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❖ Chúa thương nhân loại và muốn con 

người sống kết hợp trong Chúa

❖ Sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa 

trong Đức Giêsu

❖ Sống lành mạnh và hạnh phúc trong 

tình thương và hồng ân Thiên Chúa



Tôi
Thiên

Chúa

Kết

Hợp

Mục đích đời người là được kết hợp với

Thiên Chúa trong tình yêu và hồng ân Ngài



❖ Thánh Ý Thiên Chúa đã có trước vũ trụ và 

không thay đổi trong thời gian và không gian

❖ Tự Do con người – ý thức lựa chọn và quyết 

định theo khả năng khôn ngoan hiểu biết 

Thánh Ý Chúa 

(khách quan - objective)

Tự Do Con Người 

(chủ quan - subjective)



❖ Thiên Chúa tôn trọng tự do con người và cho 
chúng ta khả năng để lựa chọn

❖ Nhưng tự do con người chỉ là một phương tiện 
(means) để đạt đến mục đích chính thật (ends)
là được kết hiệp và sống đẹp lòng Chúa

Thánh Ý Chúa 

(mục đích - ends)

Tự Do Con Người 

(phương tiện - means)



❖ Mở lòng đón nhận

❖ Ao ước chân thật

❖ Lòng quảng đại và can đảm

❖ Ý thức trong tự do



❖ Ao ước tìm Chúa và lắng nghe 
tiếng Chúa

❖ Cảm nhận những an ủi thiêng 
liêng và ơn soi sáng

❖ Ở bên cạnh Đức Giêsu và phó 
thác để Chúa dẫn dắt

❖ Đặt nặng sự liên hệ với Chúa 
hơn tìm sự giải đáp trả lời



Cảm Nhận 

(trái tim - heart)

Suy Nghĩ 

(lý trí - head)



❖ Lý trí suy nghĩ (Head - thinking)

❖ Cảm giác tâm tình trong lòng (Heart -

feelings / interior awareness)

❖ Kinh nghiệm được đánh động, cảm xúc, 

và an ủi thiêng liêng 

❖ Cảm nhận sự hiện diện và hồng ân Chúa



❖ Ơn Chúa thật rõ ràng không có thể bị 

lừa gạt hoặc nghi ngờ

❖ Không cần phải nhận định vì lời mời 

Thiên Chúa thật rõ ràng

❖ Đưa đến quyết định đáp lời mời Thiên 

Chúa



❖ Qua những kinh nghiệm an ủi hay sầu 
khổ thiêng liêng

❖ Bước vào quá trình nhận định trong một 
thời để lắng nghe và nhận ra lời mời gọi 
Thiên Chúa 

❖ Phân biệt thần loại để không bị lừa gạt 
bởi thần dữ

❖ Có linh hướng hay được hướng dẫn sẽ 
giúp ích



❖ Cầu nguyện

❖ Vấn đề là gì

❖ Tìm hiểu rõ ràng

❖ Suy xét

❖ Cân nhắc & quyết định

❖ Xác chuẩn & thực hành



❖ Trong lúc yên tĩnh thanh bình (tranquility) không 
bị xao động trong lòng:

❖ Xem xét những ích lợi và bất lợi (pros/cons) khi 
tôi có hay không có lựa chọn chức vụ nào đó

❖ Với tấm lòng yêu mến Thiên Chúa thúc đẩy

❖ Lời khuyên của một người lạ chưa bao giờ gặp

❖ Trên gường hấp hối nguy tử với sự chọn lựa

❖ Trong ngày phán xét tôi xét lại quyết định



❖ Đừng chạy trước Chúa vì hăng say quá 

dễ bị lừa gạt và lạc đường

❖ Đừng quyết định trong lúc bị động, khô 

khan, bối rối, ồn ào, chán nản, sầu khổ 

thiêng liêng

❖ Coi chừng bị lừa gạt với những an ủi giả 

dưới mưu mô ẩn kín của thần dữ

❖ Trở về bên cạnh Chúa và mở lòng lại



❖ Nhìn lại các chọn lựa hay nhận định, tôi có hướng tâm đến 
Chúa và được ơn soi sáng để biết Thánh Ý Chúa không ?

❖ Tôi có những cảm nghiệm an ủi hay sầu khổ thiêng liêng gì ? 
Tôi có được Chúa đánh động và soi sáng không ?  Tôi có 
những trở ngại ngăn cản gì ?

❖ Những chuyển động nội tâm này có giúp tôi nhận ra và đáp 
lại lời mời gọi của Chúa một cách chân thật hơn không ?

❖ Kết quả nhận định có đưa tôi đến gần Chúa hơn không ? Tôi 
có cảm thấy bình an, hạnh phúc trong Chúa không ?


	Slide 1: Nhận Định Thánh Ý Chúa
	Slide 2: Ao Ước Thiên Chúa
	Slide 3: Mục Đích Nhận Định
	Slide 4: Thánh Ý Chúa và Tự Do Con Người
	Slide 5: Thánh Ý Chúa và Tự Do Con Người
	Slide 6: Khuynh Hướng Nhận Định
	Slide 7: Tâm Tình Nhận Định
	Slide 8: Sự Ý Thức và Hiểu Biết
	Slide 9: Ý Thức Thánh Ý Chúa
	Slide 10: Trường Hợp I trong Nhận Định
	Slide 11: Trường Hợp II trong Nhận Định
	Slide 12: Tóm Lược Phương Cách Nhận Định
	Slide 13: Trường Hợp III trong Nhận Định
	Slide 14: Đề Phòng trong Nhận Định
	Slide 15: Hồi Tâm và Suy Niệm

