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THAO LUYỆN VỢ CHỒNG

Hồi thanh niên, ông Thực nhà khá giả, muốn ăn ngon là bảo đầy tớ ra đầu ngõ mua đủ thứ bán
hàng rong. ‘Thanh niên Thực’ lại yêu ngay một cô ‘hàng rong’, là cô Tình. Cô đẹp, duyên, lanh
trí, nên nói vừa dỡn vừa thật: “Em ‘thách cưới’, đó là nếu anh tự tay pha chế trước mặt ba má
em, tự tay nấu một trăm cái bánh bột lọc, rồi lạy Chúa trên Bàn Thờ, và tự tay mời ba má xơi, thì
em là vợ anh trọn đời.” Anh Thực dõng dạc: “Được! Anh học em ba tháng, để có đồ sính cưới
như vậy. Xin Chúa cho Vợ Chồng Nhẫn Nhục Nên Một mãi mãi.”

“Có chí thì nên” trong việc đời cũng như việc đạo. Mục đích của Chương Trình TTHNGĐ là
giúp vợ chồng và bất cứ ai, đều biết thao luyện cụ thể, để gần gũi nhau chân thật từ ngũ
quan đến tâm thần. Điểm này hợp với Tâm Lý Thực Nghiệm, và hợp với đường lối Linh
Thao –Spiritual Excersises– của Thánh Inhasiô Loyôla.

***Người viết đã cô đọng thành nhiều chủ đề.

Thí dụ Chủ Để “Ý chí Cảm nghiệm Cụ thể để Thay Đổi Đời Sống”, áp dụng vào thay đổi Cách
Cư Xử giữa vợ/chồng, cha mẹ/con cái.

--Kinh Thánh: Mt. 7: 12 Khuôn Vàng Thước Ngọc: Tâm tình vợ làm cho chồng thế nào, thì
chồng hãy làm cho vợ theo cùng tâm tình đó ‘thèm lòng hơn thèm thịt’.

--Suy niệm qua Ngũ Quan, hay Tâm Trí trừu tượng cần hình dung cụ thể bằng *Mắt NHÌN Cụ
Thể Chúa hay một/vài Nhân Vật/Cảnh Tượng; *Tai NGHE Cụ Thể lời nói/tiếng động; *Tay,
Chân, làn da đụng chạm Cụ Thể đến Chúa/người/con vật/đồ vật... *Mũi ngửi mùi thơm/uế khí...
*Miệng lưỡi như đắng đót/dịu ngọt... --Toàn thân là Tâm hồn và Thể xác cảm nghiệm thấy -êm
dịu/đau đớn, -hy vọng/rã rời, --Cầu xin/Quyết định Thay Đổi sau khi “Gặp” Chúa/người/cảnh
theo gương khi Chúa ở dưới thế (theo Linh Thao -Spiritual Excercises- của Thánh Inhaxiô
Loyola, số #47, số #66 đến #70. Áp dụng ngũ quan là một trong những điểm cần thiết trong
Linh Thao mà thôi.
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> Khi đem suy luận trên óc não xuống trái tim, thì dễ Sống cụ thể điều mình thực tập.

Từ suy niệm trên, mình rút ra được bài học thực tế gì?

--Cần nhấn mạnh tới Ý chí / Cảm nghiệm Cụ thể / để Thay Đổi Đời Sống khi cư xử trong gia
đình giữa Vợ/Chồng; Cha Mẹ/Con cái, đặc biệt cách thức MẮT Nhìn (như cú vọ, hay âu yếm/
nhẹ nhàng); TAY đưa ra ấp ủ hay hững hờ; CHÂN bước bình bịch, v.v. Việc mình cư xử tạo ra
Bầu Khí gia đình dễ Gần Gũi hay xa cách, hững hờ? v.v.

