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LỜI NGỎ 
 
Đức Ông Vincent Walsh là linh mục đã tham gia phong trào 
Canh Tân Đặc Sủng từ thời phong trào mới khai sinh tại Hoa 
Kỳ và cha đã viết những cuốn sách giảng dạy về phong trào 
Thánh Linh rất căn bản và hữu ích. 
 
Trước sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của phong 
trào Canh Tân Đặc Sủng Việt Nam, và được phép của Đức 
Ông Vincent Walsh, Mạng Lưới Cầu Nguyện (thanhlinh.net) 
xin chuyển dịch tài liệu này để giúp các nhóm cầu nguyện 
Thánh Linh học hỏi và sinh hoạt cách dễ dàng hơn. Đây là 
cuốn sách rất căn bản, nền tảng và giá trị để học hỏi dựa 
trên Kinh Thánh. Ngoài ra, sách này còn giúp mọi người cầu 
nguyện với Kinh Thánh để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn 
cách sâu đậm hơn. 
 
Những phần trong ngoặc đơn (***) là những phần gợi ý 
được thêm vào để giúp người hướng dẫn nhóm hay các 
nhóm viên mới gia nhập phong trào hiểu rõ hơn và dễ dàng 
sử dụng. Mỗi bài học có thể chia ra làm nhiều tuần để học. 
Không nên đi quá nhanh, thà chậm nhưng vững vàng thì tốt 
hơn. Nên dừng lại để giải thích khi cần thiết. Nguyện xin 
Chúa Giêsu chúc lành cho những ai đang khao khát tìm kiếm 
Thần Khí Chúa. 
 
Mỗi bài gồm có 2 phần: 
a- Bài học: lý thuyết 
b- Kinh thánh: thực hành 
 
Cách học hỏi trong nhóm: 
Một bài lý thuyết và học hỏi được chia làm nhiều lần họp 
nhóm.  
1- Lý thuyết: Mỗi lần họp đọc một đoạn của phần lý thuyết 
bài học với sự hướng dẫn của trưởng nhóm hay người được 
chỉ định.  
2- Thực hành: Phần Kinh Thánh, chia ra cứ hai người một 
nhóm nhỏ. Trước hết đọc chung qua 1 lần của bài Kinh 
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Thánh. Sau đó, đi vào từng câu và cầu nguyện theo ý đã gợi 
sẵn trong sách. Thay đổi nhau mỗi người làm một câu.  
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GIỚI THIỆU 
 
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng và những nhóm cầu nguyện 
có nhiều người mới đến cần có những sự hướng dẫn khởi 
đầu. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng còn có một nhu cầu 
lớn lao khác; đó là các nhóm mới thành lập chưa biết làm 
sao để hướng dẫn những người mới, sau khi đã dẫn dắt họ 
qua những bước khởi đầu của ơn hoán cải cá nhân qua Phép 
dìm trong Chúa Thánh Thần và đầu phục cho ơn Tiếng lạ.  
 
Vì lý do này, tôi quyết định viết sách “Hãy chuẩn bị dân 
Ta” (Hãy đón nhận Chúa Kitô) này để giúp hướng dẫn 
người ta chuẩn bị đón nhận Phép dìm trong Chúa Thánh 
Thần và đầu phục cho ơn Tiếng lạ. Sách này còn cung cấp 
sự chăm sóc mục vụ cần thiết cho người ta sau khi họ đã 
nhận lãnh kinh nghiệm hoán cải khởi đầu. 
 
Khóa Thánh Linh - Đời Sống Trong Thánh Thần 
 
Những khóa Thánh Linh này không nên bỏ qua. Mọi người 
cần tham dự những khóa tĩnh tâm càng sớm càng tốt hầu 
tham dự vào luồng gió Canh Tân Lễ Ngũ Tuần. Sách này để 
đáp ứng tình trạng những nhóm cầu nguyện không thể tổ 
chức những buổi tĩnh tâm thường xuyên được. Những người 
mới tới cần một vài trợ giúp để họ có thể mau chóng kinh 
nghiệm về Thánh Thần, và không phải chờ đợi lâu để được 
người khác đặt tay cầu nguyện cho. 
 
(*** Ngoài ra, những nhóm cầu nguyện cũng cần sử dụng 
sách này trong buổi họp nhóm để giúp những người mới gia 
nhập nhóm hay những người mới đi dự khóa Thánh Linh về 
có sự hiểu biết căn bản về đời sống mới và các ân huệ của 
Thánh Thần). 
 
Những Phần Kinh Thánh 
 
Phong trào Ngũ Tuần khuyến khích mọi người từ bỏ thái độ 
thụ động tâm linh để đích thân hoạt động tích cực. Phần 
Kinh Thánh sau mỗi bài nói, giúp người mới sống cầu 
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nguyện mỗi ngày với Kinh Thánh. Phần này được cố ý chọn 
theo mỗi đề tài liên tục trong tiến trình hướng dẫn giảng 
dạy. Đến cuối tuần, người ta đã hấp thụ được sự giảng dạy 
cơ bản và thấy được nền tảng cơ bản Kinh Thánh. Bởi vì 
sách này được viết cho những người mới tham dự phong 
trào, những phần Kinh Thánh này được lấy hoàn toàn từ 
Tân Ước. 
 
Hai Cách Sử Dụng 
 
1- Trong Nhóm Cầu Nguyện 
Sách này có thể được sử dụng để chuẩn bị những người mới 
tới để họ được nhận ơn dìm trong Thánh Thần, và cung cấp 
những bài giảng dạy cần thiết sau kinh nghiệm khởi đầu 
này. Những bài nói cần được trình bày mỗi tuần với lời giải 
thích thêm vào bởi người hướng dẫn. Mỗi bài nói cần ngắn 
gọn và một số bài có thể được kết hợp chung với nhau. Mỗi 
người mới đến cần phải có một cuốn sách này trong tay khi 
tới tham dự nhóm. 
 
2- Ngoài Nhóm Cầu Nguyện 
Sách này cũng có thể được sử dụng bởi những người ở 
ngoài nhóm cầu nguyện Thánh Linh, nhưng ước muốn được 
cảm nghiệm về Thiên Chúa. Nhiều người Công Giáo đã nghe 
nói đến “ơn được tái sinh”, thì sách này cung cấp sự hướng 
dẫn để làm sao thực hành điều đó, dựa trên lòng tin rằng 
Chúa Giêsu “là người trước tiên lãnh nhận lời hứa ban Thánh 
Thần từ Chúa Cha”, sau đó tuôn đổ Thần Khí trên chúng ta 
(CV 2:33). Thần Khí chẳng bao giờ bị giới hạn. Ngài không bị 
giới hạn trong những khóa Thánh Linh, những bài nói cho 
người mới đến hay trong nhóm cầu nguyện. Thánh Thần là 
một quà tặng của Thiên Chúa Cha cho mọi người. Chúng ta 
đón nhận Ngài một cách nhanh chóng hơn, chắc chắn hơn, 
và dồi dào hơn khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên 
Chúa của chúng ta. 
 
3- Một Sự Ôn Lại Cho Mọi Người 
Chúng ta cần ôn lại những giáo huấn căn bản. Một số phần 
trong sách có thể được bỏ qua trong bước khởi đầu chuẩn bị 
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đón nhận Thánh Thần của một người (nếu như người ấy đã 
có căn bản hiểu biết về phong trào và Kinh Thánh). Nhiều 
người góp ý là phần cầu nguyện Kinh Thánh là một trợ giúp 
thực sự trong những giờ cầu nguyện thinh lặng hằng ngày. 
 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho người đọc được nhiều 
niềm vui như Ngài đã làm cho tác giả (Đức Ông Vincent 
Walsh) của cuốn sách chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu này. 
 
(***) PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH 
Hướng Dẫn: Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh 
 
Mỗi tuần có một bài Kinh Thánh hay mỗi ngày có một đoạn 
Kinh Thánh để bạn cầu nguyện với Lời Chúa. 

 
1- Trước hết, bạn cầu nguyện xin Thánh Thần soi sáng giúp 
bạn đọc Lời Chúa và cầu nguyện một cách sống động. 
 
2- Bạn đọc bài Kinh thánh của ngày hay tuần đó, chú ý đến 
tên các nhân vật, việc làm tốt của họ, rồi thinh lặng và xin 
Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hướng dẫn. 
 
3- Nếu có thể tự mình đọc lại một lần nữa, ngưng ở từng 
câu mà cầu nguyện tự phát. Hoặc bạn có thể theo gợi ý cầu 
nguyện đã viết sẵn trong sách mà cầu nguyện trong thời 
gian đầu còn mới lạ với việc cầu nguyện với Lời Chúa. 
Nhưng cơ bản là để Thánh Thần hướng dẫn. 
 
4- Khi đọc từng câu Kinh Thánh để cầu nguyện, tuỳ từng 
câu thích hợp, bạn có thể thay thế tên nhân vật trong câu 
Kinh Thánh bằng chính tên của mình hay của người mà bạn 
đang cầu nguyện với họ, để cảm nghiệm lời Kinh Thánh ấy 
Chúa đang nói với chính bạn hay với chính họ hôm nay. Thí 
dụ Mt4:19 Người bảo (các ông): "(Các anh) hãy theo tôi, 
tôi sẽ làm cho (các anh) thành những kẻ lưới người như lưới 
cá." Bạn có thể đọc: Mt4:19 Người bảo (Mai): "(Mai) hãy 
theo tôi, tôi sẽ làm cho (Mai) thành những kẻ lưới người như 
lưới cá." 
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5- Bạn có thể viết xuống câu Kinh Thánh đánh động hay có 
ý nghĩa nhất và học thuộc lòng, để giúp bạn sau này có thể 
nói câu Kinh Thánh đó mà không cần phải tìm kiếm trong 
sách. 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 1:  
CHÀO BẠN ĐẾN VỚI PHONG TRÀO NGŨ TUẦN CÔNG 
GIÁO 
 
Dẫn Nhập Vào Ơn Đổi Mới Trong Thánh Thần 
 
1. Chúa Thánh Thần Trong Hội Thánh 
Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong Giáo hội từ thuở ban 
đầu và ở với Giáo hội cho đến tận thế. Ngài là hơi thở và là 
sức sống của Giáo hội. Ngài là Đấng canh tân và đổi mới 
Giáo hội, vì thế Giáo hội luôn qui hướng mọi tín hữu về các 
ân huệ và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mỗi người Kitô 
hữu là chi thể của Chúa Giêsu, là thuộc về Giáo hội và vì thế 
Thánh Thần cũng ở trong mỗi người chúng ta. 
 
a- Lời tuyên xưng đức tin Công Giáo thường tập trung vào 
Đức Kitô là Chúa, đã chết và phục sinh, nhưng kết hợp với 
Ba Ngôi Thiên Chúa (Tôi tin kính Đức Chúa Cha. Tôi tin kính 
Đức Chúa Giêsu. Tôi tin kính Chúa Thánh Thần). Vì thế, lời 
tuyên xưng ấy được chung kết vào Chúa Thánh Thần. Ngài 
được sai đến để Giáo hội được sinh ra, được nên thánh, 
được lớn lên và được sinh động. 
Tôi tin kính Chúa Thánh Thần... là Đấng ban sự sống. Ngài 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra...  
 
Như Thần Khí đã có từ khởi điểm ban đầu tạo thành trời đất, 
cũng như Thần Khí đã ở với Đấng Cứu Độ từ lúc ban đầu, 
Thần Khí ấy cũng được ban tràn đầy và rộng lan vào ngày 
khai sinh Giáo hội tức là ngày Lễ Ngũ Tuần hay Lễ Hiện 
Xuống. 
 
b- Chúa Thánh Thần ngày năm mươi của Lễ Vượt Qua chính 
là ân huệ mà Chúa Cha đã hứa ban. Cv2:33 “Thiên Chúa 
Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người 
Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em 
đang thấy đang nghe”. (Hay trong Cựu ước của tiên tri 
Giôen) 
Vì thế, trong Thánh Lễ (Lễ tạ ơn) cha chủ tế khẩn cầu Chúa 
Cha ban Thánh Thần xuống trên Bánh và Rượu để trở thành 
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Mình Máu Chúa Kitô, chết sống lại, hiện diện trong Thánh lễ, 
luôn là Đấng lãnh nhận ân huệ Chúa Cha đã hứa là Thánh 
Thần mà đổ xuống trên Giáo hội. Vì thế, thánh lễ được hoàn 
thành trong việc ăn Mình và uống Máu Đức Kitô. Đức Kitô ấy 
là Đấng ban Thánh Thần cho những người tham dự tiệc 
Chiên Con vì Ngài là Đấng tràn đầy Thánh Thần. 
Chúng con cúi xin Cha ban Thánh Thần liên kết chúng con 
nên một khi chúng con dự tiêc Mình và Máu Đức Kitô (Lễ tạ 
ơn II).  
 
c- Một kinh người tín hữu, chung hay riêng hằng ngày vẫn 
đọc để xin ân huệ của Thánh Thần, Lễ Ngũ Tuần (Lễ Hiện 
Xuống) đó là kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. (*** Chúng ta 
thường đọc nhưng ít khi để ý đến ý nghĩa và có lòng khao 
khát nhận Thánh Thần). Trong kinh này chúng ta cầu xin 
Thánh Thần ban cho ta 4 điều: 
- Xin Người đến tràn đầy lòng người tín hữu (Cv2:4) 
- Xin Người đốt lửa kính mến (Cv2:3) 
- Xin Người sửa lại mọi sự trong lòng bằng đổi mới, thanh 
tẩy (Cv2,14) 
- Xin Người hãy hoạt động hôm nay trong chúng ta như vào 
thời các tông đồ của ngày lễ Năm Mươi, lễ Ngũ Tuần. 
(*** Đây là sự khao khát được tràn đầy Thánh Thần mỗi 
ngày) 
 
2- Canh Tân Ngũ Tuần 
Một Thức Tỉnh Tâm Linh Hướng Về Thánh Thần 
 
Phong trào Canh Tân Lễ Hiện Xuống mời bạn (thậm chí kêu 
gọi bạn) trở nên sống động trong quyền năng của Chúa 
Thánh Thần. Một số quyền năng của Chúa Thánh Thần hoàn 
toàn mới mẻ đối với bạn (*** như tiếng lạ, ơn tiên tri, trí tri, 
chữa lành...), bởi vì những quyền năng này không thường 
được đề cập đến trong giáo huấn Công Giáo. Những quyền 
năng khác thì quen thuộc với bạn trên bình diện lý thuyết 
hiểu biết, nhưng lại không là cảm nghiệm trong đời sống 
thực sự hằng ngày của bạn. Tất cả những quyền năng của 
Lễ Hiện Xuống có một căn bản Kinh Thánh và một nền tảng 
sâu đậm các truyền thống 2000 năm qua của Giáo hội.  
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3- Những An Huệ Bên Trong Và Những Trợ Giúp Bên 
Ngoài 
Sự tương phản giữa những ân huệ của Lễ Hiện Xuống và 
các quyền năng thông thường của Giáo hội (như phụng vụ, 
bí tích, hàng giáo phẩm, Kinh Thánh) được tập trung vào 
những từ ngữ “bên trong” (hay cá nhân) và “bên ngoài” 
(hay cộng đồng). Phong trào Canh Tân nhấn mạnh đến 
những hoạt động bên trong của Thần Khí. Giáo hội nhấn 
mạnh đến những phương thế của ơn thanh tẩy. Hai điều này 
không xung đột nhau nhưng tối cần thiết cho nhau để được 
toàn vẹn. (*** Để đời sống theo Chúa Kitô được trọn vẹn thì 
cần có cả 2 điều này. Những ơn trợ giúp bên ngoài dẫn ta 
đến việc đón nhận Chúa Kitô, những ơn trợ giúp bên trong 
giúp ta sống giống như Chúa Kitô). 
 
4- Giáo Hội và Phong Trào Canh Tân 
Phong trào với tên gọi là Canh Tân Đặc Sủng có mục đích 
củng cố sức mạnh cho Giáo hội. Giáo hội đón nhận những 
người trong phong trào Canh Tân và thường hội nhập những 
nhóm cầu nguyện Canh Tân vào các hội dòng, giáo xứ để 
thường xuyên giúp đỡ Giáo hội. 
 
Sự tham dự vào phong trào Canh Tân của bạn sẽ làm cho 
bạn trở nên tốt hơn, đầy đủ hơn là một người Công Giáo, 
dẫn bạn đến việc tham gia hoạt động trong cộng đoàn sâu 
đậm hơn, và thường xuyên hơn cũng như sốt sắng hơn 
trong việc lãnh nhận các Bí tích. 
 
Tại Sao Có Tên Là Ngũ Tuần? 
 
Trước tiên, sự quan tâm của bạn hướng đến ơn cầu nguyện 
tiếng lạ. (*** cầu nguyện tiếng lạ là ơn Chúa Thánh Thần 
cầu thay cho chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện 
thế nào cho phải Roma 8:26. Bạn cảm nghiệm được Chúa 
Thánh Thần hiện diện cách sống động, mạnh mẽ khi bạn 
được ơn cầu nguyện tiếng lạ). Khi bạn tiếp tục như thế, bạn 
sẽ thấy rằng Canh Tân Ngũ Tuần bao gồm một sự rộng lớn 
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khác nhau về các hoạt động của Thần Khí, trong bạn và 
trong cộng đồng đang nhóm họp.  
 
Canh Tân Ngũ Tuần tập hợp tất cả những quyền năng của 
Thần Khí, bởi vì những quyền năng này được tỏ hiện rõ qua 
sự tuôn đổ của Thần Khí trên các tông đồ đang tụ họp nơi 
nhà tiệc ly trong Công vụ chương 2. Một số đặc sủng như 
tiếng lạ và giải thích tiếng lạ hoàn toàn mới mẻ với các tông 
đồ. (*** Ơn này được ban cho lần đầu tiên trong ngày Lễ 
Ngũ Tuần, vì Thánh Thần chưa được tuôn đổ khi Chúa Giêsu 
còn ở với các môn đệ). Những đặc sủng khác như ơn tiên tri 
và ơn chữa lành đã hiện diện trong Cựu ước, thế nhưng 
không với những quyền năng và được thông thường tỏ lộ 
như trong thời Giáo hội sơ khai. Canh Tân Ngũ Tuần là một 
phong trào Canh Tân của Giáo hội tập trung vào tất cả 
những hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi một người và 
nơi cộng đoàn đang tụ họp. 
 
5- Những Nỗ Lực Cần Thiết 
Bạn sẽ nhận được nhiều ơn trợ giúp thiêng liêng do phong 
trào Canh Tân Đặc sủng mang lại. Thế nhưng, để nhận 
những ơn này và để cộng tác với Chúa Thánh Thần, bạn 
được đòi hỏi có nhiều nỗ lực nơi bạn. Như để tái tạo lại cơ 
thể của bạn, thì bạn phải bắt đầu sử dụng lại các bắp thịt cơ 
thể. Cũng thế, trong canh tân đời sống tâm linh, nhiều bắp 
thịt tâm linh đã không được sử dụng tới nhiều năm, thì nay 
trở nên hoạt động. Canh Tân Ngũ Tuần mời gọi bạn từ thế 
thụ động tâm linh chuyển sang thế năng động. Không còn 
cách nào khác hơn. Bạn phải đứng dậy và bắt đầu bước đi 
trong Thần Khí. (*** Bắp thịt tâm linh như cầu nguyện, đọc 
Kinh Thánh, phục vụ, ca ngợi...) 
 
6- Các Sự Trợ Giúp 
Mặc dù những ơn trợ giúp thiêng liêng tăng cường cho 
những nỗ lực này thì rất nhiều và đầy quyền năng. Những 
ơn trợ giúp ban đầu còn được gọi là Phép Dìm trong Chúa 
Thánh Thần và cầu nguyện tiếng lạ. Những ơn này đến theo 
cách thức sau đây: 
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1- Bạn hiểu những ơn này là gì và làm sao để lãnh nhận. 
2- Những cảm giác lạ lùng ban đầu với những ơn này sẽ 
nhường chỗ cho sự bình an và bạn đi đến ước muốn đón 
nhận các ơn này. 
3- Bạn nhận được niềm hy vọng mới qua việc thấy con 
người bạn thay đổi khác hẳn. Bạn đã không bao giờ mơ ước 
rằng bạn có thể có được một sự quan hệ cá nhân với Chúa 
Giêsu như thế. 
4- Bạn sẽ cảm nhận sự trợ giúp thiêng liêng từ những thành 
viên trong nhóm nhỏ và tất cả mọi người trong nhóm cầu 
nguyện. 
5- Cuối cùng, tất cả những sự trợ giúp thiêng liêng này đưa 
đến tột đỉnh trong việc đầu phục của bạn cho Chúa Giêsu là 
Chúa và trong việc bạn được đặt tay.  
 
Với việc được đặt tay cầu nguyện, bạn sẽ bước qua ngưỡng 
cửa đầu tiên để bước vào phong trào Canh Tân Ngũ Tuần 
Công Giáo (phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh). 
Trước khi điều đó xảy ra, bạn cần được học hỏi căn bản về 
Phép Dìm trong Thánh Thần, về cầu nguyện tiếng lạ, và về 
Chúa Giêsu là Chúa. Sau khi cầu nguyện nhận Phép Dìm 
trong Thánh Thần, bạn sẽ cần thêm những giảng dạy để 
bạn không chỉ đứng ở ngưỡng cửa của ơn Canh Tân Ngũ 
Tuần mà tiến thẳng vào trung tâm đền thờ. (*** Nhận Phép 
Dìm trong Thánh Thần là cánh cửa giúp bạn nhận ra Chúa 
Giêsu là Chúa của bạn; sau đó bạn cần tiến thẳng vào trung 
tâm đền thờ là kết hợp, sống có Chúa Giêsu là Chúa, và 
thực hành các đặc sủng) 
 
7- Đọc Kinh Thánh 
Những sự trợ giúp của Canh Tân Ngũ Tuần trở nên hữu hiệu 
chỉ khi nào bạn có nỗ lực, khao khát cá nhân để kinh nghiệm 
về Thánh Thần. Mỗi ngày bạn phải cầu nguyện trên một bài 
Kinh Thánh. Thế nhưng là một người mới bắt đầu, bạn cần 
được giúp đỡ để tìm những bài Kinh Thánh đúng và gợi cho 
bạn những ý tưởng ban đầu. Phần còn lại tuỳ vào sự tác 
động bên trong của Thần Khí. Nhưng bạn đừng ngạc nhiên. 
Chỉ cần 5 phút mỗi ngày bạn sẽ gặt hái được nhiều thành 
quả và để chuẩn bị cho bài học của tuần kế tiếp. (*** Đi 
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trong Thánh Thần, bạn sẽ được ơn say mê đọc Kinh Thánh 
hơn bao giờ hết và khám phá ra sự sống động và quyền 
năng của Lời Chúa). 
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 1: 
CHÀO BẠN ĐẾN VỚI PHONG TRÀO NGŨ TUẦN CÔNG 
GIÁO 
 
Ngay sau khi nhận được các đặc sủng trong ngày Lễ Hiện 
Xuống, các tông đồ đã tỏ lộ quyền năng của Thánh Thần và 
sống trong Thần Khí. Vì biến cố lịch sử thời gian này được 
ghi chép trong Công Vụ Tông Đồ, nên tất cả bài đọc được 
trích từ trong sách này. 
 
Ngày/Tuần Thứ 1 
 
CV1:1-9 Các tông đồ đã thấy Chúa Giêsu phục sinh, nhưng 
họ chưa hoàn toàn chuẩn bị khởi đầu công việc của họ. Họ 
vẫn còn có những câu hỏi ngớ ngẩn và chưa nhận được 
quyền năng của Thánh Thần. Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ 
rõ ràng để họ sẽ nhận được Thánh Thần trong ngày Ngũ 
Tuần.  
 
C2 Như các tông đồ được tuyển chọn, bạn cũng được Chúa 
Giêsu chọn cách kỳ diệu như vậy. (cầu nguyện: tạ ơn, tin 
tưởng và sẵn sàng để Chúa sử dụng) 
 
C3 Chúa Giêsu đang sống, Ngài đã sống lại từ cõi chết. 
Người cũng sẽ tỏ ra cho bạn thấy điều đó trong nhiều cách 
xác tín. (cầu nguyện: tin Chúa đã sống lại và mong đợi Chúa 
tỏ mình ra)  
 
C4 Bạn cũng phải chờ đợi trong sự ước ao rằng lời hứa của 
Chúa Cha sẽ được ứng nghiệm. (cầu nguyện: cám ơn Chúa 
Cha đã hứa ban Thánh Thần, xin lãnh nhận) 
 
C5 Những bài nói khởi đầu này dẫn bạn đến việc được dìm 
trong Chúa Thánh Thần. (cầu nguyện: khao khát được Dìm 
trong Thánh Thần) 
 
C6-7 Hãy bỏ ra ngoài những thắc mắc, tò mò để xem điều 
này sẽ dẫn bạn đi về đâu. (cầu nguyện: nhân danh Chúa 
Giêsu xua đuổi đi những nghi ngờ, hoang mang đang có). 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 16

 
C8 Bạn không bao lâu nữa sẽ nhận được quyền năng của 
Thánh Thần, đó là các đặc sủng quan trọng. (cầu nguyện: 
sẵn sàng đón nhận mọi đặc sủng Chúa ban cho)  
 
C9 Không được thấy Chúa Giêsu nữa, nên các tông đồ phải 
đặt niềm tin vào lời hứa của Ngài. (cầu nguyện: tin rằng lời 
hứa của Chúa sẽ được thực hiện). 
 
Ngày/Tuần Thứ 2 
 
CV2:1-4 Sự vâng lời Chúa Giêsu của các tông đồ chờ đợi ở 
Giêrusalem đã được ban thưởng bằng sự ngạc nhiên thật 
lớn lao. Họ cảm nhận sự ứng nghiệm của lời hứa Cựu Ước 
về một thời đại thiên sai mới mà Chúa Thánh Thần được ban 
cho hết mọi người. Cũng thế, bạn được chia sẻ trong lời hứa 
ấy và được tràn đầy ơn Lễ Hiện Xuống. 
 
C1 Như các tông đồ, bạn phải ở đúng nơi chốn bằng việc 
vâng phục Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ đến với bạn cách tự 
do, cách bất ngờ và là một ơn huệ hoàn toàn đến từ trời. 
(cầu nguyện: cầu nguyện, chờ đợi cùng với mọi người và 
vâng theo Lời Chúa) 
 
C2 Thánh Thần sẽ tràn ngập trên căn nhà, trên cảm giác, hy 
vọng và cả ý chí. (cầu nguyện: xin được tràn đầy Thánh 
Thần) 
 
C3 Nhận lấy ngọn lửa Thánh Thần. Hãy để quyền năng của 
Ngài ngự xuống trên bạn. (cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh 
Thần, xin Ngài ngự đến trên chúng con. 2x) 
 
C4 Bạn không bị bỏ rơi. Mọi người đều được tràn đầy Thánh 
Thần. Bạn cũng vậy sẽ được ơn cầu nguyện tiếng lạ và can 
đảm tuyên xưng Lời Chúa. Hãy trung thành trong việc chuẩn 
bị và tìm kiếm. (cầu nguyện: khao khát, và tin rằng bạn sẽ 
được tràn đầy Thánh Thần). 
 
Ngày/Tuần Thứ 3 
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CV2:42-47 Thánh Thần không phân tán các môn đệ. Trái 
lại Ngài tập hợp họ thành một cộng đồng bền bỉ có viễn ảnh 
mục đích rõ ràng và có những hoạt động cốt yếu. Tình 
huynh đệ liên đới này đã thu hút mạnh mẽ những người mới 
được hoán cải. 
 
C42 Bạn sẽ sử dụng thời gian khác hơn trước, vui thú với 
những thực tại thiêng liêng như những lời giảng dạy, thánh 
thể, và tình huynh đệ. (cầu nguyện: xin được hiệp nhất, liên 
kết với anh em) 
 
C43 Bạn sẽ thấy những điềm thiêng dấu lạ của Thiên Chúa 
hoạt động qua những người sử dụng các đặc sủng. (cầu 
nguyện: tin tưởng và can đảm sử dụng các đặc sủng) 
 
C44-45 Bạn sẽ tìm đến những người đang thiếu thốn và có 
những cái nhìn hoàn toàn khác về việc sử dụng của cải vật 
chất. (cầu nguyện: xin được can đảm ra đi để thay đổi thế 
giới) 
 
C46 Bạn sẽ sử dụng thời giờ của bạn khác lúc trước và kinh 
nghiệm niềm vui nội tâm qua các đặc sủng của Chúa. (cầu 
nguyện: xin khôn ngoan biết sử dụng thời giờ cách hữu 
hiệu) 
 
C47 Sự trung thành của bạn sẽ lôi cuốn người khác bước 
vào đời sống trong Thánh Thần như bạn. (cầu nguyện: xin 
trung thành và nhiệt tâm bước đi trong Thánh Thần). 
 
Ngày/Tuần Thứ 4 
 
CV5:12-16 Sự tuôn đổ của Thần Khí không phải là sự kỳ 
diệu ngắn hạn. Các tông đồ vẫn giữ lòng trung thành trong 
Thần Khí. Cần có một thời gian để thấy được tất cả hiệu quả 
và sự lôi kéo được người khác. Thần Khí luôn ở với cộng 
đoàn. Ngài không đến rồi đi. Sự hiện diện của Ngài là một 
ân huệ liên tục hằng ngày. 
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C12 Bạn phải khám phá ra rằng quyền năng của Chúa là 
thành quả từ việc các tín hữu đồng tâm nhất trí với nhau. 
(cầu nguyện: xin hiệp nhất, chấp nhận và tha thứ cho nhau) 
 
C13 Bạn sẽ khám phá ra rằng nhiều người không bước theo 
Chúa bởi vì nể nang người đời. (cầu nguyện: xin can đảm, 
hạ mình, từ bỏ thể diện bước đi theo Chúa). 
 
C14 Bạn sẽ tìm được nhiều người không bị điều khiển bởi 
người khác và họ sẽ tự do tham gia cùng với bạn. (cầu 
nguyện: Cám ơn Chúa về những người tham gia với bạn). 
 
C15 Không bao lâu, bạn sẽ có một đức tin mãnh liệt trong 
tất cả những gì Thiên Chúa làm qua người khác. (cầu 
nguyện: xin nhìn ra kỳ công của Chúa làm nơi anh em.) 
 
C16 Bạn sẽ chứng kiến sự tuôn đổ ơn chữa lành rộng rãi 
trên những người tụ họp cầu nguyện. (cầu nguyện: cám ơn 
sự chữa lành của Chúa) 
 
Ngày/Tuần Thứ 5 
 
CV8:26-39 Cho đến hôm nay, người ta nhận ra Thần Khí tỏ 
lộ hoạt động trên những nhóm hoán cải tập thể. Sự hoán cải 
của người Ethiopian này là một câu chuyện cá nhân. Thế 
nhưng, ông là một gương mẫu tốt cho nhiều người noi theo. 
Ông tìm kiếm, đọc Kinh Thánh, cố gắng hiểu biết, mở lòng 
ra cho những điều mới mẻ, và đón nhận sự giảng dạy của 
Philíp. 
 
C26 Chúa đã dùng ai để mang bạn vào ơn của phong trào 
Canh Tân? (cầu nguyện: xin biết mang người khác đến với 
Chúa) 
 
C27 Bạn có bao giờ có những bước khởi đầu tâm linh như 
người Ethiôpian trên hành trình đi Giêrusalem chưa? (cầu 
nguyện: xin mạnh dạn bước đi tìm kiếm Chúa) 
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C28 Bạn có trung thành đọc Kinh Thánh không? (cầu 
nguyện: xin được khao khát đọc và tin vào Lời Chúa). 
 
C29 Ai Chúa đã gởi đến giúp bạn trên hành trình tâm linh 
tìm Chúa? (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã gởi người đến dẫn 
dắt bạn). 
 
C31-34 Bạn hãy lưu tâm đến người đó và trở nên người tông 
đồ tốt. (cầu nguyện: xin luôn biết đồng hành với những 
người anh em khác) 
 
C35 Những sự tìm kiếm của bạn phải luôn dẫn bạn đến 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin luôn tập trung vào Chúa 
Giêsu) 
 
C37-38 Bước khởi đầu trong các ân huệ Lễ Hiện Xuống sẽ 
hoàn tất ơn Dìm trong Thánh Thần. (cầu nguyện: xin mạnh 
dạn khao khát và thực hành các đặc sủng) 
 
Ngày/Tuần Thứ 6 
 
CV9:1-9 Câu chuyện của Thánh Phaolô là một trình thuật 
cá nhân. Thế nhưng sự hoán cải của ông hoàn toàn là một 
ân huệ. Ông chẳng chuẩn bị bằng cách tìm kiếm hay đọc 
Kinh Thánh. Ông thực sự đi ngược chiều và đánh phá Giáo 
hội. Nơi một số người, ơn Canh Tân Ngũ Tuần đơn thuần và 
hoàn toàn là hành động của Thiên Chúa mà thôi. 
 
C1-2 Có khi bạn đi lệch hướng vì những lý do sai lầm. (cầu 
nguyện: xin Chúa soi sáng để nhận ra sự sai lầm của mình 
để sửa đổi). 
 
C3 Có bao giờ Chúa đến với bạn khi bạn đang đi sai hướng 
không? (cầu nguyện: xin Chúa đến cho bạn nhận ra Ngài 
mỗi khi bạn đi sai đường). 
 
C4 Ảnh hưởng của việc Chúa đến có thể gây xao xuyến 
khiến bạn dừng lại trên đường, và bất chợt bạn cảm thấy 
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không biết làm sao. (cầu nguyện: xin vững tin vào Chúa, 
đón nhận những thay đổi lớn lao). 
 
C5 Ngay cả khi bạn không biết Chúa Giêsu là ai, Ngài vẫn 
đến với bạn. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu đã đến khi 
bạn còn là tội nhân). 
 
C6 Mặc dù bạn không hiểu, Chúa Giêsu ban cho bạn một vài 
hướng đi khởi đầu. (cầu nguyện: xin đi theo hướng đi Chúa 
chỉ cho bạn). 
 
C7 Lạ lùng thay, một số bạn đồng hành thân cận nhất của 
bạn không nhận được cùng một ơn huệ của bạn. (cầu 
nguyện: tin tưởng vào ơn của Chúa ban cho riêng bạn) 
 
C9 Có một thời gian nào đó, bạn không biết phải làm gì và 
phải làm ra sao. (cầu nguyện: xin kiên nhẫn cầu nguyện và 
chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa). 
 
Ngày/Tuần Thứ 7 
 
CV9:10-19 Câu chuyện của Saolô không dừng ở đoạn 
đường Đamát bởi vì ơn hoán cải nội tâm không chưa đủ. 
Saolô cần đến Giáo hội mà đại diện ở đây là ông Anania. 
Saolô cần được đặt tay cầu nguyện cho ông. Ơn huệ của 
Thiên Chúa luôn được hoàn thành trong một cộng đoàn đức 
tin. 
 
C10 Chúa đã chuẩn bị một tín hữu trưởng thành để giúp đỡ 
bạn. (cầu nguyện: nhận ra Chúa đến với bạn qua người 
khác, tạ ơn Chúa) 
 
C11 Người Chúa gởi đến hiểu đường lối của Chúa nhiều hơn 
bạn. (cầu nguyện: cộng tác với người Chúa gởi đến để hoàn 
thành chương trình của Chúa muốn trên bạn) 
 
C13-14 Người Chúa gởi đến sẽ giúp bạn, không phải vì lý do 
tự nhiên, thế nhưng rõ ràng là vì thánh ý của Chúa. (cầu 
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nguyện: cám ơn thánh ý và chương trình của Chúa dành cho 
bạn). 
 
C15 Đôi khi người Chúa gởi đến sẽ giúp đỡ bạn bởi vì họ 
nhận được lời sai khiến từ Chúa. (cầu nguyện: cùng cảm tạ 
Chúa trên chương trình của người Chúa sai đến) 
 
C16 Tất cả những điều này xảy ra bởi vì Chúa có một sứ 
mạng cho bạn. (cầu nguyện: nhận ra và tiếp nhận sứ mệnh 
của Chúa). 
 
C17 Cả bạn nữa hãy chuẩn bị để được đặt tay cầu nguyện 
nhận Thánh Thần. (cầu nguyện: xin Chúa lấy đi những gì 
còn ngăn cản việc nhận Thánh Thần, và ao ước được đặt tay 
cầu nguyện) 
 
C18 Kết quả có tính cách toàn diện. Bạn sẽ nhìn thấy rõ 
ràng và kinh nghiệm được sức mạnh của Chúa. (cầu 
nguyện: Chúc tụng Chúa về những kinh nghiệm có được về 
Chúa) 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 2:  
ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA CỦA BẠN 
 
“Tạ ơn Chúa” hay “Chúc tụng Chúa” là lời chúc tụng thuộc 
trong Canh Tân Đặc Sủng. Các lời nguyện Công Giáo thường 
kết thúc với câu “nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. 
Người ta đón nhận Chúa Giêsu là Chúa, thế nhưng Chúa 
Giêsu có thực sự là Chúa của bạn chưa? Qua Phép Dìm 
trong Thánh Thần, chân lý sự thật Công Giáo này trở nên rất 
hiện thực cho bạn. (*** Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn kinh 
nghiệm và nhận ra Chúa Giêsu đang sống và hoạt động 
trong bạn khi bạn thực sự đón nhận Chúa là Chúa). 
 
Quyền Làm Chúa Nghĩa Là Chăm Sóc 
 
Thiên Chúa tạo dựng trời đất và thấy rằng mọi sự đều tốt 
đẹp. Ngài quá yêu thương thế gian đến nỗi đã gởi Con Một 
của Ngài đến thế gian (Ga 3:16). Chúa Giêsu là Chúa, Ngài 
chăm sóc, yêu thương bạn. Đối với nhiều người sự chăm sóc 
yêu thương của Thiên Chúa có vẻ xa vời quá. (*** Họ cảm 
thấy Thiên Chúa ở xa con người, vì Chúa ở trên trời cao, còn 
con người ở dưới đất). Vì thế, Chúa Cha đã gởi Chúa Giêsu 
đến thế gian, để bạn thấy được Thiên Chúa thực sự ở gần 
bạn. (*** Thiên Chúa ở trong Bánh Rượu, trong Nhà Tạm, ở 
trong tâm hồn bạn, ở giữa buổi họp nhóm...). 
 
Nhiều Loại Người Khác Nhau 
 
Một số người chưa bao giờ nghe biết về Chúa Giêsu. Vì thế, 
mặc dù Chúa Giêsu là Chúa, chân lý này chẳng có nghĩa lý gì 
bởi vì Tin mừng chưa được loan báo, giảng dạy cho họ. 
Phần bạn, bạn đã nghe Tin Mừng, vì thế Chúa Giêsu là Chúa 
không còn là một chân lý mới mẻ đối với bạn. Thế nhưng, 
những sự giảng dạy này, quyền làm Chúa của Chúa Giêsu 
cần trở nên một hiện thực mới, một điều quan trọng trong 
đời sống của bạn. (*** Bạn hãy xoay hướng đi để tập trung 
về Chúa Giêsu, cảm nhận và sống tình thân hữu mỗi giây 
phút với Chúa Giêsu). 
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Không Chỉ Là Một Sự Kiện  
 
Bạn đã học biết về nhiều chân lý khác nhau. Như George 
Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa kỳ. Abraham 
Lincoln giải phóng người nô lệ. Chúa Giêsu là Chúa cũng là 
một chân lý, thế nhưng hoàn toàn khác với hai chân lý trên. 
Bạn có thể đến để biết về George Washington và Abraham 
Lincoln. Thế nhưng, bạn có thể đích thân biết Chúa Giêsu. 
(Khi bạn khao khát tìm Chúa, Ngài sẽ đến và tỏ mình ra cho 
bạn). Qua sự sống lại từ cõi chết và lãnh nhận quyền làm 
Chúa của Ngài, Ngài đang hiện diện cho bạn và ra tay chăm 
sóc cho bạn. (*** Chúa Giêsu là Chúa của bạn, nhưng bạn 
không là người nô lệ mà là con, vì thế Ngài yêu thương 
chăm sóc cho bạn). 
 
Đến Với Chúa 
 
Vì thế, “chúc tụng Chúa” còn mang ý nghĩa hơn một lời chào 
hỏi. Bạn cần đến để biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa của 
chính bạn. Đức tin do hiểu biết của bạn phải dẫn bạn đến 
một kinh nghiệm cầu nguyện. Nhờ đức tin bạn nghe về Chúa 
Giêsu. Nhờ kinh nghiệm tôn giáo, bạn đến để biết Chúa 
Giêsu. Bạn phải thực sự gặp Chúa Giêsu. Thông thường, bạn 
không thể gặp một người đã chết, thế nhưng Chúa Giêsu là 
Chúa và đã phục sinh. Bên cạnh đó, Ngài đã gởi Thánh Thần 
của Ngài đến ở trong bạn. (*** Chúa Thánh Thần hoạt động 
để bạn thấy được Chúa Giêsu đang sống). 
 
Công Việc Của Chúa Thánh Thần 
Chúa Giêsu đã nói, Ngài sẽ tỏ mình ra cho các tông đồ (Ga 
14:21). Thánh Thần luôn hoạt động để giúp chúng ta nhận 
ra Chúa Giêsu phục sinh. “Khi Đấng Bảo Trợ đến.. Ngài sẽ 
làm chứng về Thầy” (Ga 15:20). 
Chúa Giêsu tỏ mình ra cho bạn và Chúa Thánh Thần giúp 
bạn thấy được. Khi bạn thấy được Chúa Giêsu, bạn sẽ luôn 
thấy Ngài là Thiên Chúa (ơn huệ vĩnh viễn của Ngài). 
 
Làm Sao Bạn Thấy Được Chúa Giêsu  
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Thấy Chúa Giêsu là Chúa hoàn toàn là một ân huệ, thế 
nhưng một ân huệ dành cho tất cả mọi người. Vì thế, nếu 
bạn ước muốn, bạn sẽ thấy và cảm nghiệm Chúa Giêsu là 
Chúa trong đời sống của bạn. (*** Bạn thấy được qua ân 
huệ Thánh Thần, qua con mắt đức tin và lòng khao khát). 
 
Trước hết, bạn cần lắng nghe và tin tưởng vào lời giáo huấn 
rằng bạn cần được cảm nghiệm Chúa Giêsu là Chúa của đời 
sống bạn. (*** Bạn không thể rao giảng một Chúa Giêsu 
đang sống khi bạn chưa có cảm nghiệm ấy) 
 
Kế đến, bạn phải ước muốn có Chúa Giêsu là Chúa của bạn. 
Ngài đã là Chúa Giêsu của vũ trụ rồi, thế nhưng Ngài chỉ là 
Chúa của bạn khi bạn tự do đón nhận Chúa Giêsu. 
 
Điều ấy Đòi Hỏi Gì? 
 
Muốn Chúa Giêsu là Chúa của bạn nghĩa là bạn tự ý đặt đời 
sống của bạn dưới mệnh lệnh hướng dẫn của Chúa. Bạn 
không còn làm điều gì bạn muốn khi điều đó đi ngược lại 
điều Chúa Giêsu muốn bạn làm. (*** Bạn tìm kiếm thánh ý 
Thiên Chúa cho mọi công việc của bạn qua cầu nguyện, lắng 
nghe tiếng Chúa, và đọc Kinh Thánh). 
 
Về mặt tích cực, Chúa Giêsu hoàn toàn chăm lo cho bạn. 
Bạn thuộc về Ngài và Ngài không để bạn tàn lụi hay bị tiêu 
huỷ. (*** Chúa Giêsu bảo vệ những người thuộc về Ngài. Vì 
là Thiên Chúa, Ngài có đầy quyền năng trên mọi sự). 
 
Quyết Tâm Phải Hoàn Toàn Thế Nào? 
 
Sự quyết tâm của bạn phải mang tích cách toàn diện. Việc 
thực hành của bạn luôn có sai sót và không hoàn hảo. Nhiều 
lần bạn không làm điều Chúa Giêsu muốn, thế nhưng ít ra 
điều đó luôn là mục tiêu của bạn và bạn sẽ làm tốt hơn về 
điều ấy. Đó là vì sao Chúa Giêsu nói: “Hãy trở nên hoàn 
thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” Mt5:48. (*** 
Bạn có thể làm sai sót và không hoàn hảo vì bản tính yếu 
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đuối con người, nhưng mục tiêu không thể chọn sai lầm. 
Mục tiêu ấy là Chúa) 
 
Ân Huệ Khởi Đầu 
 
Bạn không thể bắt đầu đến với Chúa mà không có ân huệ 
khởi đầu của kinh nghiệm cầu nguyện. Bạn không đến với 
Chúa Giêsu nhiều như Ngài đến với bạn. Chúng ta gọi ân 
huệ khởi đầu này là Phép Dìm trong Thánh Thần. Bạn sẽ 
nghe về điều này ở bài học kế tiếp, và nếu bạn muốn Chúa 
Giêsu là Chúa của bạn, bạn sẽ được đặt tay cầu nguyện để 
nhận Phép Dìm trong Thánh Thần. (*** Phép Dìm trong 
Thánh Thần không phải là một bí tích, nhưng có liên quan 
tới bí tích Rửa tội và Thêm sức, giúp khơi dậy các ơn và các 
đặc sủng của Chúa Thánh Thần). 
 
Một Con Đường Mới 
 
Tất cả những sự kiện dường như rất mới mẻ. Thế nhưng, 
khi bạn thấy nhóm cầu nguyện và những người khác đã 
chọn Chúa Giêsu là Chúa của đời sống họ, thì có sự thu hút 
ở nơi họ. Nhiều lần người ta nói: “Tôi muốn được những ơn 
như chị đang có”. Thật sự, họ không có gì cả. Họ không có 
Chúa Giêsu, nhưng là ngược lại, Chúa Giêsu có họ. Họ đã 
đến để thấy rằng Ngài là Chúa và để đời sống được thay đổi 
hoàn toàn bằng việc tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. (*** 
Ân huệ của Thiên Chúa ban cho mỗi người một khác nhau, 
người được ơn này người khác được ơn kia. Muốn được ân 
huệ, cách duy nhất là tìm và sống kết hợp với Đấng làm chủ 
các ân huệ ấy là Chúa Giêsu qua cầu nguyện). 
 
Những Tuần Lễ Sắp Tới 
 
Rất nhiều điều sẽ xảy ra. Một số điều thì lớn lao hơn những 
điều khác. Bạn hãy có lòng quảng đại. Hãy tìm thì sẽ gặp. 
Đầu phục cho Chúa Giêsu những phần của đời sống bạn đã 
bị hư hỏng. Hãy hỏi han Chúa thường xuyên trong ngày xin 
Chúa là Chúa của bạn. Hãy dâng Ngài những nhu cầu của 
bạn. Hãy trung thành tới nhóm cầu nguyện của bạn. Ân huệ 
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ban đầu sẽ không bao lâu là của bạn. (*** Họp nhóm rất 
quan trọng giúp bạn học hỏi và thăng tiến trong đời sống 
mới. Họp nhóm giúp bạn giữ mãi ngọn lửa của Thánh Thần 
và bạn luôn có những người anh em đồng hành giúp đỡ, 
nâng bạn dậy khi bạn sa ngã). 
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 2: 
ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA CỦA BẠN 
 
Lãnh nhận Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ thấy rõ 
được Chúa Giêsu là Chúa. Qua toàn bộ sách Tông đồ Công 
vụ, họ giảng dạy, giải thích, và sống quyền làm Chúa của 
Chúa Giêsu. Sáu bài đọc Kinh Thánh đầu tiên được trích từ 
sách Công vụ. Bài Kinh Thánh thứ bảy là bài ca Phép rửa 
tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa (Philip 2:5-11). (*** Khi 
chọn Chúa Giêsu là Chúa của đời sống bạn, bạn sẽ sống 
trong quyền làm Chúa của Chúa. Bạn là hoàng tử, công 
chúa của nước trời. Bạn được chia sẻ quyền năng của Chúa 
và sử dụng quyền năng ấy là các đặc sủng của Thánh 
Thần).  
 
Tuần/Ngày Thứ 1 
 
CV 2:15-36 Thánh Phêrô giải thích Thánh Thần của Lễ Hiện 
Xuống là một ân huệ của Chúa Giêsu là Chúa. Ngài trích dẫn 
lời cầu nguyện của Đavít về lòng tín thác vào Chúa và giải 
thích rằng Chúa Giêsu là Chúa bởi vì là ân huệ của Chúa 
Cha.  
 
C25-26 Hãy nhìn những kết quả của việc đón nhận Chúa – 
bình an, niềm vui và hy vọng. (cầu nguyện: cám ơn bình an, 
niềm vui, hy vọng của Chúa ban) 
 
C27 Không bao giờ Chúa Giêsu bỏ rơi bạn cho các thế lực 
huỷ diệt đời sống. (cầu nguyện: tin vào tình yêu và quyền 
năng của Chúa) 
 
C28 Trái lại, Chúa Giêsu dẫn bạn trên đường ngay nẻo 
chính. (cầu nguyện: vững tin bước theo con đường của 
Chúa) 
 
C29-31 Đavít đưa ra một loại và một lời tiên tri về Đấng sẽ 
phải đến. Với bạn, tất cả những điều này đã thành sự thật 
trong Chúa Giêsu phục sinh. (cầu nguyện: chúc tụng Chúa 
Giêsu phục sinh trong đời sống bạn) 
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C32 Chúa Giêsu phục sinh có thể trở thành Chúa của bạn 
qua những chứng từ mà bạn đã nghe. (cầu nguyện: xin 
mạnh dạn là chứng nhân cho Chúa) 
 
C33 Những gì Chúa Giêsu nhận từ Chúa Cha, Ngài đổ xuống 
trên bạn khi bạn đón nhận quyền làm Chúa của Ngài. (cầu 
nguyện: đón nhận và dùng ân huệ Chúa ban để phục vụ) 
 
Tuần/Ngày Thứ 2 
 
CV4:23-30 Các tông đồ thường xuyên kinh nghiệm những 
chiến thắng ngay cả trên những giới lãnh đạo đầy quyền uy. 
Được ra khỏi tù, họ công khai loan truyền quyền năng về 
quyền làm Chúa của Chúa Giêsu.  
 
C24 Bạn có thấy rõ rằng những chiến thắng và thành công 
của bạn thực sự là do quyền năng chăm sóc của Chúa cho 
bạn không? (cầu nguyện: xin quy hướng những chiến thắng, 
thành công của bạn về Chúa) 
 
C25-26 Bạn có thấy hoang mang và bực bội hậu quả từ việc 
từ chối đón nhận Chúa Giêsu là Chúa không? (cầu nguyện: 
xin Chúa giải thoát khỏi những hoang mang, lo sợ) 
 
C27 Bạn có thấy sự hư vô của quyền lực thế gian và những 
phương thế thành công của thế giới không? (cầu nguyện: 
xin biết tìm kiếm những gì tồn tại đời đời) 
 
C28 Bạn có nắm bắt được rằng ngay cả khi bạn cố đi ngược 
lại với Thiên Chúa, chương trình của Ngài vẫn mang tới 
thành công? (cầu nguyện: đầu phục vâng theo các chương 
trình của Chúa) 
 
C29 Bạn có thấy được Chúa Giêsu là Đấng bảo vệ đích thực 
của bạn trước những kẻ có ý ám hại bạn không? (cầu 
nguyện: tin vào sự che chở của Chúa Giêsu) 
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C30 Bạn có tin rằng nếu cần Chúa Giêsu sẽ làm những kỳ 
công cho bạn không? (cầu nguyện: nhận ra và cám ơn 
những kỳ công Chúa đã làm trên cuộc đời) 
 
Tuần/Ngày Thứ 3 
 
CV11:19-26 Lúc đầu, các tông đồ chứng kiến quyền làm 
Chúa của Chúa Giêsu chỉ riêng cho dân Dothái. Dần dần, họ 
bắt đầu giải thích mầu nhiệm này đến cho dân ngoại. Ngay 
cả thiếu sự chuẩn bị toàn bộ của Cựu ước, các dân ngoại 
mau chóng đón nhận Chúa Giêsu là Chúa. (*** Việc rao 
giảng, làm chứng phải mở rộng đến với cả những người 
chưa tin nhận Chúa) 
 
C19 Bạn có bao giờ thấy Chúa lấy sự lành ra khỏi sự dữ 
không? Sự bách hại đã khiến tin mừng được lan xa và rộng 
rãi. (cầu nguyện: tin tưởng Chúa không làm mọi điều vô ích) 
 
C20 Thông điệp cho bạn và cho những người Hy lạp thì 
giống nhau. Chúa Giêsu là Chúa. Đó là Tin Mừng. (cầu 
nguyện: tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa của bạn) 
 
C21 Bàn tay Chúa luôn ở với bạn khi bạn tin và kinh nghiệm 
sự hoán cải trở về. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã thức tỉnh 
và kêu gọi bạn trở về). 
 
C22 Bạn sẽ nhận được nhiều trợ giúp trong những ngày này. 
Một số người sẽ giúp bạn về những căn bản giáo huấn, 
người khác như Barnabas sẽ mang lại sự khích lệ. (cầu 
nguyện: luôn trung thành và hiệp nhất với anh chị em trong 
nhóm) 
 
C23 Quyết tâm vững chắc và bền bỉ của bạn cho quyền làm 
Chúa của Chúa Giêsu là một điểm quan trọng. (cầu nguyện: 
cương quyết và bền đỗ theo Chúa) 
 
C24 Bạn sẽ là một trong số đông những người thuộc về 
Chúa. (cầu nguyện: cám ơn và xin thuộc về Chúa) 
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C25 Sau những hướng dẫn khởi đầu, bạn cần thêm một thời 
gian dài được dạy dỗ, dẫn dắt liên tục. (cầu nguyện: kiên trì 
và xin Chúa soi sáng, dẫn dắt) 
 
Tuần/Ngày Thứ 4  
 
CV13:44-49 Việc bạn hoàn toàn trở về với Chúa không 
được sẵn sàng chấp nhận bởi những người bạn. Một số 
không chấp nhận quyết định của bạn. Một số khác thì trở 
nên ghen tương và giận dữ. Bạn cần phải tiếp tục vui mừng 
trong kho tàng diễm phúc của bạn. (*** Một số bạn bè chưa 
sẵn sàng đón nhận những thay đổi lớn lao nơi bạn vì bạn 
không còn giống lúc xưa. Có người thì ghen tức thậm chí 
chê cười, cho bạn là đạo đức giả... Thế nhưng, bạn hãy cầu 
nguyện cho họ, vững lòng theo Chúa và xin cho họ cũng 
được Chúa biến đổi) 
 
C44 “Tất cả thành phố” có thể tượng trưng cho tất cả tài 
năng và thời giờ của bạn. Quyết tâm theo Chúa của bạn 
phải là hoàn toàn. (cầu nguyện: tận hiến tài năng, thời giờ, 
phương tiện để làm vinh danh Chúa) 
 
C45 Đừng ngạc nhiên bởi những phản ứng bạn kinh nghiệm 
từ những người khác, bởi vì giờ đây bạn hoàn toàn thuộc về 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: vững tin vào Chúa không bị chi 
phối bởi những phản ứng tiêu cực bên ngoài) 
 
C46 Đừng để những chỉ trích bất lợi này cản trở bạn trong 
mọi cách. Hãy tiếp tục bước đi không sợ hãi. (cầu nguyện: 
xin bình an, niềm vui của Chúa và quyết tâm) 
 
C47 Bạn chỉ biết có một chân lý. Trước kia bạn ở trong bóng 
tối nhưng nay Chúa Giêsu là ánh sáng của đời sống bạn. 
(cầu nguyện: cám ơn sự giải thoát của Chúa Giêsu, chúc 
tụng Danh Chúa Giêsu uy quyền) 
 
C48 Thay vì sợ hãi, hãy vui mừng trong Chúa và đáp lại Lời 
Chúa. (cầu nguyện: nhanh chóng nhận ra và đáp trả lời 
Chúa) 
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C49 Bạn sẽ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để mang Tin 
Mừng cho người khác, ngay cả cho những người chỉ trích 
bạn. (cầu nguyện: Xin mạnh dạn chia sẻ câu chuyện trở về, 
câu chuyện gặp gỡ Chúa Giêsu của bạn cho người khác). 
 
Tuần/Ngày Thứ 5 
 
CV 19:13-19 Quyền năng của Chúa Giêsu xua đuổi các 
quyền lực của tà đạo và ma thuật (quyền năng bóng tối) 
thường diễn qua lại như những vị thần sai lạc. Những tay 
phù thuỷ Do thái thấy quyền năng của Phaolô thì cũng kêu 
danh Chúa Giêsu (với mục đích khác). Họ đã thất bại bởi vì 
Chúa Giêsu chỉ ở ngoài môi miệng của họ. Họ không bao giờ 
hoàn toàn đầu phục con người họ cho quyền làm Chúa của 
Chúa Giêsu trên họ. (*** Quyền năng của bóng tối có thể 
làm những điềm thiêng, dấu lạ nhưng luôn bí ẩn và không 
mang lại bình an, chữa lành tâm linh đích thực. Quyền năng 
của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn và xua đuổi được mọi quyền 
lực của bóng tối). 
 
C13 Kêu cầu danh Chúa Giêsu thôi chưa đủ. Bạn chỉ được 
chia sẻ quyền năng của Ngài khi Ngài trở thành Chúa và 
Đấng Cứu độ của bạn. (cầu nguyện: tuyên xưng Chúa Giêsu 
là Chúa, Đấng Cứu độ của bạn) 
 
C14-15 Việc bạn đón nhận Chúa Giêsu là Chúa kết hợp bạn 
thật mật thiết đến nỗi Chúa Giêsu xem bạn như là một 
người của chính Chúa vậy. (cầu nguyện: cám ơn sự đón 
nhận của Chúa Giêsu). 
 
C16 Bạn sẽ không bị những quyền năng của sự dữ chế ngự, 
nhưng bạn sẽ chiến thắng chúng. (cầu nguyện: tin vào 
quyền năng của Chúa). 
 
C17 Sự chiến thắng của bạn trong danh Chúa Giêsu sẽ loan 
đi một thông điệp và Chúa Giêsu sẽ được tôn vinh. (cầu 
nguyện: chúc tụng Chúa Giêsu) 
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C18 Nếu bạn đã từng dính líu với quyền năng tà đạo và ma 
thuật thì hãy thành tâm xưng thú những tội lỗi này và từ bỏ 
dứt khoát những hành vi ấy. (cầu nguyện: tuyên xưng từ 
bỏ, xin Chúa giải thoát) 
 
C19 Bạn phải quét dọn sạch sẽ căn nhà của bạn, loại bỏ 
những sách vở, đồ vật không thuộc về quyền làm Chúa của 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin Máu thánh Chúa tẩy rửa tâm 
hồn, và quyết tâm vứt bỏ những gì thuộc về bóng tối). 
 
Tuần/Ngày Thứ 6 
 
CV20:17-27 Khi nói với các thầy thượng tế, Thánh Phaolô 
nhắc lại những giáo lý căn bản của ngài. Ngài còn nhắc nhở 
họ về cách sống. Cả hai việc rao giảng và đời sống của ngài 
tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. (*** Việc đón nhận Chúa 
Giêsu là Chúa phải chứng minh qua lời nói và việc làm). 
 
