực tức. Cũng vì
luật bù trừ mà nhiều người khi còn trẻ có con thì dễ
tính, khi về già, không phải nuôi con nữa nên lại khó
tính. Ai ý thức trước diễn tiến tâm lý "Khó Dễ" này
thì cần tập cho mình quen chịu đựng, kẻo không phải
vì con cháu không thương mình, nhưng vì mình khó
tính quá nên không con cháu nào dám tới gần, trở
thành "kính nhi viễn chi", ở xa để cung kính.

Vì mọi người đều cần nhìn ra sai lỗi, nên không
gạch bỏ, mà mở đóng ngoặc đơn mấy chữ (liên hệ đến
con cái) ở cả ba câu, vì câu nào cũng có mấy chữ này.

[Việc rất đơn sơ, nhưng nếu có 20 cặp thì 5, 7 cặp
nhớn nhác nhìn nhau, nên rất tốn thời giờ. Phải để
khóa viên tự làm lấy đôi việc, vì đó là cách giúp họ
chú ý. Nếu làm thay hết cho họ, thì bớt tốn giờ nhưng
không gây ý thức, đọc xong nhưng không xong việc
thay đổi tính tình.

Đôi khi có xấp tài liệu đã mở đóng ngoặc rồi, nếu
xảy ra như vậy thì vốn cần hướng dẫn về người có
con cũng như không có con đều cần LÀM VIỆC lúc
này để thay đổi tính tình.

Vị Hướng Dẫn nói tiếp:]

Sau khi đã mở đóng ngoặc đơn ở cả ba câu mấy
chữ (liên hệ đến con cái), thì xin quý anh chị đọc
chung lại cả ba câu. Chuẩn bị. Bắt đầu!

Để chút nữa quý anh chị dễ thảo luận giữa vợ
chồng thì xin ghi thêm lời tôi giải thích vào ba chữ
"Thực tế, Quyết định, Kiểm soát" ở câu thứ nhất. Mời
cầm bút! Xin ghi:
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— Thực tế: (Vị HD đọc dõng dạc:) là những sai lỗi
mình đã phạm. (Đọc lại lần thứ hai để mọi người đều
viết được:) là những sai lỗi mình đã phạm.
— Quyết định: (Vị HD đọc dõng dạc:) là lựa chọn
MỘT sai lỗi để sửa đổi. (Đọc lại lần thứ hai để mọi
người đều viết được:) là lựa chọn MỘT sai lỗi để
sửa đổi.
— Kiểm soát: (Vị HD đọc dõng dạc:) là xét mình
hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng về sai lỗi mình đã
lựa chọn để sửa đổi. (Đọc lại lần thứ hai để mọi người
đều viết được:) là xét mình hằng ngày, hàng tuần,
hàng tháng về sai lỗi mình đã lựa chọn để sửa đổi.

Thưa quý anh chị, Khóa dành thời giờ sáng Chúa
Nhật lúc này để nói ra những điều mình bực tức với
bạn trăm năm, tức là người này kể điều xấu của
người kia. Toan tính cho "hợp thời, hợp nơi, hợp cảnh
- right time, right place, right circumstance" là điều cần
thiết để có kết quả tốt, vì vậy nếu để quý anh chị "kể
xấu" vào tối thứ Sáu hay sáng thứ Bẩy thì Khóa tan,
trái lại lúc này thích hợp vì đa số đang "thương yêu
gần gũi" chứ không oán ghét xa cách nhau.

Để LÀM việc tế nhị này thì cần Ơn Chúa và thận
trọng, nên xin quý anh chị vừa nhìn tôi làm vừa nghe
những điều tôi tiếp tục giải thích.

[Vị HD yên lặng và thân mật nhưng nghiêm chỉnh,
cầm tay kéo một cặp đứng hẳn lên. Cặp này ở vị thế
tương đối rộng rãi để dễ xê dịch hai ghế họ ngồi, và
ghế thứ ba của Vị HD. Để hai ghế của vợ chồng đối
diện nhau, và ghế của Vị HD ở sát bên để ba người
cùng ngồi làm mẫu, model. Vị HD NÓI và LÀM theo
lời mình nói:]

Thưa quý anh chị, một chút nữa mỗi cặp đều (1)
ngồi giống như cặp này, rồi vì "yêu thương gần gũi"
nên (2) cầm lấy tay nhau (đặt tay của cặp mẫu lên
nhau, để họ cầm chặt tay nhau, và tay của Vị HD
CTTTHNGĐ
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cũng cầm chặt lấy tay của hai người); (3) than thở Lời
Nguyện Tắt sốt sắng ba lần, cho tên vợ chồng mình
vào Lời Nguyện Tắt, thí dụ anh chị Tin và Cậy than
như sau trong khi cầm chặt tay nhau:

"Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cho vợ
chồng con là Tin và Cậy giúp nhau sửa đổi tính nết".
Lần thứ ba thêm "Amen".
(4). Sau đó, như quý anh chị thấy trên tờ Tài Liệu
10, câu số #1 là của chồng nên vợ giúp chồng nhận
ra các sai lỗi của chồng; câu số # 2 là của vợ nên
chồng giúp vợ nhận ra các sai lỗi của vợ; và câu số
#3 là của hai vợ chồng, nên hai người thảo luận để
nhận ra sai lỗi chung.

Thí dụ vợ giúp chồng làm câu số #1, bằng cách
chân thật nói với chồng:

"Vì Kính Trọng và Thương Yêu anh, mong anh tốt
hơn, nên em kể những điều xấu của anh mà em đã
phải chịu đựng". Lời văn có thể khác nhưng câu mở
đầu buộc phải có chữ Kính Trọng và Thương Yêu, vì
nếu "khinh bỉ và chê ghét" thì đây là buổi vợ chồng
đả phá tố khổ, chứ không phải buổi hàn gắn, xây
dựng cho nhau.

Sau khi xác nhận tâm tình Kính Trọng và Thương
Yêu thì kể các điều xấu mà vợ không ưa, thí dụ "Anh
hay chửi thề, ngủ nướng, không dạy con làm bài, cộc
cằn, nóng tính, đánh bạc, đánh vợ, v.v.

Vì không thể sửa mọi tính xấu cùng một lượt, nên
em đề nghị anh sửa MỘT tính xấu, đó là tính Nóng
Nảy".

Sau khi vợ góp ý và chồng đồng ý sửa tính Nóng
Nảy thì chồng viết, nội dung như sau:

— Thực tế: Ba nóng tính, hay la gắt nhất là khi ăn
bữa chính, làm cho bầu khí buổi ăn rất ngột ngạt,
vì vậy các con không thích ăn chung với ba, rồi ba lại
la gắt các con bất hiếu, đặc biệt ba hay la gắt con thứ
tư là Nhẫn. Vì ba không kiên nhẫn nên làm cho Nhẫn
trở thành nhẫn tâm, có khi tàn nhẫn, bỏ nhà đi hoài.
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— Quyết định: Ba cương quyết Đoan Nguyền sửa
đổi tính nóng nảy, từ nay Êm Đềm, đặc biệt khi ăn, để
bầu khí gia đình được đầm ấm, nhất là không làm
cho Nhẫn uất ức nữa.

— Kiểm soát: Ba sẽ xét mình hằng ngày xem ba
còn nóng nảy hay là biết Êm Đềm Nhịn Nhục. Nếu
ba giữ được trong một tháng thì ba THƯỞNG mình
bằng cách uống một ly cà phê phin thật ngon. Nhưng
nếu ba lại nóng tính thì ba PHẠT mình, bằng cách
dọn bàn cho gia đình ăn, còn ba ăn cơm với muối và
đọc Năm Chục Kinh, quỳ gối, giang tay.

@@ Đến lượt chồng góp ý cho vợ sửa đổi tính
nết, thì chồng cũng kể những điều mình không ra nơi
vợ, và mở đầu bằng cùng một nội dung như trên:

"Vì Kính Trọng và Thương Yêu em, mong em tốt
hơn, nên anh kể những điều xấu của em mà anh đã
phải chịu đựng". Lời văn có thể khác nhưng buộc phải
có chữ Kính Trọng và Thương Yêu vợ.

Sau lời mở đầu nghiêm trang như trên thì chồng
kể ra, thí dụ: "Em lải nhải, nói đi nói lại một việc hàng
100 lần mà vốn bảo anh chưa nghe rõ, Em lại hay
nghi kỵ, ghen bóng gió, hờn dỗi, làm bộ mặt khinh
khỉnh, lầm lì. Cộng thêm, em hay giận dai, làm bầu
khí gia đình ngột ngạt muốn điên. Đã vậy, anh đưa
tiền cho em thì dễ nhưng lấy tiền từ em thì khó, ngửa
tay xin em giống con xin tiền mẹ, v.v.

Cũng như em góp ý cho anh ở trên, vì không thể
sửa mọi tính xấu cùng một lượt, nên anh đề nghị em
sửa MỘT tính xấu, đó là tính Lải Nhải".

Sau khi chồng góp ý và vợ đồng ý sửa tính Lải
Nhải thì vợ viết, nội dung như sau:

— Thực tế: Má hay nói lải nhải, điều gì mà cũng
cho ba và các con làm sai, nhưng đó chỉ là ý nghĩ riêng
của má, nếu làm theo ý má thì má cũng chán cả điều
má muốn nữa. Má ân hận hơn cả là hay lải nhải trước
và sau khi "đọc kinh", làm cả nhà đều kinh hãi mỗi
CTTTHNGĐ
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khi má thúc dục đọc kinh! Vì má lải nhải như vậy nên
có lần ba đi làm về, nghe thấy má đang lải nhải với
các con, ba đã đi luôn đến một giờ sáng mới về, lúc
đó má lại lải nhải rằng tại sao dám bỏ nhà đi? Như
vậy, mà cho rằng má luôn đúng, còn ba và các con
luôn sai!

— Quyết định: Má ân hận vì tự ái, không thấy lỗi
của mình mà chỉ thấy lỗi của ba và các con. Má thành
thật xin lỗi, Đoan Nguyền từ nay NÓI ÍT NGHE
NHIỀU. Vì biết mình yếu đuối hay quên, nên má nhắc
lại là từ nay má NÓI ÍT NGHE NHIỀU, không cướp
lời của ba và các con. Má LẮNG NGHE các con chứ
không ép các con phải theo như ý má.

— Kiểm Soát: Má xét mình hằng ngày để xem giữ
được tới đâu nguyên tắc NÓI ÍT NGHE NHIỀU. Nếu
má giữ được trong một tháng thì má tưởng mình một
tô bún riêu mắm tôm chanh, nhưng nếu lại lải nhải
chứ không NÓI ÍT NGHE NHIỀU thì má phạt mình, ăn
cơm với muối và tối quỳ gối, giang tay, Lần Chuỗi
năm chục.

@@ Đến phiên vợ chồng thảo luận để nhìn thấy
sai lỗi chung. Hai người khiêm nhường kể ra những
điều làm cho bầu khí gia đình mất "thương yêu gần
gũi", thí dụ: Mạnh ai nấy ăn chứ không đợi nhau để
ăn chung ít là ba lần một tuần; có thói quen xấu, đó
là mở TV khi ăn nên mỗi người mỗi tâm tư, giống
như người thuê phòng chứ không phải gia đình; tai
hại hơn nữa, đó là tham lam tiền bạc, bỏ bê con, ngày
nào cũng "bận lắm, bận lắm". Bận kiếm tiền mà
không bận săn sóc nhau và con. Cũng vì kiếm tiền
mệt nhọc, lại tự ái nên hay cãi nhau trước mặt con,
rồi người này đánh bài, người kia đánh con, hai vợ
chồng đánh nhau, v.v.

Không thể sửa liền một lúc tất cả những sai lỗi
trên, vả chăng "sát nhất nhân, vạn nhân cụ", nếu diệt
được một nết xấu thì các nết xấu khác sẽ tan biến
CTTTHNGĐ
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theo, vì vậy vợ chồng Đoan Nguyền tận diệt tính cãi
nhau vì ham tiền, và viết:

— Thực tế: Ba ham tiền còn má ham khoe khoang,
nên cả ba lẫn má đều đi làm từ sáng sớm đến tối
khuya, gửi các con ngày bên ông bà nội, ngày bên
ông bà ngoại. Con út quen hơi ông bà nhiều hơn hơi
ba má. Đã vậy vì mệt nhọc nên ba má luôn cãi nhau
trước mặt các con.

— Quyết định: Ba má rất ân hận về việc bỏ bê các
Con, nên Đoan Nguyền từ nay mỗi tuần dành ra ít là
ba, bốn giờ để vui chơi, dồn hết tâm hồn "thương yêu
gần gũi" các con, đặc biệt nếu có bất đồng thì vào
phòng riêng nói chuyện chứ không cãi nhau trước
mặt các con.

— Kiểm soát: Nếu trong một tháng, tuần nào ba
má cũng dành thời giờ chơi vui với các con và không
cãi nhau, thì ba má thưởng cả nhà đi ăn phở ngoài
tiệm cuối tuần. Nhưng nếu ba má lại sai lỗi thì đến
tiệm, các con ăn uống, còn ba má hầu hạ các con như
hầu Chúa Giêsu Hài Đồng. Tối về ba má ăn cơm với
muối, Lần Chuỗi Năm Chục, quỳ gối, giang tay.

[Những thí dụ trên có ít là hai mục đích, thứ nhất,
khóa viên biết cách giúp nhau sửa đổi tính tình; thứ
hai, làm sáng tỏ diễn tiến tâm lý nhờ vậy vợ chồng
tiến triển từ căng thẳng tới hòa hợp. Thoáng nhìn
tưởng những thí dụ trên là thừa, nhưng nếu bỏ thì
việc giải thích chỉ là lý thuyết trừu tượng, khóa viên
khó thay đổi và bầu khí tẻ nhạt.

Vị Hướng Dẫn cần nói với hết tâm tình và ý chí
chứ không nói máy móc. Cần Xác Tín vào việc mình
làm lúc đó mới bừng lên Nhiệt Huyết Hăng Say. Nếu
mình không có tinh thần thì khóa viên chán nản].

(8). 10:50-11:10 (20’): Từng cặp khóa viên thảo
luận, góp ý cho nhau giữa vợ chồng.

Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như sau:
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Thưa quý anh chị, bây giờ mỗi cặp đều LÀM như
đã chỉ dẫn, đó là: (1). Đứng lên; (2). Kéo hai ghế đối
diện nhau như hai ghế mẫu đây; (3) Cầm tay nhau;
(4). Than Lời Nguyện Tắt và cho tên vợ chồng mình
vào như đã làm thí du: "Giêsu, Maria. Giuse. Con mến
yêu. Xin cho vợ chồng con là Tin và Cậy giúp nhau
sửa đổi tính nết". Lần thứ ba thêm "Amen"; (5). Vợ
góp ý cho chồng, chồng góp ý cho vợ, hai vợ chồng
góp ý để cùng thay đổi, bằng cách nói nghiêm chỉnh
lời mở đầu "Vì Kính Trọng và Thương Yêu..."

(Vị Hướng Dẫn nói rõ với khóa viên:) Việc vợ
chồng góp ý cho nhau như trên cần tiếp tục làm sau
Khóa, hai tuần một lần, mỗi lần 20 phút, hoặc lâu
hơn nhưng không quá một giờ kẻo sau không làm
nữa, nhất là khi kéo dài thì dễ tranh cãi hơn là góp
ý cho nhau.

@@ Trong khi từng cặp khóa viên đang thảo luận
và viết thì các trợ nguyền ngồi ở ghế trợ nguyền,
thường xếp xung quan sát tường, LẦN CHUỖI Mùa
Vui, đặc biệt xin Ơn Khiêm Nhường, từ 3 đến 4 chục.

MỘT NGƯỜI CẦM MÁY MICRO ĐỌC MỘT BÈ, CÁC
TRỢ NGUYỀN KHÁC MỘT BÈ, NHƯ VẬY DỄ TẠO BẦU
KHÍ SỐT SẮNG. CẦN ĐỌC VỚI GIỌNG THA THIẾT,
KHÔNG TRẦM HAY CAO QUÁ. MUỐN CÓ GIỌNG VỪA
PHẢI THÌ CẦN THỬ GIỌNG TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG
SONG NGUYỀN, TƯƠNG TỰ NHƯ "TẬP HÁT" TRƯỚC
RỒI MỚI HÁT SAU.

(Trợ nguyền đã yên lặng và Phòng Song Nguyền
từ trước, trong lúc Vị Hướng Dẫn đang diễn giải về
cách thức khóa viên giúp nhau sửa đổi tính nết).

Khoảng 1/5 số khóa viên thuộc thành phần ngoại
lệ, họ không giúp nhau nhìn ra những sai lỗi vì (1)
còn căng thẳng: (2) tự ái quá cao; (3) nhẹ dạ, không
lắng nghe giải thích, nên lúc này lúng túng, quay qua
hỏi các cặp khác; (4) cho rằng mình đàng hoàng,
CTTTHNGĐ
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không cần làm đi làm lại lôi thôi, v.v.
Vị HD cần tỉnh táo để nhận ra những cặp ngoại lệ

này, rồi đến tận nơi để giúp riêng từng cặp. Nếu
không thể giúp thì ít ra giữ cho Bầu Khí chung được
Thâm Trầm Hăng Say.

Vị HD cũng cần chuẩn bị Bàn Thờ Đức Mẹ cho
việc cầu nguyện "Phao Cấp Cứu" sắp tới, bằng cách
(1) có khoảng trống dưới chân Tượng để khóa viên
sẽ dâng của Lễ, (2) để sẵn Tượng Thánh Giá cạnh
tượng Đức Mẹ, (3) giấy lau kéo khóa viên cần, v.v.
(4) ghế bên cạnh Bàn Thờ Đức Mẹ, phòng hờ Vị HD
cân đứng cao cho dễ tạo bầu khí uy nghiêm (cẩn thận
kẻo đặt ghế cũ, đứng lên bị gẫy, tai nạn và phá tan
bầu khí cung kính).

Ngoài ra, cần để sẵn trên Bàn Thờ Thánh Giá
những "Phao Cấp Cứu", tức là MỘT bao thư cho mỗi
CẶP. Trải các bao thư đều xung quanh Bàn Thờ để
mỗi cặp dễ lấy. Cách thức sử dụng bao thư sẽ được
giải thích dưới đây.

Ánh sáng cần vừa phải, tối quá thì khó viết, mà
sáng quá thì trơ trẽn, khó thảo luận thâm trầm.

Vài phút trước khi hết giờ thì Vị HD báo rõ như
vậy cho khóa viên chuẩn bị kết thúc.

(9). 11:10-11:20 (10’): Thao luyện "Phao Nổi Cứu
Nguy", tức là viết Đoan Nguyền, Cầu Nguyện, và Hy
Sinh.

Vị Hướng Dẫn nói với nội dung như sau:
Thưa quý anh chị, để chuẩn bị cho những giây phút

linh thiêng, kết thúc CẦU NGUYỆN BỘC PHÁT trong
Phòng Song Nguyền này, xin từng người LÀM THEO
những VIỆC sau đây:

*1. Trước tiên, xin mỗi người NHẮM MẮT lại; ngồi
ngay thẳng; thở đều hòa (Để giây lát cho khóa viên
CTTTHNGĐ
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LÀM theo lời mình hướng dẫn. Cần phải giữ BẦU
KHÍ TRANG NGHIÊM).

*2. Mỗi người nhớ lại MỘT điều mình muốn thay
đổi SAU Khóa này. Thí dụ: Bỏ nóng tính, lải nhải, cãi
nhau, v.v.; hoặc về đúng giờ, chơi với con, vợ chồng
cùng bàn thảo trước khi mua sắm, viếng thăm, v.v.

Nhớ lấy Ý CHÍ để dồn tâm lực vào MỘT điều mà
thôi. Tôi thông cảm vì mệt mỏi nên không muốn suy
nghĩ nữa. (Vị HD nói hăng say, tha thiết:)

Nhưng nào! Xin lấy Ý CHÍ để cương quyết nhớ lại
Một Điều Muốn Thay Đổi! (Ngưng lại giây lát cho
mọi người suy nghĩ).

*2. Sau khi đã nhớ Một Điều muốn Sửa Đổi rồi
thì bây giờ xin MỞ MẮT. Nhìn vào giấy. Nếu đã viết
trên giấy thì cầm bút khoanh tròn lấy chữ đó. Nếu
chưa thì xin viết. Nào xin viết!

*3. Để cương quyết Đoan Nguyền thì xin quý anh
chị LÀM NGAY cách thức gọi là "Phao Cấp Cứu". Đây
là một kỹ thuật gây chú ý để nhớ và thực hành điều
mình Đoan Nguyền.

Vậy mỗi người hãy tưởng tượng như vợ chồng đang
lênh đênh trên biển thì bị đắm tàu, chỉ được mang
theo vài hành lý mà thôi, lại phải mang theo trong
túi thuyền trưởng phát liền ngay bây giờ. Hành lý là
mỗi người viết một Điều Sai lỗi mình muốn sửa đổi
và hai vợ chồng muốn sửa đổi một sai lỗi chung.

Túi thuyền trưởng phát ra là MỘT bao thư cho
MỖI CẶP. Xin nhìn vào Bàn Thờ Thánh Giá ở giữa
Phòng để thấy những bao thư đó, nhưng lắng nghe
chứ chưa lên lấy (Vị HD cầm một bao thư làm mẫu
cho dễ giải thích:)

Trên bao thư tượng trưng cho "Phao Nổi Cứu
Nguy" này, mỗi cặp sẽ viết ba điều, đó là Đoan
Nguyền, Cầu Nguyện, và Hy Sinh.
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Trước tiên, viết chữ Đoan Nguyền, rồi viết tên
chồng, thí dụ "Tin, hai chấm" (Tin:), viết tiếp: Con
Đoan Nguyền bỏ Nóng Tính. Sau đó viết tên vợ, thí
dụ "Cậy, hai chấm" (Cậy:), viết tiếp: Con Đoan
Nguyền bỏ lải nhải.

Nhớ viết hàng ngang, bình thường như mọi trường
hợp viết bất cứ điều gì.

Thứ hai, viết chữ Cầu Nguyện, rồi viết các điều
mình muốn cầu xin cùng Đức Mẹ.

Lúc này mình đã cực khổ 45 giờ đồng hồ, theo
được đôi phần Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá
khi Chúa lên Núi Sọ. Cùng chết với Chúa để được
cùng sống lại theo Chúa. Chính trong NIỀM TIN
MÃNH LIỆT đó mà giờ đây ghi càng nhiều Lời Cầu
Nguyện càng tốt. Thí dụ ghi: Xin cho con hết đau dạ
dày, cho mẹ con mau khỏe, cho vợ con sinh nở bằng
an, cho linh hồn ông nội con được lên Thiên Đàng,
cho gia đình bạn con không tan nát vì ly dị, v.v.

Thứ ba, viết chữ Hy Sinh, rồi ghi rõ hy sinh thế
nào (Vị HD nên nâng Thánh Giá lên cho khóa viên
trông thấy, rồi nói tiếp:)

Như quý anh chị nhìn thấy Tượng Chuộc Tội đây,
khi Chúa Giêsu cầu "Xin Cha tha cho chúng vì chúng
chẳng biết việc chúng làm" (Lk. 23:34), thì Ngài đã
trả một giá rất đắt, rất đau đớn. Giá đó không phải
chỉ bằng mấy đồng tiền mà bằng chính máu, chính
cái chết tang thương của Ngài. Giờ đây Chúa không
đòi tới mức phải chết, nhưng mỗi người cũng cần
những HY SINH theo gương Chúa.

"Đồng tiền liền với ruột", nếu không đi làm cực
khổ thì không có tiền, nên nếu bỏ tiền ra thì đó là
một cách hy sinh cụ thể. Vì liên hệ đến tiền là việc
dễ hiểu lầm, nên xin thưa là mỗi cặp hoàn toàn tự
do, muốn hy sinh tiền bạc hay không là tùy ý mình.
Nếu không muốn thì thôi, còn nếu muốn thì bỏ ngay
tiền vào bao thư. Tiền này trao cho Cha Linh Nguyền
CTTTHNGĐ
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Sở Tại và Trung Ương, để các ngài cầu nguyện hay
dâng Lễ theo ý mỗi người.

Ngoài ra, quý anh chị nên dâng HY SINH như bỏ
thời giờ Làm Việc Tông Đồ cho Giáo Xứ, cho
Chương Trình tức là cho các gia đình, hoặc gửi tiền
bạc về giúp Giáo Hội Việt Nam, giúp Truyền Giáo,
cô nhi, trại cùi, v.v.

Sau khi hiểu rõ Đoan Nguyền, Cầu Nguyện, và Hy
Sinh, thì Nào! Mỗi cặp một người đứng lên, lấy
nhanh bao thư "Phao Cấp Cứu", về chỗ, viết liền!

[Bầu khí hơi ồn ào thì được, nhưng nếu ồn ào quá
thì Vị HD không làm ồn ào thêm bằng cách nói to,
trái lại cần giúp trầm xuống bằng cách nói chậm rãi,
giọng nhỏ nhưng cương quyết:]

Xin nghi-ê-m chi-ỉ-nh để Chúa ba-an ơ-ơ-n! Vui
lòng tr-ầ-m 1-ặ-ng! (Để giây lát cho khóa viên viết,
nhưng không thể đợi tới khi mọi người đều viết xong,
mà cứ mời tiếp, rồi mỗi người sẽ ngưng viết theo:)

(10). 11:20-11:25 (5’): Chuẩn bị để Dâng Đức Mẹ
những "Phao Cấp Cứu".

Vị Hướng Dẫn nói với nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, bây giờ đến việc làm cung kính
nhất của sáng Chúa Nhật, đó là lên Dâng Kính Đức
Mẹ. Vậy xin
(1) mọi người đứng lên;
(2) bỏ các vật dụng trên mặt ghế chứ không để dưới
sàn nhà vì sẽ di chuyển, sợ người khác dẫm lên;
(3) hai tay gần nhau giữa vợ chồng cùng cầm lấy bao
thư "Phao Cấp Cứu" như thế này và nâng lên ngang
vai (Vị HD cùng với một khóa viên cần làm mẫu cho
mọi người quan sát. Để giây lát cho các cặp cầm và
nâng lên ngang vai như Vị HD và "khóa viên mẫu").

[Nếu có Linh Mục hay Tu Sĩ hiện diện thì mời lên
sát một bên cạnh (chứ không ở giữa) Bàn Thờ Đức
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Mẹ trước khi mời kế tiếp].
(4) Mọi người rời khỏi chỗ, tiến lên! Mời các anh chị
trợ nguyền cũng tiến lên! Quý anh chị khóa viên làm
thành vòng bán nguyệt bên trong, còn trợ nguyền
thành vòng bán nguyệt bên ngoài.

Như vậy trợ nguyền như những thuỷ thủ lành
nghề, sẵn sàng giúp đỡ khóa viên như những hành
khách chưa quen sóng gió. (Trong khi đang lên có thể
hát chung bài "Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con", nhưng
nếu lộn xộn thì bỏ).

Vị HD cần biểu lộ Niềm Tin Phấn Khởi, đồng thời
tỉnh táo để KHÍCH LỆ vì có người nhớn nhác, người uể
oải, người nữa lên những đứng xa xa, v.v.

Để tạo bầu khí Hy Vọng, bám chặt lấy Đức Mẹ,
"Sống có Mẹ nào con sợ chi? Chết có Mẹ nào con lo
gì", thì Vị HD cần đứng lên ghế để sẵn bên cạnh, tay
cầm Thánh Giá giơ cao, chứng tỏ mình là người lãnh
đạo, sẵn sàng "chết với Chúa Kitô để cùng sống lại
với Ngài" (lựa ghế vững chắc, vì đã xảy ra ghế gẫy, tai
nạn và mất bầu khí cung kính).

Việc cầm Tượng Chúa là cần nhưng phải uyển
chuyển, biết lúc nào nâng cao lúc nào hạ thấp. Cũng
như cần biết lúc nào đứng cao trên ghế lúc nào đứng
thấp. Mục đích là giúp khóa viên "thương yêu gần
gũi" Chúa và thương yêu gần gũi nhau, nên tuy mình
không "có hứng" nhưng thấy cần thiết, thì phải vận
dụng ý chí để làm, trái lại lúc mình hứng nhưng không
cần thiết cho khóa viên thì đừng làm, v.v. Có thể nhờ
Linh Mục khác cảm Thánh Giá, cũng đứng trên ghế.

(11). 11:25-11:50 (25’): Khóa viên bộc phát, dâng
Đức Mẹ những "Phao Cấp Cứu".

Vị Hướng Dẫn giải thích lần chót:
Thưa quý anh chị, cũng như muốn cho xà lan cấp

cứu được cân bằng thì cần xê xích đôi chút, vậy mọi
người đều xê xích chút đỉnh cho hơi rộng chỗ, nhờ
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vậy khi đang cầu nguyện thì trợ nguyền dễ xen kẽ để
"chạm tay chữa lành - healing touching", hoặc cầm
giúp cái bút hay giấy lau, v.v.

