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Đại Hội Washington 
 
Mỗi Đại Hội là một cơ hội cho chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đang uốn nắn chúng ta như một 
cộng đoàn tông đồ. Hơn 300 thành viên CLC đã quy tụ về thủ đô Washington vào tháng Bảy vừa 
qua. Chủ đề của Đại Hội là “Called to Be a Prophetic Community”. Trong tinh thần nhận định cộng 
đoàn chúng ta được mời gọi sống hết mình, sống trung thực với chính mình, và đảm nhận vai trò của 
mình trong cộng đoàn. 
 
Trong buổi họp của Ban Phục Vụ (NCC) ngay sau Đại Hội tháng Bảy, khi cầu nguyện với những ân 
sủng của Đại Hội, chúng tôi xác tín rõ ràng CLC quả là một kho tàng vô giá, một kho tàng mà chúng 
ta ao ước chia sẻ với mọi người. Tâm tình này được thể hiện rất rõ trong Đại Hội qua những đóng 
góp nhiệt thành của tất cả mọi người. Với một tâm tình tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần của Linh 
Đạo Inhã để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta ao ước rằng tất cả chúng ta trong CLC-USA có 
thể rời bỏ những “comfort zones” của chính mình để có thể sống hết mình một cách trọn vẹn và trung 
thực hơn. 
 
Đại Hội Washington là một quy tụ điểm của những cố gắng không ngừng trong nhiều năm qua: của 
Ban Diversity & Organization (D&O) và những buổi họp tại Pittsburgh, của các ban ngành khác như 
Formation, Apostolic Action, Advancement, Communication. Những cố gắng này chứng tỏ nhiều 
cộng đoàn đang khao khát sống trọn hơn ơn gọi của mình trong hoàn cảnh sống của họ với lòng xác 
tín và tự tin sâu xa hơn. 
 
Vòng nhận định thành hình trong hai buổi Pittsburg Leadership Conferences được nới rộng ra ở Đại 
Hội để mời gọi nhiều thành viên hơn vào tiến trình nhận định chung đó. Những nỗ lực của Ban D&O 
đã giúp chúng ta chuyển hướng từ quan tâm đến một “cơ cấu điều hành” sang chú tâm đến những 
mối tương quan  đa dạng trong Cộng Đoàn cũng như ân sủng và thách đố của mối tương quan đa 
dạng đó.  Chúng ta nhận thức rằng khi những mối tương quan giữa các cộng đoàn đuợc tiếp tục triển 
nở thì một cơ cấu điều hành hữu hiêu hơn cho Cộng Đoàn sẽ được thành hình. Chiều hướng mới này 
cho chúng ta một sức sống mới, nhiều nghị lực hơn và một tâm hồn tự do ở Đại Hội. Chúng ta đã 
sống hết mình hơn, trung thực hơn và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong nhiều phương diện của 
đời sống tông đồ của CLC. 
 
Chúng tôi ước mong rằng tất cả nhóm viên Đồng Hành bước vào một tiến trình nhận định chung với 
Cộng Đoàn CLC-USA. Nếu anh chị em đã tham dự Đại Hội, chúng tôi mời anh chị em chia sẻ kinh 
nhiệm của mình với nhóm. Để hỗ trợ nhau trong việc nhận định Thiên Chúa đang uốn nắn Cộng 
Đoàn chúng ta như thế nào, chúng tôi xin chia sẻ cảm nhận của chúng tôi về Đại Hội với ao ước là 
mỗi nhóm sẽ cùng suy tư và tâm sự chia sẻ với nhau những tâm tình được trình bày sau đây.    
 