C18 Bạn không thể nói về Chúa Giêsu là Chúa trừ khi bạn 
trước hết sống theo quyền làm Chúa của ngài trên đời sống 
bạn. (cầu nguyện: quyết tâm sống dưới quyền làm Chúa của 
Chúa Giêsu) 
 
C20 Bạn không thể làm loảng thông điệp mà bạn phải hoàn 
toàn sống theo Lời Chúa. (cầu nguyện: quyết tâm đọc, và 
sống Lời Chúa) 
 
C21 Bạn phải sám hối về quá khứ và đặt tương lai dưới 
quyền thống trị của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: sám hối lỗi 
lầm và tín thác tương lai cho Chúa Giêsu) 
 
C22-23 Mặc dù bạn không biết được những gì sẽ xảy ra 
trước mặt, nhưng Thánh Thần luôn chuẩn bị cho bạn về 
tương lai. (cầu nguyện: tin tưởng sự hướng dẫn của Thánh 
Thần) 
 
C24 Chúa Giêsu phải đến trước hết. Bạn sẽ thấy quyền lực 
và điạ vị thế gian đang qua đi. Hãy cố gắng để hoàn thành 
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sứ vụ của Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin được sức mạnh để 
buông thả quyền lực và địa vị thế gian) 
 
C25 Hạnh phúc sẽ thuộc về bạn nếu bạn có thể nói được: 
“Tôi không bao giờ thu hẹp việc loan báo... toàn thể ý định 
của Thiên Chúa”. (cầu nguyện: kiên trì và giữ đều đặn việc 
loan báo tin mừng của Chúa)  
 
Tuần/Ngày Thứ 7 
 
Philiphê 2:5-11 Toàn bộ giáo huấn về Chúa Giêsu là Chúa 
được công bố cách trọn vẹn và thi vị qua bài ca này được 
dùng trong nghi thức Phép Rửa của Kitô hữu. Những bài nói 
mở đầu nàynhằm giúp khai mở toàn bộ các quyền năng của 
Phép Rửa. (*** Khi đón nhận Chúa Giêsu là Chúa và để lãnh 
nhận Phép dìm trong Thánh Thần, bạn cần cởi bỏ mọi ràng 
buộc đen tối đang ngăn cản, giam hãm quyền năng của 
Thiên Chúa nơi bạn) 
 
C5 Phép Dìm trong Thánh Thần biến đổi toàn bộ thái độ của 
bạn. (cầu nguyện: sẵn sàng đón nhận được thay đổi) 
 
C6 Bạn không được bám víu vào ưu thế và quyền hành. (cầu 
nguyện: xin hoàn toàn trút bỏ tất cả) 
 
C7 Bạn được kêu gọi một sự “trút bỏ” và “đầu phục” con 
người của bạn. (cầu nguyện: xin đầu phục, quy hàng Chúa) 
 
C8 Trong tất cả mọi chọn lựa, bạn cần vâng phục thánh ý 
Chúa dành cho bạn. (cầu nguyện: tìm kiếm và vâng phục 
thánh ý Chúa) 
 
C9 Khi trung thành với Chúa Giêsu, bạn sẽ thấy được quyền 
năng ca ngợi Chúa nâng bạn lên cao xa hơn bạn có thể tự 
mình làm được. (cầu nguyện: xin biết ca ngợi Chúa mỗi 
ngày) 
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C10 Phẩm giá cao trọng nhất của bạn là quỳ gối quy phục 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: khiêm nhường, can đảm quy phục 
Chúa) 
 
C11 Ơn huệ hằng ngày của bạn là để tuyên xưng Chúa 
Giêsu là Chúa. (cầu nguyện: tuyên xưng Chúa là Chúa mỗi 
ngày) 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 35

 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 3:  
PHÉP DÌM TRONG CHÚA THÁNH THẦN 
(Những hiệu quả chính yếu của Phép Dìm) 
 
HÃY HIỂU BIẾT VÀ TÌM KIẾM 
 
Những cuốn sách về “làm sao biết được phải làm những gì” 
(ở ngoài đời) thì rất nhiều. Sự khéo léo tài tình được khai 
thác bởi thầy cô để chỉ cho người mới vào nghề những cách 
nhanh nhất để đạt hiệu quả tốt. 
 
Nhận biết điều Thần Khí muốn trong bạn là cách nhanh 
chóng và có hiệu quả để cảm nghiệm phép dìm trong Thánh 
Thần. Sau khi hiểu được sự đụng chạm của Thần Khí nơi 
bạn, bạn phải tìm kiếm, nghiên cứu và học hỏi. 
 
Làm Sao Chúng Ta Biết Được? 
 
Chúng ta biết được những hiệu quả của phép dìm trong 
Thánh Thần từ hàng ngàn ngàn những câu chuyện làm 
chứng của người khác. Mỗi câu chuyện có nét độc đáo và 
riêng biệt, thế nhưng khi gom tất cả những câu chuyện lại 
thì thấy rằng những ân huệ đều đến từ việc nhận phép dìm 
trong Thánh Thần. (*** Hiệu quả của phép dìm trong Thánh 
Thần như cảm nhận được sự hiện diện, quyền năng mạnh 
mẽ của Thiên Chúa, được tràn ngập bình ban, yêu thương, 
niềm vui, được chữa lành, được giải thoát, được hoán cải, có 
các đặc sủng...) 
 
Những Hiệu Quả của Phép Dìm trong Thánh Thần  
 
Vì sẽ có 2 bài nói về “cầu nguyện tiếng lạ” là một trong 
những hiệu quả chính yếu của Phép Dìm trong Thánh Thần 
được bỏ qua trong phần này. 
 
1) Biết Chúa Giêsu 
Ân huệ đầu tiên được tất cả mọi người công nhận là bắt đầu 
biết về Chúa Giêsu. (*** Mặc dù bạn đã biết Chúa Giêsu 
trước đây nhưng chỉ trên đức tin và lý thuyết, khi nhận Phép 
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Dìm trong Thánh Thần bạn mới cảm nghiệm được rõ ràng 
và nhận ra sự sống động của Chúa Giêsu). Ngài là Nhân vật 
lịch sử. Ngài đã sống trên mặt đất từ xa xưa. Ngài là Thiên 
Chúa. Đó là sự hiểu biết về Chúa Giêsu. 
 
Thánh Thần muốn bạn biết Chúa Giêsu như bạn biết những 
người mà bạn đã gặp. Thánh Phaolô, khi bắt đầu cuộc hành 
trình đến Đamát (Cv 9:1-2), đã biết được Chúa Giêsu. Sự 
hiểu biết bằng trí khôn con người đã dẫn ngài đến việc bách 
hại người Kitô giáo. Dọc đường, Chúa Giêsu hiện ra với 
Phaolô (Cv 9:3-6). Từ đó ngài bắt đầu biết Chúa Giêsu là 
một Người đang sống và đã phục sinh. Kinh nghiệm hiểu 
biết này đã hoán cải Phaolô. 
 
Phép Dìm trong Thánh Thần làm một kinh nghiệm hoán cải, 
giây phút khi bạn gặp Chúa Giêsu thì mọi sự đều biến đổi. 
(*** Không ai gặp gỡ Chúa Giêsu đích thực mà không có gì 
được thay đổi nơi mình). 
 
2) Đời Sống Hoán Cải 
Nói một cách khác bạn đã thay đổi. Bạn không thể gặp Chúa 
Giêsu mà vẫn không thay đổi gì (vũ như cẩn = vẫn như cũ). 
Người đổi mới bạn. Đối với một số người, biến đổi là đi từ 
đời sống tội lỗi đến đời sống tốt lành. Nhưng với một số 
người khác, ân huệ này mang họ từ đời sống tốt lành đến 
một đời sống nhiệt thành và hăng say trung thành. 
 
a) Từ Tội Lỗi Đến Tốt Lành 
Quá khứ đời sống của bạn có thể đầy tội lỗi. Quá khứ không 
là vấn đề. Phép Dìm trong Thánh Thần, giây phút của hoán 
cải, sẽ chuyển bạn từ tội lỗi tới tốt lành. Thế nhưng, bạn 
phải thực sự muốn điều đó xảy ra, có nghĩa là bạn thấy tội 
lỗi theo đúng ý nghĩa đích thực của nó, chính là sự tối tăm 
và hoang mang.  
Bạn có thể có một tư tưởng sai lầm là tội là thú vui và một 
lương tâm cho phép bạn làm mọi sự bạn muốn là điều lý 
tưởng. Người ta tự nhiên thích làm điều gì hài lòng họ. Họ 
không muốn cảm thấy tội lỗi. Họ tưởng tượng sai lầm rằng 
một “Kinh nghiệm hoán cải” nghĩa là “chẳng có thích thú” và 
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“cảm thấy tội lỗi”. (*** Người ta nghĩ thế vì chưa nghiệm 
được tình thương và lòng thương xót của Chúa).  
 
Tội lỗi thực sự là sự nô lệ, nghiện ngập, tù đày và trói buộc. 
Nếu được nuông chiều quá lâu, nó sẽ phá huỷ mọi sự – hôn 
nhân, nghề nghiệp, sức khỏe, và tất cả sự liện hệ – dẫn tới 
sự cô độc và ích kỷ. Kinh nghiệm hoán cải của bạn, Phép 
Dìm trong Thánh Thần, sẽ cho phép bạn trở nên “tất cả 
những gì bạn có thể trở thành”. Giải thoát bạn khỏi mọi 
xiềng xích, để bạn có thể bước đi hay chạy trên bất cứ con 
đường nào bạn được mời gọi đi tới. 
 
b) Từ Tốt Lành Đến Nhiệt Thành 
Bạn có thể biết “về Chúa Giêsu” và ngay cả dẫn đến một đời 
sống tốt với tất cả mọi sự trong trật tự ổn định. Kinh nghiệm 
hoán cải của bạn sẽ dẫn bạn tới một thế giới mới (trong 
Chúa). Những sinh hoạt tôn giáo sẽ không còn là thói quen 
hay buồn tẻ nhưng sẽ dẫn đến sự nhiệt thành đặc biệt. 
Những kinh nghiệm cầu nguyện khởi đầu của bạn về Chúa 
Giêsu sẽ gia tăng và sinh sôi gấp nhiều lần. Bạn sẽ thấy 
được những cơ hội mới để phục vụ. Bạn sẽ càng ý thức hơn 
về tội lỗi do sự bỏ xót và thiếu sự nhạy cảm đối với những 
tác động của Chúa (thường được gọi là “ơn linh ứng”). 
 
Bạn sẽ thấy một số tội không dễ phát hiện cần được đụng 
chạm đến. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn xét đoán người khác, 
không tha thứ, lười biếng tâm linh và bỏ qua nhiều cơ hội ca 
ngợi và phụng sự Chúa. Bạn sẽ không ngã lòng do sự hiểu 
biết mới này. Bạn sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa biến 
đổi bạn hoàn toàn trở thành một tạo vật mới. 
 
3) Những an ủi trong cầu nguyện  
Trước kia, sự cầu nguyện của bạn thường là công việc đầy 
khó khăn. Bạn vui mừng mỗi khi cầu nguyện chấm dứt để 
bạn trở về với thế giới trần tục. Bây giờ, cầu nguyện trở nên 
dễ dàng, tràn ngập những cảm giác sâu thẳm mà bạn chưa 
bao giờ kinh nghiệm qua. (*** Nhờ có Thần Khí giúp bạn 
cầu nguyện, và qua ơn cầu nguyện tiếng lạ bạn không cần 
dùng tới đầu óc khiến bạn bớt cảm thấy mệt mỏi.) Có nhiều 
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lúc bạn nhận được ơn nước mắt hay cảm nhận tràn ngập sự 
hiện diện của Thiên Chúa. Lúc khác, bạn có được những tư 
tưởng tuyệt đẹp về Thiên Chúa và cảm thấy như một thi sĩ 
tâm linh (*** hay ca sĩ tâm linh nữa). Hay, bạn sẽ kinh 
nghiệm những hình ảnh trong tâm trí khi Thần Khí đụng 
chạm đến sự tưởng tượng của bạn. Bạn đang nhận được 
những ơn cầu nguyện khởi đầu. 
 
Những ơn huệ này thật giá trị, bạn muốn nắm giữ lấy 
chúng. Khi bạn rộng lượng trong thời giờ cầu nguyện (bằng 
tham dự các buổi họp cầu nguyện và bằng cầu nguyện riêng 
tư hàng ngày), bạn sẽ thấy ân huệ trở nên càng bền vững 
hơn và chính bạn càng quen hơn để đón nhận. 
 
Chúa Giêsu Là Chúa 
 
Ba ân huệ đầu tiên này của Thần Khí có một mục đích, đó là 
Chúa Giêsu trở nên Chúa của đời sống bạn. Nhờ sự chết và 
sự sống lại của Người, Người đã trở nên Thiên Chúa của mọi 
lịch sử. Còn bạn thì được tự do. Bạn có thể chọn thờ phượng 
bất cứ ai (ngay cả chính bạn) hay bất cứ điều gì (như tiền 
của, thú vui, quyền lực, danh vọng). Khi biết Chúa Giêsu, 
kinh nghiệm sự hoán cải và những an ủi trong cầu nguyện là 
cách Thần Khí chuyển bạn đến một sự chọn lựa rõ ràng. Kể 
từ nay, chỉ có Chúa Giêsu là Chúa của đời sống bạn.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 3: 
PHÉP DÌM TRONG CHÚA THÁNH THẦN 
(Những hiệu quả chính yếu của Phép Dìm) 
 
Để việc sự dụng Kinh Thánh ở giai đoạn đầu được dễ dàng, 
tất cả các bài đọc được lấy từ phúc âm thánh Mátthêu. 
 
Tuần/Ngày Thứ 1 
Mátthêu 3:1-12 Trong tất cả bốn cuốn Phúc âm, Gioan 
Tẩy Giả tiên báo rằng Đấng sẽ đến sau với quyền năng 
mạnh mẽ hơn bởi vì Người sẽ làm phép rửa trong Thánh 
Thần. 
 
C2 Bạn không đòi hỏi phải cải cách, thay đổi chỉ vì những lý 
do kỷ luật. Bạn cần phải thay đổi để sẵn sàng đón nhận 
Nước trời. (cầu nguyện: tin và sẵn sàng thay đổi để Chúa 
đến) 
 
C3 Những người hướng dẫn bạn xem như Gioan, họ chuẩn 
bị bạn cho Chúa Giêsu đến. (cầu nguyện: khao khát mong 
Chúa đến). 
 
C4 Sự trung thành và tốt lành của họ là dấu chỉ mà bạn cần 
lắng nghe những thông điệp của họ. (cầu nguyện: chỉ nhìn 
những điểm tốt nơi họ và khiêm nhường lắng nghe). 
 
C5-6 Bạn sẽ thấy nhiều người khác cũng đã kéo đến để 
nghe sự giảng dạy vê ân huệ Lễ Hiện Xuống này. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa và đồng tâm, hiệp nhất với anh chị 
em khác). 
 
C7-8 Bạn phải bỏ đi những yếu tố trong đời sống bạn không 
phù hợp với sự giảng dạy của Kinh Thánh. (cầu nguyện: xin 
Chúa soi sáng nhận ra và quyết tâm từ bỏ) 
 
C9-10 Điều này có thể đòi hỏi cần nhổ rễ những sự nghiện 
ngập và thói quen đã có từ lâu. (cầu nguyện: xin Chúa giúp 
sức mạnh từ bỏ) 
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C11 Những cố gắng của bạn chuẩn bị cho ân huệ. Thánh 
Thần sẽ được bạn cho bạn từ trên cao. (cầu nguyện: khát 
khao, chờ mong đón nhận Thánh Thần). 
 
Tuần/Ngày Thứ 2 
Mátthêu 6:5-15 Được Dìm trong Thánh Thần, bạn sẽ vui 
mừng trong ân huệ cầu nguyện. Chúa Giêsu sẽ nói cho bạn 
biết cách dùng ân huệ này cho đúng. 
 
C5 Bạn phải có ý định trong sạch trong việc sử dụng ân huệ 
của bạn. Bạn không tìm để rồi được nổi danh. (cầu nguyện: 
xin ơn khiêm nhường và ý hướng trong sạch) 
 
C6 Bạn phải tìm nơi thích hợp cho việc cầu nguyện cá nhân. 
Ơn cầu nguyện của bạn phải luôn dẫn bạn đến Chúa Cha. 
(cầu nguyện: nhận ra Cha, dành thời giờ cầu nguyện với 
Cha). 
 
C7-8 Trong cầu nguyện của bạn, bạn sẽ nói ít hơn và sẽ 
kinh nghiệm về Cha nhiều hơn. (cầu nguyện: xin ơn lắng 
nghe Cha, sự dạy bảo của Cha). 
 
C9-13 Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo, chỉ cho bạn 
phương hướng mà sự cầu nguyện của bạn phải tiến tới. (cầu 
nguyện: cầu nguyện theo từng câu của Kinh Lạy Cha). 
 
C14-15 Tha thứ cho người khác là cách duy nhất để bạn 
được lớn lên trong ơn cầu nguyện của bạn. (cầu nguyện: tha 
thứ và cầu nguyện cho người bạn cần tha thứ cho họ). 
 
Tuần/Ngày Thứ 3 
Mátthêu 11:25-30 Lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu 
với Chúa Cha đã tỏ ra cho chúng ta biết. Nhờ Phép Dìm 
trong Thánh Thần, Ngài ban cho bạn mối liên hệ của chính 
Ngài với Chúa Cha. Trong ân huệ này, tất cả được tỏ ra cho 
bạn. 
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C25 Hãy để lời cầu nguyện của bạn được tràn đầy lời ca 
ngợi, một điều bạn cần được học hỏi từ nhóm cầu nguyện. 
(cầu nguyện: ca ngợi, chúc tụng Chúa) 
 
C26 Trong cầu nguyện của bạn, Chúa Cha muốn mạc khải 
tất cả mọi mầu nhiệm tình yêu của Người cho Chúa Giêsu. 
(cầu nguyện: cám ơn Cha, xin cảm nghiệm được tình yêu 
Chúa Cha và Chúa con). 
 
C27 Qua ơn cầu nguyện của bạn, bạn bước vào những kinh 
nghiệm của Chúa Giêsu với Chúa Cha. (cầu nguyện: xin cảm 
nghiệm sự gần gũi với Cha). 
 
C28 Đến với Chúa Giêsu để nhận ân huệ này. Đừng mang 
gánh nặng của bạn mà không để cho Thần Khí đổi mới. (cầu 
nguyện: đầu phục, tin tưởng vào Chúa). 
 
C29 Trong cầu nguyện, bạn nhận lấy ách của Chúa Giêsu 
(các trách nhiệm trong đời sống). (cầu nguyện: dâng mọi 
trách nhiệm cho Chúa). 
 
C30 Những gồng gánh mà Chúa Giêsu đặt trên bạn (trái với 
điều thế gian mang đến cho bạn) thì êm ái và nhẹ nhàng. 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu). 
 
Tuần/Ngày Thứ 4 
Mátthêu 17:1-8 Đi lên núi với Chúa Giêsu là hình ảnh Kinh 
Thánh về ân huệ cầu nguyện. Những sự chia trí của thế gian 
cần phải bỏ qua một bên và cân có những cố gắng lớn để 
leo lên tới Chúa. 
 
C1 Chính Chúa Giêsu mời bạn cách riêng tư đến và cầu 
nguyện với Ngài. (cầu nguyện: đón nhận lời mời gọi của 
Chúa). 
 
C2 Phần thưởng của bạn là thấy được những sự kỳ diệu lớn 
lao của cầu nguyện. (cầu nguyện: khao khát thấy được). 
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C3 Bạn cũng được đến để biết những người bạn của Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: liên kết, hiệp nhất với anh em). 
 
C5 Bạn sẽ kinh nghiệm Chúa Cha và mối liên hệ của Ngài với 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin có mối liên hệ mật thiết với 
Cha). 
 
C6 Có nhiều lúc bạn sẽ được tràn ngập bởi những kinh 
nghiệm cầu nguyện. (cầu nguyện: xin cảm tạ và đón nhận) 
 
C7 Bạn sẽ nghe Chúa Giêsu nói và kinh nghiệm sự trầm tĩnh 
của Ngài. (cầu nguyện: khao khát lắng nghe) 
 
C8 Trong cầu nguyện, bạn luôn giữ đôi mắt bạn vào Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: xin được tập trung vào Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 5 
Mátthêu 21:12-17 Ngôi thánh đường mời gọi chúng ta 
đến cầu nguyện. Tòa nhà thánh thiêng đó tồn tại vì một 
mục đích ấy. Việc thanh tẩy đền thờ cung cấp những hướng 
dẫn căn bản về thái độ của người cầu nguyện. (*** Chúng 
ta cần thanh tẩy trước hết nơi tâm hồn chúng ta là đền thờ 
của Thiên Chúa ngự) 
 
C12 Khi Chúa Giêsu đến với bạn, Người sẽ thanh tẩy bạn 
qua ơn cầu nguyện. (cầu nguyện: xin Máu Cứu Độ Chúa 
thanh tẩy tâm hồn) 
 
C13 Căn nhà của bạn (đời sống của bạn) sẽ chấm dứt không 
còn là nơi của tội lỗi và ích kỷ để trở nên nơi cư ngụ của 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: mời Chúa đến và làm chủ) 
 
C14 Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy mà thôi. Ngài sẽ chữa 
lành bạn trong khi bạn đến với Ngài. (cầu nguyện: ước 
muốn được Chúa chữa lành tâm hồn) 
 
C15 Không có ơn cầu nguyện, bạn sẽ giống như những thầy 
thượng tế chẳng hiểu những tác động bên trong của Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: cám ơn về ơn cầu nguyện Chúa ban). 
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C16 Vì thế, hãy trở nên như trẻ nhỏ trong cầu nguyện của 
bạn, ca ngợi Cha trên trời của bạn. (cầu nguyện: đơn sơ và 
tin tưởng vào Chúa). 
 
C17 Trong cách này, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ từ bỏ và 
rời xa bạn. (cầu nguyện: cậy trông và phó thác nơi Chúa) 
 
Tuần/Ngày Thứ 6 
Mátthêu 22:1-10 Tiệc cưới thường được dùng trong Kinh 
Thánh tượng trưng cho tất cả các ơn cầu nguyện – tình thân 
hữu với Chúa, vui hưởng các quyền năng của Chúa, và 
những kinh nghiệm Nước Trời. 
 
C1 Lời Chúa Giêsu nói với bạn trong cầu nguyện thì dễ hiểu 
như các dụ ngôn của Người. (cầu nguyện: cám ơn tình 
thương của Chúa) 
 
C2 Sự cầu nguyện của bạn phải là một kinh nghiệm vui tươi 
về tình thân hữu với Chúa. (cầu nguyện: cảm nghiệm Chúa 
như một người bạn thân). 
 
C3 Trước kia, bạn chẳng thích thú gì trước sự mời gọi của 
Chúa Giêsu đến với cầu nguyện. (cầu nguyện: vui mừng đáp 
trả lời mời gọi). 
 
C4 Thiên Chúa không nản lòng nhưng tiếp tục mời gọi bạn. 
(cầu nguyện: cám ơn sự nhẫn nại của Chúa) 
 
C5-6 Bạn có thể sẽ trở nên mệt mỏi và thậm chí tức giận với 
nhiều lời mời gọi của Chúa. (cầu nguyện: xin lỗi và sám hối). 
 
C9 Ngài sẽ tiếp tục mời gọi bạn cho tới khi bạn đón nhận. 
(cầu nguyện: cám ơn sự trung thành của Chúa). 
 
C10 Khi đã đón nhận lời mời gọi, giờ đây bạn nhận ra được 
nhiều người khác Chúa quy tụ để cùng hát bài ca ngợi của 
Ngài. (cầu nguyện: giơ tay lên ca ngợi Chúa) 
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Tuần/Ngày Thứ 7 
Mátthêu 25:1-13 Dụ ngôn 10 cô trinh nữ này tượng trưng 
cho sự cộng tác cần thiết và những phần thưởng trung 
thành cho ân huệ cầu nguyện. 
 
C1 Tất cả 10 cô trinh nữ đều sùng đạo và có ít nhiều quan 
tâm trong việc chờ đón Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin được 
tỉnh thức) 
 
C2 Bạn chỉ thành công chờ đón Chúa Giêsu nếu bạn biết 
rằng Ngài là Chúa và chỉ trong Ngài mới có sự thành đạt của 
bạn. (cầu nguyện: nhận ra lợi ích khi có Chúa Giêsu) 
 
C4 Để nắm bắt được điều này, bạn cần dùng đến mọi 
phương tiện cần thiết để bảo vệ mối quan hệ của bạn với 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: có mối quan hệ mật thiết với 
Chúa) 
 
C5 Những đòi hỏi bình thường của cuộc sống như sự cần 
thiết của việc ăn ngủ không làm ngăn cản việc sẵn sàng của 
bạn đón Chúa đến. (cầu nguyện: nhận ra những gì vượt quá 
mức bình thường đang ngăn cản việc Chúa đến với bạn). 
 
C6 Lời mời gọi cầu nguyện được ban cho bạn và cho mọi 
người. (cầu nguyện: hiệp nhất trong cầu nguyện) 
 
C7-8 Với trái tim hoàn toàn tìm kiếm Chúa Giêsu, bạn sẽ 
không cho phép điều gì ngăn cản hay làm tiêu tan ơn gọi 
của bạn. (cầu nguyện: loại bỏ những gì đang ngăn cản bạn 
cầu nguyện) 
 
C10 Trung thành trong giờ cầu nguyện dẫn bạn đến sự gặp 
gỡ và ở trong Chúa Giêsu. (cầu nguyện: quyết tâm dành giờ 
riêng cho cầu nguyện mỗi ngày) 
 
C13 Hãy sẵn sàng cầu nguyện luôn. Lời mời gọi gặp gỡ Chúa 
Giêsu đến ở mọi lúc ban ngày hay ban đêm. (cầu nguyện: 
luôn luôn có trái tim cầu nguyện kể cả lúc làm việc). 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 4:  
PHÉP DÌM TRONG CHÚA THÁNH THẦN 
(Những hiệu quả phụ thuộc của Phép Dìm) 
 
Ơn Chính Yếu Và Phụ Thuộc 
 
Có thể bạn đã được cầu nguyện để được dìm trong Thánh 
Thần, thế nhưng chưa thực sự kinh nghiệm (hay nhận ra 
mình đã được kinh nghiệm) về bất cứ điều gì được gọi là 
những quyền năng chính yếu của Phép Dìm trong Thánh 
Thần. Mặc dù những hiệu quả chính yếu không phải là 
những ân huệ trước tiên nhận được hay cảm nghiệm được. 
Thánh Thần có thể đã bắt đầu công việc của Ngài nơi bạn 
qua những hiệu quả phụ thuộc. Khi đã đầu phục cho những 
hiệu quả này, thì bạn chuẩn bị cho quyền năng toàn diện 
của những sự tỏ lộ chính yếu của Chúa. (*** Chúa làm việc 
nơi mỗi người cách khác nhau, bạn không nên so sánh giữa 
người này với người khác như hỏi tại sao tôi không được ơn 
này trước. Bạn hãy tin tưởng và chờ đợi chương trình của 
Chúa cho bạn) 
 
Nhận Biết và Cộng Tác 
 
Điều quan trọng là bạn cần biết tất cả những hiệu quả 
(chính yếu và phụ thuộc), bởi vì không ai có thể đoán trước 
Thánh Thần sẽ bắt đầu từ đâu. (*** Gió Thánh Thần muốn 
thổi đâu thì thổi, phần bạn, bạn hãy sẵn sàng). Đồng thời, 
bạn có thể chỉ nhận được một số hiệu quả nhưng như cảm 
thấy mình đã nhận được tất cả các hiệu quả của phép dìm. 
Từ đó, sự cộng tác của bạn bị thiếu xót khiến bạn ngưng 
việc tìm kiếm và ao ước xin tất cả những hiệu quả. (*** Một 
số người nhận được những hiệu quả thấy rõ ở bên ngoài sau 
khi nhận Phép Dìm trong Thánh Thần, nhưng người khác lại 
chẳng cảm thấy gì. Bạn đừng thất vọng cho rằng mình chưa 
được ơn. Bạn đã nhận được Thánh Thần rồi, và Ngài sẽ làm 
việc nơi bạn vào đúng thời điểm Ngài muốn. Hãy luôn khao 
khát tìm kiếm ân huệ của Thánh Thần). 
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Bản Chất Nơi Những Hiệu Quả 
 
Nhìn vào những gì thực sự xảy ra nơi người ta, thì những 
thay đổi sau đây dường như xảy ra nơi mỗi người: 
 
A- Sự Ham Thích đọc Kinh Thánh  
 
Những kinh nghiệm tâm linh và đọc Kinh Thánh đi đôi với 
nhau. Bạn có thể kinh nghiệm về Thiên Chúa trước và sau 
đó mới có ước muốn đọc Kinh Thánh. Hay có thể bạn được 
dẫn dắt tới Kinh Thánh trước, rồi qua việc đọc Kinh Thánh 
đó, bạn bắt đầu thích thú với những cảm nghiệm tâm linh. 
 
Hai điều cần được nói đến. Những kinh nghiệm tâm linh phải 
được nuôi dưỡng bởi việc đọc Kinh Thánh hàng ngày, nếu 
không nó sẽ tăng trưởng rất chậm (*** hoặc có thể dậm 
chân tại chỗ hay chết luôn nếu ngưng kết hợp với Chúa). Kế 
đến, một người không có những kinh nghiệm tâm linh sẽ 
không tìm được ước muốn hay có khả năng đọc Kinh Thánh 
đều đặn.  
 
Đồng thời, một người chỉ quan tâm đến Kinh Thánh theo 
phương diện trí thức thì chưa thực sự “đọc” Kinh Thánh theo 
ý nghĩa của chúng tôi muốn nói. (*** đọc Kinh Thánh để 
cảm nghiệm thì lời Kinh Thánh mới có tác động, mới biến 
đổi đời sống) Phép Rửa của Thánh Thần ban ân huệ cảm 
nghiệm tâm linh, mang theo với ơn ấy một sở thích mạnh 
mẽ và ngay cả khao khát sâu thẳm về Kinh Thánh. Thần Khí 
tác động ở trong bạn cũng chính là Thần Thần đã viết ra 
Kinh Thánh. Những cảm nghiệm bên trong của bạn và lời 
của Ngài ở bên ngoài kiện toàn lẫn nhau. 
 
B- Quyền Năng Trên Các Thói Quen Tội Lỗi 
 
Những thói quen tội lỗi này có thể đã thấm nhập vào xương 
tuỷ và hoàn toàn có tính cách phá huỷ (như những sự 
nghiện ngập nặng nề, những sự có khuynh hướng tự huỷ), 
hay chúng có thể là những tội lỗi tinh vi (hay quên xót) mà 
thường gây nên bệnh dịch cho “những người tốt lành”. 
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Hiển nhiên, Chúa Thánh Thần đối phó trước hết với những 
thói quen có tính cách phá huỷ toàn diện (có phải một bác sĩ 
trước hết cần đối phó với những vấn đề nguy hiểm cho tính 
mạng trước và để lại sau những thắc mắc nhỏ hơn đó sao?). 
Đó là những “câu chuyện hoán cải” của những người ngụp 
lặn trong nghiện ngập, tội ác, cờ bạc, rượu chè v.v..., những 
người tìm được trong Phép Rửa của Thánh Thần quyền năng 
để vượt qua và được giải thoát. Những hiệu quả này thì vô 
cùng hệ trọng một mất một còn. Tiếp tục trong những 
nghiện ngập, tội lỗi đó có thể làm tiêu tan công việc của 
Thánh Thần và ân huệ cảm nghiệm tâm linh.  
 
Sau những việc này, Thánh Thần tiếp tục chiến đấu trên 
từng mô hình tội lỗi. Điều này có thể kéo dài nhiều năm. 
Nhiều thói quen che dấu rất khéo léo khỏi cặp mắt của chính 
bạn. Dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, bạn sẽ từ từ nhìn 
thấy rõ những mô hình này. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn có 
nhiều “điểm đui mù” mà không nhận ra. Đừng nản lòng. 
Tiến trình sẽ tiếp tục cho tới hết đời bạn. Khi Thần Khí cho 
bạn thấy những lỗi lầm của bạn, hãy kiên nhẫn với chính 
mình và thực hành những bước trong khả năng của bạn. 
 
C- Một sự biến đổi cá tính của bạn 
 
Điều này không giống tác động như trận chiến của Thánh 
Thần trên tội lỗi, nhưng rõ ràng cũng na ná như vậy. Cá tính 
của bạn được hình thành bắt nguồn từ nơi gia đình, văn 
hóa, bạn bè và tính tình của bạn (và hàng trăm những yếu 
tố khác nữa). Tất cả những điều này có một sự pha trộn 
giữa cái tốt và cái xấu. Vì thế, cá tính của bạn là một pha 
trộn. Trong ơn huệ thay đổi cá tính này, hãy nhớ đến người 
chủ khôn ngoan (trong Kinh Thánh), ông không sai người 
thợ nhổ cỏ lùng bỏ đi bởi vì họ có thể làm chết cả lúa. 
 
Thánh Thần không muốn bạn phá huỷ cá tính của bạn. Bạn 
là bạn và bạn được tạo nên không để giống một người khác. 
Thánh Thần chiến đấu trên tội lỗi trong đời sống bạn, nhưng 
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không chiến đấu trên cá tính của bạn. Nhiệm vụ của Ngài là 
cứu vớt và cứu sống cá tính của bạn. 
 
Qua nhiều năm, mà bạn không hay biết, Phép Rửa của 
Thánh Thần sẽ uốn nắn và rèn luyện cá tính của bạn. Đừng 
phí quá nhiều giờ nhìn vào chính mình và vào lỗi lầm của 
bạn (*** để rồi mặc cảm hay chán nản). Cá tính của bạn sẽ 
được đổi mới qua việc ở trong sự hiện diện của Chúa, và 
bằng ơn hoàn toàn nhân từ đối với người khác.  
 
D- Sự Tiến Triển Trong Những Mối Qua Hệ Của Bạn 
 
Ơn này có nhiều phần. Kỳ lạ thay, hiệu quả đầu tiên là giải 
thoát bạn khỏi sự thường xuyên lo lắng về điều người khác 
nghĩ về mình. Phép Rửa của Thánh Thần làm cho bạn quan 
tâm trước hết về điều Chúa Giêsu nghĩ gì về bạn. 
 
Đồng thời, bạn thấy rằng mọi người được tạo dựng bởi 
Thiên Chúa, và mỗi người được có cơ hội trở thành chính 
con người của họ. Bạn nhìn thấy “yếu tố tranh đua”, chiến 
trường để giành sự chú ý của người khác, lối sống ảo tưởng, 
bản chất đang là ấy chính là hậu quả của tội lỗi. Cuộc sống 
không phải là một cuộc tranh đua kéo dài. Cuộc sống cũng 
chẳng phải là chỉ vài người thắng cuộc và nhiều người phải 
thua trận. Trong chương trình của Thiên Chúa, ai cũng đều 
thắng cả. Khi bạn bắt đầu thấy được điều này, tất cả mối 
liên hệ của bạn sẽ thay đổi, ít là ở phía bên hàng rào của 
chính bạn. Những người khác sẽ tự động phản ứng cách vô 
tình khi họ kinh nghiệm chiều hướng giúp đỡ và cộng tác 
của bạn. 
 
E- Yêu Mến Thánh Lễ 
 
Thánh lễ thưc sự là một tiệc mừng được cứu độ bởi Chúa 
Giêsu. Phép Dìm trong Thánh Thần của bạn là sự thức tỉnh 
của bản thân đối với Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc của 
bạn. Trong thánh lễ, cử chỉ này được lập lại, được ăn mừng, 
và được tưởng nhớ. Những kinh nghiệm tâm linh lớn lao 
nhất thì xảy đến trong thánh lễ. Hãy để mỗi thánh lễ là một 
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kinh nghiệm luôn được tái diễn việc Chúa Giêsu đang dìm 
bạn trong Thánh Thần.  
 
Chúa Giêsu phục sinh, hiện ra với các môn đệ, thổi hơi trên 
các ông và phán bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Khi 
tuyên xưng Chúa Giêsu sống lại, bạn cũng cần cảm nghiệm 
Chúa đang ban Thánh Thần cho bạn, và sự chúc bình an là 
dấu chỉ của sự hiệp nhất, tâm đồng hợp ý trong Thánh 
Thần. 
 
F. Khám phá về Mẹ Maria  
 
Mẹ Maria là người phụ nữ có mặt trong căn nhà tiệc ly cùng 
với các môn đệ trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày khai sinh 
Giáo hội. Mẹ được tràn đầy Thánh Thần trong ngày truyền 
tin và Mẹ lại được tràn đầy Thánh Thần trong Ngày Lễ Ngũ 
Tuần. Mẹ là gương mẫu của khiêm nhường, cầu nguyện và 
ca ngợi. Mẹ là Đấng tràn đầy ân sủng và đẹp lòng Thiên 
Chúa. Mẹ luôn mở lòng ra đón nghe tiếng nói của Thánh 
Thần và đáp trả lời mời gọi của Người. 
 
G- Tái khám phá Hội Thánh 
 
Thánh Thần không chia rẽ nhưng trái lại Người là Đấng hiệp 
nhất. Thánh Thần là hơi thở và là sức sống của Giáo hội, vì 
thế những ai được ân huệ dìm trong Thánh Thần sẽ khám 
phá Hội Thánh vừa là cơ chế vừa là đặc sủng. Nếu Giáo hội 
chỉ là cơ chế thì Hội thánh sẽ nên xơ cứng và khô khan, nếu 
chỉ là đặc sủng thì Hội thánh như là diều đứt dây. Sự hoàn 
hảo toàn diện là sự hiệp nhất giữa cơ cấu và đặc sủng.  
 
H- Một Nhận Thức Rõ về Chúa Ba Ngôi 
 
An huệ của Phép Dìm trong Thánh Thần giúp bạn có sự 
phân biệt rõ ràng hơn về ngôi vị của Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Bạn nhận ra Thiên Chúa Cha cách rõ ràng. Ngài là Cha nhân 
từ yêu thương. Bạn có thể gọi Abba với trái tim đầy xúc 
động. Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra sự quý giá của ơn 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 50

cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại, và bạn cảm nghiệm mạnh 
mẽ được Chúa Giêsu đang sống hôm nay. 
 
Riêng về chính Chúa Thánh Thần, Ngài trở nên người bạn 
hiền của bạn. Ngài hiện diện, trợ giúp bạn trong sự cầu 
nguyện, việc làm, lời nói, suy nghĩ... của bạn. Thiếu Ngài, 
đời sống tâm linh của bạn như cây khô thiếu nước. Ngài làm 
cho Lời Kinh Thánh trở nên sống thực trước mắt bạn, việc 
cầu nguyện không buồn tẻ nhưng trái lại là niềm vui, và cho 
bạn ơn mạnh dạn rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. 
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 4:  
PHÉP DÌM TRONG CHÚA THÁNH THẦN 
(Những hiệu quả phụ thuộc của Phép Dìm) 
 
Vì Tân Ước biểu lộ tất cả các hiệu quả của việc Chúa Thánh 
Thần ngự đến, những hiệu quả phụ thuộc giải thích trong 
buổi nói chuyện có rất nhiều ví dụ trong Kinh Thánh. 
 
Tuần/Ngày Thứ 1 
Luca 4:1-13 Chúa Giêsu trải qua 40 ngày cầu nguyện và ăn 
chay trong hoang điạ, và đối đầu với quyền lực của Satan. 
Ngài đã chiến thắng nhờ những lời Kinh Thánh biểu lộ sự 
hiểu biết trọn vẹn về Cựu ước của Ngài. 
 
C1-2 Phép Dìm trong Thánh Thần của bạn mở lòng bạn ra 
cho sự hướng dẫn của Thần Khí hằng ngày. (cầu nguyện: 
đầu phục để Thánh Thần hướng dẫn) 
 
C3-4 Bạn sẽ kinh nghiệm những sự tấn công nhắm vào 
trung tâm yếu điểm lớn nhất của bạn. (cầu nguyện: cậy nhờ 
danh Chúa Giêsu bảo vệ). 
 
C5 Sự hiểu rõ Kinh Thánh của bạn sẽ giúp bạn xua đuổi 
những cám dỗ. (cầu nguyện: tin vào quyền năng Lời Chúa). 
 
C6 Những cám dỗ khác sẽ nổi lên từ những hy vọng và ước 
mơ không ngờ với đầy sức hấp dẫn lôi cuốn. (cầu nguyện: 
dùng danh Chúa Giêsu xua đuổi những cám dỗ). 
 
C8 Sự hiểu rõ Kinh Thánh sẽ giúp bạn luôn đặt đôi mắt vào 
Chúa và đặt những hy vọng của bạn đựa trên Lời và lời hứa 
của Chúa. (cầu nguyện: xin trung thành với việc đọc Kinh 
Thánh). 
 
C9 Bạn cũng sẽ bị cám dỗ để hành động cách điên rồ, như 
thể các hành động đó biểu lộ đức tin. Ngay cả những lời 
Kinh Thánh sẽ được sử dụng để đẩy bạn có các hành động 
điên rồ. (cầu nguyện: xin ơn biện phân điều tốt xấu) 
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C12 Vì Kinh Thánh trình bày một chương trình toàn diện, 
bạn phải hiểu rõ tất cả văn bản Kinh Thánh để bạn khỏi 
hành động dưới ánh sáng không trọn vẹn. (cầu nguyện: tin 
vào chương trình của Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 2 
CV 17:1-4 và 10-15 Lời rao giảng của Thánh Phaolô dựa 
vào các Lời Kinh Thánh (c1-4). Dân chúng ở Bêroa là những 
người đọc Kinh Thánh say mê và kiểm chứng lời giảng dạy 
của Phaolô. Việc đọc Kinh Thánh của họ dẫn tới đức tin. 
 
C2 Hãy chú ý rằng lời giảng dạy của Phaolô rất tươm tất (3 
ngày sabát) và dựa trên Kinh Thánh. Đây là « thông lệ » của 
ngài. (cầu nguyện: xin Lời Chúa hiện diện trên từng lời nói 
của bạn) 
 
C3 Việc đọc Kinh Thánh của bạn phải luôn dẫn bạn tới Chúa 
Giêsu và xác tín rằng Ngài là Đấng Thiên Sai của bạn. (cầu 
nguyện: tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai). 
 
C4 Đức tin của bạn vào chân lý Thần Khí phải dẫn bạn tới 
một sự tận hiến trong đức tin. (cầu nguyện: dâng mình cho 
Chúa Giêsu làm chủ). 
 
C11Việc đọc Kinh Thánh sẽ chuẩn bị bạn và làm cho bạn 
đón mừng sứ điệp với lòng nhiệt thành. (cầu nguyện: cám 
ơn sứ điệp của Chúa cho bạn). 
 
C12 Những bài đọc phải đưa bạn tới đức tin và hoàn toàn 
chấp nhận Chúa Giêsu. (cầu nguyện: tin nhận Chúa Giêsu là 
Chúa). 
 
C13-14 Cho dù người khác không đồng ý với bạn, việc đọc 
Kinh Thánh của bạn sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc 
cho những quyết định của bạn. (cầu nguyện: quyết tâm 
theo Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 3 
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Ephêsô 2:1-10 Phaolô cho thấy quyền năng của Phép Dìm 
trong Thánh Thần mang đến một sự đổi mới toàn diện. Bất 
kể bạn tội lỗi, yếu đuối tới đâu, Chúa Thánh Thần sẽ thay 
đổi bạn khi bạn sẵn sàng cho điều ấy. 
 
C1 Có thể cuộc sống của bạn đã đi sai hướng với những lựa 
chọn và hành vi tội lỗi. (cầu nguyện: sám hối và trở về). 
 
C2 Những sự trung thành của bạn có thể bị hỗn độn thường 
đưa đến sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. (cầu nguyện: tin 
vào Chúa) 
 
C3 Bạn chia sẻ tình trạng thông thường của con người, vốn 
thường được dẫn dắt bởi sự nổi hứng hay khác lạ mới nhất. 
(cầu nguyện: nhận ra và từ bỏ). 
 
C4-5 Bây giờ, mọi sự đã thay đổi. Bạn đã quay lại và được 
kêu gọi đến sự sống. (cầu nguyện: quyết tâm không trở lại 
con đường cũ) 
 
C6 Tất cả được hoàn thành nhờ ân huệ của Chúa Giêsu ban 
cho bạn là Thần Khí của Ngài. (cầu nguyện: ngợi khen, chúc 
tụng Chúa). 
 
C8 Thánh Thần là một ân huệ hoàn toàn của Chúa Giêsu 
ban cho bạn. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu và Thánh 
Thần). 
 
C9 Không phải do công lao của mình mà bạn nhận được 
Thánh Thần. (cầu nguyện: nhận ra đó là ân huệ, và biết ơn 
Chúa Giêsu) 
 
C10 Duy chỉ có Thiên Chúa chuẩn bị cho đời sống bạn, và 
giờ đây Ngài ban cho bạn quyền năng để làm điều lành 
thánh. (cầu nguyện: quyết tâm sống thánh thiện). 
 
Tuần/Ngày Thứ 4 
Rôma 7:15-25 Phaolô mô tả sự hoang mang của ngài và 
sự hoàn toàn bất lực của ngài đứng trước tội lỗi. Ngài thuật 
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lại tất cả mọi phương cách đã thất bại nhằm cứu ngài, và 
quyền năng của Thiên Chúa đã giải thoát ngài. (*** không 
thể dùng sức con người chiến thắng được tội lỗi mà phải 
nhờ tới sức mạnh và ơn cứu độ của Chúa) 
 
C15 Quyền lực của tội lỗi đẩy bạn vào tình trạng rối loạn bản 
thân. (cầu nguyện: nhận ra như thế và đến với Chúa) 
 
C16-17 Cũng thế, bạn đã kinh nghiệm được quyền lực của 
tội lỗi tác động ngược lại những ước muốn tốt lành của bạn. 
(cầu nguyện: ơn đi xưng tội thường xuyên và kết hợp với 
Thánh Thể). 
 
C18 Bạn đã kinh nghiệm sự bất lực của mình đứng trước tội 
lội. (cầu nguyện: luôn biết kêu cầu và tin vào danh Chúa 
Giêsu) 
 
C19 Kết cuộc bạn làm điều bạn biết chẳng có những lợi ích 
cho bạn. (cầu nguyện: khi làm việc được sự dẫn dắt của 
Chúa) 
 
C20 Kết thúc hiển nhiên là bạn là một căn nhà chia rẽ với 
chính mình. (cầu nguyện: xin sự chữa lành của Chúa) 
 
C22-23 Bạn kéo mình về một hướng và tội lỗi kéo bạn về 
hướng khác. Chiến tranh vẫn cứ tiếp tục. (cầu nguyện: xin 
Chúa giải thoát). 
 
C24-25 Chiến thắng của bạn chỉ có nơi Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: tin vào Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 5 
Ephêsô 4:17-24 Phaolô đối chiếu đời sống dân ngoại trước 
khi nhận ân huệ Phép Dìm trong Thánh Thần với lối sống 
mới. Ngài khuyên tất cả mọi người hãy cảm nghiệm tất cả 
những hiệu quả của ân huệ Chúa Giêsu ban. 
 
C17 Bạn cần bỏ lại sau lưng các nếp sống tội lỗi cũ. (cầu 
nguyện: từ bỏ). 
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C18 Quá khứ này đánh dấu bởi bóng tối, không nhận biết 
Thiên Chúa, và chống cự lại những mời gọi của Ngài. (cầu 
nguyện: xin lỗi Chúa và cám ơn Chúa đã giải thoát) 
 
C19 Trong tình trạng đó, bạn bị lệ thuộc vào những sự 
nuông chiều tội lỗi. (cầu nguyện: sám hối và quyết không tái 
phạm). 
 
C20 Tất cả những điều tội lỗi đó đi ngược lại với di sản Ktô 
giáo của bạn. (cầu nguyện: quyết tâm từ nay được đổi mới). 
 
C21-22 Bạn được mời gọi trong Chúa Kitô để bỏ qua một 
bên những lối sống tội lội ấy. (cầu nguyện: nhìn vào Chúa 
Giêsu để tiến bước) 
 
C23 Bạn được mời gọi đến với ánh sáng và tới một viễn ảnh 
mới. (cầu nguyện: kết hợp với Chúa và lời Kinh Thánh). 
 
C24 Bạn được mời gọi trở nên một tạo vật mới. (cầu 
nguyện: vui mừng, chúc tụng Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 6 
Ephêsô 4:25-32 Phaolô dùng những ví dụ cụ thể để tiếp 
tục giảng dạy về việc bỏ qua những thói quen cũ và mặc lấy 
«con người mới». (*** con người mới trở nên giống hình 
ảnh và hành động của Chúa Giêsu) 
 
C25 Miệng lưỡi của bạn phải tử bỏ dối trá mà quay sang sự 
thật. (cầu nguyện: xin Thánh Thần thanh tẩy miệng lưỡi). 
 
C26 Bạn cần kiềm chế sự nóng giận của bạn. (cầu nguyện: 
xin có hoa quả Thánh Thần nhất là ơn tự chủ). 
 
C28 Bạn phải thu góp những của cải trần gian bằng phương 
tiện liêm chính. (cầu nguyện: xin được lương thiện, công 
chính). 
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C29 Miệng lưỡi của bạn phải nói những điều mang lại khích 
lệ. (cầu nguyện: luôn nói lời khích lệ và tích cực) 
 
C30 Tất cả mọi hành động của bạn phải được tuôn trào từ 
Thần Khí. (cầu nguyện: ước ao được Thánh Thần linh ứng) 
 
C31-32 Nhiều sự dữ phải được nhổ rễ và những nhân đức 
cần được gieo trồng vào những chỗ ấy. (cầu nguyện: đổi 
mới và sống thánh thiện hơn mỗi ngày). 
 
Tuần/Ngày Thứ 7 
Ephêsô 5:8-21 Phaolô đối chiếu cách tài tình giữa ánh 
sáng và bóng tối, cho người ta biết rằng con người có thái 
độ tốt lành vào ban ngày, nhưng mất nhiều sự kiềm hãm 
trong bóng tối ban đêm. (*** đôi mắt bạn không nhìn thấy 
trong bóng tối vì thế bạn sẽ vấp ngã, sa bẫy của ma quỷ; đi 
trong ánh sáng là đi trong ân sủng và ơn cứu độ của Thiên 
Chúa). 
 
C8 Bạn là con cái của ánh sáng chứ không phải bóng tối. 
(cầu nguyện: ngợi khen ơn cứu độ của Chúa Giêsu). 
 
C9 Anh sáng mang tới những việc làm tốt lành. (cầu 
nguyện: bắt tay vào làm những việc tốt lành). 
 
C10 Nhờ ánh sáng của Chúa, bạn sẽ biết điều gì làm đẹp 
lòng Người. (cầu nguyện: luôn làm theo thánh ý Chúa) 
 
C11-12 Đừng cộng tác tí nào vào công việc của bóng tối. 
(cầu nguyện: mạnh dạn dứt khoát) 
 
C13 Những công việc của bóng tối hoàn toàn điên rồ trong 
ánh sáng. (cầu nguyện: không trở lại con đường cũ, quyết 
tâm theo Chúa). 
 
C15-16 Hãy lợi dụng ánh sáng hiện tại đang có. (cầu 
nguyện: bước đi trong ơn Thánh Thần). 
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C18 Hãy tránh say sưa rượu chè, ăn uống, và uống sâu (đi 
sâu) trong Thần Khí. (cầu nguyện: từ bỏ thú vui trần thế và 
say mê Thánh Thần) 
 
C19-21 Hãy để đời sống bạn tràn ngập lời ca ngợi Chúa và 
sự kính trọng đối với tha nhân. (cầu nguyện: luôn ca ngợi 
Chúa và yêu mến tha nhân). 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 5:  
ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ VÀ NÓI TIẾNG LẠ 
 
A- Hiểu biết về ơn cầu nguyện tiếng lạ 
 
Rm 8:25-27 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình 
chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Hơn nữa, lại 
có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng 
ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính 
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng 
rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, 
biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp 
cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 
 
1- Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ Là Gì? 
Ơn cầu nguyện tiếng lạ là một ơn qua đó người ta cầu 
nguyện với Thiên Chúa bằng một ngôn ngữ mà chính họ 
không hiểu, qua việc đầu phục cho Chúa Thánh Thần tác 
động trên họ. Khi cầu nguyện tiếng lạ, người ta không dùng 
tới khả năng trí nhớ hay trí thông minh mà họ thường dùng 
những khả năng ấy trong khi nói chuyện và cầu nguyện bình 
thường. Nhưng họ dùng đến những quan năng có liên quan 
tới tiếng nói (để phát ra âm) như môi, lưỡi, và thanh quản. 
(*** Vì cầu nguyện tiếng lạ là lời của Thánh Thần cầu thay 
cho chúng ta nên chúng ta không thể hiểu được như trong 
1Cor14:2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người 
ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: 
nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu). 
 
2- Cầu nguyện tiếng lạ có âm thanh ra sao? 
1Cor12:11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả 
những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ 
theo ý của Người.  
 
1Cor14:2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người 
ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: 
nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu. 
Khi mới đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ thì thường 
người ta có được âm thanh khoảng 5, 6 tiếng lập đi lập lại 
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bằng nhiều cách khác nhau. Ơn cầu nguyện tiếng lạ khởi sự 
và sẽ tồn tại mãi cho tới khi người ta còn ước muốn có ơn 
này. Theo thời gian, lời cầu nguyện tiếng lạ thường dài hơn 
và sẽ thay đổi hay thỉnh thoảng một ngôn ngữ khác được 
dùng tới. (*** Càng đi sâu trong ơn tiếng lạ, bạn sẽ nhận ra 
rằng âm thanh tiếng lạ ban đầu sẽ thay đổi, một số người 
được ơn hát tiếng lạ). 
 
3- Người ta có kiểm soát được mình qua ơn cầu 
nguyện tiếng lạ không? 
Cầu nguyện tiếng lạ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của 
một người. Người đó có thể quyết định khi nào cầu nguyện 
tiếng lạ và khi nào ngưng cầu nguyện tiếng lạ. Thế nhưng, 
người ta không có kiểm soát được trên những âm thanh nói 
ra, bởi vì như Thánh Phaolô nói: “Nếu như tôi cầu nguyện 
tiếng lạ thì thần trí tôi cầu nguyện nhưng trí tôi thì không 
dùng tới” (1Cor14:14). Trí khôn chẳng có quyền điều khiển 
trên những lời của cầu nguyện tiếng lạ của chúng ta. 
 
4- Ơn cầu nguyện tiếng lạ đến rồi đi hay tồn tại mãi? 
Ơn cầu nguyện tiếng lạ là một ơn vĩnh viễn (*** khi người 
ta còn ước muốn có ơn này. Cũng như Thiên Chúa không 
ban ơn cứu độ rồi sau đó lại lấy đi mất), bất cứ khi nào một 
người đầu phục cho ơn này, thì quyền năng của ơn cầu 
nguyện tiếng lạ còn ở với người ấy. Sau lần đầu quy phục 
cho ơn này, thì người ta có thể cầu nguyện tiếng lạ bất cứ 
khi nào người ta muốn. Thỉnh thoảng, khi người ta mới được 
ơn cầu nguyện tiếng lạ, sự sỡ hãi, bối rối, nghi ngờ hay 
những trở ngại khác bắt đầu làm cản trở đến việc sử dụng 
ơn này. Người đó bắt đầu nghĩ là họ đã mất ơn này. Thông 
thường những trở ngại này có thể vượt qua khi người ta tiếp 
tục cầu nguyện tiếng lạ với những người khác trong nhóm 
cầu nguyện. (*** bạn cần có nhóm cầu nguyện để ơn tiếng 
lạ được tồn tại và được tăng trưởng) 
 
5- Khi nào thì một người bắt đầu cầu nguyện tiếng 
lạ? 
Nó có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào. Có khi một người 
được ơn cầu nguyện tiếng lạ trước khi họ tham dự buổi cầu 
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nguyện của nhóm Thánh Linh. Thông thường, một người 
được ơn cầu nguyện tiếng lạ khi được hướng dẫn bởi nhóm 
cầu nguyện. Thường thì người ta bắt đầu được ơn cầu 
nguyện tiếng lạ khi họ được cầu nguyện nhận Phép Dìm 
Trong Thánh Thần bởi cộng đồng cầu nguyện. Ơn này 
thường được Thánh Thần ban xuống trước hết, và là cửa 
ngõ để lãnh nhận các đặc sủng khác. (*** Trở ngại lớn nhất 
để được ơn cầu nguyện tiếng lạ là người ta không thể hoàn 
toàn đầu phục con người cho Thánh Thần. Người ta vốn 
quen cầu nguyện bằng lời, và bằng trí óc nói ra những lời có 
thể hiểu được. Ơn cầu nguyện tiếng lạ thì trái ngược lại đòi 
hỏi người ta đơn sơ như trẻ thơ, đầu phục miệng lưỡi cho 
Chúa Thánh Thần và không dùng đầu óc suy nghĩ của con 
người. Ai cũng thích được như một trẻ thơ, nhưng là một trẻ 
thơ không phải ai cũng làm được. Vì thế, một khi đã vượt 
qua trở ngại này thì người ta dễ dàng đón nhận các ơn khác 
hơn). 
 
6- Tại sao cầu nguyện tiếng lạ khác với ơn nói tiếng lạ 
và những mục vụ Đặc Sủng khác? 
 
A- Ơn này khác biệt bởi vì những những lý do sau 
đây: 
a-  Mục đích chính của cầu nguyện tiếng lạ là để dùng cho 
đời sống cầu nguyện của riêng người đó (*** là đặc sủng 
duy nhất trong 9 đặc sủng để xây dựng chính mình, còn các 
đặc sủng khác để phục vụ tha nhân). 
b-  Ơn này có thể được xem như là một phần của những 
nghi thức khởi đầu của Giáo hội. 
c-  Ơn này mang tính cách đại chúng, vì thế một cách tổng 
quát có thể nói rằng tất cả mọi người được khuyến khích để 
đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ. 
d-  Ơn này thường xuất hiện vào thời gian đầu của đời sống 
bước theo Thần Khí  
 
Những mục vụ của Canh Tân Đặc Sủng thì khác biệt như 
sau: 
a-  được dùng cho lợi ích của người khác 
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b-  cần được “sự đổ tràn bên trong” của Thánh Thần và 
vượt ngoài những gì có liên quan tới những nghi thức ban 
đầu của Giáo hội. 
c-  Như Thánh Phaolô đã nói, được lan rộng ra khắp nhiệm 
thể Chúa Kitô với những mục vụ khác nhau được ban mỗi 
người. 
d-  Thông thường xuất hiện khi một người đã trưởng thành 
trong đời sống đi trong Thánh Thần. 
 
B- Căn Bản thánh Kinh của ơn cầu nguyện tiếng lạ 
Cv 1:14 Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên 
cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a 
thân mẫu Ðức Giê-su, và với anh em của Ðức Giê-su.  
Cv2:1-4 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở 
một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió 
mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ 
thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu 
xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn 
Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả 
năng Thánh Thần ban cho. 
 
7- Nhiều người nghĩ là ơn tiếng lạ trong ngày Lễ Ngũ 
Tuần được các tông đồ dùng để giảng dạy cho dân 
chúng. Thế thì, cầu nguyện tiếng lạ có gì khác biệt với 
điều các tông đồ đã làm trong ngày Lễ Ngũ tuần 
không? 
 