Giờ đây xin lặp lại, mỗi cặp khóa viên (1) hai tay
gần nhau cùng cầm lấy bao thư "Phao Cấp Cứu" và
nâng lên ngang vai để Dâng Kính Đức Mẹ; (2) nhìn
vào bao thư để nhớ rõ điều mình sắp Đoan Nguyền,
Cầu Nguyện, và Hy Sinh (Yên lặng giây lát để BẦU
KHÍ THẬT LINH THIÊNG).

Trước tiên là bộc phát riêng (sau này sẽ có "bộc
phát chung"). Ai muốn van nài cùng Đức Mẹ thì vừa
giơ cao một tay vừa nói "Đoan Nguyền" làm hiệu, để
tôi trao máy vi âm và cầu nguyện với ba mục như đã
ghi sẵn trên bao thư "Phao Cấp Cứu". Sau khi cầu
nguyện, nếu ở gần Bàn Thờ thì tự đặt bao thư dưới
chân Tượng. Nếu ở xa thì chạm tay vào vai người
đứng trước, người này đặt giúp bao thư lên chân
Tượng.

Nào! Xin mỗi người nhìn thẳng lên Mẹ Từ Bi! Xin
tuôn trào cõi lòng ra với Mẹ! Lạy Mẹ là Con Tàu Cứu
Rỗi, xin Mẹ Lắng Nghe từng con van xin! (Vị HD cần
chân thành, tin tưởng, làm gương sống động, lúc đó
khóa viên mới lên tinh thần, tha thiết Xả Cõi lòng với
Đức Mẹ)

Khóa viên dễ ngập ngừng lúc đầu. Nếu họ hăng
say thì Vị HD có thể êm đềm, trái lại nếu họ uể oải
thì Vị HD cần quả cảm. Dẫu bầu khí nào thì Vị HD
cũng cần có nội tâm sâu xa, có ý chí vững mạnh. Vì
khóa viên còn hoài nghi hay còn khó khăn nên họ
mới cần được hướng dẫn, và đó là lý do để mình được
mệnh danh là "Vị Hướng Dẫn". Trong giây phút này,
Vị HD cần xác tín vào quyền năng của Đức Mẹ. Để
có sự xác tín này, Vị HD cần cầu nguyện trước, tin
CTTTHNGĐ
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tưởng nơi Đức Mẹ trước, LÀM TRƯỚC những điều
mà lúc này mình khích lệ khóa viên làm.

Vì đây là một kỹ thuật tác động tâm lý, nên Vị HD
cần tập luyện TRƯỚC để mình thực hiện một cách hồn
nhiên, tha thiết, phấn khởi. Cần lướt thắng bản thân
để mình không uể oải, chán nản, lúc đó mình mới có
thể truyền "nội công", trao tặng Niềm Tin mãnh liệt
cho khóa viên và cho các trợ nguyền.

**Khi đã có dăm, sáu cặp Đoan Nguyền riêng,
thì Vị HD bắt đầu khuyến khích Đoan Nguyền chung
hay bộc phát chung.

Vị HD nói với nội dung như sau:

Thưa quý anh chị, nếu mọi người đều cầu nguyện
riêng như thế này thì quá lâu, không đủ giờ (nếu có
nhiều cặp dự Khóa), và nhiều người quá mỏi chân.
Vì vậy giờ đây tới phần tất cả bộc phát đều một lượt.
Như vậy lộn xộn với con người nhưng lại du dương
với Chúa và Đức Mẹ. Để đi tới sự cầu nguyện chân
thật này, xin chuẩn bị như sau: (1). Bốn tay của mỗi
vợ chồng nắm chặt lại với nhau, thành kính nâng lên
ngang mặt; (2). Ai đã đặt dưới chân Đức Mẹ bao thư
"Phao Nổi Cứu Nguy" rồi thì chỉ nắm tay là đủ, còn
ai chưa thì bốn tay vừa nắm vừa dâng bao thư lên;
(3). Mọi người, kể cả người chưa cầu nguyện cũng như
đã cầu nguyện, xin tất cả cầu nguyện lớn lên!

Vâng, xin mọi người cầu nguyện lớn lên! Cầu
nguyện lớn lên! Lớn lên! Ngay lúc này vừa nghe tôi
mời gọi, vừa cầu lớn lên! Lớn lên! v.v.

Vị Hướng Dẫn cần tận dụng hết sức lực, hết trí
khôn, hết tâm tình để mời gọi. Lúc tha thiết to tiếng,
lúc sôi động nhưng nhỏ tiếng, v.v. Cần kiên nhẫn. Từ
từ chắc chắn có người bộc phát lời nguyện. Rồi như
vết dầu loang, người khác cũng bộc phát.
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Vị HD cần tỉnh táo quan sát, nếu thấy ai lâm râm,
hay ai khóc lóc van nài, thì để máy vào miệng. Khi
để máy thì người đó có thêm động lực, cầu nguyện
tha thiết hơn, thêm ích lợi cho mình và cho người
nghe. Cứ luân chuyển máy từ người này qua người
kia chứ không đợi để một người nói hết, vì mục đích
là tạo bầu khí thuận tiện cho mọi người Xả Cõi Lòng
đều một lượt chứ không phải kẻ trước người sau. Có
khi mấy người bộc phát to tiếng một lúc mà có khi
không ai nói cả, do đó Vị HD cần CẦU NGUYỆN
TRƯỚC và TIN TƯỞNG Chúa chúc đẩy thay cho mình.
Khoá viên Xả Cõi Lòng nhiều hay ít, sốt sắng hay khô
khan là tùy thuộc vào nội tâm, nhiệt huyết, và sự lãnh
đạo của Vị HD.

Việc phân chia thành bộc phát RIÊNG và bộc phát
CHUNG lệ thuộc số khóa viên nhiều hay ít, nên Vị
Hướng Dẫn cần tùy nhu cầu mỗi Khóa mà thích ứng.
Điều cần thiết là khóa viên cảm nghiệm được Ơn
Thánh, thực tâm thay đổi.

** Khi thành tâm thì dễ xảy ra người này khóc
lóc, người kia Đoan Nguyền, người khác đăm chiêu,
v.v. Có người như muốn xỉu. Đó là lý do cần trợ
nguyền hiện diện để cầu nguyện và cũng để sẵn sàng
giúp đỡ, nhất là khi khẩn cấp. Tuy nhiên trợ nguyền
nên thận trọng kẻo vì nhiệt thành mà gây ra trở ngại,
thí dụ đưa giấy lau sớm quá hoặc nhiều lần quá, mất
hồn nhiên, v.v.

(12). 11:50-12:00 (10): Cầu nguyện kết thúc [và
Phép Lành Đoan Nguyền khi có Linh Mục hiện diện].

Khóa ít cặp tham dự thì mọi người có thể bộc phát
trước Tượng Đức Mẹ, nhưng nếu Khóa nhiều cặp thì
đành ngưng khi hết giờ. Vì vậy mà Vị HD khuyến
khích mọi người bộc phát cùng một lượt.

Để kết thúc, Vị HD nói với nội dung như sau:
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Thưa quý anh chị, bây giờ chúng ta chuẩn bị cho
Lời Cầu Nguyện cuối cùng để xin Chúa giúp mình
thay đổi đời sống, thực hành việc "Yêu thương gần
gũi" nhờ "Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi,
và Sửa lỗi".

Chúng con xin Cha "X" vui lòng tóm kết (chừng 3
phút) những ý chí Đoan Nguyền mỗi người đã nói ra
cũng như chưa nói ra để nâng lên Chúa, Đức Mẹ, và
Thánh Cả Giuse. Sau đó xin Cha Ban Phép Lành để
chúng con làm được điều Đoan Nguyền.

Nếu không có Linh mục thì Vị Hướng Dẫn tự cầu
nguyện với cùng một nội dung như trên. Sau đó hát
lại bài "Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con". Rồi quay
qua Bàn Thờ Thánh Gia, than thở ba lần:

"Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cho con
Can Đảm, Kiên Trì để Cương Quyết Làm điều con
vừa Đoan Nguyền". Lần thứ ba thêm "Amen". Làm
dấu, Chấm dứt sáng Chúa Nhật.

**Thuỷ thủ lành nghề là người làm theo những
chỉ dẫn trong trường huấn luyện. Khi ra biển thì anh
như hành động tự do, nhưng thật ra anh đã phản ứng
theo những nguyên tắc vững chắc nhờ đã làm đi làm
lại những nguyên tắc này lúc còn ở trường. Tương tự
vậy, sau khi nhẫn nại để khóa viên đi theo những cách
trước, thì nay Vị HD mời gọi họ Xả Cõi Lòng một
cách tự do, để họ tùy ý trào dâng lên với Đức Mẹ bất
cứ điều gì.

Nếu khóa viên biết cầu nguyện "Tự do trong
Nguyên tắc" thì đó là dấu chứng tỏ họ đã được hướng
dẫn nghiêm chỉnh, Khóa có đường lối, có thống nhất
giữa Ban Tổ Chức, Ban Diễn Giải và Ban Mời Tự
Nói, cũng như thống nhất với Linh Mục làm Linh
Nguyền cho Khóa và với Vị Hướng Dẫn Thánh Kinh.
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** Thường có hai lần bộc phát sốt sắng và nhiều
ý chí Đoan Nguyền nhất trong mỗi Khóa, đó là Đoan
Nguyền Tha Thứ trong Lễ Hòa Giải chiều thứ Bẩy,
và Đoan Nguyền Sửa Đổi trước Tượng Đức Mẹ trưa
Chúa Nhật này. Như đã biết, tuy có nhiều người cộng
tác để xin Chúa ban ơn cho khóa viên, nhưng Vị
Hướng Dẫn vốn là nòng cốt.

Một lần nữa vì ích lợi của các linh hồn, xin Vị HD
cầu nguyện và khiêm nhường làm trước bằng cách:
(1) đọc kỹ các tài liệu đã chỉ dẫn;
(2) tham dự như khóa viên ít là vài Khóa trước khi
mình đảm nhận việc Hướng Dẫn để học hỏi từ Vị
Hướng Dẫn tiền nhiệm;
(3) thực tập một mình những điều mình sẽ hướng dẫn;
(4) thực tập trong Ban Điều Hành hay trong Ban Nội
Dung để nhiều người góp ý và mình sửa chữa trước
khi Hướng Dẫn trong Khóa.

Bổ Túc Cần Thiết: Những hàng dưới đây lấy lại
từ Mục Căn Bản về Mời Tự Nói, vì trực tiếp liên quan
tới Mời Tự Nói vào sáng Chúa Nhật.

1). Để Khóa Viên Xả Cõi Lòng được ích lợi thì
nêu lại hai điểm chính yếu:

a. Cần Xả Cõi Lòng một cách THÀNH THẬT,
"Khiêm Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang
Chiến Đấu", vì vậy nếu đang cay đắng thì cần nói ra
sự rất ức đó, chứ không nói điều mình mong ước.
Thí dụ, nếu khô khan thì không nói "Xin cho con thấy
Chúa", mà nói đúng thực tế lúc đó: "Con không thấy
Chúa đâu cả!" Hoặc vợ chồng căng thẳng thì "Khiêm
Nhường nói ra điều Yếu Đuối mình đang Chiến
Đấu" mà không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn đời,
chẳng hạn: "Tuy cầm tay anh nhưng em còn bị ám
ảnh về ý nghĩ bỏ anh!" Vậy nếu nói "không thấy
Chúa" thì tâm lý lúc đó ân hận, tức là lòng bắt đầu
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gần Chúa, thấy Chúa. Cũng vậy, khi không chỉ trích,
không đổ lỗi, mà chỉ nói mình còn yếu đuối muốn
bỏ bạn, thì bắt đầu nghĩ lại, có hy vọng không bỏ.

Nguyên tắc "không đổ lỗi, không tố cáo chỉ trích,
mà chỉ nói ra yếu đuối của mình" cần được áp dụng
trong mọi trường hợp của Chương Trình, trong Khóa
cũng như bất cứ cuộc họp nào, Song Nguyền, Liên
Gia, và các Đại Hội, người thuyết trình cũng như
người chia sẻ trong Nhóm Nhỏ, Nhóm Lớn, v.v.

b. Xả Cõi lòng là việc Tâm Lý tuy gần với việc Đạo
Đức, vì vậy đây không phải là Giải Tội, không có lỗi
vì nghe chuyện kín của người khác. Nếu nói rằng "tôi
không kể việc xấu cho người khác nghe" thì người này
dễ tự ái kiêu ngạo, nên cách thức họ cư xử thường làm
cho bạn đời và người xung quanh ngột ngạt, lảng xa.

Thí dụ Xả Cõi Lòng rằng mình ân hận vì nóng tính
nên đánh vợ, chửi con, hoặc mình lải nhải nên chồng
bỏ nhà đi ba tuần, v.v., thì việc đánh vợ hoặc việc bỏ
nhà đi đã trống trải, nhiều người biết việc xấu đó.
Như vậy không phải "xưng tội kín" mà "xưng tội
trống", là nói ra sự yếu đuối trống trải để người khác
cầu nguyện nâng đỡ, nhờ vậy mình thêm vững mạnh
để sửa đổi. Vậy nói ra không phải vì người khác chưa
biết, mà vì khiêm nhường nhận mình có lỗi, có bệnh,
do đó mình sẽ tốt hơn, thay vì nóng nảy thì êm đềm,
thay vì lải nhải thì "Nói ít, nghe nhiều".

Xả Cõi Lòng là áp dụng nguyên tắc "khi nhận
mình có lỗi, có bệnh, thì bắt đầu khỏi bệnh tâm lý",
và "nhân đức là do thói quen, thói quen là do lặp đi
lặp lại".

2). Vị Hướng Dẫn cần GỢI Ý, sau đó YÊN LẶNG
dành giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng, còn mình âm
thầm CẦU NGUYỆN cho cặp đang nói. Đặc biệt cần
"YÊN LẶNG cho khóa viên Xả Cõi Lòng" trong hai
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lúc, đó là lúc TRỢ NGUYỀN Giúp Khóa Viện Trao
Bông Hồng tối thứ Bẩy, và lúc Cặp Hướng Dẫn nâng
đỡ từng cặp khóa viên khi họ viết Song Nguyền Cho
Con sáng Chúa Nhật. Đã xảy ra sáng Chúa Nhật Cặp
Hướng Dẫn đến với cặp khóa viên, rồi nói quá nhiều,
làm họ không còn giờ nói với nhau. Vậy Cặp Hướng
Dẫn cần làm ba việc sau đây:

a. Gợi Ý chứ không đưa ra giải đáp cho các khó
khăn của khóa viên. Vị Hướng Dẫn không là bách khoa
tự điển, mà cần NÓI RÕ mình có giới hạn, yếu kém,
chỉ hiểu biết một phần, nên không giải quyết được hết
các thắc mắc, vì vậy sẵn sàng LẮNG NGHE, rung động
tâm tình của khóa viên. Nghĩa là Cặp  Hướng Dẫn cần:

b. Hiện Diện Yên Lặng chứ không khuyên bảo khi
khóa viên căng thẳng khác ý nhau. Họ cần lòng
"thương yêu gần gũi", tương tự như tang gia cần bạn
hữu hiện diện hơn là cần giảng giải về sự chết. Vì vậy
tối thứ Bẩy lúc trao Bông Hồng, hay sáng Chúa Nhật
lúc viết Song Nguyền Cho Con, cần HIỆN DIỆN YÊN
LẶNG để khóa viên nói chứ Cặp Hướng Dẫn không
nói. Thực ra, mình gợi ý chút ít, hoặc tùy hoàn cảnh
nói đôi lời xen kẽ giúp cho vợ chồng khóa viên dễ
nói với nhau, rồi mình YÊN LẶNG LẮNG NGHE với
tấm lòng như sau:

c. Cầu Nguyện trong lúc vợ chồng khóa viên nói với
nhau. Cầu nguyện lúc này là khi YÊN LẶNG HIỆN
DIỆN với khóa viên thì mình tuyệt đối tin rằng Chúa,
Mẹ đang hiện diện, đang "yêu thương gần gũi" mình
và khóa viên, nhờ vậy mình chú ý đến lợi ích của khóa
viên chứ không phải của mình. Trường hợp này NIỀM
TIN MÃNH LIỆT vào Chúa được gọi là cầu nguyện.

Tóm lại, (1) khóa viên cần nói ra sự yếu đuối mà
không tố cáo, không đổ lỗi cho bạn đời; (2) Vị hướng
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dẫn cần hiện diện yên lặng cho khóa viên nói chứ
không nói tranh mất thời giờ của họ. Hiện điện trong
"yêu thương gần gũi" là cầu nguyện, là nâng đỡ rồi.

Bầu Khí tiến triển theo mỗi Buổi nhờ làm đúng
theo phương pháp cảm nghiệm. Nội tâm chân thật
hồn nhiên, lòng khiêm nhường cởi mở của người điều
khiển là then chốt để tạo ra Bầu Khí Bình An Thoải
Mái, giúp khóa viên thay đổi lúc họ không ngờ.

** Vì bác ái, xin đọc "Lời Tâm Huyết" ở trang
562. Hết lòng cảm ơn.🔲
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Mục Đích Đời Sống: Từ việc nhỏ
như rót ly nước cho con
hay cho bạn đời, cho đến việc lớn
như sinh con, mua nhà, và ngay cả việc
lên Thiên Đàng, mỗi việc đều cần quy tụ
về mục đích mà mình theo đuổi cả đời.
Vậy mình muốn làm cho người khác
điều gì? Và mình cũng muốn người khác
làm cho mình điều gì?

Điều cuối cùng cả nhân loại đều
quy hướng về, đó là "yêu thương gần gũi"
mà chúng ta đang tìm hiểu, thực hành,
và chia sẻ.
Tai sao má nấu cơm cho ba?
Vì má "thương yêu gần gũi" ba.
Tại sao ba đi làm cực khổ rồi cuối tháng
đưa hết tiền cho má?
Vì ba "yêu thương gần gũi" má.
Cũng vậy vì muốn "yêu thương gần gũi"
Chúa, Đức Mẹ, các thánh, mà tôi
đi Lễ, Xưng Tội,
cũng như tham dự Khóa này…

(Theo trang 517)



NỀN TẢNG NỘI DUNG CTTTHNGĐ 657

Chương 30
Mời Tự Nói Chiều Chúa Nhật:

THỆ HÔN MỘT ĐỜI

Thật ra chiều nay không phải "mời tự nói" mà là
nhiều việc liên hệ tới nội tâm. Những việc này là của
khóa viên, trợ nguyền và của Ban Tổ Chức, nói cách
khác là của toàn Khóa, vì là những giây phút nghiêm
trọng cuối cùng.

Ba Vị sau đây có liên hệ chặt chẽ với nhau trong
chiều Chúa Nhật, đó là Vị Diễn Giải trong Phòng
Song Nguyền, Vị Giảng Thuyết, và Vị Mời Thệ Hôn
Một Đời trong Thánh Lễ.

Trong sáu điểm diễn giải chiều nay, thì một điểm
buộc phải là Linh Mục, đó là điểm về Niềm Tin và
Làm Phép Ảnh, như đã trình bày ở tài liệu về diễn
giải trong chiều Chúa Nhật, chương 24.
CTTTHNGĐ
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Còn việc (1) Giảng Thuyết và việc (2) Mời Thệ
Hôn Một Đời trong Lễ, có thể mời hai Linh Mục phụ
trách, nhưng nếu thiếu hay không thuận tiện thì mời
một Vị. Điều cần thiết là ích lợi cho khóa viên tuy
cũng cần phân chia để thêm long trọng.

Điều chính yếu của Chương Trình TTHNGĐ là
thay đổi tâm lý, nên mong các Vị vui lòng đọc và cầu
nguyện với các Tài Liệu của Chương Trình, để khi
nói thì ăn khớp chứ không tách biệt khỏi Đoàn Sủng
của Chương Trình.

Đây là các Tài liệu cần đọc trước khi Giảng Thuyết
và Mời Thệ Hôn Một Đời:
(1). Tài liệu về Đoàn Sủng của Chương Trình
TTHNGĐ, chương 2;
(2). Tài liệu Căn Bản về Mời Tự Nói, chương 5;
(3). Tài liệu Diễn Giải của chiều Chúa Nhật, chương 24.

Vì Kính Mến Chúa và vì Đức Khiêm Nhường, và
nhân danh lương tâm của một linh mục yếu đuối
nhưng Chúa dùng để sáng lập ra Chương Trình
TTHNGĐ, xin tha thiết mời LÀM theo những điều
chia sẻ đây. Nguyện cầu Thánh Gia đền bù sự hy sinh
Quý Vị đang khép mình vào điều mà tính tự nhiên
có thể không ưa.

SAU KHI đã đọc ba tài liệu trên thì xin đọc tiếp.

I. Bài Giảng trong Thánh Lễ
Thệ Hôn Một Đời

1. Vài Lưu Ý.

(1). Giảng trong khoảng 10 hay 12 phút chứ
không kéo dài tới 15 phút. Với thời gian ngắn ngủi
này, Vị Giảng Thuyết phải làm nổi bật ba điểm dưới
đây, vì vậy cần soạn kỹ lưỡng.
CTTTHNGĐ
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(2). Ba điểm của bài giảng là: 1. Vắn tắt ý nghĩa
bài Phúc Âm trong Lễ; 2. Khiêm Nhường là nền tảng
để đạt mục đích yêu thương gần gũi"; 3. Vợ chồng
phấn khởi làm việc Tông Đồ Song Đôi.

Cần nhấn mạnh điểm thứ ba vì đây là nét riêng
biệt của bài giảng này.

2. Một Mẫu Gợi Ý Giảng.
Thí dụ bế mạc Khóa trùng với Chúa Nhật XIV

Thường Niên, năm C, Lk. 10: 1-12, 17-20 "Chúa chọn
thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người
đi trước Người... Nhưng hãy vui mừng vì tên các con
đã được ghi trên trời".

Thưa quý [anh chị song nguyền],
1. Theo bài Tin Mừng của Chúa Nhật này thì

Chúa muốn chúng ta làm việc tông đồ, lại làm trong
thương yêu cộng tác, chứ không làm trong riêng rẽ
cạnh tranh, vì Chúa sai đi từng đôi một.

Làm việc tông đồ là bản chất của mọi người con
Chúa vì mọi người đều cần biểu lộ tình yêu, trong khi
thánh Bênađô ví tình yêu như lửa hay như mùi hương.
Không phải là lửa nếu không chiếu ra ngoài ánh sáng.
Cũng như không phải là mùi hương nếu không tỏa
ra hương vị. Vì Chúa đã dạy "Ai không cộng tác với
Ta là chống đối Ta, và ai không thu tích với Ta là phân
tán" (Mt. 12:30), nên không ai có thể bảo miễn sao
mình lên Thiên Đàng là đủ. Nghĩa là không thể ích
kỷ, không thể bỏ việc làm để biểu lộ "thương yêu gần
gũi", vì đàng nào mình cũng tỏa ra mùi, nếu mùi
không thơm thì đó là mùi thối, thúc đẩy người khác
khó chịu với mình. Họ không theo Chúa vì mình là
con Chúa mà không chiếu tỏa ra ánh sáng của Chúa.

2. Nhưng đâu là điều kiện để loan báo Tin Mừng
của Chúa? Để chiếu tỏa ra ánh sáng của Chúa?
Muốn làm như Chúa đã làm thì cần học với Chúa,
CTTTHNGĐ
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mà Chúa dạy "Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành
và khiêm nhường trong lòng" (Mt. 11:29). Vậy khiêm
nhường là điều kiện căn bản, muốn được cứu rỗi thì
cần đi ngược với tội nguyên tổ, mà tội nguyên tổ là
kiêu ngạo, tự ái, là không nhận mình có lỗi, trong khi,
như đã học hỏi trong Khóa, khiêm nhường là BIẾT
lỗi, NHẬN lỗi, XIN lỗi, và SỬA lỗi.

Nếu thành tâm xin lỗi và sửa lỗi thì sẽ thay đổi từ
kiêu ngạo sang khiêm nhường như câu truyện sau đây.

Vị hoàng đế nọ muốn lưu danh thiên cổ, nên đã
xây cất một đại giáo đường. Ngài ra lệnh không ai
được giúp đỡ bất cứ vật gì trong khi xây cất để mọi
việc đều do mình ngài lo liệu mà thôi.

Khi hoàn thành, nhà vua cho khắc bảng đồng thật
lớn, đề tên vị dâng cúng là "Đại đế August Trần Tự
Kiêu". Nhưng thật lạ lùng, đến ngày khánh thành, tên
"Trần Tự Kiêu" bị xóa mất, và trên tấm bảng đồng
chói lòa, được thay thế bằng một tên không ai biết
tới, đó là cụ già "Trần Thị Khiêm".

Hoàng đế August Trần Tự Kiêu bị chạm tự ái,
nóng nảy phẫn uất, ngài cho tầm nã xem Trần Thị
Khiêm là ai mà dám lộng hành, phạm đến long nhan.
Biết không thể che giấu, bà Khiêm đành run rẩy quỳ
tấu: — Bẩm lạy hoàng đế, con già cả nghèo nàn,
không có gì để giúp vào việc rao truyền Danh Chúa.
Nhưng một hôm con thấy hai con bò kéo gỗ đói khát,
nên con "động lòng thương" (cf. Lk. 7: 13), liệng cho
chúng mấy nắm cỏ khô và cho chúng uống chút nước.
Con không ngờ việc làm bé nhỏ như vậy mà xúc
phạm đến đức vua!

Cụ già vừa dứt lời thì hoàng đế August biến sắc, rời
bỏ ngai vàng, hạ mình xuống nâng bà Trần Thị Khiêm
lên. Nhà vua nghẹn ngào phán:
— Chúa đã sai bà làm thầy dạy trẫm bài học khiêm
nhường, để trẫm biết làm việc vì Danh Chúa chứ
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không vì danh mình! Nếu không có bà thì trẫm xây cất
thánh đường để mất linh hồn chứ không để rỗi linh hồn!

Thưa quý anh chị, nào! Chúng ta cần làm việc để
lưu Danh Chúa chứ không lưu danh mình, kẻo chúng
ta biến thành lợi dụng Chúa, nhân Danh Chúa rồi
làm cho Danh Chúa bị cả... tối để danh mình cả sáng!

Mỗi người cần làm như vị vua đã làm, đó là nhận
mình đã kiêu ngạo, đã là hoàng đế Tăng Bành Kiêu!
Điều khó khăn cho người kiêu ngạo là không nhận
rằng mình kiêu căng, hợm hĩnh. Khi thành thật nhận
mình kiêu ngạo thì đã bắt đầu khiêm nhường.

3. Cũng như Chúa đã sai các môn đệ ra đi từng
đôi, giờ đây Chúa cũng sai từng đôi vợ chồng làm
việc tông đồ, tức là trở thành nhân chứng cho tình
"yêu thương gần gũi" ngay trong gia đình, giữa cha
mẹ với con, hoặc giữa con với cha chồng, mẹ vợ, bên
vợ, bên chồng, rồi lan tỏa ra nơi mình làm việc, đoàn
thể mình cộng tác. Và tông đồ song đôi còn là vợ
chồng cùng cầu nguyện cho cả người mà mình nhìn
thấy hình của họ trên tờ báo mình xé ra để gói đồ,
v.v. Mỗi vợ chồng cần là hương thơm bác ái chứ
không là hơi ngạt ích kỷ, hững hờ, vô tâm.

Không thể làm việc tông đồ trong Hội Thánh nếu
không VÂNG LỜI và CỘNG TÁC trong giáo xứ hay
trong cộng đoàn mình dự Lễ hàng tuần, vì Hội Thánh
không phải là tòa nhà bằng gỗ đá bên Rôma, mà Hội
Thánh khởi đầu từ Đấng Bậc và anh chị em ở gần,
rồi đến những Vị ở xa. Muốn vâng lời Đức Giáo
Hoàng thì hãy vâng lời cha xứ hay cha quản nhiệm
mình gặp hàng ngày.

Xin Thánh Gia nâng đỡ để mỗi cặp vợ chồng đọc
ngoài miệng, suy niệm trong lòng, và đem ra thực
hành những lời trong Kinh Hôn Nhân Gia Đình:
CTTTHNGĐ
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"Giáo Hội cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin
cho chúng con biết Phụng Sự trong Tin Yêu, để cùng
nhau xây dựng Nước Chúa muôn đời. Amen."

II. Mời lên Thệ Hôn Một Đời

1. Việc chuẩn bị. Cũng như Bí Tích Hôn Phối, cần
thực tập trước Nghi Thức Thệ Hôn Một Đời. Việc
chuẩn bị này thường làm tại Phòng Song Nguyền
ngay chiều Chúa Nhật, trước khi các khóa viện so
hàng như một đám rước để tiến vào Nhà Thờ. Ở đây
ôn sơ lại việc thực tập này.

Cần thực tập về ba điểm, đó là cách thức cầm văn
bằng, cách thức đọc, và cách thức lên Thệ Hôn.