 
Quá Trình của Đại Hội 
 
1. Chia Sẻ Cuộc Sống Tông Đồ và Đối Diện với Thực Tế của Xã Hội hiện nay 
Trong vòng hai năm qua chúng ta đã có nhiều cơ hội để nhìn lại lịch sử ân sủng của chúng ta ở các 
buổi họp nhóm và họp mặt vùng. Trong Đại Hội, chúng ta một lần nữa chia sẻ những cảm nhận này 
với một cộng đoàn rộng lớn hơn. Qua những tâm tình này, chúng ta được thấy rõ hơn Thiên Chúa đã 
quy tụ và ấp ủ chúng ta từng nhóm một như thế nào trong bao năm tháng. Mỗi nhóm là một dấu chỉ 
của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta cũng được thấy rõ ràng lịch 
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sử ân sủng của CLC-USA như một cộng đoàn tông đồ. Mỗi nhóm như một giòng suối tuôn đổ sức 
sống và sinh lực vào một con sông to lớn hơn – nhóm đến vùng đến Cộng Đoàn Đồng Hành đến 
CLC-USA và đến CLC Thế Giới – để tuôn đổ ra biển cả, là chính Thiên Chúa. Trong những mẩu 
chuyện này chúng ta xác tín hơn ơn gọi được chọn để trở thành một cộng đoàn tông đồ. Chúng ta  
được hồi sinh, được đổi mới và vui mừng trong ơn Chúa. 
 
2. Kinh Nghiệm Hòa Nhập (Immersion) – Bước Vào Thế Giới Chung Quanh 
Vào sáng thứ bảy, chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của hai chị từ Cộng Đoàn CLC-Rwanda 
về thảm trạng diệt chủng ở Rwanda và những đau khổ thật thảm khốc trên dân tộc và Cộng Đoàn 
CLC của họ. Rất nhiều người trong Giáo Hội đã làm ngơ để những sự ác độc này được tiếp diễn 
trước mắt. Nhưng một điều rất lạ lùng là một số người Rwanda đã chọn tha thứ để hàn gắn và chữa 
lành cho nhau. Những thành viên của cộng đoàn CLC-Rwanda đã tích cực đóng góp vào nỗ lực hàn 
gắn và chữa lành này. Và chúng ta cũng được nghe Cộng Đoàn CLC-Rwanda đã nhận định như thế 
nào như một cộng đoàn để đến và phục vụ những nạn nhân bị gây cho bệnh HIV/AID. Chúng ta giữ 
trong lòng và suy niệm những biến cố này. 
 
3. “Open Space” –   Tìm Hiểu Vấn Đề và Khám Phá những Giải Đáp 
Mỗi người chúng ta là một kho tàng của ân sủng, của những kinh nghiệm sống động, của một khả 
năng yêu thương vô bờ, của những sáng kiến vô vị kỷ và của những quan tâm chân thành cho cộng 
đoàn. Phương thức Open Space giúp chúng ta chia sẻ những ưu tư và cùng nhau khám phá những 
điều mới lạ đến từ những chia sẻ này như trong một buổi “chợ trời”. Những ai có cùng ưu tư hoặc có 
cùng một thao thức nào đó thì có thể gom lại thành một nhóm hội thảo, để cùng nhau chia sẻ kinh 
nghiệm sống của mình và làm việc với nhau để đúc kết một vài phương thức để có thễ dẫn đến 
những giải đáp. Chúng ta nỗ lực hơp tác với nhau trong tinh thần nhận định, trong sự chân thành của 
tâm hồn và tình thương cho nhau và cho cộng đoàn. Những vòng nhận định này đã vượt qua khỏi 
những bức tường vô hình - những bức tường cách biệt vô thức về nhóm, vể tuổi tác, về hoàn cảnh, về 
ngôn ngữ.  
 
Phương thức Open Space là một mô hình giúp chúng ta đưa một viễn tượng đến thành một cộng tác 
tông đồ cụ thể. Bước đầu tiên Open Space giúp chúng ta thu hút những ai có cùng một quan tâm ngồi 
lại với nhau. Mối quan tâm chung này giúp chúng ta vượt qua những bức tường vô thức và giúp ta 
tiếp tục nới rộng vòng đai. Cuối cùng là sự đồng tâm nhất trí trên cùng một mục đích đưa đến một 
phương cách tiến hành biến viễn tượng thành một công việc cụ thể để phục vụ tha nhân đem tin 
mừng đến cho mọi người. Tất cả được diễn ra trong tâm tình và phương cách nhận định. 
 