Trái ngược lại, cầu nguyện tiếng lạ là việc các tông đồ đã 
làm trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Phần đông người ta 
không biết rằng có 2 sự tỏ lộ khác biệt của Chúa Thánh 
Thần xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần, điều thứ nhất là ơn 
cầu nguyện tiếng lạ, và điều thứ hai là “phép lạ nghe được”. 
 
a- Công vụ 2:4 nói: Tất cả được tràn đầy Chúa Thánh Thần. 
Họ bắt đầu biểu lộ nói bằng những ngôn ngữ lạ, và mạnh 
dạn tuyên xưng tuỳ theo Thần Khí thúc đẩy họ”. Trong thời 
gian này, ơn tiếng lạ không dùng để giảng dạy, nhưng là để 
ca tụng Thiên Chúa, bởi vì không ai có mặt ở đó để nghe họ 
nói. 
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b- Sự biểu lộ thứ hai trong ngày Ngũ tuần xảy ra khi dân 
chúng đông đảo tụ họp chung quanh. “Họ kinh ngạc vì ai 
nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình” Cv2:6. 
Điều này một là có thể xảy ra “phép lạ nghe được”, hay 
cũng có thể các tông đồ đang nói tiếng lạ khiến những 
người qua đường tình cờ nghe biết được. 
Sự tỏ lộ thứ hai, chính là người ta nghe các tông đồ nói các 
tiếng bản xứ của mình và không có xảy ra ở nơi nào khác 
trong Thánh Kinh. Thế nhưng, cầu nguyện tiếng lạ mà người 
Kitô hữu dùng ca ngợi Chúa bằng ngôn ngữ không hiểu 
được, thì vẫn tiếp tục lập lại trong Tân ước (ở những phần 
sau Lễ Ngũ Tuần). 
 
8- Chúa Giêsu có bao giờ nói đến “cầu nguyện tiếng 
lạ” không? 
Trong Mc16:17-18 Chúa Giêsu đưa ra dấu hiệu sau về tiếng 
lạ: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: 
nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những 
tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm 
thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên 
những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh 
khoẻ."  

 Những nhà Thánh Kinh dường như tin rằng những lời 
này phản ảnh kinh nghiệm Giáo hội sau ngày Lễ Ngũ 
tuần chứ không phải là một lời giảng dạy của Chúa 
Giêsu. Dù vậy, Đoạn Thánh Kinh này được coi như là 
lời linh ứng.  

 
9- Có những liên quan Thánh Kinh khác đến cầu 
nguyện tiếng lạ không? 
 
Những câu sau đây là những câu rõ ràng nhất: 
a- Người ngoại cũng cầu nguyện tiếng lạ Cv10:46 “Thiên 
Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại 
nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán 
dương Thiên Chúa”.  
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b- Tại hội thánh Ephêsô, Cv19:6 Và khi ông Phao-lô đặt tay 
trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ 
và nói tiên tri.”  
 
c- Có vài liên quan tới cầu nguyện tiếng lạ trong 1Cor14:26-
28 “Nếu có nói tiếng lạ, thì chỉ hai hoặc tối đa ba người nói 
thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói, và phải có một người 
giải thích.28 Nếu không có người giải thích, thì phải giữ 
thinh lặng trong cộng đoàn, mỗi người chỉ nói với mình và 
với Thiên Chúa thôi”.  
Còn có những câu Thánh Kinh khác nói đến cầu nguyện 
tiếng lạ, nhưng nó không rõ ràng bằng những câu nêu trên.  
 
C- Ơn Cầu Nguyện Tiếng lạ và Lý do 
 
10- Cầu nguyện tiếng lạ có nghịch lý không khi một 
người cầu nguyện thì phải biết điều gì đang cầu chứ? 
Quả thật là cầu nguyện tiếng lạ không có mục đích lý trí nào 
trong việc dùng để liên lạc các tư tưởng với những bộ phận 
trí óc khác. Đó là một lời cầu nguyện và đặt trên nền tảng 
đức tin rằng quyền năng tôn giáo như đã mô tả trong Tân 
ước vẫn còn hiệu lực trong thời đại chúng ta. Ơn cầu nguyện 
tiếng lạ chẳng có nghịch lý, mặc dù giống như tất cả những 
hoạt động nhiệm mầu khác của Thiên Chúa, nó đòi hỏi được 
đặt trong một mầu nhiệm mà không thể thấu hiểu được. 
 
Chúng ta cũng cần nên chú ý là khả năng nói là một khả 
năng rất đặc biệt, nhưng lại qua những giác quan thông 
thường của một động vật (như lưỡi, môi...) được dùng cho 
hoạt động lý trí, cho sự liên lạc của những tư tưởng. Dường 
như có sự thích đáng Thiên Chúa đụng tới khả năng đặc biệt 
này, nơi mà trí óc và ý tưởng quy tụ lại để ban một dấu chỉ 
quyền năng về sự hiện diện của Ngài. 
 
11. Khi một người cầu nguyện tiếng lạ, người đó có 
thực sự nói một ngôn ngữ không? 
Liên quan đến câu hỏi này, những điều sau đây có thể đề 
cập tới: 
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a-  cầu nguyện tiếng lạ không phải là những lời lắp bắp như 
một số người đã tin như thế, rằng đó là những âm thanh 
không có liên hệ tới một ngôn ngữ. Khi một người nghe 
người khác hay chính mình cầu nguyện tiếng lạ lần đầu tiên, 
thì người đó thường tự hỏi rằng đó là ngôn ngữ nào, hay nó 
nghe giống như tiếng này, tiếng nọ. Cảm nghiệm về âm điệu 
ấy giống như nghe một tiếng ngoại quốc. 
b-  cầu nguyện tiếng lạ có đủ những đặc tính thông thường 
liên quan tới một ngôn ngữ như những trọng âm, khuôn 
mẫu (lập đi rồi lập lại), và nhịp điệu... 
c-  người cầu nguyện tiếng lạ có một kinh nghiệm chủ quan 
của việc đang nói một ngôn ngữ 
d-  cầu nguyện tiếng lạ không nhất thiết phải thực sự là một 
ngôn ngữ. Nó là một cách cầu nguyện mới với Thiên Chúa, 
được ban cho bởi Thần Khí Chúa, và được xác nhận bởi lời 
cầu nguyện tiếng lạ được mô tả trong Thánh Kinh. 
Vì thế, lời xác quyết của chúng ta là cầu nguyện tiếng lạ của 
thời đại mới hôm nay cũng giống như những hoạt động tôn 
giáo được mô tả trong Công vụ 2:4; 10:46; 19:6 và 1Cor14. 
 
12. Có Bao giờ lời cầu nguyện tiếng lạ được dịch cho 
người ta biết điều đó là gì không? 
Những kinh nghiệm sau đây đã xảy ra trong điạ hạt tiểu 
bang Philadelphia: 
a-  Một y tá Do thái đã thông dịch lời cầu nguyện của một 
giáo viên người Ái nhĩ lan nói tiếng Đức cổ mà người Dothái 
xưa dùng. 
b-  Một bà mẹ của một tỉnh ở Ái nhĩ lan khi thăm viếng 
Philadelphia đã nghi ngờ về phong trào Canh Tân Đặc Sủng 
cho tới khi bà nghe được một cậu bé người Ý cầu nguyện 
bằng tiếng thổ dân Gaelic. 
c-  Một linh mục người Hy lạp nói với một người giáo dân Ái 
nhĩ lan rằng lời cầu nguyện tiếng lạ của ông ta là một ngôn 
ngữ Hylạp, và đó là lời kinh của thánh lễ phụng tự Hy lạp. 
d-  Một bé 5 tuổi cầu nguyện tiếng lạ bằng tiếng Hindu và 
một học sinh đang học ngôn ngữ đó đã thông dịch rằng, đó 
là lời cầu nguyện người Hindu ca ngợi Chúa. 
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e-  Hai người khác nhau trong một cộng đoàn cầu nguyện 
bằng tiếng Latinh và lời cầu nguyện của họ được thông dịch 
bởi một linh mục. 
f-  Một bà người Ý đã ca ngợi Chúa bằng tiếng Balan, và 
được thông dịch bởi một trưởng nhóm trong cộng đoàn. 
Thật vậy, tất cả mọi nhóm cầu nguyện đều có những kinh 
nghiệm tương tự như thế. Những kinh nghiệm riêng biệt thì 
không chứng minh được, nhưng bằng cách này hay cách 
khác, tiếng lạ là một “ngôn ngữ”. Hiện tượng phi thường ấy 
thường là lời cầu nguyện tiếng lạ bình thường xong được đổi 
qua một ngôn ngữ quen biết vào thời điểm đó vì lợi ích đức 
tin của một người. 
 
13- Một người có hiểu họ đang nói gì khi cầu nguyện 
tiếng lạ không? 
Thông thường thì không, trừ khi như đã nói ở trên, là một 
người biết ngôn ngữ đó và thông dịch ra cho họ. Thánh Kinh 
không có xác nhận nào về việc các tông đồ hiểu điều họ 
đang nói (khi nói tiếng lạ hay cầu nguyện tiếng lạ). Các tông 
đồ hình như có cảm nhận chung là họ đang ca ngợi Chúa. 
Trên thực tế, lời giải thích trong Thánh Kinh sau này về các 
đặc sủng trong thư của Thánh Phaolô cho thấy rằng người 
ta không biết mình đang nói gì (khi cầu nguyện tiếng lạ): 
1Cor14:2 “Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người 
ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: 
nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu”. 
 
D- Muc Đích Của Cầu Nguyện Tiếng Lạ 
 
14. Cầu nguyện tiếng lạ có lợi ích gì cho người ta? 
Cho dù có nhiều năm kinh nghiệm trong phong trào, tất cả 
mọi hiệu quả của ơn này không thể phát hiện hết được. Thế 
nhưng, những điều sau đây được nêu ra: 
a-  Giúp người ta hoàn thành lệnh truyền của Đức Kitô là 
hãy cầu nguyện luôn mãi. 
b-  Là một trợ giúp về ký ức và dẫn tới tinh thần cầu nguyện 
sốt sắng hơn. 
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c-  Là cửa ngõ cho những mục vụ Canh Tân Đặc Sủng - sử 
dụng cầu nguyện tiếng lạ làm người ta nhạy bén (dễ dàng) 
để đầu phục cho những hoạt động của Chúa Thánh Thần.  
d-  Là dấu chỉ cá nhân và vững chắc về hoạt động Thiên 
Chúa trong con người. 
e-  Là khí cụ rất quyền năng chống lại Satan. 
f-  Là phương tiện hữu hiệu của cầu thay, đặc biệt khi người 
ta không biết chính xác phải cầu nguyện cho điều gì. 
 
15. Cầu Nguyện Tiếng Lạ có quan trong đối với Canh 
Tân Đặc Sủng không? 
Mặc dù cầu nguyện tiếng lạ không phải là trọng tâm của 
phong trào Canh Tân Đặc Sủng dưới bất cứ hình thức nào 
(*** Chúa Kitô mới là trọng tâm), hay là đặc sủng quan 
trọng nhất của Chúa Thánh Thần (một ý thức cầu nguyện 
trong sự hiện diện của Chúa Kitô mới là quan trọng), nhưng 
thật khó để biểu lộ tính năng động của phong trào mà 
không có cầu nguyện tiếng lạ. Những vai trò của ơn này 
trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng: 
a-  Là sự biểu lộ hùng hồn hoạt động của Thiên Chúa và dẫn 
nhiều người đến tìm hiểu về phong trào. 
b-  Là một phần trong buổi cầu nguyện của nhóm cầu 
nguyện Thánh Linh. 
c-  Giúp người ta có nhiều đức tin hơn về quan niệm Phép 
Dìm Trong Thánh Thần, bởi vì cầu nguyện tiếng lạ là sự biểu 
lộ rõ rệt bên ngoài của việc làm bên trong của Thiên Chúa. 
 
E- Tính Phổ Thông của cầu nguyện tiếng lạ  
 
16. Mọi người trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng 
có cầu nguyện tiếng lạ không? 
Không phải hết mọi người đi trong phong trào Canh Tân Đặc 
Sủng đều cầu nguyện tiếng lạ, mặc dù tỉ lệ người có ơn cầu 
nguyện tiếng lạ rất cao. Những nhóm cầu nguyện có sự học 
hỏi cặn kẽ và có những thái độ khuyến khích việc cầu 
nguyện tiếng lạ, thì hầu như tất cả các nhóm viên đều có ơn 
cầu nguyện tiếng lạ. Kinh nghiệm cho thấy mọi người rất dễ 
dàng đón nhận sự giúp đỡ để cầu nguyện tiếng lạ.  
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Đôi khi, các nhóm cầu nguyện Ngũ Tuần bị lên án là “qúa đề 
cao” ơn cầu nguyện tiếng lạ, thế nhưng thực sự qua kinh 
nghiệm cho thấy ơn này không phải là ơn “ngoại lệ” nhưng 
là ơn bình thường và hầu như rất phổ thông. 
 
17. Có nhóm nào mà có nhiều người không có ơn cầu 
nguyện tiếng lạ không? 
Nếu điều này xảy ra, thì có thể là vì một trong những lý do 
sau đây: 
a-  Nhóm cầu nguyện giải thích sai thư Thánh Phaolô gởi tín 
hữu Côrintô và tin rằng chỉ có một số người mới có “khả 
năng nói ngôn ngữ lạ”. Nhóm này nhầm lẫn ơn cầu nguyện 
tiếng lạ với ơn nói tiếng lạ. 
b-  Nhóm cầu nguyện không nhấn mạnh đến ơn cầu nguyện 
tiếng lạ hay khuyến khích những thành viên bước ra với đức 
tin (để cầu nguyện tiếng lạ). 
c-  Nhóm cầu nguyện không biết làm sao giúp các nhóm 
viên đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ.  
 
Y- Đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ 
 
18. Giúp người ta đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng 
lạ nghĩa là gì? 
Một sự thực hành cần có trong các nhóm Canh Tân Đặc 
Sủng, đặc biệt những nhóm nhấn mạnh tầm quan trọng của 
ơn cầu nguyện tiếng lạ, cần giúp người vừa mới được cầu 
nguyện Phép Dìm Trong Thánh Thần đầu phục cho ơn cầu 
nguyện tiếng lạ. Việc này được hoàn thành bởi có một người 
đã có ơn cầu nguyện tiếng lạ cầu nguyện lớn tiếng cùng với 
những người khác đang cố gắng giúp người ta “lập lại” theo 
tiếng cầu nguyện tiếng lạ của họ. Việc xảy ra là: bằng cách 
nói ra một vài âm thanh lạ lúc ban đầu, người đó dễ đầu 
phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ, và (một lúc nào đó) sẽ 
khám phá ra là chính mình đang ca ngợi Chúa bằng một 
ngôn ngữ hoàn toàn khác với âm thanh mà người ta đã giúp 
họ khi đầu phục cho ơn này.  
 
(*** Việc lập lại lời cầu nguyện tiếng lạ của người khác đòi 
hỏi bạn cần có sự khiêm nhường và đơn sơ trong bước đầu 
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để nhận ơn cầu nguyện tiếng lạ. Giống như một em bé lúc 
đầu tập nói cần lập lại lời của bà mẹ, và sau đó sẽ tự mình 
nói được tiếng nói của mình. Bạn cần mở miệng ra với lòng 
khao khát và cảm tạ Chúa và phần còn lại tuỳ theo thánh ý 
Chúa ban ơn cho bạn. Nên nhớ rằng dù bạn lập lại lời cầu 
nguyện của người khác nhưng lòng bạn có ý muốn ca tụng 
Chúa thì do tấm lòng của bạn mà Thiên Chúa nhận lời, giống 
như bạn đọc kinh cám ơn do người khác viết ra không phải 
là lời kinh của bạn, nhưng bạn có lòng cám ơn Chúa qua 
kinh đó, và nhờ vậy Chúa nhận lời). 
 
19. Nếu một người chưa đầu phục cho ơn cầu nguyện 
tiếng lạ vào lúc nhận Phép Dìm Trong Thánh Thần thì 
người đó nên làm gì? 
Thông thường trong mỗi nhóm cầu nguyện, có một người 
đặc biệt hay một số người có nhiệm vụ giúp người khác đầu 
phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ. Họ là những người mà 
những người mới có sự tin tưởng mạnh mẽ; với họ, những 
người này có thể thoải mái và chính họ có thể mở lòng ra 
cho ơn này. Nhiệm vụ này thường được hoàn thành qua một 
lời cầu nguyện trên một người, xin Chúa lấy đi tất cả những 
bức tưởng cản trở tâm lý còn ngăn cản ơn cầu nguyện tiếng 
lạ, và xin ban cho họ một sự tràn đầy mới của Chúa Thánh 
Thần bên trong. Người thi hành nhiệm vụ này liền sau đó 
cầu nguyện tiếng lạ. Người đang cố gắng đầu phục cho ơn 
cầu nguyện tiếng lạ được nói cho biết hãy bỏ tiếng mẹ đẻ 
sang một bên, hãy bỏ lại đằng sau mọi hoạt động trí óc hiểu 
biết (thông thái) và trí nhớ. Hãy mở miệng hồn nhiên như 
đứa trẻ lập lại lời cầu nguyện tiếng lạ của người khác. (*** 
Vấn đề chính ở đây là bạn khao khát muốn có ơn cầu 
nguyện tiếng lạ và đầu phục miệng lưỡi cho Chúa, còn 
phương cách giúp bạn nhận ơn chỉ là phụ thuộc).  
 
20. Tại Sao “hình thức chuyển động” và “mẹo chỉ lối” 
này lại có thể dẫn tới quyền năng mầu nhiệm được? 
Hoàn toàn trái ngược lại ý nghĩ đó. Giống như bước đi chập 
chững của trẻ thơ, người ta cần bỏ đi sự khôn ngoan của 
thế gian qua việc để khả năng tự nhiên của trí khôn và trí 
nhớ lại phía sau, mà bước đi với đức tin. (*** Mọi sự đều có 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 69

sự khởi đầu cộng tác của bạn. Đức tin luôn có hai chiều, ơn 
của Chúa ban và sự đáp trả của bạn) 
 
21. Có thể giải thích tại sao cách thức này được dùng 
đến không? 
Thiên Chúa ban ơn tiếng lạ qua nhiều cách, và có nhiều 
người nhận lãnh ơn này không cần phải đến sự giúp đỡ nào 
để đầu phục. Thế nhưng, nhiều người có những bức tường 
tâm lý ngăn cản hay thật ra không biết phải đầu phục làm 
sao cho ơn cầu nguyện tiếng lạ thì cách này được dùng tới 
để giúp họ. 
 
Khi ban ơn này, Thiên Chúa không ép buộc một người mở 
miệng ra. Cách thức bình thường là người ta cần có bước 
đầu tiên trong đức tin bằng cách chuyển động đôi môi của 
họ và để cho Thiên Chúa đổ xuống ơn cầu nguyện tiếng lạ. 
Điều này rất dễ làm trước sự hiện diện của những người 
khác mà họ đang cầu nguyện tiếng lạ. 
 
22. Một người có thể mất đi ơn này không? 
Đôi khi xảy ra là một người đã đầu phục cho ơn cầu nguyện 
tiếng lạ (hôm trước) thì ngày hôm sau tới nói rằng họ đã 
mất ơn này. Điều này cũng giống như đứa trẻ mới biết lái xe 
đạp, nhưng sau này lại nói rằng đã quên làm sao để lái xe 
được. Nếu điều này xảy ra, thì người ấy cần được giúp đỡ lại 
để đầu phục cho ơn cầu nguyện tiếng lạ. Người đó cũng nên 
được khuyến khích cầu nguyện tiếng lạ thường xuyên để 
vững tin trong việc sử dụng đặc sủng này. 
 
G- Những lý do của Canh Tân Đặc Sủng về ơn này 
 
23. Tại sao cho tới gần đây (tức năm 1990 của giáo 
hội Ngũ tuần và 1967 của Công giáo Ngũ tuần) cầu 
nguyện tiếng lạ mới trở nên rõ rệt và lan rộng? 
Sự phục hưng lan rộng của ơn cầu nguyện tiếng lạ là do hai 
yếu tố: 
- Thứ nhất, càng có nhiều người đặc biệt trong giới trí thức 
đã đón nhận ơn cầu nguyện tiếng lạ là một quyền năng siêu 
nhiên. Trước kia, người ta nghĩ là lời “lải nhải” hay là kết quả 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 70

của sự cảm xúc tác động mà ra. Ngay cả nó đã từng bị xem 
là kết quả của hoạt động của sự dữ. Ngày nay, nó đã được 
chấp nhận trong giới trí thức và không thể gác qua một bên 
được. Rõ ràng là trước khi ơn này được lan rộng, những 
nghi vấn và không tin cần phải được làm tan biến đi. 
- Thứ hai, kinh nghiệm có được của những nhóm Canh Tân 
Đặc Sủng trong việc giúp người ta đầu phục cho ơn này đã 
trở thành công cụ để mang tới sự hiện diện tràn đầy. Đối với 
nhiều người, cầu nguyện tiếng lạ là một trong những 
nguyên nhân mà họ tham gia phong trào Canh Tân Đặc 
Sủng. Không có sự giảng dạy, thực tập và lý thuyết trong 
các nhóm Canh Tân Đặc Sủng, thì ơn này đã chẳng bao giờ 
được lan rộng.  
 
25. Có người viết nào nghĩ ơn cầu nguyện tiếng lạ 
như là “lời ngất trí” không? 
Nhiều người vẫn còn có ấn tượng như thế. Trong quá khứ, 
những nhà thần học công nhận rõ ràng ơn cầu nguyện tiếng 
lạ trong Canh Tân Đặc Sủng có trong thời Giáo hội sơ khai. 
Thế nhưng, họ liên hệ nó với những kinh nghiệm huyền 
nhiệm của các thánh, khi dưới sự một “đụng chạm” linh 
thiêng nhất thời, người đó thấy mình nói những tiếng không 
hề biết để biểu lộ sự vui sướng qua kinh nghiệm đó. Thế 
nhưng tất cả những người viết này, lại từ chối kinh nghiệm 
thực sự của ơn cầu nguyện tiếng lạ.  
Ngày nay, cầu nguyện tiếng lạ đã lan tràn, rõ ràng những lời 
giải thích thần học đã sai và cầu nguyện tiếng lạ không phải 
là sự biểu lộ nhất thời của một kinh nghiệm ngất trí, nhưng 
là một quyền năng trường tồn được ban tràn đầy cho nhiều 
người. 
 
H- Khác biệt giữa cầu nguyện tiếng lạ và ơn tiếng lạ 
 
26. Sự khác biệt giữa cầu nguyện tiếng lạ và ơn tiếng 
lạ như thế nào? 
Cầu nguyện tiếng lạ là một khả năng trường tồn được Chúa 
ban cho một người như là một sự biểu lộ bên ngoài của 
Phép Dìm Trong Thánh Thần. Một người ở bất cứ lúc nào có 
thể cầu nguyện với Chúa bằng một ngôn ngữ mà người đó 
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không hiểu và cũng không phải do kết quả của khả năng 
thông thái của người đó. 
Ơn nói tiếng lạ là một sự tỏ lộ truyền đến từ Chúa Thánh 
Thần khi một người được thúc giục “nói một thông điệp 
bằng tiếng lạ”... như nói lớn tiếng bởi chính người đó, 
thường là trong một buổi cầu nguyện. Như đã nói, sự tỏ lộ 
này thường đến sau qua ơn giải thích tiếng lạ. Ơn tiếng lạ có 
lời giải thích thì gần ngang hàng với ơn tiên tri. 
 
27. Nét đặc biệt này thường hay được chú ý tới 
không? 
Đúng thế, và điều này đã mang tới vài trở ngại, đặc biệt là 
trong việc giải thích phong trào Ngũ Tuần cho những người 
khác và cho những người mới vào. Phần đông người ta đã 
biết lời khuyên bảo của Thánh Phaolô: 1 Cor14:27 “Nếu có 
nói tiếng lạ, thì chỉ hai hoặc tối đa ba người nói thôi, mỗi 
người cứ theo phiên mà nói, và phải có một người giải 
thích.” Họ cũng biết lời Thánh Phaolô trong 1 Cor12:10 
“Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên 
tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn 
nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các 
tiếng lạ.” 
 
28. Trong buổi họp cầu nguyện của Canh Tân Đặc 
Sủng, có khi nào người ta bắt đầu cầu nguyện tiếng 
lạ cùng một lúc với nhau không? 
Có chứ, đây không phải là điều đi ngược lại lời khuyên của 
Thánh Phaolô rằng ơn nói tiếng lạ có thể được nói ra theo 
thứ tự, bởi vì ơn cầu nguyện tiếng lạ và nói một thông điệp 
bằng tiếng lạ là hai sự tỏ lộ khác nhau rõ rệt. Điều thực sự 
diễn ra là không phải nhiều người nói một thông điệp bằng 
tiếng lạ cùng một lúc, mà là “sử dụng tập thể của ơn cầu 
nguyện tiếng lạ", nghĩa là cộng đoàn ca ngợi Chúa lớn tiếng, 
với những người cầu nguyện tiếng lạ dùng ơn đó để ca ngợi 
Chúa. Một người đã nghe hay tham dự vào lời cầu nguyện 
hay hát tiếng lạ thường kinh nghiệm một cảm giác bình an 
và sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. (*** Khi nói tiếng 
lạ thì chỉ tối đa hai hay ba người nói một lúc vì nói tiếng lạ là 
thông điệp Chúa gởi tới cộng đoàn, còn khi cầu nguyện 
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tiếng lạ thì tất cả mọi người đều cầu nguyện vì cầu nguyện 
là cầu với Chúa) 
 
29. “Hát tiếng lạ” là gì? 
Khi cộng đoàn bắt đầu ca ngợi Chúa lớn tiếng bằng cầu 
nguyện tiếng lạ, thì người ta bắt đầu cảm thấy tốt đẹp hơn 
nếu như hát ca ngợi Chúa. Từng người một có thể đi từ cầu 
nguyện tiếng lạ đến hát tiếng lạ (theo sự thúc đẩy bên trong 
của Thần Khí). Vào lúc này, Chúa Thánh Thần hướng dẫn 
nhóm vào trong một hòa điệu và người ta thấy mình được 
dẫn tới hát (tiếng lạ) với người khác bằng một cung điệu 
được ban cho. Một hiện tượng thích thú khác nữa về hai sự 
việc cầu nguyện và hát tiếng lạ là toàn thể cộng đoàn được 
dẫn dắt ngưng cùng một lượt. 
 
30. Nói rằng cầu nguyện tiếng lạ là một dấu chỉ của 
Thần Khí Chúa Kitô nghĩa là gì? 
Điều ấy được chọn lựa bởi vì ơn cầu nguyện và nói tiếng lạ 
không xuất hiện cho đến ngày Lễ Hiện xuống. Có nhiều sự 
tỏ lộ quyền năng Thiên Chúa và các hoạt động của Ngài 
trong Cựu ước. Có nhiều sự chữa lành, phép lạ, người ta 
được sống lại v.v... Những sự tỏ lộ tương tự như thế cũng 
có trong đời sống của Chúa Kitô (thời Tân ước). Thế nhưng, 
hiện tượng của việc người ta cầu nguyện và nói tiếng lạ đầu 
tiên được ghi chép (trong Thánh Kinh) là vào ngày Lễ Hiện 
xuống và đó là một dấu rõ ràng của đặc sủng của Thánh 
Thần mà Chúa Kitô đã hứa ban. 
 
31. Có phải cầu nguyện tiếng lạ quan trọng trong việc 
hoán cải của dân ngoại không? 
Vai trò “là một dấu của Thần Khí Chúa Kitô” này thật quan 
trọng trong việc hoán cải của dân ngoại. Lúc đầu Thánh 
Phêrô đã tới nhà ông Cônêliô hết sức lưỡng lự và chỉ đến 
sau khi được thị kiến như đã nói trong Công vụ 10. Trong 
khi giảng cho gia đinh ông Cônêliô, Thánh Thần đã ngự 
xuống trên họ và họ bắt đầu nói tiếng lạ.  
Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô 
đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần 
xuống trên cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người 
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này nói các thứ tiếng lạ và tán dương Thiên Chúa. (Cv10:45-
46) 
 
Việc dân ngoại nói tiếng lạ cho thấy như là bằng chứng rằng 
họ đã nhận được cùng một Thánh Thần của Chúa Kitô như 
các tông đồ trong ngày Lễ Hiện xuống. Thánh Phêrô đã đi 
vượt ngoài dự định chương trình thăm viếng ban đầu là đón 
nhận những dân ngoại này qua phép rửa. (*** nhưng 
Thánh Thần đã ngự xuống trên họ với quyền năng mạnh mẽ 
vượt ngoài dự tính của Phêrô). 
Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: "Những người này đã nhận 
được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản 
chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?" Rồi ông truyền 
làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ 
xin ông ở lại với họ ít ngày. (Cv10:47-48). 
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KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 5:  
ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ VÀ NÓI TIẾNG LẠ 
 
Tuần/Ngày Thứ 1 
Luca 22:39-46 Quyền năng đặc biệt của ơn cầu nguyện 
tiếng lạ là giúp người ta cầu nguyện trong những nghịch 
cảnh xảy ra hàng ngày. Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn 
Cây Dầu bất chấp tất cả những gì sẽ xảy ra cho Ngài. Khó 
khăn của cầu nguyện đã vượt qua được. 
 
C39 Cũng thế, bạn hãy làm quen trong việc tìm kiếm ngọn 
Đồi Olive của riêng bạn để cầu nguyện. (cầu nguyện: kiên trì 
tìm kiếm Chúa trong khó khăn, thử thách) 
 
C40 Những thời gian thử thách của bạn phải là thời gian của 
cầu nguyện, nếu không bạn sẽ không chịu đựng nổi cám dỗ. 
(cầu nguyện: tin tưởng vào sức mạnh của cầu nguyện). 
 
C41 Mọi lời cầu nguyện không nhất thiết phải quỳ gối. Nhiều 
lúc sự cầu xin khẩn thiết của bạn sẽ dẫn bạn tới sự bái quỳ. 
(tin Chúa trung thành không bỏ rơi bạn) 
 
C42 Mọi lời cầu nguyện là để giúp bạn biết và làm theo ý 
Chúa Cha. (cầu nguyện: tin và làm theo thánh ý Cha) 
 
C43 Trong cầu nguyện, bạn sẽ được mạnh sức và hồi phục 
cách ngạc nhiên. (cầu nguyện: cám ơn Chúa thương giúp) 
 
C44 Khi những thử thách gia tăng thì sự cầu nguyện và kêu 
lên với Chúa cũng cần gia tăng theo. (cầu nguyện: quyết 
tâm không bỏ cuộc) 
 
C45 Tiếc thay, giống như các môn đệ, bạn thường bỏ bê cầu 
nguyện. (cầu nguyện: siêng năng và kiên trì) 
 
C46 Điều này có nghĩa là bạn chưa chuẩn bị để đối phó với 
những thử thách. (cầu nguyện: tỉnh thức và sẵn sàng). 
 
Tuần/Ngày Thứ 2 
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Cv10:44-48 Cầu nguyện tiếng lạ không giới hạn nơi các 
tông đồ ở Giêrusalem. Các dân ngoại cũng nhận được cùng 
một ơn ấy cách ngạc nhiên, vì Thánh Thần tỏ lộ sự hiện diện 
của Ngài giữa mọi dân tộc. 
 
C44 Bạn cần một vài sự giảng dạy, thế nhưng bạn không 
nên trì hoãn quá lâu để nhận Phép Dìm trong Thánh Thần. 
Bạn không bị bỏ rơi – Thánh Thần một lần nữa «đã ngự 
xuống trên tất cả những người đang lắng nghe». (cầu 
nguyện: ước mong được Dìm trong Thánh Thần) 
 
C45 Bạn cũng sẽ ngạc nhiên tự khám phá ra những ân huệ 
mới của Thánh Thần. (cầu nguyện: cám tạ và mong chờ) 
 
C46 Cầu nguyện tiếng lạ của bạn là tán dương Thiên Chúa. 
(cầu nguyện: ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ hay tiếng mẹ đẻ). 
 
C47 An huệ được ban cho để hoàn thành bí tích Phép Rửa 
của bạn (hay dẫn tới các bí tích nếu bạn chưa bao giờ nhận 
các bí tích) (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã ban cho ân huệ 
này). 
 
C48 Sau khi được ơn cầu nguyện tiếng lạ, bạn cần thêm 
những sự hướng dẫn về các ơn này. (cầu nguyện: ao ước 
được đi sâu trong các ơn của Thánh Thần) 
 
Tuần/Ngày Thứ 3 
Cv 19:1-7 Thánh Luca tường thuật kinh nghiệm cầu 
nguyện tiếng lạ lần thứ ba khi các môn đệ của Gioan nhận 
phép rửa của Chúa Giêsu và họ được cầu nguyện đặt tay. 
 
C2 Những sự giảng dạy mở tâm trí bạn ra cho sự hiện diện 
và các quyền năng của Chúa Thánh Thần. (cầu nguyện: 
được khiêm nhường và lắng nghe) 
 
C3 Bạn đã nhận được Phép Rửa của Chúa Giêsu rồi thế 
nhưng chưa nhận được tất cả các hiệu quả. (cầu nguyện: 
khao khát đón nhận và tìm kiếm). 
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C4 Bạn chưa nhận lãnh trọn vẹn quyền năng của Chúa trong 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin mở lòng để đón nhận quyền 
năng Chúa) 
 
C5 Khi bạn nghe những sự giảng dạy này, hãy khao khát 
được dìm trong Thánh Thần. (cầu nguyện: khao khát được 
dìm trong TT) 
 
C6 Bạn được đặt tay để cầu nguyện cho ơn tiếng lạ và cho 
những ơn khác. (cầu nguyện: xin đón nhận tất cả những ơn 
Chúa ban) 
 
C7 Hãy biết rằng, Thánh Thần không làm thất vọng ai cả. 
(cầu nguyện: vui mừng và tin tưởng vào hoạt động của TT) 
 
Tuần/Ngày Thứ 4 
Rôma 8:14-17 và 26-27 cầu nguyện tiếng lạ cho phép 
Thánh Thần giúp bạn trong đời sống cầu nguyện. Bạn cần 
biết cách nào Thánh Thần muốn trợ giúp bạn. 
 
C14 Nhờ cầu nguyện tiếng lạ, bạn sẽ kinh nghiệm mạnh mẽ 
hơn những sự dẫn dắt của Thánh Thần. (cầu nguyện: siêng 
năng cầu nguyện và tìm sự dẫn dắt của Chúa). 
 
C15 Việc cầu nguyện tiếng lạ của bạn phải làm tăng cảm 
giác về Thiên Chúa là Cha của bạn. (cầu nguyện: nhận ra 
Thiên Chúa là Cha) 
 
C16 Bạn sẽ kinh nghiệm về chính con người của mình thực 
sự là gì, một người con của Chúa. (cầu nguyện: cám ơn 
Cha). 
 
C17 Việc cầu nguyện tiếng lạ của bạn sẽ dẫn bạn đến những 
phong phú trong di sản của bạn, và đến sự bền đỗ trong 
đau khổ. (cầu nguyện: cám ơn sự giàu sang ân huệ của 
Chúa) 
 
C26 Việc cầu nguyện tiếng lạ của bạn là những tiếng kêu rên 
xiết của Thần Khí trong bạn. Bạn không cần biết đến những 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 77

lời đó nghĩa là gì. Thần Khí đang cầu nguyện ở trong bạn. 
(cầu nguyện: tin và phó thác cho Thánh Thần hoạt động). 
 
C27 Ngay cả những lời khẩn cầu của bạn không phải là của 
chính bạn, nhưng là của Thần Khí. (cầu nguyện: cám ơn 
Chúa Thánh Thần đang ở trong bạn) 
 
Tuần/Ngày Thứ 5 
1 Cor14:1-5 Phaolô, chính ngài cầu nguyện tiếng lạ, đưa ra 
lời khuyên cụ thể trong việc tìm kiếm và sử dụng khí cụ 
quyền năng này của Thánh Thần. 
 
C1 Bạn phải tích cực tìm kiếm ơn cầu nguyện tiếng lạ và 
biểu lộ tất cả mọi quyền năng của Thánh Thần. (cầu 
nguyện: xin được mạnh dạn). 
 
C2 Qua ơn tiếng lạ này, bạn cầu nguyện. Bạn nói với Thiên 
Chúa. Bạn thì thầm những tiếng huyền nhiệm của Thánh 
Thần. (cầu nguyện: tin tưởng, cộng tác với Thánh Thần) 
 
C3 Thánh Thần có thể sẽ ban cho bạn lời tiên tri bằng tiếng 
mẹ đẻ. Bạn hãy nên nói ra những tiếng này để giúp cho 
người đang nghe. (cầu nguyện: can đảm và tin tưởng nói lời 
tiên tri). 
 
C4 Ơn cầu nguyện tiếng lạ là điều tốt lành của cá nhân bạn. 
Những lời tiên tri của bạn là dành cho lợi ích người khác. 
(cầu nguyện: sẵn sàng để Chúa dùng). 
 
C5 Hãy vâng lời Phaolô và tìm kiếm ơn tiếng lạ, giải thích 
tiếng lạ và ơn tiên tri. (cầu nguyện: khao khát được các đặc 
sủng của Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 6 
1 Cor 14:6-12 Phaolô tiếp tục sự giảng dạy quan trọng của 
Ngài về các đặc sủng của Thánh Thần. Nhiều người không 
hiểu hoàn toàn những sự dẫn dắt này. Với những người có 
ơn tiếng lạ, những lời giảng dạy của ngài thì thật rõ ràng. 
(*** khi nói về ơn tiếng lạ, bạn không thể nào giải thích 
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thỏa đáng cho mọi người, và họ cũng không thể hiểu hết 
được cho đến khi chính họ được ơn này. Vì thế, bạn đừng 
thất vọng khi nói về ơn tiếng lạ) 
 
C6 Ơn cầu nguyện tiếng lạ chỉ là bước khởi đầu. Bạn hãy sử 
dụng tất cả những sự tỏ lộ của Thánh Thần ban cho. (cầu 
nguyện: ước muốn đi sâu vào các ơn khác) 
 
C7 Bạn cần hiểu biết về tất cả các đặc sủng. (Có một sự 
khác biệt nhau). Để rồi bạn sử dụng đặc sủng một cách 
chính đáng vào đúng thời điểm. (cầu nguyện: lắng nghe và 
tìm hiểu). 
 
C9 Đừng hoàn toàn bỏ tiếng mẹ đẻ qua một bên. Tất cả mọi 
lời cầu nguyện của bạn không phải chỉ bằng tiếng lạ mà 
thôi. Ơn khởi đầu này phải dẫn bạn đế những lời được linh 
ứng bằng tiếng mẹ đẻ. (cầu nguyện: xin được Thánh Thần 
dẫn dắt). 
 
C11 Những lời nói cần có ý nghĩa. Những lời của bạn, được 
linh ứng bởi Thánh Thần, sẽ mang ý nghĩa lớn lao cho một 
người nghe. (cầu nguyện: chờ đợi sự linh ứng của Thánh 
Thần) 
 
C12 Ơn cầu nguyện tiếng lạ là dành cho bạn. Những đặc 
sủng khác bạn dùng để phục vụ nhóm cầu nguyện của bạn. 
(cầu nguyện: hăng say phục vụ và cho đi). 
 
Tuần/Ngày Thứ 7 
1Cor14:13-19 Phaolô còn đi vào chi tiết hơn. Ngài còn xác 
nhận rằng cầu nguyện tiếng lạ có ảnh hưởng đến tâm trí và 
thúc giục bạn cho phép sự tác động xa hơn được phát triển 
bên trong bạn. 
 
C13 Bạn không chỉ dùng ơn cầu nguyện tiếng lạ mà thôi, 
nhưng cũng nên nhận biết sự tác động của Thánh Thần 
trong tâm trí của bạn để ban cho bạn lời giải thích. (cầu 
nguyện: lắng nghe và xin được ơn giải thích). 
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C14 Khi bạn kinh nghiệm ơn cầu nguyện tiếng lạ, bạn thấy 
rằng những lời ấy không ở trong hay dính líu đến sự thông 
thái của bạn. (cầu nguyện: xin khiêm nhường, đơn sơ, nhỏ 
bé) 
 
C15 Tác động toàn bộ của Thánh Thần bao gồm cầu nguyện 
tiếng lạ và những linh ứng về tinh thần. Vì thế, hãy sử dụng 
cả hai tiếng lạ và tâm trí của bạn. (cầu nguyện: đầu phục tất 
cả con người cho Thánh Thần). 
 
C16 Sử dụng lời linh ứng bằng tiếng mẹ đẻ cho phép người 
khác tham dự vào lời cầu nguyện của bạn. (cầu nguyện: 
cộng tác và hiệp nhất với mọi người). 
 
C17 Việc sử dụng toàn bộ ơn của Thánh Thần giúp bạn và 
giúp mọi thành viên trong nhóm. (cầu nguyện: chia sẻ và 
nâng đỡ người khác) 
 
C18 Hãy dùng lời tuyên xưng này của Phaolô là khuôn mẫu 
riêng của bạn trong việc cầu nguyện riêng tư. (cầu nguyện: 
tin vào Lời Chúa) 
 
C19 Khi ở trong nhóm cầu nguyện, hãy sử dụng những ơn 
lời nói. Nhiều người được đánh động, đụng chạm trong cách 
này. (cầu nguyện: xin được những lời khôn ngoan) 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 6: 
HÃY SỬ DỤNG ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ 
 
1- Khi Nào Bạn Nên Cầu Nguyện Tiếng Lạ? 
 
Bạn phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Khi bạn hiểu được giáo 
huấn căn bản về ơn tiếng lạ, về quyền làm Chúa của Chúa 
Giêsu, và về Phép Dìm trong Thánh Thần thì bạn phải tìm 
cách đầu phục cho ơn tiếng lạ. Điều này có thể xảy ra sau 
ba hay bốn tuần tham dự trung thành buổi họp nhóm. Điều 
quan trọng là bạn sớm đầu phục cho ơn tiếng lạ để khỏi 
cảm thấy mình bị lạc lõng trong Canh Tân Đặc Sủng. (*** 
Nếu bạn chưa được ơn cầu nguyện tiếng lạ không có nghĩa 
là phong trào này không thích hợp với bạn. Bạn cần kiên trì, 
ước ao và chờ đợi thời gian của Chúa). 
 
Nếu không ai trong nhóm cầu nguyện của bạn biết cách 
hướng dẫn đầu phục cho ơn tiếng lạ, thì bạn hãy tìm sự trợ 
giúp của những trưởng nhóm ở các nhóm khác hay các giáo 
xứ trong giáo phận. 
 
2- Đặc sủng Đó Là Gì?  
(*** Trong Canh Tân Đặc Sủng có 9 đặc sủng được thánh 
Phaolô nói đến trong 1 Côrintô 14, nhưng người ta thường 
gọi là ơn thay vì là đặc sủng. Trong 9 đặc sủng, thì đặc sủng 
tiếng lạ là đặc sủng duy nhất để xây dựng đời sống tâm linh 
cho chính mình, còn các đặc sủng khác là để phục vụ và xây 
dựng hội thánh). 
 
Cầu nguyện tiếng lạ thường bao gồm một vài lời trong một 
ngôn ngữ mà bạn không biết. Những lời này được lập lại liên 
tục theo những mẫu khác nhau khi bạn để cho ơn cầu 
nguyện được trào ra từ môi miệng. Mặc dù là một ơn (tức 
đặc sủng), cầu nguyện tiếng lạ thì hoàn toàn ở dưới sự kiểm 
soát theo ý muốn của bạn. Bạn bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ 
và ngừng khi nào bạn muốn. 
 
Một số người bài bác ơn cầu nguyện tiếng lạ này (đặc biệt là 
người ở ngoài Canh Tân Đặc Sủng) bằng cách cho rằng 
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tiếng lạ được nhấn mạnh quá nhiều và rằng ơn tiếng lạ là ơn 
thấp nhất trong tất cả các ơn (*** Khi nói đến Canh Tân 
Đặc Sủng, người ta thường nghĩ ngay đến tiếng lạ và chữa 
lành như là điểm nổi bật của phong trào CTĐS. Thế nhưng, 
điểm chính của Canh Tân Đặc Sủng là ơn Dìm trong Thánh 
Thần, ca ngợi và cầu nguyện).  
Bạn phải học biết thật sớm rằng ơn cầu nguyện tiếng lạ là 
tác động đầu tiên của Thánh Thần. Nếu bạn bỏ qua một bên 
tác động đầu tiên của Thánh Thần, những tác động lớn lao 
hơn sẽ trở nên bị giới hạn cách nghiêm trọng. 
 
3- Những Thay Đổi Trong Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ 
Lúc đầu, bạn sẽ nhận thấy rằng tiếng lạ của bạn là sự lập lại 
một vài tiếng mà thôi. Trước khi mở lòng ra cho những ơn 
khác, bạn sẽ tự thấy rằng mình được lớn lên trong ơn tiếng 
lạ. 
Trước hết, những tiếng lạ mới và khác biệt được thêm vào 
ơn tiếng lạ ca ngợi ban đầu của bạn. Thường thì điều này đi 
theo một sự tràn đầy Thánh Thần bên trong một lần nữa, 
khi bạn tiếp tục khao khát và tìm kiếm quyền năng của 
Thánh Thần trong đời sống bạn. Bạn sẽ nhận thấy lời cầu 
nguyện tiếng lạ thay đổi. Lúc đầu có thể bạn không hiểu rõ 
tại sao. (*** Bạn được lớn lên trong ơn cầu nguyện tiếng la 
khi nhận ra tiếng lạ của bạn thay đổi. Một số người được ơn 
hát tiếng lạ, người khác thì được ơn tiếng lạ dùng vào việc 
cầu nguyện giải thoát, chữa lành...). 
Thật hết sức khó khăn để viết ra một sự giảng dạy rõ ràng 
về mục vụ tiếng lạ. Hãy biết rằng Thánh Thần sẽ thường 
xuyên dùng tiếng lạ của bạn xa hơn những điều được mô tả 
dưới đây. 
 
4- Dùng Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ Thường Xuyên 
Các lời cầu nguyện tiếng lạ ca ngợi Chúa nhưng cũng phải 
dẫn đến những hiệu quả biến đổi bên trong bạn. Tiếc thay, 
ngay cả những người trung thành với ơn cầu nguyện tiếng lạ 
không biết để tiến xa hơn ơn nhận được ban đầu. Phaolô nói 
về những khó khăn này như sau: 
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1Cor14:15 Vậy, phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm 
lòng, nhưng cũng cầu nguyện với thần trí nữa. Tôi sẽ ca hát 
với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với thần trí nữa. 
Cầu nguyện và ca hát «với thần trí» nghĩa là với cầu nguyện 
tiếng lạ. Cầu nguyện và ca hát «bằng trí óc» nghĩa là tất cả 
tác động khác của Thánh Thần phải đến theo sau. Cầu 
nguyện tiếng lạ là tác động ban đầu. Đừng dừng lạ ở đó. 
Hãy tiếp tục. Hãy để Thánh Thần thực hiện một việc làm sâu 
đậm hơn, kiện toàn hơn. Đó là mục đích của bài nói này. 
 
5- Những Công Việc Khác Của Thánh Thần  
Những công việc này nhiều vô số kể. Sau đây là những ơn 
chính yếu: 
 
a) Một cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tiếng lạ 
tự chúng không mang lại một cảm giác nào. Tuy nhiên, nếu 
trong lúc cầu nguyện tiếng lạ, bạn để Thánh Thần cho bạn 
được tràn đầy một ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, 
bạn sẽ đi vào các cảm nghiệm tâm linh và sự an ủi của Ngài. 
 
b) Giúp đỡ trong các quyết định. Khi bạn bối rối, hãy cầu 
nguyện tiếng lạ. Đó là bạn đang để Thánh Thần giúp đỡ bạn 
trong những quyết định. Không ai có thể quả quyết rằng 
bạn sẽ đạt được những quyết định hoàn hảo, nhưng những 
quyết định đó sẽ tốt hơn nhiều so với những quyết định 
riêng của bạn mà không có sự trợ giúp. 
 
c) Giải thoát những cảm giác tiêu cực. Hằng ngày, bạn kinh 
nghiệm nhiều những ý tưởng và cảm giác tiêu cực. Những 
điều này có khuynh hướng bám víu, gia tăng và trở nên gần 
như là vĩnh viễn. Những cảm giác tiêu cực chính yếu là nóng 
giận và sợ hãi. Hai thứ này dẫn đến những cảm giác tiêu cực 
khác với tên khác nhau. Không có sự trợ giúp của Chúa, bạn 
sẽ là nô lệ cho các cảm giác này. Với ơn cầu nguyện tiếng 
lạ, bạn được giải thoát. Cầu nguyện tiếng lạ sẽ giúp bạn tập 
trung vào Chúa, vào sự chăm sóc của Người cho bạn, và vào 
lòng tha thứ của Người. 
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Bạn đừng bỏ qua việc cầu nguyện tiếng lạ của bạn. Chúng là 
những ơn trợ giúp mạnh mẽ để chiến thắng những cảm giác 
tiêu cực trong đời sống bạn. 
 
d) Kiềm chế tính tình và chán nản. Điều nói trên cũng đúng 
với các khó khăn lâu dài do những giao động về cảm xúc 
gây ra, những thăng trầm mà bạn không kiểm soát được 
hữu hiệu bao nhiêu.  
 
Cầu nguyện tiếng lạ không tự nó làm việc này cách tự động. 
Cần có sự hợp tác về sau. Cầu nguyện tiếng lạ giúp bạn 
muốn vượt thắng tính tình của bạn và không chỉ nhượng bộ 
hay chịu thua. Cầu nguyện tiếng lạ đem lại sự thanh thản và 
bình an riêng của chúng. Chúng soi sáng lối suy nghĩ của 
bạn và giúp bạn thấy được những nguyên nhân và giải 
pháp, những gì bạn có thể làm để chế ngự các giao động do 
tính tình của bạn. 
 
6- Sức Mạnh Để Cầu Nguyện Không Ngừng 
Chúa Giêsu nói chúng ta hãy cầu nguyện luôn mãi (Lc18:1) 
và cầu nguyện không ngừng (Lc21:36). Phaolô viết, «Hãy 
cầu nguyện trong Thần Khí mỗi khi có dịp (Ep6:18), và «hãy 
cầu nguyện liên lỉ và chuyên cần» (Ep6:18).  
Trong thế giới hiện đại, điều đó không thể thực hiện được 
nếu không có cầu nguyện tiếng lạ. Tiếng là là lời cầu nguyện 
dễ nhất, không cần đến sự thông thái và có thể dùng giữa 
những công việc bận tâm nhất. 
Những hiệu quả của cầu nguyện tiếng lạ rất lớn. Qua sử 
dụng thường xuyên ơn đầu tiên này, đời sống cá nhân của 
bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ được uốn nắn để trở thành khí cụ 
của Chúa cho lợi ích của nhiều người. 
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 6: 
HÃY SỬ DỤNG ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ 
 
Chương trước đây được dùng cho bản văn Kinh Thánh liên 
quan đến cầu nguyện tiếng lạ. Những bài đọc sau đây mang 
đến cho bạn những hiệu quả tuôn trào từ việc sử dụng ơn 
cầu nguyện tiếng lạ. 
 
Tuần/Ngày Thứ 1 
2Cor5:1-10 cầu nguyện tiếng lạ là một sự trợ giúp cho 
hành trình đời sống của bạn đang qua đi rất nhanh. Phaolô 
dẫn chứng Thánh Thần như lời hứa của Thiên Chúa về vinh 
quang tương lai mai sau. 
 
C1 Cầu nguyện tiếng lạ của bạn là một ơn được ban từ trời 
để chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu của bạn. (cầu nguyện: tạ 
ơn Chúa) 
 
C2 Những lời cầu nguyện tiếng lạ là tiếng rên xiết của Thánh 
Thần bên trong bạn. (cầu nguyện: cám ơn sự hiện diện của 
Thánh Thần trong bạn) 
 
C3 Hãy để Thiên Chúa mặc áo cho bạn với lều thiên đàng 
của Chúa. (cầu nguyện: sẵn sàng và ao ước) 
 
C4 Qua ơn này bạn được thấm nhập bởi Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: muốn được nhận chìm trong tình yêu Chúa) 
 
C5 Công việc của Thiên Chúa uốn nắn bạn được thực hiện 
nhờ tác động này của Thánh Thần. (cầu nguyện: xin Chúa 
uốn nắn) 
 
C6-7 Cầu nguyện tiếng lạ làm nảy sinh niềm tin vào Chúa 
cho dù bạn không thấy Người. (cầu nguyện: tin mạnh mẽ) 
 
C8-9 Ơn cầu nguyện tiếng lạ là cách bạn làm đẹp lòng Chúa. 
(cầu nguyện: xin được sử dụng thường xuyên) 
 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 85

C10 Vào ngày sau hết, công việc của Thiên Chúa nơi bạn sẽ 
được tỏ lộ. (cầu nguyện: trông chờ và sống kết hợp với 
Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 2 
Galát 4:1-7 Thánh Thần đã thay đổi tình trạng của chúng 
ta từ là nô lệ trở thành con cái và thành người thừa tự. 
Phaolô dạy rằng Thánh Thần bên trong ta luôn luôn kêu lên 
«Cha ơi». 
 
C1 Cầu nguyện tiếng lạ của bạn là ơn của Lễ hiện xuống 
dường như được giữ lại cho đến thời điểm đã định. (cầu 
nguyện: ngợi khen chương trình của Thiên Chúa) 
 
C2 Ơn này đến từ Cha trên trời của bạn. (cầu nguyện: ngợi 
khen Cha, kêu lên Abba). 
 
C3 Không có ơn này, bạn bị lệ thuộc vào các quyền lực của 
thế gian và con người. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã giải 
thoát) 
 
C4 Cầu nguyện tiếng lạ là ơn đến từ Chúa Giêsu, sinh ra bởi 
Mẹ Maria. (cầu nguyện: cám ơn Ngôi lời nhập thể đã đến 
thế gian). 
 
C5 Bạn hãy dùng những tiếng đó để đòi ân huệ trọn vẹn của 
nghĩa tử. (cầu nguyện: cám ơn được làn nghĩa tử của Chúa) 
 
C6 Lời cầu nguyện tiếng lạ là bằng chứng Thánh Thần đang 
rên xiết trong bạn. (cầu nguyện: nhận ra và cám ơn Chúa 
TT) 
 
C7 Lời cầu nguyện tiếng lạ là dấu chỉ ơn gọi của bạn trở 
thành thừa tự của Nước Trời. (cầu nguyện: cám ơn và ngợi 
khen Thánh Thần) 
 
Tuần/Ngày Thứ 3 
Galát 5:16-25 Phaolô diễn tả cuộc chiến giữa xác thịt và 
hậu quả của mỗi thứ. 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 86

 
C16 Ơn cầu nguyện tiếng lạ của bạn là vũ khí lợi hại trong 
cuộc chiến giữa Thần Khí và xác thịt. (cầu nguyện: nhận ra 
quyền năng của cầu nguyện tiếng lạ) 
 
C17 Nếu bạn nhận ra cuộc chiến bên trong bạn, bạn sẽ sử 
dụng cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày. (cầu nguyện: biết sử 
dụng cầu nguyện tiếng lạ thường xuyên). 
 
C18 Quyền năng của cầu nguyện tiếng lạ sẽ dẫn bạn đến tự 
do. (cầu nguyện: tin tưởng vào quyền năng của Chúa). 
 
C19-20 Không có sự trợ giúp của tiếng lạ, bạn sẽ bị lệ thuộc 
đủ mọi sự cám dỗ. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã ban ơn 
tiếng lạ) 
 
C21 Quyền năng của ơn tiếng lạ giúp bạn trong việc được 
thừa hưởng Nước Trời. (cầu nguyện: cám ơn tình yêu Chúa) 
 
C22-23 Bạn hãy nhận ra những thay đổi mà cầu nguyện 
tiếng lạ đem lại. (cầu nguyện: nhận ra những ơn ích của 
tiếng lạ) 
 
C24 Ơn cầu nguyện tiếng lạ của bạn sẽ dẫn bạn đến với 
thánh giá Chúa Kitô. (cầu nguyện: tập trung, hướng về Chúa 
Kitô). 
 
C25 Ơn này của bạn sẽ làm cho bạn thấy rõ ràng sự dẫn dắt 
của Thánh Thần. (cầu nguyện: xin làm theo sự dẫn dắt 
Chúa) 
 
Tuần/Ngày Thứ 4 
Philiphê 2:12-18 Sau khi trình thuật bài ca phép dìm của 
Kitô giáo thời sơ khai (Pl2:6-11), Phaolô thúc giục để việc 
khởi đầu của Phép Rửa được mang đến kiện toàn. 
 
C12 Cầu nguyện tiếng lạ là công việc hằng ngày của bạn để 
đạt được ơn cứu rỗi của bạn. (cầu nguyện: trung thành cầu 
nguyện tiếng lạ). 
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C13 Tiếng lạ là Chúa đang làm việc trong bạn. (cầu nguyện: 
tin và tạ ơn Chúa. 
 
C14 Nếu bạn thấy rằng đó là tác động là của Chúa chứ 
không phải là của bạn, bạn sẽ được bình an. (cầu nguyện: 
xin nhận ra đó là tác động của Chúa và cám ơn Chúa) 
 
C15 Cầu nguyện tiếng lạ giúp bạn vượt lên trên văn hóa của 
bạn, và chiến thắng bất cứ sự xấu xa nào. (cầu nguyện: cám 
ơn Chúa). 
 
C16 Chúng giúp bạn giữ vững sự chọn lựa ban đầu nhận 
Chúa Giêsu là Đức Chúa. (cầu nguyện: luôn tin nhận Chúa 
Giêsu là Chúa) 
 
C17 Bạn có khả năng giúp đỡ người khác cách quảng đại. 
(cầu nguyện: sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ) 
 
C18 Với ơn cầu nguyện tiếng lạ tất cả mọi sự được hoàn 
thành trong hân hoan. (cầu nguyện: vui mừng, ngợi khen) 
 
Tuần/Ngày Thứ 5 
Philíphê 3:7-16 Phaolô xét đến những thay đổi nơi bản 
thân và nhận ra quan niệm khác hẳn về đời sống hiện giờ 
với lúc trước. Cầu nguyện tiếng lạ sẽ mang đến tư tưởng 
được hoán cải thường xuyên này. 
 
C7 Trong lúc tiếng lạ của bạn mang đến cho bạn sự hiện 
diện của Đức Kitô, thì cách suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi. 
(cầu nguyện: ước mong được thay đổi cách suy nghĩ). 
 
C8 Sự thay đổi có tính cách toàn diện và hoàn tất, vì lẽ biết 
Chúa Giêsu là một điều trọng đại. (cầu nguyện: ngợi khen, 
chúc tụng). 
 
C9 Ơn cầu nguyện tiếng lạ là một ơn hoàn toàn đến từ 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: tin tưởng và yêu mến). 
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C10 Đừng để ơn tiếng lạ của bạn trở nên một ơn bề ngoài. 
Quyền năng của chúng phải thấm nhập và biến đổi bạn. 
(cầu nguyện: được cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở bên 
trong). 
 
C12 Ơn cầu nguyện tiếng lạ là một ơn ban cho để bạn có 
thể chạy đua và đoạt giải. (cầu nguyện: chuyên cần sử dụng 
trong cầu nguyện hằng ngày). 
 
C13 Chúng sẽ giúp bạn quên đi quá khứ và chỉ nhìn vào 
Chúa Kitô. (cầu nguyện: quên đi quá khứ và tập trung vào 
Chúa Kitô). 
 
C15-16 Sử dụng cầu nguyện tiếng lạ đầy đủ và đúng cách sẽ 
mang đến cho bạn sự trưởng thành thiêng liêng và giữa bạn 
đi đúng hướng. (cầu nguyện: được tăng trưởng trong ơn cầu 
nguyện tiếng lạ). 
 