Về cách thức cầm văn bằng, thì tay trái của chồng
và tay phải của vợ cùng cầm Văn Bằng. Tay chồng
bên trong, tay vợ bên ngoài để lấy sự mềm mại che
đi những đường gân của bàn tay mang lại cơm áo.
Còn hai tay bên ngoài, tức là tay phải của chồng thì
cầm Nến Thiêng, và tay trái của vợ thì ôm hoa tươi.

Về cách thức đọc, thì cần đọc đồng đều, to tiếng
cả tên riêng và số tuổi cưới của mỗi cặp. Cần đọc
chậm lại sáu tiếng cuối cùng cho nghiêm trang, đó là
tiếng "Giữ / Trọn / Thệ / Hôn / Một / Đời".

Về cách thức lên Thệ Hôn, thì tùy theo hình thể
của Cung Thánh. Nói chung, khóa viên đứng thành
hàng ngang, tương tự như cách thức cổ khi xưa lên
Rước Lễ.

Ngoài Vị Giảng Thuyết hay Vị Hướng Dẫn mời
lên Thệ Hôn, còn cần ít là hai trợ nguyền thông thạo
Nghi Thức Thệ Hôn, đứng sẵn bên cạnh khóa viên
để đưa họ lên cho nghiêm trang. Nói "trợ nguyền
thông thạo Nghi Lễ" vì có lần khóa viên làm đúng mà
trợ nguyền làm sai!
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2. Một Mẫu Mời và Hướng Dẫn. Tiếp liền ngay
sau bài giảng, Vị Hướng Dẫn nói theo nội dung như
sau:

Xin quý anh chị Khóa #(174, 285, v.v.) cầm lấy
các vật dụng như đã thực tập và ĐỨNG DẬY để
CHUẨN BỊ lên Thệ Hôn (Đợi ít giây cho vợ chồng
cầm Văn Bằng, Nến Thiêng, và hoa tươi. Mặc dầu
thực tập rồi, nhưng nếu có 20 cặp thì ít là vài, ba cặp
vốn lúng túng, xầm xì hỏi nhau. Vị HD cần giữ cho
BẦU KHÍ phấn khởi nhưng trang nghiêm. Có thể cần
nhắc lại "lệnh mời" để mọi người làm đồng đều. Khi
mỗi cặp đã cầm sẵn sàng thì Vị HD nói tiếp:)

Thưa Cha (Xứ, Chủ Tế, v.v.), giờ đây con chuẩn
bị, tương tự như sĩ quan chuẩn bị hàng quân cho sẵn
sàng. Sau đó con sẽ mời Cha là Chủ Chăn, để Cha
CHẤP NHẬN Lời Thệ Hôn và ỦY NHIỆM RA ĐI làm
việc Tông Đồ Song Đôi. Qua Cha là Vị Đại Diện của
Chúa và Giáo Hội, việc Uỷ Nhiệm này giúp cho vợ
chồng thành Chiến Sĩ Phúc Âm trong Mục Vụ Gia
Đình.

Thưa quý anh chị, chút nữa sẽ hát chung Lời
Nguyện Truyền Giáo. Khi bắt đầu hát thì hai cặp ở
hai đầu ghế trên cùng (nếu khóa viên ngồi ở hai phía)
sẽ tiến lên trước, và đứng ở giữa. Rồi các cặp khác
đứng tiếp theo, thành hàng ngang, từ giữa Cung
Thánh tỏa ra phía ngoài.

Hai vị trợ nguyền chưa mời ngay (cần nói rõ như
vậy vì nhiều lần vừa nói tới là trợ nguyền kéo khóa
viên ra khỏi ghế), nhưng chuẩn bị sẵn để khi hát thì
giúp quý anh chị khóa viên tiến lên.

Xin toàn thể dân Chúa cùng hát!
(Vị HD cất ngay:) "Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán:

Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt..." (Vị HD vừa
hát vừa ra hiệu để khóa viên tiến lên)
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[Nếu khóa viên ngồi ở một phía chứ không ngồi
ở hai phía thì cặp khóa viên đầu tiên sẽ tiến thẳng
tới tận cùng của một phía Cung Thánh chứ không
đứng ở giữa Nhà Thờ.

Lý tưởng là đã thực tập mọi chi tiết từ trước Lễ,
nhưng thực tế không có giờ, vì nếu lấy giờ để tập thì
phải di chuyển từ Phòng Song Nguyền tới Nhà Thờ
trước khi cử hành Lễ, phải cắt bỏ những phần
quan trọng của Nội Dung trong Khóa, v.v. Khi khóa
viên đã đứng thành hàng ngang trước Bàn Thờ thì Vị
HD nói tiếp:]

Thưa quý anh chị, Chúa dạy "Đức Tin của con cứu
con cho khỏi" (Mt. 9: 22), nên Nghi Thức Thệ Hôn
này ích lợi nhiều hay ít là tùy thuộc Lòng Tin của mỗi
người.
Vậy hãy tăng Lòng Tin lên!
Hãy Tin Chúa Ba Ngôi đang hiện diện!
Hãy Tin Mẹ Maria nhân từ đang cầu bầu!
Hãy Tin các thánh Tử Đạo là Tổ Tiên của chúng ta
đang muốn chúng ta nối gót Loan Báo Tin Mừng
"Thương Yêu Gần Gũi".
Hãy tăng Niềm Tin từ 500 lên năm ngàn độ!
Tùy nhiệt độ Tin Yêu nhiều hay ít mà mỗi người được
nhiều hay ít Ơn Thánh trong giờ phút thiêng liêng này!

Cũng trong Niềm Tin vào Hội Thánh Hợp Nhất
và Tông Truyền mà chúng ta chuẩn bị chào đón
"Đấng Nhân Danh Thiên Chúa mà đến!"

Thưa Cha (Xứ, Chủ Tế, vv.), các cặp vợ chồng đã
sẵn sàng như "đạo binh xếp hàng vào trận", xin Cha
tiến ra để Chấp Nhận và Uỷ Nhiệm! (Ngài đến trước
các khóa viên. Nếu có các Vị Đồng Tế thì mời tất cả
cùng ra Chứng Kiến như Vị Chủ Tế, Vị HD nói dõng
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dạc:)
Xin quý anh chị sẵn sàng

— CHUẨN BỊ.
— BẮT ĐẦU!

[Các cặp vừa dứt lời "Giữ Trọn Một Đời Thệ
Hôn" thì Cha Chủ Tế và các Vị Đồng Tế cùng giang
thẳng hai tay ra đằng trước, ngang bằng và song song
nhau. Cha Chủ Tế nói theo nội dung như sau:

Trong quyền hạn Chúa trao cho Vị Chủ Chăn, và
nhân danh Hội Thánh,
— Tôi CHẤP NHẬN Lời Thệ Hôn Một Đời của từng
cặp vợ chồng.
— Đồng thời, tôi ỦY NHIỆM để Sai các anh chị Ra
Đi làm việc Tông Đồ Song Đôi từ trong gia đình cho
đến bất cứ nơi nào các anh chị đặt chân tới, đặc biệt
làm việc tông đồ cho các gia đình khác cũng cần Ơn
Thánh như gia đình các anh chị."
— Xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chúc Lành cho từng cặp
vợ chồng vừa Đoan Nguyền làm Tông Đồ Song Đôi
"Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần". (Khóa
viên thưa: "Amen". (Vị HD nói tiếp:)

Trở lại ghế là tượng trưng cho việc trở lại đời sống
hàng ngày để làm việc Tông Đồ Song Đôi. Vậy cặp
lên sau cùng thì bây giờ sẽ về lại ghế trước tiên, vừa
đi vừa hát Kinh Tin Kính, để tuyệt đối tin rằng Chúa
sai vợ chồng mình ra đi (Cất hát và di chuyển về chỗ).

III. Ít Việc Trong Lễ

1. Lời Nguyện Giáo Dân. Có ba cách dâng Lời
Nguyện Giáo Dân:

Cách 1: Soạn trước. Đây là cách thông thường như
các Lễ Chúa Nhật, nên không bàn chi tiết nội dung
vì biết rồi. Nhưng cần lưu ý về hình thức:
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Soạn trung bình bốn câu để cho bốn cặp lên đọc,
vì nếu ba câu thì ít, năm câu thì nhiều. Không thể tới
sáu câu, kẻo gây bực bội cho người dự Lễ.

Về người lên đọc Lời Nguyện, thì nên lựa các cặp
khóa viên. Lên có đôi. Vợ chồng cầm lấy hai tay gần
nhau trong khi lên, khi đọc Lời Nguyện, và khi xuống,
nghĩa là thể hiện "Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người
không được phân ly" (Mt. 19:6) từ khi lên cho tới khi
xuống.

Cặp đầu tiên đọc xong thì lui xuống cuối hàng
thành cặp cuối, để các cặp sẽ xuống cùng một lượt.

Cách II: Soạn trước và Bộc phát, Vị Hướng Dẫn
hay Cha Chủ Tế nói theo nội dung như sau: "Lời
Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ đặc biệt này gồm
hai phần, đó là Phần Soạn trước, có các cặp lên cầu
nguyện như thường lệ. Sau đó là phần bộc phát, và
tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Vậy để Chúa nhận lời, chúng
ta cùng nhau cầu nguyện".

[Ba hay bốn cặp lên đọc ba, bốn lời nguyện soạn
trước. Sau đó Vị HD nói tiếp:]

Vì đã dâng các lời nguyện chung cho Hội Thánh
rồi, nên giờ đây mời mỗi người bộc phát lời nguyện
riêng tư để cộng đoàn cầu cho mình.

Vì sẽ có phần Cảm Ơn nên trong lời Nguyện Giáo
Dân này xin tạm ngưng việc cảm ơn.

Đặc biệt xin các cặp vừa tham dự Khóa cầu nguyện
bằng cách nói lên Ý CHÍ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG của
bản thân mình.

Mời mỗi người nói lớn lên Lời Nguyện Riêng của
mình. Xin bắt đầu!

[Bầu khí thường yên lặng lúc khởi sự, nhưng sẽ có
người bộc phát. Sau khi ba, bốn người cầu nguyện
thì Vị HD loan báo:]

Chỉ còn vài người nữa là chấm dứt, nên ai thấy
CTTTHNGĐ
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mình cần bộc phát thì xin cất tiếng ngay
[Nhắc như vậy có điều lợi là cộng đoàn biết sắp

hết nên tâm lý nhẹ nhàng, và nếu ai muốn nói thì bớt
ngập ngừng. Nếu ít người bộc phát thì đó là cách
lấp đầy khoảng trống, cũng như nhắc nhở để thêm
mạnh dạn hơn. Vị Chủ Tế kết thúc Lời Nguyện Giáo
Dân như thường lệ].

Cách III: Bộc phát. Vị HD hay Cha Chủ Tế bắt
đầu theo nội dung như sau:

Lời Nguyện Giáo Dân trong Lễ đặc biệt này có
hai phần, đó là cầu nguyện theo ý Hội Thánh và cầu
nguyện theo ý riêng mỗi người.

Về cầu nguyện theo ý Hội Thánh, thì chúng ta
thành khẩn xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha, Hàng
Giáo Phẩm khắp thế giới, mọi người đau khổ hồn
xác, cũng như cầu cho các linh hồn nơi luyện tội.

Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi đã thay mặt để dâng các Ý Chỉ Chung, nên

giờ đây xin mỗi người bộc phát lời nguyện riêng tư để
cộng đoàn cầu theo ý chí của mình.

[Cách thức mời dưới đây giống như phần bộc phát
trên:]

Vì sẽ có phần Cảm Ơn nên trong lời Nguyện Giáo
Dân này xin tạm ngưng cảm ơn kẻ này người nọ.

Đặc biệt xin các cặp vừa tham dự Khóa nói lên
CẢM NGHIỆM hay Ý CHÍ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG.

Mời mỗi người tự ý nói lớn lên Lời Nguyện Riêng
của mình. Xin bắt đầu!, v.v.

[Bầu khí thường yên lặng lúc khởi sự, nhưng sẽ có
người bộc phát. Sau khi ba, bốn người cầu nguyện
thì Vị HD loan báo:]

Chỉ còn vài người nữa là chấm dứt, nên ai thấy
mình cần bộc phát thì xin cất tiếng ngay.

[Nhắc như vậy có điều lợi là cộng đoàn biết sắp
CTTTHNGĐ
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hết nên tâm lý nhẹ nhàng, và nếu ai muốn nói thì bớt
ngập ngừng. Nếu ít người bộc phát thì đó là cách
lấp đầy khoảng trống, cũng như nhắc nhở để thêm
mạnh dạn hơn, Vị Chủ Tế kết thúc Lời Nguyện Giáo
Dân như thường lệ].

2. Dâng Của Lễ. Mời chừng ba cặp khóa viên, lên
cả hai vợ chồng, tức là sáu người.

3. Kinh Lạy Cha. Liền sau lời Chúc Tụng "Chính
nhờ Người, với Người, và trong người...", thì Vị HD
nói ngay:

Để thêm sốt sắng khi cầu nguyện với Kinh Lạy
Cha, thì xin làm theo như sau:
(1). Xin quý bà cầm lấy hoa tươi ở tay phải, và cầm
thẳng đứng chứ không ôm trước ngực, vì có ý cầm để
ca tụng Chúa.
(2). Xin mọi người cầm lấy tay người bên cạnh, biểu
lộ tình anh chị em vì chúng ta sẽ thành khẩn đọc "Lạy
Cha chúng con".
(3). Cầm tay kín cả giữa lòng Nhà Thờ, nên mời xích
ra một chút để người phía bên này có thể cầm được
tay người phía bên kia.
(4). Nâng tay lên ngang vai cho thêm cung kính (Mời
các Vị trên Bàn Thờ làm như vậy để trở thành gương
mẫu cho giáo dân nhìn thấy).
(5). Sau Kinh Lạy Cha thì xin đứng nguyên tại chỗ,
chứ không tự ý xê dịch. Đứng nguyên như vậy cho tới
khi tôi sẽ mời tiếp.

[Cha Chủ Tế bắt Kinh Lạy Cha như thường lệ].

4. Chúc Bình An. [Cách thức giống như trong Lễ
Hòa Giải chiều Thứ Bẩy, nên ở đây ghi lại cách thức
của chiều Thứ Bảy:] Chủ Tế mời "Chúa ở cùng anh
chị em", sau đó thay vì câu "Anh chị em hãy chúc
Bình An cho nhau" thì nói theo nội dung dưới đây:
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Kinh Thánh mời gọi các tín hữu thường chứ không
phải vợ chồng "Hãy trao cho nhau cái hôn bằng an",
và mời gọi theo ý đó không phải một lần mà ít là bốn
lần (Rom. 16:16; ICor. 16:20; IThes. 5:26; cf. IPet.
5:14).

Vậy tôi cũng mời gọi chứ không ép buộc, và chỉ
mời gọi giữa vợ chồng thôi, xin quý anh chị diễn tả
việc "Chúc Bình An" một cách "hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn" (Mt 22:37), với tất cả lòng thánh thiện
thương yêu.

Nào, xin mỗi vợ chồng quay mặt vào nhau, Chúc
Bình An bằng tiếng nói, mắt nhìn, bằng toàn thân
đằm thắm. Vâng, xin quay vào nhau.

(Có người e dè vì chưa thành thói quen, nên Vị
HD cần nói thật thánh thiện phấn khởi, và nhẫn nại
để khóa viền hồn nhiên dần. Vị HD nói tiếp:)

Khi vợ chồng đã chúc Bình An cho nhau rồi thì xin
mọi người rời khỏi chỗ, ra đi "loan báo Tin Mừng
Bình An" (cf. Is. 52:7).

Xin rời khỏi chỗ! Xin theo lời Kinh Thánh dạy
ngay trong Thánh Lễ này! Vâng, xin ra đi "loan báo
Tin Mừng Bình An"!

Thời giờ dành cho việc Chúc Bình An khoảng 5, 7
phút. Sau đôi chút e ngại, thì người này vui mừng với
người kia, có khi "Choàng Tay Chữa Lành - Healing
Hugging", trào dâng nước mắt vì ân hận, xin lỗi, hạnh
phúc thánh thiện, v.v.

Dạo nhạc (không hát) thì được, nhưng cũng chỉ
dạo nhạc khi mọi người đã bắt đầu Chúc Bình An
rồi. Dạo nhạc hoặc hát, thì đó là bầu khí bình thường,
Lễ nào cũng vậy, khó tạo được tâm lý đặc biệt. Ngoài
ra, chính tiếng nói, âm thanh vui mừng hay nức nở là
đặc tính của việc Chúc Bình An này.
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5. Vợ chồng làm Thừa Tác Viên Thánh Thể cho
nhau. [Ở đây ghi lại một phần hướng dẫn của chiều
Thứ Bẩy, vì Rước Lễ tương tự như vậy:]

Quý anh chị khóa viên sẽ Rước Lễ rất cung kính
nhưng không giống như các Thánh Lễ thường, vậy
xin khóa viên lắng nghe:

Vợ chồng sẽ mang Chúa đến cho nhau, bằng cách
người này làm Thừa Tác Viên Thánh Thể cho người
người kia.

[Có thể nói hoặc bỏ ít hàng giải nghĩa này: Lý do
vợ chồng cần mang Chúa cho nhau vì có ba điều cần
mang lại, thứ nhất là mang cơm áo vật chất, nếu thiếu
thì coi như không phải vợ chồng; thứ hai là mang
thương yêu tình cảm, nhưng nếu không mang Chúa
thì dễ mang tới tình buồn hơn tình vui; vì vậy việc
mang thứ ba quan trọng nhất, là mang Chúa. Nếu có
mang Chúa thì các việc khác sẽ dễ dàng].

Để mang Chúa đến cho nhau thì xin mỗi người đặt
tay trái lên trên tay phải (Vị HD làm mẫu, bằng cách
đặt tay trái lên trên tay phải và nâng lên cao cho mọi
người nhìn thấy, sau đó nói tiếp:)

Các cặp khóa viên sẽ xếp hàng dài theo lòng Nhà
Thờ để lên Rước Lễ. Cứ một cặp bên phải thì đến
một cặp bên trái. Nhờ luân phiên như vậy mà các
cặp sẽ có đủ chỗ để Vợ chồng làm Thừa Tác Viên
Thánh Thể cho nhau.

Để được trật tự thì xin vài cặp rời khỏi chỗ, xếp
hàng ra giữa lòng Nhà Thờ ngay lúc này.

[Cần vài trợ nguyền đã thông thạo phụ giúp. Nói
"đã thông thạo" vì có lần bị xáo trộn là do trợ nguyền
"không thông thạo".

Cần thực tập các việc trước, nhưng không thể đủ
giờ cho mọi việc, nên cứ cố gắng hết sức rồi "có hoa
mừng hoa, có nụ mừng nụ".

Vì đã Rước Lễ cách này chiều thứ Bẩy, nên có thể
bỏ lời giải thích sau đây:]
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Một người nâng Mình Chúa lên, ai nâng trước cũng
được. Cần tuyệt đối tin rằng mình đang mang chính
Chúa đến cho bạn trăm năm. Vì vậy dùng tay phải
nâng cao Mình Chúa, dõng dạc công bố: "Mình
Thánh Chúa Kitô", bạn trăm năm cung kính thưa
"Amen", rồi nhận lấy Chúa từ tay bạn mình.

Sau đó đến lượt mình cũng dõng dạc công bố để
bạn nhận Chúa từ mình như vậy.

Khi Rước Mình Thánh rồi thì đến nước Máu
Thánh (nếu có).

[Sau khi giải thích thì Cha Chủ Tế công bố cho
mọi người thờ lạy, v.v.]

IV. Tuyên Thệ của Ban Điều Hành

Trong Thánh Lễ Thệ Hôn đầu tiên ở một địa điểm
thì có việc Tuyên Thệ này, vì đây là khởi điểm của
Chương Trình TTHNGĐ ở địa phương đó.

Tuyên Thệ liền ngay sau Rước Lễ và trước khi ngỏ
lời Cảm Ơn, kẻo bầu khí giảm tôn nghiêm.

Tuyên Thệ gồm bốn việc:

Trước tiên, vị đại diện của Chương Trình (thí dụ
một Chủ Nguyền ở nơi khác đến giúp Khóa, v.v.) lên
nói, đại ý:

Thưa Cha (Xứ, Quản Nhiệm, Quý Cha Đồng Tế,
v.v.), ĐỂ ÍCH LỢI CHO CÁC GIA ĐÌNH SAU KHI THAM
DỰ KHÓA, thì con xin trình diện Ban Điều Hành tạm
thời, rồi sau đó Cha và quý anh chị sẽ tùy nghi thích
ứng,  miễn sao Duy Trì được Ơn Thánh lâu dài.

Con xin giới thiệu danh tánh bẩy cặp vào bẩy chức vụ.
Khi giới thiệu cặp nào thì vợ chồng cầm tay nhau,

lên đứng hàng ngang trước Bàn Thờ. Cặp chủ nguyền
ở giữa, mỗi bên sẽ có ba cặp nữa.

Bẩy cặp lên trình diện là:
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(1) Cặp Chủ nguyền là anh chị (A và B);
(2) Cặp Phó nguyền Nội vụ là anh chị (C và D);
(3) Cặp Phó nguyền Ngoại vụ là anh chị (E và F);
(4) Cặp Kỷ nguyền là anh chị (G và H);
(5) Cặp Quỹ nguyền là anh chị (I và J);
(6) Cặp Trưởng Ban Song nguyền là anh chị (M và N);
(7) Cặp Trưởng Ban Liên Gia là anh chị (K và L);

Thứ hai, Vị HD giải thích với nội dung như sau:

— Thưa Cha (Xứ, v.v.), cũng như việc Thệ Hôn
Một Đời, giờ đây con xin chuẩn bị để bẩy cặp này sẽ
đọc Lời Tuyên Thệ.

Khi chuẩn bị xong, con sẽ mời Cha (và Quý Cha,
v.v.) đứng ở giữa để chủ tọa.

Sau khi họ đã tuyên thệ thì xin Cha Xứ nhân danh
Hội Thánh để Chấp Nhận và Ủy nhiệm cho họ làm
việc Tông Đồ Song Đôi trong Mục Vụ Gia Đình.

— Thưa quý anh chị trong Ban Điều Hành tạm
thời,

* Mỗi vợ chồng hãy cầm lấy tay gần nhau.
* Nâng lên ngang vai cho nghiêm chỉnh.
* Còn tay phía ngoài thì giơ lên như khi tuyên thệ

ngoài tòa án.

Xin mỗi người:
Hãy Tin rằng Chúa muốn mình làm việc Tông Đồ

Song Đôi!
Hãy Tin rằng khi mình Phục Vụ các gia đình thêm

hạnh phúc thì mình hạnh phúc hơn!
Hãy Tin rằng mình có một Sứ Mệnh, nhờ vậy mình

cảm nghiệm thấy đời sống có ý nghĩa.
Hãy Tin rằng Sứ Mệnh mình thi hành phát xuất từ

Tình Yêu Thiên Chúa!
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Trong Niềm Tin Sắt Đá này, chút nữa tôi sẽ nói
một ít câu ngắn để quý anh chị Tuyên Thệ. Sau mỗi
câu, xin lặp lại một cách thành kính, nghiêm chỉnh.

Thứ ba, Tuyên Thệ, Cha Xứ Chấp Nhận và Uỷ
Nhiệm Sai Đi. Vị HD nói tiếp:

— Thưa Cha (Xứ và Quý Cha), xin tiền ra để
Nhận Lời Tuyên Thệ.

— Xin quý anh chị nhìn thẳng lên Bàn Thờ! Lặp
lại sau tôi:
* 1. Lạy Thánh Gia,

Giêsu - Maria - Giuse,/ (lặp lại)/
* 2. Con biết mình yếu đuối,/ (lặp lại)/
* 3. Nhưng Vững Tin ở Ơn Thánh Chúa,/ (lặp lại)/.
* 4. Con cương quyết Phục Vụ

Tông Đồ Song Đôi,/ (lặp lại).

Cha Xứ (và Quý Cha) giang thẳng tay trên bẩy
cặp. Cha Xứ nói:

Nhân danh Giáo Hội là Mẹ nhân lành, luôn săn
sóc các gia đình, tôi Chấp Nhận Lời Tuyên Thệ của
từng anh chị, và Uỷ Nhiệm cho các anh chị làm việc
Tông Đồ Song Đôi trong Mục Vụ Gia Đình. (Làm
phép:) Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Amen.

Thứ tư, Dân Chúa Chấp Nhận. Vị HD nói:

Thưa cộng đoàn Dân Chúa, để làm việc trong lòng
Hội Thánh, thì bẩy cặp này cũng cần được Dân Chúa
Chấp Nhận và Ủy Nhiệm.

Bẩy cặp sẽ quay xuống để kính chào quý vị, và xin
CTTTHNGĐ
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Chấp Nhận họ bằng một tràng pháo tay thật "thương
yêu gần gũi"!

[Sau khi cúi đầu tỏ lòng biết ơn sự tín nhiệm của
Dân Chúa thì Tân Ban Điều Hành về lại ghế ngồi].

V. Cảm Ơn
của Ban Chấp Hành Giáo Xứ

hay của Trưởng Khóa, v.v.

Nếu không có Tuyên Thệ thì Cảm Ơn sau Lời
Nguyện Kết Lễ, tùy quyết định của Cha Xứ.

Xin nhớ Thánh Lễ rất dài vì nhiều việc đặc biệt,
và còn Chia Sẻ Cảm Nghiệm sau Lễ, nên Cảm Ơn
cần ngắn gọn. Chia Sẻ Cảm Nghiệm là một phần
chính yếu vì rất ích lợi cho khóa viên, còn Cảm Ơn
tuy cần thiết nhưng không trực tiếp để khóa viên thay
đổi đời sống.

** Lời Nguyện Tạ Lễ và Phép Lành Kết Lễ như
thường lệ.

VI. Chia Sẻ Cảm Nghiệm

[Thường làm liền sau Lễ, trong Nhà Thờ. Nhưng
nếu không tiện, thí dụ Nhà Thờ có Thánh Lễ, v.v.,
thì uyển chuyển, làm trong Phòng Tiệc Cana, trước
khi đọc Phúc Âm về tiệc cưới Cana.

Vị Hướng Dẫn đưa ra những tiêu chuẩn để chia
sẻ như sau:]

Xin quý anh chị lên Chia Sẻ Cảm Nghiệm của bản
thân mình về Trước, Trong, và Sau Khóa. Thí dụ:

Trước Khóa tôi không muốn đi.
Trong Khóa, tối thứ Sáu tôi cười. Nhưng chiều thứ

Bẩy tôi khóc vì Chúa đánh động tôi.
Bây giờ sau Khóa, tôi muốn gặp ngay mẹ vợ để

xin lỗi, v.v.
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Xin mỗi cặp nói trong 3 phút để cặp khác cũng có
dịp chia sẻ. Nào! xin bắt đầu...

[Cần giới hạn từ 3 đến tối đa 5 cặp lên chia sẻ vì
thời giờ eo hẹp. Nếu không khéo léo thì một cặp có
thể mất 10 phút!].

VII. Chụp hình lưu niệm chung

Tùy hoàn cảnh của mỗi Khóa hay mỗi địa phương.
Có nơi chụp trước Lễ, có nơi liền sau Lễ. Nơi khác
chụp hình sau Chia Sẻ, trước khi về Phòng tiệc Cana,
v.v.

Nhớ đặt ở phía trước một bảng có (1) hình Huy
Hiệu, (2) ghi tên địa điểm, (3) ngày tháng tổ chức,
và (4) số Khóa (#184, 257, vv.). Cần có bảng này thì
Khóa và tấm hình mới có nét độc đáo, 10 năm sau
còn nhận ra chụp tại đâu, bao giờ, v.v.

Bầu Khí Quây Quần Phấn Khởi của chiều Chúa
Nhật là kết quả của những ý chí chân thành từ tối
thứ Sáu đến giây phút này. Cá bơi lội tung tăng là
nhờ khi nước trong lành, người khỏe mạnh cũng nhờ
bầu khí tinh ròng, và khóa viên tươi vui cởi mở là nhờ
người điều khiển biết tạo Bầu Khí bằng đời nội tâm
sâu xa, bằng khiêm nhường đọc tài liệu, rồi chủ tâm
thao dượt trước khi thực hành trong Khóa.🔲
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Nhận mình yếu đuối là thành thật
cảm nghiệm thấy mình bất lực
nên không tự mãn,
không khoe khoang tài sức riêng mình.
Mình diễn giải, nói ra
là để nâng đỡ nhau hơn là
để dạy người nghe.
Người nói cần nhờ người nghe
cũng như người nghe
cần nhờ người nói.
Luôn cần tâm niệm Lời của Chúa
để đôi bên là
"bạn hữu thân tình" với nhau
(cf. Jn. 15:15).

