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CẦU NGUYỆN
CẦU XIN CHÚA THÁNHTHẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng,
chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin
cậy Đức Chúa Trời,và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng
con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con .
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần
xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức
Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con
làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa GiêSu Kitô là
Chúa chúng con, Amen.
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CON CẦU NGUYỆN
Cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu từ bước đầụ
Bạn hãy viết lời cầu nguyện đến Chúa, phản ảnh cuộc hành trình đức tin
của bạn đang ỏ đâu đó. Hãy nghĩ đến những cảm nghiệm, những câu hỏi,
những hy vọng và những ước vọng của bạn. Rồi bắt đầu nói chuyện với
Chúa, là Cha và là bạn của bạn.
Tôị……………………………………………………….để bắt đầu cuộc hành
trình chuẩn bị cho Bí Tích Thêm Sức, hãy dâng cho Chúa lời nguyện cầu
sau đây.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
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ÂN HOAN CHÀO MẦNG BẠN ĐẾN
H
CÙNG

THÊM SỨC TRONG THẦN KHÍ

TRONG NGÀY RỬA TỘI, cha mẹ bạn hứa dìu dắt bạn trong đức tin và để thấy rằng đời sống tậnhiến,
mà Chúa đã ban cho bạn phải được bảo quản an toàn và lớn lên mạnh mẽ trong tâm hồn. Họ lảnh nhận trách
nhiệm gíao huấn những điều mang ýnghiã là người cônggíaó và tuân giữ các giới răn của Chúa, như Chúa Giêsu
đã dạy chúng ta hãy yêu mến Chúa và tha nhân.
Trong khi rửa tội Chúa ThánhThần đã ban ân huệ và ân sủng để hướng dẫn bạn. Kể từ đó, cha mẹ bạn, người đở
đầu, cha xứ, giáo lý viên và những gíaohữu khác giúp bạn sống đời sống như Chúa muốn. Qua việc cử hành bàn
tiệc ThánhThể bạn đã thấm nhuần thâm sâu để đáp trả tiếng mời gọi của Chúa. Bạn cũng được giải hoà với Chúa
và tha nhân qua bí tích ănnăn và Hoàgiải. Bây giờ các bạn đang sẵn sàng
để lãnh nhận bước kế tiếp là cử hành BíTích ThêmSức.
Thêm Sức Trong Thần Khí sẽ giúp bạn chuẩn bị kỷ càng nhờ Chúa Thánh
Thần tác động qua BíTích ThêmSức. Bạn sẽ kiểm điểm lại biết bao sự thật
bạn đã học được, và bạn sẽ đào sâu trí hiểu biết của bạn như thế nào về sự
nối kết giữa Thêm Sức, phép Rủa Tội và bàn Tiệc ThánhThể. Quan trọng
hơn nữa, bạn sẽ xem xét lại Chúa Thánh Thần có thể giúp bạn chọn lựa một
cách khôn ngoan và thực thi bổn phận như bạn đã học sao cho hoà hợp với
tiếng gọi Tâm hồn và vâng phục một cách trung thành. Cuộc hành trình của
bạn đi sâu hơn vào tập sách này thì bạn sẽ gặt hái được những gía trị to lớn
hơn về ý nghĩa Thêm sức trong Thần khí. Bạn đến thực hành và chỉ có Tinh
Thần Chúa Giê su có thể giúp bạn làm chứng tá cho Tin Mừng và phục vụ
Thiên Quốc mà thôị. Hai ngàn năm trước, Thánh PhaoLô đã viết những
mục tiêu của Kitô hữu và những thách đố mà họ phải đối mặt. Ngài nói về
sự kêu gọi và lời hưá của Chúa. “Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy
chính là ThiênChúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.”(2 Corintô 5:5)
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Thêm Sức trong


Chương 
1

Thần Khí


Có bao giờ bạn đã cảm thấy cô đơn chưa?

Có bao giờ bạn đã đối diện với những khó
khăn và bạn không biết phải làm gì? Và

cầu cứu ai để được giúp đỡ ?

“Chúng ta hãy cầu nguyện với Cha chúng ta để Ngài tuôn trào Chúa Thánh Thần mục đích tăng cường cho con
cái Ngài những ân huệ của Ngàị .

Nghi Thức Thêm Sức
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Thần Khí Ở Với Chúng Ta
“
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và

Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí
sự thật, Đấng mà thếgian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết
Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không
để anh em mồ côi."