Tuần/Ngày Thứ 6 
1Tx3:9-13 Phaolô nhìn thấy trọn con đường nên thánh và 
cầu cho những người mới hoán cải được chạy hết con 
đường. Mặc dù, cầu nguyện tiếng lạ là một ơn cho người 
mới bắt đầu nhận Phép Dìm trong Thánh Thần, chúng tiếp 
tục là một khí cụ cho sự lớn mạnh toàn diện trong tâm linh. 
 
C9 Hãy nhớ lại nỗi vui mừng của riêng bạn khi bạn mới bắt 
đầu ca ngợi Chúa bằng tiếng lạ. (cầu nguyện: luôn được 
cảm nghiệm sự vui mừng ban đầu). 
 
C10 Bạn đừng lo lắng về ơn này có thể chưa loại bỏ được 
hết mọi khuyết điểm. (cầu nguyện: kiên trì và tin tưởng) 
 
C11 Chúng là tác động liên tục của Chúa Cha bên trong bạn. 
(cầu nguyện: cám ơn Cha). 
 
C12 cầu nguyện tiếng lạ của bạn phải dẫn đến bác ái tương 
trợ lẫn nhau. (cầu nguyện: yêu thương, hiệp nhất với anh 
em). 
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C13 Cuối cùng, chúng phải dẫn đưa bạn đến sức mạnh 
trong Chúa Giêsu và thánh thiện trước mặt Chúa Cha. (cầu 
nguyện: ao ước được thánh thiện trước mặt Chúa). 
 
Tuần/Ngày Thứ 7 
1Tx5:1-11 Phaolô lại gọi những người ông giúp hoán cải là 
« con cái sự sáng » và kêu gọi họ phải thường xuyên cảnh 
giác. Cầu nguyện tiếng lạ là ơn cảnh giác và chờ mong hàng 
ngày Chúa đến lần thứ hai. 
 
C1-2 Bạn không được tò mò về «ngày giờ Chúa đến», 
nhưng phải tỉnh thức hằng ngày. (cầu nguyện: xin tỉnh 
thức). 
 
C3 Đời sống bạn đầy dẫy những bất trắc bấp bênh. Bạn 
không biết chuyện gì xảy ra trước mặt. (cầu nguyện: cầu 
nguyện luôn và trông cậy Chúa). 
 
C4 cầu nguyện tiếng lạ của bạn là ánh sáng trong đêm tối. 
(cầu nguyện: luôn cầu nguyện tiếng lạ). 
 
C5-6 Chúng sẽ tách bạn ra khỏi đêm đen và bóng tối và là 
lời cầu nguyện trông chờ Chúa đến. (cầu nguyện: sẵn sàng 
và cầu nguyện luôn). 
 
C8 Chúng giữ cho bạn tỉnh thức trong Chúa. (cầu nguyện: tạ 
ơn) 
 
C9 Chúng giữ bạn xa khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và 
tiến đến ơn cứu rỗi. (cầu nguyện: sám hối và cám ơn lòng 
thương xót của Chúa). 
 
C10 cầu nguyện tiếng lạ của bạn được mua với giá của 
thánh giá và dẫn bạn đến sự sống với Đức Kitô. (cầu 
nguyện: tạ ơn và ước ao được sống với Chúa). 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 7:  
SỐNG TRONG THÁNH THẦN  
 
Được dìm trong Thánh Thần, cầu nguyện tiếng lạ và cảm 
nghiệm sự hoán cải tất cả đều có chung một mục đích – đó 
là bạn hãy sống trong Thánh Thần. Ân huệ trọn vẹn của 
Canh Tân Đặc Sủng là một đời sống trong Thánh Thần (*** 
đổi mới và bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Thần).  
 
Bạn có thể sống trên bất cứ một trong ba lãnh vực sau đây:  
- Lãnh vực con người  
- Lãnh vực tội lỗi  
- Lãnh vực Thần Khí  
 
Lãnh Vực Con Người  
Bạn có những nhu cầu về thể xác con người. Mỗi ngày bạn 
cần phải ăn, uống, ngủ và có một nơi để sống. Những nhu 
cầu căn bản này đòi hỏi bạn phải kiếm tiền. Các mối lo về 
mặt thể xác đó tạo nên một sức mạnh lớn ảnh hưởng trên 
đời sống hàng ngày.  
 
Ngoài những nhu cầu này, bạn muốn thưởng thức những 
mối tình bạn, nghỉ ngơi, giải trí, và được người khác đón 
nhận. Bạn cũng muốn có một kinh nghiệm việc làm và nghề 
nghiệp thỏa đáng. Bạn muốn thành công trong các doanh 
nghiệp của bạn, đặc biệt trong việc tạo dựng và nuôi dưỡng 
gia đình, trong quan hệ hôn nhân hay trong một ơn gọi đặc 
biệt nào đó.  
 
Những điều này bao gồm những kinh nghiệm dẫn dắt tự 
nhiên của con người. Chúng là một phần quan trọng của đời 
sống trong Thánh Thần. (*** Đời sống con người có 2 mặt 
về tâm linh và thể xác, cả hai đời sống cần phải tốt đẹp. Bạn 
không thể sống trong Thánh Thần cách tốt đẹp mà lại có 
một đời sống về mặt thể xác bê bối).  
 
Lãnh Vực Tội Lỗi  
Bên cạnh những ước muốn về mặt thể xác nói trên, bạn 
cũng kinh nghiệm tội lỗi khi những ước muốn thể xác trở 
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nên thái quá, thất thường, và có tích cách hủy hoại. Nhu cầu 
cần tiền bạc của bạn có thể dẫn bạn đến bất chính. Ước 
muốn một sự nghiệp thành công có thể trở nên ám ảnh 
trong đầu.  
 
Bạn có thể bị nghiện rượu, thuốc phiện, hay hình ảnh khiêu 
dâm. Bạn có thể nói dối, lường gạt, bôi nhọ người khác. Bạn 
có thể ích kỷ trong các mối quan hệ, lợi dụng người khác. 
Mười điều răn phác hoạ những lãnh vực chính mà bạn có 
thể bị dẫn dắt mắc phạm bởi quyền lực của tội lỗi.  
 
Lãnh Vực Thần Khí  
Thần Khí giết chết các quyền lực của tội lỗi và mời gọi bạn 
sống vượt trên lãnh vực về thể xác. Mục đích của bạn không 
chỉ là được hạnh phúc về mặt thể xác nhưng mà là đời sống 
vĩnh cửu. Sự hướng dẫn cho đời sống của bạn không phải là 
ở những tư tưởng hay những châm ngôn của con người, 
nhưng là ở những giảng dạy, giáo huấn của Kinh Thánh. Sau 
cùng, quyền năng không phải là của chính bạn, mà là của 
Thần Khí đã ban cho bạn.  
 
LÀM SAO ĐỂ SỐNG TRONG THẦN KHÍ  
Bạn sống trong Thần Khí bằng cách:  
- Muốn được  
- Cố gắng để hiểu  
- Bắt đầu qui phục  
 
A- Muốn Được  
Nói theo kiểu con người, bạn muốn được chọn vận mệnh 
của chính bạn. Bạn muốn được tự do làm những gì bạn 
muốn. Lãnh vực cao nhất về mặt thể xác là đạt được trọn 
vẹn, sử dụng hoàn toàn, trưởng thành hoàn toàn về các 
năng khiếu của con người. Bạn phải nhìn thấy những thiếu 
hụt của những mục đích con người này. Thân xác trở nên 
già đi. Năm tháng qua đi rất nhanh. Bạn không có sự kiểm 
soát trên bệnh tật hay rủi ro. Không ai có thể bảo đảm cho 
bạn sự thành công về mặt con người.  
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Sống trong Thánh Thần nghĩa là chẳng có gì mất đi (*** vô 
nghĩa). Ngay cả những sự rủi ro hay bệnh tật đều có mục 
đích giá trị. Không thành công về mặt trần thế không có 
nghĩa là mất mát (*** ngược lại không thành công về mặt 
tâm linh là một mất mát lớn lao). Bạn được tạo thành để 
sống trong Thánh Thần. Những gì kém hơn lãnh vực đó thì 
thất vọng hoàn toàn.  
 
B- Cố Gắng Để Hiểu  
Đời sống mới thì hoàn toàn và rõ ràng được mô tả trong Tân 
Ước. Nó không thể được phát họa trong vòng vài đoạn văn. 
Hiểu được đời sống mới này cũng giống như chơi đàn piano. 
Trước hết, bạn phải học những nốt nhạc và hợp âm căn 
bản. Sau đó bạn mới hiểu được tính cách phức tạp và phong 
thú toàn diện của khúc hòa tấu. Bạn chỉ có thể hiểu được 
đời sống mới này bằng cách sống trong Thần Khí.  
 
Nhờ quyền năng và sự hướng dẫn của Thần Khí, bạn sẽ 
nghĩ, sẽ hy vọng và sẽ chọn lựa khác hẳn với điều bạn đang 
làm bây giờ. Điều đó nghĩa là, trong thực tế, rất đặc biệt vì 
không có ai trên thế giới này là bạn, và không có ai có ơn 
gọi của bạn ngoài bạn. Bạn được kêu gọi bởi Thần Khí để trở 
nên con người của bạn (giống như thánh ý mà Chúa vẫn 
hằng có cho bạn).  
 
C- Khởi Sự Đầu Phục  
Lúc ban đầu biện phân được thánh ý của Chúa và đầu phục 
cho Chúa thì rất khó. Trí óc khôn ngoan của bạn luôn có ý 
nghĩ về điều làm vừa ý bạn (*** chứ không phải vừa ý 
Chúa). Ý chí của bạn thường quen làm đúng như những gì 
bạn muốn.  
 
Nếu bạn muốn cố gắng trở thành một người thợ mộc, bạn 
sẽ làm việc rất chăm chỉ nhưng chẳng tạo được một sản 
phẩm tuyệt vời. Thế nhưng nếu bạn tiếp tục cố gắng, bạn sẽ 
sử dụng ít sức lực hơn nhưng tạo được kết quả tốt hơn.  
Thánh nữ Theresa nói bước khó khăn nhất hướng về Chúa là 
bước đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ đi đúng hướng. Vì thế, đừng 
chán nản bởi những thất bại ban đầu hay kết quả đạt được 
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ít ỏi. Đầu phục trở nên dễ dàng hơn khi bạn cố gắng đầu 
phục Chúa. Sống trong Thánh Thần là bắt đầu ngay từ bây 
giờ đầu phục cho Thánh Thần.  
 
Các Khả Năng Có Liên Quan  
Trọng tâm chính của đời sống trong Thần Khí là ở nơi các 
kinh nghiệm về mặt tư tưởng và cảm xúc – ký ức của bạn, 
trí tưởng tượng, cảm giác, và trí khôn. Những điều này sẽ 
dẫn bạn đến những quyết định và những hành động. Đời 
sống trong Thánh Thần nghĩa là mọi sự được đổi mới. Bạn 
nghĩ, cảm nhận, chọn lựa và hành động theo Thần Khí của 
Chúa Giêsu.  
Kinh nghiệm hoán cải của bạn đã tỉnh thức bạn đến những 
tác động riêng tư này của Thánh Thần bên trong bạn. Bạn 
sẽ sống trong Thần Khí khi bạn nhận ra rằng Thánh Thần 
đang hoạt động tích cực suốt ngày.  
 
Cầu Nguyện Cá Nhân  
Bạn không thể sống trong Thần Khí trừ khi bạn cầu nguyện. 
Việc cầu nguyện không chỉ là bạn nói với Chúa, nhưng đặc 
biệt là kinh nghiệm của bạn về Thần Khí nói với bạn. Bí 
quyết không ở chỗ kéo dài thời gian cầu nguyện của bạn 
trong nhiều giờ (một điều không thể làm được ngoại trừ một 
tu sĩ), thế nhưng đừng để tâm trí bạn long dong quá xa 
Thần Khí trong ngày.  
 
Không để tâm trí bạn long dong xa Chúa đòi hỏi rằng ở 
nhiều thời điểm khác nhau trong ngày bạn ngồi xuống và 
nói chuyện với Chúa. Không có những thời gian hay giây 
phút này, thì sẽ chẳng có đời sống trong Thánh Thần. (*** 
cần thay đổi cách cầu nguyện từ xưa là đọc kinh và xin xỏ, 
giờ cầu nguyện bạn nên có thêm giờ ngợi khen, nói chuyện, 
lắng nghe, và đọc lời Chúa)  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 7 
SỐNG TRONG THÁNH THẦN  
 
Vì sách Tông đồ Công vụ cung cấp nhiều câu chuyện của 
những tín hữu được Thánh Thần dẫn dắt, tất cả các bài đọc 
được trích ra từ sách này.  
 
Tuần/Ngày Thứ 1  
Cv1:10-14 Trong những ngày sau khi Chúa Giêsu lên trời 
và trước khi Thánh Thần được tuôn đổ, các tông đồ đã cố 
gắng làm hết mình để được dẫn dắt bởi Thánh Thần.  
 
C10 Lúc đầu, bạn có thể không biết phải làm thế nào để 
được dẫn dắt bởi Thánh Thần. (cầu nguyện: xin Thánh Thần 
dẫn dắt)  
 
C11 Thiên Chúa sẽ gởi đến bạn những sứ giả dưới nhiều 
hình dạng khác nhau, để nhắc nhở bạn về những đường 
hướng của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: đón nhận và lắng 
nghe)  
 
C12 Trở về gốc rễ tâm linh của bạn là giáo xứ và các bí tích. 
(cầu nguyện: trung thành với giáo hội và các bí tích của giáo 
hội)  
 
C13A Trở về với phòng nhà tiệc ly nơi Thánh Thể được cử 
hành. (cầu nguyện: siêng năng đến với Thánh Thể và thánh 
lễ)  
 
C13B Ở lại với những người chia sẻ các kinh nghiệm và chia 
sẻ đức tin của bạn trong Chúa Giêsu. (cầu nguyện: trung 
thành đến với nhóm cầu nguyện)  
 
C14A Cùng với những người này, hãy trung thành ca ngợi 
Chúa. (cầu nguyện: ca ngợi Chúa)  
 
C14B Luôn luôn ở gần Mẹ Maria vì Mẹ sẽ chuẩn bị bạn để 
nhận lãnh Thánh Thần. (cầu nguyện: luôn cầu nguyện với 
Mẹ)  



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 95

 
Tuần/Ngày Thứ 2  
Cv4:13-22 Được Thánh Thần tăng sức mạnh, Phêrô và 
Gioan hành động hoàn toàn khác hẳn với lúc họ làm nơi 
vườn Giệtsimani (*** sợ hãi và bỏ trốn). Giờ đây họ có thể 
đương đầu quyền lực thống trị thế gian mà không sợ hãi.  
 
C13 Sự tự tin của bạn không phải đến từ học hành nhưng từ 
việc bạn “ở với Chúa Giêsu”. (cầu nguyện: luôn gắn bó với 
Chúa)  
 
C14 Chứng từ của bạn cho người khác sẽ là những việc làm 
của quyền năng trong Thánh Thần. (cầu nguyện: tin vào 
quyền năng của Thánh Thần, mạnh dạn làm chứng)  
 
C16 Những việc làm quyền năng này một khi được người ta 
biết đến sẽ loan truyền thông điệp của Chúa Giêsu cách 
nhanh chóng. (cầu nguyện: mạnh dạn cầu nguyện và làm 
chứng)  
 
C17 Ngay cả những lời đe dọa cảnh cáo cũng sẽ không 
không ngăn chặn được bạn rao giảng về Chúa Giêsu (cầu 
nguyện: xin can đảm và khôn ngoan)  
 
C19 Bạn sẽ trở nên thích thú phục vụ Thiên Chúa hơn là làm 
hài lòng người ta. (cầu nguyện: tìm kiếm những sự làm đẹp 
lòng Chúa).  
 
C20 Bạn sẽ nói về những điều bạn đã kinh nghiệm, đã thấy 
và đã nghe. (cầu nguyện: làm chứng qua những câu chuyện 
kể).  
 
C21 Quyền lực của những người cố gắng ngăn chặn công 
việc của bạn cho Chúa sẽ tiêu tan. (cầu nguyện: xin Chúa 
bảo vệ, tin vào sức mạnh của Chúa)  
 
C22 Ở bất cứ tuổi nào, bạn cũng có thể được quyền năng 
của Chúa đụng chạm đến. (cầu nguyện: cám ơn Chúa)  
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Tuần/Ngày Thứ 3  
Cv 4:23-31 Thay vì hãnh diện, ích kỷ, phô trương, các tông 
đồ được dẫn dắt bởi Thánh Thần ca tụng Chúa vì các kỳ 
công của Ngài. Một sự tuôn đổ Thần Khí khác từ trời được 
ban xuống.  
 
C23 Bạn phải luôn trở về với cộng đồng đức tin của bạn. 
(cầu nguyện: được gắn bó với nhóm)  
 
C24 Bạn phải vui mừng vì tất cả việc làm bởi Chúa và cho 
Chúa ngay cả những người khác chỉ là những khí cụ của 
Chúa. (cầu nguyện: vui mừng và cám ơn Chúa sử dụng bạn)  
 
C25 Ngay từ ban đầu, bạn phải tin những lời hứa của Thánh 
Thần trong Kinh Thánh. (cầu nguyện: đọc Kinh Thánh và tin 
tưởng)  
 
C26 Bạn phải thấy được ân huệ của Thiên Chúa nơi Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: xin nhận ra).  
 
C27 Bạn phải tin vào chương trình của Thiên Chúa đã được 
viết ra từ lâu. (cầu nguyện: tin vào chương trình của Chúa).  
 
C29-30 Sự tin cậy của bạn không phải chỉ vào quá khứ. Bạn 
phải tin rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục “giang rộng cánh tay 
Người” trong những dấu chỉ đầy quyền năng. (cầu nguyện: 
tin Chúa đang làm việc qua bạn).  
 
C31 Sau đó, bạn sẽ thấy sự tỏ lộ của Thiên Chúa tái diễn. 
Bạn sẽ được tràn đầy một lần nữa với Thánh Thần, để 
chuẩn bị cho những công việc tốt lành. (cầu nguyện: xin 
được tràn đầy Thánh Thần luôn mãi).  
 
Tuần/Ngày Thứ 4  
Cv6:1-7 Các tín hữu mới vẫn tiếp tục đương đầu với những 
vấn đề mới. Ngay cả sự thành công của những số đông 
người cũng mang đến các khó khăn riêng. Cộng đồng luôn 
tìm kiếm những lời giải đáp của Thiên Chúa. (*** không 
phải theo Chúa mọi sự đều êm đẹp, bạn phải chuẩn bị để 
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đương đầu với khó khăn đến từ nhiều phía, ngay cả với 
chính bạn. Bạn hãy tin tưởng và trung thành vì ở cuối đường 
Chúa Giêsu đang chờ bạn).  
 
C1 Trong công việc của riêng bạn làm cho Chúa, bạn sẽ luôn 
gặp những thắc mắc mới cần có những giải pháp. (cầu 
nguyện: xin ơn khôn ngoan).  
 
C2 Bạn phải hành động trên một số nguyên tắc nhất định 
mà bạn biết rằng bạn cần tuân theo. (cầu nguyện: xin ơn soi 
sáng)  
 
C3 Nếu không vi phạm các nguyên tắc đó, bạn sẽ có được 
một giải pháp mới đáp ứng nhu cầu đòi hỏi. (cầu nguyện: 
cám ơn Chúa và tin tưởng)  
 
C4 Nhu cầu sẽ được đáp ứng và bạn sẽ không bị bắt buộc 
bỏ rơi công việc của Chúa. (cầu nguyện: chu toàn việc 
Chúa).  
 
C5 Sự đón nhận của cộng đồng sẽ bảo đảm rằng giải pháp 
của bạn đến từ Thánh Thần. (cầu nguyện: cám ơn Thánh 
Thần).  
 
C6 Giải pháp mới của bạn cần có quyền năng của Thánh 
Thần. (cầu nguyện: xin quyền năng của Thánh Thần đổ 
xuống trên mọi hành động).  
 
C7 Giải quyết các vấn đề dưới sự hướng dẫn của Thánh 
Thần luôn dẫn tới vô số những chúc lành mới của Chúa. 
(cầu nguyện: cảm ơn, ngợi khen Chúa).  
 
Tuần/Ngày 5  
Cv 7:51-60 Stêphanô kết thúc diễn từ của ông trước khi 
chịu chết bằng sự lên án những ai từ chối sự dẫn dắt của 
Thánh Thần. Những dấu chỉ trong giây phút tử đạo của ông 
chứng minh Thánh Thần đang dẫn dắt những bước đi của 
ông trên suốt con đường.  
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C51 Câu hỏi căn bản là bạn đang “chống lại Thánh Thần” 
hay đi theo Ngài. (cầu nguyện: xin bước đi theo Thánh 
Thần).  
 
C52 Chống lại Thánh Thần sẽ đặt bạn vào hàng ngũ đông 
đảo những người giết các tiên tri. (cầu nguyện: (cầu 
nguyện: đầu phục và trở về với Thánh Thần)  
 
C53 Chống lại Thánh Thần nghĩa là từ chối đón nhận mục vụ 
của bạn. (cầu nguyện: đón nhận và thi hạnh các mục vụ 
được mời gọi).  
 
C54 Chống lại Thánh Thần sẽ làm cho bạn giận dữ với 
những người đang được dẫn dắt bởi Thánh Thần. (cầu 
nguyện: xét mình và biện phân những điều bạn đang làm).  
 
C55-56 Nếu được dẫn dắt bởi Thánh Thần, bạn sẽ thấy được 
Chúa Giêsu như bạn đã được hứa ban. (cầu nguyện: ao ước 
được thấy Chúa Giêsu).  
 
C57-58 Niềm vui với những ân huệ thiêng liêng này sẽ dẫn 
đến việc những người khác muốn loại bạn ra khỏi hàng ngũ 
của họ. (cầu nguyện: tin tưởng và chấp nhận theo Chúa).  
 
C59 Nhưng một số trong đám đông từ chối bạn sẽ trở nên 
như Saolô và về sau được Chúa đụng chạm để thi hành sứ 
mệnh. (cầu nguyện: tin tưởng vào chương trình của Chúa).  
 
C60 Giữa những hiểu lầm và bị bách hại, bạn vẫn phải tha 
thứ cho kẻ chống lại bạn. (cầu nguyện: xin có sức mạnh để 
tha thứ).  
 
Tuần/Ngày Thứ 6  
Cv 8:9-24 Sự đổ tràn ân huệ của Thánh Thần đòi hỏi phải 
được biện phân, tôn trọng và vô vị lợi (*** từ bỏ cái tôi và 
lợi ích cá nhân). Tham vọng và lợi ích cá nhân phải được loại 
bỏ. Phêrô thẳng thắn từ chối người phù thuỷ Simon Magus, 
người không được dẫn dắt bởi Thánh Thần, mặc dù ông ta 
tìm kiếm quyền năng của Thánh Thần. (*** Phù thuỷ Simon 
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tìm kiếm quyền năng của Thánh Thần với mục đích thương 
mại nghề nghiệp và tiền bạc chứ không phải để phục vụ vì 
Chúa và cho Chúa).  
 
C9-11 Bạn không được đặt tầm quan trọng của bạn dựa trên 
phù thuật hay bất cứ quyền lực nàò không phải là từ Thiên 
Chúa. (cầu nguyện: từ bỏ những quyền lực, ảnh hưởng 
không phải của Chúa).  
 
C12 Những người có thể tin vào bạn vì những lý do dối trá 
sẽ được cất đi khỏi bạn. (cầu nguyện: tin vào Thiên Chúa, 
không để mình được suy tôn).  
 
C13 Cả bạn nữa, bạn phải tin vào Chúa Giêsu. (cầu nguyện: 
tuyên xưng niền tin).  
 
C14-17 Bạn phải tìm kiếm quyền năng toàn vẹn của Chúa 
Giêsu khi đặt tay cầu nguyện cho người khác. (cầu nguyện: 
luôn hướng về Chúa Giêsu).  
 
C18 Bạn không thể mua bán các ân huệ, đặc sủng của Thiên 
Chúa ban. (cầu nguyện: dứt khoát loại bỏ dính líu đến tiền 
bạc trong ân huệ Chúa).  
 
C19 Bạn không nên tìm kiếm các đặc sủng để rồi bạn trở 
nên một người quan trọng trong cộng đoàn. (cầu nguyện: 
khiêm nhường, đề phòng kiêu ngạo thiêng liêng).  
 
C21-22 Với những thái độ tìm kiếm quyền năng và trục lợi 
cho mình, tâm hồn bạn sẽ xa cách Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: xem xét, từ bỏ)  
 
C22-23 Bạn phải từ bỏ lối suy nghĩ và hình dung ích kỷ về 
các đặc sủng của Chúa. (cầu nguyện: cho đi và loại bỏ tính 
ích kỷ).  
 
C24 Những ý tưởng của bạn phải trong sạch, ngay lành 
trong việc tìm kiếm các đặc sủng được dùng vì lợi ích cho 
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dân Chúa. (cầu nguyện: loại bỏ tất cả mọi tư tưởng, lợi ích 
quy về mình).  
 
Tuần/Ngày Thứ 7  
Cv16:1-10 Một tông đồ đi rao giảng cần nhiều sự giúp đỡ. 
Người ấy không rao giảng năm này qua năm khác ở trong 
cùng một cộng đoàn. Người ấy phải được dẫn dắt bởi Thánh 
Thần ngay cả những người đang nghe lời của người ấy. Sự 
dẫn dắt của Phaolô là một thí dụ đặc biệt của ơn Thánh 
Thần dẫn dắt.  
 
C1-3 Bạn phải mở lòng đón nhận những người Thiên Chúa 
sẽ mang đến cho bạn như những người đồng hành và trợ 
giúp. (cầu nguyện: đón nhận người Chúa gởi đến).  
 
C4 Thông điệp của bạn không phải tự bạn làm ra. Bạn phải 
đem sự giảng dạy căn bản hướng về Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: hướng mọi người về Chúa Giêsu).  
 
C5 Trung thành với lời Thiên Chúa sẽ củng cố dân Chúa. 
(cầu nguyện: siêng năng đọc Lời Chúa).  
 
C6 Đôi khi Thánh Thần ngăn cản không cho bạn đến nơi mà 
bạn muốn đến (dù nơi đó là mục tiêu tốt đẹp). (cầu nguyện: 
luôn cầu nguyện và xin được Thánh Thần dẫn dắt).  
 
C7 Điều này có thể xảy ra nhiều lần. (cầu nguyện: luôn theo 
ý Chúa).  
 
C9 Sau những trái ngược và cản trở này của Thánh Thần, 
bạn sẽ nhận được những dấu hiệu tích cực. (cầu nguyện: tin 
tưởng và vui mừng).  
 
C10 Ngoài dấu chỉ, bạn sẽ được dạy cho biết kết luận đúng 
đắn từ kinh nghiệm đã trải qua. (cầu nguyện: ghi nhớ 
những kinh nghiệm và cám ơn Chúa).  
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PHẦN B - CHUẨN BỊ LỚN LÊN TRONG THÁNH THẦN  
 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI  8:  

HÃY ĐƯỢC CHỮA LÀNH  
 
A- Một Ý Tưởng Mới 
Nếu bạn không bị bệnh hay có tật nguyền, bạn chẳng thấy 
mình “đang cần đến một sự chữa lành”. Tuy nhiên, bạn đã 
có nhiều thương tích đến nỗi Thiên Chúa không thể đổ tràn 
đầy Thánh Thần xuống cho bạn cho đến khi phần lớn các 
thương tích được chữa lành. (*** bạn có thể không bị bệnh 
về thể xác nhưng lại có bệnh tâm linh. Một số bệnh của thể 
xác có nguyên nhân từ bệnh tâm linh mà ra, vì thế bệnh về 
tâm linh cần được chữa lành trước hết. Thí dụ bạn bị bệnh 
nhức đầu do việc lo lắng nhiều mang đến, vây bạn cần được 
chữa lành về sự lo lắng trước. Sau khi bạn không còn lo lắng 
nữa, thì bệnh nhức đầu cũng được chữa lành hay giảm đi 
nhiều).  
 
Điều này không có nghĩa là bạn không thể được dìm trong 
Thánh Thần hay cầu nguyện tiếng lạ. Đó là sự tuôn đổ khởi 
đầu. Nếu không được chữa lành, những đặc sủng đầu tiên 
này sẽ không sắc bén hay vô hiệu quả, giống như những hạt 
giống gieo vào lòng đất có thể gặp những trở ngại khiến 
không thể tăng trưởng toàn diện.  
 
Chữa lành có nghĩa là những phần bị đổ vỡ được làm cho 
mới lại. Sự chữa lành làm cho những gì đang hiện hữu được 
nguyên vẹn và lành mạnh.  
 
Bạn có trí óc, cảm giác, ký ức, các cá tính (và những tật), trí 
tưởng tượng và nhiều bộ phận thân thể khác. Tất cả những 
bộ phận này đều có tác động với nhau. Một dạ dầy bị đau sẽ 
làm cho trí nhớ bị suy yếu. Nếu chứng bệnh cứ kéo dài, 
những cảm giác thất vọng hay bất mãn sẽ bắt đầu xuất 
hiện.  
 
B- Ai Làm Con Đau? Chuyện Gì Xảy Ra?  
Cha mẹ hay hỏi câu đó với đứa con đang khóc. Những câu 
trả lời, suốt một đời người, có liên quan đến mọi người và 
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mọi sự. Kẻ thù đã làm tổn thương cho bạn. Những người 
bạn có khi làm bạn đau đớn. Ngay cả những người yêu bạn 
nhất cũng đã làm cho bạn đau đớn. Bạn cũng làm họ đau 
đớn. Chúng ta tất cả là những người con luôn làm đau lòng 
nhau. Chỉ có Cha trên trời mới có thể chữa lành những đau 
đớn ấy.  
 
C- Không Được Chữa Lành Thì Không Thể Lớn Lên  
Bạn mang đến cho Thánh Thần một thân xác, trí khôn, và 
linh hồn bị hạn chế và mỏng dòn. Trước đây, bạn đã nếm 
được những an ủi và những kinh nghiệm tôn giáo. Đây là 
những sự đụng chạm đầu tiên nơi mặt bên ngoài. Chữa lành 
cần đi sâu hơn. Sau khi chữa lành cho bạn, Thiên Chúa có 
thể tăng sức cho bạn bằng một các mới mẻ. Vì thế, không 
có chữa lành nghĩa là sẽ chẳng có tăng trưởng.  
 
D- Làm Sao Được Chữa Lành?  
 
1- Hãy Ca Tụng Thiên Chúa  
Cách tốt nhất để được chữa lành là ca ngợi Thiên Chúa. Vì 
thế, bạn hãy ca ngợi Chúa trong mọi sự, đặc biệt là trong 
những thời gian thử thách mà lúc đầu bạn chưa hiểu được. 
Vì ca ngợi là bầu khí để mọi sự chữa lành xảy ra, bạn phải 
dìm mình, và tham dự vào trong một nhóm ca ngợi. Vì thế, 
hãy ca ngợi Thiên Chúa với những người khác. Hãy trung 
thành với việc ca ngợi. Sự ca ngợi đều đặn có nghĩa là sự 
chữa lành đang tiếp tục diễn tiến. Sự ca ngợi không liên tục 
nghĩa là sự chữa lành bị đứt quãng. (*** Ca ngợi là đặt lòng 
tin tưởng và đặt mình dưới quyền làm Chúa của Thiên Chúa. 
Bạn không chỉ ca ngợi để được chữa lành mà thôi nhưng 
hãy ca ngợi Chúa mọi lúc vì những ân huệ Chúa ban).  
 
2- Tha thứ cho những người khác  
Điều này có nghĩa là tha thứ cho mọi người, mọi lúc. Không 
có ngoại lệ. Có nghĩa là tha thứ người làm mất lòng bạn 
hôm nay cũng như tha thứ cho người đã làm mất lòng bạn 
nhiều năm trước. (Trí óc bạn xóa mờ năm tháng nên một 
hành động xảy ra cách đây 20 năm có thể hiện thực hơn là 
kinh nghiệm đang có hôm nay).  
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Bất cứ điều gì bạn tha thứ đều có thể được chữa lành. Điều 
gì bạn không tha thứ thì sẽ không thể được chữa lành bởi vì 
bạn vẫn còn đang bám víu vào cơn giận dữ của bạn.  
 
3- Đón nhận ơn nước mắt  
Nước mắt là một sự chữa lành trực tiếp có tác động nhanh 
chóng và toàn diện chỉ cần bạn phân biệt giữa nước mắt 
chữa lành và nước mắt của thất vọng.  
 
Nước mắt của thất vọng đến từ lòng thương hại chính mình. 
Chúng tập trung vào chính con người bạn và nhấn bạn lút 
sâu trong buồn chán hơn là khi bạn bắt đầu khóc được.  
 
Nước mắt xuất phát từ nguồn gốc thiêng liêng. Chúng được 
gây nên bởi một sự hiểu biết mới về tình yêu của Chúa 
Giêsu. Chúng có thể là kết quả đến từ việc an ủi cảm 
nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng có thể 
tuôn trào từ việc được đặt tay cầu nguyện hay một lời tiên 
tri. Thường chúng đến cách tự do trong một buổi họp cầu 
nguyện khi cả nhóm đang dâng cao trong việc ca ngợi. Bạn 
hãy để cho nước mắt được tuôn trào. Khi không còn nữa, 
bạn biết rằng một sự chữa lành đã xảy ra. (*** Ơn nước 
mắt thường có liên quan tới việc sám hối tội lỗi, thiếu tình 
thương hay bị uất ức bị giam giữ bên trong nay trước sự 
hiện diện của Chúa được tuôn trào ra làm bớt sự căng 
thẳng, chèn ép bên trong mang đến sự chữa lành).  
 
4- Hãy Trung Thành Với Công Việc Của Chúa  
Nỗ lực phục vụ Thiên Chúa sẽ phơi bày ra tất cả những yếu 
đuối của bạn. Phần lớn những yếu đuối này chưa bao giờ 
bạn nhận ra (mặc dù chúng luôn luôn vẫn có). Thiên Chúa 
tỏ cho bạn thấy những yếu đuối ấy để bắt đầu Ngài chữa 
lành.  
 
5- Hãy Nhìn Thấy Vấn Đề  
Đôi khi qua nước mắt, bạn không biết được bạn đã được 
chữa lành về điều gì. Sau này, bạn nhìn lui trở lại và nhận ra 
rằng những khó khăn lâu dài đã không còn nữa. Tuy nhiên, 
Chúa thường làm việc một cách khác. Sự chữa lành của 
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Chúa tuỳ thuộc vào bạn hiểu và thấy được rõ ràng. Nhiều 
lúc, ánh sáng này hay sự nhận thức rõ ràng là phần đầu của 
việc chữa lành.  
 
Ví Dụ A  
Bạn đang trải qua một số khó khăn về mặt thể lý và bạn 
đang xin Chúa chữa lành cho bạn. Chúa cho bạn thấy được 
nguồn gốc của khó khăn. Bạn lo toan nhiều chuyện quá. Bạn 
bận rộn từ từ sáng đến chiều. Bạn muốn có nhiều tiền hơn 
là bạn cần.  
Nếu bạn từ chối nhận sự hiểu biết ấy, các vấn đề khó khăn 
về thể lý sẽ tiếp tục. Sự chữa lành của Chúa đòi hỏi bạn phải 
nhận ánh sáng và hành động theo đó.  
 
Ví Dụ B  
Bạn luôn bị căng thẳng. Bạn tìm sự chữa lành của Chúa. 
Chúa giải thích cho bạn rằng một số quan hệ mà bạn đang 
trải qua tại sở làm (hoặc trong hẹn hò trai gái hay với bạn 
bè) là nguyên nhân gây ra các vấn đề. Bạn nhận ra những 
điều này đang xâu xé bạn ra từng mảnh. Bước kế tiếp, hãy 
nhìn ra điều gì có thể làm được và hãy dấn bước.  
Chữa lành nghĩa là chúng ta phải khôn ngoan như rắn trong 
những môi trường chung quanh.  
 
E- Vì Sao Bạn Sẽ Được Chữa Lành?  
Mọi sự chữa lành đều có một mục đích. Vậy, ngoài việc được 
chữa lành, bạn phải biết mục đích của chữa lành. Bạn được 
chữa lành:  
1- Để Thiên Chúa có thể cho bạn thấy Người yêu thương 
bạn biết bao.  
2- Để bạn có thể thu góp tất cả những kỷ niệm sự chữa lành 
của bạn và không ngừng cảm tạ Chúa.  
3- Để bạn có thể tự do phục vụ tha nhân, vì vậy:  
a) Bạn hãy luôn nhớ những sự chữa lành của bạn. (*** để 
cám ơn Chúa và làm chứng)  
b) Bạn hãy sử dụng sức khỏe về thể xách và tình cảm để 
phục vụ tha nhân.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 8: 
HÃY ĐƯỢC CHỮA LÀNH  
 
Tân Ước chứa đựng nhiều câu chuyện về chữa lành đến nỗi 
vấn đề khó khăn duy nhất là lựa chọn giữa các câu chuyện 
đó. Các bài đọc này sẽ tập trung vào những cách khác nhau 
mà Thiên Chúa đã dùng quyền năng chữa lành này và vào 
những cách cộng tác khác nhau của con người. (*** Có 
những sự chữa lành ngoài quyền năng của Thiên Chúa còn 
đòi hỏi sự cộng tác của bạn như tha thứ, sám hối...)  
 
Tuần/Ngày Thứ 1  
Mt8:1-13 Cả hai câu chuyện chữa lành này cho thấy đức 
tin của bản thân trong việc chuẩn bị cho quyền năng của 
Chúa Giêsu. Trong câu chuyện thứ hai, đức tin lại thuộc về 
một nhân vật thứ ba. (*** có thể xem như nhân vật thứ ba 
là người cầu thay hay đặt tay cầu nguyện chữa lành cho 
bạn).  
 
C2 Hãy khơi dậy đức tin của bạn vào quyền năng chữa lành 
của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: đặt niềm tin vào Chúa Giêsu)  
 
C3 Bạn sẽ cảm nhiệm được một số hiệu quả chữa lành ngay 
tức khắc. (cầu nguyện: cám ơn Chúa và tin Chúa đang chữa 
lành).  
 
C4 Sau đó, bạn hãy vâng lời theo thánh ý Chúa. (cầu 
nguyện: tin tưởng và phó thác theo thánh ý Chúa).  
 
C6 Bạn không cần nhiều lời để tìm quyền năng chữa lành 
của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: cầu nguyện với lòng tin sắt 
son)  
 
C7 Chúa Giêsu sẵn sàng hành động nhanh chóng. (cầu 
nguyện: tin vào tình thương của Chúa)  
 
C8-9 Ý thức về sự bất xứng của bạn và Thiên Chúa cao cả là 
một nguồn chữa lành lớn lao. (cầu nguyện: nhận mình bất 
lực và chúc tụng sự cao cả của Thiên Chúa)  
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C10-11 Đừng cảm thấy mình không đáng được chữa lành do 
bởi không có lòng sốt sắng hay trung thành. Nhiều người từ 
mọi thành phần trong cuộc sống được Chúa chữa lành. (cầu 
nguyện: cám ơn tình thương, lòng thương xót của Chúa)  
 
C13 Chúa Giêsu muốn chạm đến gia đình bạn, những người 
thân yêu của bạn, và chính bạn nữa. (cầu nguyện: mời Chúa 
đến và ước ao được Chúa chạm đến)  
 
Tuần/Ngày Thứ 2  
Mt9:18-26 Một lần nữa, hai việc chữa lành được đặt trong 
cùng một khung cảnh. Cung cách tìm đến của người lãnh 
đạo hội đường và của người đàn bà thì khác nhau. Điểm 
giống nhau là cả hai tin vào quyền năng của Chúa Giêsu.  
 
C18 Hãy để lời của Chúa Giêsu khơi động lòng của bạn, tin 
rằng Ngài sẽ chữa lành cho bạn. (cầu nguyện: tin Chúa sẽ 
chữa lành).  
 
C19 Chúa Giêsu sẵn sàng làm một cuộc hành trình để đáp 
lại cuộc khủng hoảng này. (cầu nguyện: tin Chúa sẽ đáp 
ứng nhu cầu của bạn).  
 
C20 Đừng mất niềm tin chỉ vì bạn đã trải qua đau khổ trong 
một thời gian lâu dài. (cầu nguyện: vẫn cứ tin vào thời gian 
và chương trình của Chúa).  
 
C21 Bạn không cần biết nhiều về chữa lành. Chỉ cần bạn tin 
tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: tin 
mạnh mẽ).  
 
C22 Đức tin chứ không phải kiến thức của bạn giải tỏa 
quyền năng của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin Chúa lấy đi 
những sự phân tích do đầu óc con người)  
 
C23 Đừng nản lòng hay chia trí bởi những nghi ngờ, rối loạn 
nội tâm, hay những hỗn loạn bên ngoài. (cầu nguyện: xin 
Chúa lấy đi những nghi ngờ, trở ngại).  
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C24-25 Hãy để Chúa Giêsu xoa dịu và lắng đọng tình thế. 
Sau đó, hãy cảm nghiệm sự đụng chạm chữa lành của Chúa. 
(cầu nguyện: xin bình an và mở lòng ra cho Chúa chạm đến)  
 
Tuần/Ngày Thứ 3  
Mt9:27-34 Một lần nữa, hai việc chữa lành được mô tả, 
chữa lành khỏi đui mù và khỏi bị câm. Một lần nữa, cung 
cách tìm đến thì khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau.  
 
C27 Đừng để bệnh tật làm ngã lòng bạn. Hãy giữ vững lòng 
tin tưởng của bạn vào Chúa Giêsu. (cầu nguyện: đặt hy 
vọng vào sự chữa lành của Chúa).  
 
C28 Hãy để ý đến sự kiên trì theo đuổi Chúa Giêsu, đi theo 
Người và bắt kịp Người. (cầu nguyện: kiên trì, bám chặt 
theo Chúa).  
 
C29 Bạn phải tin tưởng vào Chúa Giêsu mạnh mẽ đủ để 
đứng vững khi bị đặt vấn đề. (cầu nguyện: xin Chúa tăng 
thêm lòng tin).  
 
C30 Bạn sẽ được lại thị lực tâm linh và sự hiểu biết của bạn. 
(cầu nguyện: tin Chúa sẽ hồi phục, cám ơn Chúa).  
 
C32 Hãy để ý đến cách thức đức tin của người khác bù đắp 
lại cho sự kém tin của bạn. (cầu nguyện: tạ ơn Chúa vì có 
anh em bên cạnh nâng đỡ)  
 
C33 Mặc dù những nguyên nhân và bệnh tật của bạn khác 
nhau, nhưng Chúa Giêsu có tất cả quyền năng để giải thoát 
bạn. Đừng ngạc nhiên về bất cứ ân huệ nào! (cầu nguyện: 
chúc tụng Thiên Chúa đầy uy quyền)  
 
Tuần/Ngày Thứ 4  
Mt15:21-28 Người đàn bà Canaan là một ví dụ tuyệt vời về 
sự kiên trì cầu nguyện cho tới khi được đáp trả thuận lợi.  
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C22 Đừng sợ vì bất cứ lý do gì khi đến trước sự hiện diện 
của Chúa Giêsu. Thay vào đó, hãy nhìn những vấn đề khó 
khăn và vấn nạn của bạn là những lý do để khắc phục sự sợ 
sệt. (cầu nguyện: mạnh dạn vì Chúa nhân từ, thương xót).  
 
C23 Chúa Giêsu sẽ không phải luôn lúc nào cũng đáp ứng 
ngay lập tức. (cầu nguyện: vững lòng chờ đợi)  
 
C24 Bạn có thể nghĩ rằng Thiên Chúa có những người quan 
trọng hơn để lắng nghe họ. (cầu nguyện: tin Chúa không 
làm ngơ lời cầu xin của bạn).  
 
C26 Bạn có thể bày ra những lý do tại sao Chúa không ban 
cho điều bạn xin. (cầu nguyện: xua đuổi tư tưởng ấy và tin 
vào Chúa).  
 
C27 Đừng để những cảm giác đó cản trở bạn. Hãy nài nỉ cho 
được những điều bạn xin. (cầu nguyện: xua đuổi những cản 
trở, tin tưởng vào Chúa).  
 
C28 Lòng kiên trì cầu xin của bạn sẽ giải toả quyền năng của 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: cám ơn Chúa).  
 
Tuần/Ngày Thứ 5  
Mc2:1-12 Việc tha tội và chữa lành người bất toại cho thấy 
có nhiều mức độ khác nhau của chữa lành. Thế nhưng, cả 
hai đã xảy ra qua việc tin vào Chúa Giêsu.  
 
C1-2 Hãy chia sẻ trong đức tin và sự nhiệt tâm của người 
khác. Hãy bắt kịp niềm tin của nhóm cầu nguyện. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa vì có nhóm cầu nguyện)  
 
C3 Những sự chữa lành của Thiên Chúa luôn có gốc rễ trong 
lời của Người. (cầu nguyện: siêng năng đọc và tin vào Kinh 
Thánh)  
 
C4 Hãy tìm kiếm để thừa hưởng niềm tin không lay chuyển 
của những người khác. (cầu nguyện: kết hợp và cám ơn đức 
tin của người chung quanh)  
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C5 Bạn có sẵn ơn tha tội trong bí tích Hòa giải. Hãy sử dụng 
ơn này thường xuyên. (cầu nguyện: siêng năng đi xưng tội).  
C9 Chúa Giêsu quả quyết có quyền năng chữa lành trên 
nhiều bình diện. (cầu nguyện: tin vào quyền năng của Chúa)  
 
C11 Hãy để Chúa Giêsu có toàn quyền trên con người bạn. 
Đây là bí quyết để được chữa lành. (cầu nguyện: đầu phục, 
giao phó con người cho Chúa).  
 
C12 Hãy hành động theo lời của Chúa. Đừng cưỡng lại. Hãy 
để quyền năng của Chúa trong bạn dẫn bạn đến ca ngợi 
Chúa. (cầu nguyện: buông thả để Chúa làm việc và ca ngợi 
Chúa)  
 
Tuần/Ngày Thứ 6  
Mc 3:1-6 Việc chữa lành cánh tay bại liệt của người đàn 
ông tô đậm đầu óc chất vấn của người Pharisiêu. Họ chỉ 
thấy Lề luật chứ không thấysự đau khổ của người ấy.  
 
C1 Trong những lúc bạn đau khổ, Chúa Giêsu sẽ đến. (cầu 
nguyện: mời Chúa đến hiện diện)  
 
C2 Chúa Giêsu sẽ chỉ nhìn thấy sự đau khổ của bạn và hoàn 
toàn quan tâm đến vấn đề này. (cầu nguyện: cám ơn sự 
chăm sóc của Chúa).  
 
C3 Bạn được m ời gọi tin và bước ra trong đức tin. (cầu 
nguyện: mạnh dạn tin theo lời Chúa)  
 
C4 Chúa sẽ chiến thắng mọi nghi ngờ và chất vấn của con 
người. (cầu nguyện: cám ơn, chúc tụng Chúa).  
 
C5 Sau khi bỏ qua một bên tất cả những việc khác, Chúa sẽ 
tác động vào bệnh tật của bạn. Vì thế, hãy giơ tay ra trong 
đức tin. (cầu nguyện: tin và tạ ơn Chúa)  
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C6 Đừng chịu thua các mối nghi ngờ hay chất vấn. Hãy tìm 
kiếm quyền năng của Chúa Giêsu để vượt trên tất cả những 
gì cần được chữa lành.  
 
Tuần/Ngày Thứ 7  
Lc 4:33-44 Hai câu chuyện chữa lành đưa đến những việc 
chữa lành lan rộng khi đức tin của dân chúng được khơi 
động.  
 
C33 Trong đau đớn cảm xúc của chính bạn, bạn thường kêu 
lên từ trong tâm can. (cầu nguyện: xin Chúa chạm đến các 
vết thương bên trong)  
 
C34 Thậm chí bạn muốn được để yên và không muốn nghe 
nói rằng bạn được chữa lành. (cầu nguyện: ước muốn được 
chữa lành).  
 
C35 Chúa Giêsu không muốn nghe những phản kháng của 
bạn. Ngài muốn quả quyết bạn là một người con của Chúa. 
(cầu nguyện: tạ ơn hạnh phúc được làm con cái Chúa)  
 
C36 Bạn không tìm thấy ở nơi nào khác như quyền năng của 
Chúa Giêsu đã tỏ ra. (cầu nguyện: chúc tụng quyền năng 
của Chúa)  
 
C38 Ngoài những vấn đề khó khăn lớn, bạn còn có những 
khó khăn nhỏ. Tất cả phải được tỏ bày ra cho Chúa Giêsu. 
(cầu nguyện: mạnh dạn tỏ bày khó khăn để Chúa chữa 
lành).  
 
C39 Bạn sẽ nhận thấy rằng quyền năng của Chúa Giêsu trên 
những khó khăn nhỏ được tỏ lộ nhanh chóng. (cầu nguyện: 
xin Chúa chữa lành)  
 
C40 Chúa Giêsu không từ chối một ai. Người nhạy cảm đối 
với từng nhu cầu của bạn. (cầu nguyện: ngợi khen, cám ơn 
sự bao dung của Chúa).  
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C41 Đôi khi bạn cảm nhiệm được giải thoát tức khắc khỏi 
những nghiện ngập và khó khăn nghiêm trọng. (cầu 
nguyện: ngợi khen, cám tạ Chúa).  
 
C42-43 Khi những sự chữa lành đã hoàn toàn khỏi, bạn hãy 
dâng hiến đời sống để loan báo Nước Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: xin can đảm làm chứng về sự chữa lành của bạn)  
 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 112 

 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 9:  
HÃY ĐƯỢC GIẢI THOÁT  
 
A- Chữa Lành Và Giải Thoát  
Việc chữa lành của Chúa chạm đến thân xác, cảm xúc và 
linh hồn bạn. “Được giải thoát” hoàn toàn khác hẳn. “Sự trói 
buộc” có nghĩa là các sức mạnh của bạn không thể vận dụng 
cách đúng đắn. Chúng bị trói chặt lại. (*** Đời sống tâm 
linh bạn bị trói buộc bởi nhiều lãnh vực như: nghiện ngập, 
đam mê vật chất, thú vui, bài bạc, bói tướng, dị đoan, tội 
lỗi, trai gái... Những điều này làm cho bạn mất đi sức mạnh 
tâm linh và cả sức mạnh thể xác, chưa kể đến bệnh tật gây 
ra bởi những trói buộc này. Bạn không thể tự mình với sức 
mạnh con người giải thoát, bạn cần được Chúa Giêsu giải 
thoát và hồi phục cho bạn).  
 
Ladarô đã kinh nghiệm được chữa lành và sự giải thoát. 
Trước hết, toàn thân xác của ông được phục hồi lại sự sống. 
Dầu vậy, ông vẫn không thể hoạt động bởi vì các khăn liệm, 
dây nhợ bao bọc thân xác ông. Vì thế, Chúa Giêsu đã ban 
lệnh truyền thứ hai, lần này cho những người đang đứng 
quanh Ladarô. “Hãy cởi trói và để ông ấy đi” (Ga11:44).  
 
B- Bạn Bị Cột Chặt Như Thế Nào?  
Ladarô đã bị trói chặt vì thân xác ông được chuẩn bị để chôn 
cất. Người ta bị trói buộc về mặt tâm linh trong nhiều cách 
khác nhau.  
 
1- Dính líu tới các khoa huyền bí  
Người ta thường xem việc dính líu vào các khoa huyền bí là 
vô hại. Thế nhưng, thình lình người ta bị trói chặt. Vài hình 
thức không nghiêm trọng nhưng có tính các thấm nhập như 
việc xem tử vi hằng ngày. Những hình thức phổ biến khác 
bao gồm thôi miên (kiểm soát trí óc người khác), đồng 
bóng, bói bài, đi xem và tin vào thầy bói toán. Đôi khi dính 
líu sâu đậm với một người thân khi nhà người ấy dùng là nơi 
cho những buổi phù phép này. (*** Những dính líu tới tà 
thần như nuôi ngải, ém bùa, cầu cơ, thờ ma xó, thờ ma 
quỷ... rất nguy hiểm. Ngoài ra những mê tín dị đoan như 
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con số 13, mèo đen, phong thuỷ... đưa người ta vào những 
trói buộc tâm linh).  
 
2- Tội lỗi vô giới hạn  
Sinh ra trên đời ai cũng phạm tội. Một số người phạm những 
tội trọng. Đôi khi, những tội trọng này xảy ra thông thường 
và trầm trọng đến nỗi người phạm tội rơi vào tình trạng 
không kiểm soát nổi. Họ không còn sức mạnh trên chính họ 
nữa. Đời sống của họ hoàn toàn bị sự dữ kiểm soát.  
 
3- Từ Chối Tha Thứ  
Có những lúc khác, người ta bị người khác xúc phạm, hoặc 
trong một vấn đề quan trọng, hoặc trong một thời gian dài. 
Sự căm phẫn chồng chất dẫn đến thù hận và giận dữ. 
Thường thì điều này bị chôn vùi và không lộ ra bên ngoài, 
gây nên sự thù nghịch ngấm ngầm. Sở dĩ có những điều này 
bởi vì một người như thế không thể nhận lãnh những kinh 
nghiệm (bí tích, các ơn) của Chúa trọn vẹn. Thiếu sự tha thứ 
tàn phá mọi sự tăng trưởng tâm linh. (*** Người không tha 
thứ và nuôi thù hận giống như một cây bị sâu đục lỗ trong 
thân cây. Lá vàng đi và không thể phát triển hay sinh hoa 
trái tốt được. Ngoài ra người mang thù hận còn có nguy cơ 
bị bệnh ung thư).  
 
C- Những Ngõ Ngách Khác  
Thiên nhiên cho ta lớp da và màng bọc như là tuyến phòng 
vệ thứ nhất chống lại bệnh tật. Sâu hơn bên trong là hệ 
thống miễn nhiễm. Khi những bộ phận phòng vệ này bị chọc 
thủng, thì cơ thể ta bị lâm nguy. Bất cứ lúc nào bạn cảm 
thấy có một sự tiêu cực xâm nhập, khi đó bạn có nguy cơ bị 
nô lệ. Thí dụ như, một cơn bệnh dai dẳng dẫn bạn đến sự 
chán nản. Những thất bại liên tục trong việc kiếm được việc 
làm như ý đưa bạn đến thất vọng. Khi những điều này bám 
chặt vào người, bạn bị đặt dưới quyền lực của chúng và bạn 
cần đến sự cầu nguyện giải thoát. (*** Màng bọc bảo vệ và 
hệ thống miễn nhiễm tâm linh của bạn là Thánh Thể và 
Danh Chúa Giêsu. Hằng ngày, hãy xin Máu Cứu Độ của Chúa 
bao phủ và bảo vệ. Khi bạn bị tấn công, hãy kêu Danh Chúa 
Giêsu để xua đuổi tư tưởng, cám dỗ đó đi. Bạn cần giữ cho 
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thân thể tâm linh của bạn mạnh khỏe bằng cách tránh xa 
các tội lỗi).  
 
D- Hiểu Đúng Và Sai  
Giáo huấn này tương đối mới mẻ đối với bạn. Xin đừng áp 
dụng sự hiểu biết mới mẻ của bạn cách sai lầm. Giáo huấn 
này không có mục đích tạo thêm các khó khăn cho bạn, vì 
thế đừng đi tới đâu cũng nói: “Tôi cần được cầu nguyện giải 
thoát”. (*** Đừng hiểu lầm việc trừ quỷ và cầu nguyện giải 
thoát là hai việc giống nhau. Trừ quỷ là mức độ trầm trọng 
và nguy hiểm cần được một linh mục chuyên về trừ quỷ thi 
hành công việc này. Cầu nguyện giải thoát là mức độ nhẹ do 
ảnh hưởng xấu của tà khí, của tính xác thịt và của thế gian. 
Tuy vậy, công việc này cũng cần một người có kinh nghiệm 
đã đi lâu trong phong trào và có đời sống cầu nguyện sâu 
đậm để giúp bạn).  
Giáo huấn này nhằm mục đích giúp bạn phát hiện những 
khó khăn bạn đang trải qua, mà không thể xác định được. 
Nhận ra đúng ngay vấn đề được gọi là “biện phân” và là 
bước đầu tiên để được giải thoát.  
 
E- Làm Thế Nào Để Được Tự Do  
Nếu một bác sĩ nói cho bạn biết bạn đang mắc bệnh gì, 
nhưng lại nói tiếp là ông không biết cách chữa trị nó, ông ta 
không giúp được gì nhiều cho bạn. Một bác sĩ khác có thể 
viết toa thuốc chữa bệnh cho bạn, nhưng chẳng màng nói 
cho bạn biết chứng bệnh đó là gì.  
Biết được nguyên nhân của sự trói buộc và biết cách biện 
phân không quan trọng bằng được tự do và ở mãi trong tự 
do. (*** Sự cứu chuộc của Chúa Giêsu đã giải thoát bạn 
được tự do khỏi nô lệ cho tội lỗi, bạn hãy ở mãi trong sự tự 
do ấy bằng cách từ bỏ tội lỗi là sự ràng buộc để chọn Chúa 
Giêsu và theo Chúa Giêsu).  
 
F- Những Phương Thế Đưa Đến Tự Do  
 
1- Sử dụng các bí tích  
Phép giải tội luôn luôn làm rất nhiều công việc “tháo gỡ 
những ràng buộc” và ngăn ngừa những nguy hại lớn lao hơn 
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xảy đến. Thánh Thể sẽ giải thoát bạn và giữ bạn được tự 
do. Hãy dùng đến hai Bí tích này thường xuyên. (*** Trong 
Canh Tân Đặc Sủng, phép dìm trong Thánh Thần và việc 
nghỉ ngơi trong Thánh Thần cũng giúp bạn được giải thoát 
một số những ràng buộc và cho bạn được bình an, niềm tin 
mạnh mẽ hơn)  
 
2- Hãy Giữ Đôi Mắt bạn vào Chúa Giêsu  
Thế gian trình bày nhiều chương trình (những sách tựa đề 
“Làm việc đó như thế nào”) đòi hỏi bạn phải tập trung đôi 
mắt vào chính bạn và vào sự tiến bộ của riêng bạn (như 
giảm cân, tạo bắp thịt...) Thâm chí, Bạn cũng có thể tập 
trung đôi mắt vào chính bạn trong cố gắng thực hiện những 
tiến bộ tâm linh. Đó là một sự sai lầm. Hãy để đôi mắt bạn 
vào Chúa Giêsu và bạn không vướng mắc trong các cảm 
giác của riêng bạn.  
 
3- Thời Khoá biểu hằng ngày  
Đất luôn là mầm mống của vi khuẩn gây bệnh. Đầm lầy giúp 
muỗi sinh sản nhiều. Một đời sống vô trật tự là nơi nuôi 
dưỡng những ràng buộc. Thánh Thần đến với những ân huệ 
và kinh nghiệm tôn giáo. Hãy sử dụng những khuyên bảo 
này để chỉnh đốn đời sống bạn. Một đời sống ngăn nắp cho 
bạn thời giờ dành cho những việc cần thiết – cho cầu 
nguyện, rèn luyện bản thân và đọc sách và phục vụ người 
khác (đặc biệt là những bổn phận gia đình).  
 