Open Space là một diễn đàn tự do cho tất cà mọi người. Chúng ta biết chắc rằng sẽ có nhiều vấn đề 
khác nhau được nêu lên cũng như cũng sẽ có nhiều ý kiến cá nhân được bày tỏ vì Chúa Thánh Thần 
mời gọi mỗi người chúng ta một cách khác nhau. Chúng ta ao uớc đươc lắng nghe nhau và tôn trọng 
ý kiến của nhau, ngay cả khi những tư tưởng này không cùng một dòng tư tưởng với giáo huấn của 
Giáo Hội. Nhưng điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh lại ở đây là CLC-USA là một đoàn thể 
của Giáo Hội Công Giáo, và chúng ta luôn luôn tôn trọng nhân phẩm và sự sống của con người và 
chúng ta luôn luôn trung thành với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội. 
 
4. Hoa quả của Open Space 
Cực điểm của tất cả những nỗ lực và tâm tình chân thành của tất cả chúng ta được tích tụ trong tập 
Open Space Journal. Những đúc kết trong tập này cho chúng ta một hình ảnh và quan niệm trung 
thực về những vấn đề quan trọng trong cộng đoàn ở thời điểm này. Phương cách và tập đúc kết của 
Open Space là một món quà từ Chúa Thánh Thần cho Cộng Đoàn chúng ta để chúng ta có thể tiếp 
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tục tiến trình sống sâu đậm hơn đặc sủng của chúng ta để trở thành một nhiệm thể tông đồ hữu hiệu 
hơn. 
 
Thứ nhì, tập nhật ký này cho chúng ta một hình ảnh tổng quát tình trạng hiện thời của Cộng Đoàn 
trên tiến trình trở thành một nhiệm thể tông đồ. Nó thể hiện những ưu tư mà các nhóm đã nhận định 
trong thời gian chuẩn bị cho Đại Hội. Những ưu tư này đã được xác tín khi một số người ngồi lại 
trong từng nhóm nhỏ với nhau ở Đại Hội để đào sâu hơn vấn đề với những kinh nghiệm sống và 
cùng hội thảo với nhau những ý kiến xây dựng. 
 
Thứ ba, nó hàm ý một sự đổi mới cho Cộng Đoàn chúng ta khi từng cá nhân tự mình nêu lên một vấn 
đề hay ưu tư và kêu mời những ai mang cùng một ưu tư ngồi lại với nhau trong những vòng nhận 
định để tìm hiểu cặn kẽ hơn những vấn đề đó. Chúng ta chứng kiến một tinh thần lãnh đạo mới; 
nhóm viên không còn ngồi đợi “trung ương” phục vụ họ, nhưng từng cá nhân đã đảm nhận vai trò 
lãnh đạo khi cùng nhau quy tụ, chia sẻ và bàn thảo về những ưu tư của mình. 
 
Và cuối cùng là phương cách Open Space và tập nhât ký cung cấp cho ban phục vụ, các ban huấn 
luyện và, quan trọng hơn hết, là cho các nhóm một một nguồn nguyên liệu quý báu để giúp nhau tiếp 
tục triển nở trong đặc sủng CLC. 
 
5. Nhận định cộng đoàn 
Hầu hết tất cả những sinh hoạt ở Đại Hội đã dùng phương thức nhận định cộng đoàn, một phương 
cách mà có lẽ còn xa lạ với chúng ta, nhất là trong một hình thức vừa bao quát vừa sâu sắc như được 
áp dụng ở Đại Hội. Nhận định cộng đoàn là một khía cạnh trong Linh Đạo Inhã và là một phần chính 
yếu của lối sống CLC. Nó không chỉ là một phương pháp để quyết định, nhưng còn là một tâm trạng, 
một cách sống, một thói quen và thái độ “để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.” Nhận định cộng đoàn 
cần thời gian, kiên nhẫn, cầu nguyện và một tâm tình tự do không thiên về một chiều huớng nào. 
 