(Theo trang 51)
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Chương 31
Giải Đáp Thắc Mắc

Không thể giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc vì
người hỏi và người thưa đều bị giới hạn trong tầm
hiểu biết và cách thức nhận xét riêng của mình. Ngoài
ra, có điều lúc này là thỏa đáng nhưng sẽ thay đổi
theo thời gian và không gian. Vậy nếu còn bất đồng
thì cần nhớ Đoàn Sủng của Chương Trình là tình
"Thương Yêu Gần Gũi bằng Việc Làm". Nếu yêu
thương chân thật, thực lòng muốn gần gũi nâng đỡ
nhau, lại diễn tả bằng việc làm cụ thể chứ không nghi
ngờ chỉ trích, thì "Tình Yêu bằng Việc Làm" này sẽ
bù đắp cho những thiếu sót ngoài ý muốn.

Bản chất của giải đáp là "hỏi" và "thưa", nên
chương này viết theo hình thức vấn đáp về ba lãnh
vực, đó là thắc mắc về Nền Tảng, tức là những ý niệm
và sự việc đi TRƯỚC Khóa. Thứ hai là những thắc
CTTTHNGĐ
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mắc về Tổ Chức và Nội Dung, tức là những ý niệm
và sự việc xảy ra TRONG Khóa. Thứ ba là những thắc
mắc về Duy Trì và Phát Triển, tức là những ý niệm
và sự việc theo SAU Khóa.

I. Giải Đáp Về Nền Tảng,
Những việc TRƯỚC Khóa

H-1: Nếu mục đích của Khóa là giải quyết tâm lý
gia đình, thì tại sao lại tạo ra khung cảnh như buổi
tĩnh tâm đạo đức?

T-1: Có ít là bốn lý do để muốn giải quyết tâm lý
thì cần đạo đức.

Thứ nhất, muốn đạt kết quả thì cần nhà chuyên
môn, thí dụ người trồng tỉa chuyên môn, sửa xe
chuyên môn, nha sĩ chuyên môn, v.v. Không thể nhìn
vào Kinh Thánh để hàn dây điện bị đứt, để tìm
phương pháp đào giếng trong sa mạc, v.v., nhưng
đáng tin cậy khi nhìn vào Kinh Thánh để hàn gắn tình
yêu rạn nứt, khô cằn vì "Thiên Chúa là Tình Yêu" (I
Jn. 4:8). Chúa Giêsu là Nhà Tâm Lý Siêu Việt. Ngoài
giá trị thiêng liêng thì Kinh Thánh, nhất là bốn Phúc
Âm còn là kiệt tác phẩm tâm lý.

Thứ hai, muốn tâm lý lành mạnh thì đòi buộc phải
có đạo đức. Trong một nghiên cứu về những bệnh
nhân bị ung thư sắp chết, người ta thấy người không có
niềm tin sống đau đớn, chán nản, và chết sớm hơn. Còn
người có niềm tin sống hy vọng, an vui trước sự chết,
nên chết trễ hơn, người thân yêu được nhẹ  nhàng hơn.

Thứ ba, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Đình do một linh mục sáng lập, nên "cây nào trái nấy".
Một là không chấp nhận hậu quả do phương pháp của
Chương Trình mang lại, hai là nhận hậu quả thì phải
nhận nguồn gốc.

Thứ tư, đạo đức tạo ra bầu khí chữa trị tâm lý rất
mau. Vào văn phòng tâm lý thị trung bình cần ba
CTTTHNGĐ
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tháng, tức 12 buổi làm việc, sessions, mỗi buổi 1 giờ
15 phút. Còn Khóa chỉ có hai ngày trọn, 48 tiếng mà
giải quyết tận gốc rễ. Điều này chứng tỏ tâm tính tiến
triển là Ơn Chúa với sự làm việc tận tâm của mỗi
người. Thí dụ cưới 40 năm mà không bao giờ xin lỗi,
vậy mà vào Khóa tối thứ Sáu thì sáng thứ Bẩy thật
tâm "Anh xin lỗi em" hoặc "Em xin lỗi anh", có "tinh
thần mới, trái tim mới, trái tim thịt mềm Ta ban tặng"
(Ezekiel 36:26), gia đình có "trời mới, đất mới" (KH.
21:1). Một lần nữa, phải nhận rằng thay đổi lớn lao
này là do an Chúa chứ không thể kiêu ngạo cho rằng
chỉ do kỹ thuật tâm lý.

H-2: Tại sao ghép tiếng "Song" là chữ Nho với
tiếng "Nguyền" là chữ Nôm? Nếu "danh không chính"
thì "ngôn không thuận".

T-2: Có thể nhìn cùng một việc dưới nhiều khía
cạnh, thí dụ cửa tam quan theo thực dụng ngày nay
có thể là thừa thãi, nhưng theo ý nghĩa cổ truyền lại
là thâm sâu. Cũng vậy, danh xưng trong Chương
Trình có mục đích thực dụng hơn là văn hóa cổ truyền
tuy vốn tôn trọng cổ truyền.

Mỗi người mỗi vật cần có tên gọi để không nhầm
lẫn với người hay vật khác, đồng thời qua tên gọi thì
biết đặc tính hay cá tính của người, vật đó. Theo nghĩa
này, danh xưng "Song Nguyền" là một tên để gọi, nhờ
vậy không lẫn với đoàn thể khác, đồng thời nói lên
đặc tính của đời sống vợ chồng.

Người nam và người nữ hoàn toàn xa lạ, không có
"họ máu, họ kết bạn hoặc họ thiêng liêng", chỉ do lời
Thề Nguyền mà nên "một xương thịt" (Mt. 19:5), vì
vậy tiếng "nguyền" là đặc tính của khế ước hôn nhân.
Tuy nhiên tiếng này là dao hai lưỡi vì có thể là "thề
nguyền" thương yêu, mà cũng có thể là "nguyền rủa"
cay đắng. Cưới nhau để thương nhau mà cũng có thể
vì cưới nhau mà ghét nhau.
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Chương Trình có mục đích giúp cho việc đoan
nguyền giữa người nam và người nữ được hòa hợp
song đôi, nên gọi là "Song Nguyền".

Thật ra tiếng nói biến chuyển theo với con người
vì là phương tiện chứ không phải mục đích của đời
sống. Vậy nếu danh từ không đạt mục đích thì cần
thay đổi, nhưng nếu đạt mục đích mà không kỳ dị thì
nên giữ. Thí dụ tiếng "xà bông" hay "sơ mi" không
phải tiếng Việt nhưng quen dùng, ít ai thắc mắc khi
nói "xà bông nội hóa" hoặc "xà bông ngoại hóa" trong
khi nghĩa đen của tiếng "xà bông" là ngoại hóa chứ
không là nội hóa.

Cần thêm rằng có những danh xưng không thay
đổi vì là cá tính, tương tự như nước da đen, cằm nốt
ruồi, má đồng tiền, v.v., nói đến tên là người khác
liên tưởng đến nét đặc biệt này mà không phê bình
đẹp hay xấu, dễ ưa hay dễ ghét. Vì vậy không đổi
tiếng "Nguyền" trong những danh xưng "Linh
Nguyền, Song Nguyền, Chủ Nguyền, Phó Nguyền,
Ký Nguyền, Quỹ Nguyền, Đoan Nguyền", v.v.

Đây cũng là trường hợp giữ những tiếng đã trở
thành đặc tính của một dòng. Thí dụ khi nói "Bà Chúa
Nghèo" thì biết là dòng Phanxicô tuy dòng nào cũng
khấn khó nghèo, hoặc khi nói "Phân Biệt Thần Loại"
thì biết là dòng Tên tuy mọi người đều cần phân biệt
thần loại, v.v.

H-3: Họp từ sáu tháng trước để chuẩn bị Khóa là
quá sớm? Và Hội Tâm ba Buổi là quá nhiều?

T-3: Có ít là ba, bốn cách chuẩn bị Khóa, nhất là
mời các cặp tham dự Khóa.

Cách I Cá Nhân, tức là mỗi người cần có liên hệ
tốt với các bạn hữu, thường xuyên nói ra những cảm
nghiệm thực tế và hữu ích mình nhận được khi dự
Khóa. Đi Khóa về là bắt đầu nói. Nói nhẹ nhàng
nhưng xác tín. Nói cả năm, mỗi khi thuận tiện. Đây
CTTTHNGĐ
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là cách hiệu nghiệm để một cặp sẽ là khóa viên cho
Khóa sau.

Cách II Thông Báo, tức là Ban Điều Hành họp từ
sáu tháng trước để phổ biến các mẫu đơn, để xin Cha
Xứ hoặc Cha Quản Nhiệm loan báo trong Lễ Chúa
Nhật, sau đó trao đơn tại Nhà Thờ hay ở bất cứ đâu
có thể. Cần mời gọi tha thiết và trao đơn tận tay thì
mới hy vọng gây chú ý cho người nhận đơn.

Cách III Điện Thoại, tức là chuẩn bị gần. Ba tháng
trước ngày mở Khóa, cần thăm hỏi thường xuyên,
hoặc điện thoại ít là mỗi tuần một lần. Trước Khóa
chừng sáu tuần thì mỗi tuần điện thoại vài, ba lần,
lại đến tận nhà để sẵn sàng giúp đỡ các việc cần thiết.

Nên tâm niệm rằng điện thoại là Việc Tông Đồ, là
"tử đạo" vì sau ít lần thì dễ bị người nghe bực tức, gắt
gỏng. Nếu mình kiên tâm trong Cầu Nguyện thì người
nghe có thể dự Khóa. Thí dụ liên lạc thường xuyên
trong ba tháng với ba cặp thì có thể một cặp sẽ dự
Khóa. Vì điện thoại trong Cầu Nguyện nên cần tin
tưởng vào Ơn Chúa, Khóa có kết quả tốt là nhờ những
hy sinh âm thầm, những liên lạc không hề nản.

Còn việc Hồi Tâm trước Khóa là điều khẩn thiết
như đã ghi trong chương 6. Ở đây nhấn mạnh rằng
tối thiểu là ba Buổi. Nếu muốn thâm trầm hơn thì từ
4 đến 6 Buổi. Hồi Tâm từ ba tháng trước Khóa, mỗi
tháng hai lần.

H-4: Sách này dành cho người lãnh đạo thôi. Nếu
mọi người đều đọc thì họ biết trước nên khi nói tới thì
họ nhàm chán, không còn hấp dẫn.

T-4: Xin đọc lại "Lời Mở" trên đầu sách vì đã nói
nhiều về "Ai đọc?". Nhắc lại ý chính, đó là Khóa và
Chương Trình hướng về Ý Chí Việc Làm chứ không
chỉ đào sâu tri thức trừu tượng. Do đó Khóa ít dùng
Bất Ngờ giật gân mà luôn dùng Giải Thích để làm,
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cùng làm. Người điều hành Khóa tương tự như người
dạy võ, các võ sinh đã nhìn các hình vẽ về các đường
quyền, nhưng họ say sưa ngưỡng mộ võ sư khi ông
"đi đường quyền" cho võ sinh "trông bằng mặt bắt
bằng tay".

Vậy cần quảng bá các sách của Chương Trình thật
sâu rộng để nhiều người biết. Còn khi tới Khóa họ
được trông nhìn, đụng chạm, được thực hành, cùng
làm với người hướng dẫn chứ không chỉ biết theo lý
trí trừu tượng như khi đọc sách.

Muốn làm thì cần hiểu, biết rõ. Nên Khóa cần giải
nghĩa hơn là để bất ngờ, sững sờ.

H-5: Sách này nhắc đi nhắc lại về Thời Giờ và về
Bầu Khí tới nhàm chán.

T-5: Dịp nọ, một vị HỨA chắc chắn sẽ chỉ nói trong
ba phút, trên thực tế vị này nói 20 phút mà chưa
ngưng, choáng mất thời giờ của những phần tiếp theo
sau. Người trước thêm một phút là người sau mất
một phút, rồi không còn giờ cho khóa viên.

Như nhiều lần nói tới, thời giờ cần thiết trong Khóa
là thời giờ để khóa viên Xả Cõi Lòng, nhưng việc này
buộc phải xảy ra sau cùng. Do đó nếu không lưu ý về
thời giờ với từng người và từng mục thì Khóa ít đạt
mục đích, mọi cực khổ như vô ích.

Và BẦU KHÍ là vòm trời để chim bay, là nước mát
để cá tung tăng, là tất cả cố gắng để khóa viên thay
đổi. Nếu không nhấn mạnh tới Bầu Khí Cởi Mở, tới
"Thương Yêu Gần Gũi bằng Việc Làm", tới Ý Chí
Cảm Nghiệm hơn là lý trí trừu tượng, thì Khóa không
thể thay đổi trái tim chai đá thành trái tim thịt mềm
trong hai ngày.
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II. Giải Đáp Về Tổ Chức Và Nội Dung,
Những việc TRONG Khóa

H-6: Khóa khắt khe quá, dài lê thê, kỷ luật như cho
trẻ em hơn là cho cha mẹ, nội ngoại, những người đã
từng trải đời sống.

T-6: Nếu chỉ có hai ngày mà muốn thay đổi tâm
tính từ đen thành trắng, xoay chiều 180°, hoặc nếu
muốn tôi luyện thỏi đồng từ han rỉ thành sáng ngời
trong thời gian rất ngắn thì cần lò luyện kim thật tinh
xảo. Vậy hoặc là chấp nhận để Khóa giảm hiệu
nghiệm, người dự còn nhiều căng thẳng tự ái, thì lúc
đó sẽ dễ dãi về tinh thần và kỷ luật của Khóa, mỗi
người làm gì tùy ý. Hoặc là muốn giữ cho Khóa đạt
kết quả thật cao, chuyển núi rời non", mấy chục năm
độc tài cố chấp mà nay chảy nước mắt vui mừng vì
nhận ra mình đã làm khổ bạn đời, v.v, thì lúc đó phải
đi theo "kỷ luật sắt trong bàn tay nhung".

Nhiều người vì ở ngoài Phòng Song Nguyền nên
hiểu lầm, tưởng tượng rằng các trình bày và các
hướng dẫn lê thê. Nhưng nếu vào trong PSN, chú ý
lắng nghe thì sẽ thấy bố cục chặt chẽ, các phần ăn
khớp, sức sống linh động. Nếu không biến chuyển
mạnh mẽ thì khóa viên không đổi mới, không "lột
xác" như đã thấy trong các Khóa.

Khi có tuổi thường khó thay đổi tâm lý hơn là khi
còn trẻ vì người già đã "gây nếp", dễ tủi khi bị va
chạm. Thực tế là các cặp cao niên hay nói to, ồn ào,
ít chú ý lắng nghe như các cặp trẻ, nên càng dễ nói
trước quên sau, không nhớ mình cần thay đổi thế nào.
Vậy phải dung hòa, một đàng cần có đường lối gắt
gao hơn để người già cũng được ích lợi khi dự Khóa,
nhưng đồng thời cũng cần kính trọng và thông cảm
hơn. Nếu cặp nào quá khó tính thì đành nhận trước
rằng Khóa chỉ ích lợi một phần cho cặp đó thôi.
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H-7: Cần giữ thời giờ như đã ấn định vì nếu sai giờ
thì thức ăn bị nguội, tăng thêm mệt mỏi.

T-7: Thời Khóa Biểu là phương tiện, còn việc vợ
chồng Xả Cõi Lòng là mục đích. Như đã nói, mấy
chục năm sống chung mà không nhận cộc cằn hoặc
bới móc là có lỗi, hoặc tuy biết lỗi nhưng tự ái nên
không xin lỗi. Nay Khóa cần tạo BẦU KHÍ thiêng
liêng và tâm lý thuận tiện để khóa viên ân hận xin
lỗi. Có người thương tiếc cha, nhưng khi cha mất thì
không khóc mà nay khóc ròng.

Mọi việc trong Khóa cần "đúng giờ" để dành thời
giờ cho khóa viên Xả Cõi Lòng. Nếu họ ra khỏi Phòng
Song Nguyền "đúng giờ" như thời khóa biểu ấn định,
những nét mặt bình thản xã giao, thì ban tổ chức thất
bại vì không có biến chuyển trong nội tâm khóa viên.
Trái lại, nếu họ ra trễ giờ, nhưng mặt thâm trầm, nước
mắt ăn năn chảy dài, vợ chồng đi bên nhau đằm thắm,
thì đó là dấu hiệu "đúng giờ thiêng liêng" và "đúng giờ
tâm lý", cũng như "đúng giờ con tim thay đổi", tức là
"đúng giờ kết quả".

Nhắc lại điều đã viết, đó là nếu tới giờ ăn mà khóa
viên chưa ra thì cần chia trợ nguyền thành ba nhóm.

Nhóm I tiếp tục làm các việc kẻo không có thực
phẩm, nhưng làm trong Cầu Nguyện, trong dâng Lời
Nguyện Tắt "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu.
Xin tác động khóa viên trong Phòng Song Nguyền để
họ khiêm nhường lên Xả Cõi Lòng".

Nhóm II vào Nhà Bêtania, tha thiết Cầu Nguyện và
dâng Lời Nguyện Tắt như trên.

Nhóm III yên lặng vào Phòng Song Nguyền, âm
thầm dâng Lời Nguyện Tắt như trên.

Cần nhớ rằng đa số rất ngại khi muốn nói điều yếu
đuối của mình ra, nên tốn nhiều giờ, cần thật NHẪN
NẠI, thật "lỳ" trong Cầu Nguyện và mời gọi thật tha
thiết. Khi có vài người Xả Cõi Lòng thì người khác
CTTTHNGĐ
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thấy dễ dàng hơn, lúc đó mới bắt đầu lên.
Như vậy giờ đồng hồ gần hết thì giờ tâm lý mới bắt

đầu! Nếu diễn thuyết cho hết đề tài thì đúng giờ được,
nhưng mời lên Xả Cõi Lòng thì lệ thuộc khóa viên hơn
là lệ thuộc người mời.

Lưu ý một lần nữa, đó là mọi người nói trước khi
khóa viên Xả Cõi Lòng đều phải rất đúng giờ thì mới
còn giờ cho việc khẩn thiết này. Khóa viên là chính
còn mọi người là phụ giúp mà thôi, kể cả các vị hướng
dẫn Kinh Thánh, Diễn Giải, cũng như Mời Tự Nói.

H-8: Nơi thì cho khóa viên về ngủ ở nhà, nơi thì bắt
trọn 48 tiếng, như vậy Khóa thành hai hạng người
tham dự khác nhau?

T-8: Khóa viên về hay ở lại đêm, đó là hoàn cảnh
cụ thể của mỗi địa phương, tuy lý tưởng vốn là ở liên
tục hai ngày trọn tại địa điểm tổ chức Khóa. Có điều
đáng mừng là từ trước tới nay nếu khóa viên về ngủ
đêm ở nhà thì vốn ích lợi cho họ tuy thêm cực nhọc
cho Ban Tổ Chức. Lý do về nhà nghỉ đêm thường vì
không thuê được địa điểm có phòng ngủ, hoặc vì phí
tổn quá cao, nếu đòi buộc đóng tiền thì ít cặp tham dự,
thiệt hại cho nhiều vợ chồng tại nơi đó.

H-9: Cần kiểm điểm lại cách thức khóa viên Dâng
Của Lễ trong Lễ chiều thứ Bẩy.

T-9: Kiểm điểm để tiến triển là việc cần làm, nhưng
kiểm điểm vì có sai lầm trong việc Dâng Của Lễ thì
xác định rằng: Cách Thức Khóa Viên Dâng Của Lễ
chiều thứ Bẩy rất đứng đắn. Họ vây quanh Bàn Thờ,
mỗi người thật lòng diễn tả để làm MỘT việc thứ tha
và xin lỗi với MỘT người cụ thể. Thí dụ ông Nhường
nói: "Của Lễ con dâng là (diễn tả:) con đã không nói
chuyện với em ruột của con đã từ ba tháng rồi. (Việc
làm:) Ngay tối nay con sẽ điện thoại để xin lỗi, và
tuần tới con sẽ đưa các con sang thăm. Theo tính tự
CTTTHNGĐ
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nhiên thì con bị nhục, nhưng nhờ Ơn Chúa, con cương
quyết xin lỗi trước".

Bánh và Rượu là Của Lễ của Chúa và của Giáo
Hội, chưa có Của Lễ của bản thân, nên tuy dự nhiều
Lễ mà lòng không thay đổi, trái tim vốn chai đá mà
chưa thịt mềm, vốn tự ái mà chưa khiêm nhường. Nay
nhờ Của Lễ bằng việc làm cụ thể, bằng thề hứa chịu
nhục nhã theo gương Chúa trên Thập Giá mà có thể
thay đổi đời sống bản thân cũng như đời sống người
khác.

H-10: Tại sao Khóa không có thời giờ để hỏi?
Thường nói "học hỏi", nên học thì phải hỏi.

T-10: Tuy hỏi là chính đáng, nhưng HỌC HỎI thuộc
lãnh vực tri thức trừu tượng, người thông minh nhớ
lâu còn người tâm thường hay quên, vì vậy dễ đưa tới
bàn cãi, chạm tự ái. Vì mục đích của Khóa là "Yêu
Thương Gần Gũi bằng Việc Làm" chứ không phải
tăng thêm tri thức bằng tranh luận, và vì thời gian
trong Khóa quá ngắn, chỉ có 48 giờ, nên đành bỏ qua
việc học hỏi. Để bù đắp lại thì Khóa có ít là 17 tác
phẩm thuộc loại thủ bản về tâm lý giáo dục, do linh
mục sáng lập viết, và cần đọc các sách khác nữa.

Vì phương pháp của Khóa là Cảm Nghiệm Cụ
Thể, là Ý Chí thay đổi đời sống, nên Khóa vốn dành
nhiều thời giờ cho khóa viên nói, nhưng nói theo HỌC
TẬP, HỌC HÀNH chứ không theo học hỏi. Nói để Xả
Cõi Lòng trong Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi,
Xin lỗi, và Sửa lỗi. Như vậy nói để "Yêu thương Gần
Gũi bằng Việc Làm" hơn là hỏi để biết thêm về tri
thức trừu tượng. Phân tích lý thuyết dễ đưa tới khoe
khoang tự ái, nên càng "đấu lý" thì vợ chồng càng dễ
xa cách nhau.

H-11: Tại sao lúc bật đèn, lúc tắt đèn?
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T -11: Câu này đa số biết rồi nên trả lời vắn tắt là ánh
sáng êm dịu thì dễ đi vào chiều sâu trong lòng hơn là
ánh sáng chói chang. Khi để ánh sáng êm dịu thì dễ có
Bầu Khí thâm trầm, nên cũng dễ Xả Cõi Lòng hơn.

H-12: Giờ giải lao vừa ít vừa ngắn. Giờ ăn cũng vậy.
Lại dùng nhạc của các bài hát cũ rồi thay thế bằng lời
mới, v.v. Cần tìm cách khác vì những việc này chưa
được ổn định.

T-12: Một thực tế là nhiều người đau yếu trước khi
vào Khóa, nhưng chưa có ai vì Khóa mà đau yếu
thêm, trái lại hầu hết đã tham dự trọn Khóa và đã
khỏe mạnh hơn.

Luôn để thời giờ vừa đủ cho các việc cần thiết chứ
không thể thoải mái như đi cắm trại. Như đã nói,
không thể muốn kết quả lớn lao mà không làm việc
nghiêm chỉnh.

Dùng nhạc cụ lời mới: Vì không có thời giờ tập
dợt trong khi cần giúp cho tâm trí khóa viên trở lại
minh mẫn, nên tuy "nhạc cũ lời mới" không phải là
giải pháp lý tưởng nhưng là cách thực dụng trong
hoàn cảnh cụ thể của Khóa. Nhờ dùng nhạc cũ, nên
cất tiếng là mọi người hát ngay, tạo ra Bầu Khí tươi
vui cởi mở.

H-13: Khóa thì cấm không cho mang trẻ em tới,
Khóa lại cắt đặt người giữ trẻ em, như vậy không
thống nhất.

Trợ nguyền cũng vậy, Khóa nhiều Khóa ít, không
có tiêu chuẩn rõ rệt.

T-13: Mục đích của Khóa là giúp cha mẹ cải tiến
cách thức cư xử với nhau và với con cái. Do đó nếu
có phòng sở và có trợ nguyền trông coi thì để mang
trẻ em tới, còn khi thiếu điều kiện thì đành chịu vì
ngoài ý muốn.
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Luôn cần trợ nguyền để Cầu Nguyện và viết Hoa
Thiêng trong Nhà Bêtania, cũng như làm nhiều việc
khác. Vậy tiêu chuẩn là cố gắng tối đa để giúp cha mẹ
dễ học tập trong Khóa, còn giữ được trẻ em hay không,
hoặc nhiều hay ít trợ nguyền, điều này tùy thuộc mỗi
hoàn cảnh, ngoài tầm tay của ban tổ chức Khóa.

III. Giải Đáp Về Duy Trì Và Phát Triển,
Những việc SAU Khóa

H-14: Một việc xảy ra TRONG Khóa và SAU Khóa,
đó là việc bắt vợ chồng phải KỂ TỘI NHAU ra. Điều
này có thể lạm dụng Phép Giải Tội.

T-14: Có hiểu lầm lớn trong việc này, đó là Khóa
không hề "bắt", không cưỡng bức bất cứ việc gì, vì
Khóa giúp thăng tiến chứ không làm lụi bại tâm lý,
mà tâm lý là việc tự do, tình nguyện. Vả chăng cưỡng
bức xảy ra vì độc tài hay vì tư lợi, nên không có cưỡng
bức trong Khóa vì không ai độc tài, cũng không ai
được lợi cho riêng mình, mà mọi người đều phục
vụ cho ích lợi của người khác, tức là của khóa viên.

Hiểu lầm thứ hai là không có "kể tội nhau" trong
Khóa, mà chỉ có Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi,
Xin lỗi, và Sửa lỗi của bản thân mình. Có "cáo mình"
chứ không có cáo người.

Việc cáo mình này là một diễn tiến tâm lý chứ
không là Bí Tích Giải Tội, vì mục đích là đưa ra khỏi
tiềm thức, trưng bày ra ngoài ánh sáng những chìm
ẩn đang hành hạ trong đáy lòng, nhờ vậy tâm hồn được
vơi nhẹ. Thí dụ nhiều người đã biết cá nhân nào đó có
thói xấu nóng tính, cộc cằn, hoặc lải nhải, dễ nghi
kỵ, v.v, nhưng vì tự ái nên cá nhân đó không đủ
khiêm nhường tự nhận rằng mình có sai lỗi, nên họ
chối lỗi chứ không nhận lỗi, đổ lỗi chứ không xin lỗi,
và hậu quả là vợ chồng căng thẳng chứ không hòa
hợp. Nay nhờ người đó tình nguyện nói ra, "trần
CTTTHNGĐ
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truồng mà không hổ ngươi", nên bản thân vui vẻ, vợ
chồng tươi cười, các con quây quần.

H-15: Nói rằng cần GIỮ KÍN ĐÁO điều người khác
Xả Cõi Lòng, nhưng thực tế vốn bị lộ, nguy hiểm, nên
không có lợi khi kể những khuyết điểm của mình cho
người khác nghe.

T-15: Về phía người nghe thì cần GIỮ KÍN ĐÁO
khi nghe người khác Xả Cõi Lòng trong Khóa hay
trong các buổi họp của Chương Trình. GIỮ KÍN ĐÁO là
cách tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

Tôn trọng mình vì tỏ ra mình đáng tin cậy, có lương
tâm quân bình, biết giá trị của mỗi sự việc.

Tôn trọng người vì người nói ra không phải để mình
phao đồn mà để nhờ mình lắng nghe thông cảm, mình
thành tâm cầu nguyện mà cõi lòng của người nói
được nhẹ bớt, vơi dần.

Thư ký trong tòa án phải giơ tay tuyên thệ giữ kín
đáo những điều họ đánh máy, sao chép, v.v. Mỗi song
nguyền phải kín đáo hơn, đáng tin cậy hơn thư ký tòa
án vì chúng ta lắng nghe anh chị em chia sẻ với Hồn
Tông Đồ Song Đôi, chứ không chỉ với tình nghĩa tự
nhiên mà thôi.

Về phía người nói cũng cần thông cảm. Người
nghe có thể vô tình kể ra đôi chút vì lỡ lời hay vì xúc
động. Nói chung cần nhìn vào Tấm Lòng của nhau
hơn là chỉ căn cứ vào lời nói để bắt bẻ. Cần sống
Đoàn Sủng "Thương Yêu Gần Gũi bằng Việc Làm"
của Chương Trình.

Việc Xả Cõi Lòng thì xảy ra TRONG Khóa hay
TRONG Buổi Họp, nhưng sự KÍN ĐÁO thì phải giữ
SAU đó. Vì vậy phải nhắc nhở về việc GIỮ KÍN ĐÁO
này TRONG Khóa hay TRONG Buổi Họp.
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H-16: Việc ĐẶT TAY lên người khác là điều tối kỵ vì
ngày nay nhiều người bị mang tiếng do việc đụng
chạm tới người khác như vậy.

T-16: Việc đặt tay có giá trị thiêng liêng cũng như
tâm lý, và là việc cần thiết để chuyển đổi trái tim chai
đá thành trái tim thịt mềm, để vợ chồng ở lại với nhau
chứ không bỏ nhau, và ở lại trong hạnh phúc chứ
không ở lại trong đau đớn. Vì đã nói nhiều nên ở đây
lặp lại vài nét chính.