4- Hãy Đổ Tràn Đời Sống Bạn Bằng Ca Ngợi  
Ca ngợi Chúa tự nó giải thoát (và chữa lành) bạn. Bạn hãy 
gắn bó với một nhóm ca ngợi. (Bằng không bạn sẽ chẳng 
bao giờ tự mình ca ngợi Thiên Chúa). (*** Hãy ca ngợi Chúa 
đã chiến thắng, giải thoát tội lỗi, ràng buộc cho bạn. Vinh 
quang và quyền năng Thiên Chúa hiện diện khi bạn và nhóm 
ca ngợi Chúa. Nếu chưa quen với việc ca ngợi Chúa, bạn hãy 
đọc những bài Thánh vịnh).  
 
5- Hãy đọc Kinh Thánh  
Kinh Thánh luôn luôn phải có sẵn. Bất cứ lúc nào bạn muốn, 
bạn có thể cầm lên một cuốn Kinh Thánh Tân ước hay Cựu 
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ước. Hãy dùng nhiều phương pháp đọc Kinh Thánh khác 
nhau. Trong ngày, hãy dùng cách ngắn gọn, trong một phút. 
Và buổi tối bạn hãy có thời gian lâu hơn (từ 5 đến 10 phút). 
Nên có cuốn Kinh Thánh loại bỏ túi và cuốn lớn hơn trong 
phòng của bạn. (*** Nên có nhiều cuốn Kinh Thánh ở nhiều 
nơi khác nhau ở nhà, chỗ làm, trong xe...)  
 
6- Cầu nguyện đặt tay  
Hãy cầu nguyện đặt tay người này trên người kia. Hãy đặt 
tay và cầu nguyện xin tất cả các ân huệ (và đặc sủng) của 
Chúa. Bạn hãy làm việc này mỗi ngày. Việc đặt tay đi đôi với 
cầu nguyện tiếng lạ là một trợ giúp lớn lao để bạn luôn cảm 
nghiệm được niềm vui của Thiên Chúa. (*** Hãy xức dầu, 
cầu nguyện đặt tay nơi gia đình cho con cái, kể cả trên thai 
nhi, cho vợ chồng để xin Thánh Thần ngự xuống tràn đầy. 
Trong nhóm cầu nguyện, hãy đặt tay cho người được sai đi, 
cho những sách vở, công việc sắp thực hiện... để xin Chúa 
chúc phúc)  
 
G- Giáo Huấn Thâm Sâu Hơn  
Có nhiều điều phải nói thêm về “được giải thoát”, thế nhưng 
đôi khi giáo huấn về giải thoát rất phức tạp đến nỗi có thể 
đưa đến hoang mang. Hãy biết rằng Thiên Chúa luôn muốn 
bạn được tự do, và khi bạn cảm thấy bị trói buộc bởi điều gì, 
hãy sử dụng 6 phương cách ở trên.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 9:  
HÃY ĐƯỢC GIẢI THOÁT  
 
Tuần/Ngày 1  
Mc5:1-20 Chúa Giêsu giải thoát người đàn ông bị tà thần ô 
uế ám hại. Trường hợp đặc biệt này cho thấy tính cách đầy 
đủ và trọn vẹn của quyền năng Chúa Giêsu.  
 
C2 Bạn hãy đến với Chúa Giêsu với những khó khăn của 
bạn. (cầu nguyện: dâng Chúa những khó khăn và tin vào 
quyền năng, nhân từ của Chúa)  
 
C5 Bạn bị trói buộc dưới nhiều hình thức, thường tự trách 
mình và rút lui khỏi cuộc sống. (cầu nguyện: nhận ra và xin 
Chúa cứu thoát)  
 
C6 Mặc dù với những vấn đề này, bạn hãy tiếp tục tìm đến 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: đến với Chúa Giêsu và tin vào 
Ngài).  
 
C7 Bạn sẽ nhận ra một sự khơi động bên trong, những cảm 
giác mà bạn có thể không hiểu. (cầu nguyện: nhận ra tác 
động của Chúa và tin vào Ngài)  
 
C9 Bạn tự thấy mình bị lôi kéo trong hàng trăm hướng khác 
nhau. (cầu nguyện: nhìn ra sự bất lực của mình và sự cần 
đến Chúa)  
 
C11-13 Chúa Giêsu chọn lợi ích của bạn trên sự ổn định của 
2000 con heo. (cầu nguyện: cám ơn Chúa).  
 
C15 Một sự thay đổi hoàn toàn sẽ đến trên bạn. (cầu 
nguyện: chờ đợi và sẵn sàng thay đổi)  
 
C20 Bạn sẽ trở nên một nhân chứng trung thành về quyền 
năng của Thiên Chúa. (cầu nguyện: khôn ngoan và mạnh 
dạn làm chứng)  
 
Tuần/Ngày 2  
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Ga 8:31-38 Chúa Giêsu giải thích cho người Do thái rằng 
sự tự do đến từ việc trung thành với giáo huấn của Ngài. 
Còn họ thì xác định nguồn gốc khác của sự tự do, điều này 
hiển nhiên là thiếu sót.  
 
C31a Chúa Giêsu đang nói với những người Do thái tin vào 
Ngài. Ngài đang kêu gọi họ hãy theo Ngài hoàn toàn. Bạn 
cũng tin Ngài. Ngài cũng đang kêu gọi bạn theo Ngài cách 
trọn vẹn. (cầu nguyện: đầu phục những điều còn ngăn cản 
bạn theo Chúa).  
 
C31b Sự tự do của bạn chỉ đến qua việc sống lời giảng dạy 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: yêu mến đọc và sống Lời Chúa).  
 
C32 Đem lời Chúa thực hành sẽ biến đổi những tư tưởng 
của bạn và mang bạn vào sự thật. (cầu nguyện: biết thực 
hành Lời Chúa và sống chân thật).  
 
C33 Không có cách nào khác để được tự do. Bạn không thể 
xác định những đặc quyền nào khác khiến bạn được tự do 
đặc biệt. (cầu nguyện: tin vào quyền năng của Chúa Giêsu)  
 
C36 Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải thoát bạn. (cầu 
nguyện: (cầu nguyện: tin chỉ có Chúa giải thoát bạn mà 
thôi)  
 
C37 Một là bạn sẽ đón nhận Chúa Giêsu, hai là loại trừ Ngài 
khỏi cuộc sống bạn. (cầu nguyện: chọn theo Chúa Giêsu)  
 
C38 Bạn phải chọn lựa giữa sự khôn ngoan con người của 
bạn và sự khôn ngoan từ trời mà chỉ có Chúa Giêsu mới có. 
(cầu nguyện: chọn sự khôn ngoan của Chúa).  
 
Tuần/Ngày 3  
Ga 11:38-44 Chúa Giêsu bẻ gẫy xiềng xích của sự chết. 
Việc cho Ladarô sống lại tiên báo biến cố trọng đại hơn: 
Chúa Giêsu sống lại đi vào cõi trường sinh.  
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C38 Bạn có bao giờ nghĩ rằng Chúa Giêsu có “tâm tư buồn 
phiền” về bạn không? (cầu nguyện: nhận ra và xin lỗi Chúa)  
 
C39 Thậm chí một tảng đá và cả mùi hôi thối cũng không 
ngăn cản tình yêu của Chúa Giêsu dành cho bạn. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa)  
 
C40 Thiên Chúa muốn tỏ bày vinh quang và quyền năng 
trong đời sống bạn. Chúa Giêsu bảo đảm với bạn điều đó. 
(cầu nguyện: xin vinh quang và quyền năng Chúa được thể 
hiện).  
 
C41-42 Vì lợi ích bạn, Chúa Giêsu bày tỏ mối quan hệ độc 
nhất giữa Ngài và Chúa Cha. (cầu nguyện: ngợi khen và 
chúc tụng).  
 
C43 Sự mạc khải quyền năng này phải tăng thêm lòng tin 
của bạn vào Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin thêm lòng tin).  
 
C44a Quyền năng của Chúa Giêsu trên sự chết nhắc nhở 
chúng ta về quyền làm Chúa trọn vẹn của Ngài. (cầu 
nguyện: tuyên xưng Chúa là Chúa của bạn)  
 
C44b Bạn hãy để những người khác kiện toàn công việc của 
Chúa Giêsu nơi bạn. (cầu nguyện: cộng tác và cầu nguyện 
với những anh chị em khác)  
 
Tuần/Ngày 4  
Rm 6:15-23 Phaolô đối chiếu sự nô lệ của tội lỗi và sự tự 
do ban cho “những tôi tớ của sự công chính”. Vâng lời Thiên 
Chúa là được tự do.  
 
C15 Ân huệ của Thiên Chúa giải thoát bạn khỏi lề luật, 
không phải để phạm tội nhưng là để phục vụ sự công chính. 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa đã giải thoát và phục vụ sự công 
chính) 
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C16 Bạn là người nô lệ cho những gì bạn phục vụ. (cầu 
nguyện: nhận ra sự nô lệ bất chính của mình và quay về 
phục vụ sự công chính, sự thật)  
 
C17 Khi vâng lời sự giảng dạy của Thiên Chúa, bạn được giải 
thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi. (cầu nguyện: cám ơn Chúa)  
 
C18 Giờ đây bạn được tự do phục vụ công chính. (cầu 
nguyện: quyết tâm sống công chính, sự thật trước khi phục 
vụ)  
 
C21 Sự nô lệ cho tội lỗi có lợi ích gì cho bạn? Mọi sư dẫn đến 
sự chết. (cầu nguyện: quyết tâm từ bỏ tội lỗi và hối tiếc)  
 
C22 Làm nô lệ cho sự công chính, mọi sự dẫn đến sự sống 
đời đời. (cầu nguyện: vui mừng và ý thức điều đó).  
 
C23 Phục vụ tội lỗi chỉ kết thúc bằng lương bổng của sự 
chết. Với Thiên Chúa, bạn được hưởng sự sống với Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: chúc tụng, ngợi khen)  
 
Tuần/Ngày 5  
1Cor9:19-27 Phaolô giảng giải sự nô lệ của ông cho sự 
công chính và những gì ông làm để là tôi tớ của Thiên Chúa.  
 
C19 Bạn hãy chọn phục vụ người khác. Mục đích của bạn là 
đoạt lấy họ về cho Chúa Giêsu. (cầu nguyện: biết mang 
người khác về cho Chúa).  
 
C20-22 Bạn phải nhắm vào mọi người khi phục vụ. (cầu 
nguyện: được khôn ngoan biết thuyết phục mọi người, mọi 
lúc)  
 
C23 Do việc làm của bạn, bạn hy vọng được thông chia 
phần thưởng vào đời sống sung mãn. (cầu nguyện: tích cực 
làm việc cho Chúa vì yêu Chúa)  
 
C24-25 Khi bạn tranh đua nơi thế gian, chỉ có một lực sĩ 
đoạt triều thiên dễ hư nát. Với Chúa Giêsu, tất cả những ai 
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chay đua đều đoạt sự sống đời đời. (cầu nguyện: vui mừng 
và tích cực chạy đua nơi thế gian).  
 
C26-27 Hãy đặt đôi mắt bạn vào mục tiêu. Trong việc cứu 
thoát người khác, bạn không thể để bị lạc hướng. (cầu 
nguyện: luôn cầu nguyện và tập trung vào Chúa Giêsu)  
 
Tuần/Ngày 6  
2Cor3:7-18 Phaolô so sánh giao ước cũ với giao ước mới. 
Giao ước cũ bị giới hạn quyền năng và vinh quang. Còn giao 
ước mới là sự viên mãn trong Đức Kitô.  
 
C7 Ngay cả trước khi bạn đến với Chúa Giêsu, bạn đã chứng 
kiến một số dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: cám ơn dấu chỉ quyền năng của Chúa nơi bạn).  
 
C9 Thường bạn cảm thấy bị kết án và giăng bẫy bởi Thiên 
Chúa. Bây giờ thì bạn biết Chúa Giêsu giải án và giải thoát 
bạn. (cầu nguyện: xin Chúa giải thoát tư tưởng cũ của bạn).  
 
C10 Thế nhưng, những điều này chẳng là gì so với mục vụ 
vinh quang của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: chúc tụng vinh 
quang của Chúa).  
 
C11 Vinh quang của Tân ước này không để phai mờ khỏi 
bạn. (cầu nguyện: sống trong sự vinh quang phục sinh với 
Chúa).  
 
C12 Dân Israen chỉ có thể nhìn khuôn mặt của Môsê khi có 
tấm khăn che mặt. Điều này biểu hiệu sự ù lì về mặt tâm 
linh. Ân huệ của Chúa Giêsu ban cho bạn là một viễn ảnh 
toàn diện. (cầu nguyện: xin Chúa thanh tẩy, thánh hóa đôi 
mắt).  
 
C13 Hãy để Chúa Giêsu lất đi những trở ngại cho mắt bạn. 
Chỉ trong Chúa Giêsu tấm màn che được lấy đi. (cầu 
nguyện: xin quyền năng Lời của Chúa và Thánh thể lấy đi 
những màn che mắt bạn).  
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C14 Khi bạn quay nhìn về Chúa Giêsu, bạn sẽ luôn kinh 
nghiệm tấm màn che được lấy đi. (cầu nguyện: cám ơn 
Chúa đã mở mắt cho bạn).  
 
C16 Việc cất đi tấm màn che này là sự tự do đến với bạn 
nhờ Thánh Thần. (cầu nguyện: cám ơn Thánh Thần và xin 
Thánh Thần thanh tẩy đôi mắt bạn).  
 
C18 Trong sự tự do đó, bạn đi từ ân huệ này tới ân huệ 
khác. Tất cả đưa đến tuyệt đỉnh trong việc uốn nắn bạn nên 
giống hình ảnh của chính Chúa Giêsu. (cầu nguyện: ước ao 
được giống Chúa).  
 
Tuần/Ngày 7  
Galát 4:21-31 Phaolô dùng hai người con trai của 
Apbraham: Ismaen và Isaác là hai biểu tượng trái ngược 
nhau của sự nô lệ và tự do.  
 
C21 Bạn đừng bắt Thần Khí lệ thuộc những ý nghĩ của con 
người bạn. (cầu nguyện: xin ơn biện phân được và không 
làm như vậy)  
 
C22 Những ý nghĩ xác thịt của bạn đưa đến sự nô lệ. Thánh 
Thần mới dẫn bạn đến tự do. (cầu nguyện: tìm kiếm và lắng 
nghe sự dẫn dắt của Thánh Thần).  
 
C23 Tự do chỉ là của bạn một khi là hoa quả của lời hứa 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: tìm kiếm hoa quả của Thánh 
Thần)  
 
C25-26 Bạn ở trong nô lệ khi bạn phục vụ một Giêsusalem 
trần thế. Tự do là của bạn khi bạn chọn tìm kiếm trước hết 
một Giêrusalem trên trời. (cầu nguyện: tìm kiếm những sự 
trên trời).  
 
C27 Ngay cả khi bạn cảm thấy không có nơi nương tựa như 
người đàn bà không con, Chúa Giêsu có thể ban cho bạn đời 
sống có ý nghĩa. (cầu nguyện: tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời nơi 
Chúa Giêsu).  
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C28 Bạn phải chọn là một người con của lời hứa. (cầu 
nguyện: chọn là con Chúa)  
 
C30 Sự chọn lựa ấy bao gồm sự loại bỏ mọi nô lệ trong đời 
sống bạn. (cầu nguyện: nhận ra nô lệ nào đang có và xin 
Chúa ban sức mạnh để loại bỏ).  
 
C31 Sau đó, bạn sẽ được sinh ra trong sự tự do của Chúa 
Giêsu. Alleluia! (cầu nguyện: vui mừng và yêu quý sự tự dọ 
trong Chúa Giêsu). 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 10:  
HÃY THẮNG THẾ GIAN  
 
Bạn đang hít thở không khí ô nhiễm và uống nước có hại ít 
nhiều đến sức khẻo của bạn, nhưng bạn không thể làm gì 
khác hơn được. Bạn cần cả hai thứ đó, nhưng nước và 
không khí đang có sẵn cho bạn dùng là những thứ có hại. 
Thắng thế gian cũng là một bối cảnh khó chọn lựa như vậy. 
Thế giới mà bạn đang sống đã bị hư hỏng và có hại cho bạn 
(về thể xác và tâm linh), nhưng bạn không thể làm một ẩn 
sĩ được. (*** hư hỏng về mặt thể xác như bệnh AIDS, bệnh 
dịch, nghiện ngập, khủng bố... và về tâm linh như có nhiều 
giáo phái thờ tà linh, con người không tin Chúa, phim ảnh 
phản Kitô...)  
Đức Giêsu cũng đã gặp phải cùng một vấn đề như thế với 
các môn đệ của Ngài khi Ngài sắp ra đi: “Người Con không 
xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin giữ gìn họ khỏi 
kẻ dữ” (Ga17, 15).  
 
1- THẾ GIỚI TRƯỚC VÀ NAY  
Vì thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng trong trật tự nên 
nhiều phần của nó vẫn còn ở vị trí cũ. Mặt trời và mặt trăng 
vẫn ở đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn xắp đặt chúng. Vì 
việc sáng tạo bao gồm “ý chí tự do”, nên con người không 
tự động “đi đúng hướng”. Những người “đi lệch hướng” thì 
có ảnh hưởng đến những người đi theo họ, và thế là các hệ 
thống mang tính cách con người đã được tạo nên. Thế giới 
gồm toàn bộ các hệ thống của con người không hoàn toàn 
đi đúng hướng. (*** con người đã phá huỷ một số các trật 
tự thiên nhiên như xa thải khí độc phá huỷ màng khí quyển 
bảo vệ trái đất; phá rừng làm tuyệt chủng thú vật... Nạn 
đồng tình luyến ái, cấy tế bào sống v.v... Tất cả những điều 
này có đã đảo lộn trật tự mà Thiên Chúa đã tạo nên).  
 
2- NHẬN BIẾT CÁC HỆ THỐNG  
Những hệ thống này là một sự pha lẫn điều thiện và điều ác. 
Chúng là những dòng nước của sông ngòi lôi cuốn bạn theo. 
Nếu bạn tự để cho mình hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những 
dòng nước này, bạn có thể “đi sâu vào thế giới” nhưng bạn 
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không “nắm được quyền kiểm soát”. Đến một lúc nào đó, 
dòng nước sẽ tấp bạn vào bờ và rồi bạn sẽ hoàn toàn “tan 
rữa”.  
 
3- SỰ LỰA CHỌN  
Bạn không thể nộp mạng hoàn toàn cho các hệ thống này, 
nhưng bạn lại cũng không thể tháo lui, các tổ chức kinh 
doanh là những hệ thống của con người, và bạn cần có việc 
làm. Thế gian là nơi bạn đang sống, làm việc, sáng tạo, và 
phục vụ người khác. Vì thế bạn đứng trước một sự lựa chọn 
nếu bạn muốn thật sự hiến thân cho Nước Trời.  
 
4- NƯỚC TRỜI VÀ THẾ GIỚI  
Ở giữa thế giới đang lạc hướng này là nước của Đức Giêsu 
hoàn toàn “đúng hướng”. Bạn hiến mình cho nước đó, nghĩa 
là bạn muốn đưa mình vào “đúng con đường”, nơi mà mọi 
sự phải trở về đúng vị trí của nó.  
Trong Nước Chúa Giêsu, bạn suy nghĩ, cảm nhận, và hành 
động đúng như ý Thiên Chúa muốn cho bạn. Vì thế gian làm 
mọi sự theo cách thức của nó, bạn sẽ phải đối chọi với thế 
gian (mặc dù bạn trung thành với Nước Trời, bạn sẽ thực sự 
phục vụ thế gian bằng cách kêu gọi nó trở về mục đích 
nguyên thủy của nó). (*** Đi trong Chúa, bạn được mời gọi 
biến đổi và giúp đưa thế gian trở về đúng hướng của Thiên 
Chúa).  
 
5- MỤC ĐÍCH CỦA BÀI NÓI NÀY  
Đức Giêsu thường đưa ra lời cảnh cáo về các khó khăn mà 
các môn đệ sẽ phải đối đầu. Người biết là họ sẽ bị tố cáo 
trong các hội đường, bị giải nộp cho vua chúa trần gian và 
thậm chí phải trải qua các khó khăn trong chính gia đình họ. 
Đây là những khó khăn không thể tránh được vì thế gian và 
Nước Trời không đi theo cùng một hướng. Hai bên đối chọi 
với nhau về một số vấn đề, và thế gian sẽ chẳng bao giờ 
hiểu được đường lối suy tưởng của Nước Trời.  
 
Như thế, bạn đừng nghĩ là đời sống mới của bạn trong Thần 
Khí sẽ êm đềm, suông sẻ. Bạn đừng nghĩ là các bạn hữu, 
hoặc gia đình bạn, tất cả sẽ vỗ vai tán thưởng bạn, hoặc 
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thậm chí hiểu được việc gì đang xảy ra. Đừng nghĩ là bạn sẽ 
không gặp phải chống đối vì Nước Trời. Về phương diện nào 
đó, các vấn đề công khai này dễ đối phó. (*** Bạn sẽ gặp 
những trận chiến thiêng liêng với chính bạn, với bạn bè và 
với thế gian khi bạn đi trong Thần Khí. Khi bạn bắt đầu loại 
bỏ những điều thuộc về thế gian để thay thế bằng những 
điều thuộc về nước trời thì bạn phải chiến đấu với những sự 
giằng co. Thí dụ như bạn muốn từ bỏ việc ăn sang mặc đẹp, 
nhưng bao tử và đôi mắt của bạn thì vẫn quen đòi hỏi 
những điều đó. Bạn sẽ chiến thắng nhờ vào quyết tâm và 
lòng yêu mến theo Chúa).  
 
Những vấn đề khó khăn hơn là những quyến rũ lâu dài hằng 
ngày của thế gian cốt làm cho bạn phải nhượng bộ. Trong 
những trường hợp này, không có ai chạm trán hoặc chống 
đối bạn. Họ chỉ hành động khác hơn bạn và từ cách hành 
động của họ, họ cho rằng bạn đã sai. Họ đang được lợi do 
việc “cùng đi với thế gian”. Điều này gay go hơn nhiều. Bạn 
sẽ đi theo Nước Trời hay theo thế gian đây?  
 
6- TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ  
Quyền lực của thế gian có tính cách xâm nhập lan tỏa, luôn 
luôn làm cho sứ điệp của nó lọt vào tai bạn, và tạo áp lực để 
bạn phải đi theo nó. Bạn phải có một số biện pháp để chế 
ngự thế gian.  
 
1.  Bạn cần có tình bạn vì bạn không thể sống mà không có 
bạn hữu. Bạn hãy lựa chọn làm bạn thân với những người 
cũng yêu mến Nước Trời (*** những người trong nhà thờ, 
trong các hội đoàn).  
 
2.  Bạn cần sự thư giãn thoải mái và giải trí. Bạn hãy đặt kế 
hoạch trước, sao cho thời gian giải trí của bạn hồi phục sự 
yêu thích của bạn đối với Nước Trời.  
 
3.  Bạn cần làm việc để sinh sống. Hãy phát huy tài năng 
của bạn. Hãy đạt được trình độ giáo dục mà bạn cần để khỏi 
hoàn toàn bị lệ thuộc vào công việc mà thế gian áp đặt lên 
bạn.  
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4.  Bạn cần một người bạn đời, anh chị đó phải có những giá 
trị tôn giáo và sống đạo. Họ có thể không hoàn toàn chia sẻ 
lòng nhiệt tâm của bạn về Nước Trời, nhưng ít nhất họ cũng 
phải được hướng về đó.  
 
5.  Bạn cần được che chở khỏi mọi sự lo âu, nếu không, bạn 
sẽ bị đặt dưới những cám dỗ của thế giới. Vì thế bạn hãy đặt 
kế hoạch cho việc chi tiêu của mình. Hãy sắp đặt chúng theo 
thứ tự, ưu tiên. Đừng tiêu phí quá số lương kiếm được, 
đừng xài thẻ tín dụng qúa giới hạn. Mua những thứ mà bạn 
không thể trả nổi là bãi cát lún của thế gian; nó kéo bạn 
xuống rồi xập bẫy bạn. (*** Đừng mắc nợ triền miên, bạn 
sẽ bị nô lệ và bị điều khiển bởi tiền bạc).  
 
7- HAI HÌNH ẢNH  
Nếu ta nhìn thấy thế gian như một đại dương dũng mãnh thì 
mối quan hệ của bạn có thể minh họa bằng một trong hai 
cách như sau:  
a. Bạn là một hòn đảo, và bạn đang cố xây lên một bức 
tường để ngăn chận đại dương.  
b. Bạn là một con thuyền có thể đi trên đại dương một cách 
an toàn (dù luôn có nguy hiểm rình rập)  
Ta không thể nào xây bất cứ một bức tường nào để ngăn 
chận thế giới hiện đại. Vì thế, bạn đừng cố làm điều này. 
Tuy nhiên bạn có thể đóng thuyền của bạn và có Đức Giêsu 
trên đó. Bạn còn có thể chọn lái con thuyền của bạn vào 
nguồn nước của Nước Trời, chứ đừng để cho mình tự trôi 
nổi bềnh bồng mặc cho thế gian muốn đưa bạn đến đâu 
cũng được.  
 
8- Ngây Thơ  
Đừng ngây thơ. Rất nhiều người được lãnh nhận Thánh 
Thần và các ơn an ủi ban đầu của Thánh Thần, nhưng 
không hiểu được các vấn đề khó khăn mà thế gian đem đến. 
Họ không cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa, vì 
họ không cố giữ cho đại dương thế gian ở bên ngoài con 
thuyền của họ.  
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Một con thuyền bị ngập nước không đi tới đâu được. Như 
bạn thấy nước đại dương thế gian mênh mông trong con 
thuyền nhỏ bé của bạn, và bạn dùng ”cái xô” nhỏ múc nước 
của bạn để tự giải thoát khỏi quyền lực của thế gian, bạn sẽ 
thấy mình di chuyển được nhanh chóng. Thần khí sẽ thổi 
căng buồm của bạn và bạn sẽ đạt được tiến bộ. (*** Đừng 
để sóng gió đến rồi mới lo phòng chống, bạn cần phòng 
chống trước khi sóng gió thổi đến. Con thuyền của bạn luôn 
được phòng bị bằng việc đọc Lời Chúa, dự lễ, viếng Thánh 
Thể, từ bỏ tội lỗi...).  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 1O:  
HÃY THẮNG THẾ GIAN  
 
Sách Thánh thường nói đến thế gian (để chúng ta ý thức). 
Những đoạn đầu của Sách Thánh thuật lại việc Thiên Chúa 
tạo dựng thế gian tốt đẹp biết bao. Tân Ước đưa ra hình ảnh 
rất khác biệt. Bạn cần phải thấy được cả hai mặt và có một 
cái nhìn quân bình về cuộc chiến của bạn để thắng thế gian.  
 
Tuần/Ngày 1  
Mt13, 24-30 và 36-43: Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn cỏ lùng 
tượng trưng cho Nước của Người trong thế gian, và sau đó 
giải nghĩa về dụ ngôn ấy.  
 
C24-25 Bạn kinh nghiệm về một thế giới chứa đựng cả hạt 
giống tốt lẫn cỏ lùng (cầu nguyện: xin ý thức và nhận ra 
điều tốt, điều xấu trong đời sống).  
 
C26-27 Sự lẫn lộn này tạo nên bối rối cho bạn, vì lẽ ra nó 
không nên như thế (cầu nguyện: giao lo lắng cho Chúa và 
tin vào quyền năng của Chúa)  
C28 Phản ứng đầu tiên của bạn chống lại thế giới của sự dữ 
là một giải pháp tiêu diệt (cầu nguyện: để Chúa quyết định, 
chờ Chúa ra tay)  
 
C29-30 Chúa Giêsu tiến hành cách khác, với nhiều kiên nhẫn 
hơn (cầu nguyện: xin kiên nhẫn, cầu nguyện để Chúa ra tay)  
 
C38-39 Đức Giêsu giảng giải vì sao bạn lại có hai cách tiếp 
cận khác nhau đối với cuộc sống (cầu nguyện: tin điều tốt 
bởi Chúa, xấu bởi ma quỷ)  
 
C40 Cuộc tuyển chọn sau cùng diễn ra vào ngày cánh chung 
(cầu nguyện: có sức mạnh chiến đấu đến cùng)  
 
C41 Khốn nỗi, người xấu có thể tạo ra một hệ thống xấu dẫn 
dắt nhiều người đến chỗ lầm lạc (cầu nguyện: xin tránh làm 
gương xấu)  
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C43 Điều quan tâm chính của bạn là mang hạt giống của 
Nước Đức Giêsu vào tâm hồn con người (cầu nguyện: xin 
luôn biết làm điều tốt lành và sống công chính)  
 
Tuần/Ngày 2  
Gioan 3, 16-21: Đức Giêsu đến thế gian này; Người là ân 
huệ Chúa Cha ban cho bạn. Bây giờ bạn đứng trước một sự 
lựa chọn: thế giới của bóng tối, hoặc Đức Giêsu là sự sáng.  
 
C16 Thiên Chúa ban Đức Giêsu cho bạn vì Người yêu bạn 
(cầu nguyện: Cám ơn Chúa Cha)  
 
C16 Ân huệ Đức Giêsu ban cho bạn là sự sống mà Người có 
cùng với Chúa Cha (cầu nguyện: Tuyên Xưng Chúa Giêsu là 
Chúa của bạn)  
 
C17 Đức Giêsu không hủy hoại thế giới của bạn mà cũng 
chẳng tiêu diệt bạn. Người cứu độ bạn (cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa Giêsu đã cứu bạn)  
 
C18 Khi bạn tin, bạn để cho Đức Giêsu cứu độ bạn (cầu 
nguyện: tin mạnh mẽ)  
 
C19 Đức Giêsu chỉ trở nên sự luận phạt, khi nào bạn không 
tin (cầu nguyện: tin, loại bỏ nghi ngờ)  
 
C19 Án luận phạt là: Đức Giêsu đã chọn cho bạn một cơ hội 
để được cứu, nhưng bạn đã từ chối không tin (cầu nguyện: 
Quyết không từ chối cơ hội được Chúa cứu)  
 
C20 Vì thế, bạn đừng sợ ánh sáng vì bất cứ việc làm xấu xa 
nào (cầu nguyện: Sám hối và tin vào lòng thương xót Chúa)  
 
C21 Bạn hãy đến trong trong ánh sáng Đức Giêsu, và những 
việc làm của bạn sẽ ở trong sự thật. (cầu nguyện: sống 
trong ánh sáng của Chúa, làm điều Chúa Giêsu dạy)  
 
Tuần/Ngày 3  
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Ga15, 18-27: Đức Giêsu giảng giải về sự thù ghét mà bạn 
sẽ gặp phải trong thế gian. Vì sao nó xảy đến và bạn giải 
quyết vấn đề ra sao?  
 
C18 Khi bạn bị ghét bỏ, bạn biết rằng Đức Giêsu đã gặp phải 
cũng một cách đối xử như vậy (cầu nguyện: hiệp thông với 
Chúa và biết rằng Chúa đã trải qua)  
 
C19 Chỉ cần đồng ý về mọi điểm là thế gian sẽ yêu thương 
bạn (cầu nguyện: quyết tâm không đồng ý với những sai 
lầm, gian dối của thế gian)  
 
C20 Vì Đức Giêsu không đồng ý với thế gian, và bạn cũng 
không, bạn sẽ gặp cách đối xử tiêu cực như thế (cầu 
nguyện: sẵn sàng chấp nhận)  
 
C21 Bạn hãy nhận rằng sự thù ghét đến từ sự thiếu hiểu 
biết. Thế gian không nhận ra được bạn từ đâu đến (cầu 
nguyện: can đảm, và vững tin vào Chúa)  
 
C22 Nguồn gốc vấn đề khó khăn của thế gian là nó đã bị lạc 
khỏi mục đích nguyên thủy của Chúa Cha (cầu nguyện: 
trung thành với Lời của Chúa)  
 
C23 Công việc Đức Giêsu làm nhắc nhở thế gian về Chúa 
Cha. Người không ở đâu xa vì Người hiện diện trong Đức 
Giêsu. Vì thế sự căm ghét của thế gian càng gia tăng. (cầu 
nguyện: xin cho thế gian nhận biết Chúa Cha)  
 
C26 Sau khi Đức Giêsu chết, Đấng bầu cử tiếp tục làm 
chứng về Đức Giêsu (cầu nguyện: Cám ơn Chúa Cha đã ban 
Thánh Thần cho chúng ta)  
 
C27 Với Đấng bầu cử, bạn sẽ làm chứng cho Đức Giêsu. Vậy 
là thế gian cũng sẽ ghét bạn nữa (cầu nguyện: vui mừng, 
can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu)  
 
Tuần/Ngày 4  
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Ga17, 9-19: Đức Giêsu ý thức sự thù ghét của thế gian và 
về việc Người trở về với Chúa Cha. Người cầu nguyện cho 
tương lai của các môn đệ còn ở thế gian.  
 
C9 Bạn là người đặc biệt đối với Đức Giêsu. Người không 
còn nhìn thấy bạn như là thuộc về thế gian nữa (cầu 
nguyện: Ngợi khen Chúa Giêsu về ân huệ đặc biệt này)  
 
C11 Còn lại trong thế, bạn phải được Chúa Cha che chở (cầu 
nguyện: Chúc tụng Chúa Cha)  
 
C12 Đức Giêsu lo lắng để bạn sẽ không hư mất (cầu 
nguyện: Cám ơn và xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ)  
 
C13 Đức Giêsu thổ lộ tất cả việc này để bạn có thể chia sẻ 
niềm vui của Người (cầu nguyện: Chúc tụng Chúa vì được 
chia sẻ niềm vui của Chúa)  
 
C14 Vì lời Đức Giêsu ở trong bạn, thế gian sẽ ghét bạn (cầu 
nguyện: luôn giữ vững lời Chúa)  
 
C15 Bạn phải ở lại trong thế gian, nhưng sẽ được che chở 
bảo vệ (cầu nguyện: Cám ơn, tin vào sức mạnh, quyền năng 
của Chúa)  
 
C17 Bạn được thánh hiến nơi lời chân thật Đức Giêsu (cầu 
nguyện: Xin Lời Chúa thanh tẩy, thánh hiến)  
 
C19 Đức Giêsu được thánh hiến trước tiên. Và bây giờ, bạn 
được thánh hiến trong sự thật (cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Giêsu vì nhờ Người mà bạn được thánh hiến)  
 
Tuần/Ngày 5  
Rm5, 12-19: Phaolô giảng giải thế gian bị lạc hướng bởi tội 
lỗi ra sao, và ân huệ là Đức Giêsu mà Thiên Chúa ban cho 
có thể phục hồi như thế nào.  
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C12 Tội là cửa dẫn vào sự chết và tội đã đi vào thế gian qua 
ý chí tự do của con người (cầu nguyện: nhận ra hậu quả của 
tội lỗi)  
 
C13-14 Kể từ lúc đó, tội và sự chết đã nắm quyền thống trị 
(cầu nguyện: xin Chúa giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi)  
 
C15 Tuy nhiên, bây giờ bạn được đến với ân sủng có sẵn 
cho mọi người trong Đức Giêsu (cầu nguyện: Cám ơn ân huệ 
của Chúa)  
 
C16 Do bởi con người thứ nhất mà bạn đã bị tuyên án và lên 
án. Bởi Đức Giêsu, bạn được giải án và giải thoát (cầu 
nguyện: Ngợi khen, cám ơn Chúa Giêsu đã giải thoát)  
 
C17 Ân sủng ban sự công chính cho bạn trong Đức Giêsu 
vượt thắng mọi án sự chết (cầu nguyện: Ngợi khen sự công 
chính của Chúa Giêsu)  
 
C18 Chỉ một sự chết của Đức Giêsu trên thập giá đã khôi 
phục sự sống cho bạn (cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu đã 
mang lại sự sống)  
 
C19 Ân Huệ đến với bạn vì Đức Giêsu đã vâng phục Chúa 
Cha (cầu nguyện: Ngợi khen Chúa Giêsu đã vâng phục Cha 
và xin được vâng phục Chúa Giêsu)  
 
Tuần/Ngày 6  
1Cr1,18-25 Phaolô giảng giải thế gian suy nghĩ khác với 
Thiên Chúa ra sao. Ông so sánh sự khôn ngoan của thế gian 
với sự khôn ngoan của Đức Giêsu.  
 
C18a Thế gian sẽ không hiểu được thập giá. (cầu nguyện: 
xin được thấy Chúa Giêsu nơi thập giá)  
 
C18b Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của thập giá khi bạn cảm 
nghiệm được quyền năng cứu độ của Thiên Chúa (cầu 
nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu đã cứu bạn qua thập giá)  
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C19 Bạn đừng lo lắng. Sự khôn ngoan của thế gian sẽ bị hủy 
diệt (cầu nguyện: xin được bình an của Chúa)  
 
C20 Bạn không thể hiểu thấu được Thiên Chúa chỉ do sự 
khôn ngoan của loài người hoặc do nghiên cứu tìm hiểu (cầu 
nguyện: tin vào Chúa với trái tim và tâm hồn đơn sơ)  
 
C21 Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đến với bạn do việc bạn 
tin vào tin mừng (cầu nguyện: Tin vào lời Chúa)  
 
C22 Người ta muốn có những phép lạ vĩ đại rồi sau đó có 
thể họ sẽ tin. Bạn phải tin mà không cần các dấu lạ đó (cầu 
nguyện: Tin Chúa đang ở trong bạn)  
 
C23 Trước khi dấu lạ xảy đến, bạn phải đón nhận trong đức 
tin một Đức Giêsu chịu đóng đinh (cầu nguyện: vẫn tin Chúa 
trong những thử thách, khó khăn)  
 
C24 Sau đó bạn sẽ cảm nghiệm được quyền năng của Thiên 
Chúa (cầu nguyện: Tin vào quyền năng và tình yêu của 
Chúa)  
 
C25 Tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi là bạn hành động 
“theo đường lối của Người” (cầu nguyện: làm theo thánh ý 
Chúa)  
 
Tuần/Ngày 7  
Ep2,11-12: Phaolô nhắc nhở bạn việc gì đã xảy ra khi Đức 
Giêsu đưa bạn vào Nước của Người. Những kết quả thật lạ 
lùng.  
 
C11 Bạn đã không có trong chương trình thời Cựu Ước của 
Thiên Chúa (cầu nguyện: Cám ơn Chúa từ không có Chúa đã 
cho thành có)  
 
C12 Bạn hoàn toàn nghèo khốn về mặt thiêng liêng vào lúc 
Đức Giêsu gặp bạn (cầu nguyện: Ngợi Khen Chúa đã thương 
đến bạn)  
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C13 Bây giờ thì tất cả điều đó được thay đổi nhờ sự chết của 
Đức Giêsu (cầu nguyện: Tạ ơn Chúa Giêsu nhờ Ngài mà bạn 
giàu có ân huệ)  
 
C14 Trong sự chết của Chúa Giêsu, bạn được làm nên một 
ngay cả với những người có thù hận với bạn (cầu nguyện: 
xin được nên một với Chúa và anh em)  
 
C15 Trong Chúa Giêsu, bạn là một cùng với tất cả các tín 
hữu, dù là Do Thái hay dân ngoại (cầu nguyện: Cám ơn 
được là thân thể của Chúa Giêsu)  
 
C16 Kẻ thất bại đích thực chính là sự chết, nó không còn có 
thể dành bạn được (cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu mang 
lại hy vọng và sự sống cho bạn)  
 
C17 Trong Đức Giêsu, bạn có thể đến thẳng với Chúa Cha 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu dẫn dắt bạn đến với Cha)  
 
C 18 Cảm giác cô đơn và chia rẽ phải rời bạn. Trong Đức 
Giêsu, bạn như trong nhà (cầu nguyện: Cám ơn được ở 
trong nhà Chúa)  
 
C19 Bạn bây giờ là thành phần của Nước Trời, trong sự hòa 
hợp với tất cả các tín hữu. (cầu nguyện: luôn yêu thương và 
hiệp nhất với anh em trong Chúa Giêsu)  
 
C10 Vương Quốc này là đền thờ của Thiên Chúa nơi mà 
Thần Khí của Thiên Chúa ngự trị trong bạn. (cầu nguyện: 
cám ơn Thánh Thần đang ở trong bạn) 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 11:  
ĐỪNG SỢ HÃI 
 
SỢ HÃI - ĐÚNG CHỖ VÀ KHÔNG ĐÚNG CHỖ 
Sự sợ hãi là một sự tự vệ, một cảm xúc cảnh báo trước cho 
bạn các mối nguy hiểm và khiến cho bạn cảnh giác đề 
phòng. Khi bạn thấy có một chiếc xe chạy về phía bạn, sự sợ 
hãi sẽ khiến cho bạn tránh qua một bên. Loại sợ hãi này là 
đúng chỗ. 
Tuy nhiên, sự sợ hãi có thể trở nên không thích hợp. Bạn có 
thể sợ hãi khi chỉ có ít hoặc không có lý do gì để sợ cả. (*** 
thí dụ như có người đang đi làm bình thường mà cứ sợ bị 
thất nghiệp; hay có cảm giác sợ sệt mà không biệt sợ điều 
gì; sợ chết...). Cũng có thể phản ứng đầu tiên của bạn trước 
khó khăn luôn luôn là sự lo lắng, xao xuyến. Trong những 
trường hợp này, cách ta hay nói “những nỗi lo sợ” thường 
được dùng để chỉ những cảm giác khác nhau, không có 
nguyên nhân gì đặc biệt. 
 
LO SỢ KHẮP NƠI 
Những nỗi lo sợ này thường tạo thành vô số các cảm giác 
như sự không an tâm, nghi ngờ, thiếu tự tin và rụt rè. Khi 
cảm giác này được chôn sâu trong vào cá tính, vào tiềm 
thức của bạn, bạn hoàn toàn không ý thức được chúng 
khống chế bạn đến mức nào.  
Mỗi ngày mới có những thách đố phải đương đầu. Thế gian 
với não trạng ganh đua không ngừng của nó mang lại 
những nỗi lo sợ triền miên. Các thất bại trong quá khứ gây 
lo sợ và tương lai vô định cũng tạo nên lo sợ. Trong cuộc 
sống của bạn, những nỗi lo sợ mãnh liệt hoặc chế ngự bạn 
hoặc dễ dàng vây hãm bạn.  
(*** sự sợ hãi trong tiềm thức từ những kinh nghiệm tiêu 
cực trong quá khứ cần được cầu nguyện chữa lành nội tâm 
để được giải thoát). 
 
SỢ HÃI – NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT 
 Sự sợ hãi, tự nó có vai trò quan trọng trong việc bảo 
vệ con người, có thể bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Óc 
tưởng tượng của bạn có thể nghĩ ra những tình huống chẳng 
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bao giờ sẽ xảy đến. Trí thông minh của bạn có thể giải thích 
các sự kiện theo chiều hướng sai lầm. Bài kiểm tra ở trường 
học khơi dậy nỗi lo sợ nơi các học sinh. Sự sợ hãi gần ở kề 
mỗi khi bạn có thể mất đi người thân nào (cha mẹ, con cái, 
bạn đời) hoặc điều gì đó (việc làm, nhà cửa, nghề nghiệp) 
mà bạn cho là quan trọng. Bệnh tật hoặc thương tích sẽ 
luôn luôn khiến cho bạn bắt đầu suy nghĩ (và sợ hãi) theo 
những cách thức mới hoàn toàn khác với lúc trước. 
 
ÂN HUỆ ĐỨC GIÊSU - QUYỀN NĂNG TRÊN SỰ SỢ HÃI 
 Sợ hãi đến từ một nhận thức bất lực trước những 
hoàn cảnh của cuộc sống mà bạn không thể làm chủ được. 
Đức Giêsu ban cho bạn một quyền năng mới trên sự sợ hãi. 
Nhiều khi Đức Giêsu sẽ thay đổi các hoàn cảnh đó. Vào 
những lúc khác, các hoàn cảnh sẽ chẳng thay đổi nhưng 
Đức Giêsu sẽ cho bạn được bình tĩnh và dạy bạn cách khắc 
phục các nỗi lo sợ của bạn. 
 
QUYỀN NĂNG LỚN HƠN CỦA BẠN 
 Bạn đừng cố giả bộ là mình có thể tự lực, có đủ sức 
và không có những nỗi lo sợ. Bạn đừng tin tưởng rằng tuổi 
trẻ, sức mạnh, dáng dấp tốt tướng và tài năng cá biệt là sự 
an tâm của bạn. Trong một lúc nào đó và trong một số 
trương hợp, các đặc ân đó sẽ giúp bạn vượt qua sự sợ hãi. 
Nhưng các biến cố sẽ xảy đến tại nơi những bức tường an 
toàn của bạn (dù chúng có là gì đi nữa) sẽ bắt đầu sụp đổ 
và bạn sẽ phải đối phó với các nỗi sợ và bất an của cuộc 
sống. (*** phải luôn cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng 
của Thiên Chúa để chiến thắng sự sợ hãi) 
 
QUAY VỀ PHÍA CHÍNH BẠN HAY VỀ ĐỨC GIÊSU 
 Vào những thời gian bất an, bạn quay về với ai? Bạn 
quay về phía các nguồn lực bên trong của mình và tự động 
viên tinh thần chăng? Bạn tự thuyết phục mình rằng bạn sẽ 
có câu giải đáp thích hợp? Có thể lần này bạn sẽ giải quyết 
được vấn đề nhưng đi xa hơn trong cuộc sống, còn có một 
trăm vấn đề tương tự hoặc lớn hơn đang chờ bạn.  
 
TIẾN TRIỂN QUAN TRỌNG 
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 Những nỗi bất an và lo sợ của bạn tuy nhiều nhưng 
có thể có hậu quả tốt. Khi bạn cảm thấy bất an và không có 
khả năng đối phó với các vấn đề trong cuộc sống, bạn biết 
mình cần đến sự trợ giúp. Bạn thấy rõ ràng là mình không 
thể tự mình vượt qua các trở ngại trong cuộc sống. Vào thời 
điểm quan trọng này, bạn hãy kêu cứu Đức Giêsu, Người sẽ 
không bao giờ để bạn phải thất vọng. 
 
VÌ SAO CÓ CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ 
 Bạn sẽ không bao giờ khắc phục các nỗi lo sợ của bạn 
một lần rồi thôi hết. Bạn sẽ để lại sau lưng một số nỗi lo sợ. 
Một số sẽ chẳng bao giờ quay lại, nhưng sẽ luôn luôn nảy 
sinh các nỗi lo sợ mới, các sự bất an mới. 
Bạn đừng sinh ra nản lòng. Mỗi một sự bất an là một cơ hội 
mới để tin tưởng vào Đức Giêsu. Mỗi nỗi sợ hãi nhắc bạn 
nhớ lại con người mình yếu đuối chừng nào và, bạn cần đến 
Đức Giêsu biết bao. Hãy biến các nỗi lo sợ mới thành lợi thế 
cho chính bạn. 
 
VÌ SAO BẠN PHẢI THẮNG? 
Đức Giêsu muốn dùng bạn cho lợi ích những người khác. 
Ngài luôn luôn có thể sử dụng một người mất bình an nhưng 
đã khắc phục được các nỗi lo sợ của mình bằng sự tin cậy 
lớn lao vào Thiên Chúa. Người không thể sử dụng ngay cả 
một con người có sự bình an nhưng lại để cho sợ hãi chiến 
thắng. Vì các mối lo sợ quá mãnh liệt và quá nặng nề, bạn 
không thể phục vụ người khác trong khi những nỗi lo sợ của 
riêng bạn không thể chế ngự được. Chớ vì các tông đồ, 
trước và sua cuộc Phục Sinh, nên gương mẫu cho bạn về 
những người con hay sợ nhưng đã được Đức Giêsu giải 
thoát khỏi sợ hãi. 
 
RAO GIẢNG CHO NGƯỜI KHÁC 
 Những lời nói phục vụ của bạn cho người khác phải 
giải thoát họ khỏi sợ hãi. Khi bạn khắc phục được nỗi lo sợ 
của mình, bạn sẽ có kinh nghiệm để dạy và khuyến khích 
người khác. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi vào tự do 
trong Thần khí của Đức Giêsu. Bạn phải nghe thấy lời gọi 
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đó, và sau đó kêu gọi người khác đến với cùng một ân huệ 
như mình đã được.  
 
CỨU LẤY MÙA MÀNG 
Vì côn trùng có thể hủy hoại mùa màng nên nông dân phải 
xịt thuốc diệt sâu để cứu lấy hoa màu. Bạn đừng để các nỗi 
lo sợ hủy hoại các hạt giống mà bạn đã được lãnh nhận khi 
bạn được dìm trong Thánh Thần. Ngay cả việc bạn tập trung 
vào các điều lo sợ cũng chẳng giúp bạn gì. Sức mạnh để 
giúp bạn vượt thắng đến từ Đức Giêsu. 
 
Đừng nói bạn không đủ can đảm, hoặc bạn là một người 
nhút nhát. Cá tính một người chẳng liên quan gì đến các nỗi 
sợ hãi. Nhờ qua Thánh Thần, sức mạnh nội tâm của bạn sẽ 
gia tăng. Vượt thắng các nỗi lo sợ của bạn, từ các việc nhỏ 
đến việc lớn nhất, là một cuộc chiến đấu đáng để dấn thân. 
Chiến thắng đã được hứa cho bạn rồi. 
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 11:  
ĐỪNG SỢ HÃI 
 
Các sách Tin Mừng chứa đầy những “câu chuyện về sợ hãi”. 
Chúng được cố tình thuật lại để khuyến khích bạn vượt 
thắng các nỗi lo sợ của bạn. Trong mọi trường hợp, sự chiến 
thắng là ân huệ Đức Giêsu ban cho những môn đệ theo 
Người. 
 
Tuần/Ngày thứ 1 
Mt 10, 21-27: Đức Giêsu kể ra những khó khăn sẽ xảy đến 
khi bạn công khai rao giảng Danh Người. Người báo trước 
cho bạn rằng sự sợ hãi sẽ không thắng được bạn khi nó 
đến.  
 
C21 Đôi khi những người thân cận nhất với bạn, thậm chí 
những người trong gia đình bạn, có thể không hiểu được 
kinh nghiệm đổi mới của bạn. (cầu nguyện: sẵn sàng chấp 
nhận và ngợi khen tin tưởng vào Chúa) 
 
C22 Bạn phải kiên trì chịu những sự chỉ trích và bách hại 
(cầu nguyện: xin kiên trì và nhẫn nại chịu đựng) 
 
C23 Khi sự chỉ trích gia tăng đến mức độ không thể chịu 
đựng được, bạn không nên ở gần làm gì (cầu nguyện: xin 
Chúa bảo vệ và gìn giữ) 
 
C24 Yên ủi của bạn là Đức Giêsu cũng đã chịu đựng cùng 
một cảnh như thế (cầu nguyện: cảm thông với Chúa và xin 
gia tăng lòng yêu mến Chúa) 
 
C25 Bạn hãy nhớ lại những lời lăng nhục mà Đức Giêsu bị 
gọi và những lời cáo gian mà người ta đã dùng để chống lại 
Người. (cầu nguyện: xin được bền đỗ và có sức mạnh để tha 
thứ) 
 
C26 Trong mọi sự, bạn hãy nhớ rằng một ngày kia bạn sẽ 
được minh bạch. Sự thật sẽ được phơi bày ra. (cầu nguyện: 
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luôn sống trong sự thật và tin rằng sự công chính sẽ được tỏ 
lộ) 
 
C27 Bạn phải rao truyền sứ điệp giữa ánh sáng ban ngày và 
ngay trên nóc nhà (cầu nguyện: mạnh dạn rao giảng trong 
lúc khó khăn)  
 
Tuần/Ngày thứ 2 
Mt10, 28-33 Đức Giêsu cố xua đi nỗi lo sợ của sự trả thù 
chống lại những ai làm chứng cho Người. Người chỉ cho bạn 
điều bạn phải thực sự sợ hãi là gì. 
 
C28 Bạn thường sợ mối nguy hại xảy đến cho thân xác. Bạn 
phải nhớ rằng linh hồn đáng giá hơn thân xác nhiều. (cầu 
nguyện: xin biết vệ và lo lắng cho phần linh hồn hơn là thân 
xác) 
 
C29 Thay vì lo sợ cho sự an toàn của thân xác, bạn phải 
thay thế điều đó bằng sự tin cậy vào Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: tin vào Chúa có quyền năng và quan tâm đến bạn) 
 
C30 Chúa Cha quý trọng bạn và biết mọi phần thân thể của 
bạn. (cầu nguyện: tin tưởng mạnh mẽ và phó thác vào Cha) 
 
C31 Khi sự thật này thấm sâu vào bạn, bạn sẽ chẳng sợ hãi 
bất cứ điều gì. (cầu nguyện: nhận ra bạn là con được Cha 
trên trời yêu thương và bảo vệ) 
 
C32 Vì vậy, khi bạn nghe những gì kẻ khác nói thì bạn đừng 
sợ, mà hãy nhớ lại những gì Đức Giêsu sẽ nói thay cho bạn. 
(cầu nguyện: can đảm tuyên xưng Danh Chúa Giêsu) 
 
C33 Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nào để tuyên xưng Đức Giêsu. 
Nếu bạn không thể chối bỏ Người ở đời này, thì hãy tuyên 
xưng Người trên thiên quốc (cầu nguyện: xin luôn khôn 
ngoan lợi dụng mọi cơ hội làm sáng danh Chúa)  
 
Tuần/Ngày thứ 3 
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Mc5, 35-43 Chúa Giêsu vượt thắng sự sợ hãi của dân 
chúng, và cho con gái ông Giairô sống lại từ cõi chết. Bạn 
hãy chú ý đến những phản ứng của dân chúng và cách đối 
đáp của Chúa Giêsu. 
 
C35 Bạn đừng để cho bất cứ tin tức bi quan nào vượt thắng 
đức tin của bạn vào Chúa Giêsu. (cầu nguyện: tin tưởng và 
hy vọng vào Chúa Giêsu) 
 
C36 Đức Giêsu nhận thức được là các nỗi lo sợ sẽ làm lung 
lay đức tin của bạn. Người trực tiếp ngăn cản sợ hãi của 
bạn. (cầu nguyện: trao sự sợ hãi vào tay Chúa)  
 
C37 Đức Giêsu chỉ đem theo ba môn đệ có đức tin. Người 
muốn đức tin của bạn xua đi mọi lo sợ. (cầu nguyện: tìm 
kiếm và đi với Chúa khi có lo sợ)  
 
C38 Bạn đừng để chính bạn bị ảnh hưởng bởi những dấu 
hiệu thất vọng của con người. (cầu nguyện: không để tâm 
vào những sự thất vọng) 
 
C39-40a Người ta sẽ chế giễu đức tin của bạn (cầu nguyện: 
bỏ ngoài tai sự chế diễu, vững tin vào Chúa) 
 
C40b Chúa Giêsu cố ý mặc kệ đám đông cứng lòng tin. Một 
dấu chỉ, Người muốn bạn phải tin Người. (cầu nguyện: tin 
mạnh mẽ vào Chúa) 
 
C41 Lời Đức Giêsu truyền lệnh không có điều kiện. Người 
không sợ hãi. Người chia sẻ với bạn cùng một niềm tin. (cầu 
nguyện: tin khi bạn nói điều gì nhân Danh Chúa) 
 
C42 Tất cả những gì của sự sợ hãi, cái chết của thân xác và 
sự tuyệt vọng của đám đông, đã bị niềm tin của Đức Giêsu 
đánh bại. Hãy để cho Người cũng thực hiện việc đó nơi bạn 
(cầu nguyện: khao khát xin Chúa đánh bại sự sợ hãi nơi 
bạn) 
 
Tuần/Ngày thứ 4 
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Mc 14, 22-31: Qua phép Thánh Thể, Đức Giêsu chuẩn bị 
cho các môn đệ của Người đương đầu với các nỗi lo sợ trước 
cái chết của Người. Phêrô nghĩ là ông sẽ thắng được nhờ 
sức mạnh của riêng mình. 
 
C22 Cũng như Đức Giêsu, bạn hãy củng cố sức mạnh từ 
phép Thánh Thể để đối phó với các nỗi lo sợ của bạn. (cầu 
nguyện: đến và tin vào Thánh Thể) 
 
C23 Bạn hãy đón nhận các thử thách của bạn như là đón 
nhận chén của Đức Giêsu trao ban. (cầu nguyện: đón nhận 
và tin vào Chúa Giêsu) 
 
C24 Đừng tìm cách che đậy, tránh né sự thử thách đang đến 
cách rõ ràng. (cầu nguyện: đón nhận và mang đến dâng cho 
Chúa Giêsu)  
 
C25 Bạn hãy đương đầu với nỗi lo sợ do các bất hạnh và sự 
chết của chính bạn (cầu nguyện: luôn tin tưởng quyền năng 
và sức mạnh của Chúa trong mọi hoàn cảnh) 
 
C26 Có những lúc sức mạnh của Đức Giêsu đến trong bạn 
khiến bạn cất tiếng hát giữa lúc khó khăn (cầu nguyện: xin 
được sức mạnh của Chúa) 
 
C27 Thậm chí ngay cả lúc Đức Giêsu có vẻ đang ở thật xa, 
bạn đừng đầu hàng sự sợ hãi. (cầu nguyện: luôn tin có Chúa 
là sức mạnh và Chúa không bỏ rơi) 
 
C28 Chúa Giêsu sống lại, Người sẽ làm lan biến mọi nỗi lo sợ 
của bạn. (cầu nguyện: cám ơn và tôn vinh sự phục sinh của 
Chúa) 
 
C29 Bạn đừng tránh đương đầu với các nỗi lo sợ của bạn, 
hay nghĩ rằng sức mạnh của bạn đủ giải quyết. (cầu 
nguyện: đừng tự tin vào mình, luôn cậy nhờ vào Chúa) 
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C30 Bạn cũng yếu đuối như Phêrô và đôi khi cũng mù quáng 
không thấy mình cần đến Đức Giêsu nữa. (cầu nguyện: 
nhận thức mình cần đến Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 5 
Lc 5, 1-11: Các tông đồ cảm nghiệm vừa kinh ngạc đáng 
phục khi nhìn thấy mẻ cá. Điều này đã thúc đẩy họ hiến 
thân luôn cho Chúa.  
 
C1-2 Đức Giêsu cần đến cuộc đời của bạn để mở rộng Nước 
Người. (cầu nguyện: đầu phục và hiến dâng phục vụ Chúa) 
 
C3 Bạn hãy quảng đại làm điều Đức Giêsu yêu cầu. (cầu 
nguyện: đáp ứng rộng lượng lời mời gọi của Chúa). 
 
C4 Đức Giêsu sẽ thử thách đức tin của bạn, Người yêu cầu 
bạn đi xa hơn những gì có thể hiểu được. (cầu nguyện: tin 
vào chương trình và thánh ý của Chúa) 
 
C5 Bạn đừng để cho bất cứ điều gì ngăn chặn bạn lại, hãy 
mau mắn tuân theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: mau mắn thực hành Lời Chúa) 
 
C6-7 Đức tin của bạn sẽ đem lại nhiều công việc cho bạn, và 
bạn sẽ cần đến nhiều người khác. (cầu nguyện: biết mời gọi 
và cộng tác với anh em) 
 
C8 Trong tất cả điều này, bạn sẽ thoáng thấy sự thánh thiện 
Thiên Chúa lóe sáng trước mắt. (cầu nguyện: xin Chúa tỏ lộ 
tình yêu và sự hiện diện của Chúa ra) 
 
C9 Những người khác sẽ cùng chia sẻ các cảm nghĩ của bạn. 
(cầu nguyện: cám ơn và xin được hiệp nhất trong Thần Khí) 
 
C10 Dù sợ hãi, hay dù kính sợ Thiên Chúa điều ấy không 
làm bạn tê liệt được. (cầu nguyện: xin Chúa dùng bạn và ra 
sức làm việc cho Chúa) 
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C11 Sau khi bạn đã kinh nghiệm được sự thánh thiện của 
Thiên Chúa và sự kính sợ Chúa tiếp theo đó, bạn hãy đứng 
dậy và đi làm công việc Thiên Chúa giao cho. (cầu nguyện: 
vui mừng, hăng say ra đi phục vụ và làm chứng cho Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 6 
Mt 28, 1-10: Câu chuyện về sự sống lại do các bà đạo cức 
đã đến viếng mộ thuật lại nói lên ba loại sợ hãi. Tất cả đã 
được khắc phục nhờ Thiên Chúa can thiệp. 
 