Trong Đại Hội, điều được thể hiện là tiếng nói của Thiên Chúa vang dội rõ ràng trong một cộng đoàn 
nhận định. Trong tất cả mọi sinh hoạt, đi hội thảo ở Quốc Hội hay là trong phương cách Open Space, 
nhận định cộng đoàn là phương thức tiêu chuẩn. Chúng ta cố gắng lắng nghe trong tất cả các sinh 
hoạt. Câu hỏi cần đuợc đặt ra là: Khi chúng ta đặt mình trong tâm trí của Chúa Kitô, chúng ta cảm 
nhận được kêu mời như thế nào như là một Cộng Đoàn Tông Đồ Quốc Gia? 
 
 
Chuẩn Bị cho Hành Trình Trước Mặt 
 
Trở về từ Đại Hội với những bài học, lời cầu nguyện, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tông đồ trong 
ân sủng của Thiên Chúa và với sự hỗ trợ của một cộng đoàn quốc gia lớn hơn. Mỗi người chúng ta có 
thể đem về cho nhóm và vùng những kinh nghiệm chúng ta đã đón nhận được ở Đại Hội và giúp anh 
chị em cùng bước vào một tiến trình nhận định chung cho cả Cộng Đoàn. Tập Open Space Journal có 
thể là một tài liệu phong phú cho mỗi nhóm để soạn một chương trình huấn luyện trong những năm 
tháng sắp tới. 
 
1. Cách dùng tập “Open Space” Journal 
Tại Đại Hội tất cả mọi người chúng ta đã dành trọn một ngày cho Open Space để chia sẻ, hội thảo, 
đối thoại, và thẩm định 45 đề tài trong sự nhiệt thành và tâm tình quảng đại để Chúa Thánh Thần làm 
việc. Kết quả của tất cả các buổi hội thảo là tập Open Space Journal đã đuợc mang lên mạng lưới 
www.clc-usa.org để tất cả mọi người có thể vào đọc và tham khảo. 
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Những vấn đề cũng như những ưu tư được đúc kết bằng những kinh nghiệm sống và những giải pháp 
là một nguồn nguyên liệu phong phú cho mỗi nhóm trong việc nhận định một chương trình huấn 
luyện thích hợp cho hoàn cảnh cá biệt của nhóm. Để dùng tập nhật ký này chúng tôi xin được đóng 
góp những ý kiến sau đây: 
 

1) Đọc và Cầu nguyện: Trong tâm tình cầu nguyện đọc Nguyên Tắc Căn Bản Phần I: Đoàn 
Sủng của Chúng Ta 1 và tập Open Space Journal. Cái gì làm giao động tâm trí tôi với 
kinh nghiện của tôi trong ĐH CLC? Đâu là những thách thức cho tôi? Cái gì còn đọng 
lại trong lòng tôi? Điều gì tôi ao ước được tìm hiểu sâu xa hơn? 

2) Nhận định và xác tín: Nhận ra đâu là những vấn đề đang là những điểm ưu tư của nhóm. 
Chúa Thánh Thần đang tiếp tục kêu mời tôi như thế nào? Đâu là những dấu chỉ Chúa 
ban cho nhóm? Tôi và nhóm của tôi đang cảm thấy được mời gọi theo chiều hướng nào? 
Những nhận định này có thể được đúc kết thành một chương trình huấn luyện và hoạt 
động của nhóm 

3) Thực hiện và thực hành: Trong tinh thần nhận định chung, ai trong nhóm cảm thấy được 
thu hút bởi đề tài nào đó có thể được nhóm cử ra để giúp phối hợp ba phương diện: 1) 
Cung cấp những kiến thức cần thiết cho nhóm về vấn đề, và 2) Đưa nhóm từ kiến thức 
thâu nhận được đến những kinh nghiệm sống động, và 3) Chia sẻ phương cách và hoa 
quả với Ban Phục Vụ và Ban Huấn Luyện để chúng ta có thể học hỏi với nhau. 
 