Về phương diện thiêng liêng, khi chữa lành bệnh
tật, Chúa Giêsu thường đặt tay trên bệnh nhân, như
Ngài cầm tay bà mẹ vợ thánh Phêrô (Mt. 8: 15), đặt
tay lên mắt người mù (Mk. 8: 23), chạm tay trên quan
tài (Lk 7: 14), cầm tay em bé đã chết (Mk. 5: 41), v.v.
Vậy đặt tay là cử chỉ linh thánh, là theo diễn tả của
Chúa, của Bí Tích chứ không phải chỉ do loài người.

Về tâm lý, cần phân biệt bốn loại đặt tay hoặc
choàng tay, đó là (1) Đặt Tay Chữa Lành (Healing
Touching), (2) Choàng Tay Xã Giao (Social Hugging),
(3) Choàng Tay Chữa Lành (Healing Hugging), và
(4) Choàng Tay Vợ Chồng (Conjugal Hugging).

Khóa và các cuộc họp thường mời gọi Đặt Tay
Chữa Lành hoặc Choàng Tay Chữa Lành. Việc đặt
tay này, như đã nói, là dấu hữu hình để cảm nghiệm
Tình Yêu vô hình. Không ai trông thấy "khối tình yêu"
từ tim chồng chạy sang tim vợ, từ nữ tu chạy sang
người cùi, nhưng trông thấy DẤU CHỈ của tình yêu,
thí dụ nước mắt chảy, tay bóc cam, mặt toát mồ hôi,
dáng người hớt hải, không lau mặt mình mà lau
khuôn mặt lở loét gục trên tay mình, ngón chân bị
đứt rớt như người cùi, máu thấm ra ngoài băng vải
như người cùi, v.v.

Một đàng cần tiết độ hòa nhã, nhưng đàng khác
không thể yêu thương mà không diễn tả ra bên ngoài.
CTTTHNGĐ
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Vậy cần thận trọng nhưng nếu không có cử chỉ cụ
thể thì không tạo ra BẦU KHÍ Chân Thật Cởi Mở để
trong hai ngày mà thay đổi từ cách thức cư xử độc
tài, câm nín, khinh khỉnh, nghi ngờ, bới móc, v.v.,
thành ra cách thức cư xử lắng nghe, chân thật, cởi
mở, TIN TƯỞNG. Vì một số ít người có lòng gian tà
nên gán ghép cho cử chỉ linh thánh này những ý nghĩa
mà cử chỉ này không có. Vậy cần trả lại sức mạnh
trinh tuyền cho những cử chỉ mà Chúa Cứu Thế và
khoa tâm lý chữa bệnh quen dùng.

Tuy nhiên cần đi từng bước để khóa viên được
chuẩn bị dần dần. Đó là lý do không mời đặt tay hoặc
choàng tay chữa lành ngay tối thứ Sáu, mà chỉ bắt
đầu từ gần trưa thứ Bẩy trở đi. Cũng vì lý do "chuẩn
bị dần dần" mà không để người lạ vào Phòng Song
Nguyền kẻo vì ngay lành mà họ chỉ trích, làm LOÃNG
BẦU KHÍ, tốn công gây dựng từng giây phút trong
Khóa.

Các sinh hoạt sau Khóa cũng cần thận trọng để
không tạo căn cứ cho những chỉ trích vì thiếu hiểu
biết. Nói khác đi, cần cương quyết duy trì đặt tay và
choàng tay, tương tự như cương quyết chịu các Bí
Tích, nhưng không thể cho người chưa chịu Rửa Tội
được chịu các Bí Tích khác. Theo cùng một đường
lối, không thể cho người chưa dự Khóa Căn Bản được
dự Họp Song Nguyền hay Họp Liên Gia, tuy đôi khi
có luật trừ vì sinh hoạt tâm lý không nghiêm ngặt như
chịu Bí Tích. Nhưng vì là "luật trừ" nên không xảy ra
thường xuyên kẻo luật trừ biến thành luật thường,
coi thường, rồi thường xuyên chỉ trích hơn là xây
dựng, làm xuống tinh thần hơn là lên tinh thần.

H-17: Sau các cuộc hội thảo thường có phát TỜ
RÚT ƯU KHUYẾT ĐIỂM, nhưng không thấy tờ đó
trong Khóa.
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T-17: Chương 7 đưa ra ba mẫu cho ba TỜ THẨM
ĐỊNH khác nhau. Vậy mọi Khóa đều cần có thẩm
định nghiêm chỉnh.

Trước tiên là Ban Tổ Chức cần thẩm định để nhận
ra ưu khuyết điểm của mình, nhờ vậy ích lợi cho các
khóa viên về sau.

Thứ hai là Trợ Nguyền không chỉ "nhận xét" người
khác mà cần nhận ra điều hay và điều dở của việc
mình đến làm Tông Đồ Song Đôi trong Khóa.

Thứ ba là mời Khóa Viên thẩm định Khóa. Bình
thường họ được ơn nên nhận xét của họ rất tích cực,
vì vậy cần Cảm Tạ Thánh Gia ban Ơn, nhưng nếu
muốn cải tiến thì không vì những nhận xét của khóa
viên mà tự mãn.

H-18: Thoáng nghe thì tưởng Chương Trình này lớn
lắm, nhưng thực tế sống hay chết? Có đường lối
trường kỳ hay chỉ đoản kỳ? Có đáng tin cậy để dồn hết
tâm lực cho Chương Trình không?

T-18: Chương Trình có mặt trên nhiều tiểu bang
Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, và trên nhiều quốc gia tại
Âu châu. Sách này và nhiều sách khác của Chương
Trình có mục đích trường kỳ. Vậy với Ơn Chúa, dồn
hết tâm lực cho Chương Trình là việc cần thiết, là
dồn tâm lực cho việc Tông Đồ Song Đôi, ích lợi cho
bản thân, vợ chồng, các con, và ích lợi cho các gia
đình khác.

H-19: Nghe nói Chương Trình có hệ thống tổ chức
từ Địa Phương lên tới Trung Ương. Vậy Trung Ương
đã giúp đỡ  gì cho địa phương?

T-19: Có hai cách nhìn, một là hỏi "Anh đã giúp gì
cho em?" hay là "Trung Ương đã giúp gì cho địa
phương?" Và cách thứ hai là "Em đã giúp gì cho
anh?" hay là "Địa phương đã giúp gì cho Trung
Ương?" Tốt hơn cần "giúp lẫn nhau" chứ không một
CTTTHNGĐ
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bên chỉ trao còn một bên chỉ nhận, nhất là không
nghi kỵ hạch hỏi nhau.

Thật ra Trung Ương cũng chỉ là một số cặp có
thiện chí nhưng gia đình bề bộn như mọi người, chịu
áp lực về công ăn việc làm, con cái, về thời giờ,
phương tiện, v.v, nên "lực bất tòng tâm". Họ cương
quyết phục vụ không phải vì đạo đức hơn, hoặc có
điều kiện hơn, nhưng vì cảm nghiệm Hồn Tông Đồ
Song Đôi, vì được an Thánh Gia khi dự Khóa và khi
tham gia trong Chương Trình, nên cố gắng "đền Ơn"
trong khả năng hạn hẹp của mình.

H-20: Thấy Khóa là thấy bày Ảnh, sách, băng, kỷ
vật, v.v. Như vậy là làm thương mại?

T-20: Các học hội nghiêm chỉnh đều có thủ bản
(manuals). Linh mục sáng lập viết 17 sách tâm lý như
thủ bản cho Chương Trình. Các sách này chia làm ba
loại, đó là 1.Tâm Lý Cá Nhân, gồm 4 cuốn cho tối thứ
Sáu (Huấn Dụ Và Ghi Niệm, Nghe Yêu, Biết Mình
Để Sống Vui, và Sợ Gì Nhất?); 2.Tâm Lý Vợ Chồng,
gồm 8 cuốn cho ngày thứ Bẩy, ban sáng hai cuốn (Vợ
Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? Quyển I,
Quyển I), ban chiều ba cuốn (Tha Thứ Hay Không?,
Hiểu Nhau, Chọn Sao Cho Trọn?), ban tối ba cuốn
(Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ Quyển 1, Quyển II, và
Ghen Lạnh Nồng); loại chót là Tâm Lý Giáo Dục,
gồm 5 cuốn cho ngày Chúa Nhật (Phương Pháp Giáo
Dục Con, Quyển I, Quyển II, Giáo Dục Con Khó Tính,
Quá Giỏi, Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển I, Quyển II, và
Gần Con).

Với thời gian, những sách này sẽ lỗi thời, lúc đó
cần những vị khác sáng tác những thủ bản mới. Phi
thuyền ngày nay không dừng lại ở khám phá khoa
học từ 200 năm trước nhưng phải dùng những khái
niệm căn bản của quá khứ; tương tự vậy, thủ bản
trong tương lai phải tiến triển hơn thủ bàn cũ nhưng
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không gạt bỏ, không mâu thuẫn chống đối, trái lại
cần tiếp nối lẫn nhau.

Còn các Ảnh, Huy Hiệu, kỷ niệm, v.v, là cách duy
trì những hình ảnh tốt trong ký ức khóa viên. Ngoài
ra, khi trưng bày thì cũng tạo thêm BẦU KHÍ và UY
TÍN cho Khóa. Nếu không dồn thời giờ, tâm huyết,
sức lực, thì khó tạo ra các sách báo và các kỷ vật
chuyên biệt như hiện nay.

Có người mua sách về rồi không đọc, nhưng mỗi
lần nhìn thấy chồng sách thật dầy lại nhớ tới những
giây phút huyền diệu trong Khóa, lại thêm can đảm
để khiêm nhường xin lỗi bạn đời.

Điều có vẻ mâu thuẫn, đó là muốn có sách báo
mà không phải trả tiền, nhưng như vậy lại thường
không coi là quý giá nên không đọc, có khi còn không
giữ gìn, để hư nát lúc nào không hay. Trái lại khi phải
trả tiền, tuy có phần tiếc xót vì "đồng tiền liền với
ruột", nhưng lại quý trọng vật dụng mình mua hơn,
biến thành kỷ vật đáng gìn giữ hơn, nên cũng nhắc
nhở mình thâm sâu hơn.

Tương tự như bàn tay, mỗi việc đều có hai mặt,
nếu nhìn mặt trái tiêu cực thì dễ phanh phui điều dở,
nhưng nếu nhìn mặt phải tích cực thì dễ khích lệ điều
hay. Mỗi người cần bình tĩnh, khách quan, và có tình
chân thật, để người nói phê bình thì không gay gắt
một chiều, còn người nghe phê bình thì đủ khiêm
nhường chấp nhận sai lỗi nhưng không xuống tinh
thần, không buông xuôi kéo thiệt hại cho mình và
cho các gia đình.

H-21: Chương Trình LÀM GÌ ĐỂ CẢI TIẾN? Để biết
phản ứng của người khác? Để không tự mãn vì tưởng
rằng mình thành công?

T-21: Có nhiều loại họp trong Chương Trình để
kiểm điểm, thăng tiến. Linh mục sáng lập không dám
viết những sách cho Chương Trình khi còn trẻ, mà
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phải kiểm điểm, tu sửa, viết khi đã về già. Trong các
hướng dẫn của Chương Trình, luôn nhấn mạnh tới
việc Cầu Nguyện và đọc tài liệu để biết thích ứng cho
phù hợp mỗi hoàn cảnh tâm lý.

Một đoàn thể tiến triển là đoàn thể biết ngồi lại,
nhận ra những điều thiếu sót, chưa phục vụ đủ cho
các hội viên và từng hội viên trong mỗi hoàn cảnh
mới, nên luôn băn khoăn thao thức. Khi hết người nhìn
ra sai lỗi, khi không ai đặt vấn đề thì nhóm người đó
tan rã. Chết. Vậy nếu muốn sống mạnh, tiến triển thì
cần Cảm Tạ Thánh Gia cho còn có người thao thức
về Chương Trình, nhờ vậy có thể hội họp để đưa ra
đường lối thích ứng với mỗi nơi, mỗi thời, và với mỗi
hoàn cảnh cụ thể.

Tuy cố gắng rất nhiều nhưng như đã nói ở đầu
chương, không thể giải đáp hết vì chỉ biết được một
số, chắc còn nhiều người đặt vấn đề nhưng không nói
ra, hoặc nói mà linh mục sáng lập không nghe được.
Cộng thêm, như viết ở trên, còn sống là còn ý nghĩ
khác nhau, còn phải tìm hiểu để cư xử cho hợp với
hoàn cảnh mà trước đây chưa có.

Khi nói tới điều thay đổi thì cũng phải nói tới điều
không thay đổi, bất biến. Như TÌNH THƯƠNG là bất
biến, NIỀM TIN là bất biến. Làm gì cũng được, nhưng
nếu thiếu tình thương, thiếu cởi mở thành thật thì dễ
hại nhau, thù ghét nhau chứ không gần gũi nhau.

Vậy luôn phải XÁC TÍN rằng:
— Cần CHÂN THẬT về phía mình. Dẫu mình biết
hay không biết, làm đúng hay làm sai, thì mình vốn cư
xử CHÂN THẬT vì "Bình An dưới thế cho người
LÒNG NGAY".
— Cần PHÓ THÁC về phía người. Dẫu bề ngoài như
người sai lỗi, khó tin tưởng, thì mình vốn cư xử Chân
Thật. Mình PHÓ THÁC vận mạng của mình và của
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người thân yêu trong Tình Thương Che Chở của
Chúa, tuy không hiểu Chúa che chở thế nào.
— Nhìn Tích Cực chứ không nhìn tiêu cực.
— Đếm Phúc chứ không đếm họa.
— Sống Hy Vọng chứ không thất vọng, chán nản,

than van.

Khi mình Tin Tưởng nơi Tình "Thương Yêu Gần
Gũi" của Chúa thì mình sống thương yêu gần gũi"
với người. Mình tỏa ra xung quanh Bầu Khí Tin Cậy
Cởi Mở, là Nhân Chứng sống động cho hôn ước "giữ
lòng chung thủy khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh
khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan" vì mình
thực hành lời "yêu nhau như Thầy đã yêu thương các
con" (Jn. 13: 34).🔲
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PHỤ BẢN A

Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Huy Hiệu của Chương Trình
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Chúc Lành cho các gia đình
và ký lên Huy Hiệu

ngày 28 tháng 10, 1994

Đức Thánh Cha Phanxicô
ký lên Huy Hiệu

ngày 25 tháng 5, 2019
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Sơ lược về Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Đình (CT/TTHNGĐ), với những tiết mục sau đây:
(1). Ít Dữ Kiện; (2). Mục Đích; (3). Diễn tiến; (4).
Phương pháp; (5). Duy trì và Phát triển; (6). Tổ chức;
(7). Viễn tượng.

I. ÍT DỮ KIỆN
Hai cụ cưới xin được 68 năm, cụ ông 91 tuổi, cụ

bà 85 tuổi. Chiều thứ Sáu trước khi vào Khóa
TT/HNGĐ, cụ bà nói với mấy tham dự viên đứng
gần rằng, cụ tham dự để làm gương cho gần 70 con
cháu ruột thịt, trong đó có hai bác sĩ và ba nha sĩ.
Đến trưa Chúa Nhật, cụ ông nói rằng cụ vui mừng vì
chứng kiến nhiều điều cụ "chưa thấy xảy ra bao giờ".
Có cặp đã ly dị 7 năm, sau 48 tiếng đồng hồ cảm
nghiệm tâm lý và đạo đức, hai anh chị sung sướng
cảm ơn nhau để tái hợp. Đa số lúc đầu tham dự Khóa
vì tò mò, vì vị nể người thân hay vị nể bạn hữu. Nhưng
sau hai ngày "thao rượt", nếu có 100 cặp, thì 90 hay 95
cặp tìm được bình an và thông cảm.
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Hiện nay (11/1999), có hơn 4,000 cặp đã tham dự
các Khóa của CT/TTHNGĐ, tại nhiều Tiểu bang Hoa
Kỳ, Canada, Úc châu, và Âu châu. Gần 100 quý cha,
nam nữ tu sĩ đã tham dự Khóa. Phản ứng của các
ngài là tăng thêm thông cảm với các gia đình. Nhiều vị
ngỡ ngàng vì không ngờ "thực tế các cặp lại khiêm
nhường nói thẳng và nói thật như thế", đồng thời thấy
vững tin hơn nơi ơn gọi tu trì.

Có bẩy vị Tổng giám mục và Giám mục đã tới
Khóa để lắng nghe những bộc lộ và cam kết, hay để
chúc mừng, hoặc để chủ sự Thánh Lễ tuyên lại Lời
Thệ Hôn. Đức Tổng Giám Mục John Alexius
Bathersby tại Brisbane, Úc châu là vị thứ V đã ưu ái
viếng thăm Khóa 86 vào tháng 6, 1996, do cha
Augustin Nguyễn Đức Thụ, S.J. mời cha Phêrô Minh
sang hướng dẫn. Đức TGM đã khích lệ 56 cặp, tức là
112 khóa viên và đã nhận quà tặng, là chiếc áo T-shirt
có Huy Hiệu của Chương Trình với chữ ký của Đức
Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Vị thứ sáu là Đức
Tổng Giám Mục Harcault bên Gia-Nã-Đại. Ngài chủ
sự Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời và Rửa Tội hai con
của hai cặp anh chị trợ nguyền. Ngài chia sẻ rằng cha
mẹ ngài có 17 người con, và ngài đi tu là nhờ gia đình
đạo đức, vì vậy ngài vui mừng thấy gia đình Việt Nam
còn nhiều thói quen tốt lành.

Việc Đức Thánh Cha ký trên Huy Hiệu của
Chương Trình là hồng ân cho các gia đình. Sự kiện
xảy ra là nhờ Đại Hội Mục Vụ Thế Giới do Đức Ông
Trần Văn Hoài tổ chức tại Rôma vào tháng 10, 1994.
Để thêm bá cáo về mục vụ gia đình, Đức ông Mai
Thanh Lương đã mời cha Minh tham dự. Khi sang
Rôma, cha Minh trình bày với Đức Ông Trần Ngọc
Thụ là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng. Khi Đức
Ông Thụ thưa với ĐGH về các gia đình Việt Nam thì
Ngài sẵn sàng chúc lành và ký vào Huy Hiệu, lại tự tay
đề ngày ký là 28 tháng 10 năm 1994.
CTTTHNGĐ



700 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH …

Cũng tại Rôma, Đức Tổng Giám Mục F.X. Nguyễn
Văn Thuận đã ưu ái cho thâu hình khi ngài ngỏ lời với
các gia đình trong Chương Trình TTHNGĐ.

Đài Radio Vatican phỏng vấn cha Minh và phát
thanh về Việt Nam. Đài BBC Luân Đôn đã phỏng
vấn hai lần, dưới đề mục Văn Hóa Xã Hội về những
cuốn sách cha Minh đã xuất bản, qua đó quảng bá
về phương pháp thực nghiệm trong việc phát triển
sự hòa hợp và giáo dục gia đình. Gần đây, đài VOA
cũng phỏng vấn cha sáng lập, để giới thiệu cho quý
vị đồng hương về một phong trào giúp đỡ nhiều cho
các gia đình.

II. ĐIỀU KIỆN và MỤC ĐÍCH
1. Để Khóa học mang lại ích lợi tối đa, đòi buộc

đi CÓ ĐÔI, và cả hai cùng hiện diện chẳng những
trong giờ Diễn Giải và Cảm Nghiệm, mà còn cùng
nhau hiện diện trong giờ ăn, giờ ngủ nghỉ. Điều kiện
nội tâm là tấm lòng KHIÊM NHƯỜNG chân thật, để
BIẾT lỗi, NHẬN lỗi, XIN lỗi, và SỬA lỗi.

2. Nếu tích cực tham dự đầy đủ, sẽ đạt được mục
đích chung là "Yêu Thương Gần Gũi bằng Việc Làm".
Mục đích chung này được thể hiện bằng bốn mục đích
cụ thể sau đây:

(1). Tăng thêm ĐẠO ĐỨC BẢN THÂN;
(2). Phát triển THÔNG CẢM VỢ CHỒNG;
(3). Có PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC con cháu;
(4). Hăng say hồn TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI.

III. DIỄN TIẾN NỘI DUNG

Trong hai ngày của một cuối tuần Khóa TT/HNGĐ,
có sáu (6) buổi làm việc (sessions). Trong mỗi buổi,
tức 3 giờ, có bốn phần: (1). "Linh an" hay "Gặp Chúa",
-20 phút- (2). Kinh Thánh, -20’-. (3). Trình bày, -50’-,
[Nghỉ 20’]. (4). Thực tập qua Cảm nghiệm và "Bộc
CTTTHNGĐ
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phát với Thánh Gia" cũng gọi là Xả Cõi Lòng, để đi
đến Ý Chí thay đổi đời sống, -60’ hay 70’-.
Buổi I, hay tối thứ Sáu, là tối CÁI HAY BAN ĐẦU.

Tối này có mục đích giúp mỗi cá nhân nhận ra dẫu
mình lầm lỡ đến đâu, thì mình vốn có điều hay, vốn
có HY VỌNG và PHẤN KHỞI để TRỞ VỀ CÁI HAY,
về HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA, về "nhân chi sơ tính bản
thiện" mà cùng với dòng thời gian mình đã làm lu mờ
đi mất. Một trong những cách thế để nhớ "Cái Hay"
này, là hồi tưởng xem trước ngày cưới hay khấn dòng,
người yêu hay giáo dân đã thành thật ngưỡng mộ
mình điều gì? Thí dụ: Trước ngày cưới được khen là
hiền lành hay ít nói, nhưng nay nóng tính và lải nhải
quá nhiều, v.v. Điều cụ thể của tối thứ Sáu là Lời
kinh "Cái Hay Ban Đầu" mà vợ chồng cung kính trao
cho nhau trước khi nghỉ đêm. Buổi đầu tiên này cần
thiết cho tâm tình giữa mình với Chúa, nên được gọi
là buổi MỘT MÌNH.
Ngày thứ Bẩy có ba buổi. Các buổi này đều hướng

về bạn trăm năm, nên được gọi là ngày HAI MÌNH.
Buổi II, sáng thứ Bẩy, có tên là GIỮA LÒNG ĐỜI,

vì từ Linh An, Kinh Thánh, Trình bày, cho đến Cảm
nghiệm, tất cả có mục đích nhìn ra, nhất là THÚ
NHẬN rằng "yêu nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa".
Nhờ KHIÊM NHƯỜNG nhận ra mình chủ quan, độc
tài, và chụp mũ lên kẻ khác những ý nghĩ của mình,
lúc đó mình sẽ đi tới TẾ NHỊ và QUẢNG ĐẠI hơn.
Mình nhận rằng mình KHÁC với người, và người
KHÁC với mình, nên mình muốn người tôn trọng sở
thích của mình thế nào, thì mình cũng tôn trọng sở
thích của người như thế. Đời sống hàng ngày biểu lộ
qua những việc nhỏ mọn như "đứng lên, đổ nước, lấy
khăn, lau" … (cf. Jn. 13, 1-15), chứ không phải luôn
bằng những việc to lớn như mua nhà, hay di chuyển
từ nước này qua nước nọ. Trước đây dửng dưng ích
CTTTHNGĐ
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kỷ, thì nay cần CHĂM SÓC, CHÚ Ý. Cắt nghĩa để hiểu
và chấp nhận những điều trên đã vậy, nhưng đâu là
cách thế để người nghe làm theo điều họ đã biết
nhưng không làm? Đây là mục đích của Khóa.
Buổi III, chiều thứ Bẩy là buổi HÒA GIẢI, để CHÚA

THA THỨ CHO MÌNH, mà một phần trong diễn tiến
này là Bí Tích Giải Tội. Tiếp liền là mình THA CHO
KẺ KHÁC, nhờ nhìn ra tại sao mình khó Biết lỗi, Nhận
lỗi, Xin lỗi, và Sửa lỗi, nên mình không Cảm Ơn,
không Khen, và không Tặng Thưởng nhau. Chiều nay
chỉ có kết quả nếu người tham dự mở miệng nói điều
Cam Kết, thí dụ "sẽ về xin lỗi cô Tư vì đã im ỉm với
cô như hai bóng ma trong nhà từ hai tháng nay"; hay
là "Con tha thứ cho mẹ chồng đã cay nghiệt với con
19 năm qua"; hoặc "Con định trả thù cha xứ, nhưng
nay con sẽ quỳ dưới chân người, và Xin người tha lỗi
cho con"; vân vân.
Buổi IV, tối thứ Bẩy là buổi BÔNG HỒNG CẢM

THÔNG. Đây là cao điểm của một Khóa TT/HNGĐ vì
nếu Khóa có tối đa 30 cặp, thì tính đến 10 giờ tối nay,
có 25, hay 27 cặp lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi, đồng
thời cam kết bằng lời nói và bằng chữ viết về những
điều mình khiêm nhường tu sửa. Để có "trái tim mới"
và "tinh thần mới", thì cần xác tín từ trong lòng rằng
cảm thông là một nghệ thuật, đòi hỏi lý trí tìm hiểu,
thích ứng và sáng kiến; đòi hỏi con tim thành thật và
sáng suốt; cũng như đòi hỏi tự do trong trách nhiệm
và kính trọng. Cảm thông này diễn tả cụ thể bằng
Cảm Ơn, bằng Khen, Tặng, bằng Lắng nghe, và bằng
đời chăn gối vợ chồng êm đềm thánh thiện. Tất cả
cần thực hiện trong hợp thời, hợp nơi, và hợp cảnh
(right time, right place, right way). Tối thứ Bẩy này
mỗi cặp trao cho nhau bốn loại "hồng", đó là hồng
tươi, hồng "Cái Hay Ban Đầu", hồng lời nói, và chữ
viết, và hồng của "Bó Hoa Thiêng", tức là những việc
CTTTHNGĐ
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hy sinh hãm mình và những lá thư cầu nguyện từ khắp
nơi đã thực hiện từ nhiều ngày tháng trước.
Buổi V, sáng Chúa Nhật được gọi là buổi SONG

NGUYỀN CHO CON, với mục đích nhìn rõ đâu là phúc,
đâu là họa phụ huynh để lại cho con cháu. Vì giáo
dục không phải là một xảo thuật (trick), một trò chơi
như trò chơi chính trị (game), cũng không phải một
phù phép ảo thuật (magic), nên giáo dục đòi hỏi
những đức tính của nghệ thuật chân thật như trình
bày trong tối thứ Bẩy.
Những nghiên cứu về giáo dục cho thấy rằng: Cách

thức hẹn hò và cách thức mang thai làm cho con sau
này được điểm D hay A+, và con cháu thành công
nhờ phụ huynh có phương pháp hay đã chiều theo
tình cảm. Câu tục ngữ "dạy con từ thuở còn thơ" chưa
đủ, vì ngày nay thấy dạy được con từ khi hai người
quen nhau. Nên phải chăng "con vua thì lại làm vua,
con sãi ở chùa lại quét lá đa"? Trong sáng Chúa Nhật
này, các cặp nhận ra rằng tuổi trẻ là nạn nhân của
bậc trên, vì bậc trên chưa tìm hiểu và thích ứng với
con cháu. Và cũng chưa nhận rõ mỹ tục và hủ tục
của mình cũng như của người, nên dễ đánh mất cái
hay của mình và chạy theo cái dở của người. Nền giáo
dục Á đông là nền giáo dục khuynh hướng cộng tác
và gia đình (cooperation and family oriented
education), trong khi giáo dục Âu Mỹ có khuynh
hướng cạnh tranh và cá nhân (competition and
individual oriented education). Nếu thiếu nhất trí với
chính mình (nói 8 giờ đọc kinh, nhưng "sang số", 8 giờ
đi đánh tứ sắc), và nếu thiếu nhất trí giữa cha mẹ (cãi
nhau trước mặt con), thì mình có họa, nên mình không
thể truyền phúc cho con:

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Trái lại mình là:
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Cây khô thì lá cũng khô,
Cha mẹ điên rồ khốn khổ cho con.

Buổi VI, chiều Chúa Nhật là buổi của Tâm Lý
Nhân Loại và thực hành trong gia đình Nghi Thức
"Song Nguyền Cho Con". Cả thùng giấm chua và ít
mật ngọt, đàng nào bắt được nhiều ruồi? Chua chát
xua đuổi ra xa thế nào, thì NGỌT NGÀO mời gọi lại
gần như thế. Ngọt ngào với "con tim chân chính
không bao giờ biết tới nói dối". Ngọt ngào là khiêm
nhường để cẩn thận không chạm tự ái, kẻo tháp
Babel kiêu ngạo này sẽ chồng chất trên tháp Babel
kiêu ngạo kia.
Muốn áp dụng tâm lý nhân loại là ghét chạm tự

ái và ưa thích ngọt ngào chân thật, thì cần:
(1). Có tấm lòng Khiêm Nhường Đạo Đức.
(2). Có bầu khí gia đình êm đềm thoải mái.