C1 Bạn đừng trì hoãn việc tìm kiếm Đức Giêsu, hãy lên 
đường ngay vào ngày đầu tiên được nghe tiếng Chúa gọi. 
(cầu nguyện: xin ơn lắng nghe và mau mắn đáp lời). 
 
C2 Lúc đầu, những dấu chỉ về việc Thiên Chúa bước xuyên 
vào cuộc sống bạn sẽ làm rung chuyển bạn như là động đất. 
(cầu nguyện: xin tỉnh thức và nhận ra dấu chỉ của Chúa) 
 
C3 Bạn đừng để ánh sáng mà bạn nhận được trong các kinh 
nghiệm này tràn ngập làm kinh sợ bạn. (cầu nguyện: xin 
được bình an) 
 
C4 Sự sợ hãi thật sự của bạn là sự sợ hãi của các lính canh 
mộ, kẻ thù của Đức Giêsu. (cầu nguyện: sợ hãi khi bạn là kẻ 
thù của Chúa, khi sống trong tội lỗi) 
 
C5 Nếu bạn đi tìm chỉ một mình Đức Giêsu thôi, bạn không 
lo sợ. (cầu nguyện: khao khát và vui mừng tìm kiếm Chúa)  
 
C6 Nếu bạn tìm kiếm “Đức Giêsu chịu đóng đinh”, bạn sẽ 
được đưa vào các mầu nhiệm còn thâm sâu hơn nữa của 
Người. (cầu nguyện: ước ao được đi sâu vào mầu nhiệm, ơn 
của Chúa) 
 
C7 Một khi đã được khai tâm, bạn phải kêu gọi nhiều người 
khác đến nữa. (cầu nguyện: kêu mời và loan tin cho người 
khác)  
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C8 Tin mừng của Thiên Chúa sẽ làm cho bạn có được nhiều 
cảm xúc. (cầu nguyện: cám ơn và ghi nhớ) 
 
C9 Đi trên đường của Thiên Chúa, bạn sẽ sớm gặp được 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin nhận ra và đi trên con đường 
của Chúa) 
 
C10 Người sẽ giải thoát bạn khỏi mọi sợ hãi. Và Người có 
một công việc quan trọng để giao cho bạn thi hành. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa và sẵn sàng đón nhận) 
 
Tuần/Ngày thứ 7 
1Gioan 4, 11-18: Thư Thánh Gioan giảng giải cách thức 
nhận tình yêu của Thiên Chúa để xua đi hết mọi sợ hãi. 
 
C11 Bạn phải đi vào tình yêu của Thiên Chúa, và để tình yêu 
của Người hiệp nhất bạn với người anh em khác. (cầu 
nguyện: xin hiệp nhất trong tình yêu Chúa và trong anh em) 
 
C12 Bạn phải ở lại trong tình yêu đó. (cầu nguyện: xin ở lại) 
 
C13 Bạn hoàn thành điều này bằng cách nhận lãnh Thánh 
thần. (cầu nguyện: Xin Thánh Thần ngự xuống tràn đầy) 
 
C14 Mối quan hệ của bạn với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần 
là một ân huệ ban cho một cách nhưng không (không điều 
kiện), do Đức Giêsu thành Nazarét, nay đã sống lại từ cõi 
chết. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu) 
 
C15 Bạn phải công khai tuyên xưng Đức Giêsu để được lãnh 
nhận ân huệ Thánh Thần. (cầu nguyện: tuyên xưng Chúa 
Giêsu là Chúa) 
 
C16 Qua Đức Giêsu, bạn biết rằng Thiên Chúa yêu thương 
bạn. (cầu nguyện: cám ơn tình yêu của Chúa) 
 
C17 Tình yêu đó phải đưa đến sự tin tưởng vào Thiên Chúa. 
(cầu nguyện: tin vào Chúa)  
 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 147

C18 Tình yêu và sự tin tưởng gia tăng, bạn không còn chỗ 
cho sự sợ hãi. Càng ít lo sợ, bạn càng nhận biết rằng Thánh 
Thần đang chiếm lấy bạn. (cầu nguyện: xin Thánh Thần 
chiếm đoạt và xin kết hợp với Ngài) 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 12:  
HÃY SẮP ĐẶT NHỮNG MỐI QUAN HỆ TRONG TRẬT TỰ  
 
1- BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHÀ ẨN TU  
Một nhà ẩn tu không cần có quan hệ với ai. Vì bạn không 
phải là một người ẩn tu nên cuộc sống của bạn có nhiều mối 
quan hệ với người chung quanh. Vì đời sống trong Thánh 
Thần phải thay đổi toàn bộ đời sống của bạn, nên nhiều 
thay đổi phải diễn ra trong các quan hệ của bạn.  
 
2- BẠN KHÔNG HOÀN TOÀN LÀM CHỦ  
Vì các quan hệ có liên quan đến ít nhất hai người, nên bạn 
không thể hoàn toàn nắm quyền làm chủ được. Những thay 
đổi trong quan hệ không giống các thay đổi của bản thân, 
trong nội tâm. Bạn có thể quyết định đọc Kinh Thánh mỗi 
ngày. Bạn không thể hoàn toàn quyết định cho một mối 
quan hệ sẽ ra thế nào, vì nó liên quan đến một người khác 
có tự do riêng của họ, vì họ không phải một quyển sách vô 
tri. Những thay đổi trong quan hệ thường khó khăn hơn, và 
cần đến nhiều nhạy bén hơn là các thay đổi có tính cách cá 
nhân. Tuy nhiên phần thưởng sẽ lớn lao, vì thế bạn hãy cố 
gắng. (*** bạn không để những thay đổi làm mất đi quan 
hệ đã có với người chung quanh. Bạn cần có ơn khôn 
ngoan. Bạn cần cho họ thấy những thay đổi nơi bạn là 
những điều tốt có tính cách thuyết phục họ sẽ tìm đến với 
Chúa Thánh Linh)  
 
3- BẠN HÃY ĐI TỪ TỪ  
Trước khi bạn đi vào đời sống trong Thánh Thần, bạn đã có 
nhiều mối quan hệ. Việc bạn tham gia một nhóm cầu 
nguyện làm gia tăng thêm các quan hệ. Bạn có thể bị cám 
dỗ đoạn giao với các bạn bè “không có đặc sủng” (*** hay 
chưa đi trong ơn Thánh Thần). Đó là một sai lầm. Qua một 
thời gian dài, người này người kia sẽ đến và sẽ ra đi trong 
cuộc sống của bạn.  
Đó là một quá trình rất bình thường. Tuy nhiên, một sự từ 
bỏ đột ngột các bạn hữu là điều không tốt. Vì thế bạn hãy đi 
từ từ. Bạn hãy từng bước một tiến vào các quan hệ mới và 
duy trình các tình bạn tốt đã giúp đỡ bạn bao năm tháng. 
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(*** sự hăng say quá mức khi bạn mới được ơn có thể làm 
mất đi cơ hội mang người khác đến với Chúa. Họ chưa có 
cảm nghiệm như bạn, vì thế bạn hãy kiên nhẫn, từ từ chờ 
đợi đúng thời điểm. Họ là những người đầu tiên chứng kiến 
sự thay đổi của bạn và bạn phải là chứng nhân có khả năng 
chiêu hồi họ)  
 
4- TRẬT TỰ TRONG CÁC QUAN HỆ CỦA BẠN  
Duy trì các quan hệ không có nghĩa là bạn cứ tiếp tục sống 
như trước. Bạn phải thành thật đối đầu với các khía cạnh 
đen tối của đời bạn. Nếu có một số bạn bè nào đó mong đợi 
bạn cùng bước đi trong tối tăm với họ, bạn hãy để cho 
những tình bạn đó trôi xa đi. Vì Thánh Thần kêu gọi bạn ra 
khỏi tối tăm và đi vào ánh sáng. Bạn không trở lại con 
đường cũ. (*** có những thay đổi bạn phải quyết tâm và 
dứt khoát từ bỏ. Thí dụ như mê cờ bạc, bói toán. Nếu không 
bạn sẽ lại bị cám dỗ trở về con đường cũ)  
 
5- THÂN NHÂN CỦA BẠN  
Cha mẹ và anh chị em là những người đặc biệt. Thánh Thần 
muốn liên kết các người thân của bạn lại với nhau. Bạn phải 
cải thiện quan hệ với họ. Bạn phải tha thứ cho họ hơn và 
chân thành hơn đối về một số sa ngã, thất bại của riêng 
bạn. Thường thì chúng ta hay nhìn theo chiều ngược lại, tự 
tha thứ cho mình trong khi nhìn thấy mọi lỗi lầm của kẻ 
khác.  
 
6- GIA ĐÌNH RIÊNG CỦA BẠN  
Nếu bạn là người vợ hoặc người chồng, người mẹ hoặc 
người cha, Thánh Thần có một ân huệ trật tự cho gia đình 
bạn. Ngài muốn bạn là người vợ, chồng, mẹ, cha tốt nhất có 
thể được. Nếu bạn bỏ qua điều đó, việc bạn dấn thân trong 
luồng gió Thánh Linh khi đó là một thất bại. Điều này không 
có nghĩa là bạn sẽ thành công trong gia đình bạn. Thậm chí 
gia đình bạn cũng có thể tan vỡ. Nhưng ít nhất bạn cũng có 
thể nói được rằng việc gì tốt nhất thì bạn đã làm cho gia 
đình. Vì đó là ưu tiên hàng đầu của bạn. (*** bạn phải 
chứng minh sự thay đổi của bạn bằng hành động nơi gia 
đình của bạn, nếu không kết quả đi ngược lại điều bạn 
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mong ước. Hãy nhớ rằng để thay đổi bạn cần phải hy sinh, 
chịu thiệt thòi hơn trước)  
 
7- CÁC BẠN HỮU TRONG THÁNH THẦN  
Chúng ta đã cố ý xếp những người này vào cuối danh sách. 
Một số sách nhấn mạnh đến những quan hệ trong đạo nhiều 
đến nỗi những quan hệ hiển nhiên về xác thịt và huyết 
thống đã bị bỏ qua hoặc giải thích tuỳ tiện. Tuy nhiên các 
quan hệ trong đức tin đến sau cùng nhưng không phải là 
nhỏ nhất. Bạn hết sức cần đến chúng. Bạn không thể lớn lên 
mà không có chúng. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đi trên con 
đường một mình. (*** có các bạn hữu trong đức tin là điều 
rất cần thiết, bạn sẽ cần đến lời cầu nguyện của họ; và 
chính họ sẽ là những người kéo bạn đứng dậy khi bạn sa 
ngã, yếu đuối).  
 
8- TÌM KIẾM CÁC QUAN HỆ KITÔ GIÁO  
Các quan hệ khác có tính cách hiển nhiên, có thể nói chúng 
ở ngay trước mắt bạn. Quan hệ trong đức tin không giống 
như vậy. Bạn phải săn lùntg, tìm kiếm, với ý thức rằng một 
khi đã tìm được là bạn có được một viên ngọc rất quý giá.  
 
a- Những ai khuyến khích ta lớn mạnh trong Thần Khí  
Những người bạn trong nhóm đầu tiên này sẽ là những 
người khuyến khích bạn sống trong Thánh Thần. Việc này 
họ đã vẫn làm từ trước, nhưng khi bạn gia nhập nhóm với 
họ điều đó sẽ khích lệ họ. Sự khuyến khích có thể sẽ có hình 
thức như là một cam kết với nhau để gắn bó với một nhóm 
cầu nguyện hàng tuần. Đó là lý do vì sao các nhóm cầu 
nguyện lại quan trọng, và vì sao bạn cần phải tìm một nhóm 
thích hợp với bạn.  
 
b- Những người dẫn bạn đến công tác phục vụ  
Nhiều người có thể giúp bạn lớn lên trong cầu nguyện. Tuy 
nhiên, chỉ có một số người đặc biệt, có thể là một người mà 
thôi sẽ liên kết với bạn để phục vụ người khác. Chúa Giêsu 
sai các môn đi từng hai người một. Người có nhiều lý do để 
làm như thế. Đi một mình, các môn đệ dễ ngã lòng. Họ cần 
có sự khích lệ lẫn nhau. Cũng thế, các ý kiến của bạn về 
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phục vụ phải được người khác chia sẻ và đón nhận. Chỉ khi 
đó ý kiến ấy mới được đem ra thực hành. Những người cùng 
chia sẻ ý kiến và mục tiêu của bạn là những người sẽ giúp 
bạn đi vào công việc phục vụ của bạn.  
Việc bạn phục vụ người khác đòi hỏi có những quan hệ đặc 
biệt. Không ai có thể là một người lữ hành đơn độc trên 
đường trường. Việc tìm ra người khác để chia sẻ việc phục 
vụ của bạn là ân huệ lớn lao và quan trọng cho bạn.  
 
9- BỨC TRANH TOÀN DIỆN CHO BẠN  
Bài nói chuyện này có nhiều phần, nhưng tất cả các phần 
đều ăn khớp với nhau. Toàn bộ bức tranh như sau:  
a- Khi bạn thay đổi, các mối quan hệ của bạn cũng sẽ thay 
đôi.  
b- Toàn bộ tiến trình này cần có sự biện phân, nhưng đôi khi 
mọi sự thì rõ ràng đến nỗi bạn sẽ biết những bước cần phải 
làm thế nào, một là cắt đứt một quan hệ hoặc là tiến sâu 
hơn.  
c- Các quan hệ tự nhiên bên trong gia đình phải được tăng 
cường và bạn phải sẵn sàng đi bước trước.  
d- Thánh Thần kêu gọi bạn đến với người khác. Một khi bạn 
biện phân và đón nhận các quan hệ trong đức tin, bạn sẽ 
được nâng đỡ trong đời sống trong Thánh Thần và trong 
việc thi hành công tác phục vụ đối với người khác.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 12:  
HÃY SẮP ĐẶT NHỮNG MỐI QUAN HỆ TRONG TRẬT TỰ  
 
Những bài đọc Tân ước này chỉ là một số nhỏ trong nhiều 
trang Kinh Thánh dành cho việc mô tả các quan hệ đúng 
đắn mà Chúa Giêsu đòi hỏi.  
 
Tuần/Ngày thứ 1  
Mátthêu 5,21-26 Chúa Giêsu ban một giới luật mới về sự 
bình an giữa con người với nhau. Các đòi hỏi của Chúa Giêsu 
không phải dễ thực hiện.  
 
C21 Tránh giết người thôi chưa đủ, bạn phải đi xa hơn. (cầu 
nguyện: xin tránh nói những lời ác ý, thù hận người khác)  
 
C22 Bạn phải kiềm chế tính nóng giận của bạn và ngay cả 
những lời nói quá đáng. (cầu nguyện: xin Chúa thanh tẩy, 
thánh hóa mọi lời nói)  
 
C23 Mang của lễ đến bàn thờ có thể gợi nhớ lại những hiểu 
lầm đã bị quên lãng. (cầu nguyện: xin Máu Thánh Chúa rửa 
sạch những ký ức tiêu cực, trí nhớ không tốt)  
 
C24 Bạn phải giải quyết những điều ấy trước đã. Điều này 
cho thấy các quan hệ chính đáng quan trọng như thế nào. 
(cầu nguyện: biết làm hòa, tha thứ cho người khác khi đọc 
kinh cáo mình)  
 
C25 Bạn phải nói chuyện với đối thủ của mình và giải quyết 
các tranh chấp bằng thỏa thuận với nhau. (cầu nguyện: xin 
Chúa cho can đảm bước bước đầu tiên để làm hòa, giải 
quyết vấn đề).  
 
C26 Thực hiện một cách khác có thể huỷ hoại đời sống của 
bạn trong Thánh Thần. (cầu nguyện: xin Thánh Thần ban 
sức mạnh để tha thứ được)  
 
Tuần/Ngày thứ 2  
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Mátthêu 5:38-48 Chúa Giêsu đòi hỏi một lý tưởng thật cao 
trong tất cả các mối quan hệ. Bạn phải đi xa hơn những gì 
người khác xem là chính đáng.  
 
C38 Bạn có thể nhìn thấy luật “mắt đền mắt” như là luật 
công bằng ở đời. Điều này không đủ. (cầu nguyện: nhận ra 
sự công bằng luôn phải có đức yêu thương)  
 
C39 Chúa Giêsu muốn bạn quyết tâm không trả thù. (cầu 
nguyện: xin được nhìn kè thù với đôi mắt của Chúa)  
 
C40-42 Bạn phải cho những ai túng thiếu cách nhưng 
không, và phục vụ quá điều bạn được yêu cầu. (cầu nguyện: 
xin cho đi đại lượng như Chúa đã cho đi).  
 
C43 Bạn có thể thấy câu châm ngôn này như là thuận lý và 
hợp lệ. (cầu nguyện: nhận ra tình yêu Chúa khác với thế 
gian. Xin có trái tim giống Chúa).  
 
C45 Chúa Giêsu lại yêu cầu bạn phải đi xa hơn điều thuận lý. 
Tình yêu đốivới cả bạn lẫn thù là bắt chước tình yêu của 
Chúa Cha. (cầu nguyện: cám ơn tình thương của Chúa, xin 
được nhân hậu như Chúa)  
 
C46-47 Làm những gì người thu thuế và dân ngoại làm 
không mang lại cho bạn hưởng phần thưởng gì đặc biệt. 
(cầu nguyện: không bắt chước và làm theo thế gian)  
 
C48 Sự trọn lành của Chúa Cha trên trời luôn luôn là mục 
đích của bạn hướng tới. (cầu nguyện: khao khát được khoan 
dung và trọn lành)  
 
Tuần/Ngày thứ 3  
Mátthêu 10:21-27 Chúa Giêsu giảng giải về một số khó 
khăn trong gia đình do việc hoán cải mang đến. Sự hiểu lầm 
từ phía bạn hữu cũng dễ xảy ra.  
 
C21 Bị thân nhân rời bỏ là điều xảy đến cho người trở về với 
Kitô giáo vào thời tin mừng được viết ra. Một số trong 
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những điều này cũng có thể xảy đến cho bạn. (cầu nguyện: 
sẵn sàng để đón nhận, không bỡ ngỡ)  
 
C23 Chúa Giêsu không muốn điều này xảy đến cho bạn 
nhưng việc trở về với giáo lý của Người có thể gây ra khó 
khăn. (cầu nguyện: vững tin vào Chúa).  
 
C24 Chúa Giêsu muốn sự bình an với bất cứ giá nào. Niềm 
tin không thể bị hy sinh để tránh bị hiển lầm. Đôi khi bạn 
phải ra đi khỏi thành thị. (cầu nguyện: chấp nhận ra đi vì 
Chúa)  
 
C25 Chúa Giêsu bị hạ nhục. Là môn đệ của Chúa, bạn cũng 
sẽ chịu đựng nhiều hiểu lầm như thế, từ những bạn bè thân 
thuộc. (cầu nguyện: vui mừng được như Chúa)  
 
C26 Điều quan trọng là bạn nắm vững chân lý. (cầu nguyện: 
luôn yêu mến và giữ vững sự thật)  
 
C27 Bách hại không được ngăn cản bạn nói lên niềm tin của 
mình. Bạn đừng tìm mua lấy sự bình an giả trá bằng các yên 
lặng, khi mà bạn phải nói lên một điều gì đó. (cầu nguyện: 
can đảm nói lên sự thật và làm chứng cho Chúa).  
 
Tuần/Ngày thứ 4  
Gioan 15, 9-17 Chúa Giêsu giảng giải về tình huynh đệ 
thân thiết của Chúa đối với bạn.  
 
C9 Tình yêu của Chúa Giêsu đối với bạn cũng bền vững như 
tình yêu của Chúa Cha. (cầu nguyện: ngợi khen và tạ ơn 
tình yêu của Chúa).  
 
C10 Công việc của bạn là giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu. 
Điều này duy trì mối quan hệ với Người. (cầu nguyện: trung 
thành và yêu mến giới luật của Chúa).  
 
C11 Mối quan hệ thực sự của Chúa Giêsu đối với bạn được 
tặng ban có thể hưởng được niềm vui trọn vẹn. (cầu 
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nguyện: luôn vui mừng có Chúa, cám ơn được chia sẻ niềm 
vui với Chúa)  
 
C12 Mệnh lệnh của Chúa Giêsu lan rộng đến các quan hệ 
của bạn với người khác. (cầu nguyện: biết cho đi tình yêu 
trong lời nói, việc làm)  
 
C15 Bạn có một tương quan mới với Chúa Giêsu. Là bạn hữu 
của Chúa, bạn được biết đến các huyền nhiệm của Chúa 
Cha. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu đã tỏ ra cho bạn biết 
và thấy)  
 
C16a Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã chọn Chúa Giêsu, nhưng 
thực ra điều ngược lại mới là đúng. (cầu nguyện: cám ơn 
bạn được Chúa chọn)  
 
C16b Là bạn hữu của Chúa Giêsu, bạn có thể xin Chúa Cha 
bất cứ điều gì. Bạn hãy mạnh dạn thử đi. Điều đó sẽ mang 
lại hiệu quả. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu, nhận ra mọi 
việc nhờ Chúa Giêsu mà được)  
 
Tuần/Ngày thứ 5  
Côlôsê 3:18-25 Phaolô phác họa các mối tương quan Kitô 
giáo trong gia đình.  
 
C18 Nếu bạn là vợ, hãy chấp nhận quyền làm đầu của 
chồng. Điều này không có nghĩa là bạn không thể là một bà 
vợ tân thời, nhưng phải có một người nào để đưa ra quyết 
định cuối cùng trong nhà. (cầu nguyện: tôn trọng nhau 
trong Chúa)  
 
C19 Nếu bạn là chồng, làm chủ không có nghĩa là thống trị. 
Nó bao gồm sự dịu dàng, đón nhận và tha thứ. (cầu 
nguyện: xét vai trò của mình, cầu nguyện cho những người 
chồng)  
 
C20 Bạn phải nhìn cha mẹ như những người thay mặt Thiên 
Chúa. Sự vâng lời là bổn phận, bởi lẽ cha mẹ bạn chia sẻ 
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tình phụ tử của Thiên Chúa. (cầu nguyện: kính trọng và hiếu 
thảo với cha mẹ)  
 
C21 Là người cha trần thế, bạn theo gương Thiên Chúa là 
Đấng luôn luôn khuyến khích con cái Người. (cầu nguyện: 
xin ơn khôn ngoan cho người cha biết noi gương Chúa)  
 
C23 Là công nhân và là người chủ, sự lao nhọc con người là 
để thánh hóa bạn. Vậy bất kỳ việc làm gì, bạn cũng hãy làm 
cho tốt. (cầu nguyện: quy hướng về Chúa tất cả, cho danh 
Chúa)  
 
C24 Tất cả các quan hệ con người chỉ là một phần. Bạn chỉ 
thực sự nô lệ cho mình Chúa Giêsu mà thôi. (cầu nguyện: 
đầu phục cho Chúa làm chủ, phục vụ Chúa hết lòng)  
 
Tuần/Ngày thứ 6  
1Corintô 6:1-11 Phaolô muốn những hiểu lầm phải được 
giải quyết giữa các tín hữu theo các nguyên tắc Kitô giáo.  
 
C1 Bạn không nên giải quyết các tranh chấp theo cách thức 
của thế gian, bằng cách đưa người ta ra tòa đời. (cầu 
nguyện: biết cùng anh em cầu nguyện để giải quyết khó 
khăn)  
 
C3 Tâm trí bạn đã được Chúa Giêsu huấn luyện và các bạn 
phải có khả năng quyết định những vấn đề của mình. (cầu 
nguyện: luôn có các hoa quả của Thánh Thần trong việc giải 
quyết)  
 
C6 Tranh chấp công khai của bạn với người tín hữu khác gây 
nên gương mù đối với những người không tin. (cầu nguyện: 
biết giải quyết những vấn đề phải nêu gương sáng và yêu 
thương)  
 
C7 Có thể bạn lỗi phạm giáo lý của Chúa Giêsu về việc tha 
thứ các thiệt hại do người khác gây ra và việc đưa má bên 
kia ra cho họ. (cầu nguyện: xin được hy sinh, chịu đựng 
hơn)  
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C8 Nếu bạn luôn luôn gây gỗ, các mối quan hệ của bạn 
không được ổn. (cầu nguyện: xét mình nhận ra những 
khuyết điểm của mình)  
 
C11Tất cả những thứ đó phải thay đổi sau khi Thánh Thần 
tác động để tẩy sạch, thánh hiến và công chính hóa bạn. 
(cầu nguyện: xin Thánh Thần thanh tẩy, thánh hóa, đầu 
phục cho Chúa)  
 
Tuần/Ngày thứ 7  
Luca 2:41-52 Thánh giá mang lại một mẫu gương cho các 
mối quan hệ.  
 
C41 Bạn hãy bắt chước cha mẹ Chúa Giêsu là những người 
trung thành chu toàn bổn phận tôn giáo của mình. (cầu 
nguyện: trung thành và cộng tác với cha mẹ trong các bổn 
phận tôn giáo).  
 
C44 Hãy để ý đến cách thức các ngài duy trì những liên lạc 
với thân nhân và bạn hữu của các ngài. (cầu nguyện: nhận 
ra những quan tâm, lo lắng của cha mẹ, cám ơn Chúa)  
 
C45 Bạn hãy sẵn sàng thay đổi các chương trình của mình vì 
lợi ích con cái. (cầu nguyện: biết hy sinh hơn vì lợi ích tâm 
linh cho con cái, gia đình)  
 
C46 Vì lợi ích của con cái, bạn phải chấp nhận những xáo 
trộn nghiêm trọng. (cầu nguyện: tránh đổ lỗi, biết chia sẻ 
những khó khăn).  
 
C47-48 Bạn hãy chú ý đến những lời sửa dạy của Đức Maria, 
trực tiếp nhưng dịu dàng đúng như lời sửa dạy của một 
người mẹ. Thánh Giuse không cần phải lên tiếng. (cầu 
nguyện: cầu cho các bà mẹ được sự dịu dàng và khôn 
ngoan).  
 
C49 Chúa Giêsu giải thích hành vi của Người. Sự vâng lời đối 
với Cha trên trời của Người trổi vượt hơn sự vâng lời cha 
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mẹ. Có những lúc bạn phải tuân theo giáo huấn này. (cầu 
nguyện: ý thức hai trách nhiệm: đối với Chúa và đối với 
người có thẩm quyền trên mình).  
 
C51 Hãy chấp nhận những người có thẩm quyền đối với bạn 
và vâng lời họ. (cầu nguyện: xin được đức vâng lời và khiêm 
nhường).  
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 13:  
HÃY SẮP ĐẶT CÁC ƯU TIÊN  
 
1- ƯU TIÊN CÓ NGHĨA LÀ ĐẾN TRƯỚC TIÊN  
Đi siêu thị với hai mươi ngàn (tiền Việt Nam) có nghĩa là bạn 
chỉ có thể mua một vài món hàng, nhưng không mua được 
những thứ khác. Với số tiền giới hạn trong túi buộc bạn phải 
làm một số lựa chọn. Bạn không thể mua hết mọi thứ. Vì thế 
bạn phải quyết định điều gì là quan trọng trước mắt đối với 
bạn, và điều gì phải được hoãn lại. Các món hàng nằm trong 
giỏ của bạn chính là các ưu tiên mà bạn đã chọn.  
 
2- ĐỜI SỐNG CÓ GIỚI HẠN  
Có thể bạn không thấy được đời sống có giới hạn như là 
thấy số tiền của bạn. Bạn có bấy nhiêu thời gian và năng 
lượng thôi. Bạn chỉ có thể ở tại một nơi vào một lúc và có 
nhiều việc để xử lý, nhưng trong một lần bạn không thể xử 
lý hết từng ấy công việc được. (*** Cũng giống như thế, với 
khả năng và thời giờ giới hạn, bạn không thể làm hết mọi 
việc thiện, bạn phải có sự chọn lựa xem làm việc gì trước và 
cần thiết nhất).  
Trí óc bạn có thể nghĩ là đang có cả cuộc đời trước mặt hoặc 
có rất nhiều điều để lựa chọn. Chúng ta không thích lựa 
chọn một lần cho dứt khoát. Tin mừng của Chúa Giêsu thì 
hoàn toàn ngược lại. Bạn phải quyết định và sắp đặt các ưu 
tiên cho có trật tự.  
 
3- ƯU TIÊN CỦA BẠN LÀ GÌ?  
Những thứ gì cuối cùng nằm trong giỏ đi chợ của bạn chính 
là các ưu tiên bạn đã lựa chọn. Bạn dùng thời gian cho các 
ưu tiên đích thực của mình. Vậy muốn biết điều gì là thực sự 
quan trọng đối với bạn, hãy nhìn lại tuần qua (hoặc tháng 
qua), nhưng đừng nhìn xa hơn) và sẽ thấy rõ rằng điều gì là 
quan trọng đối với bạn.  
 
4- ĐIỀU BẠN NÓI KHÔNG PHẢI LÀ QUAN TRỌNG  
Nhiều khi những điều bạn nói là ưu tiên nhưng không thực 
sự đến trước. Các ý định tốt đẹp chưa phải là ưu tiên. Chính 
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các việc bạn làm và điều bạn thực sự dành thời gian cho 
việc đó mới là những ưu tiên đích thực của bạn.  
 
5- THAY ĐỔI CÁC ƯU TIÊN  
Nếu các ưu tiên của chính bạn là “vượt hơn người khác”, 
bạn sẽ hành động theo một cách. Nếu “lo cho người khác” là 
ưu tiên của bạn, bạn sẽ hành động theo một cách khác. Bạn 
chỉ thực sự thay đổi các ưu tiên khi bạn đã bắt đầu hành 
động theo cách khác biệt.  
 
6- ƯU TIÊN CỦA BẠN Ở ĐÂU?  
Ưu tiên ở khắp nơi trong cuộc sống. Chúng ta có các ưu tiên 
ở trong cách thức dùng thời gian, tiêu tiền, đối xử với người 
khác, và trong cách ăn mặc. Bạn có ưu tiên về sự nghiệp, 
gia đình, giải trí, phương diện vật chất và hy vọng là bạn 
cũng có những ưu tiên về mặt thiêng liêng.  
 
7- HOÁN CẢI VÀ ƯU TIÊN  
Thời gian gần đây, bạn đã có được kinh nghiệm hoán cải đó 
là những giây phút quan trọng (hay là một quãng thời gian) 
khi thấy được rằng Nước của Chúa Giêsu là ưu tiên nhất của 
đời bạn. Trong kinh nghiệm đó, bạn đã mở rộng tâm trí để 
đón nhận thế giới thiêng liêng. Bạn đã nếm được khởi điểm 
của Nước Trời.  
 
8- VÌ SAO ƠN HOÁN CẢI LẠI THẤT BẠI?  
Tiếc thay, bạn có thể có một kinh nghiệm hoán cải, nhưng 
ân huệ lúc ban đầu có thể bị mất đi, hoặc bị trà trộn trong 
sự hoang mang. Việc này xảy ra như thế nào? Nếu bạn 
không thể hiểu được là bạn phải thay đổi các ưu tiên mới 
chiếm được nước trời, ân huệ bạn đầu của bạn sẽ chết ngạt.  
 
9- KHÔNG THỂ CÓ HAI ĐỜI SỐNG  
Bạn không thể sống hai mặt. Không thể vừa sống đức tin 
vừa theo đuổi cuộc sống riêng tư của bạn. Đức tin không 
thể được xem như một việc làm để giải trí hoặc chỉ như một 
cơ hội để bạn cảm thấy được thoải mái. Khi bạn được hoán 
cải vào nước của Chúa Giêsu, bạn phải đặt tất cả các ưu tiên 
dưới quyền của Người. Mọi thành phần trong con người bạn 
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đều phải được hoán cải vì Chúa Giêsu muốn biến bạn nên 
một tạo vật mới.  
 
Có khi nào bạn mang chiếc xe hơi của bạn đến một anh thợ 
máy và bảo anh ta sơn phết nó thôi không? Bạn muốn anh 
ta nhìn vào dưới cái nắp máy, xem xét đến cái thực sự làm 
cho xe của bạn chạy được. Muốn cho Chúa Giêsu thay đổi 
các quan hệ của bạn, tức là để Người nhìn vào phía dưới 
nắp máy của bạn, để nhận ra cái gì đang làm cho cuộc sống 
của bạn đang diễn ra như hiện nay.  
 
10- BẠN CÓ CÁC ƯU TIÊN HIỆN NAY CỦA BẠN TỪ 
ĐÂU?  
Các ưu tiên hiện nay của bạn đến từ quá khứ, từ gia đình, 
trường học, nhà thờ, láng giềng của bạn. Tuy nhiên, các ưu 
tiên đó luôn luôn thay đổi. Lúc nào bạn cũng có những ưu 
tiên mới và bỏ đi những cái cũ. Ngay lúc này bạn cũng đang 
nhận được các ưu tiên từ các bạn bè, phương tiện truyền 
thông, sách vở bạn đọc, chủ hãng và những đồng nghiệp 
của bạn. Bạn nhận được ưu tiên từ các màn kịch trên ti vi 
(nếu bạn xem), và từ Kinh Thánh Tân ước (nếu bạn đọc).  
 
11- ĐẦU PHỤC TOÀN DIỆN  
Nước Thiên Chúa có tính cách toàn diện và quyền năng. Bạn 
không thể chỉ đem đến cho nước Chúa bàn tay hoặc cánh 
tay của mình. Bạn phải trao tặng trái tim của mình, nghĩa là 
mọi điều bạn tha thiết quý chuộng. Rất dễ nói “Chúa Giêsu 
là Chúa” với môi miệng của bạn, nhưng khi bạn nói lên điều 
đó bằng trái tim, thì lúc đó bạn mới nói “tôi xin đầu phục 
Ngài!”  
 
12- NHỮNG BƯỚC THỰC TẾ  
Sau đây là những bước thực tế mà bạn phải có khi thay đổi 
các ưu tiên:  
a- Bạn hãy tiến hành từ từ, nếu không sẽ phải nản lòng và 
làm mồi cho sự cám dỗ của Satan khi nghĩ rằng những đòi 
hỏi của Chúa Giêsu là quá lớn lao đối với bạn.  
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b- Bạn hãy mở tâm trí cho Thánh Thần soi sáng. Người sẽ 
chỉ cho bạn thấy những gì phải làm bây giờ, và giữ cho bạn 
không thấy điều sẽ đến.  
c- Bạn hãy bắt đầu với các vấn đề rõ ràng trước mắt, tức là 
những lãnh vực của đời sống đã mất ổn định.  
d- Hãy trung thành với những cam kết mới của bạn (như 
những buổi họp nhóm cầu nguyện) nhưng cũng đừng làm 
cho thời khóa biểu tràn ngập những công việc tôn giáo.  
e- Hãy xem xét những trách nhiệm hiển nhiên của bạn, như 
với vợ chồng, con cái, việc làm. Bạn hãy gắn bó trọn vẹn với 
những trách nhiệm này.  
d- Hãy chọn lựa kỹ các bạn bè.  
Trong giai đoạn bắt đầu này, chỉ nguyên một ý muốn thay 
đổi là tất cả những điều mà bạn cần. Bài nói chuyện này 
muốn giúp bạn biết được tầm mức thay đổi mà nước trời sẽ 
mang lại cho bạn.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 13:  
HÃY SẮP ĐẶT CÁC ƯU TIÊN  
 
Khi Chúa Giêsu kêu mời bạn vào nước của Người, Chúa 
Giêsu mời gọi bạn đi vào một cuộc sống mới mẻ. Điều đó 
bạn phải cộng tác vào.  
 
Tuần/Ngày 1  
Lc9:51-62 Trên đường đi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đòi 
hỏi một sự dấn thân dứt khoát đối với nước trời. Bạn hãy 
chú ý đến sự quyết tâm và lời mời gọi của Người.  
 
C51 Bạn phải bước vào quyết tâm dứt khoát với Chúa Giêsu 
để đi Giêrusalem. (cầu nguyện: quyết tâm đi theo Chúa 
Giêsu)  
 
C52-53 Đừng để mình bị phân tâm vì trên đường đi với Chúa 
sẽ có một số người không chấp nhận việc bạn đang làm. 
(cầu nguyện: không bị ảnh hưởng bởi người khác khi đi theo 
Chúa)  
 
C54-56 Trên hết mọi sự, bạn đừng để cho các chiều hướng 
huỷ hoại trong bạn phá hỏng mọi sự. Hãy để Chúa Giêsu gìn 
giữ bạn trên đường đi. (cầu nguyện: xin không bị quấy rầy, 
bực bội vì những người khác)  
 
C57-58 Thiện chí của bạn phải mạnh mẽ vì việc bạn dấn 
thân có nhiều khó khăn. (cầu nguyện: sẵn sàng đón nhận 
những khó khăn đi theo Chúa)  
 
C59-60 Chính Chúa Giêsu mời gọi bạn trở thành môn đệ trọn 
hảo. Người sẽ không chấp nhận bất cứ lý do gì để bào chữa 
mình, vì nước trời có ưu tiên trên hết. (cầu nguyện: chấp 
nhận những mất mát ở đời khi theo Chúa).  
 
C61 Bạn đừng dâng hiến cho Chúa Giêsu một sự chấp thuận 
có điều kiện. (cầu nguyện: yêu Chúa và theo Chúa không 
điều khiện, lợi lộc)  
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C62 Chúa Giêsu mong đợi bạn dấn thân hoàn toàn và trọn 
vẹn cho nước trời. (cầu nguyện: quyết tâm không nuối tiếc 
nhìn lại phía sau, chỉ nhìn vào Chúa)  
 
Tuần/Ngày 2  
Lc14:25-35 Sau khi Chúa Giêsu đã kinh nghiệm nhiều 
người chấp nhận nửa vời và không đầy đủ. Chúa Giêsu nói 
rõ phải dành ưu tiên tuyệt đối và trọn vẹn cho nước trời.  
 
C26 Không gì trong cuộc sống của bạn có thể lấn chiếm ưu 
tiên của nước trời, ngay cả người thân gần gũi nhất hoạc 
những tham vọng riêng tư của bạn. (cầu nguyện: đặt ưu 
tiên cho Chúa Giêsu trên hết)  
 
C27 Bạn đừng nhận lấy thập giá của thế gian hoặc của ai 
khác. Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn thập giá cho bạn. Và bạn 
có thể luôn luôn vác lấy. (cầu nguyện: đón nhận thánh giá 
với niềm tin vào Chúa).  
 
C28 Bạn đừng hiến mình cho Chúa Giêsu do bốc đồng hoặc 
vì cảm xúc thúc đẩy. Hãy suy nghĩ kỹ về sự hiến mình của 
bạn trước khi tiến bước. (cầu nguyện: xin Chúa soi sáng cho 
quyết định theo Chúa của bạn)  
 
C29-30 Mọi sự dấn thân nửa vời chỉ có nghĩa là bạn sẽ 
không kiên trì. Những kẻ không dấn thân sẽ chế diễu bạn. 
(cầu nguyện: xin dứt khoát và trung thành)  
 
C31-32 Bạn phải xem liệu thời gian có thích hợp không và 
Thánh Thần đã đưa bạn đến một sự dấn thân trọn vẹn 
chưa. (cầu nguyện: xin Chúa dẫn dắt và được nhậy bén 
trong ơn biện phân).  
 
C33 Nếu bạn đã sẵn sàng hãy cứ tiến bước dứt khoát từ bỏ 
hoàn toàn mà nước trời đòi hỏi. (cầu nguyện: xin có sức 
mạnh để hy sinh từ bỏ mà theo Chúa)  
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C34 Nếu bạn tìm cách phục vụ Chúa Giêsu nửa vời, bạn 
cũng trở nên thứ muối vô dụng như thế. (cầu nguyện: ước 
muốn được Chúa dùng bạn)  
 
Tuần/Ngày 3  
Mc10:17-25 Chàng thanh niên nhà giàu có nhiều mặt ổn 
định trong đời sống. Tuy nhiên, đối với chàng nước trời chưa 
phải là ưu tiên hàng đầu.  
 
C17 Khi theo Chúa Giêsu, bạn có thể cảm thấy phấn khởi và 
thậm chí có cả câu hỏi thích đáng nhưng có bao nhiêu đó 
thôi chưa đủ. (cầu nguyện: xin biết hỏi và lắng nghe Chúa)  
 
C18 Bạn hãy để Chúa Giêsu sắp đặt cho bạn mọi thứ theo 
thứ tự. Người nói với bạn rằng chỉ có Thiên Chúa mới có ưu 
tiên hàng đầu. (cầu nguyện: nhận ra Chúa là mục đích lý 
tưởng của bạn).  
 
C19-20 Bạn hiểu biết các giới răn. Hy vọng rằng các giới răn 
đó là quan trọng trong đời sống bạn. (cầu nguyện: trung 
thành tuôn giữ các giới răn của Chúa)  
 
C21 Chúa Giêsu đòi bạn bước tới một bước nữa. Bạn phải từ 
bỏ điều duy nhất mà bạn còn quý chuộng hơn cả Thiên 
Chúa. (cầu nguyện: xin sức mạnh vượt qua bước trở ngại 
sau cùng)  
 
C22 Bạn đừng chối từ lời Chúa mời gọi. Điều bạn tha thiết 
quý chuộng chẳng là gì cả so với tình yêu của Chúa Giêsu 
đối với bạn. (cầu nguyện: xin Chúa giúp nhận ra lợi ích theo 
Chúa)  
 
C23 Bất kỳ điều gì được bạn yêu quý hơn Chúa Giêsu cũng 
ngăn cản bạn vào nước trời. (cầu nguyện: xin Chúa giải 
thoát khó khăn, xiềng xích)  
 
C24 Vào lúc bạn không tin điều đó, Chúa Giêsu lập lại lời 
Người (cầu nguyện: ý thức sự khó khăn lớn lao khi đi theo 
Chúa)  
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C25 Bạn chỉ có thể đón nhận nước trời khi tay bạn không 
còn nắm chặt bất kỳ thứ gì khác. (cầu nguyện: dâng Chúa 
những trở ngại sau cùng theo Chúa)  
 
Tuần/Ngày 4  
PL2:5-11 Chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho bạn trong 
việc từ bỏ mọi sự và lãnh nhận mọi sự. Bài này là bài ca 
được hát lên trong lúc cử hành phép dìm Kitô giáo, Phép rửa 
tội.  
 
C5 Các tư tưởng thâm sâu của bạn, các cảm giác và ưu tiên 
(thái độ) phải thay đổi để trở thành như của Đức Kitô. (cầu 
nguyện: xin được biến đổi nên giống Chúa hơn)  
 
C6 Bạn phải bắt trước sự từ bỏ của Đức Kitô. Người từ bỏ 
chính cả sự đồng hàng của Người với Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: can đảm từ bỏ thể diện, danh tiếng theo Chúa)  
 
C7 Việc từ bỏ mọi của cải giàu sang của bạn chẳng là gì so 
với điều mà Chúa Giêsu đã từ bỏ. (cầu nguyện: cám ơn 
Chúa Giêsu đã hy sinh lớn lao cho bạn)  
 
C8 Bạn hãy học vâng phục thánh ý Thiên Chúa như là ưu 
tiên số một của bạn, như là sự toàn thiện duy nhất. (cầu 
nguyện: vâng phục chương trình của Chúa).  
 
C9 Bạn sẽ được chia sẻ phần thưởng với Chúa Giêsu. Sự trút 
bỏ hoàn toàn bao giờ cũng có vinh quang theo sau. (cầu 
nguyện: tin vào lòng quảng đại của Thiên Chúa trước sự hy 
sinh của bạn)  
 
C10 Khi quỳ gối bái phục Chúa, bạn được thông phần vinh 
quang. (cầu nguyện: chúc tụng danh thánh, vinh quang 
Chúa Giêsu)  
 
C11 Một khi trở nên trống rỗng, bạn được tự do để tuyên 
xưng Chúa Giêsu là Chúa. (cầu nguyện: tuyên xưng Chúa 
Giêsu là Chúa).  
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Tuần/Ngày 5  
PL3:7-16 Phaolô giải thích về sự thay đổi riêng của ông 
trong các ưu tiên sau khi đã có kinh nghiệm về Chúa Giêsu 
trên đường đi Đamát.  
 
C7 Cả bạn nữa, bạn cũng phải xét lại các ưu tìên của mình. 
(cầu nguyện: xin Chúa soi sáng nhận ra đươc ưu tiên).  
 
C8 Các mục đích trước kia của bạn bây giờ phải được xem 
như là hư danh so với ân huệ là đời sống mới của bạn trong 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: cám ơn vì được có Chúa) 
 
C9 Không phải bạn xứng đáng được lãnh nhận đời sống mới 
này trong Chúa Giêsu. Đó là ân huệ hoàn toàn do Thiên 
Chúa ban cho bạn. (cầu nguyện: cám ơn những ân huệ 
Chúa ban)  
 
C10 Bây giờ có hai điều phải là quan trọng đối với bạn là 
nhận biết Chúa Giêsu và được uốn nắn nên giống hình ảnh 
Ngài. (cầu nguyện: ước muốn được nên giống Chúa)  
 
C11 Mục tiêu mới của bạn là sự sống đời đời. Từ nay đó 
phải là điều trước nhất. (cầu nguyện: ước ao và khao khát 
chiếm đoạt)  
 
C12 Bạn chưa hoàn tất mà chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng ít 
nhất bạn cũng hiện đang ở trong tay Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: cám ơn vì được Chúa chiếm đoạt)  
 
C13 Hãy quên đi những nỗ lực đã qua. Hãy chú tâm vào 
mức đến trước mặt. (cầu nguyện: hướng vào Chúa, vào mục 
đích đang đi tới)  
 
C14 Giải thưởng của bạn là sự sống đời đời với Chúa Giêsu 
(cầu nguyện: cố gắng chiếm được Chúa Giêsu).  
 
C15-16 Nếu bạn không nhìn thấy sự việc theo cách này, thì 
hãy xin Thiên Chúa chấn chỉnh lại để bạn có thể tiếp tục đi 
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đúng hướng. (cầu nguyện: xin Chúa dẫn dắt để đi đúng 
hướng).  
 
Tuần/Ngày 6  
CL 3:1-11 Việc bạn được Chúa Giêsu nắm lấy và nhấc lên 
cuộc sống mới này mang theo một số trách nhiệm. Phaolô 
kể ra một sự thay đổi cần phải được thực hiện.  
 
C1 Giờ đây khi mà bạn đã có được sự sống mới, bạn phải 
quý trọng nó. (cầu nguyện: yêu mến đời sống mới Chúa 
ban)  
 
C2-3 Bạn không thể giữ các ưu tiên trần thế của bạn ở hàng 
đầu nữa. Bây giờ bạn đã là người khác xưa rồi. (cầu nguyện: 
cám ơn Chúa đã giải thoát khỏi đời sống cũ).  
 
C4 Ân huệ mới của bạn bị che khuất, nhưng vào ngày Chúa 
xuất hiện, bạn và mọi người sẽ nhìn thấy nó rõ ràng. (cầu 
nguyện: hy vọng và tin vào ngày Chúa đến)  
 
C5 Dứt bỏ các mục tiêu thế gian đòi hỏi rất nhiều việc nhổ 
tận gốc rễ. (cầu nguyện: xin Chúa giúp từ bỏ tính nết xấu)  
 
C7 Điều bạn đang muốn nhổ tận gốc rễ đã từng là điều 
chính yếu trong đời sống bạn. (cầu nguyện: dứt khoát 
không trở lại điều xấu xưa kia)  
 
C8-9 Việc nhổ tận gốc của bạn phải đi sâu hơn nữa, thậm 
chí những bê bối trong tình cảm và lời nói. (cầu nguyện: xin 
Chúa thanh tẩy những tính nết xấu)  
 
C10-11 Bạn đang trở nên một tạo vật mới, thông chia với 
người khác những sung mãn giàu có của Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa Giêsu đã cho bạn được nên con người 
mới)  
 
Tuần/Ngày 7  
CL3:12-17 Sau việc nhổ bỏ tận gốc là việc trồng lại. Các 
thói quen tội lỗi cũ nhường chỗ cho các nhân đức mới.  
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C12 Nếu bạn là bạn hữu của Thiên Chúa, bạn hãy mặc lấy 
tâm tình của Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin được các nhân 
đức của Chúa Giêsu)  
 
C13 Bạn phải đối xử với tha nhân như Thiên Chúa đối xử với 
bạn. (cầu nguyện: xin Chúa cho sức mạnh để có thể tha 
thứ)  
 
C14-15 Sau khi bạn đã gieo trồng tất cả các hạt giống mới, 
hãy chăm sóc và che chở chúng bằng tình yêu cho đến khi 
ngày thu hoạch đến. (cầu nguyện: xin đạt được đức yêu 
thương)  
 
C16 Bên trong bạn, bài hát mới của Thiên Chúa bắt đầu với 
đầy đủ các lời ca ngợi. Hãy để bài hát mới này phát ra môi 
miệng của bạn. (cầu nguyện: xin được tâm hồn biết ca ngợi 
Chúa)  
 
C17 Bây giờ tất cả mọi sự đều mới. Bạn là con người mới cả 
trong lẫn ngoài. Bạn làm điều Chúa Giêsu vẫn luôn luôn làm 
là cảm tạ Chúa Cha. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Cha).  
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 14:  
HÃY QUÝ TRỌNG VÀ BIẾT ƠN HỘI THÁNH CÔNG 
GIÁO  
 
1- HỘI THÁNH VÀ QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH THẦN  
Vì mọi quyền năng đều đến từ Thánh Thần nên không có sự 
khác biệt rõ ràng giữa quyền năng của Hội Thánh và quyền 
năng của Thánh Thần. Quyền năng của Thánh Thần (cảm 
nghiệm Thiên Chúa và các đặc sủng) trực tiếp đến với bạn. 
Quyền năng của Hội Thánh (các Bí tích và phụng vụ) đến với 
bạn từ Thánh Thần nhưng gián tiếp qua Hội Thánh. Vì thế, 
quyền năng của Hội Thánh có sẵn cho mọi người dù người 
đó có đang cảm nghiệm Thánh Thần hay không.  
 
2- CÁC CÁM DỖ LOẠI BỎ QUYỀN NĂNG CỦA HỘI 
THÁNH  
Khi hai bạn trẻ yêu nhau, họ nghĩ là mình không còn cần 
đến bất kỳ người nào khác. Cơn si tình mạnh mẽ đến nỗi họ 
bắt đầu cắt đứt liên hệ với cha mẹ, với bạn bè là những 
người đã thuộc về cuộc sống của họ trong nhiều năm.  
 
Cơn cám dỗ tương tự cũng xảy đến cho những ai đang cảm 
nghiệm Thánh Thần. Sự an ủi mạnh mẽ đến nỗi họ có thể 
bỏ qua một bên các quyền năng của Hội Thánh. Cũng như 
người bạn trẻ si tình sẽ vỡ lẽ khi chạm trán với đời sống 
thực tế thế nào, thì người đang gắn bó với kinh nghiệm tâm 
linh rồi cũng sẽ cảm thấy mình cần đến các nguồn bên ngoài 
của quyền năng Thiên Chúa qua các Bí tích của Hội Thánh.  
 
Sự lựa chọn không phải là giữa cái này với cái kia. Bạn 
không còn phải chọn lựa giữa quyền năng của Bí tích và 
quyền năng của Thánh Thần. Bạn có thể và phải cần có cả 
hai. Bài hướng dẫn này nhằm mục đích đề phòng cho bạn 
khỏi chứng bệnh của người nói với bạn rằng, bạn nên rời bỏ 
Giáo hội. Nó cũng còn có mục đích như một chìa khóa để 
bạn có thể mở cửa đi vào các quyền năng của Giáo hội. (*** 
khi được các đặc sủng, người ta thường có khuynh hướng 
coi nhẹ các quyền năng, và thẩm quyền của Hội Thánh. Bạn 
phải luôn thuộc về Hội Thánh)  
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3- NHỮNG HỘI THÁNH ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN THÁNH 
KINH  
Nhiều Hội Thánh mới thành lập thường chú trọng đến cảm 
nghiệm tâm linh và các đặc sủng. Đặc biệt trong những năm 
đầu tiên, bạn được ơn hoán cải tôn giáo. Các Hội Thánh này 
có thể có một sức hấp dẫn thật mãnh liệt đối với bạn. Xét 
cho cùng, chẳng phải người ta đang cống hiến cho bạn mọi 
thứ bạn đang tìm kiếm đó sao? Đó không phải là điều lôi 
cuốn bạn đó sao? Cũng có thể họ có một nghi thức hiệp 
thông làm cho mọi thứ có vẻ như đầy đủ. (*** mọi cảm 
nghiệm tâm linh và đặc sủng phải dẫn bạn đến gặp gỡ Chúa 
Giêsu và tập trung vào Ngài. Nếu đức tin đặt nền tảng trên 
các đặc sủng thì như trồng một cây không có rễ. Cây ấy sẽ 
bị chết khô vì thiếu nguồn cung cấp sức sống. Người ta được 
chữa lành nhưng không được cứu độ).  
 
4- NHỮNG GÌ CÒN THIẾU?  
Lúc đầu bạn sẽ không thấy được những gì thiếu sót. Hội 
Thánh đó có thể được thành lập dựa trên đặc sủng của vị 
chủ chăn sáng lập; có thể vị này vẫn còn sống và đang hoạt 
động tích cực. Trong Hội Thánh này có sự phấn khởi, có thể 
có một buổi thờ phượng Chúa nhật được sắp đặt kỹ lưỡng 
và thu hút rộng lớn. Có thể có rao giảng Tin mừng và có 
tăng trưởng. Thậm chí Hội Thánh đó cũng có thể giúp ích 
cho những ai không có một quá trình tôn giáo nào.  
 
Tuy nhiên, một người Công Giáo đã kinh nghiệm ơn hoán cải 
và mối quan hệ bản thân với Chúa Giêsu phải thấy được 
những thiếu vắng trong những Hội Thánh dựa trên nền tảng 
Kinh Thánh này.  
a- Thiếu quyền bính cai quản  
Nhiều Hội Thánh như vậy chỉ tự mình hoạt động, nghĩa là 
không có một thẩm quyền nào cao hơn để ngăn chận và 
chấn chỉnh các lạm dụng.  
b- Sự lệ thuộc vào các đặc sủng của vị chủ chăn sáng 
lập  
Việc này nêu lên hai vấn đề. Điều gì xảy ra khi vị chủ chăn 
không còn có mặt, hoặc nếu vị này đi lạc hướng thì sao?  
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c- Thiếu hiệp thông với các Hội Thánh khác  
Sự quân bình thực sự chỉ có được khi nhiều Hội Thánh hiệp 
thông với nhau và sửa lỗi cho nhau.  
d- Thiếu một giáo lý xác định  
Giáo lý thường thay đổi theo từng mỗi Hội Thánh, vì Hội 
Thánh này không nhìn nhận một quyền bính toàn cầu chung 
và trung ương có quyền giám quản và bảo tồn các chân lý 
của giáo lý.  
e- Sự khác biệt trong giáo huấn luân lý  
Thường các Hội Thánh này có một nền luân lý nghiệm ngặt 
nhưng lại cũng có thể làm cho người ta bối rối do chính sự 
khắc nghiệt của các nguyên tắc luân lý của họ.  
f- Thiếu các bí tích  
Ít có Hội Thánh nào trong các Hội Thánh này có bí tích Hòa 
giải (bí tích Giải tội). Họ có thể có một số nghi thức nào đó 
của các bí tích khác trong Hội Thánh. Vì bí tích không có tính 
cách thiết yếu đối với các Hội Thánh này, nên sự yếu kém 
của họ về mặt này không được họ cho là quan trọng.  
 
5- SỬ DỤNG CÁC QUYỀN NĂNG CỦA HỘI THÁNH  
Khi bạn cảm nghiệm được Thánh Thần, điều gì phải xảy ra 
trong bạn? Trước tiên bạn hãy quay về Bí tích Thánh lễ có 
sẵn cho bạn hằng ngày trong các nhà thờ Công Giáo. Hãy 
làm thời khóa biểu cho việc tham dự Thánh lễ biến thành 
một lời mời gọi hằng ngày như là thời gian cầu nguyện hàng 
ngày của bạn.  
Thời gian sau khi rước lễ là lúc Thiên Chúa sẽ nói chuyện với 
bạn cách thâm sâu và mạnh mẽ nhất. Bạn sẽ tìm thấy nơi 
phép Thánh Thể nguồn suối các cảm nghiệm đức tin thâm 
sâu nhất của bạn. Ân huệ này đã luôn có sẵn cho bạn, 
nhưng bạn không bao giờ biết uống cho thỏa đáng. (*** 
bạn cần đến quyền năng của Thánh Thể để tiếp tục được 
thanh tẩy và đổi mới)  
 
6- BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
Bạn cần được chữa lành, tha thứ và phục hồi. Bạn cần phải 
đưa ra ánh sáng bất kỳ sự dữ nào trước đây vẫn còn chôn 
dấu nơi bạn. Bạn cần có một nơi để bạn luôn luôn nhận 
được ơn đổi mới. Bí tích này kết hợp với một số các ơn trợ 
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giúp quan trọng. (*** bạn không thể mặt chiếc áo lâu dài 
mà không giặt, cũng thế tâm hồn bạn cũng cần được rửa 
sạch vì môi trường bạn đang sống đầy dẫy những bụi trần 
gian).  
a- Nó mời gọi bạn phải chân thật. Bạn đã sa ngã ở điểm 
nào?  
b- Bạn dùng chính miệng lưỡi của bạn để được giải thoát.  
c- Bạn không cần phải lo lắng xem sự hối tiếc của bạn có đủ 
sâu sắc chưa hay quyết tâm cải thiện của bạn có đủ vững 
mạnh không. Những việc ấy sẽ do bàn tay linh mục quyết 
định.  
Thế giới hiện đại đã khám phá ra tầm quan trọng của khoa 
tâm lý trị liệu khi người ta trình bày các vấn đề khó khăn của 
mình cho người khác. Điều này đã được hình thành rồi, 
trong bí tích Hòa giải.  
 
7- GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH  
Các kinh nghiệm đức tin của bạn phải bắt rễ trong các giáo 
huấn lẽ thật. Những lẽ thật này bao gồm Chúa Ba Ngôi, Ngôi 
Lời Nhập Thể, Ơn cứu độ của Thập giá, sự ban xuống Thánh 
Thần và ân huệ của Phép Dìm trong Thánh Thần.  
Các lẽ thật này đã hình thành qua nhiều thế kỷ và thuộc về 
giáo huấn của Hội Thánh. Bạn hãy làm sao cho mình được 
hiểu các giáo lý vốn tạo thành nền tảng cho những kinh 
nghiệm đức tin của mình. Hãy học biết cách thức các cộng 
đồng đầu tiên của của Hội Thánh Công Giáo đã chống lại 
các bè rối thế nào, và đã xác định đúng đắn các chân lý này 
ra sao, những chân lý làm nền tảng và là kim chỉ nam hướng 
dẫn kinh nghiệm đức tin của bạn.  
 