Am hiểu Thánh Kinh

J
ohn 14: 1518
Thánh kinh và bạn

Trong đoạn văn trên, Chúa Giêsu nói với các
Môn đệ sau bữa Tiệc Ly. Ngài truyền đạt
những lời an ủi cuối cùng trước khi nhũng kẻ
tố cáo đến bắt Người. Các Môn đệ lo lắng và
tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến. Chúa Giê su không
từ chối vì Ngài đang rời bỏ họ.
Các Môn đệ sợ sệt bỏ đi; họ bị mất Chúa Giêsu
rồi. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ Ngài sẽ gửi
cho họ một Đấng Bảo Trợ để giúp họ.
Từ ngữ Bảo Trợ phát xuất từ Hy lạp có nghĩa là
“Luật sư”. Nó cũng có thể mang một ý nghĩa
“người hòa giải",” người can thiệp”,”người khuyên
giải", hoặc là “người an ủi".
Chúa Giê su gọi “Thần Khí Sự thật” đến làm bảo
trợ cho bạn hữu của Ngài và ở với họ. Ngài cũng
nói với chúng ta, “Thầy sẽ không để anh em mồ

Đứng trước những thách đố trong tương lai
thật đáng sợ. Bạn có thể phải giải quyết
những khó khăn ở nhà hoặc ở học đường.
Bạn có thể băn khoăn trước những biến cố
mà xem ra nó đang lây lan ra trong thế giới.
Với biết bao khó khăn đương đầu với thế
giới và chính bản thân bạn, bạn sẽ tự hỏi
Thiên Chúa đang ở đâu.
Bạn cũng giống như các Môn đệ đang lắng
nghe Chúa Giêsu. Họ ở với Ngài suốt
trong ba năm, và bây giờ Ngài lià bỏ họ.
Họ tự cảm thấy rằng điều gì đó đang xảy
ra và hỏi rằng điều gì sẽ xảy đến.
Chúa Giêsu bảo đảm với các Môn đệ rằng
Ngài sẽ không để họ mồ côi. Ngài hứa gửi
Chuá Thánh Thần, Ngôi thứ Ba của



côi". 
( John 14 :18)  
Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn ở với họ. Hôm
nay
Chúa Giêsu cũng hứa với bạn như vậy


PHẢN


ẢNH TRƯỚC LỜI CHÚA

Điều gì đến với tâm trí bạn khi bạn nghe Chúa Giêsu hứa sẽ không để bạn mồ côi? Trở ngại nào
hoặc những vấn đề nào liên quan mà bó thể hỏi Chúa Thánh Thần để giúp bạn giải quyết?
Hãy để một khoảnh khắc mà cầu nguyện. Thật yên lặng, hãy nói với 
Chúa những điều bạn
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muốn nói.
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Thần Khí
Trong Cựu Ước


Nhiều người nghĩ rằng Chúa thật sự không vướng bận gì với thế
giới; Ngài cứ để cho mọi sự cứ xãy ra. Một số người xem Chúa
như là thợ sửa đồng hồ, Ngài quay tròn thế giới rồi ngài
đứng ra một bên, và cứ để cho nó kêu tick tack. Thánh kinh kể
câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Chuyện kể rằng lúc bắt đầu tạo
dựng,Thần khí Chúa tạo nên địa cầu và mọi sự bao quanh và
Thiên Chúa ở với chúng ta. Trong Cựu Ước, chữ thần khí theo
tiếng DoThái cổ là” hơi thở của Thần khí” được dịch là "gió"
hoặc là “hơi thở”. Công việc tạo dựng của ThiênChúa được
diễn tả trong sách Khởi Nguyên: “Lúc khởi đầu,Thiên Chúa
sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng
tối bao trùm vực thẳm và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên
mặt nước (Khởi nguyên 1: 12). Đức Chúa là Thiên Chúa lấy
bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con
người trở nên một sinh vật. (Khởi Nguyên 2:7).Thần Khí của
Chúa ở với dân Người qua Cựu Ước. Với sự trợ giúp của Thần
Khí Chúa, ông Môi Sen đã dẫn dân Do Thái qua đất tự do Ai
Cập. Vì Cộng đồng Do Thái lớn mạnh, nên Chúa đã ban Thần
Khí cho những người lảnh đạo cộng đồng. (Dân số11 :17,25)