2. Vài Nguyên Tắc về Huấn Luyện 
Nguyên Tắc Căn Bản #4: Để chuẩn bị cho các nhóm viên của chúng ta một cách hiệu quả hầu giúp 
họ có thể làm chứng và phục vụ với tư cách tông đồ, đặc biệt trong môi trường đời sống hằng ngày, 
chúng ta sẽ quy tụ lại thành cộng đoàn nhỏ những ai nhận thấy được nhu cầu cấp bách muốn phối 
hợp toàn diện tất cả các phương diện của cuộc sống - đời sống nội tâm, đời sống cá nhân và gia 
đình, sự nghiệp và đời sống phục vụ - trong niềm tin Kitô hữu thích ứng với đặc sủng của chúng ta.2
 
Trong tinh thần này, chúng tôi xin góp ý như sau để giúp mỗi nhóm viên có đuợc sự tự tin vào khả 
năng của họ hầu đem tinh thần này đến cho cả nhóm: 
 

1) Xúc tiến việc huấn luyện cho tất cả mọi thành viên vì Chúa không ngừng tái tạo mỗi 
nguời. 

2) Cung cấp hướng dẫn viên để nhóm có thể được giúp khi có nhu cầu. 
3) Giúp thành viên nhận ra sự tăng trưởng của chính mình. Thỉnh thoảng nên dùng Nguyên 

Tắc Căn Bản của CLC để giúp nhóm tái định hướng hầu giữ vững tinh thần CLC mà Toà 
Thánh kêu mời chúng ta. 

4) Thêm sức (empower) cho nhau. Nhận ra những năng khiếu cũng như khả năng và giúp 
nhau sử dụng những món quà này. Giúp nhau cảm nhận tình thương của Chúa Thánh 
Thần trong nhóm. Giúp nhau gia tăng sự dấn thân và chia sẻ trách nhiệm với nhau cho 
nhóm. 

5) Nhận thức rằng mỗi người chúng ta có một sự tăng trưởng khác nhau, chúng ta nên ý 
thức đến những thái độ hay cử chỉ có thể đem đến những tự ti mặc cảm cho anh chị em 
trong nhóm; vì Thiên Chúa mới chính là người huấn luyện từng cá nhân ngay trong hoàn 
cảnh hiện tại. Ý thức điều này giúp chúng ta biết nhạy cảm và quảng đại hơn với anh chị 
em, và như thế chúng ta có thể truyền sức sống cho nhau (empower) để cùng có một ý 
thức sâu sắc hơn và một tâm tình quảng đại hơn trong lối sống CLC. 
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3. Nối Kết cho Sứ Mệnh 
Nguyên Tắc Căn Bản số 8 viết rằng: Là thành viên của Dân Thiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian, 
chúng ta lãnh nhận từ Đức Kitô, sứ mạng trở nên chứng nhân cho Người trước mặt muôn dân qua 
thái độ, lời nói và hành động của chúng ta, bằng cách đồng hoá với sứ mạng Người thực hiện trong 
việc loan Tin Mừng cho người nghèo, công bố tự do cho những người bị giam giữ, mang lại cái nhìn 
mới cho kẻ mù loà, vực dậy những người bị áp bức để họ được tự do và công bố năm hồng ân của 
Thiên Chúa. Thực chất đời sống của chúng ta là đời sống tông đồ. Sứ mạng của Cộng Đoàn CLC 
không bị giới hạn nhưng được trải rộng ra trong Giáo Hội và trên thế giới, để mang Tin Mừng cứu 
độ đến cho mọi người, để phục vụ xã hội và những con người cá biệt, bằng việc mở lòng họ đón nhận 
ơn hoán cải, và bằng việc đấu tranh nhằm thay đổi những cơ cấu áp bức.3
 
Tại Đại Hội, chúng ta đã cảm nghiệm điều này qua những cơ hội được làm nhân chứng cho hồng ân 
cứu độ của Chúa Kitô trong môi trường chính trị, trong mẩu chuyện của CLC-Rwanda, trong chuyến 
thăm viến Quốc Hội và các cơ quan thiện nguyện, và trong những buổi hội thảo của Open Space. 
Những kinh nghiệm này đã thu hút và tăng nghị lực cho cộng đoàn chúng ta. Những tư tưởng được 
phát biểu trong buổi hội thảo cuối cùng ở Đại Hội đã khẳng định lòng ao ước của chúng ta về CLC là 
một công cụ để đổi mới trong xã hội. 
 