8- ÂN HUỆ CỦA THIÊN CHỨC LINH MỤC  
Giữa lòng Hội Thánh Công Giáo bao gồm tất cả các ân huệ 
nói trên là linh mục. Linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể và 
tuyên bố lời tha tội. Linh mục bảo tồn, duy trì các giáo lý 
Công Giáo và là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất đối với 
giáo dân trong cộng đoàn.  
 
Những kinh nghiệm đức tin của bạn phải đem bạn tới gần 
linh mục của bạn hơn. Có thể ngài không chia sẻ các ân huệ 
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trong kinh nghiệm đức tin của bạn. Nhưng nếu bạn để cho 
các ân huệ của chức vụ linh mục của ngài giúp phát huy nơi 
bạn các ân huệ thuộc cảm nghiệm đức tin của bạn, khi ấy 
bạn và ngài, cả hai sẽ được chúc phúc. (*** mọi việc dấn 
thân và công việc phục vụ của bạn, của nhóm cầu nguyện 
cần có một cha linh hướng hay ít nhất được cha xứ biết đến. 
Các linh mục là người đại diện cho Chúa và là người được 
Chúa xức dầu. Chúa đã chọn các ngài cách đặc biệt. Hãy 
quý trọng và yêu mến các linh mục).  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH 14:  
HÃY QUÝ TRỌNG VÀ BIẾT ƠN HỘI THÁNH CÔNG 
GIÁO  
 
Tuần/Ngày thứ 1  
Mátthêu16:13-20 Simon tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng 
Thiên Sai. Tên của ông được đổi thành Phêrô (nghĩa là đá 
tảng), và ông nhận lãnh chìa khóa nước trời.  
 
C13 Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi then chốt, không phải chỉ về 
lai lịch của Ngài nhưng là về vai trò của Ngài trong đời sống 
của bạn. (cầu nguyện: xin nhận ra vai trò của Chúa Giêsu 
trong đời sống)  
 
C14 Bạn sẽ chẳng tìm được câu trả lời chính xác bằng cách 
suy luận của con người. (cầu nguyện: xin Chúa mặc khải cho 
biết về Chúa mỗi ngày)  
 
C15 Chúa Giêsu không quan tâm đến câu trả lời của người 
khác mà là của chính bạn. (cầu nguyện: nhận ra những điều 
Chúa đang hỏi cho chính bạn).  
 
C16 Câu trả lời của bạn phải thẳng thắn và chính xác. (cầu 
nguyện: mạnh dạn tuyên xưng đức tin trực tiếp với Chúa)  
 
C17 Bạn chỉ có thể có câu trả lời nhờ ơn trên soi sáng. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa Thánh Thần đã mạc khải cho bạn)  
 
C18 Khi bạn đọc đến ân huệ đã được ban cho Phêrô, bạn 
hãy biết rằng cũng một ân huệ đó đang còn ở trong Hội 
Thánh Công Giáo. (cầu nguyện: tin vào Giáo hội Công Giáo)  
 
C19 Chúa Giêsu chia sẻ quyền năng trên trời của Người với 
Giáo hội của bạn. (cầu nguyện: tạ ơn Chúa đã ban ơn tha tội 
cho bạn qua bí tích Hòa giải)  
 
C20 Hãy ghi nhớ lời này vào tận đáy lòng của bạn. (cầu 
nguyện: xin ghi nhớ các ân huệ Chúa ban cho bạn và Giáo 
hội trong lòng)  
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Tuần/Ngày thứ 2  
Mátthêu18,15-18 Quyền cầm buộc và tháo gỡ tội được 
ban cho Phêrô, và cũng được ban cho Hội Thánh. Bạn hãy 
đọc trình thuật về sự tranh chấp giữa các anh em đưa đến 
lời giáo huấn về những quyền hành của Hội Thánh.  
 
C15 Bạn phải giải quyết sự tranh chấp một cách nhanh 
chóng và êm thắm nhất. (cầu nguyện: xin được khôn ngoan 
góp ý giải quyết những tranh chấp)  
 
C16 Nếu bước đầu tiên thất bại, bạn hãy nhớ đến các tín 
hữu khác để có thể giải quyết vấn đề. (cầu nguyện: biết 
cùng những anh chị em khác cầu nguyện và góp ý giải 
quyết)  
 
C17a Khi tất cả mọi sự khác thất bại, Hội Thánh phải là 
người bảo vệ tối hậu sự hiệp nhất. (cầu nguyện: biết tìm sự 
giải quyết qua các linh mục và trong Giáo hội)  
 
C17b Nếu sự bất hòa còn tiếp diễn, khi đó sự bình an trong 
Giáo hội phải được bảo vệ. (cầu nguyện: được ơn khôn 
ngoan để bảo vệ giá trị và bình an trong Giáo hội).  
 
C18 Bạn có thể cầm chắc rằng quyết định đó của Giáo hội 
được trên trời đồng thuận. (cầu nguyện: tin rằng Giáo hội và 
Thiên Chúa liên hệ và hợp nhất trong Thánh Thần)  
 
Tuần/Ngày thứ 3  
Gioan 20,19-23 Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ và 
ban Thánh Thần cho các ông. Thánh Thần mang đến cho họ 
quyền tha tội.  
 
C19a Chúa Giêsu sẽ đến với bạn ngay cả khi bạn bị bao vây 
bởi các nỗi lo sợ lớn lao nhất của bạn. (cầu nguyện: tin là 
Chúa Giêsu luôn có ở bên cạnh bạn)  
 
C19b Giữa các nỗi lo sợ, ân huệ của người là sự bình an. 
(cầu nguyện: xin được hoa quả bình an của Thánh Thần)  
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C20 Người sẽ tỏ mình ra và bạn sẽ vui mừng. Lúc đó bạn sẽ 
sẵn sàng đón nhận Thánh Thần. (cầu nguyện: xin cảm 
nghiệm mạnh mẽ sự hiện và sống động của Chúa hơn mỗi 
ngày)  
 
C21 Bạn sẽ được sai đi để lên đường thi hành sứ vụ. (cầu 
nguyện: sẵn sàng ra đi phục vụ và làm chứng cho Chúa 
Giêsu)  
 
C22 Trước tiên bạn phải lãnh nhận hơi thở Thánh Thần của 
ngày Lễ Ngũ Tuần. (cầu nguyện: ước ao được dìm trong 
Thánh Thần)  
 
C23 Bạn sẽ chia sẻ những quyền tha thứ của linh mục. Bạn 
phải tha thứ cho người khác chứ không phải trói buộc họ. 
Bạn phải nhận lãnh sự tha thứ từ nơi Hội Thánh. Bạn phải 
đưa người khác đến với quyền tha tội của Hội Thánh. (cầu 
nguyện: xin tha thứ cho người khác và siêng năng lãnh nhận 
phép Hòa giải).  
 
Tuần/Ngày thứ 4  
Công vụ 15,1-5; 22-29 Một sự bất hòa lớn lao đã phát 
sinh trong Giáo hội do cách thức truyền giáo của Phaolô. Sự 
bất hòa này đã được mang ra trước các người lãnh đạo và 
được giải quyết bởi công đồng chung đầu tiên ở Giêrusalem.  
 
C1 Bạn hãy để ý là ngay cả trong Giáo hội sơ khai lúc các 
tông đồ đầu tiên còn sống, một sự bất hòa đã phát sinh. 
(cầu nguyện: xin được ơn khiêm nhường và biết cầu nguyện 
xin soi sáng khi có tranh chấp)  
 
C2 Giải pháp hiển nhiên là kêu gọi đến trước toàn thể Giáo 
hội. (cầu nguyện: luôn biết hướng đến sự giải quyết trong 
Giáo hội).  
 
C4-5 Họ đã được tiếp đón tử tế tại Giêrusalem và vấn đề 
tranh chấp đã được mang ra thảo luận công khai. (cầu 
nguyện: biết giải quyết vấn đề trong hiệp nhất và xây dựng)  
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C22-23 Đại hội có quyền đưa ra quyết định và thông báo 
quyết định đến tất cả các Giáo hội. Quyền bính này vẫn còn 
trong Giáo hội Công Giáo của bạn. (cầu nguyện: biết khiêm 
nhường vâng phục Giáo hội Công Giáo)  
 
C24 Bạn cần đến Giáo hội để được giải thoát khỏi những 
hoang mang và những bận tâm lo lắng. (cầu nguyện: luôn 
tin vào Giáo hội hơn là tin vào những lời đồn đãi, hoang 
mang)  
 
C25-27 Bạn cần đến những quyết định có thẩm quyền để 
hướng dẫn bước đi của bạn. (cầu nguyện: biết tôn trọng 
những giáo huấn của Giáo hội)  
  
C28a Các quyết định hướng dẫn đời sống của bạn không 
phải do con người gợi hứng mà là do Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: luôn cầu nguyện tìm sự hướng dẫn của Thánh Thần 
về mọi quyết định)  
 
C28b Quyền bính này của Giáo hội cất đi những gánh nặng 
không cần thiết cho các tín hữu. (cầu nguyện: cám ơn Giáo 
hội và xin cũng biết cất đi gánh nặng cho anh em)  
 
C28c Qua các quyết định này, những gánh nặng không cần 
thiết được cất khỏi bạn. (cầu nguyện: cầu nguyện cho Giáo 
hội được luôn khôn ngoan và đầy Thánh Thần).  
 
Tuần/Ngày thứ 5  
Công vụ 20,28-38 Phaolô dành nhiều thời gian tạo dựng 
các lãnh đạo Giáo hội gọi là hàng niên trưởng (xem 
CV14,23). Ong đang tập họp các niên trưởng lại, bởi lẽ 
tương lai của Giáo hội ở trong tay các vị đó.  
 
C28 Phaolô lo lắng đến sự an toàn của Giáo hội nhằm dìu 
dắt bạn. (cầu nguyện: xin Chúa gìn giữ các người có trách 
nhiệm và các chủ chăn)  
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C29 Bạn phải cẩn thận xem ai đang dìu dắt bạn và đang cố 
gắng nên người chăm sóc. (cầu nguyện: cám ơn Chúa về 
người đó, và cầu nguyện cho họ)  
 
C30 Các Giáo hội thường chia rẽ do các thành viên từ bên 
trong. Bạn hãy ở lại với Giáo hội Công Giáo, Giáo hội đã 
được hứa ban cho sự bảo vệ che chở của Thánh Thần. (cầu 
nguyện: cầu nguyện cho những chia rẽ, rạn nứt, hay khó 
khăn trong nhóm và xin sự hiệp nhất)  
 
C31 Phaolô cảnh giác bạn hãy lắng nghe kỹ sứ điệp của ông. 
(cầu nguyện: luôn biết khuyên bảo, xây dựng và cầu nguyện 
cho mọi người trong nhóm)  
 
C33-34 Thừa tác vụ của ông hoàn toàn vô vị lợi do đó bạn 
có thể nhận ra rõ ràng sứ điệp của ông. (cầu nguyện: xin 
không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc và biết hy sinh)  
 
C36-38 Bạn hãy bám vào các giáo huấn của Phaolô và sự 
hiệp nhất của Giáo hội. (cầu nguyện: xin được tha thứ và 
hiệp nhất với nhau)  
 
Tuần/Ngày thứ 6  
1Corintô11,23-34 Phaolô đưa ra chứng từ sớm nhất về 
phép Thánh Thể (1Cor được viết ra trước sách Tin mừng). 
Ong bực tức vì sự thiếu lòng tôn kính đối với bữa tiệc ly của 
Chúa Giêsu, mà thời đó được cử hành trong khung cảnh của 
một bữa ăn huynh đệ. Để sửa chữa, ông giảng dạy về giáo 
lý và về lòng tôn kính cần phải có đối với lễ tạ ơn này.  
 
C23 Bạn được mời gọi tin một giáo lý xuất phát từ Thiên 
Chúa. (cầu nguyện: tin vào Lời Chúa và những mệnh lệnh 
của Chúa)  
 
C24 Bạn phải ăn bánh để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: ao ước rước Thánh Thể và nhớ đến Chúa Giêsu).  
 
C25 Bạn phải chia sẻ chén của Ngài. (cầu nguyện: cám ơn 
Máu Cứu độ của Chúa Giêsu tẩy rửa bạn)  
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C26 Bạn phải thường ăn uống, mà mỗi lần như vậy bạn 
nhận thức được điều bạn đang làm. (cầu nguyện: nhận ra 
tình yêu của Chúa qua Thánh Thể)  
 
C27-28 Bạn phải tin Chúa hiện diện thật và sống theo niềm 
tin đó trước khi bạn tham dự tiệc thánh. (cầu nguyện: tin 
vào Thánh thể và loan truyền sự hiện diện của Chúa trong 
Thánh Thể)  
 
C29 Không có những điều trên, việc ăn uống sẽ chẳng giúp 
ích gì cho sự cứu rỗi của bạn. (cầu nguyện: ý thức giá trị 
cao quý của Thánh Thể)  
 
C30 Hãy chuẩn bị xứng đáng để nhận lãnh thân mình Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: ý thức việc giữ chay và sám hối trước 
khi rước Thánh Thể)  
 
C33-34 Lễ tạ ơn phải gia tăng sự quan tâm ân cần của bạn 
đối với người khác. (cầu nguyện: xin có tình huynh đệ khi 
đến dự tiệc Thánh Thể)  
 
Tuần/Ngày thứ 7  
Galát 1,11 - 2,10 Bài đọc khá dài này cho thấy Phaolô đã 
lãnh nhận quyền năng giảng giải của ông trực tiếp từ Thánh 
Thần ra sao, nhưng đã giữ cho mục vụ của ông được thực 
hiện trong mối quan hệ thích đáng với toàn thể Giáo hội.  
 
C11-12 Bạn cũng thế, bạn sẽ cảm nghiệm được một linh 
ứng trực tiếp nào đó từ Thánh Thần. (cầu nguyện: ao ước 
và sẵn sàng đón nhận sự soi sáng của Thánh Thần)  
 
C13-14 Nếu bạn dùng sức riêng của bạn thì bạn sẽ chỉ phê 
bình Giáo hội mà thôi. (cầu nguyện: nhận ra và loại bỏ 
những chỉ trích, phê bình).  
 
C15-16 Khi được kinh nghiệm hoán cải, bạn phải thay đổi 
thái độ của bạn đối với Giáo hội, dẫu cho ân huệ này của 
Thánh Thần đã đến với bạn một cách riêng tư và trực tiếp đi 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 181

chăng nữa. (cầu nguyện: yêu mến Giáo hội và sống lời Tin 
mừng)  
 
C18 &2,1 Bạn hãy chú ý cách thức Phaolô nhìn thấy cần phải 
liên kết các kinh nghiệm bản thân của ông với việc ông quan 
hệ cùng các vị cần đầu trong Giáo hội. (cầu nguyện: xin liên 
kết và gắn bó với anh em trong nhóm)  
 
C2-5 Một số các khó khăn đã vượt quá quyền năng của 
Phaolô và đòi hỏi phải có sự nhất trí của tất cả các vị lãnh 
đạo trong Giáo hội. Bạn không thể chỉ tự hành động một 
mình. (cầu nguyện: xin không dùng quyền hành, lợi thế cá 
nhân để đạt mục đích riêng).  
 
C6 Sự chấp nhận của các người lãnh đạo Giáo hội đem lại 
cho Phaolô tự do để hành động. Giáo hội của bạn sẽ giúp 
cho bạn được tự do. (cầu nguyện: cám ơn và quý trọng các 
giáo sĩ)  
 
C7-10 Quan hệ tốt với Giáo hội sẽ cũng cố việc phục vụ của 
bạn. (cầu nguyện: luôn đi trong Giáo hội và hiệp nhất với 
Giáo hội).  
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 15:  
HÃY SỬ DỤNG TỐT THỜI GIAN CỦA BẠN  
 
1- KHÔNG THỂ TỒN TRỮ THỜI GIAN ĐƯỢC  
Bạn có thể tiết kiệm tiền, tích trữ của cải vật chất, thậm chí 
bạn cũng có thể mua các máy móc giúp “tiết kiệm thời 
gian”. Tuy nhiên, bạn không thể cất giữ thời gian. Thời gian 
như những hạt của cỗ tràng hạt đi qua tay bạn, mỗi lần một 
hạt. Tương lai của bạn trở thành hiện tại và rồi nhanh chóng 
trở thành quá khứ. Bạn không làm chủ được. Bạn có thể nhớ 
lại quá khứ và đặt kế hoạch cho tương lai, nhưng thời gian 
đến với bạn mỗi lúc chỉ một khoảnh khắc mà thôi. (*** vì 
bạn không thể tồn trữ thời gian nên bạn cũng không nên 
chờ có thời gian rãnh rỗi mới phục vụ Chúa. Nhiều người 
chờ đến khi già về hưu mới phục vụ Chúa. Nếu như thế thì 
đã quá trễ, chưa chắc người ta đã sống đến lúc đó)  
 
2- THẾ GIỚI VÀ THỜI GIAN  
Thế giới làm cho bạn có ý thức cao độ về thời gian. Bạn chỉ 
có thể làm việc bằng ấy số giờ mỗi tuần, vì thế bạn muốn 
được trả lương mỗi giờ càng cao càng tốt. Nếu công ty của 
bạn có thể sản xuất hàng hóa nhanh hơn, khi đó bạn có lợi 
thế canh tranh nghề nghiệp hơn đối với các đối thủ. Ai nấy 
đeo đồng hồ và ý thức rằng mọi sự việc phải bắt đầu đúng 
giờ. Những người đi dự thánh lễ sốt ruột khi linh mục giảng 
lâu hơn thời gian họ nghĩ là cha phải giảng. (*** mỗi người 
cũng nên ý thức việc tới họp nhóm đúng giờ, đó là cách tốt 
nhất để tiết kiệm thời gian cho mọi người)  
Tuy nhiên, sử dụng đúng thời gian của bạn không có nghĩa 
là có một ý thức cao độ và thời gian. Câu hỏi đích thực đặt 
trọng tâm xoay quanh các mục tiêu của bạn.  
 
3- NHÌN VÀO CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH YẾU  
Bài hướng dẫn này bao gồm ba lãnh vực chiếm hết phần lớn 
thời gian của bạn.  
 
A- Những trách nhiệm chính (việc làm hay việc học hành)  
B- Những quan hệ chính (gia đình hay bạn bè)  
C- Việc sử dụng thời gian rảnh rỗi  
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A- Những trách nhiệm chính (việc làm hay việc học 
hành)  
 
a- Học: Thường thì một người học nhiều năm ở trường rồi 
sau đó tìm việc làm. Bạn có thể xác định mình bằng câu nói: 
“tôi đang học ở trường này” hoặc “tôi đang làm công việc 
này”.  
Như vậy câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi căn bản gốc rễ. Bạn 
có nên học môn học bạn đang học, và làm công việc bạn 
đang làm không? Nhiều người đã đi đến điạ vị không thích 
hợp vì những lý do sai lầm. Kinh nghiệm hoán cải làm sáng 
tỏ các quyết định quá khứ. Có thể bạn đã học một môn học 
nào đó, vì đó là cách dễ dàng để bước qua đại học. Trong 
khi đó tài năng thực sự của bạn không được phát triển và 
bạn đã chuẩn bị sai.  
 
b- Viêc làm: Những câu hỏi như trên cũng có thể được nêu 
lên quanh việc bạn chọn công ăn việc làm. Có thể bạn đã 
chọn việc làm hiện nay vì bạn đã xem thường các tài năng 
của mình, hay là bạn quá lười biếng để xử dụng các tài năng 
của minh. Có thể bạn đã chọn công việc vì nó đem lại cho 
bạn tiền lương cao hơn, dù nó có giá trị rất ít ỏi đối với 
người khác. Hay trái lại, có thể bạn đã chọn công việc ấy vì 
thích hơn là chọn một việc làm khác đem lại lợi tức cao hơn 
mà gia đình bạn lại rất cần. Kinh nghiệm hoán cải của bạn 
sẽ soi sáng cho các sự lựa chọn trước kia của bạn và khuyến 
khích có những biện pháp thích đáng.  
 
B- Những quan hệ chính (gia đình hay bạn bè)  
Bạn đã chọn lựa và sẽ chọn lựa một số quan hệ chính yếu. 
Những quan hệ này chiếm lấy một phần lớn thời gian của 
bạn và phải được xem xét lại nếu bạn muốn xử dụng tốt thời 
giờ của bạn.  
 
a- Người có gia đình: Trong những trường hợp này, các câu 
hỏi thật rõ ràng. Bạn có dành thời gian cho bạn đời, con cái 
đủ không? Bạn có để cho những sở thích, thú vui ích kỷ 
chiếm thời gian mà đáng lẽ bạn phải thực sự dành cho họ? 
Với thời gian mà bạn có được, làm thế nào bạn có thể trở 

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 184 

thành người bạn đời và người cha mẹ tốt nhất? (*** Nhiều 
người đi mới đi dự khóa về quá hăng say, đi họp, đi cầu 
nguyện liên tục bỏ bê những bổn phận thông thường, không 
còn dành thời gian cho người bạn đời, cho con cái, thậm chí 
không quan tâm nữa. Điều này là hành động thiếu khôn 
ngoan. Bạn hãy hy sinh thời gian của mình trước, những thời 
gian dành cho gia đình có thể giảm bớt một cách khôn 
ngoan nhưng không lấy đi hết. Nên nhớ rằng bạn đang là 
chứng nhân để sẽ đưa người bạn đời, con cái của bạn vào 
luồng gió Thánh Linh).  
 
b- Người độc thân: Nếu bạn là người độc thân thì những 
quan hệ chính yếu của bạn không được xác định rõ ràng, và 
cần đến một số quyết định quan trọng. Hãy để những câu 
hỏi sau đây giúp cho bạn:  
- Ai là những người bạn quan trọng nhất của bạn?  
- Những người này có đúng thật sự là bạn không? Họ có ảnh 
hưởng tốt và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn 
không?  
- Bạn có sẵn sàng đón nhận các bạn mới không?  
- Điều gì là nguyên cớ để bạn đón nhận một người nào đó 
trong cuộc sống của bạn? Điều gì làm cho bạn khước từ một 
người? Điều gì khiến cho bạn được người khác đón nhận 
hoặc khước từ?  
- Khi gắn bó với những người hoặc nhóm khác, bạn chỉ 
nhắm vào những gì mình có thể nhận được từ các quan hệ 
đó, hay bạn còn nghĩ đến những gì bạn có thể đóng góp 
vào?  
- Bạn muốn “la cà ở đó” hay chỉ xem các quan hệ đó có tính 
cách ngắn hạn để rồi sẽ bỏ rơi chúng?  
 
C- Việc sử dụng thời gian rảnh rỗi  
Câu hỏi lớn kế tiếp liên quan đến thời gian rảnh rỗi của bạn 
(ở Mỹ người ta quan tâm đến thời gian rãnh rỗi thì lớn lao 
hơn), câu hỏi ấy là: “Khi các bổn phận chính yếu của bạn đã 
xong, bạn sẽ làm gì?”  
Xem tivi: Ta thường xem tivi và xem phim mà lại nói rằng 
không có thời giờ cho Chúa. Nếu truyền hình của bạn lúc 
nào cũng mở, đó là bạn chưa sử dụng đúng đắn thời giờ của 
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bạn. Đời sống đối với bạn là một đấu tranh trường kỳ với 
tivi. Bất cứ ai muốn sử dụng thời gian cho đúng cũng phải 
chiến đấu với vấn đề xem tivi. (*** ngày nay, ngoài việc 
xem tivi, người ta còn bị ảnh hưởng đến việc vào xem 
internet. Internet đốt đi rất nhiều thời giờ rãnh rỗi và 
internet có nhiều cám dỗ, tội lỗi hiện ra trước mắt. Chiến 
đấu với đam mê và tội lỗi của internet còn khó hơn chiến 
đấu với việc xem tivi).  
Có một mục đích: Cách tốt nhất để sử dụng đúng thời giờ 
của mình là bắt đầu từ bên trong. Phải tìm thấy điều gì giá 
trị làm cho đời bạn đáng sống. Bạn phải tìm thấy vị trí đích 
thực của mình, mục đích của đời sống mình, những gì mình 
có thể dâng tặng cho người khác. Vì thế, bạn hãy theo bốn 
điểm gợi ý sau đây đối với việc xử dụng thời gian rảnh rỗi 
của bạn.  
 
4- BỐN ĐIỀU GỢI Ý VIỆC SỬ DỤNG THỜI GIAN RẢNH RỖI  
a- Mỗi ngày bạn hãy để ra vài phút và nhiều lần để cầu 
nguyện tiếng lạ và nghe tiếng Chúa nói từ bên trong. Hiệu 
quả duy nhất có thể chỉ là sự bình an và thinh lặng nhưng sẽ 
rất có ích cho bạn.  
b- Bạn hãy sẵn sàng để phục vụ. Dâng tặng thời gian rảnh 
rỗi để phục vụ thường là cánh cửa mở vào ơn gọi của đời 
bạn.  
c- Hãy đọc và học hỏi. Việc ham thích đọc có thể chỉ cho 
bạn nơi mà bạn phải phục vụ.  
d- Hãy giải trí. Hãy dành thời gian hằng ngày cho những 
sinh hoạt giải trí bồi dưỡng thân thể bạn. Tức là những việc 
giải trí thân xác đem lại thú vị trong các cảm xúc. Đối với 
việc này, bạn phải bỏ công tìm tòi. Nếu sinh hoạt thể lý thực 
sự không thú vị, bạn sẽ không thường thực hành nó. Nếu nó 
chiếm nhiều thời gian hay làm bạn phải cố gắng quá nhiều, 
bạn sẽ bỏ nó luôn sau một thời gian ngắn.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 15:  
HÃY SỬ DỤNG TỐT THỜI GIAN CỦA BẠN  
 
Tuần/Ngày thứ 1  
Mátthêu 11:11-19 Chúa Giêsu khen ngợi Gioan Tẩy Giả và 
nhắc nhở dân chúng rằng họ có hai cơ hội để nghe theo sứ 
điệp của Thiên Chúa.  
 
C11 Gioan lên tiếng kêu gọi vào thời gian đặc biệt lúc Thiên 
Chúa hành động. Tuy nhiên, thời bạn đang sống (sau khi 
Chúa Giêsu đến) còn quan trọng hơn. (cầu nguyện: nhận ra 
ơn gọi của mình dấn thân theo Chúa)  
 
C12 Gioan và Chúa Giêsu là lời Thiên Chúa mời gọi vào nước 
trời, nhưng bạn phải đáp lại bằng cố gắng riêng của mình. 
(cầu nguyện: cố gắng đi theo tiếng Chúa mời gọi)  
 
C13 Những hành động của Thiên Chúa qua một thời gian dài 
đã chuẩn bị cho thời của Gioan. Thiên Chúa chờ đợi bao lâu 
rồi để bạn đáp lại tiếng gọi của Ngài? (cầu nguyện: quyết 
tâm không chần chờ hành động theo tiếng Chúa)  
 
C15 Sự xuất hiện của Gioan khai mạc thời sau hết. Bạn đừng 
bỏ lỡ cơ hội vào nước trời. (cầu nguyện: được nhạy bén nắm 
lấy cơ hội được phục vụ và đem người khác về với Chúa)  
 
C16-17 Đừng phung phí thời gian ơn gọi của bạn. (cầu 
nguyện: được khôn ngoan sử dụng thời gian hữu hiệu cho 
Chúa).  
 
C18 Thiên Chúa sẽ gởi đến bạn các sứ giả khác nhau. Bạn 
đừng chế diễu họ nhưng hãy khiêm nhường đón nhận lời họ. 
(cầu nguyện: khiêm nhường và lắng nghe người khác nói về 
Chúa).  
 
C19 Những hiệu quả sẽ tồn tại lâu dài trong đời bạn. (cầu 
nguyện: nhận ra chứng mình bằng việc làm có hiệu quả và 
có tác động lâu dài)  
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Tuần/Ngày thứ 2  
Mátthêu 21:33-43 Các tá điền đã có những cơ hội để đáp 
ứng. Vì họ đã lãng phí các cơ hội đó, Nước trời đã được lấy 
đi khỏi họ.  
 
C33 Thiên Chúa ban cho bạn biết bao điều thuận lợi. Thậm 
chí Người đã đưa bạn vào đời sống mới và ban tràn đầy 
Thánh Thần của Người. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã ban 
cho bạn nhiều cơ hội để đến với Chúa)  
 
C34 Những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi bạn là điều phải lẽ, 
rằng Người phải nhận được tất cả sự chúc tụng tôn vinh của 
bạn. (cầu nguyện: chúc tụng Danh Chúa và hoan hô vinh 
quang Chúa)  
 
C35 Bạn đừng xử dụng các ân huệ của Chúa để chúng chỉ 
làm vinh quang cho riêng bạn. (cầu nguyện: xét mình, quyết 
tâm không dùng những ân huệ Chúa ban để thu lợi cho 
mình)  
 
C36 Thiên Chúa sẽ không ngừng nhắc nhở bạn nhớ ai là 
người phải lãnh nhận kết quả những lao công của bạn. (cầu 
nguyện: làm việc cho Chúa và yêu mến Chúa)  
 
C37 Thậm chí Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu đến với bạn để 
bạn hiểu rõ sứ điệp của Người. (cầu nguyện: cám ơn tình 
yêu của Chúa)  
 
C38-39 Bạn đừng nhận lãnh ân huệ là Chúa Giêsu vô ích. 
(cầu nguyện: biết làm sinh lợi những ân huệ Chúa ban)  
 
C40-41 Bạn không thể làm cản trở việc làm Thiên Chúa được 
để rồi thiết lập vương quốc của riêng bạn. (cầu nguyện: từ 
bỏ những ý định riêng, hướng về nước Chúa)  
 
C42-43 Bạn hãy xử dụng thời gian của mình để chọn lấy 
nước trời và mạng lại một mùa thu hoạt trù phú. (cầu 
nguyện: tin tưởng và trung thành với ơn gọi Chúa giao phó)  
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Tuần/Ngày thứ 3  
Máccố 13:32-37 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người đầy tớ 
tỉnh thức để đưa ra rõ ràng cách thức bạn phải sử dụng 
đúng đắn thời gian của mình.  
 
C32 Những lời mời gọi và ơn soi sáng của Thiên Chúa đến 
với bạn bất cứ lúc nào vào đêm hay ngày. (cầu nguyện: sẵn 
sàng đáp trả lời mời gọi)  
 
C33 Vì không thể đoán trước khi nào ơn Chúa đến, bạn chỉ 
còn cách luôn luôn để ý chờ đợi. (cầu nguyện: mong chờ và 
nhạy bén nhận ra)  
 
C34 Chúa Giêsu đã giao cho bạn một số trách nhiệm. Hãy 
làm tốt các trách nhiệm đó. (cầu nguyện: trung thành và 
làm hết mình)  
 
C35 Đồng thời, bạn hãy giữ mình tỉnh thức chờ Chúa Giêsu 
đến. (cầu nguyện: say mê cầu nguyện và đọc Lời Chúa)  
 
C36 Nếu có ai hỏi bạn vì sao phải luôn cảnh giác, hãy trả lời 
là bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. (cầu nguyện: 
lúc nào cũng hướng tâm hồn, nhớ đến Chúa)  
 
C37 Chúa Giêsu đem lại cho mọi người cùng một thông điệp, 
vậy bạn hãy lắng nghe kỹ và tuân theo. (cầu nguyện: 
nghiền ngẫm lời Chúa và vâng theo)  
 
Tuần/Ngày thứ 4  
Luca 19:41-48 Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem. 
Đáng lẽ Người đã làm vinh dự cho thành này của Đavít. Trái 
lại, sự chết của Người tại đó là nỗi ô nhục của Giêrusalem.  
 
C41 Chúa Giêsu thương bạn và khóc vì những lần bạn đã 
không đáp lại tiếng gọi của Người. (cầu nguyện: cám ơn và 
động lòng thương với Chúa)  
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C42 Đừng để mắt bạn rời xa mục tiêu. Đừng đi loanh quanh. 
Đừng để lỡ cơ hội khi Chúa Giêsu đến. (cầu nguyện: xin 
Chúa mở đôi mắt tâm linh của bạn)  
 
C43 Nếu để lỡ cơ hội của Thiên Chúa, bạn sẽ bị hạn chế, 
vậy bao quanh và đoạt lấy. (cầu nguyện: chiếm đoạt mọi cơ 
hội)  
 
C44 Bạn sẽ chẳng để lại thứ gì có giá trị sau lưng, không 
con cái mà cũng chẳng có công việc gì. (cầu nguyện: nhận 
ra sự mất mát khi để lỡ cơ hội)  
 
C46 Bạn phải xử dụng thời gian để làm vinh danh Thiên 
Chúa, chứ không phải biến tiền bạc thành Chúa của mình. 
(cầu nguyện: không khiếm lợi tiền bạc, tiếng tăm trên ân 
huệ của Chúa).  
 
C47 Đừng giết tiếng của Chúa Giêsu bên trong bạn. Đừng cố 
tìm cách bót ngạt các nhân đức của bạn. (cầu nguyện: cho 
Chúa quyền làm Chúa trên cuộc đời)  
 
C48 Bạn hãy bắt chước nhiều người đơn sơ đã lắng nghe lời 
Chúa Giêsu. (cầu nguyện: hãy tin và đón nhận lời Chúa bằng 
trái tim đơn sơ)  
 
Tuần/Ngày thứ 5  
Gioan 7:1-10 Chúa Giêsu biện phân được thời gian thích 
hợp để lên Giêrusalem. Người gạt lời khuyên của những ai 
tìm kiếm vinh quang người đời. Người đi Giêrusalem chỉ đê 
thi hành kế hoạch của Thiên Chúa.  
 
C1 Bạn hãy giữ ân huệ hoán cải của bạn. Nhiều yếu tố có 
thể huỷ hoại các kinh nghiệm này. (cầu nguyện: xin Chúa 
gìn giữ khỏi các nguy hại)  
 
C2-3 Một số bạn bè có thể thúc giục bạn có những hành 
động thiếu suy nghĩ. (cầu nguyện: biết dùng mọi hành động 
đưa người khác đến với Chúa).  
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C4 Thậm chí họ có thể đưa ra những lý do bề ngoài có vẻ 
chính đáng. (cầu nguyện: luôn cầu nguyện và làm theo 
thánh ý Chúa)  
 
C5 Những người này có thực sự hỗ trợ bạn và đứng về phía 
bạn không? (cầu nguyện: xin được sự hiệp nhất giữa các 
anh em)  
 
C6 Bạn hãy dựa vào sự biện phân của bạn. Thời buổi có thể 
chưa thích hợp cho bạn. (cầu nguyện: xin ơn soi sáng nhận 
ra thời gian của Chúa).  
 
C7-8 Bạn hãy tự quyết định lấy, tuỳ theo hoàn cảnh riêng 
của mình. (cầu nguyện: luôn đặt mình trong sự hướng dẫn 
của Thánh Thần)  
 
C9-10 Thiên Chúa sẽ dẫn dắt bạn trên đường hướng của 
chính người để bạn có thể thực hiện công việc của Người, và 
vẫn được người bảo vệ. (cầu nguyện: quyết tâm theo đường 
lối của Chúa)  
 
Tuần/Ngày thứ 6  
Gioan 16:23-30 Chúa Giêsu giảng giải rằng quan hệ của 
các môn đệ với Chúa sẽ thay đổi. Có những giai đoạn và 
thời gian khác nhau, và các ông phải thích nghi với những 
cơ hội mới.  
 
C23 Sẽ có lúc bạn nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa một 
cách rõ ràng hơn. (cầu nguyện: tin vào lời hứa của Chúa)  
 
C24 Thiên Chúa đã chuẩn bị cho bạn đón nhận ân huệ của 
Người từ lâu. (cầu nguyện: cám ơn chương trình của Chúa 
cho bạn)  
 
C25 Đến lúc thích hợp, bạn sẽ hiểu rõ các giáo huấn và các 
lời hứa của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin ơn soi sáng nhận 
ra ý nghĩa Lời Chúa)  
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C26 Khi đó, chính bạn sẽ thưa chuyện với Chúa Cha. (cầu 
nguyện: biết kêu cầu, tin vào lòng nhân từ của Cha)  
 
C27 Bạn đã lãnh nhận một quan hệ đích thực với Chúa Cha 
rồi. (cầu nguyện: luôn kết hợp mật thiết với Cha, nói chuyện 
với Cha)  
 
C28 Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã có lúc để đến “từ Chúa 
Cha” và một lúc khác để về với Cha. (cầu nguyện: tin và vui 
mừng chờ ngày về với Cha).  
 
C29-30 Khi ân huệ trọn vẹn đến, bạn sẽ nhìn thấy rõ và thực 
hiện công việc của Thiên Chúa với sự bình an hoàn toàn. 
Bạn hãy chờ đợi thời gian đó. (cầu nguyện: tin và phó thác 
cho Cha).  
 
Tuần/Ngày thứ 7  
TĐCV 1:1-11 Lúc Chúa Giêsu lià các ông về trời, các môn 
đệ vẫn còn bận tâm với vấn đề thời gian và giờ phút chính 
xác của việc Người đến lần thứ hai. Chúa Giêsu từ chối nói 
về thờ giờ đó, nhưng nhấn mạnh đến tính cách quan trọng 
của việc lãnh nhận Thánh Thần.  
 
C1-2 Vì tất cả các giáo huấn mà bạn đã lãnh nhận, bạn được 
chuẩn bị đón nhận thời gian đặc biệt của Thiên Chúa. (cầu 
nguyện: tin tưởng và mong chờ thời gian đặc biệt của Chúa)  
 
C3 Lý do mà Chúa Giêsu ban cho bạn các kinh nghiệm là để 
bạn tin rằng Người đã thực sự sống lại từ cõi chết. (cầu 
nguyện: tin Chúa Giêsu đang sống, đang hoạt động)  
 
C4 Một số các cảm nghiệm này đặc biệt quan trọng, bởi lẽ 
chúng chứa đựng ơn gọi của bạn và các huấn lệnh do chính 
Thiên Chúa đích thân ban cho. (cầu nguyện: ao ước cảm 
nghiệm được dìm trong Thánh Thần, cảm nghiệm sự hiện 
diện của Chúa).  
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C5 Tất cả các kinh nghiệm này tuôn trào từ ơn dìm trong 
Thánh Thần của bạn. (cầu nguyện: cám ơn Thánh Thần về 
kinh nghiệm này)  
 
C6 Sau Phép Dìm trong Thánh Thần này, bạn không nên hỏi 
những câu hỏi tò mò như trước nữa. (cầu nguyện: không 
nghi ngờ, đọc Kinh Thánh xác tín lại)  
 
C7 Chúa Giêsu sẽ không muốn trả lời các câu hỏi vô bổ của 
bạn, nhưng người sẽ giảng giải rằng các câu hỏi đó không 
quan trọng. (cầu nguyện: tin vào việc Chúa đã làm và vào 
chương trình sắp tới của Chúa)  
 
C8 Điều quan trọng là bạn được Thánh Thần ban quyền 
năng để làm chứng cho Chúa Giêsu. (cầu nguyện: xin mạnh 
dạn và khôn ngoan làm chứng cho Chúa).  
 
C10-11 Vậy bạn đừng cứ nhìn lên trời với lòng ham muốn 
được biết các vấn đề thần học. Hãy bắt đầu làm công việc 
của Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin bắt đầu phục vụ, làm 
chứng cho Chúa giữa thế gian và sẵn sàng cho những khó 
khăn trước mặt) 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 16:  
HÃY CẢM NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA 
 
NHU CẦU CẦN NĂNG LỰC 
 
Lúc còn là em bé, bạn dùng tay chân để thử xem chúng có 
thể làm gì được cho bạn. Khi lớn lên, bạn học cách dùng lời 
nói, sức mạnh thân xác, tài năng hoặc nhan sắc để làm lợi 
cho mình. Bạn cần đến sức mạnh vì đời sống con người rất 
bấp bênh và quyền lực là cách duy nhất để bạn làm chủ đời 
sống và định mệnh của mình. Sức mạnh con người cho phép 
bạn lựa chọn điều sẽ làm nên cuộc sống của mình.  
 
ĐƯỢC LÀM CHỦ 
Có được sức mạnh con người đem lại cho bạn quyền làm 
chủ. Khi bạn có đủ tiền bạc, tài năng, sức mạnh thể lý hoặc 
một tính tình nào đó bạn có thể làm chủ cách sống của mình 
đúng theo ý bạn muốn. Quyền lực con người cũng giúp bạn 
thay dổi hoặc thích nghi với những hoàn cảnh luôn đổi mới 
để vẫn giữ được quyền làm chủ.  
 
CÓ GÌ SAI TRONG QUYỀN LÀM CHỦ 
Việc bạn muốn làm chủ đời sống của mình là điều dễ hiểu. 
Bên trong bạn có những nỗi lo sợ mà bạn có thể chế ngự 
được qua việc nắm quyền làm chủ. Việc bị mất quyền làm 
chủ này (thất nghiệp hoặc bệnh hoạn) có thể làm suy sụp 
tinh thần hoặc gây nên nhiều tâm trạng khác nhau. (*** 
Quyền làm chủ của con người trên thực tế trái ngược lại. Khi 
bạn làm chủ tiền bạc thì không phải bạn thực sự làm chủ 
tiền bạc mà là tiền bạc làm chủ bạn, vì bạn sẽ phải lo lắng 
về tiền. Bạn sẽ lo lắng sợ bị mất tiền, sợ sẽ không có tiền... 
Bạn lo lắng mất tiền là mất quyền lực, mất hạnh phúc...) 
 
Tuy nhiên, nắm quyền làm chủ do quyền lực hoàn toàn có 
tính cách nhân loại là đi ngược lại sứ điệp căn bản của Chúa 
Giêsu. Thiên Chúa phải được xem như Đấng làm chủ đời 
sống bạn, và bạn phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trên cả 
chính mình.  
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Ý NGHĨ SAI LẦM 
  
Trước khi nhận được kinh nghiệm hoán cải, bạn đã nghĩ 
rằng bạn tuyệt đối cần phải có các sức mạnh con người. Giờ 
đây thì bạn thấy được là các sức mạnh con người đó không 
đủ để thắng được những sức mạnh có tính cách hủy diệt mà 
bạn phải đương đầu trong cuộc sống. “Được cứu độ” có 
nghĩa là bạn hiểu được các quyền lực con người là bất toàn 
và các quyền năng Thiên Chúa thì có sẵn.  
 
 LÀM CHỦ CUỘC SỐNG CỦA BẠN  
  
Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bạn có thể làm chủ được đời 
sống mình lần đầu tiên. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào 
thập giá, Ngừơi vẫn làm chủ. 
Khi Chúa Giêsu gạt thanh gươm ra, Người vẫn làm chủ. Khi 
Chúa Giêsu đứng trước quan Philatô, Người vẫn làm chủ. 
Chính quan Philatô đã không làm chủ được đã bị lệ thuộc 
các tiếng la hét của dân chúng.  
Chúa Giêsu ban cho bạn một cách thức mới để làm chủ đời 
sống bạn. Ngài không gọi bạn đi vào cảnh bất lực. Ngài gọi 
bạn vào sự sống mãnh liệt nhất có thể tưởng tượng, bằng 
cảm nghiệm được những quyền năng của Thiên Chúa. Người 
mời gọi bạn làm chủ đời sống bằng tự ý phó thác quyền làm 
chủ đời sống bạn cho Cha trên trời.  
 
ĐẦU PHỤC QUYỀN LÀM CHỦ 
  
Chúa Giêsu nói “Ai yêu sự sống mình sẽ mất” (Gioan 12, 25) 
Cách để cứu lấy đời sống bạn là đầu hàng nó cho Chúa. 
Kinh nghiệm hoán cải của bạn, mà vẫn thường bắt đầu trên 
bình diện cảm xúc, phải thâm nhập ý chí của bạnvà dẫn đưa 
bạn đến giây phút bạn đầu hàng quyền làm chủ đời sống 
mình cho Chúa Giêsu . Sự đầu hàng đó mở ra cho bạn cánh 
cửa vào các quyền năng Thiên Chúa. (*** Khi bạn đầu hàng 
cho Chúa thì Thiên Chúa sẽ ra tay. Môsê giơ tay lên để 
Thiên Chúa chiến đầu cho dân Israen. Ông Côlêniô đầu hàng 
quyền lực trần gian của mình để Chúa Giêsu cứu đầy tớ của 
ông). 
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QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA LÀ GÌ? 
 
Đó là Thần Thần hiện đã được giải thoát ra trong bạn. Thần 
Thần sẽ thắng những quyền lực của tội lỗi, tối tăm và hỗn 
loạn bên trong bạn. Người cũng sẽ vượt thắng khó khăn về 
cảm xúc. Sau khi giải thoát và chữa lành bạn. Người sẽ ban 
những quyền năng để bạn phục vụ những người khác ấy là 
những đặc sủng để phục vụ. (*** Khi bạn đầu phục sức 
mạnh của bạn cho Chúa tức là bạn có được quyền năng 
mạnh mẽ hơn, quyền năng ấy chính là sức mạnh của Thánh 
Thần hoạt động qua bạn). 
 
QUYỀN LỰC CON NGƯỜI CỦA BẠN THÍCH HỢP CHO 
NƠI NÀO? 
 
Mặc dù những quyền lực con người không đầy đủ, thậm chí 
còn có thể cản trở việc bạn đầu phục Thên Chúa, chúng vẫn 
quan trọng. Chúng chỉ tạo ra khó khăn khi chúng phá hỏng 
kế hoạch của Thiên Chúa. Sau khi đầu phục Thiên Chúa, bạn 
sẽ bắt đầu thấy rõ nơi nào thích hợp cho quyền lực của bạn 
và cách thức bạn phải sử dụng chúng ra sao. 
 
HAI THẾ GIỚI 
 
Sau kinh nghiệm hoán cải, bạn sống trong hai thế giới, thế 
giới con người với những quyền lực của bạn và thế giới của 
Thiên Chúa với quyền năng của Thiên Chúa. Khi đã cảm 
nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa kiện toàn và bổ 
khuyết các năng lực con người của bạn, bạn sẽ được chuẩn 
bị để phục vụ dân Chúa. 
 
NHỮNG CÁCH CĂN BẢN ĐỂ CẢM NGHIỆM QUYỀN 
NĂNG THIÊN CHÚA 
 
1. Hãy lập lại sự đầu phục đầu tiên của bạn. Bạn hãy 
bắt đầu mỗi ngày bằng sự tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa 
của đời sống bạn.  
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2. Hãy nói chuyện với Chúa và lắng nghe Thiên Chúa. 
Những cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu phải luôn luôn tăng 
sức mạnh cho sự đầu phục đầu tiên của bạn. 
3. Hãy xin Thiên Chúa cất đi sự hỗn loạn của thế giói. 
Trong sự hỗn loạn đó, bạn sẽ bị hoang mang, đổi hướng và 
thậm chí mất hết cả khái niệm. 
4. Hãy đọc Kinh Thánh. Mỗi trang sẽ nói với bạn rằng 
Thiên Chúa phải làm chủ và bạn phải tin cậy vào các quyền 
năng của Người. 
5. Hãy nhớ lại bạn đã kinh nghiệm quyền năng Thiên 
Chúa trong quá khứ ra sao? 
Bạn đã làm những bước gì để lãnh nhận quyền năng đó? 
Bạn hãy lập lại các việc đó. 
6. Hãy tìm cách gần gũi với những ai khác đã kinh 
nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa, có nhiều lúc bạn 
phải vay mượn đức tin của của họ trong một thời gian Thiên 
Chúa đã cất lên những người khác để giúp bạn “sống bằng 
đức tin”. 
 
SỰ GIẢNG DẠY CỦA CHÚA GIÊSU 
 
Chúa Giêsu không bao giờ kêu gọi bạn trở nên bất lực. 
Người đích thực kêu gọi bạn quyết tâm lựa chọn quyền năng 
Thiên Chúa thay vì năng lực con người, và ý muốn của Thiên 
Chúa chứ không phải ý riêng của bạn. Bạn phải nhớ hai điều 
này: 
 
1. Bạn không thể lấy lại sự đầu phục của bạn và quyết 
định là bạn sẽ làm chủ lại định mệnh của mình. 
2. Bạn không thể cố dùng các quyền năng của Thiên 
Chúa là thực hiện ý riêng của bạn. Các quyền năng Thiên 
Chúa là để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa chứ không 
phải ý của bạn. 
 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 197

 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 16: 
HÃY CẢM NGHIỆM QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA 
 
Vì các sách Tin mừng đều chứa đựng các câu chuyện về sự 
bất lực của con người và quyền năng của Thiên Chúa nên 
các bài đọc này được cố ý trích ra từ Tin mừng của Luca. 
Mỗi bài tượng trưng cho cùng một sự giảng dạy, nhưng 
trong những trường hợp đặc biệt. 
 
Tuần/Ngày thứ 1 
 
Lc 6, 17-26: Sự giảng dạy của Chúa Giêsu đối nghịch hoàn 
toàn với lối suy nghĩ thông thường của bạn. Tám mối phúc 
thật mời gọi bạn nhìn cuộc sống theo cách nhìn của Thiên 
Chúa. 
 
C17 Trong Chúa Giêsu, quyền năng của Thiên Chúa đến với 
bạn (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu vì nhờ Ngài mà quyền 
năng của Thiên Chúa được thể hiện trên chúng ta). 
 
C18 Hãy để cho các yếu đuối và khó khăn của bạn dẫn bạn 
đến Chúa Giêsu (cầu nguyện: tin vào Chúa Giêsu có thể cứu 
thoát bạn)  
 
C19 Quyền năng của Chúa Giêsu không thể vơi cạn, vậy bạn 
hãy đến gần bên Người. (cầu nguyện: mạnh dạn tin vào 
quyền năng của Chúa và đến gần Chúa) 
 
C20 Bạn hãy nhìn thấy sự nghèo khó và đói khát (về thể lý 
cũng như tình cảm) như là cửa dẫn vào Nước Trời. (cầu 
nguyện: cám ơn Chúa về những gì bạn đang có, xin biết 
giúp đỡ người nghèo khó) 
 
C21 Hãy tin là quyền năng của Thiên Chúa có thể biến nước 
mắt của bạn thành niềm vui (cầu nguyện: cám ơn Chúa là 
niềm vui, hy vọng)  
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C22 Hãy nhìn thấy rằng cả những chỉ trích của người khác 
như là những nguồn chúc lành của Thiên Chúa (cầu nguyện: 
xin được bình an, chịu đựng trước những chỉ trích, vu oan). 
 
C23 Bạn sẽ nhận được quyền năng Thiên Chúa khi bạn vui 
mừng trong những lúc yếu đuối của bạn (cầu nguyện: cám 
ơn Chúa là sức mạnh của bạn)  
 
C24-25 Những gì bạn thường quyến luyến –của cải và giàu 
sang vật chất- thường là chướng ngại vật cho Nước Trời. 
(cầu nguyện: xin Chúa giải thoát khỏi những níu kéo vật 
chất thế gian)  
 
Tuần/Ngày thứ 2 
Lc 7, 18-28: Goan Tẩy Giả chỉ tìm kiếm quyền năng của 
Thiên Chúa. Ông nói: “Ông phải nhỏ đi để Chúa Giêsu có thể 
lớn lên”. Ông muốn các môn đệ mình cũng đạt tới cùng một 
sự nhận thức như thế. 
 
C18 Bạn hãy chú ý đến việc các môn đệ của Goan tìm kiếm 
và hỏi han Chúa. Sự trống rỗng này dẫn đến Chúa Giêsu 
(cầu nguyện: luôn khao khát và muốn tìm biết về Chúa)  
 
C19 Hãy để việc bạn tìm kiếm dẫn bạn đến chỗ tự hỏi Thiên 
Chúa có thể đến với bạn thế nào. (cầu nguyện: xin nhận ra 
những cách mà Chúa đến với bạn hàng ngày) 
 
C20 “Tìm Thiên Chúa ở đâu?” Đây là một câu hỏi thông 
thường, nhưng bạn phải làm cho câu hỏi đó trở thành của 
riêng bạn và để nó trào ra tự tâm hồn bạn. (cầu nguyện: xin 
được tìm kiếm Chúa với trái tim khao khát thật sự) 
 
C21-22 Bằng chứng hiển nhiên có thật nhiều, dễ nắm bắt và 
khó bỏ qua được. Bạn hãy đón nhận bằng chứng rõ ràng 
đang có ở chung quanh bạn. (cầu nguyện: tin những gì mắt 
thấy tai nghe qua những nhân chứng, không cứng lòng) 
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C23 Đừng để cho sự thông minh kiêu hãnh của bạn khiến 
bạn bỏ lỡ mất quyền năng hiển nhiên của Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: xin được khiêm nhường, đơn sơ) 
 
C24 Khi bạn đón nhận Chúa Giêsu , bạn sẽ được mạnh mẽ, 
không còn bị bất cứ ngọn gió nào thổi bạt. (cầu nguyện: 
luôn tin và bám vào Chúa)  
 
C25 Bạn có thể gạt sang một bên quyền lực của thế gian vì 
bạn đang có quyền năng Thiên Chúa trong bạn. (cầu 
nguyện: tin vào quyền năng vô hình của Thiên Chúa) 
 
C26-27 Được xức dầu với quyền năng Thiên Chúa, bạn sẽ 
trở thành sứ giả của Người. (cầu nguyện: được là nhân 
chứng và sứ giả của Thiên Chúa)  
 
Tuần/Ngày thứ 3 
Lc 9,23-27: Chúa Giêsu tóm lược các điều kiện để bạn có 
thể thành môn đệ của người. Các điều kiện này không có 
tính cách độc đoán. Chúng mô tả cách thức bạn phải trở nên 
yếu đuối và trống trải để Thiên Chúa có thể lấp đầy cho bạn. 
 
C23 Nơi bạn muốn đi và điều bạn muốn làm không thể là 
điều ưu tiên trong cuộc sống của bạn. Phải có sự thay đổi. 
Bạn phải có một mục tiêu mới và phải chọn Chúa Giêsu lãnh 
đạo bạn. (cầu nguyện: đi theo và làm theo thánh ý Chúa) 
 
C24 Nếu bạn cố bám chặt vào cuộc sống trần gian, phục vụ 
cho các nhu cầu ích kỷ của bạn, bạn sẽ mất tất cả. Bạn có 
đời sống là để sử dụng nó. Vậy hãy sử dụng cuộc sống của 
bạn cho Nước Trời và rồi bạn sẽ cứu được đời sống của bạn. 
(cầu nguyện: biết khôn ngoan lợi dụng mọi cơ hội phục vụ 
cho Chúa)  
 
C25 Bạn đã thấy người ta vướng mắc vào những việc họ đeo 
đuổi mà không nhận thức được sự ích kỷ của mình. Bạn hãy 
sớm học lấy bài học. Cả thế gian này không đáng giá bằng 
linh hồn bạn. (cầu nguyện: nhận ra giá trị của trần gian chỉ 
là tạm bợ, linh hồn mới đáng quý) 
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C25 Điều gì đáng giá để bạn cho đi tất cả? Chỉ có Chúa 
Giêsu mà thôi. Hãy đầu phục cho quyền làm Chúa của Ngài 
một cách hoàn toàn và nhanh chóng. (cầu nguyện: xin đầu 
phục cho Chúa) 
 
C27 Chỉ một mình Chúa Giêsu Phục Sinh mới có thể hứa với 
bạn rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ nếm phải sự chết. Người 
nắm giữ tất cả mạng sống trong tay Người. (cầu nguyện: tin 
vào Chúa có sự sống đời đời) 
 
Tuần/Ngày thứ 4 
Lc 9,43-50: Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ buông đi sự 
sống sau khi Người đã trao ban sự sống của Người trước. 
Thập giá là một điều chướng tai, không dễ dàng hiểu được 
vì người ta thường lẩn tránh né sự yếu đuối và trống rỗng.  
 
C43 Bạn hãy thấy là Chúa Giêsu nói đến cái chết của Người 
khi mọi sự đều suông sẻ. (cầu nguyện: luôn sẵn sàng để 
nghe và đón nhận thánh giá)  
 
C44 Lời lẽ thật rõ ràng. Bạn không thể lúc nào cũng bám 
chặt vào sự an toàn của riêng mình. Có những lúc bạn sẽ bị 
người khác thao túng. (cầu nguyện: luôn sẵn sàng tỉnh thức 
không bị nao núng) 
 
C45 Phản ứng của bạn đối với Chúa Giêsu tiên báo có lẽ 
cũng tương tự như thế, thiếu hiểu biết và sợ không dám hỏi. 
(cầu nguyện: tin vào Lời Chúa nói)  
 
C46 Biết bao lần, trong tâm hồn bạn, chính các tâm tư trái 
ngược đã nổi lên, lòng ham muốn nóng bỏng cho mình là 
người có quyền lực nhất. (cầu nguyện: luôn nhận ra mình là 
tay trắng, khiêm nhường, nhỏ bé) 
 
C47-48 Hãy học bài học về trẻ thơ. Trong Nước Trời, phải 
tìm cách làm cho mình nên bé nhỏ nhất. (cầu nguyện: xin 
trở nên như trẻ thơ trước mặt Chúa)  
 



Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 201

C49 Đừng để mình ganh tị về các đặc sủng mà những người 
khác đang thực hành. (cầu nguyện: cám ơn Chúa về những 
ân huệ Chúa ban cho mình và cho anh em) 
 
C50 Hãy nhìn mọi sự trong ánh sáng của Nước Trời. (cầu 
nguyện: xin cho có được đôi mắt và trái tim giống Chúa). 
 
Tuần/Ngày thứ 5 
 Lc 12,13-21: Một câu hỏi yêu cầu Chúa Giêsu làm 
trọng tài phân xử một vụ tranh chấp tài chánh đưa đến sự 
giảng dạy chống lại lòng tham lam và dụ ngôn người phú hộ 
với kho lẫm. Trong việc đi tìm sự giàu có này là sự cần thiết 
về an toàn bản thân.  
 
C13 Bạn có nhiều câu hỏi trong cuộc sống của bạn. Đừng để 
những câu hỏi liên quan đến các nhu cầu vật chất đến trước 
nhất. (cầu nguyện: biết đặt ra những câu hỏi lợi ích cho đời 
sống tâm linh)  
 
C14 Hãy chú ý đến cách thức Chúa Giêsu gạt đi vai trò của 
chính Người trong những vấn đề như vậy. Người đến để 
công bố Nước Trời. (cầu nguyện: biết tránh xa những tranh 
chấp thuộc về thế gian)  
 
C15 Không chỉ tránh tìm kiếm của cải người khác mà thôi. 
Còn phải tránh tìm kiếm ngay cả những của cải vật chất mà 
bạn cho là của riêng bạn. (cầu nguyện: biết tìm kiếm lợi ích 
cho linh hồn bạn)  
 
C16 -17 Người giàu có chỉ có một vấn đề khó: Có quá nhiều 
lương thực. (cầu nguyện: xin Chúa cho nhìn thấy đói khát 
tâm linh của mình)  
 
C18 Bạn đừng bám vào của cải mình như ông ấy. Ông ta 
không hề để tâm đến việc chăm sóc người khác. (cầu 
nguyện: xin có lòng quảng đại và bác ái).  
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C19 Bạn đừng để cho địa vị giàu sang và an toàn của bạn ru 
ngủ mình. (cầu nguyện: xin được tỉnh mê, nhận ra những ru 
ngủ trần gian).  
 
C20 Dù có tất cả của cải thế gian bạn vẫn phải đối mặt vối 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: hình dung ra ngày bạn đối mặt 
với Chúa, bạn sẽ mang theo gì) 
 
C21 Hãy dùng của cải của bạn để phục vụ tha nhân. Hãy 
chăm lo đến người nghèo. Hãy làm giàu trong Nước Trời. 
(cầu nguyện: xin biết tích trữ kho tàng trên trời)  
 
Tuần/Ngày thứ 6  
 
Lc 12, 22-31 Chúa Giêsu đối diện với vấn đề khó khăn thật. 
Người đời lo lắng về các nhu cầu vật chất của họ. Khó mà 
tin tưởng Thiên Chúa trong các vấn đề cơ bản này, nhưng 
đó là ơn gọi của chúng ta trong Nước Trời. 
 