THẦN KHÍ TRONG TÂN ƯỚC
Trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần đến với Maria để rồi Bà đáp trả lời mời gọi làm mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. (Luca 1:35) Người
thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người (Matthew 3:1617) Đức Giê su được Thánh Thần dẫn đi trong
hoang điạ để cầu nguyện (Luca 4:12) Và họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaia, Người mở ra gặp đoạn chép răng : ”Thần Khí
Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. (Luca 4:1621)
Sau khi sống lại và lên trời, Chúa Thánh Thần đến vào lễ Hiện Xuống. Các môn đệ được tràn đầy Chúa Thánh Thần và ban cho họ sự can
đảm để công bố chúa Giêsu cho nhân loạị( Tông Đồ công Vu 2:14)

THẦN KHÍ TRONG THẾ GIỚi HÔM NAY
Ân huệ của Thiên Chúa giúp chúng ta sống như Ngài muốn là chúng ta sống trong Ân Sủng. Bí Tích Thêm sức hoàn tất Ân Sủng mà
chúng ta nhận lãnh trong phép Rửa Tội. Nó xác minh và khẳng định rằng Ân sủng này thông qua bảy Ân huệ của Chúa Thánh Thần.
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Cứu độ và là Đấng Cứu chuộc để nối kết chúng
ta với Thiên Chúa và để khôi phục lại mối quan
hệ của chúng ta đã bị phá vở vì tội lỗi hình ảnh
Những câu chuyện Kinh Thánh của Chúa
hữu hình của Thiên Chúa vô hình Nhưng chính là
Thánh Thần trong hành động để minh họa
ChúavàThánh Thần đã tỏ lộ Chúa Giê su cho chúng
những điều mà Thiên Chúa đã làm trong qúa khứ,
ta biết.
Chúa
Chúa
Thánh
là Thiên
Chúa
khứ và cũng là những mô hình của Thiên chú thế
nào để
Thiên
Chúa
tiếpThần
tục làm
việc trong
hằng
sống mẫu
trongchuyện
trần gian
nàỵ. Thiên Chúa, Chúa
làm để tiếp tục cuộc sống của chúng ta hôm nay.
Những
giúp
Thánh
thần
giúp
chúng
ta
biết
được Chúa yêu
naỵNhững câu chuyện chúng ta nhìn nhận công việc của Chúa
thương
công việc của Chúa Thánh Thần trong đời sống
của chúng
chúng ta
ta.và chỉ cho chúng yêu thương tha
nhân
như
thế
nào.
Chúa Giê su sai Chúa Thánh
sống chúng ta. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu những
thầntađến
ta hiểu những gì Thiên Chúa đang mời gọi chúng
làm.giúp chúng ta, bảo vệ chúng ta, và an ủi
chúng
chúng ta làm. Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần và
Chúata. Vì là Thần khí của Sự thật, nên Chúa
Thánh
thần làm cho công việc cứu độ của Chúa
và Chúa Giêsu không thể tách rời.
Bất cứ khi nào Thiên Chúa sai con của mình Kitô hiện diện và hoạt động trong Giáo hội. Chúa
Thánh Thần ban ơn cho chúng ta để hoạt động cho
Ngài luôn gửi Chúa Thánh Thần đi cùng.
Chúa và tha nhân như Chúa Giê su đã làm. Xử
dụng tài năng và nguồn lực để giúp tha nhân và
CHA, CON, và THÁNH
nhân loại đuợc coi như là quản lý Chúa Thánh
THẦN Ở
 VỚI CHÚNG TA Thần cũng giúp chúng ta trở nên một phần của
Chúa luôn gần gủi với chúng ta. Ngài muốn cộng đồng ,gọi Giáo hội là chi thể của Chúa Kitô.
chúng
ta biết rằng Ngài gần gủi với chúng Chúa Kitô đổ tràn đầy Thánh Thần xuống cho các

phần tử cộng đồng ,cùng xây dựng, làm
ta như thế nào. 
Vì Chúa nói, chúng ta
sống động và sai họ đi ra để chia sẽ Tin Mừng với
không bị bỏ rơi như những ngừơi mồ côi.
Chúa là Cha chúng ta, từ hư không Ngài đã Thế giới.
tác tạo thành vũ trụ để biểu lộ tình yêu của
Ngài đối với chúng ta. Chúa Giêsu, con
Thiên Chúa đến với chúng ta như Đấng

ĐẾN LƯỢT TÔI C

HÚA THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG
1) 
Em nhận thấyChúa Thánh Thần tác động trong thế giới hôm nay như thế nào ?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
2) Xin hãy cho ví dụ Chúa Thánh Thần đã giúp em trong đời sống của em ?
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………….
3) Khi nào thì em cảm thấy Hồng ân Chúa làm việc qua bạn hoặc một người nào
………………………………………………………………………………….
4
9