Có nhiều môi trường phục vụ mà thành viên CLC có thề tham gia để sống tinh thần tông đồ trong 
việc xây dưng Vương Quốc. Chúng ta ao ước hợp tác với mọi người về những vấn đề mà ta đang đối 
diện trong đất nước này và trên toàn thế giới. Đây chỉ là một vài ý kiến cụ thể để giúp chúng ta tiến 
hành qua thông tin, học hỏi và hành động. Một số những ý kiến này được rút tỉa ra từ những kinh 
nghiệm ở Đại Hội và buổi họp Ban Phục Vụ (NCC) sau đó để có thể thêm sức (empower) cho anh 
chị em chúng ta và các nhóm thi hành trong nhóm hay liên kết với những nhóm khác. 
 

1) Tìm trong mạng lưới www.clc-usa.org những Social Action Networks. Những hệ thống 
này đã được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên những chuyên môn thích ứng với nhu cầu của 
chúng ta và đường hướng thích hợp với lối sống CLC. Có thể có những hệ thống khác mà 
chúng ta chưa được biết đến. 

2) Tham khảo tập Open Space Journal để giúp ý thức đến những công tác tông đồ mà một 
số anh chị em chúng ta đang tham gia. 

3) Nhận định những yêu cầu từ ban Apostolic Action và từ văn phòng CLC WG tại Liên 
Hiệp Quốc. 

4) Suy nghĩ đến việc cộng tác với chương trình Just Faith tại địa phương. Mục vụ Just Faith 
có nhiều chương trình cho Catholic Social Teaching để giúp những tham dự viên phát 
triển việc đóng góp vào những công tác xã hội trong chính cộng đoàn đức tin của mình. 

5) Dùng tài liệu Spiritual Intimacy and Community của Cha John English, S.J. mà trong đó 
Cha chia sẻ chính kinh nghiệm CLC của ngài. 

6) Thiết lập những cơ cấu hay phương cách để chia sẻ tin tức, hình ảnh về sinh hoạt của 
nhóm và vùng cho cả cộng đoàn. 

 
 
Hiệp Nhất trong Đa Dạng – “Cấu Trúc Hóa” Mối Tương Quan của Chúng Ta 
 
Đại Hội Washington mang đến cho chúng ta một ý thức của nhiều nền văn hóa trong Cộng Đoàn - 
Việt Nam, Nam Trung Mỹ, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Phi Châu, Anh ngữ và những văn hóa khác. Vẻ 
đẹp văn hóa da dạng này của chúng ta được thể hiện trên những khuôn mặt và qua những nghi thức 
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phụng vụ. Chúng ta cũng thấy được biết bao những công tác tông đồ và xã hội mà anh chị em chúng 
ta đang tham gia gánh vác hiện nay. 
  
Lòng khao khát để lớn lên, để hiện diện với anh chị em, để được tự do, để sống ân sủng CLC, để 
sống trong cộng đoàn, để dấn thân vào thế giới, để loan tin mừng, để đóng góp vào việc nâng cao 
nhân phẩm và công bằng xã hội, để cảm nhận thuộc về Giáo Hội được thể hiện thật rõ ràng ở Đại 
Hội. Nhưng chúng ta điều biết những gì mình thấy được ở Đại Hội chỉ là một phần nhỏ thôi. Tiềm ẩn 
trong cộng đoàn chúng ta là cả một kho tàng mà chúng ta vẫn còn đang khám phá trên tiến trình đến 
với Thiên Chúa. 
 