Nếu hấp tấp bận rộn, không có giờ cho nhau, thì đó
là lạnh lùng, trong khi "tình yêu tan vỡ không bắt đầu
bằng đại họa, nhưng bằng những việc nhỏ bé lạnh
lùng". Trong lãnh vực thông cảm, cần dành thời giờ
cho nhau vì thời giờ uổng phí là thời giờ cứu rỗi
(wasting time is saving time).
Nghi thức "Song Nguyền Cho Con" bắt đầu bằng

Kinh Tin, Cậy, Mến; lần chuỗi một chục "Mẹ Truyền
Tin, xin ơn Khiêm Nhường". Rồi cha đọc lời đoan
nguyền của cha, mẹ đọc lời của mẹ, và hai cha mẹ
đọc lời đoan nguyền chung. Mỗi lời dài chừng mươi
hàng. Thí dụ: "Ba nóng tính, hay la mắng trong bữa
ăn, làm cho Khiêm nhiều lần khóc bỏ cơm. Ba rất ân
hận, muốn sửa đổi để nhẫn nại lắng nghe, nhất là
lắng nghe Khiêm. Nếu ba giữ được êm đềm lắng nghe
trong bốn tuần, thì ba thưởng mình một ly cà phê
phin để ba lên tinh thần. Còn nếu ba lại nóng tính,
thì ba phạt mình bằng cách dọn cơm cho các con như
dọn cho Chúa Hài Đồng, còn ba thì ăn một bữa với
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muối". Hay là "Ba má luôn than van bận rộn. Một
ngày có 8 buổi 3 giờ. Một tuần có 56 buổi 3 giờ. Từ
nay mỗi tuần ba má bỏ ra một buổi 3 giờ để "làm bạn
hữu thân tình" (Jn. 15:15), lắng nghe, thông cảm, và
chơi thoải mái (unconditional) với các con… Nếu ba
má giữ được thì thưởng gia đình đi anh Phở. Còn nếu
ba má lại ham tiền, thì phạt mình để thưởng con, đó là
các con ăn phở, còn ba má ăn chay uống nước lạnh…"

Thánh Lễ "Thệ Hôn Một Đời" để Lên Đường Phục
vụ theo HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI là cao điểm
chót, với nhắc nhở nằm ngay ở ngón tay trái thứ tư,
tức là có nhẫn hột xoàn, nhẫn kim cương, mà còn có
nhẫn theo như "Ngôi Lời biến thành NHỤC Thể" (Jn.
1:14). Nếu muốn nhẫn nại lâu dài, thì cần khiêm
nhường chịu nhục nhã. Cái nhục đụng chạm đến
xương thịt cơ thể, đến danh dự và tự ái mình. NHẪN
NHỤC trong khi "Đời chúng con sóng gió ba đào, xin
Thần Linh Chúa ban ơn Can Đảm, Kiên Trì" (trích
trong Kinh Hôn Nhân Gia Đình).

Tiệc Mừng Cana là khung cảnh tưng bừng vì có
bao nhiêu cặp dự Khóa, thì có bấy nhiêu cô dâu chú
rể. Tiệc này cũng là Tiệc HỢP NHẤT như chiếc bánh
hợp nhất, để rồi sẽ phân chia cho nhiều người. Cũng
vậy, giờ đây mọi người quây quần trong phòng tiệc
Cana này, rồi chốc lát nữa mỗi cặp sẽ tản mát mỗi
nơi, nhưng tấm lòng vốn hợp nhất để cùng nhau làm
việc tông đồ trong môi trường gia đình.

Một nét đáng chú ý, đó là các bữa ăn luôn tươi vui
đầm ấm với văn nghệ bộc phát do anh chị em trợ
nguyền trình diễn. Khoảng 100 bài hát đã được sáng
tác hay thích ứng để phù hợp với đời sống gia đình
và với các Khóa TTHNGĐ.
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IV. PHƯƠNG PHÁP

Cảm Nghiệm theo Ý Chí Thực Hành là phương
pháp của Chương Trình TTHNGĐ, nhất là của các
Khóa TTHNGĐ. Như vậy, tuy cần đến lý trí, nhưng
Khóa không đưa ra những phân tách trừu tượng trên
óc não, mà đưa ra những dẫn chứng cụ thể, đồng thời
tạo nên bầu khí chân thật cởi mở để mỗi lúc một
quyết định, mỗi lúc lắng nghe xem "cái gì" đang xảy
ra trong tâm tư, rồi bộc phát thành ý chí thay đổi nơi
con tim, nơi mắt nhìn, cánh tay đưa ra, nơi giọng nói
cảm ơn, xin lỗi, hoặc tha thứ, v.v.

Khi giải phẫu thể lý, nhà thương không thể mổ liền
một lúc cả tim, phổi, dạ dầy, gan, thận, v.v., vì như
vậy con bệnh không sống mà sẽ chết. Về tâm lý và
đạo đức, con người có khuynh hướng muốn chữa lành
liền một lúc mọi bệnh, nào bệnh cờ bạc, bỏ Lễ, ham
tiền, cho tới "bệnh" nóng tính, nói lải nhải, hay ghen
tương, ăn cắp, v.v., vì vậy sau mỗi lần Xưng Tội, hay
là "bàn hỏi thiêng liêng", người này lại tái phạm tội
chỉ trích, nói chua cay, gặp gỡ người đàn ông hay
người đàn bà đã làm mình ngoại tình, v.v. Phương
pháp cảm nghiệm giúp cho "bệnh nhân" tích cực mở
miệng, để tự động nói ra trong mỗi buổi (session) MỘT
điều yếu kém nào đó, và phải nói cụ thể, cũng như phải
đặt dao giải phẫu chính xác vào phổi chứ không vào dạ
dầy, và phổi bên trái chứ không phải phổi bên phải, v.v.

Vì là cảm nghiệm, nên không thể diễn tả được điều
gì đã xảy ra trong Khóa. Tương tự như học bơi thì
đích thân mình phải bơi thì mình mới khỏe mạnh,
chứ không thể ngồi trên bờ, nghe lý thuyết suông về
bơi. Do đó, không thể thâu băng hay thâu video. Việc
này tương tự như ăn cơm mà là cơm vẽ trên giấy, nên
CTTTHNGĐ
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không hết đói, mà còn thấy nhàm chán vì nghe hay
xem mà không ích lợi gì.

Trong những năm qua, phương pháp cảm nghiệm
này thay đổi đời sống người tham dự vì:
(1). Đi sát tâm lý thực nghiệm;
(2). Phối hợp với Đức Tin theo Kinh Thánh và trực
tiếp "Bày Tỏ Với Thánh Gia";
(3). Tạo bầu khí tin cậy để mỗi cá nhân NÓI RA uẩn
ức, mà có trường hợp đã 41 năm âm ỷ trong lòng.
Đây là cách "Xả Cõi Lòng" theo Kinh Cáo Mình chứ
không cáo người, theo Lời Kinh Thánh "trần truồng
mà không hổ ngươi" (Gen. 2:25);
(4). Người này được khích lệ nhờ chia sẻ của người
kia, tương tự cảnh "chim cùng giống thích sống cùng
nhau" (birds of the same feather flock together).

V. DUY TRÌ và PHÁT TRIỂN
Mỗi Khóa đều cần có những yếu tố thích hợp cho

bầu khí trước, trong, và sau Khóa.
1. Trước Khóa chừng 3 tháng, cần:

(1). Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình trong các Lễ Chúa
Nhật, cũng như khích lệ đọc trong các gia đình, hay
đọc cá nhân;
(2). Phát Tờ Giới Thiệu và Phiếu Ghi Danh để gây
ý thức về Khóa.
Nơi chốn tổ chức Khóa: Lý tưởng là một trung tâm

tĩnh tâm, có phòng riêng cho từng cặp như nhiều địa
điểm đã tổ chức tại Hoa Kỳ hay Canada. Khi không
thể thu xếp tại Trung Tâm, thì có thể tổ chức tại Hội
Trường Giáo xứ. Nơi tổ chức Khóa được gọi là Đồi
Đoan Nguyền. Dẫu ở đâu thì cũng cần các phòng sở
như sau:
(1). Phòng họp chính, gọi là Phòng Song Nguyền.
(2). Nhà bếp và phòng ăn, gọi là Phòng Cana.
(3). Nơi giải khát, gọi là Giếng Giacóp.
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(4). Nhà nguyện cho Trợ nguyền, gọi là Nhà Bêtania,
và "Nhà thờ lớn" cần cho "Thánh Lễ Thệ Hôn Một
Đời" vào chiều Chúa Nhật.
(5). Văn Phòng Điều Hành, cũng là nơi để viết Hoa
Thiêng, thường nằm trong Nhà Bêtania để làm mọi
việc dưới ánh mắt nhân từ của Chúa.

Tuy nhiên khi thiếu thốn, có thể gom lại làm ba
"phòng" (Cần thảo luận chi tiết về nhiều khía cạnh
trước khi mở Khóa).
Hai tối trước Khóa dành để Tĩnh Tâm cho Ban Tổ

Chức Khóa. Đây cũng là thời gian tổng kết về điều
hành, tiếp đón, ẩm thức, trang trí (tối thứ Tư). Tối
thứ Năm đi vào phân công nội dung của những cặp
bộc phát cảm nghiệm, "Giờ Hoa Thiêng", phát Huy
Hiệu Bảng Tên, Cầu nguyện Hoa Thiêng, Cầu
nguyện Tiệc Mừng Cana, v.v.

Thực ra cần BA BUỔI HỒI TÂM TRƯỚC KHÓA,
như diễn tả trong chương 6, tr. 151-177.

2. Trong Khóa: Cần "Dàn Bài Làm Việc" cho mỗi
khóa viên, chừng 30 trang, trong một tập (folder) với
bút viết và giấy ghi chép. Ngoài ra, còn "Văn Bằng
Thệ Hôn" cho mỗi cặp, và "Thẻ" Mười Điều Đoan
Nguyền Phục Vụ cho mỗi người tham dự. Gọi là "thẻ"
vì in nhỏ, tiện dụng để cất vào bóp. Từ 2 hay 3 tháng
trước, những tài liệu này đã được gửi tới nơi tổ chức
Khóa, với những chỉ dẫn thực tiễn.

3. Sau Khóa, để Duy Trì và Phát Triển Ơn Thánh,
có bốn việc chính như sau:

(1). Với cá nhân, cần tiếp tục:
1. Than thở nhiều lần trong ngày lời Nguyện Tắt như
lời ‘thiền-mantra’: "Giêsu, Maria, Giuse, Con mến
yêu. —Con cảm tạ vì ngủ ngon. —Con mừng vì (vợ/
chồng /con) lau nhà sạch sẽ. —Xin cho con bớt nhức
răng, v.v. Câu sau thay đổi tùy thực tế mỗi lúc giữa
mình với Ba Đấng. CTTTHNGĐ
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2. Xét mình thường xuyên theo Mười Điều Tâm
Niệm.

(2). Với Vợ Chồng và Gia Đình:
1. Hai vợ chồng thực hiện kinh "Cái Hay Ban Đầu",
mất 1 hay 2 phút mỗi tối trước khi nghỉ đêm.
2. Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình chung hằng ngày.

(3). Với Chương Trình TTHNGĐ:
*1. Có Hai Việc Thường Xuyên, đó là mỗi tháng

Họp Liên Gia (từ 6 đến 8 cặp luân phiên tại mỗi gia
đình, theo mẫu Chỉ Nam Họp Liên Gia), và hai tháng
một lần Họp Song Nguyền (mọi cặp trong Cộng
Đồng, theo Chỉ Nam Họp Song Nguyền).

Mỗi buổi họp đều có Kinh Thánh và chủ đề, thí dụ:
Cách thức để vợ chồng bớt nhàm chán nhau. Nghệ
thuật cho tiền mà con biết ơn. Vợ muốn gì nơi chồng?
Chồng muốn gì nơi vợ? Cha mẹ muốn gì nơi con? Con
muốn gì nơi cha mẹ? Những điều giúp vợ khỏi lạnh
nhạt, và chồng khỏi "đi trộm". Phương thế giúp con
thích ăn cơm chung và vui vẻ đọc kinh tối, v.v.

Nhờ có chiều sâu nội tâm và chủ đề, nên mỗi cá
nhân dám xả ra những uẩn ức trong lòng. Cộng thêm
mỗi lần họp đều mừng Kỷ Niệm Tháng Cưới của cặp
trùng hợp thời gian đó.

*2. Có những việc hàng năm, như Lễ Bổn Mạng
tức là Lễ Thánh Gia, vào Chúa Nhật sau Lễ Giáng
Sinh, hay là Lễ Cầu Bằng An và Kỷ Niệm Cưới 5 năm,
10 năm, hay 15, 20, hoặc 25, 30 năm, v.v. Thường tổ
chức vào tháng Hai (dịp ngày Gia Đình Quốc Tế,
tức Chúa Nhật thứ hai trong tháng Hai). Việc tiếp
liền là Đại Hội Thường Niên thường vào tháng Bẩy.
Có nơi tổ chức Picnic trong đó có Đối Thoại giữa phụ
huynh và giới trẻ.

*3. Tổ chức Khóa tại địa phương, hay là đi làm trợ
nguyền để giúp tổ chức Khóa ở các Tiểu Bang hay
CTTTHNGĐ
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các quốc gia khác. Ngoài Khóa Căn Bản thì còn các
loại Khóa khác, như Khóa Tu Nguyền, Khóa Tâm Lý
Linh Trợ, Khóa Huấn Luyện Cán Bộ Tông Đồ, Tĩnh
Huấn Tâm Lý Gia Đình, và các loại Hội Thảo Gia
Đình, v.v.

Ghi chú: Khóa Tu Nguyền, thật ra là tu nghiệp,
nhưng đời sống gia đình không phải là nghề nghiệp,
mà do sự THỀ NGUYỀN, nên hai người xa lạ nối kết
thành "một xương một thịt". Tiếng "nguyền" được
hiểu theo ý nghĩa thực tế này (Song nguyền, Trợ
nguyền, Chủ nguyền, Linh nguyền, Đoan nguyền, Ký
nguyền, v.v.).

*4. Đóng góp bài vở, cảm nghiệm và tin tức để in
tờ Bản Tin Song Nguyền, gửi đi nhiều tiểu bang Hoa
Kỳ, Canada, Âu châu, và Úc châu.
*5. Mỗi địa phương đều có thể sáng kiến, miễn sao giúp

các gia đình tăng thêm "thương yêu gần gũi" là Đoàn
Sủng của Chương Trình và thêm phương pháp giáo
dục con. Nhiều nơi hàng năm tổ chức "Trại Hè Thăng
Tiến", có chạy lên trên 600 người tham dự, v.v.

(4). Với Giáo Hội:
— Vâng Lời đấng bản quyền địa phương chính là
vâng lời Hội Thánh Hoàn Vũ. Đây là nguyên tắc nền
tảng của Chương Trình TTHNGĐ.
— Cộng tác trong các sinh hoạt của Giáo xứ, Cộng
đồng, hay Cộng đoàn. Đồng thời làm những việc "thừa
thãi" vì ít ai chú ý tới. Thí dụ mỗi Chúa Nhật trong 7
Thánh Lễ, quý anh chị song nguyền đã âm thầm chia
nhau xếp thứ tự lại các bản Phúc Âm tiếng Việt, tiếng
Anh, và tiếng Mễ (cả ngàn tờ) cho có trật tự, đồng thời
lượm rác trong và ngoài nhà thờ, rửa cầu tiêu, "trông
chừng" mỗi cuối tuần khoảng 3,000 chiếc xe cho an
toàn. Nếu khả nghi thì báo cảnh sát ngay, v.v.
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VI. TỔ CHỨC

Cần nhìn việc tổ chức về ba khía cạnh, đó là điều
hành, nội dung, và tham khảo, liên lạc.

1. Về Điều Hành

Có ba cấp bậc điều hành, và một cấp bậc nền tảng
tế bào, đó là: Trung Ương, gồm Hoa Kỳ và các quốc
gia khác. Liên Giáo Phận, gồm các Giáo phận gần
nhau hay có liên hệ với nhau. Thứ ba là Giáo phận.
Quý anh chị em trong một Giáo phận lại chia thành
các Liên Hợp Gia và các Liên Gia (tế bào).

Ở ba cấp bậc điều hành đều có:
[I]. VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH, gồm 7 cặp như sau:

(1). Chủ nguyền; (2). Phó nguyền nội vụ kiêm Trưởng
Ban Tổ Chức Khóa (3). Phó nguyền ngoại vụ kiêm
Trưởng Ban Xa Hội; (4). Ký nguyền kiêm Trưởng Ban
Tài Liệu; (5). Quỹ nguyền kiêm Trưởng Ban Ẩm Thực;
(6). Trưởng Ban Song Nguyền (Họp 2 tháng 1 lần);
(7). Trưởng Ban Liên Gia.

[II]. HỘI ĐỒNG SONG NGUYỀN, gồm 7 cặp trên
đây, cộng thêm các ỦY VIÊN, tùy nhu cầu, thí dụ: Ủy
Viên Thánh Ca, Ủy Viên Phụng Vụ, Ủy Viên Sinh
Hoạt, Ủy Viên Âm Thanh, v.v. Các ủy viên này có thể
có những Cặp Phụ Tá nếu cần.

[III]. Như vậy Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Gia Đình chia ra thành: (1). Cấp Trung Ương, tức là
thay mặt cho các quốc gia đã tổ chức Khóa TTHNGĐ
(2). Cấp quốc gia hay là Liên Giáo Phận. (3). Cấp Giáo
Phận, gồm một hay Liên Giáo Xứ đã tổ chức Khóa
TTHNGĐ.

2. Về Nội Dung Diễn Giải

Sách này là bằng chứng về việc DIỄN GIẢI THỰC
NGHIỆM trong Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
CTTTHNGĐ
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Đình. Phần I về Nền Tảng (tr. 17-148) và phần II về Tổ
Chức (tr. 149-280). Hai phần này chuẩn bị cho ba phần
tiếp theo, đó là phần III về Kinh Thánh (tr. 281-365),
phần IV về Diễn Giải (tr. 367-259), và phần V về Mời
Tự Nói (tr. 531-696).
Chương Trình huấn luyện đạo đức làm nền tảng

(30%), nhưng không phải là tĩnh tâm, nên nặng về
chuyên môn tâm lý (70%), nhất là tâm lý thực nghiệm,
và có tính cách chữa bệnh tâm lý. Cần có trình bày tri
thức để hiểu biết, nhưng tri thức này là phương tiện
đưa tới mục đích khơi động ý chí. Ý chí biểu lộ bằng
việc người tham dự KHIÊM NHƯỜNG và tích cực NÓI
RA những ân hận của BIẾT lỗi, NHẬN lỗi, XIN lỗi, và
SỬA lỗi, đưa đến những QUYẾT ĐỊNH CỤ THỂ thay
đổi đời sống, thí dụ: "Con cam kết với Thánh Gia là,
tối nay con sẽ cầm lấy tay con của con, thề hứa từ nay
NHẪN NẠI và CHÚ Ý LẮNG NGHE con nói, chứ không
nóng tính, mắng át giọng mà không biết con muốn gì".
Hay là: "Con sẽ chào hỏi anh bạn làm cùng chỗ mà
con đã khinh khỉnh từ mấy tháng nay", v.v.

Nếu trình bày hứng thú nhưng người nghe tự kiêu
về trí thông minh của mình, không khiêm nhường nói
lên lời cam kết, không sửa đổi bằng việc làm cụ thể,
thì việc trình bày này đi ngược với mục đích của Khóa
và của Chương Trình. Điều khó khăn hay điều kết
quả là ở việc làm thật chứ không chỉ hiểu suông.

Trong Khóa tới 95%, nghĩa là hầu như tất cả đều
được ơn đánh động tâm hồn. Có người mẹ chết không
khóc, nhưng trong Khóa đã rơi lệ mà không ngờ. Sau
Khóa nếu không tham gia các sinh hoạt để Duy Trì
và Phát Triển thì dễ hiểu sẽ nguội lạnh dần.

3. Về Tài Liệu và Liên Lạc
(1). Có hai loại tài liệu, đó là tài liệu trực tiếp liên

hệ đến Chương Trình, và tài liệu tham khảo.
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@ 1. Tài liệu trực tiếp liên hệ đến Chương Trình,
đó là năm tác phẩm kê khai ở trang "vi". Ngoài những
song nguyền chịu trách nhiệm trong Chương Trình,
ai muốn tìm hiểu về Chương Trình, hoặc muốn có
căn bản về tâm lý đạo đức và giáo dục gia đình, thì
đều có thể và nên đọc.

Để dễ biết thì ở đây nhắc lại các tác phẩm chính của
Chương Trình:
1. Nền Tảng Và Nội Dung (Khóa Căn Bản) Của

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
2. Chỉ Nam Sinh Hoạt (Hằng Ngày) Của

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
3. Các Khóa Cao Cấp Trong

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
4. Tài Liệu Làm Việc Của Khóa Viên Trong

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
5. Tuyển Ca Song Nguyền Trong

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
@ 2. Tài liệu tham khảo lại chia làm hai, đó là 17

cuốn sách do linh mục sáng lập viết và các sách cần
thiết khác.

** 17 cuốn của linh mục sáng lập được hệ thống
thành ba loại, ở đây nhắc lại:

Loại I là bốn cuốn về Bản Thân, gồm sách (1).
Huấn Dụ Và Ghi Niệm; (2). Nghe Yêu; (3). Biết Mình
Để Sống Vui; và sách (4). Sợ Gì Nhất?

Loại II là tám cuốn về Thông Cảm, gồm các cuốn
(5). Vợ Chồng Căng Thẳng: Làm Sao Hòa Hợp?
Quyển I; (6). Vợ Chồng Căng Thẳng: Làm Sao Hòa
Hợp? Quyển II; (7). Tha Thứ Hay Không? (8). Hiểu
Nhau; (9). Chọn Sao Cho Trọn? (10). Cảm Thông Để
Vơi Đau Khổ, Quyển I; (11). Cảm Thông Để Vơi Đau
Khổ, Quyển II; và sách (12). Ghen Lạnh Nồng.

Loại III là năm cuốn về Giáo Dục, gồm các sách
(13). Gần Con; (14). Phương Pháp Giáo Dục Con,
Quyển I; (15). Phương Pháp Giáo Dục Con, Quyển
CTTTHNGĐ
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II; (16). Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu,
Ngoại Lệ, Quyển I; và sách (17). Giáo Dục Con Khó
Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển II.

** Các sách tham khảo hữu ích khác, như cuốn
MÁI ẤM GIA ĐÌNH, được viết do Cặp Chủ Nguyền
Trung Ương Tiên Khởi là ông bà Nguyễn Văn Nhuệ
& Thu-Nhi.

Ngoài ra, nên đọc các sách giúp cho mình tăng thêm
hiểu biết và THỰC HÀNH về tâm lý đạo đức, cũng
như giáo dục gia đình.

(2). VIỆC LIÊN LẠC rất khẩn thiết nên Chương
Trình TTHNGĐ đã xuất bản tờ Bản Tin Song Nguyền
2 tháng 1 lần. Năm 1994 là năm Gia Đình, Chương
Trình phát hành lần đầu tiên tờ Đặc San Song
Nguyền, với bài vở và hình ảnh sinh hoạt khắp nơi
trong bẩy năm, từ 1987 đến 1994.

Tháng 7 năm 1997, để kỷ niệm 10 năm thành lập,
Chương Trình đã tổ chức Đại Hội Song Nguyền Thế
Giới, các anh chị em song nguyền đã phấn khởi về
Đại Hội từ khắp nơi, như Âu châu, Úc châu, Canada,
cũng như từ các tiểu bang Hoa Kỳ. Trong dịp này,
Chương Trình đã phát hành tập đặc san thứ hai, với
những bài vở và hình ảnh sống động khắp nơi.
Mỗi quốc gia hay mỗi miền thường xuất bản

nhưng Bản Tin Song Nguyền hay những Đặc San
Song Nguyền riêng. Thí dụ Nội San Song Nguyền tại
Brisbane bên Úc châu, Đặc San Song Nguyền của
Miền Bắc California do San Jose đảm trách, hoặc
Bản Tin Song Nguyền tại Toronto, Canada, v.v.

VII. VIỄN TƯỢNG
Chương Trình TTHNGĐ giúp nhiều gia đình đã

đạo đức thì tăng thêm đạo đức hơn nữa. Nhiều cặp
đã bỏ nhau nay về chung sống, và nhiều con cháu
thay đổi nhờ nhìn thấy gương cha mẹ thay đổi. Nếu
CTTTHNGĐ
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muốn kết quả này lâu bền thì có nhiều việc cần làm
ngoài phạm vi của những việc thường nhật, thí dụ:
— Thỉnh mời các cha và đào tạo cán bộ là nhu cầu
khẩn thiết.
— Phổ biến Chương Trình tới những nơi có các gia
đình tan nát nhưng chưa có phương pháp trị liệu, và
cả những nơi tốt đẹp nhưng cần thăng tiến hơn.
— Có nhiều thân hữu tại Quê Nhà đã mời nhờ đã
đọc hay đã nghe biết về CT/TTHNGĐ. Đây là thao
thức và là viễn tượng chờ mong.

Công việc thật bao la, để phục vụ đắc lực, trên hết
xin trông cậy vào Ơn Phù Trợ của Thánh Gia, và khẩn
cầu để được sự khích lệ và nâng đỡ của từng Đấng
Bậc tại Giáo Hội Địa Phương cũng như Giáo Hội
Hoàn Vũ. Những việc trên đây là tính đến năm 1999.
Vì nhu cầu tại nhiều quốc gia ở các lục địa, nên
Chương Trình phát triển nhanh hơn dự tính.🔲
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WHAT IS THE "MFEP"?
The Marriage Family Enrichment Program (MFEP)

is a movement-like apostolate among Vietnamese
couples. The MFEP is similar to and different from the
Marriage Encounter. It is similar because the two are
helping couples to improve their family life, mostly in
acquiring more communication skills. Yet it is different
because the MFEP emphasizes not only on the
relationship between wife and husband, but also in the
relationship between parents and children, and between
grandparents and grandchildren. Moveover, the MFEP
uses the Bible as its Foundation for the change of the
heart and of all relationships.

The MFEP has four purposes as follows:
(1). Deepening personal contact with the Lord;
(2). To better communication between spouses;
(3). Bringing insights to parents about their children

and improving family education;
(4). Helping spouses to apostolate as couples.

The method of the MFEP is based on the concrete
rather than on the abstract, on the will rather than on
the intellect, that is, on exercises rather than on theory.
Moreover, participants of the MFEP do not share
thoughts, feelings, and decisions among themselves,
rather they set out "Direct Talk to the Holy Family".
This point is crucial in a Weekend of the MFEP.
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There are six sessions in a Weekend of the MFEP,
organized as follows:
(1). Friday evening of which the theme is "Knowing

the Self for Happy Living".
(2). Saturday Morning: "Living with each other's

shadows".
(3). Saturday Afternoon: "Reconciling with ONE

person" (including Confession and Eucharist)
(4). Saturday Evening: "Growing a Rose for Mutual

Understanding" (including letters to the
participants from other States and other countries).

(5). Sunday Morning: "How to become a good model
for one's children".

(6). Sunday Afternoon: Ways to regain trust on one's
children, and Ways to do Apostolate together as a
Couple.

Each session is composed of four points:
(1). Using the Bible as foundation for the theme;
(2). Presentation. Then 15 minutes of break.
(3). Heartfelt experiences or exercises.
(4). "Direct talk" and decision-making.

The Weekend is concluded with Sunday Mass in
which the Conjugal Vows are renewed and the
participants are commissioned to do apostolic works as
couples.

The "Cana Reception" is held after Mass.
The Weekend starts by 6:00 PM on Friday and ends by
6:00 PM on Sunday.

Up to this year, 1999, over 4,000 couples have
attended the Weekends of the MFEP in many States in
the USA, in Canada, in Australia, and in many
countries in Europe.
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The effect of those Weekends is very positive. A man
shared that for 41 years as husband, the time in the
Weekend is the first time he said sorry to his wife. A
woman opened up that in the past, she considered it a
privilege for her husband to approach her, but thanks to
the Weekend, she knew that it is a two-way
responsibility. A 91-year old man prayed on Friday
evening that he wanted to attend the Weekend in order
to give his seventy plus children and grandchildren a
good example before he dies. On Sunday, however, he
shared that "Now I see things differently. I am much
more at peace".

Some 100 priests, seminarians and sisters have also
attended the MFEP Weekends. Most of them said that
after being with the couples on the Weekend, they felt
happier, appreciating more their con- secrated life, as
well as being more willing to serve family life. By
Providence, priests from Vietnam going abroad for
other purposes, have had opportunities to attend the
MFEP in Australia and in the USA. (Members of the
MFEP, when visiting their homeland, have shared the
MFEP-spirit to many couples in Vietnam).

Seven archbishops and bishops have visited the
Weekends, praying for the participants or being the
celebrant of the Renewal Conjugal Vows Masses. Pope
John-Paul II has blessed families and put His signature
on the Logo of the MFEP on October 28, 1994.