được di chuyển đến tài sản mới tậu, đất đuợc
khảo sát và một cái giếng cũng được phát hiện.
Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Mẹ
France Carbini có khả năng xây dựng gần 70
cơ sở dành cho những người nghèo khó và khốn
khổ Mẹ vượt qua đại dương 30 lần để giúp
những người có nhu cầu,điều đó chứng tỏ rằng
không có gì làm chùng bước một người công
giáo được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Các
thánh cũng là những người công giáo bình
thường. Họ dựa vào Chúa Thánh Thần và theo
Ngài đi bất cứ nơi đâu mà Chúa Thánh Thần
dẫn họ đến.

55
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HÌNH ẢNH CHÚA THÁNH THẦN



Nghi Thức

Để giúp chúng ta hiểu Chúa Thánh Thần, Giáo lý
của Giáo hội Công Giáo trình bày một số hình ảnh
Ngài. Phản ảnh trên một số hình ảnh này giúp
chúng ta suy nghĩ về Chúa Thánh
Thần trong những cách khác nhau va xem xét có
ý nghĩa gì cho cuộc sống chúng ta.

Nước
Nước mang ý nghĩa tái sinh và đổi mới bởi Chúa
Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội,một bí tích cần
thiét cho sự cứu rỗi. Trong Chúa Thánh Thần 

chúng 

Nghi Thức
Chúng ta lắng nghe Kinh Thánh, để cảm
nghiệm lời Chúa. Thánh kinh nói cho chúng
ta biết tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với
chúng ta, Ngài đã sai con Ngài,Chúa Giê su
Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người để cứu

ta được rửa tội vào cuộc sống mới trong Chúa Kitô
và trở thành con cái của Thiên Chúa Cha. (T.Đ C.V
11:16)

Bí Tích Xức Dầu 

chúng ta.

Ý Nghĩa

Xức dầu đã được xác minh với Chúa Thánh Thần mà hầu

như là một sự đồng nghĩa với sự xuất hiện của Chúa Thánh Mỗi một lần bạn lắng nghe Thánh kinh, thì đươc
Thần. Đấng Cứu thế là từ tiếng Do Thái là “xức dầu”, Chúa cảm nhận bởi Chúa Thánh Thần, Chúa nói với bạn.
Kitô là từ tiếng Hy Lạp và cũng có nghĩa là” được xức dầu".

Cuộc Sống Hằng Ngày

Chúa Giê su là Đấng Cứu Thế, Đấng duy nhất được xức
dầu bởi Chúa Thánh Thần. Biểu tượng của Chúa Thánh
thần là nối kết chúng ta lại với Chúa Giê su,là Đấng Cứu
Thế được xức dầu (Tông Đồ Công Vụ10:38; 1Ga 2:2027)

Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và ban
cho chúng ta sức mạnh trong suốt cả ngày
cùng cảm nghiệm được những điều tốt đẹp
mà chúng ta làm.

Đời


Chúa Giê su đổ ra cùng một Thánh Thần cho chúng ta, kêu
gọi chúng ta để được nhiều hơn là chúng ta có thể hy vọng
qua những nổ lực của chúng tạ.

Sống Đức Tin

Được tăng cường bởi Chúa Thánh Thần,chúng ta đuợc
kêu gọi để rao giảng lời Chúa bằng lời nói và hành đông.
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Lửa
Lửa tượng trưng cho năng lượng chuyển đổi của Chúa
Thánh Thần. Gioan Tẩy Giả tuyên bố rằng Chúa GiêSu
là người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Chúng
ta cũng nhớ những sự kiện ấn tượng của Lễ Hiện Xuống,
trong đó ngôn ngữ như lửa ở với các môn đệ.(Tông Đồ
Công Vụ 2:3)

làm gợi nhớ gió thổ trên mặt nước vào buổi đầu
sáng tạo (Sáng Thế1:2) Gío kêu gọi sự chú ý
đến Chúa Thánh Thần truyền thổi sự sống vào
GíaoHộiTông Đồ Công Vụ 2:2)

Chim Bô Câu
Nghĩ về con chim bồ câu, một con chim hiền lành, bay
đến bàn tay bạn và nhẹ nhàng đậu trên đó. Cùng một
thể thức đó, Chúa Thánh Thần đến với Chúa Giê su
khi Ngài lên khỏi nước rửa tội bởi Gio An. Chúa Thánh
Thần cũng ngự trên chúng ta và ở mãi với chúng tạ
(Matew 3:16)