--Vấn Đáp về “Ý chí Cảm nghiệm Cụ Thể để Thay Đổi Đời Sống” giữa vợ/chồng; cha mẹ/con cái
(một người lên “Vấn-Hỏi” thì cả Nhóm cùng lên để tạo bầu khí Gần Gũi-NÊN MỘT-). Sau khi
Giải Đáp thì Hát câu ngắn... tương tự khi Xả Cõi Lòng, Có Chúa, có nhau.

@Mời dõng dạc như Anh Thực khi quả quyết với chị Tình ‘Đẹp, Duyên, Lanh Trí’: “ĐƯỢC! ANH
HỌC EM TRONG BA THÁNG, Và PHẢI CÓ ĐỒ SÍNH CƯỚI Như Vậy. Xin Chúa cho VỢ CHỒNG
Nhẫn Nhục NÊN MỘT Mãi Mãi.”

@Giáo Hội Bừng Thêm Sức Sống theo Kinh Thánh khi Làm LINH THAO theo Thánh Inhaxiô
Loyôla. Thành khẩn mời tham dự Linh Thao. Có thể email cho anh chị Kiếm&UyênPhương
kiemvandang@yahoo.com, hay pnguyen1609@yahoo.com (hình trong Facebook, với cháu
Minh-Thuận khăn đóng xanh. Có hình cuốn tập “Hai Tay Trái Tim” cho Khóa Linh Thao anh chị
đã tổ chức rồi. Hoặc mời hỏi một linh mục Dòng Tên.

**Thêm Chủ Để nữa: “Thế nào là ‘Kết Hợp NÊN MỘT--’ theo câu “Mọi Việc là Cầu Nguyện/Cầu
Nguyện trong Mọi Việc.” Áp dụng khi vợ chồng cùng Làm Tông Đồ Song Đôi trong Cộng Đoàn,
Giáo Xứ, hay trong Miền.

--Kinh Thánh (Suy Tôn) Lk. 1: 39-45 Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét.

Hoặc Jn. 15: 4-5 “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”
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--Suy niệm qua Ngũ Quan, hay Tâm Trí trừu tượng cần hình dung cụ thể bằng *Mắt NHÌN Cụ
Thể Chúa hay một/vài Nhân Vật/Cảnh Tượng; *Tai NGHE Cụ Thể lời nói/tiếng động; *Tay,
Chân, làn da đụng chạm Cụ Thể đến Chúa/người/con vật/đồ vật... *Mũi ngửi mùi thơm/uế khí...
*Miệng lưỡi như đắng đót/dịu ngọt... --Toàn thân là Tâm hồn và Thể xác cảm nghiệm thấy -êm
dịu/đau đớn, -hy vọng/rã rời, --Cầu xin/Quyết định Thay Đổi sau khi “Gặp” Chúa/người/cảnh
theo gương khi Chúa ở dưới thế (theo Linh Thao -Spiritual Excercises- của Thánh Inhaxiô
Loyola, số #47, số #66 đến #70).

*.*Khi đem suy luận trên óc não xuống trái tim, thì dễ Sống cụ thể điều mình thực tập.

[Xin nhắc: Giáo Hội Bừng Thêm Sức Sống theo Kinh Thánh khi Làm LINH THAO theo Thánh
Inhaxiô Loyôla. Thành khẩn mời tham dự Linh Thao. Có thể email cho anh chị
Kiếm&UyênPhương kiemvandang@yahoo.com, hay pnguyen1609@yahoo.com (hình trong
Facebook, với cháu Minh-Thuận khăn đóng xanh. Có hình cuốn tập “Hai Tay Trái Tim” cho
Khóa Linh Thao anh chị đã tổ chức rồi. Hoặc mời hỏi một linh mục Dòng Tên.]

Từ suy niệm trên, mình rút ra được bài học thực tế gì?