For the follow-up, after the weekend the participants
become members of the "MFEP movement" if they
wish to. Small Group meetings are held every month,
and Whole Group meetings every two months.
Conferences, Dialogues among parents and children,
Picnic-day and Annual Convention are regularly
CTTTHNGD
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taking place. In daily life, the couples are encouraged
to support other couples who need help. They are
happy to volunteer in organizing Weekends for new
couples. In addition to all these, Wedding
Anniversaries, Renewing Conjugal Vows, greeting
new-born babies, etc., are part of the follow-up
program.

In order to run the movement, there are Staff
Committees on Diocesan, National, and International
level. A Bulletin named "Bản Tin Song Nguyền"
(Mutual Commitment Bulletin) has been published for
eight years and had been distributed via printed and
electronic forms to both member and non-member
couples.

In 1997, to celebrate the Tenth Anniversary of the
Establishment of the MFEP, an international
convention was convened. Representatives were
coming to Corona, California from Australia, Europe,
Canada, and from many States in the USA. Many
Local Chapters have been set up in the USA, in
Europe, and in Australia.

As the founder of the MFEP, I have been in 40 States
and in over 30 countries, working as an apostolate for
family life. After leaving each place, through my
books, I could continue to share my concern and my
vision with the MFEP members and other readers.

Up to this year, 1999, I have published 17 books as
reference materials and finished this book which is one
of the five manuals for the MFEP.

Peter-Minh Quang Chu, S.J.,
Colombière House,

5322 Franklin Ave., Los Angeles, CA 90027
(323) 460-6404, Fax (323) 466-3826
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KINH HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Lạy Thánh Gia,/ xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn

đưa Mẹ Maria / và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập./
Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời
sống gian nan./ Xin cho gia đình chúng con:

— Biết CẢM THÔNG và SỐNG theo
Lời Chúa Dạy trong Thánh kinh;/

— Biết LẮNG NGHE và KÍNH TRỌNG NHAU,/
Lúc Vui cũng như Khi Buồn;/

— Biết NHẪN NHỤC và HÒA GIẢI,/
khi Tính Tình và Cách Cư Xử khác nhau;/

— Biết HIẾU NGHĨA và CHUNG THỦY,/
từ trong Gia Đình cho đến ngoài Xã Hội;/

— Biết lấy GƯƠNG LÀNH,/
mà Dưỡng Dục con cái.

GIÊSU - MARIA - GIUSE:/
** Đời chúng con sóng gió ba đào,/ xin Thần Linh
Chúa ban ơn CAN ĐẢM,/ KIÊN TRÌ./

** Gia đình chúng con TRẺ GIÀ XUNG KHẮC,/
xin ban ơn QUẢNG ĐẠI,/ THỨ THA,/ để chúng
con AN VUI CHẤP NHẬN LẪN NHAU./

** Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu NHIỆT
THÀNH SỐT MẾN,/ xin cho chúng con biết
PHỤNG SỰ,/ TIN YÊU, để cùng nhau XÂY
DỰNG NƯỚC CHÚA MUÔN ĐỜI./ Amen.
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Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ
Lạy Thánh Gia êm ái ngọt ngào,/

xin cho chúng con đoan nguyền phục vụ song đôi,/
nhờ biết thực hành trong đời sống:

- Khiêm Nhường Nhẫn Nhục,/
mà không hiếu thắng kiêu căng./

- Thật Lòng Khích Lệ Điều Hay,/
mà không ganh tị phao truyền điều dở./

- Bác Ái Ngay Thẳng,/ mà không bè phái riêng tư./
- Hòa Giải Lắng Nghe,/ khi căng thẳng bất đồng./
- Hy Sinh Chịu Đựng,/ là đường dẫn tới Bình An./
- Kiên Tâm Phục Vụ,/

trước những lời bình phẩm khen chê./

Xin cho chúng con biết noi theo:/
— Thánh Cả Giuse Công Chính,/

trong gương Ít Nói, Âm Thầm;/
— Mẹ Maria Dịu Dàng,/

dạy con ra đi thăm viếng ủi an;/
— Chúa Giêsu Khiêm Nhường,/

làm theo Thánh Ý Chúa Cha,/
để con không ích kỷ theo ý riêng mình./

Giêsu - Maria - Giuse,/ con mến yêu,/
xin nhậm lời chúng con đoan nguyền./

Amen.
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PHỤ BẢN B
Sau đây là hình bìa của 17 cuốn sách, linh mục sáng

lập viết như thủ bản cho Chương Trình TTHNGĐ,
được chia làm ba loại:
@@  Loại I, gồm 4 cuốn về Bản Thân,

dùng vào tối thứ Sáu trong Khóa Căn Bản:
1. Huấn Dụ Và Ghi Niệm
2. Nghe Yêu
3. Biết Mình Để Sống Vui
4. Sợ Gì Nhất?

@@ Loại II, gồm 8 cuốn về Cảm Thông,
*1. Hai cuốn cho sáng thứ Bẩy:

5. Vợ Chồng Căng Thẳng:
Làm Sao Hòa Hợp? Quyển I

6. Vợ Chồng Căng Thẳng:
Làm Sao Hòa Hợp? Quyển II

*2. Ba cuốn cho chiều thứ Bẩy:
7. Tha Thứ Hay Không?
8. Hiểu Nhau
9. Chọn Sao Cho Trọn?

*3. Ba cuốn cho tối thứ Bẩy:
10. Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, Quyển I
11. Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, Quyển II
12. Ghen Lạnh Nồng

@@ Loại III, gồm 5 cuốn về Giáo Dục,
dùng trong ngày Chúa Nhật:

13. Gần Con
14. Phương Pháp Giáo Dục Con, Quyển I
15. Phương Pháp Giáo Dục Con, Quyển II
16. Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi,

Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển I
17. Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi,

Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển II
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Huấn Dụ Và Ghi Niệm
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Nghe Yêu
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Biết Mình Để Sống Vui
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Sợ Gì Nhất?
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Vợ Chồng Căng Thẳng:
Làm Sao Hòa Hợp? Quyển I
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Vợ Chồng Căng Thẳng:
Làm Sao Hòa Hợp? Quyển II
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Tha Thứ Hay Không?
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Hiểu Nhau
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Chọn Sao Cho Trọn?
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Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ - Quyển I
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Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ - Quyển II
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Ghen Lạnh Nồng
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Gần Con
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Phương Pháp Giáo Dục Con - Quyển I
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Phương Pháp Giáo Dục Con - Quyển II
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Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi,
Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển I
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Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi,
Biết Yêu, Ngoại Lệ, Quyển II
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Tác Giả
Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J., chuyên về tâm lý
từ hồi thanh niên.
- Năm 1962, bị động viên, làm việc trong ngành sĩ

quan tâm lý.
- Năm 1968, thụ phong linh mục, làm giáo sư Chủng

Viện Thánh Quý, Cần Thơ.
- Từ 1970, dạy tâm lý lớp 12 tại nhiều trường trung

học, và làm hiệu trưởng trung học.

- Năm 1975, di cư sang Hoa Kỳ.
- Năm 1978, đậu cao học tâm lý tôn giáo.
- Năm 1980, đậu tiến sĩ tâm lý giáo dục (UOP)
- Năm 1981, vào Dòng Tên Chúa Giêsu

(The Society of Jesus -S.J.).
- Đã viết trên 100 bài báo về tâm lý.
- Từ năm 1986, sáng lập và hướng dẫn

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu
Châu, cũng như hướng dẫn tĩnh tâm linh thao tại
Tokyo, Nhật Bản.

- Viếng thăm và viết về Bắc Kinh, Vạn Lý Trường
Thành, Macao, Đài Loan, Manila, Mễ Tây Cơ, v.v.



Chương Trình TTHNGĐ A1

PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA CT/TTHNGĐ

Chương 1: Lịch Sử, Mục Đích, và Điều Kiện
I. Lịch Sử Chương Trình  TTHNGĐ

II. Mục Đích của Chương Trình và của Khóa
* tăng thêm ĐẠO ĐỨC BẢN THÂN
* tăng thêm THÔNG CẢM VỢ CHỒNG
* tăng thêm LIÊN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI
* HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI

III. Điều Kiện Tham Dự Khóa Cho Có Ích Lợi
**HAI ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI
**NĂM ĐIỀU KIỆN BÊN TRONG

Chương 2: Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ
I. Mục Đích của Chương Trình

A. Bốn yếu tố trong Đoàn Sủng của Chương Trình
1. Yêu Thương
2. Gần Gũi
3. Yêu Thương Gần Gũi
4. Việc Làm

B. Áp dụng Đoàn Sủng "Yêu thương gần gũi bằng việc làm"
1. Thăng tiến "Đạo đức bản thân"
2. Thăng tiến "Thông cảm vợ chồng"
3. Thăng tiến "Gương lành cho con"
4. Thăng tiến "Hồn tông đồ song đôi"

II. Nền Tảng của Chương Trình
A. Khiêm Nhường BIẾT Lỗi chứ không Kiêu ngạo Chối lỗi
B. Khiêm Nhường NHẬN Lỗi chứ không Kiêu ngạo Chạy lỗi
C. Khiêm Nhường XIN Lỗi chứ không Kiêu ngạo Đổ lỗi
D. Khiêm Nhường SỬA Lỗi chứ không Kiêu ngạo Hạch lỗi

III. Phương Pháp của Chương Trình
A. Khác biệt giữa Ý Chí Thực Hành và Lý Trí trừu tượng
B. Đặc Tính của Ý Chỉ Cảm Nghiệm

1. Khiêm Nhường Nói Ra Sự Yếu Đuối Mình Đang Chiến Đấu
2. Cần VIỆC LÀM
3. Cần GIẢI THÍCH hơn là để bất ngờ, surprise

IV. Lý Do Cần Trưng Bày Đoàn Sủng Của Chương Trình
A. Hợp Nhất
B. Tu chính
C. Khôn Ngoan

V. Tóm Tắt Về Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ
A. Mục Đích
B. Nền Tảng
C. Phương Pháp
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Chương 3: Dùng Kinh Thánh Trong CT/TTHNGĐ
I. Mục Đích Dùng Kinh Thánh

II. Dùng Kinh Thánh Trong Các Khóa
A. Đọc về Đoàn Sủng Nền Tảng của Chương Trình
B. Những Lưu Ý

1. Mục đích chính của Khóa
2. Khóa dùng KT vì đặt Niềm Tin vào Chúa
3. Cần theo Chủ Đề của Buổi
4. Cần dẫn giải đoạn KT cho hợp với Chủ Đề
5. KT là khởi đầu cho Buổi Cảm Nghiệm
6. Hai giới hạn khi trình bày KT trong Khóa

C. Cách Thức Trình Bày Đoạn Kinh Thánh
D. Cách Đọc Kinh Thánh trong Khóa

1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
3. Giữ đúng 20 phút

III. Tóm Tắt Việc Dùng Kinh Thánh
A. Mục Đích
B. Kinh Thánh Trong Khóa

1. Đọc về Đoàn Sủng của Chương Trình
2. Lưu ý
3. Cách Thức Trình Bày và Một Mẫu Chia Sẻ
4. Cách Đọc Kinh Thánh để ích lợi lâu dài

Chương 4: Căn Bản Về Diễn Giải
I. Đọc Về Đoàn Sủng Của CT/TTHNGĐ

II. Nắm Vững Phương Pháp Cảm Nghiệm
Dễ xảy ra khi trình bày theo Lý Trí Trừu Tượng

* Về cử điệu, thái độ, tâm tình, khung cảnh
* Thí dụ về trình bày theo lý trí trừu tượng

Khi dùng Phương Pháp Cảm Nghiệm
* Thí dụ về DG theo phương pháp cảm nghiệm

Một cách cụ thể vị diễn giải cần khiêm nhường
1. Đọc kỹ các tài liệu
2. Khiêm nhường quan sát
3. Khiêm nhường thực tập
4. CẦN CẦU NGUYỆN THƯỜNG XUYÊN
5. Gợi lên CẢM HỨNG TÌM HIỂU nơi khóa viên

III. Thời Giờ Diễn Giải
IV. Diễn Giải Theo Bố Cục Của Toàn Khóa
V. Diễn Giải là Hiện Diện và Sống Với Khóa

1. Hiện Diện trong ba Buổi Hồi Tâm
2. Dự Thánh Lễ Trợ Nguyền
3. Hiện Diện trong Nhà Bêtania để Cầu Nguyện
4. Hiện Diện trong Toàn Khóa để phục vụ

VI. Cần Chuẩn Bị Thế Nào?
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VII. Từ Nội Dung Chung đến Nội Dung Riêng Của Từng Buổi
VIII. Tóm Tắt Về Diễn Giải
Lời tâm huyết của Lm sáng lập CT/TTHNGĐ

Chương 5: Căn Bản Về Mời Tự Nói
I. Căn Bản Về Mời Tự Nói

A. Tự Nói là gì?
1. Những điều không phải Tự Nói
2. Những điều là Tự Nói

B. Nền Tảng của Tự Nói
1. Mục đích mình sống là để Yêu Thương
2. Gần Gũi là hậu quả của yêu thương
3. "Việc làm" là cụ thể hóa tình yêu

C. Áp Dụng Mục Đích Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc Làm
1. Về Con Người

a) Yêu thương Gần gũi BẢN THÂN
b) "yêu thương Gần gũi" bạn đời
c) "Thương yêu Gần gũi" MỌI NGƯỜI

2. Về Công Việc
3. Về Nơi Chốn và Thời Gian

D. Thắc Mắc và Giải Đáp
1. Nói ra sai lỗi là làm theo Kinh Cáo Mình
2. Tự Nói là nói ra sai lỗi nhiều người đã biết
3. Tự Nói là "sửa sắc đẹp" tâm lý
4. Tự Nói là Xả Cõi Lòng để vơi ẩn ức
5. Khác biệt giữa Tự Nói Tình Nguyện và tự nói cưỡng bức

II. Phương Pháp Của Tự Nói
A. Phân Biệt Thần Loại
B. Liên hệ giữa Người Mời và Người Tự Nói

1. Nhận mình cũng phải chiến đấu như khóa viên
2. Vị MTN cần Hiện Diện liên tục trong Khóa
3. Hiện Diện Song Đôi

III. Tự Nói Là Cao Điểm Của Khóa
A. Thời giờ của Toàn Buổi
B. Bổ Túc Cần Thiết

IV. Tóm Tắt Về Mời Tự Nói
A. Căn Bản Về Mời Tự Nói
B. Phương Pháp Của Tự Nói
C. Tự Nói là Cao Điểm Của Khóa
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PHẦN II: TỔ CHỨC KHÓA CĂN BẢN

Chương 6: Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa
I. BUỔI HỒI TÂM I

A. Khai Mạc
B. Nội Tâm Trợ Nguyền
C. Phân Công Phục Vụ

1. Trước khi Hồi Tâm
2. Trong khi Hồi Tâm, lúc Phân Công

II. BUỔI HỒI TÂM II
A. Khai Mạc
B. Nội Tâm Trợ Nguyền

1. Bốn Nhóm Cầu Nguyện theo bốn mục đích của Khóa
2. Cách thức Cầu nguyện sáng Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật
3. Mục Vụ Hiện Diện

C. Phân Công Phục Vụ
1. Bá cáo, Nêu danh, Giới thiệu, Phát Đoan Nguyền Phục Vụ

III. BUỔI HỒI TÂM III
A. Khai Mạc
B. Nội Tâm Trợ Nguyền

1. Bốn Nhóm Cầu Nguyện
2. Tâm tình viết Hoa Thiêng
3. Chứng Kiến Cầu Nguyện Trao Bông vào Tối Thứ Bẩy
4. Ba loại trợ nguyền phục vụ Khóa

C. Phân Công Phục Vụ
IV. Tờ Đoan Nguyền Phục Vụ Song Đôi

Chương 7: Nhân Sự Và Thẩm Định Khóa
I. NHÂN SỰ CHO NỘI DUNG CỦA KHÓA

A. Các Linh Mục Cần Thiết Cho Khóa.
1. Linh mục cần thiết theo trách nhiệm
2. Linh mục cần thiết theo Thời Khóa Biểu

B. Các Cặp Cần Thiết Cho Nội Dung Của Khóa
1. Điều kiện để một cặp thuộc Ban Nội Dung
2. Các Cặp cần thiết theo nhiệm vụ
3. Các Cặp cần thiết theo Thời Khóa Biểu

II. VIỆC THẨM ĐỊNH KHÓA
A. Ban Điều Hành Thẩm Định
B. Trợ Nguyền Thẩm Định
C. Khóa Viên Thẩm Định
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Chương 8: Thời Giờ, Phân Công, Sắp Xếp Trong Khóa CB
A. THỜI KHÓA BIỂU TRONG KHÓA

I. TKB Tối Thứ Sáu
II. TKB Sáng Thứ Bẩy
III. TKB Chiều Thứ Bẩy
IV. TKB Tối Thứ Bẩy
V. TKB Sáng Chúa Nhật
VI. TKB Chiều Chúa Nhật
Lưu Ý Khi Xếp Thời Khóa Biểu

B. PHÂN CÔNG
I. Ban Khánh Tiết
II. Ban Tiếp Tân
III. Ban Ẩm Thực
IV. Ban Phụng Vụ
V. Ban Chầu Thánh Thể
VI. Ban Hoa Thiêng
VII. Ban Tiệc Cana
VIII.Ban Thánh Ca và Văn Nghệ
IX. Ban Âm Thanh
X. Ban Trật Tự và Vệ Sinh
XI. Ban Tài Liệu
XII. Ban Phòng Song Nguyền

C. SẮP XẾP PHÒNG SỞ, ẢNH, HUY HIỆU, NHÃN HIỆU, CỜ
HIỆU
I. Sắp Xếp Phòng Sở

1. Nhà Bêtania
2. Phòng Điều Hành
3. Phòng Song Nguyền

a). Bàn Thờ Thánh Giá
b). Bàn Thờ Đức Mẹ
c). Biểu Ngữ
d). Bàn Thờ Thánh Gia
e). Ghế Khóa Viên
f). Vật dụng cần thiết khác

4. Phòng Cana
a). Bài hát Trước Bữa Ăn
b). Bài hát Sau Bữa Ăn
c). Bài hát Nụ Hồng Cảm Thông

5. Giếng Giacóp
a). Thuốc khẩn cấp

6. Bàn Phổ Biến Ảnh Sách và Kỷ Vật
7. Phòng Sở Tùy Nhu Cầu
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II. Các Nhãn Hiệu
1. Nhãn Hiệu Trên Tài Liệu Làm Việc Của KV
2. Nhãn Hiệu Trên Nến Thiêng
3. Nhãn Hiệu Hoa Thiêng
4. Nhãn Hiệu Ngoài Thùng Đựng Hoa Thiêng
5. Cách làm Hoa Thật cho Vợ, cho Chồng

III. Ảnh Thánh Gia, Huy Hiệu, Biểu Ngữ
1. Ảnh Thánh Gia
2. Huy Hiệu của Chương Trình
3. Biểu Ngữ

IV. Cờ Hiệu của Chương Trình

Chương 9: Nhập Đề Vào Khóa CB Tối Thứ Sáu
A. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
B. CHI TIẾT MỘT SỐ MỤC KHI KHAI MẠC KHÓA

I. Về Hình Thức
II. Về Nội Dung

1. Về Tâm Trạng
2. Về Thực Tế
3. Tâm lý sẽ xảy ra

C. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHÓA VIÊN
I. Những Điều NÊN Làm
II. Những Điều KHÔNG NÊN Làm

Chương 10: Cầu Nguyện Vào Khóa Căn Bản
I. Mục Đích Của Cầu Nguyện Và Chia Sẻ Trong

CT/TTHNGĐ
II. Cầu Nguyện Mẫu

A. Cặp I - Cầu Nguyện về Đạo Đức Bản Thân
1) Cách cầu nguyện sai
2) Cách cầu nguyện đúng

B. Cặp II - Cầu Nguyện về Thông Cảm Vợ Chồng
1) Cách cầu nguyện sai
2) Cách cầu nguyện đúng

C. Cặp III - Cầu Nguyện về Gương Lành Cho Con
1) Cách cầu nguyện sai
2) Cách cầu nguyện đúng

Chương 10b: Ý Nghĩa Huy Hiệu Của CT/TTHNGĐ
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Chương 11: Tối Thứ Bẩy - Nghi Thức TRAO HOA
THIÊNG

I. Việc Hy Sinh và Xin Hoa Thiêng Khắp Nơi
1. Hoa Thiêng bắt đầu bằng Tình Yêu
2. Lý do cần xin Hoa Thiêng khắp nơi

II. Làm Và Viết Hoa Thiêng
1. Làm trước viết sau, nhất là viết trước Mình Thánh Chúa
2. Cách thức viết Hoa Thiêng cho có ích lợi

Mẫu Hoa Thiêng SAI
Mẫu Hoa Thiêng ĐÚNG

III. Chuẩn Bị Hoa Thiêng Trong Khóa
1. Làm trợ nguyền là viết Hoa Thiêng
2. Chuẩn bị để các trợ nguyền viết Hoa Thiêng được dễ

dàng
IV. Nghi Thức Hoa Thiêng
KINH HOA THIÊNG DÂNG THÁNH GIA

Chương 12: Chiều Chúa Nhật - Các Nghi Thức Bế Mạc
Khóa

A. SINH HOẠT SAU KHÓA - ÍCH LỢI CỦA HỌP LIÊN
GIA

B. THỰC TẬP NGHI LỄ, HÌNH LƯU NIỆM, RƯỚC THỆ
HÔN

C. THÁNH LỄ TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI
D. TIỆC CANA

I. Phần Chuẩn Bị
1. Các vật dụng cần thiết
2. Trang trí Phòng tiệc Cana
3. Người dự Tiệc Cana
4. Bầu khí và tâm lý khi dự Tiệc Cana
5. Xướng Ngôn, Phân Nhiệm, và Chương Trình

II. Phần Nghi Thức
Nghi Thức Tiệc Cana

III. Phần Tiệc Mừng
Tài Liệu "B1" - Bài Ca và Kinh Thánh

I. Bài Ca Tán Tụng Hồng Ân
II. Đám Cưới Tại Cana (Gioan 2:1-11)

Tài Liệu "B2" - Sau Khi Đọc Kinh Thánh
KINH CANA DÂNG MẸ

Tài Liệu "C" - LỜI NGUYỆN HỢP NHẤT
I. Ý Nghĩa Và Cách Thức Tham Dự
II. Nội Dung Lời Nguyện Hợp Nhất

Tài Liệu "D" - BÀI CA TẠM BIỆT
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PHẦN III: KINH THÁNH TRONG KHÓA CĂN
BẢN

Chương 13: CẦU NGUYỆN Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật
A. CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ BẨY

1. Về Người Hướng Dẫn
2. Về người cầu nguyện chính
3. Về Bầu khí và Thời Gian

CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦU NGUYỆN
I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
II. Nội Dung Cầu Nguyện

BÔNG HỒNG HY SINH Con Dâng...
B. CẦU NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT

Về Bầu khí và Thời Gian
CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦU NGUYỆN

I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
II. Nội Dung Cầu Nguyện

BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP CON NHẬN ĐƯỢC...

Chương 14: Linh An Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật
A. KHÁI NIỆM VỀ LINH AN

I. Ý Nghĩa Danh Từ và Việc Làm
II. Bốn Điểm Thực Tế Trước Khi Linh An

Bầu Khí, thời giờ, nội dung sáng thứ Bẩy
Vị Hướng Dẫn Linh An

B. LINH AN SÁNG THỨ BẨY
1. Thí dụ dẫn chứng

* quan sát ông Thượng "đọc kinh"
* cách thức ông Hạ cầu nguyện

2. Mục Đích và Kết Quả của cầu nguyện
3. Phương tiện cầu nguyện

* Những phương tiện xấu cầu nguyện xấu & tốt
4. Phương pháp cầu nguyện

*1. Chất liệu cần đọc
*2. Phương pháp đọc

5. Cách thức lướt thắng chia trí
6. Áp dụng "lời mantra" vào Kinh Hôn Nhân Gia Đình

C. LINH AN SÁNG CHÚA NHẬT
I. Ôn Lại Điều Chính Yếu

1. Mục đích và Kết Quả
2. Phương tiện và Phương Pháp cầu nguyện
3. Cách lướt thắng cám dỗ
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II. Cách Thức Cầu Nguyện với Ba Tước Hiệu Của Chúa
1. Chúa là VUA
2. Chúa là CHA
3. Chúa là BẠN
Gia đình cầu nguyện CHUNG 15 phút

III. Áp dụng phương pháp "Lời Tâm Niệm"

Chương 15: Kinh Thánh Sáng Thứ Bẩy - GIỮA LÒNG
ĐỜI

A. ĐỌC VỀ ĐOÀN SỦNG
B. NHỮNG ĐIỀU CẦN  LƯU Ý

1. Mục đích chính của Khóa là thay đổi tâm lý
2. Khóa dùng Kinh Thánh để đặt Niềm Tin vào Chúa
3. Xin theo chủ đề của Buổi đó nhiều hơn
4. Cắt nghĩa đoạn Kinh Thánh để tạo bầu khí "Thương

Yêu Gần Gũi"
5. KT là khởi đầu cho Buổi Cảm Nghiệm chứ không là tất cả
6. Hai giới hạn chính khi trình bày Kinh Thánh
Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Thứ Bẩy

C. KINH THÁNH VÀ CÁCH TRÌNH BÀY
I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt

a. Đọc Kinh Thánh (Jn 13. 1-15) Chúa Rửa Chân Các
Môn Đệ

b. Một Mẫu Chia Sẻ
II. Cách Đọc Kinh Thánh

1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
3. Giữ đúng 20 phút
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Chương 16: Kinh Thánh Chiều Thứ Bẩy - HÒA GIẢI LÀ
THỨ THA, XIN LỖI

Bầu Khí Và Tâm Lý Chiều Thứ Bẩy
I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho "Hòa Giải Và Tha Thứ"

a. Đọc Kinh Thánh (1Cor 13. 1-7) Đức Ái
b. Một Mẫu Chia Sẻ

* Ơn thứ nhất là Đạo Đức
* Ơn thứ hai là Thông Hiểu
* Ơn thứ ba là Tài sản Vật chất

II. Cách Đọc Kinh Thánh
1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
3. Giữ đúng 20 phút

Chương 17: Kinh Thánh Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG
CẢM THÔNG

Bầu Khí Và Tâm Lý Tối Thứ Bẩy
I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho Việc Cảm Thông

a. Đọc Kinh Thánh (1Cor 7. 1-5) Vợ Chồng Sống Chung
b. Một Mẫu Chia Sẻ

II. Cách Đọc Kinh Thánh
1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
3. Giữ đúng 20 phút

Chương 18: Kinh Thánh Sáng Chúa Nhật - SONG
NGUYỀN CHO CON

Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Chúa Nhật
I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho "Song Nguyền Cho Con"

a. Đọc Kinh Thánh (Mt. 5. 1-16) - Bài Giảng Tám Phúc
b. Một Mẫu Chia Sẻ

* "LÊN NÚI" & "TUỘT NÚI"
II. Cách Đọc Kinh Thánh

1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
3. Giữ đúng 20 phút
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PHẦN IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CĂN
BẢN

Chương 19: DG Tối Thứ Sáu - CÁI HAY BAN ĐẦU
Cần Biết Về Tối Thứ Sáu
I. BẦU KHÍ TỐI THỨ SÁU
II. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
III. NỘI DUNG KT VÀ DIỄN GIẢI TỐI THỨ SÁU

* "Đặt tên" là có quyền làm chủ
* GIẦU hay NGHÈO?
* Của cải... vật chất... ít tiền... nhiều tiền
* "Nên một thân xác"
* "Trần truồng mà không hổ ngươi"

Chương 20: DG Sáng Thứ Bẩy - Vợ Chồng Khác Biệt, Làm
Sao Hòa Hợp

I. BẦU KHÍ SÁNG THỨ BẨY
II. THỜI GIỜ SÁNG THỨ BẨY
III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI DIỄN GIẢI SÁNG

THỨ BẨY
IV. Chủ Đề Sáng Thứ Bẩy - Vợ Chồng Khác Biệt Nhau, Làm

Sao Hòa Hợp?
1. Thường Ngày Mình MUỐN GÌ? Và mình LÀM GÌ để đạt

tới điều mình muốn?
2. Bảo rằng "vợ chồng là một" như vậy còn sự khác biệt giữa

đàn ông với đàn bà không?
3. Cư xử thế nào để hằng ngày vợ chồng tôn trọng chứ không

cưỡng bức nhau?
4. Việc Phá Thai, Ngừa Thai, và vấn đề tiền bạc giữa vợ

chồng
V. Giải Tỏa Thắc Mắc

* Bốn điểm trình bày trên đây có mục đích gì?
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Chương 21: DG Chiều Thứ Bẩy - HÒA GIẢI LÀ THỨ
THA, XIN LỖI

Cần Biết Về Chiều Thứ Bẩy
I. BẦU KHÍ VÀ TÂM LÝ CHIỀU THỨ BẨY
II. NỘI DUNG DIỄN GIẢI CHIỀU THỨ BẨY

1. Hình ảnh Chúa trong bạn đời và nguyên nhân mình chối
bỏ điều tốt đẹp của bạn
a. Hình ảnh Chúa trong bạn đời
b. Nguyên nhân mình chối bỏ điều tốt đẹp của bạn đời

2. Cách thức biểu lộ mình nhận ra điều hay nơi bạn đời
a. Cảm Ơn & Ba nguyên nhân mình ít cảm ơn bạn đời

*1. Tự ái ngăn cản mình không cảm ơn
*2. Ích kỷ nên không cảm ơn
*3. Ấu trĩ, thiếu ý chí trưởng thành nên không cảm

ơn
b. Nguyên nhân cần Cảm Ơn
c. Khen Ngợi
d. Quà Tặng

III. Việc Hòa giải với Chúa trước khi hòa giải với người
1. Mục đích mình muốn khi Xưng Tội
2. Cần TRÁNH kể những điều không đạt mục đích khi Xưng

Tội
3. Xưng tội khác với bàn hỏi việc thiêng liêng
4. Tội nhẹ có thể làm tan nát gia đình hơn tội trọng
5. Đền tội theo luật và đền tội cách trọn

Chương 22: DG Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM
THÔNG

I. BẦU KHÍ TỐI THỨ BẨY
II. THỜI GIỜ TỐI THỨ BẨY
III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY TÔI

THỨ BẨY
IV. Chủ Đề Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM THÔNG

1. Ý nghĩa và Điều kiện của Cảm Thông (30 phút)
2. Áp dụng cảm thông vào Cảm ơn và Lắng nghe (20 phút)

a. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông - Cảm Ơn nhau
b. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông - Lắng nghe nhau

* Cách Thức Diễn Tả Sự Lắng Nghe Tích Cực
* Cho Bạn Thời Giờ Giải Thích Phân Trần
* Nói Mỗi Lúc Một Điều Thôi

3. Áp dụng Cảm Thông vào Việc Chăn Gối (30 phút)
a. Vợ cần thông cảm thế nào trong việc chăn gối?
b. Chồng cần thông cảm thế nào trong việc chăn gối?