Gió
Chúa Thánh Thần cũng tượng trưng như Gíó. Chúng ta
không thấy gíó, nhưng chúng ta cảm nhận được gió.
Cũng giống như Thiên Chúa ,chúng ta có thể thấy gío ảnh
hưởng đến mọi người mọi vật như thế nào khi gío thổị
Những luồng gío mạnh xuất hiện trong lễ Hiện Xuống

ĐÊN LƯỢT TÔI : HÌNH ẢNH CHÚA THÁNH THẦN
1) Dựa trên những gì bạn biết về Chúa Thánh Thần mà biểu tượng của Chúa Thánh Thần
tốt nhất liên quan đế cuộc sống của bạn ? Tại sao ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2) Đối tượng, yếu tố, hoặc động vật có thể là một biểu tượng của Chúa Thánh Thần là gì ?
Đối với bạn, biểu tượng này là gì ?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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1

GIAO


Bằng Chứng

ƯỚC ĐÃ XÁC NHẬN

Bạn đang chuân bị nhận lãnh một sự tuôn trào đặc biệt
của Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Thêm Sức, một cơ
hội để làm sâu sắc thêm giao ước của bạn với Chúa Giê
Su và Hội Thánh Ngàị. Ân sủng của Chúa Thánh Thần
nối kết chúng ta lại bằng đức tin và bằng Phép Rủa của
chúng ta với sự Khổ Nạn, Sự Chết, Sự Sống Lại, và Sự
Lên Trời của Chúa Kitô. Trong Bí Tích Thêm Sức Chúa
Thánh Thần dẫn chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn, đưa
chúng ta đến sự giao tiếp gần gủi hơn với Hội Thánh ,

Người Viết Tin Mừng:
Thánh Gio An Tác Giả Phúc Âm

và giúp chúng ta trở thành chứng nhân của đức tin,
trong đó chúng ta nói và làm. Bạn đã nghe câu nói “Hãy
thực hành điều gì mà bạn giảng thuyết “Phép Thêm Sức
ban cho chúng ta sức mạnh để sống và hành động trên
niềm tin của chúng ta.

Thánh Gioan Thánh sử có kinh nghiệm sống
với Chúa Giê suđi bên cạnh Ngài, chứng
kiến những phép lạ Chúa làm, lắng nghe những

SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚA THÁNH THẦN


lời Ngài giảng dạy,và nhận những dấu hiệu tình

Chẳng có vấn đề nào chắc chăn mà bạn có thể cảm nhận
được, tuy nhiên bạn có thể thắc mắc, nhưng Chúa Thánh
Thần luôn sẵn sàng giúp bạn. Trong bí tích Thêm Sức
Chúa Thánh Thần đến với bạn bằng một đường lối đặc
biệt. Ân huệ này của Chúa Thánh Thần trong bí tích
Thêm Sức sẽ gíup bạn khám phá ra nhiều câu hỏi trong
đời sống bạn và sẽ giúp bạn sống cuộc sống mà Thiên
Chúa mời gọi bạn.

yêu của Chúa Giê su. Thánh Gioan có quyền đặc
biệt với Chúa Giêsu ở thời điểm quan trọng và
nghe lời hứa của Chúa Giêsu để gửi đến Chúa
Thánh Thần. Sau khi Chúa Giêsu gửi Chúa Thánh
Thần xuống trên Các Thánh Tông đồ, Thánh Gioan
tiếp tục đáp trả sự mời gọi của Chúa qua việc viết
rao giảng.
Gioan được cảm nghiệm bởi Chúa Thánh Thần

Lưu ý đến những câu hỏi sau đâỵ. Bạn hãy chọn một và
viết điều đó trong trong tạp chí của bạn. Rồi bạn viết lời
cầu nguyện ngắn xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn.
Tạp chí của bạn sẽ không được trả lại và không ai khác
sẽ đọc được.
*Làm thế nào để tôi có thể là một người tốt hơn?

*Làm thế nào để tôi có một chọn lựa đúng đắn ?
*Làm thế nào để tôi chuẩn bị cho tương lai khi tôi
không hiểu được những gì đang xảy ra hôm nay?