C22 Nếu bạn lo lắng quá độ, bạn sẽ bán đi phần Nước Trời 
của bạn cho lợi lộc vật chất. (cầu nguyện: tìm kiếm sự bình 
an nơi Chúa, xin Chúa giải thoát khỏi sự lo lắng quá độ) 
  
C23 Hãy đặt các giá trị của bạn cho đúng vị trí và hãy nhận 
rõ điều gì là ưu tiên. (cầu nguyện: nhận ra giá trị đích thực 
của mỗi công việc làm)  
 
C24 Hãy khám phá quyền năng Thiên Chúa trong cuộc sống. 
Đừng chỉ xét đến các tài nguyên riêng của mình. Thiên Chúa 
ở bên cạnh bạn và chăm lo đến các nhu cầu của bạn. (cầu 
nguyện: tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa). 
 
C25 Lo lắng thì giúp ích được gì cho bạn chứ? (cầu nguyện: 
xin được bình an)  
 
C26 Tất cả mọi sự dù lớn hoặc nhỏ, đều vượt khỏi quyền 
năng của bạn. (cầu nguyện: nhận ra sự bất lực của mình và 
tin vào Chúa) 
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C27 Các ân huệ của Thiên Chúa sẽ vượt xa những gì bạn có 
thể nhận được cho mình. (cầu nguyện: tạ ơn Chúa về những 
ân huệ Ngài ban) 
 
C28 Bạn không thấy là bạn quan trọng đối với Thiên Chúa 
như thế nào sao? (cầu nguyện: tạ ơn Chúa yêu thương bạn) 
 
C29 Đừng để sự lo lắng lớn lên trong bạn. Hãy tin vào Chúa. 
(cầu nguyện: trao phó cho Chúa, tin vào Chúa) 
 
C30 Bạn phải có một quyết định – đó là Chúa Giêsu sẽ là 
vua của bạn. (cầu nguyện: cám ơn Chúa vì bạn là con của 
Vua Trời) 
 
Ngày thứ Bảy  
 
Lc 21: 20-28 Sự yếu đuối hoàn toàn của loài người sẽ biểu lộ 
trong ngày sau hết khi mà ngay cả măt trời, mặt trăng và 
biển cả cũng không còn ở đúng vị trí cố định của chúng. Xét 
qua các dấu chỉ tối hậu này kết luận qua các đoạn Kinh 
Thánh nói về cảnh bất an của chúng ta và quyền năng của 
Thiên Chúa. 
 
C20 Năng khiếu nhân bản của bạn, dù có mãnh mẽ và đựơc 
bảo vệ kỹ đến đâu, sẽ đến lúc phải cùng tận. (cầu nguyện: 
nhận ra sự chóng qua ở đời này) 
 
C21 Không có gì có thể giữ cho bạn khỏi phải đối mặt với 
Thiên Chúa. (cầu nguyện: tin bạn sẽ đối mặt với Thiên Chúa 
ở đời sau). 
 
C22 Bạn sẽ phải trải qua những lúc thử thách. (cầu nguyện: 
sẵn sàng đón nhận và tin vào Chúa) 
 
C23 Thậm chí bạn sẽ ở vào vị thế rất dễ bị lay chuyển. (cầu 
nguyện: nhận ra sự cần thiết có Chúa). 
 
C24 Bạn sẽ bị các thế lực bên ngoài áp lực. (cầu nguyện: xin 
được bền đỗ và vững tin) 
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C25 Ngay cả các yếu tố vững vàng nhất của đời sống bạn 
cũng sẽ bị lay chuyển và đổ nhào. (cầu nguyện: nhận là 
Chúa là tảng đá chở che của bạn) 
 
C26 Bạn sẽ thấy nhiều người hoảng hốt, lo sợ. (cầu nguyện: 
tin vào Chúa). 
 
C27 Chỉ một mình Con Người còn tồn tại. (cầu nguyện: tin 
vào Chúa Giêsu, kêu cầu Danh Giêsu) 
 
C28 Bạn đừng để cho các dấu chỉ này làm lung lạc. Bạn đã 
luôn luôn chọn Chúa Giêsu. Ngay từ đầu bạn đã tìm kiếm 
Nước Trời trước nhất. Bạn đã lựa chọn đúng khi đặt sự an 
toàn của bạn vào quyền năng của Thiên Chúa. (cầu nguyện: 
tin tưởng, ngợi khen Chúa Giêsu là Chúa Cứu Độ của bạn). 
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 17: 
HÃY KỂ CHUYỆN VỀ BẠN 
 
CÂU CHUYỆN CỦA BẠN LÀ GÌ? 
 
Chỉ một mình bạn biết được những gì đã diễn ra trong tư 
tưởng và cảm giác của bạn vào lúc bạn nhận được kinh 
nghiệm hoán cải. Chỉ riêng bạn mới biết được các hy vọng 
và mơ ước của mình. Bạn biết được mình đã có những nỗ 
lực nào và đã thất bại ra sao. Bạn biết được những người đã 
giúp bạn tìm đến với Chúa. Đó là câu chuyện của bạn. 
 
KHI NÀO THÌ KỂ CHUYỆN CỦA BẠN? 
 
Bạn nên kể lại câu chuyện của mình bất kỳ lúc nào có ai 
muốn được nghe. Khi bạn nghĩ là câu chuyện của mình sẽ 
mời gọi một người nào đó tìm đến Chúa Giêsu, bạn hãy kể 
nó ra. Hãy kể lại phần nào thích hợp với trường hợp đó. Bạn 
sắp đặt cho câu chuyện kể thích hợp với những thính giả mà 
bạn đang muốn giúp đỡ. 
 
VÌ SAO NÊN KỂ CHUYỆN CỦA BẠN? 
 
Bạn không kể lại chuyện để vinh danh cho chính mình. Bạn 
đang làm chứng cho quyền năng của Thiên Chúa. Bạn kể 
chuyện để tôn vinh Thiên Chúa. Câu chuyện về hành động 
của Thiên Chúa bên trong bạn là cánh cửa qua đó Thiên 
Chúa sẽ tác động vào các người nghe bạn nói. (*** Kể 
chuyện về những gì Chúa đã làm cho bạn, về bạn đã được 
chữa lành ra sao, về bạn đã thay đổi những gì là cách tốt 
nhất để rao giảng và làm chứng cho Chúa. Người ta thích 
nghe những câu chuyện và dễ nhớ những câu chuyện hơn là 
giải thích về Chúa. Những câu chuyện là chứng từ sống và 
dễ đánh động người nghe). 
 
HÃY GIẢI THÍCH NHỮNG ĐIỀU TRƯỚC SAU 
 
Chuyện của bạn có một lúc trước và lúc sau. Trước khi Thiên 
Chúa đến với bạn, bạn là người như thế nào? Bây giờ bạn ra 
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sao? Người ta phải thấy được sự thay đổi, sự khác biệt và sự 
hoán cải của bạn. (*** Như bàn tay có 2 mặt: mu bàn tay 
thì đen đậm và sần sù và lòng bày tay thì trắng trẻo và nhẵn 
nhụi. Cuộc đời của bạn trước khi Chúa đến cũng vậy: đen 
tối, đau khổ, thất bạn, tội lỗi, chán nản... nhưng khi đích 
thực gặp gỡ Chúa, cuộc đời của bạn hôm nay trong sáng 
hơn, được chữa lành, giải thoát, được bình an, vui tươi...) 
 
Bạn luôn luôn có một cao điểm cho câu chuyện. “Thiên Chúa 
đã làm điều này cho tôi. Chúa cũng muốn làm điều này cho 
bạn nữa.” Chuyện của bạn phải mời gọi. Nó phải khuyến 
khích người ta bước đến với Thiên Chúa.  
BƯỚC ĐÓ LÀ GÌ ? 
 
Những người nghe bạn phải được mời gọi đến gặp gỡ Chúa 
Giêsu, cũng giống như An-Rê mời gọi Phêrô đến gặp đấng 
Messia (Ga1,41), hoặc như Philíp mời gọi Nathanen 
(Ga1,45). Sau này người Hy Lạp đã nói với Philíp, “Thưa 
anh, chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu” (Ga 12, 21). Câu 
chuyện của bạn phải mời họ gặp gỡ Chúa Giêsu. (*** Câu 
chuyện người phụ nữ Samari là một thí dụ điển hình. Bà 
chạy về kể lại cho người trong làng nghe về những gì Chúa 
Giêsu đã nói với bà, và câu chuyện của bà có tính cách mời 
gọi mọi người đến gặp Chúa Giêsu. Họ đã đến gặp Chúa 
Giêsu và đã tin vào Ngài). 
 
Đôi khi lời mời gọi của bạn sẽ tập trung vào việc đi dự một 
buổi họp cầu nguyện. Những lúc khác, câu chuyện của bạn 
chẳng cần một kết luận nào dứt khoát. (*** Bạn phải kiên 
trì trong lời mời gọi của bạn. Thông thường người ta sẽ 
không đáp lời mời gọi lần đầu tiên, nhưng nếu bạn tiếp tục 
mời gọi thì cơ hội họ sẽ đáp lời cao hơn).  
 
BẠN PHẢI BẮT ĐẦU RA SAO?  
 
Bạn đừng đứng trên một bục gỗ và bắt đầu kể chuyện. 
Cũng đừng giữ người khác lại và ép họ nghe bạn nói. Trước 
tiên bạn chỉ cần chia sẻ về những phấn đấu hằng ngày của 
đời sống con người. Phaolô nói ông đã trở nên mọi sự cho 
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mọi người ngõ hầu có thể cứu tất cả mọi người (1Cr 9, 22). 
(*** Bạn hãy đưa vào câu chuyện đối thoại thông thường 
hằng ngày những chứng từ của bạn. Những câu chuyện của 
bạn pha trộn những lời chứng cho Chúa, khiến người nghe 
không cảm thấy khó chịu). 
 
Bạn không thể cứu rỗi người khác từ bên trên, làm như bạn 
đã sắp đặt rồi. Bạn hãy chia sẻ các khó khăn, hy vọng và 
thảm kịch của người khác. Bằng những lời lẽ đơn sơ chân 
thành, bạn mang đến sự hy vọng và hướng dẫn giữa những 
thắc mắc và đau khổ của họ.  
 
TẤM GƯƠNG CỦA BẠN 
 
Trước hết, cuộc sống của bạn phải tiếp tục thay đổi, sau đó 
câu chuyện của bạn xem như có thể tin được. Người ta sẽ 
thấy là bạn thật sự đang đi theo một hướng mới. Lúc đầu có 
thể họ không hiểu được hướng mới đó. Về sau, họ sẽ nhận 
ra rằng một cái gì đó rất tốt đẹp và quan trọng đang xảy ra 
cho bạn. Lúc họ bắt đầu hỏi, bạn có thể chia sẻ với họ phần 
mà họ không thấy được, nguyên nhân bên trong của sự thay 
đổi. Bạn không cần phải kể ra hết mọi chi tiết. Hãy nói vắn 
tắt với họ bạn đã bắt đầu từ đâu, bạn đã được dẫn đưa đến 
đâu, và chuyện gì đã xảy ra. Câu chuyện đổi đời của bạn là 
như thế. (*** Ngoài việc làm chứng bằng lời kể chuyển, bạn 
cần làm chứng qua hạnh động. Người ta sẽ bị thu hút và có 
sự tò mò khi bạn có hành động khác hẳn lúc xưa, nhờ đó 
bạn sẽ có thêm cơ hội làm chứng cho Chúa). 
 
CÂU CHUYỆN CỦA BẠN SẼ CÓ QUYỀN NĂNG KHÔNG? 
 
Bạn sẽ không bất thần có được nhiều người đến gõ cửa bạn 
đâu. Bạn sẽ chẳng khuất phục được hết mọi người. Bạn sẽ 
trồng những hạt giống mà sau này sẽ mang lại mùa thu 
hoạch. (*** Có những hạt giống mà bạn gieo trồng nhưng 
người khác sẽ là thợ gặt. Bạn đừng nản lòng khi chẳng thấy 
hoa quả trước mắt. Khi bạn gieo giống, bạn hãy trao phó 
mọi sự cho Chúa lo liệu). 
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TÍNH CÁCH ĐỘC ĐÁO VỀ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN  
 
Người ta nghe rất nhiều câu chuyện. Những chuyện này 
thường là chuyện đời về thành công hoặc thất bại. Nghe 
một chuyện về quyền năng của Thiên Chúa thực sự khác 
hẳn. Vì quyền năng Thiên Chúa dành cho mọi người, nên 
câu chuyện của bạn là một chuyện độc đáo, bởi lẽ chính họ 
nữa, họ cũng được chia sẻ những phúc lành mà bạn nhận 
lãnh được. (*** Mỗi câu chuyện Chúa làm nơi mỗi người có 
tính cách khác nhau, bạn không nên nghĩ là câu chuyện của 
mình không có gì để kể lại, quyền năng hoán cải người ta là 
thuộc về Chúa, phần của bạn là nhận được thì phải công bố 
ra). 
 
NHỮNG GÌ ĐI TIẾP THEO SAU?  
 
Người nghe bạn phải đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa cách 
tự do. Bạn không thể cưỡng ép ai đích thân đổi đời của họ. 
Chỉ một mình Thiên Chúa lôi cuốn và mang lại sự quay 
hướng toàn diện này. Câu chuyện của bạn Chúa dùng để lần 
đầu đụng chạm đến họ. 
 
Hãy để cho người nghe được tự do, nhưng đồng thời cũng 
đề nghị giúp họ. Người đó có thể nêu lên điều mà câu 
nguyện của bạn đã tác động. Bất kỳ niềm ao ước nào lóe lên 
từ câu chuyện của bạn cũng cần được che chở và theo dõi 
suốt trong thời gian sau đó. (*** Nhiều lúc quá hăng say và 
nhiệt tình có người thúc ép người nghe phải dấn bước. Bạn 
phải nhạy cảm trong sự phản ứng của người nghe, nếu 
không việc làm của bạn có tác dụng nghịch lại).  
 
CÂU CHUYỆN ĐANG TIẾP DIỄN CỦA BẠN 
 
Phaolô đã có câu chuyện hoán cải đầu tiên của ông, nhưng 
cũng có những câu chuyện về sự can thiệp của Thiên Chúa 
trong suốt quãng đời của ông sau này. Theo thời gian qua, 
câu chuyện ban đầu của bạn sẽ cũ đi và xao lãng. Dẫu vậy, 
vào một số dịp nào đó, bạn sẽ kể lại cho người khác nghe 
kinh nghiệm đổi đời ban đầu của bạn.  
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Nếu bạn đang sống ngoài kinh nghiệm hoán cải ban đầu của 
bạn, bạn sẽ có nhiều câu chuyện về sự can thiệp của Thiên 
Chúa. Những câu chuyện này có tính cách quan trọng vì 
chúng là những chuyện về sự tăng trưởng và chứa đựng 
một sự giảng dạy sống động ngay cả đối với các thành viên 
đã trưởng thành của nhóm cầu nguyện. (*** Bạn không 
phải chỉ có một câu chuyện đổi đời ban đầu, bạn sẽ tiếp tục 
có những câu chuyện tiếp theo sau đó nữa). 
 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ CÁC CÂU CHUYỆN HÀNG NGÀY? 
 
Trong kinh nghiệm đổi đời của bạn, bạn quay về với Thiên 
Chúa như là nguồn sung mãn của bạn. Nếu bạn vẫn tiếp tục 
nhìn thấy Thiên Chúa như là nguồn an toàn của bạn, đời 
sống của bạn sẽ đầy dẫy những câu chuyện. Thiên Chúa 
luôn luôn giữ lời của Người. Đó là câu chuyện của bạn - 
Thiên Chúa giữ lời của Người bằng cách cung ứng cho 
những nhu cầu hằng ngày của bạn và hoàn thành những gì 
bạn mong ước. 
 
KHÔNG CÓ CHUYỆN KỂ , KHÔNG CÓ CHỨNG TỪ, 
KHÔNG CÓ QUYỀN NĂNG 
 
Nếu bạn không bám chặt vào Thiên Chúa, bạn sẽ chẳng có 
chuyện gì để kể. Không có chuyện kể, bạn sẽ chẳng có gì để 
làm chứng. Không làm chứng, bạn sẽ không thể mời gọi mọi 
người khác đến với quyền năng Thiên Chúa được. 
Nếu câu chuyện của bạn đã phai nhạt hoặc đến chỗ bế tắc, 
khi đó bạn hãy trở về với lòng sốt mến ban đầu của bạn. 
Hãy tìm đến những ai thường xuyên cảm nghiệm những câu 
chuyện của Thiên Chúa và chia sẻ trong quyền năng của họ.  

Chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô – thanhlinh.net 06/10/2006 trang 210 

 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 17: 
HÃY KỂ CHUYỆN VỀ BẠN 
 
Tuần/Ngày thứ 1 
 
Ga1,1-9 – Gioan Tẩy Giả làm chứng về ánh sáng sự thật 
đang đến trong thế gian. 
 
C1 Toàn bộ câu chuyện về Chúa Giêsu bắt đầu trong cõi 
vĩnh hằng, trước khi có thời gian. Bạn là một phần trong câu 
chuyện đó. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã cho bạn nằm 
trong chương trình của Ngài) 
 
C2 Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện với Chúa Cha. Bạn cũng 
được kêu gọi đi vào cùng một sự sống như vậy. (cầu 
nguyện: tin và cám ơn Chúa cho bạn được chia sẻ sự sống 
của Chúa)  
 
C3 Là Ngôi Lời Thiên Chúa, Chúa Giêsu luôn luôn là Đức 
Chúa của mọi tạo vật. Bạn hãy để Người làm Đức Chúa của 
bạn. (cầu nguyện: tuyên xưng đón nhận Chúa Giêsu là 
Chúa) 
  
C4 -5 Trong Chúa Giêsu, bạn được gọi vào sự sống và sự 
sáng của Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin đón nhận và sống 
trong ánh sáng) 
 
C6 Vì câu chuyện về Thiên Chúa và về sự tạo dựng có trước 
chúng ta. Gioan đã phải được sai đến để tường thuật câu 
chuyện. Nhiều việc đã xảy đến trước khi có bạn, đến nỗi bây 
giờ bạn phải cần đến chứng từ của Gioan về ánh sáng. (cầu 
nguyện: tin vào Lời Chúa) 
 
C7 Sứ điệp của ông tập trung vào Chúa Giêsu như là ánh 
sáng cho muôn dân. Qua câu chuyện của Gioan, bạn tìm 
thấy được ánh sáng ấy. (cầu nguyện: cám ơn ánh sáng cứu 
độ của Chúa) 
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C8-9 Câu chuyện của Gioan không tập trung vào con người 
ông ta. Bằng không điều đó sẽ là một sai lầm. Ông muốn 
bạn tìm kiếm Chúa Giêsu. (cầu nguyện: luôn hướng về Chúa 
Giêsu, quyên đi chính mình)  
 
Tuần/Ngày thứ 2 
 
Ga 10, 22-30 Chúa Giêsu kể câu chuyện của Người về sự 
sống của Người với Chúa Cha. Người mời gọi những ai nghe 
Người chia sẻ sự sống này. 
 
C22 “Trời vào mùa đông” tượng trưng cảnh đen tối và lạnh 
lẽo của cuộc sống bạn trong tình trạng thiếu vắng ngọn lửa 
Thần khí của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: nhận ra sự thiếu 
vắng, khao khát lửa Thánh Thần).  
 
C24 Bạn đừng bắt chước tính tò mò của người Do Thái. Sự 
hoang mang của họ phát xuất từ một thái độ tra hỏi vô 
nghĩa về thời buổi Đấng Messia đến, chứ không phải từ niềm 
khát vọng được có sự sống của Người. (cầu nguyện: tin và 
đón nhận câu chuyện của Chúa) 
 
C25 Chúa Giêsu đã nói và đã hành động. Bạn phải đón nhận 
câu chuyện của Người. (cầu nguyện: xin mạnh dạn nói về 
Chúa) 
 
C27 Chấp nhận một chứng từ có nghĩa là tâm hồn bạn nhìn 
thấy tiếng nói như quen thuộc. (cầu nguyện: nhận ra tiếng 
của Chúa và theo Chúa)  
 
C28 Tin vào lời quả quyết của Chúa Giêsu rằng Người là Đức 
Chúa của bạn là đặt bạn vào trong tay Người mãi mãi. (cầu 
nguyện: dâng hiến cuộc đời và xin thuộc về Chúa) 
 
C29 Nếu bạn ở trong tay Chúa Giêsu, bạn cũng ở trong tay 
Chúa Cha. Không Đấng nào, Chúa Giêsu hoặc Chúa Cha sẽ 
để cho bạn xa cách. (cầu nguyện: cám ơn sự gìn giữ của 
Chúa) 
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C30 Chúa Giêsu tái khẳng định chân lý đã được nêu lên từ 
đầu tin mừng “và Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Đây là lời Người 
đòi chủ quyền trên bạn. (cầu nguyện: tuyên xưng thuộc về 
Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 3 
 
Ga15, 26-27; Ga16,1-4 Thánh Thần giữ một vai trò quan 
trọng trong việc làm chứng cho Chúa Giêsu, và giúp bạn 
thuật lại câu chuyện của bạn. Người cũng sẽ hỗ trợ bạn 
trong bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể xảy ra.  
 
C26 Bạn không thể làm chứng cho tới khi nào bạn đón nhận 
Đấng Bào Chữa. Người là Đấng đầu tiên làm chứng về Chúa 
Giêsu. (cầu nguyện: khao khát được tràn đầy Thánh Thần) 
 
C27 Một khi bạn đã lãnh nhận Thánh Thần và Người đã mạc 
khải Chúa Giêsu cho bạn, khi đó cả bạn nữa cũng sẽ bắt đầu 
làm chứng. Chúa Giêsu cần đến tất cả các chứng nhân mà 
Người có thể có được. (cầu nguyện: xin là nhân chứng cho 
Chúa) 
 
C1 Một khi bạn bắt đầu thuật lại câu chuyện của bạn, nhiều 
việc xảy ra có thể làm lung lạc đức tin của bạn. (cầu 
nguyện: xin vững tin) 
 
C2 Bạn có thể bị hiểu lầm và bắt đầu mất đi một số bạn bè. 
Thậm chí bạn cũng có thể mất cả địa vị tiếng tăm của mình 
trong đời sống. (cầu nguyện: sẵn sàng chấp nhận và quyết 
tâm làm chứng cho Chúa) 
 
C3 Tại sao điều này lại xảy đến và vì sao người ta không thể 
nhìn thấy được điều bạn đang nói đến? Bạn đừng quên là 
nhiều người chưa biết Chúa Giêsu và cũng chưa biết Chúa 
Cha. (cầu nguyện: xin Thánh Thần tác động và hiện diện 
trong lời chứng của bạn) 
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C4 Điều đó chẳng làm bạn câm miệng. Bạn hãy ghi nhớ 
những lời này và hãy cứ tiếp tục nói. (cầu nguyện: xin tiếp 
tục làm chứng và đồng hành với Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 4 
 
Ga4, 27-30 và 39-42: Người phụ nữ Samaria làm chứng cho 
dân trong thành. Bài đọc này có một kết thúc vui vẻ.  
 
C27 Bạn hãy chú ý là Chúa Giêsu không để cho các phong 
tục thời ấy hạn chế việc rao giảng của Người. Người tự do 
trò chuyện với một phụ nữ Samaria. (cầu nguyện: xin mạnh 
dạn rao giảng cho người ngoại, ở ngoài khuôn viên nhà thờ) 
 
C28 Đừng thinh lặng về các kinh nghiệm của mình. Đừng 
chậm trễ. Hãy đi ngay về nhà và bắt đầu nói. (cầu nguyện: 
xin hãy làm ngay, đừng chậm trễ) 
 
C29a Bà hạn chế ca ngợi Chúa Giêsu vì bà vẫn còn vài thắc 
mắc. (cầu nguyện: đừng sợ khi bạn chưa hoàn toàn hiểu 
hết, tin vào Chúa) 
 
C29b Hãy giữ câu chuyện của bạn trong giới hạn các kinh 
nghiệm của chính mình. Bạn đừng sợ khi phải thú nhận rằng 
bạn vẫn còn một số câu hỏi. (cầu nguyện: Nhìn nhận sự giới 
hạn của mình, xin Chúa tiếp tục soi sáng)  
 
C30 Một số người sẽ đáp ứng lại sự nhiệt thành của bạn. 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa về những ai đón nhận câu 
chuyện của bạn) 
 
C39 Những lời của bạn mà thôi cũng sẽ thuyết phục được 
một số người. (cầu nguyện: Cám ơn Chúa dùng miệng lưỡi 
tầm thường của bạn) 
 
C40 Vì những lời của bạn mà một số người sẽ mời gọi Chúa 
Giêsu ở lại với họ. (cầu nguyện: xin Chúa đụng chạm đến 
tâm hồn người nghe bạn) 
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C41 Chính Chúa Giêsu sẽ nói họ và họ sẽ đến với Người. 
(cầu nguyện: Cám ơn Chúa đã làm việc qua bạn và song 
song với bạn)  
 
C42 Lúc đầu người ta sẽ tùy thuộc vào lời của bạn, nhưng 
về sau tự họ sẽ nhìn thấy Chúa. (cầu nguyện: cám ơn Chúa 
đã sử dụng bạn, xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 5 
CV26,1-23 +28 Phaolô được một cơ hội thuật lại câu chuyện 
hoán cải của ông như một phần của vụ xử án trước mặt vua 
Ác-ríp-pa. 
 
C1-3 Bạn hãy đặt câu chuyện của bạn trên nền tảng kinh 
nghiệm riêng bạn. (cầu nguyện: xin ghi nhớ những câu 
chuyện của bạn) 
 
C4-8 Điều bạn đang tin và làm chứng không đi ngược lại 
đức tin Công Giáo mà bạn đã được dạy cho từ thuở thơ ấu. 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa mời gọi bạn từ thuở thơ ấu) 
 
C9-11 Bạn cũng thế, có thể bạn đã có cảm tưởng đầu tiên 
không hay lắm đối với những người đã làm chứng với bạn về 
Thánh Thần. (cầu nguyện: nhớ lại và dùng điều đó để 
khuyến khích lòng tin của người mới)  
 
C12-15 Kinh nghiệm đổi đời đã làm thay đổi cách suy nghĩ 
của bạn. (cầu nguyện: cám ơn Chúa về sự thay đổi hôm 
nay) 
 
C16-18 Chúa Giêsu đích thân trao cho bạn một sứ vụ, vì sứ 
vụ đó mà bạn phải trải qua những thử thách. (cầu nguyện: 
tin tưởng và mạnh dạn đón nhận) 
 
C19-20 Bạn phải trung thành với viễn ảnh này vốn đưa bạn 
đến việc thuật lại câu chuyện của bạn. (cầu nguyện: luôn 
trung thành với kinh nghiệm hoán cải) 
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C21-23 Câu chuyện và sự giảng giải của bạn không mâu 
thuẫn với giáo lý truyền thống của Hội Thánh. (cầu nguyện: 
xin không làm ngược lại với tín lý hội thánh) 
 
C28 Bạn hãy chú ý đến ảnh hưởng đối với vua Ác-ríp-pa. 
(cầu nguyện: tin vào quyền năng tác động của Thánh Thần) 
 
Tuần/Ngày thứ 6 
 
Kh 1,1-20 Gioan giảng giải kinh nghiệm thị kiến của ông về 
Chúa Giêsu và sứ vụ của ông phải làm chứng. 
 
C1-2 Chúa Giêsu đưa bạn đến câu chuyện đổi đời của bạn, 
nhưng những người khác đã trợ giúp bạn. (cầu nguyện: 
nhận ra công việc Chúa làm qua anh chị em) 
 
C3-4 Bạn phải tường thuật điều bạn tai nghe mắt thấy. Đây 
là ân huệ mà bạn mang đến cho những người nghe bạn. 
(cầu nguyện: hứa với Chúa sẽ tường thuật lại) 
 
C4-5 Bạn không nói để nhân danh chính mình. Quyền năng 
trong câu chuyện của bạn phát xuất từ Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: luôn biết nhân danh Chúa) 
 
C7-8 Câu chuyện của bạn dẫn đưa họ đến Chúa Giêsu. (cầu 
nguyện: xin cho bạn và người nghe hướng đến Chúa Giêsu)  
 
C9 Bạn sẽ chịu những gian truân thử thách vì đã làm chứng. 
(cầu nguyện: vui mừng và quyết tâm)  
 
C10-16 Kinh nghiệm thần bí của Gioan là một ân huệ toàn 
diện, gồm sự xuất thần, tiếng được nghe và sự hiện diện 
của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: ao ước có được kinh nghiệm 
như vậy)  
 
C17 Các kinh nghiệm của bạn không cần phải mãnh liệt đến 
thế, trước khi bạn nói lên câu chuyện của mình. (cầu 
nguyện: cám ơn và vui lòng với công việc của Chúa dành 
cho bạn) 
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C18 Bạn hãy chú ý là các kinh nghiệm đã không làm điều gì 
có hại cho Gioan. Ông có một nhiệm vụ phải thi hành. Bạn 
cũng có như ông. (cầu nguyện: cám ơn Chúa cho bạn cơ hội 
thi hành nhiệm vụ) 
 
C19 Nhiệm vụ của bạn cũng như của Gioan. Hãy thuật lại 
các kinh nghiệm của bạn. (cầu nguyện: xin thuật lại kinh 
nghiệm của mình) 
 
Tuần/Ngày thứ 7 
 
Kh 11, 4-13 Câu chuyện hai người làm chứng tượng trưng 
cho sự rao giảng của Hội Thánh, sự đối nghịch của thế gian 
và chiến thắng cuối cùng. 
 
C4 Các cây ôliu là những môn đệ làm chứng. Các trụ đèn 
tượng tương cho các cộng đoàn Kitô hữu. Bạn phải làm 
chứng cùng với những người khác và phải bén rễ trong một 
cộng đoàn Kitô hữu. (cầu nguyện: xin hiệp nhất và cùng 
sánh vai với anh em khác) 
 
C5 Thiên Chúa sẽ chẳng để ai làm hại bạn cho tới khi công 
việc của bạn hoàn tất. (cầu nguyện: tin vào sự bảo vệ và 
quyền năng của Chúa) 
 
C6 Bạn sẽ có quyền năng đặc biệt. Những quyền năng này 
không nhằm lợi ích của riêng bạn, nhưng để cho người ta 
được lắng nghe sứ điệp của bạn. (cầu nguyện: xin biết xử 
dụng những quyền năng Chúa ban) 
 
C7 Bạn chỉ chết đi sau khi đã hoàn tất việc làm chứng. (cầu 
nguyện: tạ ơn Chúa cho hoàn thành sứ vụ) 
 
C8-9 Trong một thời gian nào đó, Thiên Chúa có thể để cho 
bạn chịu nhục nhã cách đặc biệt. (cầu nguyện: xin được 
bình an và vui tươi được chịu sỉ nhục vì Chúa) 
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C10 Thế gian là kẻ thù của sứ điệp Thiên Chúa, sẽ khuây 
khỏa khi tiếng nói của bạn bị bóp nghẹt. (cầu nguyện: tin 
tưởng và ngợi khen chương trình của Chúa)  
 
C11 Nhưng Thiên Chúa không bị hết thời. Các dấu chỉ đặc 
biệt của Người sẽ đi theo việc của bạn ngay cả sua khi bạn 
chết đi. (cầu nguyện: cám ơn Chúa đã không để mọi sự qua 
đi vô nghĩa)  
 
C12 Khi chứng từ của bạn nơi trần gian đã hoàn tất, Thiên 
Chúa sẽ cất nhấc bạn về trời. (cầu nguyện: ngợi khen, cám 
ơn Chúa)  
 
C13 Các thử thách đặc biệt sẽ dẫn đưa một số người nghe 
chú ý đến sứ điệp của bạn thậm chí cả sau khi bạn ra đi. 
(cầu nguyện: biết ca ngợi Chúa giữa lúc thử thách)  
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 ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ BÀI 18: 
HÃY SỬ DỤNG CÁC ĐẶC SỦNG CỦA BẠN 
 
BƯỚC BẮT ĐẦU SAU CÙNG 
 
Sách này đã giải thích nhiều hành động khởi đầu của Thiên 
Chúa (và sự cộng tác của riêng bạn) mà những hành động 
này đã làm thành nền tảng của Canh Tân Đặc Sủng. Phần 
cuối “giai đoạn bắt đầu” xảy đến khi bạn khởi sự phục vụ 
người khác qua các ân huệ đặc sủng.  
 
Đến lúc này, bạn đã bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ, được chữa 
lành, được giải thoát khỏi sự ràng buộc và ổn định trật tự 
cuộc sống của bạn. Thậm chí bạn cũng đã kể lại câu chuyện 
của bạn để làm chứng cho Thiên Chúa. Bây giờ là đến bước 
cuối trong đức tin là sử dụng các đặc sủng của bạn. (*** 
Các đặc sủng được ban cho bạn là để phục vụ các chi thể 
của Chúa Kitô. Chỉ có đặc sủng cầu nguyện tiếng lạ là đề 
xây dựng cho chính bạn. Nếu bạn chưa có đặc sủng, bạn 
cần phải khao khát và cầu xin. Nếu bạn đã có, bạn phải 
mạnh dạn sử dụng để phục vụ). 
 
KINH NGHIỆM TÔN GIÁO VÀ CÁC ĐẶC SỦNG 
 
 Đặc sủng của bạn đích thực là kinh nghiệm tâm linh 
của bạn với một bước nữa được thêm vào. Qua các đặc 
sủng, Thiên Chúa chạm đến bạn vì lợi ích của các người 
khác. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên đỉnh núi, Người cảm 
nghiệm được Chúa Cha, khi Người đi xuống với dân chúng, 
Người chữa lành, giảng dạy và tha thứ. Đây là các đặc sủng 
của Người. Cả hai cùng đi chung với nhau. Chúa Giêsu giảng 
giải sứ vụ đặc sủng của Người đã phát xuất từ các kinh 
nghiệm tâm linh của Người ra sao.  
“Ta nói thật với các ngươi, Con Người không thể tự mình 
làm điều gì mà chỉ có thể làm điều Người đã trông thấy Cha 
làm”(Gioan 5:19) 
 
HAI SỨC MẠNH CON NGƯỜI (HAI ĐIỀU LẦM LẪN) 
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Bạn đừng lầm lẫn rằng các đặc sủng chỉ là những quyền 
năng của con người hiện đang được sử dụng để làm công 
việc của Thiên Chúa. Các đặc sủng là những quyền năng của 
Thiên Chúa. Tuy nhiên bạn cũng đừng mắc phải lỗi lầm 
ngược lại mà nghĩ rằng bạn phải từ bỏ các năng lực con 
người của bạn. Nếu các năng khiếu tự nhiên đã đưa vào 
nghề nghiệp giáo dục, y tế hoặc hành chánh, thì các đặc 
sủng của bạn có thể cũng thuộc các lãnh vực như thế. Công 
việc của Thiên Chúa có một kế hoạch tương quan. Khám 
phá và sử dụng các năng khiếu con người của bạn là sự 
chuẩn bị để sử dụng đặc sủng của bạn. 
 
VAI TRÒ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC 
 
 Ba nhóm người có đặc sủng sẽ giúp bạn sử dụng ân 
huệ của mình. 
 
(1) Những Nhân Vật Trong Kinh Thánh 
 Trong sách Dân số (chương 13-14). Môisen sai mười 
hai người đi dọ thám Đất  
Hứa. Những người này thám sát miền đất mới để những 
người khác có thể theo chân họ. Kinh Thánh đầy dẫy những 
người đã dò tìm trong thế giới đặc sủng. Bạn cần phải quen 
thuộc với các nhân vật này trong Kinh Thánh vì các câu 
chuyện về họ cho ta những hình ảnh rõ ràng về hoạt động 
của Thiên Chúa. 
 
(2) Những Người Thánh Thiện 
 Hội Thánh có một truyền thống dài 2000 năm chứa 
đựng các truyện về hàng trăm những vị thánh thiện có đặc 
sủng. Do bởi các Thánh này, Hội Thánh luôn luôn vẫn còn 
mở rộng cho sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa qua các 
ân huệ của Người. Bạn hãy đọc đời sống các vị Thánh. 
 
(3) Các Chứng Nhân Đang Sống 
 Những người còn sống mà đang sử dụng ân huệ của 
Thiên Chúa cũng có tính cách quan trọng như thế. Nếu 
muốn xử dụng các đặc sủng của bạn, bạn hãy gần gũi các 
người này và học hỏi những gì bạn có thể. 
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XỬ DỤNG CÁC ĐẶC SỦNG CỦA BẠN NƠI NÀO 
 
a)  Trong một buổi họp cầu nguyện 
Toàn thể thời gian và cấu trúc của buổi nhóm họp cầu 
nguyện mời gọi các đặc sủng được sử dụng. Bạn hãy đọc 
1Cr, 14-26 để nhận rõ các đặc sủng cần phải được dùng 
trong buổi họp như thế nào. (*** Họp nhóm là nơi để bạn 
thực hành các đặc sủng trong thời gian đầu còn mới lạ. 
Những đặc sủng như cầu nguyện tiếng lạ, ơn tiên tri, ơn trí 
tri và chữa lành luôn thường xuyên được xử dụng trong buổi 
họp). 
 
b)  Bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi nào 
Bạn sẽ chẳng bao giờ “xử dụng đặc sủng của mình” nếu bạn 
giới hạn ân huệ của mình trong buổi họp cầu nguyện. Buổi 
họp phải củng cố ân huệ của bạn và khuyến khích đặc sủng 
của bạn. Tự nó đặc sủng phải được sử dụng ở bất kỳ nơi 
nào và trong bất cứ lúc nào. (*** Bạn cần thường xuyên xử 
dụng các đặc sủng trong đời sống hằng ngày, không chỉ giới 
hạn trong các buổi họp nhóm. Thế nhưng bạn phải có sự 
khôn ngoan khi sử dụng các đặc sủng với người chưa hiểu 
biết về các đặc sủng. Chính bạn sẽ là người ngạc nhiên 
trước những kỳ công Chúa làm qua các đặc sủng của bạn. 
Thí dụ, qua lời cầu nguyện chữa lành của bạn, một người 
được khỏi bệnh mà y học đã bó tay).  
 
HỌC HỎI CÁC ĐẶC SỦNG CỦA BẠN 
 Bạn sẽ không sử dụng đặc sủng của bạn được trừ phi 
bạn học hỏi. “Học” không có nghĩa là cố nhớ lấy các danh 
sách đặc sủng khác nhau (như trong 1Cr 12, 7-11). (*** 
Bạn đã học các lớp giáo lý để được rửa tội, thêm sức. Học 
hỏi ở đây không có nghĩa là dùng trí khôn con người để 
phân tích, để rồi đoạt lấy các đặc sủng. Bạn cần học để hiểu 
Chúa làm việc như thế nào qua các đặc sủng, khi nào thì sử 
dụng các đặc sủng và làm cách nào để đầu phục cho việc 
lãnh nhận các đặc sủng).  
Việc “Học” bày có ba phần: 
1. Nhận thức được các hành động của Thiên Chúa 
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2. Phó mình cho các hành động của Thiên Chúa 
3. Lớn lên trong ân huệ của bạn 
 
1) Nhận thức được hành động của Thiên Chúa 
Hành động của Thiên Chúa thì độc nhất đối với bạn nhưng 
lại cũng giống với những gì Người thực hiện nơi người khác. 
Không một người nào khác có các đặc sủng của bạn, vì thế 
bạn không thể (mà cũng không nên) bắt chước một người 
nào khác. Tuy nhiên, trong khi cảm nghiệm các ân huệ bên 
trong của Thiên Chúa, bạn phải có thể nhận thấy được công 
việc của Người nơi bạn cũng giống như nơi người khác. 
 
2) Phó mình cho hành dộng của Thiên Chúa 
Những câu hỏi thông thường đối với những người mới bắt 
đầu là “Có phải đúng là tôi đây không?”, và “có phải tôi 
đang dựng lên câu chuyện này không?”. Vì Thánh Thần sử 
dụng óc tưởng tượng và trí nhớ của bạn, bạn có thể dễ bị 
hoang mang. Đừng để sự hoang mang chặn đứng bạn lại. 
Hãy nói và hành động theo sự thúc đẩy của Thánh Thần bên 
trong. Chỉ khi đó bạn mới có thể nhận thấy là có phải Thánh 
Thần đang thúc đẩy bạn hay không. (*** Để đầu phục cho 
việc lãnh nhận các đặc sủng, bạn cần đến 2 điều: đức tin và 
đơn sơ. Bạn cần tin là các đặc sủng đến từ Thiên Chúa và 
Chúa sử dụng bạn qua các đặc sủng. Bạn phải đơn sơ không 
thách thức Chúa, nếu không bạn sẽ trở thành một Tôma. Dĩ 
nhiên, Chúa có thể làm cho bạn như đã làm cho Tôma).  
 
3) Lớn lên trong ân huệ của bạn 
Phó mình cho Thánh Thần giúp bạn đi từ các đặc sủng rời 
rạc và yếu ớt đến các ân huệ thiêng liêng thường xuyên và 
dũng mãnh. Điều này chỉ xảy đến cho bạn nếu bạn sử dụng 
đều đặn ân huệ của bạn để phục vụ. (*** Thiên Chúa không 
cho các đặc sủng rồi lại lấy đi, thế nhưng nếu bạn không sử 
dụng các đặc sủng thì các đặc sủng ấy sẽ chết đi nơi bạn. 
Nếu đức tin không có việc làm là đức tin chết, thì đặc sủng 
không được sử dụng, đặc sủng cũng sẽ chết). 
 
MỤC ĐÍCH ĐẶC SỦNG CỦA BẠN 
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 Con người cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa và cần 
phải biết Thiên Chúa quan tâm đến họ. 
Đặc sủng của bạn đáp ứng cả hai nhu cầu đó. Ngoài việc 
nhận được trợ giúp do đặc sủng của bạn, người ta nhận 
được rằng ơn trợ giúp đến trực tiếp từ Thiên Chúa, theo 
phương thức của đặc sủng. 
Mọi đặc sủng có khả năng độc đáo này là: Khôi phục đức tin 
của người ta vào một Thiên Chúa đang can thiệp. (*** Đôi 
khi, người ta có đức tin có thể trước hết qua việc được Chúa 
đụng chạm đến trái tim, được Chúa chữa lành... Không lạ gì 
các thánh lễ chữa lành có sức thu hút đông đảo người đến 
tham dự, kể cả người chưa là Kitô hữu. Thiên Chúa tỏ lộ tình 
yêu của Ngài qua các đặc sủng). 
 
ĐỪNG ĐỂ ĐẶC SỦNG CỦA BẠN BỊ CHẾT ĐI 
Bạn có thể đi nhanh trên con đường của Thánh Thần trong 
khi thực hành các đặc sủng của mình cách dồi dào. Tuy 
nhiên bạn cũng có thể để cho ngọn lửa đặc sủng của mình 
tắt lịm. Thậm chí bạn cũng có thể mất đi niềm tin vào các 
dấu chỉ thiêng liêng đó. Bí quyết đưa đến sự lớn lên trong 
đặc sủng dường như hệ tại việc ở với một nhóm sử dụng 
đặc sủng.  
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 PHẦN KINH THÁNH THỰC HÀNH BÀI 18: 
HÃY XỬ DỤNG CÁC ĐẶC SỦNG CỦA BẠN 
 
Tuần/Ngày thứ 1 
Mt14,22-33: Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi; đi trên mặt 
nước và mời gọi Phêrô chia sẻ ân huệ này. 
 
C22-23 Trước khi sử dụng các đặc sủng, bạn phải dành một 
số thời gian dành riêng cho việc cảm nghiệm về Chúa Cha. 
(cầu nguyện: hướng về Cha, cám ơn Cha)  
 
C24 Con thuyền bị sóng gió tượng trưng các kinh nghiệm 
hỗn loạn của bạn. (cầu nguyện: luôn được tập trung và tin 
tưởng vào Chúa trong lúc khó khăn) 
 
C25 Chúa Giêsu không bao giờ ở xa bạn. Người không bị 
thời gian và không gian hạn chế . (cầu nguyện: tạ on Chúa 
luôn ở gần và ở trong bạn)  
 
C26 Lúc đầu có thể bạn không nhận ra sự hiện diện của 
Người. (cầu nguyện: xin lỗi Chúa vì những lúc đã không 
nhận ra Chúa, hay quên Chúa) 
 
C27 Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra cho tới khi bạn được chắc 
chắn đó là Người. (cầu nguyện: cám ơn Chúa và xin nhận ra 
sự hiện diện của Chúa) 
 
C28 Trong khi bạn chắc chắn là Chúa Giêsu đang đến, hãy 
trở nên can đảm và dũng mãnh. (cầu nguyện: xin được 
mạnh mẽ và xác tín vào Chúa) 
 
C29 Khi bạn nghe Chúa Giêsu nói, bạn hãy bước đi với 
Người. (cầu nguyện: tin vào Lời Chúa và làm theo Lời Ngài) 
 
C30 Đừng để cho sự sợ hãi cướp đi các đặc sủng khỏi lòng 
bạn. (cầu nguyện: tin vào sự bảo vệ và che chở của Chúa) 
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C31 Ngay cả trong sự yếu đuối của bạn, Chúa Giêsu sẽ đến 
gần gũi hơn. (cầu nguyện: cám ơn Chúa luôn nâng đỡ trong 
những lúc yếu đuối, sa ngã)  
 
C32-33 Ân huệ trọn vẹn của Chúa Giêsu luôn đưa đến kết 
quả là sự bình an. Việc sử dụng các đặc sủng của bạn sẽ 
đem thêm đức tin đến cho bạn. (cầu nguyện: tin tưởng và 
mạnh dạn xử dụn các đặc sủng).  
 
Tuần/Ngày thứ 2 
 
Ga5,16-23 Chúa Giêsu giải thích rằng các việc của Người 
phát xuất từ những kinh nghiệm tâm linh của Người về Cha 
trên trời. Người không làm điều gì tự mình. 
 
C16 Đặc sủng của bạn là việc Chúa Cha luôn luôn hoạt động 
giữa dân người. (cầu nguyện: ngợi khen Cha, cám ơn Cha 
luôn hoạt động giữa chúng ta) 
 
C17 Bạn hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đừng làm việc một 
mình. Nhưng hãy luôn luôn làm với Chúa Cha. (cầu nguyện: 
mời Cha hiện diện và đến trong mọi việc làm)  
 
C18 Nhiều người sẽ không tin lời quả quyết của bạn rằng 
bạn đang làm việc với Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin bền 
vững và tiếp tục bước đi) 
 
C19 Bạn phải nhìn nhận sự bất lực của bạn và sự lệ thuộc 
vào Chúa Cha. (cầu nguyện: nhìn nhận sự bất lực, bất toàn 
của mình, xin cậy dựa vào Cha) 
 
C20 Chúa Cha sẽ trung tín với bạn. (cầu nguyện: cám ơn sự 
trung thành của Cha) 
 
C21 Nhờ các đặc sủng, bạn chia sẻ thừa tác vụ bạn phát sự 
sống của Chúa Giêsu. (cầu nguyện: cám ơn Chúa Giêsu) 
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C22 Các đặc sủng của bạn phải luôn ở dưới quyền của Chúa 
Giêsu và Hội Thánh của Người. (cầu nguyện: luôn kết hợp 
với Chúa và vâng phục hội thánh). 
 
C23 Đặc sủng của bạn phải luôn luôn dẫn đến vinh quang 
của Chúa Giêsu, chứ không phải vinh danh của riêng bạn. 
(cầu nguyện: luôn dành vinh quang về Thiên Chúa) 
 
Tuần/Ngày thứ 3 
 
Rm 12, 1-8: Phaolô giảng giải về thái độ bạn phải có và kể 
ra một số các đặc sủng. 
 
C1 Đặc sủng đích thực là một sự đầu phục các quyền năng 
của bạn cho Thiên Chúa. Sự đầu phục này là sự thờ phượng 
thiêng liêng. (cầu nguyện: xin hoàn toàn đầu phục con 
người cho Chúa). 
 
C2 Sự đầu phục của bạn bắt đầu với việc đổi mới bản thân 
và sự soi sáng về ý muốn của Thiên Chúa. (cầu nguyện: xin 
Chúa giúp đổi mới để nên giống Chúa mỗi ngày) 
 
C3 Bước kế tiếp là được soi sáng về chính bạn và các tài 
năng của bạn. (cầu nguyện: xin dâng hiến các tài năng bản 
thân để phục vụ cho Chúa) 
 
C4-5 Các tài năng của bạn khác với của người khác. Các ân 
huệ của các bạn phải ăn khớp với nhau và làm thành thân 
thể Đức Kitô. (cầu nguyện: nhìn ra những ưu điểm nơi mình 
và biết dùng ưu điểm đó để phục vụ  thân thể Chúa) 
 
C6 Ân huệ của bạn tùy thuộc vào lòng đại lượng của Thiên 
Chúa. (cầu nguyện: cám ơn Chúa vì mọi sự là do tình 
thương Chúa ban) 
 
C7-8 Cho dù ân huệ của bạn là gì, hãy cứ sử dụng nó. Vì 
bạn đã nhận lãnh ân huệ cách nhưng không, hãy cho đi 
cách nhưng không, quảng đại và trọn vẹn. (cầu nguyện: xin 
luôn biết phục vụ một cách vô vị lợi) 
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Tuần/Ngày thứ 4 
Eph 4, 7-16: Phaolô liên hệ việc Chúa Giêsu về trời với việc 
đổ tràn các đặc sủng và chỉ dẫn bạn về thái độ phải có đối 
với các đặc sủng này. 
 
C7 Bạn đừng nghi ngờ việc bạn có một đặc sủng nào đó vì 
lẽ “mỗi người chúng ta đều đã được lãnh nhận”. (cầu 
nguyện: Tạ ơn Chúa về đặc sủng Chúa ban)  
 
C8 Khi Chúa Giêsu lên trời, Người để tuôn tràn ân huệ của 
Người xuống cho bạn. Ân huệ của bạn giúp hoàn thành việc 
Chúa Giêsu về trời đi vào quyền làm Chúa của Người. (cầu 
nguyện: ngợi khen Chúa Giêsu là Chúa)  
 
C9-10 Vinh quang của Chúa Giêsu không phải chỉ dành riêng 
cho Người. Người chia sẻ các quyền năng của Người cho 
bạn. (cầu nguyện: cám ơn tình thương của Chúa Giêsu)  
 
C11 Các đặc sủng là những phương thế vững bền và liên tục 
giúp bạn phục vụ. (cầu nguyện: xin sẵn sàng phục vụ)  
 
C12 Hãy sử dụng ân huệ của bạn để xây dựng Hội Thánh 
vững mạnh. (cầu nguyện: sẵn sàng dùng các đặc sủng để 
phục vụ giáo hội) 
 
C14 Bạn đừng do dự đối với các đặc sủng. Đặc sủng là 
những quyền năng của Chúa Giêsu được trao bạn cho bạn 
để đem lại Nước Trời cho người khác. (cầu nguyện: mau 
mắn và mạnh dạn sử dụng các đặc sủng) 
 
C15-16 Nếu bạn sử dụng đặc sủng của mình, mọi người sẽ 
lớn mạnh và hoạt động cách thích hợp. Bạn sẽ hỗ trợ người 
khác và được họ hỗ trợ. (cầu nguyện: luôn hiệp nhất cộng 
tác làm việc với mọi người)  
 
Tuần/Ngày thứ 5 
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1Cr 12, 1-11: Phaolô giảng giải về sự tương quan giữa 
Thánh Thần và Chúa Giêsu với cách thức Thánh Thần được 
biểu lộ nơi các tín hữu. Đây là bản liệt kê cổ điển các đặc 
sủng. 
 
C1 Phaolô muốn bạn biết rõ về các ân huệ thiêng liêng. (cầu 
nguyện: nhận ra tầm quan trọng của sự hiểu biết về đặc 
sủng) 
 
C2 Các đặc sủng của bạn phát xuất từ Chúa Giêsu hoặc từ 
Thần khí của Người chứ không phải chỉ là những thúc giục 
bên trong của bạn. (cầu nguyện: tin và đón nhận các đặc 
sủng Chúa ban)  
 
C3 Chúng phải dẫn đến Chúa Giêsu. Bạn có thế nói “Giêsu là 
Đức Chúa” bằng môi miệng nhưng Chúa Giêsu chỉ có thể 
thành Chúa của bạn nhờ Thánh Thần mà thôi. (cầu nguyện: 
cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp đỡ bạn) 
 
C4-6 Các đặc sủng của bạn là một biểu lộ của Thiên Chúa 
Ba Ngôi. (cầu nguyện: tin và cám ơn Thiên Chúa Ba Ngôi về 
sự tỏ lộ quyền năng của Chúa)  
 
C7 Bạn có một số đặc sủng nào đó. Đó không phải để bạn 
sử dụng một cách ích kỷ nhưng là để phục vụ lợi ích chung. 
(cầu nguyện: xin sử dụng đặc sủng với lòng tri ân Thiên 
Chúa) 
 
C8 Có thể là bạn có những ân huệ trí tuệ giảng giải các chân 
lý của Thiên Chúa hoặc để đem lại lời khuyên bảo thực tiễn. 
(cầu nguyện: cám ơn Chúa những tài năng về thân xác) 
 
C9 Bạn có thể dời chuyển núi non bằng đức tin hoặc giúp 
người khác được lành bệnh. (cầu nguyện: tin mạnh mẽ)  
 
C10 Hoặc bạn có thể thực hiện những việc chữa lành gây 
kinh ngạc như một phép lạ, hoặc nói tiên tri, nói tiếng lạ rồi 
giải thích các tiếng lạ đó. Bạn có thể biện phân được thần 
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khí nào đang tác động. (cầu nguyện: ngợi khen, cám ơn 
Chúa về các đặc sủng)  
 
C11 Bất cứ ân huệ nào bạn nhận được cũng đã được trao 
ban cho bạn, không phải vì bạn xứng đáng được lãnh nhận, 
nhưng là do Thần khí tự do chọn bạn. (cầu nguyện: luôn 
luôn tạ ơn và tri ân Chúa).  
 
Tuần/Ngày thứ 6 
 
1Cr 14, 1-6: Phaolô giải thích về sự liên hệ giữa các ơn nói 
tiên tri, nói tiếng lạ và giải thích các tiếng lạ đó.  
 
C1 Đức ái là mục đích của bạn, nhưng bạn cũng phải khao 
khát các đặc sủng, đặc biệt là ơn nói tiên tri. (cầu nguyện: 
ao ước được lãnh nhận) 
 
C2 Ơn nói tiếng lạ không phải dùng để thông đạt ý tưởng 
giữa con người. Ơn nói tiếng lạ của bạn dùng để nói với 
Thiên Chúa. Bạn đừng mong đợi người khác hiểu mình khi 
bạn nói tiếng lạ. (cầu nguyện: xin Chúa lấy đi những nghi 
ngờ và tin vào ơn tiếng lạ)  
 
C3a Khi nói tiên tri, bạn nói với những người đang nhóm 
họp. (cầu nguyện: cám ơn Chúa về ơn tiên tri) 
 
C3b Bằng cách nói tiên tri, bạn củng cố sức mạnh của người 
nghe và khuyến khích họ tiếp tục tin tưởng. Qua ân huệ của 
bạn, họ sẽ có cảm nghiệm được sự an ủi của Thiên Chúa. 
(cầu nguyện: luôn sẵn sàng để sử dụng ơn tiên tri)  
 
C4 Khi nói tiếng lạ, bạn củng cố đời sống thiêng liêng của 
chính mình. Khi nói tiên tri, bạn củng cố mọi người trong Hội 
Thánh. (cầu nguyện: cám ơn Chúa về ơn tiếng lạ và tiên tri) 
 
C5 Việc bạn làm được tăng sức bởi cầu nguyện trong tiếng 
lạ là điều quan trọng. Tuy nhiên, bạn phải tiến xa hơn ân 
huệ ban đầu đó và nói tiên tri cho những người khác. (cầu 
nguyện: xin được tăng trưởng trong các đặc sủng) 
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C6 Bạn làm việc đó nếu sau khi nói tiếng lạ, bạn nói tiếng 
mẹ đẻ những lời Thiên Chúa ban cho bạn. (cầu nguyện: cám 
ơn Chúa ban ngôn ngữ thiêng liêng và ngôn ngữ con người) 
 
Tuần/Ngày thứ 7 
 
1Cr 14, 26-33: Phaolô đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng về những 
gì phải diễn ra tại một nhóm họp cầu nguyện. 
 
C26a Bạn phải đến buổi họp trong trạng thái chuẩn bị và 
năng động. (cầu nguyện: sẵn sàng đóng góp các ân huệ của 
bạn) 
 
C26b Hoạt động của bạn thường sẽ rơi vào một thể loại nào 
đó. Bạn có đọc một bài thánh vịnh, hoặc ban một giáo huấn, 
Thiên Chúa có thể soi sáng bạn bằng một lời mạc khải. Có 
thể bạn sẽ nói tiếng lạ và giải thích. (cầu nguyện: cám ơn 
đặc sủng, ân huệ Chúa ban cho bạn)  
 
C26c Bạn phải nhớ các mục đích của buổi nhóm họp chứ 
không để mình bị mất hút trong các đặc sủng của bạn. (cầu 
nguyện: luôn biết nhớ và cám ơn Người ban đặc sủng) 
 
C27 Bạn không nên chỉ đứng dậy rồi nói tiếng lạ ngay. Sau 
khi nói tiếng lạ, hãy để cho người nào đó nói bằng tiếng 
thường. (cầu nguyện: biết chờ đợi và làm trong trật tự)  
 
C28 Nếu không có ai nói bằng tiếng thường để giải thích, 
bạn phải nói với Thiên Chúa bằng tiếng lạ cách riêng tư và 
yên tịnh. (cầu nguyện: xin Chúa ban cho chính mình được 
ơn giải thích tiếng lạ)  
 
C29 Một số người sẽ nói tiên tri. Bạn và những người khác 
phải biện phân. Lời tiên tri đó dành cho tôi? Hay cho một ai 
khác? Đó có đúng là lời của Đức Chúa không? (cầu nguyện: 
xin có ơn biện phân thần khí mạnh mẽ)  
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C30 Có thể một người nào đó sẽ có một lời tiên tri ngoạn 
mục, nói ra ý muốn của Thiên Chúa đối với một cá nhân 
hoặc cho cả nhóm. Lần nữa, bạn cũng phải biện phân. (cầu 
nguyện: xin được luôn nhạy bén biện phân các đặc sủng) 
 
C31 Đừng để chỉ những người có ơn tiên tri mạnh mẽ mới 
có tiếng nói. Các người mới có ơn tiên tri cũng có lời nào đó 
giúp đỡ và khích lệ. (cầu nguyện: luôn biết khích lệ mọi 
người đón nhận và sử dụng các đặc sủng)  
 
C32 Vì Thánh Thần không lấy đi ý chí tự do của con người, 
bạn có thể dễ dàng tuân theo các điều lệ này. (cầu nguyện: 
luôn biết tự chủ và khôn ngoan làm mọi việc đúng thời đúng 
lúc). 
 
C33 Tuân theo các điều lệ này để cho buổi họp diễn ra trong 
bình an. (cầu nguyện: luôn biết đem lại sự bình an cho buổi 
bọp) 
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