V. Giải Tỏa Thắc Mắc
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Chương 23: DG Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN CHO
CON

I. BẦU KHÍ SÁNG CHÚA NHẬT
II. THỜI GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT
III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY

SÁNG CHÚA NHẬT
IV. Chủ Đề Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN CHO CON

1. Phương pháp Giáo dục Con (Phần Lý thuyết)
* Dạy Con Theo Phương Pháp (494)
* Chiều Con Theo Tình Cảm (494)
* "vía độc"? (496)
* "đại họa"? (497)
* Giáo dục Âu Tây và giáo dục Á Đông (498)

2. Phương Pháp Giáo Dục Con (Phần ứng dụng)
* Những điểm tiêu cực trong giáo dục (5 tiêu) (506)
* Những điểm tích cực (8 tích) (507)

V. Giải Tỏa Thắc Mắc

Chương 24: DG Chiều Chúa Nhật - HY VỌNG KHI
THẤT BẠI

Cần Biết Về Chiều Chúa Nhật
I. BẦU KHÍ VÀ TÂM LÝ CHIỀU CHÚA NHẬT
II. CHỦ ĐỀ - Làm Sao Để Phấn Khởi Khi Thất Bại?

Điểm I. Ôn lại Mục Đích và Nền Tảng
Điểm II. Đâu là Mong Ước của mọi người

* "Ngọt Ngào!" (518)
Điểm III. Tiếp Xúc thế nào để con cháu làm theo ý mình?
Điểm IV. Niềm Tin và "Làm Phép"
Điểm V. Tạo Bầu Khí Gia Đình
Điểm VI. Thay Đổi Gia Đình... Nghi Thức Song Nguyền Cho

Con

PHẦN V: MỜI TỰ NÓI TRONG KHÓA CĂN
BẢN

Chương 25: MTN Tối Thứ Sáu - CÁI HAY BAN ĐẦU
I. BẦU KHÍ TỐI THỨ SÁU
II. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI

* Đặt hai ghế trước Bàn Thờ  Thánh Giá (539)
* Tài liệu 3. Chủ Đề "CÁI HAY BAN ĐẦU"
* Mời gọi theo Phương Pháp Phân Biệt Thần Loại (547)
* Khóa viên lên Xả Cõi Lòng (551)
* Lý do để giữ kín đáo cho nhau (553)

IV. CẢM NGHIỆM CẦN THIẾT Để Kết Thúc Tối Thứ Sáu
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Chương 26: MTN Sáng Thứ Bẩy - GIỮA LÒNG ĐỜI
I. BẦU KHÍ SÁNG THỨ BẨY
II. THỜI GIỜ SÁNG THỨ BẨY
III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI

* Bậc Khiêm Nhường I. "Yêu nhau thì có mà hiểu nhau thì
chưa"

* Bậc Khiêm Nhường II. "ĐÃ NHỜ nhưng không Biết Ơn"
* Bậc Khiêm Nhường III. "MỘT lần tôi gây đau khổ vô cớ"
* Hướng dẫn cách thức Lên Tự Nói
* Choàng tay chữa lành (healing hugging)
* Hướng dẫn Cảm Nghiệm Cụ Thể cuối cùng
* Để kết thúc sáng thứ Bẩy

Chương 27: MTN Chiều Thứ Bẩy - HÒA GIẢI LÀ THỨ
THA, XIN LỖI

I. THỜI GIỜ CHIỀU THỨ BẨY
II. TÂM LÝ KHÓA VIÊN
III. "MỜI TỰ NÓI" TRONG THÁNH LỄ HÒA GIẢI

Lời Nguyện Đầu Lễ
A. Hướng Dẫn Đọc Sách Thánh
B. Giảng Thuyết về Hòa Giải Là Tha Thứ, Xin Lỗi
C. Mời Dâng Của Lễ Là Tha Thứ và Xin Lỗi
Kinh Lạy Cha
Rước Lễ. Vợ Chồng Mang Chúa Đến Cho Nhau
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chương 28: MTN Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM
THÔNG

I. BẦU KHÍ TỐI THỨ BẨY
II. THỜI GIỜ TỐI THỨ BẨY
III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI

* Hướng dẫn cách thức viết "Thư Bông Hồng Cảm Thông"
* Cách thức Phân Biệt Thần Loại
* Những nét đặc biệt của Tối Thứ Bẩy
* Nghi thức Trao Bông Hồng Cảm Thông
* Nghi Thức Trao Hoa Thiêng
* Nghi Thức Bình An Gio-Đăng

Chương 29: MTN Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN
CHO CON

I. BẦU KHÍ SÁNG CHÚA NHẬT
II. THỜI GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT
III. CÁC VIỆC TRONG KHI MỜI TỰ NÓI

* Vợ chồng giúp nhau sửa đổi tính nết
* Dâng Đức Mẹ những "Phao Cấp Cứu"
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Chương 30: MTN Chiều Chúa Nhật - THỆ HÔN MỘT
ĐỜI

I. Bài Giảng trong Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời
II. Mời lên hệ Hôn Một Đời
III. Ít Việc Trong Lễ

* Ba cách dâng Lời Nguyện Tín Hữu
IV. Tuyên Thệ của Ban Điều Hành
V. Cảm Ơn Sau Lễ
VI. Chia Sẻ Cảm Nghiệm
VII. Chụp hình lưu niệm chung

Chương 31: Giải Đáp Thắc Mắc
I. Giải Đáp Về Nền Tảng, Những việc TRƯỚC Khóa
II. Giải Đáp Về Tổ Chức Và Nội Dung, Những việc

TRONG Khóa
III. Giải Đáp Về Duy Trì Và Phát Triển, Những việc SAU

Khóa

PHỤ BẢN A: GIỚI THIỆU CT/TTHNGĐ
I. ÍT DỮ KIỆN
II. ĐIỀU KIỆN và MỤC ĐÍCH
III. DIỄN TIẾN NỘI DUNG

1. Buổi I - Cái Hay Ban Đầu
2. Buổi II - Giữa Lòng Đời
3. Buổi III - Hòa Giải, Thứ Tha
4. Buổi IV - Bông Hồng Cảm Thông
5. Buổi V - Song Nguyền Cho Con
6. Buổi VI - Nghi thức "Song Nguyền Cho Con"

IV. PHƯƠNG PHÁP
V. DUY TRÌ và PHÁT TRIỂN

1. Trước Khóa
2. Trong Khóa
3. Sau Khóa

VI. TỔ CHỨC
1. Về Điều Hành
2. Về Nội Dung Diễn Giải
3. Về Tài Liệu và Liên Lạc

VII. VIỄN TƯỢNG
KINH HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ
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PHỤ BẢN B: TÁC GIẢ và TÁC PHẨM
TÁC PHẨM

Loại I: 4 cuốn về Bản Thân
(1) Huấn Dụ Và Ghi Niệm
(2) Nghe Yêu
(3) Biết Mình Để Sống Vui
(4) Sợ Gì Nhất?

Loại II: Cảm Thông - Sáng thứ Bẩy
(5) Vợ Chồng Căng Thẳng Làm Sao Hòa Hợp?

Quyển I
(6) Vợ Chồng Căng Thẳng Làm Sao Hòa Hợp?

Quyển II
Cảm Thông - Chiều thứ Bẩy

(7) Tha Thứ Hay Không?
(8) Hiểu Nhau
(9) Chọn Sao Cho Trọn?

Cảm Thông - Tối thứ Bẩy
(10) Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, Quyển I
(11) Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, Quyển II
(12) Ghen Lạnh Nồng

Loại III: Giáo Dục Con
(13) Gần Con
(14) Phương Pháp Giáo Dục Con, Quyển I
(15) Phương Pháp Giáo Dục Con, Quyển II
(16) Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu,

Ngoại Lệ, Quyển I
(17 ) Giáo Dục Con Khó Tính, Quá Giỏi, Biết Yêu,

Ngoại Lệ, Quyển II
TÁC GIẢ - Lm Phêrô Chu Quang Minh
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	B. Liên hệ giữa Người Mời và Người Tự Nói
	1. Nhận mình cũng phải chiến đấu như khóa viên
	2. Vị MTN cần Hiện Diện liên tục trong Khóa
	3. Hiện Diện Song Đôi


	III. Tự Nói Là Cao Điểm Của Khóa
	A. Thời giờ của Toàn Buổi của MTN
	B. Bổ Túc Cần Thiết

	IV. Tóm Tắt Về Mời Tự Nói
	A. Căn Bản Về Mời Tự Nói
	B. Phương Pháp Của Tự Nói
	C. Tự Nói là Cao Điểm Của Khóa



	PHẦN II: TỔ CHỨC KHÓA CĂN BẢN
	Chương 6: Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa
	I. BUỔI HỒI TÂM I
	A. Khai Mạc
	B. Nội Tâm Trợ Nguyền
	C. Phân Công Phục Vụ
	1. Trước khi Hồi Tâm
	2. Trong khi Hồi Tâm, lúc Phân Công

	D. Bế Mạc Hồi Tâm

	II. BUỔI HỒI TÂM II
	A. Khai Mạc
	B. Nội Tâm Trợ Nguyền
	1. Bốn Nhóm Cầu Nguyện theo bốn mục đích của Khóa
	2. Cách thức Cầu nguyện sáng Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật
	3. Mục Vụ Hiện Diện

	C. Phân Công Phục Vụ
	Bá cáo, Nêu danh, Giới thiệu, Phát Đoan Nguyền Phục Vụ


	III. BUỔI HỒI TÂM III
	A. Khai Mạc
	B. Nội Tâm Trợ Nguyền
	Bốn Nhóm Cầu Nguyện
	Tâm tình viết Hoa Thiêng
	Chứng Kiến Cầu Nguyện Trao Bông vào Tối Thứ Bẩy
	Ba loại trợ nguyền phục vụ Khóa

	C. Phân Công Phục Vụ

	IV. Tờ Đoan Nguyền Phục Vụ Song Đôi

	Chương 7: Nhân Sự Và Thẩm Định Khóa
	I. NHÂN SỰ CHO NỘI DUNG CỦA KHÓA
	A. Các Linh Mục Cần Thiết Cho Khóa
	1. Linh mục cần thiết theo trách nhiệm
	2. Linh mục cần thiết theo Thời Khóa Biểu

	B. Các Cặp Cần Thiết Cho Nội Dung Của Khóa
	1. Điều kiện để một cặp thuộc Ban Nội Dung
	2. Các Cặp cần thiết theo nhiệm vụ
	3. Các Cặp cần thiết theo Thời Khóa Biểu


	II. VIỆC THẨM ĐỊNH KHÓA
	A. BAN ĐIỀU HÀNH THẨM ĐỊNH
	B. TRỢ NGUYỀN THẨM ĐỊNH
	C. KHÓA VIÊN THẨM ĐỊNH


	Chương 8: Thời Giờ, Phân Công, Sắp Xếp Trong Khóa CB
	A. THỜI KHÓA BIỂU TRONG KHÓA
	I. TKB Tối Thứ Sáu
	II. TKB Sáng Thứ Bẩy
	III. TKB Chiều Thứ Bẩy
	IV. TKB Tối Thứ Bẩy
	V. TKB Sáng Chúa Nhật
	VI. TKB Chiều Chúa Nhật
	Lưu Ý Khi Xếp Thời Khóa Biểu

	B. PHÂN CÔNG
	I. Ban Khánh Tiết
	II. Ban Tiếp Tân
	III. Ban Ẩm Thực
	IV. Ban Phụng Vụ
	V. Ban Chầu Thánh Thể
	VI. Ban Hoa Thiêng
	VII. Ban Tiệc Cana
	VIII. Ban Thánh Ca và Văn Nghệ
	IX. Ban Âm Thanh
	X. Ban Trật Tự và Vệ Sinh
	XI. Ban Tài Liệu
	XII. Ban Phòng Song Nguyền

	C. SẮP XẾP PHÒNG SỞ, ẢNH, HUY HIỆU, NHÃN HIỆU, CỜ HIỆU
	I. Sắp Xếp Phòng Sở
	1. Nhà Bêtania
	2. Phòng Điều Hành
	3. Phòng Song Nguyền
	4. Phòng Cana
	a). Bài hát Trước Bữa Ăn
	b). Bài hát Sau Bữa Ăn
	c). Bài hát Nụ Hồng Cảm Thông

	5. Giếng Giacóp
	6. Bàn Phổ Biến Ảnh Sách và Kỷ Vật
	7. Phòng Sở Tùy Nhu Cầu

	II. Các Nhãn Hiệu
	1. Nhãn Hiệu Trên Tài Liệu Làm Việc Của KV
	2. Nhãn Hiệu Trên Nến Thiêng
	3. Nhãn Hiệu Hoa Thiêng
	4. Nhãn Hiệu Ngoài Thùng Đựng Hoa Thiêng
	5. Cách làm Hoa Thật cho Vợ, cho Chồng

	III. Ảnh Thánh Gia, Huy Hiệu, Biểu Ngữ
	1. Ảnh Thánh Gia
	2. Huy Hiệu của Chương Trình
	3. Biểu Ngữ

	IV. Cờ Hiệu của Chương Trình


	Chương 9: Nhập Đề Vào Khóa CB Tối Thứ Sáu
	A. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
	B. CHI TIẾT MỘT SỐ MỤC KHI KHAI MẠC KHÓA
	I. Về Hình Thức
	II. Về Nội Dung
	1. Về Tâm Trạng
	2. Về Thực Tế
	3. Tâm lý sẽ xảy ra


	C. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHÓA VIÊN
	I. Những Điều NÊN Làm
	II. Những Điều KHÔNG NÊN Làm


	Chương 10: Cầu Nguyện Vào Khóa Căn Bản
	I. Mục Đích Của Cầu Nguyện Và Chia Sẻ Trong CT/TTHNGĐ
	II. Cầu Nguyện Mẫu
	A. Cặp I - Cầu Nguyện về Đạo Đức Bản Thân
	1) Cách cầu nguyện sai
	2) Cách cầu nguyện đúng

	B. Cặp II - Cầu Nguyện về Thông Cảm Vợ Chồng
	1) Cách cầu nguyện sai
	2) Cách cầu nguyện đúng

	C. Cặp III - Cầu Nguyện về Gương Lành Cho Con
	1) Cách cầu nguyện sai
	2) Cách cầu nguyện đúng



	Chương 10b: Ý Nghĩa Huy Hiệu Của CT/TTHNGĐ
	Chương 11: Tối Thứ Bẩy - Nghi Thức TRAO HOA THIÊNG
	I. Việc Hy Sinh và Xin Hoa Thiêng Khắp Nơi
	1. Hoa Thiêng bắt đầu bằng Tình Yêu
	2. Lý do cần xin Hoa Thiêng khắp nơi

	II. Làm Và Viết Hoa Thiêng
	1. Làm trước viết sau, nhất là viết trước Mình Thánh Chúa
	2. Cách thức viết Hoa Thiêng cho có ích lợi
	Mẫu Hoa Thiêng SAI
	Mẫu Hoa Thiêng ĐÚNG

	III. Chuẩn Bị Hoa Thiêng Trong Khóa
	1. Làm trợ nguyền là viết Hoa Thiêng
	2. Chuẩn bị để các trợ nguyền viết Hoa Thiêng được dễ dàng

	IV. Nghi Thức Hoa Thiêng
	KINH HOA THIÊNG DÂNG THÁNH GIA

	Chương 12: Chiều Chúa Nhật - Các Nghi Thức Bế Mạc Khóa
	A. SINH HOẠT SAU KHÓA - ÍCH LỢI CỦA HỌP LIÊN GIA
	B. THỰC TẬP NGHI LỄ, HÌNH LƯU NIỆM, RƯỚC THỆ HÔN
	C. THÁNH LỄ TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI
	D. TIỆC CANA
	I. Phần Chuẩn Bị
	1. Các vật dụng cần thiết
	2. Trang trí Phòng tiệc Cana
	3. Người dự Tiệc Cana
	4. Bầu khí và tâm lý khi dự Tiệc Cana
	5. Xướng Ngôn, Phân Nhiệm, và Chương Trình

	II. Phần Nghi Thức
	Nghi Thức Tiệc Cana

	III. Phần Tiệc Mừng

	Tài Liệu "B1" - Bài Ca và Kinh Thánh
	I. Bài Ca Tán Tụng Hồng Ân
	II. Đám Cưới Tại Cana (Gioan 2:1-11)

	Tài Liệu "B2" - Sau Khi Đọc Kinh Thánh
	KINH CANA DÂNG MẸ

	Tài Liệu "C" - LỜI NGUYỆN HỢP NHẤT
	I. Ý Nghĩa Và Cách Thức Tham Dự
	II. Nội Dung Lời Nguyện Hợp Nhất

	Tài Liệu "D" - BÀI CA TẠM BIỆT


	PHẦN III: KINH THÁNH TRONG KHÓA CĂN BẢN
	Chương 13: CẦU NGUYỆN Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật
	A. CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ BẨY
	1. Về Người Hướng Dẫn
	2. Về người cầu nguyện chính
	3. Về Bầu khí và Thời Gian
	CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦU NGUYỆN
	I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
	II. Nội Dung Cầu Nguyện
	BÔNG HỒNG HY SINH Con Dâng...



	B. CẦU NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT
	CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦU NGUYỆN
	I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
	II. Nội Dung Cầu Nguyện
	"...Bông Hồng Tươi Đẹp Con Nhận..."



	Về Bầu khí và Thời Gian
	CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦU NGUYỆN
	I. Chuẩn Bị Cầu Nguyện
	II. Nội Dung Cầu Nguyện
	BÔNG HỒNG TƯƠI ĐẸP CON NHẬN ĐƯỢC...



	Chương 14: Linh An Sáng Thứ Bẩy Và Chúa Nhật
	A. KHÁI NIỆM VỀ LINH AN
	I. Ý Nghĩa Danh Từ và Việc Làm
	II. Bốn Điểm Thực Tế Trước Khi Linh An
	Bầu Khí, thời giờ, nội dung sáng thứ Bẩy
	Vị Hướng Dẫn Linh An


	B. LINH AN SÁNG THỨ BẨY
	1. Thí dụ dẫn chứng
	* quan sát ông Thượng "đọc kinh"
	* cách thức ông Hạ cầu nguyện

	2. Mục Đích và Kết Quả của cầu nguyện
	3. Phương tiện cầu nguyện
	* Những phương tiện cầu nguyện tốt & xấu

	4. Phương pháp cầu nguyện
	*1. Chất liệu cần đọc
	*2. Phương pháp đọc

	5. Cách thức lướt thắng chia trí
	6. Áp dụng "lời mantra" vào Kinh Hôn Nhân Gia Đình

	C. LINH AN SÁNG CHÚA NHẬT
	I. Ôn Lại Điều Chính Yếu
	1. Mục đích và Kết Quả
	2. Phương tiện và Phương Pháp cầu nguyện
	3. Cách lướt thắng cám dỗ

	II. Cách Thức Cầu Nguyện với Ba Tước Hiệu Của Chúa
	1. Chúa là VUA
	2. Chúa là CHA
	3. Chúa là BẠN
	Gia đình cầu nguyện CHUNG 15 phút

	III. Áp dụng phương pháp "Lời Tâm Niệm"


	Chương 15: KT Sáng Thứ Bẩy - GIỮA LÒNG ĐỜI
	A. ĐỌC VỀ ĐOÀN SỦNG
	B. NHỮNG ĐIỀU CẦN  LƯU Ý
	1. Mục đích chính của Khóa là thay đổi tâm lý
	2. Khóa dùng Kinh Thánh để đặt Niềm Tin vào Chúa
	3. Xin theo chủ đề của Buổi đó nhiều hơn
	4. Cắt nghĩa đoạn Kinh Thánh để tạo bầu khí "Thương Yêu Gần Gũi"
	5. KT là khởi đầu cho Buổi Cảm Nghiệm chứ không là tất cả
	6. Hai giới hạn chính khi trình bày Kinh Thánh
	Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Thứ Bẩy

	C. KINH THÁNH VÀ CÁCH TRÌNH BÀY
	I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt
	a. Đọc Kinh Thánh (Jn 13. 1-15) Chúa Rửa Chân Các Môn Đệ
	b. Một Mẫu Chia Sẻ

	II. Cách Đọc Kinh Thánh
	1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
	2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
	3. Giữ đúng 20 phút



	Chương 16: KT Chiều Thứ Bẩy - HÒA GIẢI LÀ THỨ THA, XIN LỖI
	Bầu Khí Và Tâm Lý Chiều Thứ Bẩy
	I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho "Hòa Giải Và Tha Thứ"
	a. Đọc Kinh Thánh (1Cor 13. 1-7) Đức Ái
	b. Một Mẫu Chia Sẻ
	* Ơn thứ nhất là Đạo Đức
	* Ơn thứ hai là Thông Hiểu
	* Ơn thứ ba là Tài sản Vật chất


	II. Cách Đọc Kinh Thánh
	1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
	2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
	3. Giữ đúng 20 phút 


	Chương 17: Kinh Thánh Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM THÔNG
	Bầu Khí Và Tâm Lý Tối Thứ Bẩy
	I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho Việc Cảm Thông
	a. Đọc Kinh Thánh (1Cor 7. 1-5) Vợ Chồng Sống Chung
	b. Một Mẫu Chia Sẻ

	II. Cách Đọc Kinh Thánh
	1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
	2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
	3. Giữ đúng 20 phút


	Chương 18: Kinh Thánh Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN CHO CON
	Bầu Khí Và Tâm Lý Sáng Chúa Nhật
	I. Kinh Thánh làm Nòng Cốt cho "Song Nguyền Cho Con"
	a. Đọc Kinh Thánh (Mt. 5. 1-16) - Bài Giảng Tám Phúc
	b. Một Mẫu Chia Sẻ
	* "LÊN NÚI" & "TUỘT NÚI"


	II. Cách Đọc Kinh Thánh
	1. Phương pháp Đọc KT của CT/TTHNGĐ
	2. Áp dụng Cách Đọc vào đoạn KT đang dùng
	3. Giữ đúng 20 phút



	PHẦN IV: DIỄN GIẢI TRONG KHÓA CĂN BẢN
	Chương 19: DG Tối Thứ Sáu - CÁI HAY BAN ĐẦU
	Cần Biết Về Tối Thứ Sáu
	I. BẦU KHÍ TỐI THỨ SÁU
	II. THỜI GIỜ TỐI THỨ SÁU
	III. NỘI DUNG KT VÀ DIỄN GIẢI TỐI THỨ SÁU
	* "Đặt tên" là có quyền làm chủ
	* GIẦU hay NGHÈO?
	* Của cải... vật chất... ít tiền... nhiều tiền
	* "Nên một thân xác"
	* "Trần truồng mà không hổ ngươi"


	Chương 20: DG Sáng Thứ Bẩy - Vợ Chồng Khác Biệt, Làm Sao Hòa Hợp
	I. BẦU KHÍ SÁNG THỨ BẨY
	II. THỜI GIỜ SÁNG THỨ BẨY
	III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI DIỄN GIẢI SÁNG THỨ BẨY
	IV. Chủ Đề Sáng Thứ Bẩy - Vợ Chồng Khác Biệt Nhau, Làm Sao Hòa Hợp?
	1. Thường Ngày Mình MUỐN GÌ? Và mình LÀM GÌ để đạt tới điều mình muốn?
	2. Bảo rằng "vợ chồng là một" như vậy còn sự khác biệt giữa đàn ông với đàn bà không?
	3. Cư xử thế nào để hàng ngày vợ chồng tôn trọng chứ không cưỡng bức nhau?
	4. Việc Phá Thai, Ngừa Thai, và vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng

	V. Giải Tỏa Thắc Mắc
	* Bốn điểm trình bày trên đây có mục đích gì?


	Chương 21: DG Chiều Thứ Bẩy - HÒA GIẢI LÀ THỨ THA, XIN LỖI
	Cần Biết Về Chiều Thứ Bẩy
	I. BẦU KHÍ VÀ TÂM LÝ CHIỀU THỨ BẨY
	II. NỘI DUNG DIỄN GIẢI CHIỀU THỨ BẨY
	1. Hình ảnh Chúa trong bạn đời và nguyên nhân mình chối bỏ điều tốt đẹp của bạn
	a. Hình ảnh Chúa trong bạn đời
	b. Nguyên nhân mình chối bỏ điều tốt đẹp của bạn đời

	Cách thức biểu lộ mình nhận ra điều hay nơi bạn đời
	a. Cảm Ơn & Ba nguyên nhân mình ít cảm ơn bạn đời
	*1. Tự ái ngăn cản mình không cảm ơn
	*2. Ích kỷ nên không cảm ơn
	*3. Ấu trĩ, thiếu ý chí trưởng thành nên không cảm ơn

	b. Nguyên nhân cần Cảm Ơn
	c. Khen Ngợi
	d. Quà Tặng


	III. Việc Hòa giải với Chúa trước khi hòa giải với người
	1. Mục đích mình muốn khi Xưng Tội
	2. Cần TRÁNH kể những điều không đạt mục đích khi Xưng Tội
	3. Xưng tội khác với bàn hỏi việc thiêng liêng
	4. Tội nhẹ có thể làm tan nát gia đình hơn tội trọng
	5. Đền tội theo luật và đền tội cách trọn


	Chương 22: DG Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM THÔNG
	I. BẦU KHÍ TỐI THỨ BẨY
	II. THỜI GIỜ TỐI THỨ BẨY
	III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY TÔI THỨ BẨY
	IV. Chủ Đề Tối Thứ Bẩy - BÔNG HỒNG CẢM THÔNG
	1. Ý nghĩa và Điều kiện của Cảm Thông
	2. Áp dụng cảm thông vào Cảm ơn và Lắng nghe
	a. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông - Cảm Ơn nhau
	b. Áp dụng Nghệ thuật Cảm thông - Lắng nghe nhau
	* Cách Thức Diễn Tả Sự Lắng Nghe Tích Cực
	* Cho Bạn Thời Giờ Giải Thích Phân Trần
	* Nói Mỗi Lúc Một Điều Thôi


	3. Áp dụng Cảm Thông vào Việc Chăn Gối
	a. Vợ cần thông cảm thế nào trong việc chăn gối?
	b. Chồng cần thông cảm thế nào trong việc chăn gối?


	V. Giải Tỏa Thắc Mắc

	Chương 23: DG Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN CHO CON
	I. BẦU KHÍ SÁNG CHÚA NHẬT
	II. THỜI GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT
	III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI TRÌNH BÀY SÁNG CHÚA NHẬT
	IV. Chủ Đề Sáng Chúa Nhật - SONG NGUYỀN CHO CON
	1. Phương pháp Giáo dục Con (Phần Lý thuyết)
	* Dạy Con Theo Phương Pháp
	* Chiều Con Theo Tình Cảm
	* "Vía độc"?
	* "Đại họa"?

	2. Phương Pháp Giáo Dục Con (Phần ứng dụng)
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