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❖ Lịch sử cứu độ được mạc khải qua Đức Giêsu 

trong thời kỳ viên mãn

❖ Thiên Chúa đến ở giữa thế gian để nhân loại có 

thể nhận ra và biết Thiên Chúa

❖ Để con người được hưởng sự liên hệ mật thiết 

với Thiên Chúa và biết Thánh Ý Chúa



❖ Đức Giêsu đến để mạc khải tình yêu Thiên Chúa 

qua sứ mệnh của Ngài và hành trình cứu độ

❖ Con người được mời gọi bước vào mối liên hệ mật 

thiết và kết hợp với Thiên Chúa trong Đức Giêsu

❖ Qua mối giây liên hệ với Đức Giêsu, con người trở 

nên môn đệ được biết và theo Thầy, được đổi mới 

trong tình yêu và hồng ân Chúa, và dấn thân theo 

Thánh Ý Chúa



I. Thanh Tẩy II. Soi Sáng III. Kết Hiệp

(purgative) (illuminative) (unitive)



❖ Ga 1,1  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời …

❖ Lc 1,26-38  Sứ thần truyền tin cho Đức Maria

❖ Mầu nhiệm sáng thế - Thiên Chúa đã đến thế 

gian không phải để lên án nhưng cứu độ

❖ Tình yêu tuyệt hảo “trao tặng” -- cho đi chính 

bản thân hy sinh không đòi hỏi sự đền đáp



❖ “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban 

Con Một, để ai tin vào Con của Người thì 

khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời”

(Ga 3,16)

❖ “… Chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị 

đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô 

nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho 

là điên rồ” (1Cr 1,23)

❖ Tình yêu cho đi và cho đến cùng



❖ Gặp gỡ Đức Giêsu

❖ Nghe và thấy

❖ Tin và theo

❖ Ga 1,35-39  Các môn đệ đầu tiên… 

“Thưa Thầy, Thầy ở đâu ?”



❖ Mt 16,15-16  Phêrô tuyên đức tin

❖ Bản tính Đức Giêsu đã được mạc khải cho 

nhân loại -- chính là con Thiên Chúa được 

sai đến để cứu chuộc con người

❖ Hành trình cứu độ được mạc khải qua sứ 

mệnh của Đức Giêsu



❖ Một liên hệ mật thiết kết hợp con người 

với Thiên Chúa qua Đức Giêsu

❖ Biết và theo Thầy – ở lại trong Thầy

❖ Bỏ đi những gì ngăn cản để chúng ta 

tự do đáp lại lời mời theo Ngài

❖ Lc 5,1-11  Các môn đệ đầu tiên…



❖ Ga 10,1-18  Vị Mục Tử nhân lành

❖ Lắng nghe tiếng Chúa – Mở lòng và 

cảm nhận

❖ Biết Chúa để biết mình

❖ Cầu nguyện qua giác quan (nghe, thấy, 

nếm, sờ, ngửi) 



❖ Lý trí suy nghĩ (Head - thinking)

❖ Cảm giác từ đáy lòng (Heart - interior 

feelings/awareness)

❖ Kinh nghiệm được đánh động và an ủi 

nội tâm 

❖ Cảm nhận sự hiện diện và hồng ân Chúa



❖ Mầu nhiệm cuộc đời Đức Giêsu được 

ghi lại trong Phúc Âm

❖ Qua những biến cố, sự việc, gặp gỡ 

trong cuộc đời Đức Giêsu đã mạc khải 

sứ mệnh cứu độ và hồng ân Chúa

❖ Đức Giêsu nhập thể, giáng sinh, đời 

sống thơ ấu và ẩn dấu, sứ vụ công 

khai, cuộc thương khó, phục sinh, vv …  



❖ Xin được lòng hiểu biết thâm sâu về 

Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để 

được yêu mến Ngài hơn và theo Ngài

❖ Ask for an intimate knowledge of our 

Lord, who has become man for me, 

that I may love Him more and follow 

Him more closely



❖ Tôi nhớ lại những kinh nghiệm gặp gỡ Thầy trong thâm tâm tôi… 
khi cảm nhiệm sự hiện diện Chúa, lắng nghe tiếng Thầy, cảm 
nhận tình thương và sự an ủi đổi mới lòng tôi.

❖ Tôi chia sẻ tâm tình với Đức Giêsu qua những cãm giác, suy 
nghĩ, ý thức, ao ước trong tôi.  Tôi cảm nhận được gì trong giây 
phút gặp gỡ Chúa … sự gần gủi, nâng đở, an ủi, lời mời gọi 
bước vào sự liên đới thân mật để kết hợp với Ngài?

❖ Tôi ở lại bên cạnh Đức Giêsu, để Thầy âu yếm nhìn tôi và ôm
lấy tôi với đầy tình yêu và thông cảm.  Tôi được nghỉ ngơi trong
bình an và tình yêu Chúa.


