
Khóa Huấn Luyện Linh Đạo Thánh I-nhã
8-9 Tháng Ba, 2023



 Làm sao biết là ý con hay thánh ý 
Chúa

 Hiểu Biết, Ý Thức, Chọn Lựa, và 
Thực Hành

 Linh Thao đưa ra một phương cách 
để nhận định Thánh Ý Chúa



 Muốn sống đẹp lòng Chúa và tìm 
thánh ý Chúa trong cuộc đời

 Trước những sự chọn lựa quyết 
định quan trọng

 Tìm sự bình an và soi sáng rõ ràng 
để đưa đến quyết định tốt



Bắt nguồn từ Th. Chúa

Thiên
Chúa

Sự đáp lại (Đức Tin, 
Đức Cậy, Đức Mến)

Con 
Người

Tình Yêu & 
Hồng Ân

Sự Liên Hệ Giữa Thiên Chúa với Nhân Loại



 Sự liên hệ với Thiên Chúa

 Cảm nhận tình yêu Thiên Chúa

 Gặp gỡ Chúa và lắng nghe tiếng 
Chúa

 Trạng thái bình tâm và tự do để 
đáp lại lời mời



 Khả năng hiểu biết, chọn lựa, quyết định

 Phân biệt giữa đúng sai, phải trái, sáng 
tối theo lương tâm (luân lý)

 Nhận định nhắm vào điều tốt và tốt hơn, 
không thể lựa chọn giữa điều xấu hư vô



 Vấn đề quyết định

 Tìm hiểu và nghiên cứu

 Hiểu biết, phân tích

 Chọn lựa và quyết định 

 Thực hành và xét lại



Cảm Nhận 
(trái tim - heart)

Suy Nghĩ 
(lý trí - head)



 Trường Hợp I: Ơn Chúa thật rõ ràng không có 
thể bị lừa gạt hoặc nghi ngờ

 Trường Hợp II: An ủi hay sầu khổ thiêng liêng 
cần phân biệt thần loại

 Trường Hợp III: Trong lúc yên lặng thanh bình 
(tranquil) không có những chuyển động nội tâm



1. Cầu Nguyện - đem đến Chúa với vấn đề, những
tâm tình, quan tâm, lo âu, kế hoạch, vv

2. Sự Hiểu Biết rõ ràng hơn - tìm hiểu, phân tích, 
nhận xét, chọn lọc, đặt câu hỏi, vv

3. Suy Xét Kinh Nghiệm Nội Tâm - ý thức những cảm
nghiệm an ủi và sầu khổ thiêng liêng

4. Cân Nhắc và Quyết Định (tạm) - lựa chọn trong
trạng thái bình tâm, tự do, được soi sáng và an ủi

5. Xác Chuẩn trong ơn Chúa - trong an ủi thiêng
liêng, sự soi sáng rõ ràng hơn, can đảm



 Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa

 Xin ơn bình tâm

 Ao Ước tìm Thánh Ý Chúa

 CN Kinh Thánh, đem vấn đề vào

 Gặp gỡ, lắng nghe, ở lại trong Chúa

 Cảm nhận an ủi hay sầu khổ thiêng liêng



 Thu gom tài liệu và chi tiết

 Lượng xét những sự lựa chọn

 Phân tích những ưu điểm và khuyết điểm
của mỗi chọn lựa

 Chia sẻ, trao đổi, lắng nghe

 Chọn lọc



 Điều gì – What?

 Tại sao – Why?

 Khi nào – When?

 Ai  – Who?  

 Làm sao – How?



 Ý thức những biến chuyển trong tâm hồn

 Chú ý đặc biệt những cảm nghiệm và phản ứng

 Chú ý đến những động thái nội tâm – an ủi hay 
sầu khổ thiêng liêng, nên theo hay tránh

 Cầu nguyện với những sự an ủi, soi sáng, hiểu
biết rõ ràng hơn hoặc có ý nghĩa hơn



 Thinh lặng để lắng nghe

 Ngắm nhìn – ý thức những kinh nghiệm
nội tâm quan trọng được gợi lên

 Trạng thái được an ủi được soi sáng hay 
khô khan bị kích động

 Lắng nghe – ý nghĩa những kinh nghiệm
này để cảm nhận ơn Chúa





 Phân biệt và chọn lọc kinh nghiệm nội tâm

 Chú ý đến những sự biến chuyển trong lòng

 Đưa ra một quyết định và dâng cho Chúa

Xin Lưu Ý: Chỉ nên quyết định trong khi cảm 
nhận sự an ủi thiêng liêng



 Chờ đợi sự xác chuẩn (qua an ủi thiêng liêng)

 Cảm tạ Chúa và trung thành thực hành

Lưu Ý: Nếu gặp trở ngại hoặc khó khăn, trở về
giai đoạn II (Hiểu Biết)



 Vấn đề là gì

 Tìm hiểu rõ ràng

 Suy xét

 Cân nhắc & quyết định

 Xác chuẩn & thực hành
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