--Khai Triển ‘Kết Hợp NÊN MỘT--’ theo gương Ba Ngôi Một Chúa, cả vũ trụ do Một Chúa Sáng
Tạo. Thí dụ viết trên computer, nấu ăn, xếp đặt phòng họp, thăm người bệnh, v.v., là Việc Làm.
Nhưng trước khi làm, hoặc lúc đang làm, thì kết hợp NÊN MỘT với Chúa, với bạn đời, với tha
nhân bằng cách DÂNG LÊN CHÚA từng Việc Làm này, qua Cái Nhìn, Tâm Trí cầu nguyện thì
thầm... rồi làm tiếp, nên có câu “Khi cầu nguyện thì như chỉ có Chúa mà thôi. Khi làm thì như
chỉ có mình, dồn hết tâm trí để việc làm được hoàn hảo hơn vì luôn NÊN MỘT – với Chúa từ
‘khởi sự cho đến hoàn thành’.”

Không có việc nhỏ mà chỉ tâm trí nhỏ hẹp, không mở rộng cõi lòng ra tới tha nhân. Thánh Nữ
Têrêsa Lisieux làm những việc bé nhỏ không tên mà là Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo trên cả
thế giới. “Một Cái Nhìn Kết Hợp NÊN MỘT--Yêu mến’ của Têrêsa LÀM “Mưa Hoa Hồng” cho cả
nhân trần, nên Ngài là Thánh Nữ Bổn Mạng của CT/TTHNGĐ.

Cũng vậy, có Hồn Tông Đồ Song Đôi khi hiện diện Thể lý, hoặc Tâm lý và Thiêng liêng, lúc đó
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dọn bàn ghế ở một nơi, mà “Mưa Hoa hồng” trên cả Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Miền, Thế Giới. (hoặc
khai triển chỉ theo gương ‘Đức Mẹ Thăm Viếng’ một Người, hay Lời Chúa dạy “Hãy ở lại trong
Thầy”, để đi tới ‘Kết Hợp NÊN MỘT--’ mênh mông, “thật nhỏ là thật to” khi ‘Yêu Thương Gần Gũi
bằng Việc Làm’ trong Chúa Thương Xót vô biên.

Năm ngũ quan là trung gian để từ thân xác hữu hình tiến vào tình thương trong tâm can
vô hình. Vì vậy người viết đã cô đọng thành KHÓA HỒI-TÂM ĐẶC-SỦNG để từ Đặc Sủng
‘Gốc KHIÊM-GẦN’ đi tới HÀNG TRĂM Đặc Sủng ỨNG DỤNG, để Vợ Chồng cũng như bất cứ
ai đều có thể THAO LUYỆN, đều TIẾN TRIỂN HƠN trong Đời Sống Hàng Ngày.

@Mời dõng dạc như Anh Thực khi quả quyết với chị Tình ‘Đẹp, Duyên, Lanh Trí’: “ĐƯỢC! ANH
HỌC EM TRONG BA THÁNG, Và PHẢI CÓ ĐỒ SÍNH CƯỚI Như Vậy. Xin Chúa cho VỢ CHỒNG
Nhẫn Nhục NÊN MỘT Mãi Mãi.”

HÌNH trong FACEBOOK lấy từ KHÓA HỒI TÂM ĐẶC SỦNG ở Las Vegas, ngày 12-13/01/2019,
đã trích nguyên văn hai Chủ Đề ở trên, về việc Thánh Inhaxiô Loyôla dùng Ngũ Quan để CẢM
NGHIỆM KINH THÁNH khi LÀM LINH THAO.

**Cũng thêm ít hình người viết mới “Làm 8-Ngày Linh Thao” trong Tuần Thánh, 14 đến 21. 04.
2019, tại Santa Clara Jesuit Community, của SC University, California.

@Xin Mời vào

https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh

YÊU THƯƠNG GẦN GŨI Bằng VIỆC LÀM

----------------------------------------
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Mời vào Facebook TTHNGĐ:

https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh

và vào 3 Mạng:

http://cttthngd.net

https://sndv.wordpress.com/

https://tthngdvictoria.wordpress.com/

để biết các Hình và Việc của Chương Trình khắp Nơi.

>>Muốn hiểu về DÒNG TÊN và ƠN GỌI,

Mời vào: beajesuit.org
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