Chúng ta được kêu mời để chiếu tỏa khắp phương với ơn gọi của từng cá nhân. Chúng ta mỗi người 
có một đường hướng và một nhịp bước riêng, nhưng chúng ta có cùng một trung tâm điểm, cùng một 
đặc sủng. Đó là ở với Thánh Tâm Chúa Kitô qua Linh Đạo Inhã và cộng đoàn CLC. Sự ‘kỳ diệu’ và 
mầu nhiệm của Cộng Đoàn chúng ta chính là sự ‘nên một trong đa dạng’. 
 
Thách đố cho chúng ta là làm sao chúng ta duy trì và phát triển mối liên hệ của chúng ta trong thực 
thể đa dạng và trong những ‘phân ly’. Khi tiếp tục cộng tác với nhau để được uốn nắn trở thành một 
nhiệm thể tông đồ, chúng ta sẽ cùng nhau nhận thấy rõ ràng hơn những phương cách để nối kết và 
phong phú hóa chúng ta. Chúng ta cần tiếp tục xây dựng trên những kinh nghiệm và hoa trái của các 
buổi Pittsburg Conferences và ơn sủng của Đại Hội Washington để mang tiến trình nhận định vào 
sâu hơn ở mọi tầng cơ sở của Cộng Đoàn và cuộc sống thường ngày. 
 
Trong tinh thần dấn thân, chúng ta chia sẻ với nhau trách nhiệm làm cho CLC hiện hữu rõ ràng hơn 
qua công việc và phương cách chúng ta phục vụ. Chúng ta cùng nhau được thách đố để sự hiện hữu 
của CLC được nhận ra dễ dàng hơn và sự phát triển của CLC được tiếp tục không ngừng trên nước 
Hoa Kỳ. Mỗi anh chị em chúng ta được thách đố để thêm sức và truyền sức sống cho nhau trở thành 
một cộng đoàn tông đồ sâu sắc và sống động. Đây là thời điểm cần sự đóng góp của từng anh chị em 
chúng ta và của cả cộng đoàn. Mỗi người chúng ta mang một vị trí đặc biệt trong công trình chúng ta 
trở thành một cộng đoàn tông đồ. 
 
Mỗi anh chị em chúng ta được kêu mời làm nguyên liệu cho người khác trong việc lắng nghe lời mời 
gọi của Chúa và tham gia vào sứ mệnh của Ngài qua Giáo Hội. Đây là việc chúng ta đáp lại lời mời 
của Cha Bề Trên Cả Nicolas khi ngài thách đố chúng ta ở Fatima luôn đào sâu việc huấn luyện bằng 
cách ước ao được mang đôi tai của Chúa, mang đôi mắt của Chúa, cùng nhịp với con tim của Chúa 
và sống trong sứ mệnh của Ngài. 
 
Chúng ta đang mong ước có một cấu trúc mới cho cả Cộng Đoàn. Thực tế đa dạng của chúng ta đòi 
hỏi chúng ta phải xây đắp sự hiệp nhất giữa chúng ta trên một nền tảng vững chắc và duy nhất; đó là 
một đời sống cá nhân và cộng đoàn kết hợp với và trong Chúa Kitô. Chỉ trong sự kết hợp với Chúa 
Kitô và trong tâm tình hiệp nhất với nhau chúng ta mới có thể để cho một cấu trúc tương trợ và 
“empowering” có cơ hội được khai triển và thành hình. 
 
Xin Thiên Chúa luôn chúc phúc và tuôn đổ sự khôn ngoan, lòng can đảm và lòng mến của Chúa Kitô 
trên tất cả chúng ta trong hành trình trở nên một Cộng Đoàn Tông Đồ. 
 
                                                 
1  http://www.donghanh.org/main/NTCB%20DHCLC-VN%20Version.pdf 
2  Phần này của Nguyên tắc Số 4 được viết lại để thích hợp hơn cho tài liệu này. 
3  Trích nguyên văn từ Nguyên Tắc Căn Bản trên mạng lưới donghanh.org. 
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