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Thưa Quý vị,
Lộc Hạnh xin gởi Quý vị bài chia sẻ về gia đình.
Mong đóng góp được chut gì để chăm lo cho các gia đình Việt Nam.

Thưa quý vị
Khi tham dự Talk Show với Sr. Lucy Lương và Sr. Hằng trên Đài Sài-Gòn 900AM Houston,
TX, chúng tôi cảm nhận tâm tình vừa cảm thương vừa trăn trở quý Srs. trước cảnh gia
đình ly tán đang có chiều hướng gia tăng ngày nay. Ai cũng biết khi vợ chồng chia tay
nhau, hậu quả nặng nề nhất thường lại trút lên cuộc đời của con cái, nhất là các cháu còn
trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

Chúng tôi cũng ít nhiều được chứng kiến và trải qua những tâm tình tương tự như thế.
Những tâm tình khiến chúng tôi dấn thân và phục vụ phong trào gia đình Couples For
Christ suốt 24 năm qua tại Việt -Nam và hiện nay tại Hoa Kỳ. Couples For Christ được Tòa
Thánh cho phép và khích lệ từ năm 2000. Hiện nay đã có mặt trên 130 quốc gia thuộc 5
châu lục và nơi các dân tộc.

Tại sao với điều kiện sinh sống tốt hơn, vật chất dồi dào hơn và được hưởng thụ nhiều
hơn. . .mà hạnh phúc xem ra lại vẫn muốn vỗ cánh bay đi!!!
Tôi nhớ lại lời giao ước hôn nhân công giáo: Anh/Em...hứa giữ lòng chung thủy với
Em/Anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe để
YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG EM/ANH mọi ngày suốt đời ANH/EM. Đẹp như vậy sao lại
chia tay dễ dàng thế? Bị lừa dối, thiếu hiểu biết hay do yếu đuối của con người?

Tôi nhớ Đức Thánh Cha Phao-Lô 6 nói đến sự mất quân bình giữa đời sống tinh thần và
vật chất của con người ngày nay, kể cả người công giáo và tự hỏi phải chăng ngày nay
Thiên Chúa đang bị lãng quên hay thậm chí bị loại khỏi cuộc sống con người với những
lý do xem ra có phần hợp tình hợp lý? Phải chăng không còn tiêu chuẩn khách quan hay
tiêu chuẩn khách quan không còn cần thiết nữa ? Phải chăng cần phải tương đối hóa và
hạ thấp các giá -trị cao quý đích thật xuống cho vừa tầm và theo nhu cầu của con người?
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Và phải chăng vì quá vất vả với cuộc đua nhu cầu vật chất mà ta không còn hơi sức để
chăm sóc cho các giá trị tinh thần, cho tình yêu vợ chồng, cho những giá tri làm cho ta
khác với cỏ cây và còn làm cho ta trở thành người cai quản vũ trụ vạn vật nữa? Phải
chăng chúng ta cần phải làm một điều gì đó?

LỘC & HẠNH

--------------------------------
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