để viết Tin mừng. Biểu tượng cho Gioan ,người viết
Tin Mừng là con chim đại bàng. Truyền thuyết cho

r
ằng Gioan cũng là tác giả của ba lá thư và Sách Khải
Huyền trong Tân Ước. Mỗi lần Gioan rao giảng ,ông
nhấn mạnh cùng một thông điệp:”Hởi các con nhỏ
hãy thương yêu nhaụ"Ngài nói rằng đây là Lời Của

Chúa, và nếu dân chúng theo những thông điệp này,thì họ

đã làm đủ. Gioan bị lưu đày ra đảo Patmos, và ít lâu
sau Ngài mất. Lễ kính Thánh Gioan Tác giả Phúc âm

vào ngày 27 tháng 12.
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2)


Hành Động

iảng Dạy Những Chủ Đề Giới Thiệu Về Xã Hội Công Giáo
G
Qua Tin Mừng chúng ta học được rằng Chúa Giê su muốn chúng ta quan tâm đến những nhu cầu đó.
Các giáo huấn xã hội của Giáo hội kêu gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu. Những sự giảng dạy này là làm thế
nào xây dựng một xã hội công bằng và sống một cuộc sống thánh thiện trong bối cảnh
với những thách đố của thế giới hiện đạị. Các Gíam mục Hoa kỳ đã xác định bảy lảnh
vực xã hội quan tâm đến Giáo hội hôm nay:

Đời sống và Phẩm giá Con Người
Tất cả đời sống con người là linh thiêng , và mọi người phải được tôn trọng và
có giá trị trên nguyên liệu hàng hóạ.

Kêu goi Gia đình, Cộng đồng, Góp phần vào.
Sự góp phần vào trong Gia đình và Cộng đồng là trung tâm điểm của Đức tin chúng ta và
lành mạnh hóa xã hộí.

Quyền Lợi Và Trách Nhiệm
Mỗi người có quyền sống tốt cũng như có quyền đòi hỏi sao cho thích hợp
với cuộc sống đứng đắn của con ngườị.

Sự Chọn lựa cho Nguơì nghèo và dễ bi tổn thương
Chúng ta được gọi để chú ý đặc biệt đến những nhu cầu của những người nghèo và dễ bị tổn
thương bằng cách bảo vê
và nâng cao phẩm giá của họ và đáp ứng những nhu cầu vật chất.

Chân Giá Trị Của Công việc Và Quyền lợi Của Ngưòi Lao động
Quyền căn bản của công nhân phải được tôn trọng. Kinh tế là kế sách để phục vu
con người; công việc không chỉ đơn thuần là sinh kế nhưng còn là phương tiện
quan trọng mà qua đó chúng ta tham dự vào sự sáng tạo của Thiên Chúạ.
Sư Liên Đới
Vì Thiên Chúa là cha chúng ta, chúng ta đều là anh chị em có bổn phận săn sóc cho nhau.

Để Ý Đến Sự Tạo Dựng Của Thiên Chúạ .
Chúa là Đấng Sáng Tạo nên mọi người, mọi sự. Phải có trách nhiệm chăm sóc
mọi sự mà Thiên Chúa đã làm theo sự đòi hỏi của đức tin.

3) Cầu Nguyện : Mời Gọi Cầu Nguyện
Thánh Augustine đã nhận định:” Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo chúng con cho chính Chúa, và tâm
hồn chúng con những khắc khoải cho đến khi được nghĩ yên trong Chúạ”
.
Vậy tâm hồn bạn đã nghĩ
yên trong Chúa chưả ? Bạn thấy Chúa Thánh Thần tác động trong đời sống bạn như thế nào ? Chúa Thánh
Thần kêu mời bạn dùng ân huệ của bạn để giúp tha nhân như thế nào
9
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CẦU NGUYỆN
Cầu Nguyện Cùng Chúa Thánh Thần


Mọi người :

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh

Mọi người:
n
hân danh cha, và con, và Thánh Thần. A men Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con
Hướng dẫn viên:Chúng ta tụ họp như một cộng đồng tín hữu
chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta
hôm nay và mãi mãị.
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều

răn của Thầy, Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngừơi sẽ ban

xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng
con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính
mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con,chúng
con xin 
Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần
xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến với anh em
luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian


Hướng dẫn viên 

:
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện Chúa
Thánh Thần dẫn dắc và ban ơn cho chúng ta.

không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng
chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người
luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ
không để anh em mồ côi".
( John 14:1518 )

Mọi người :

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa

đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy
dỗ các Thánh Tông Đồ,thì rày chúng con cũng xin
Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại


Huớng dẫn viên 
:
Thiên Chúa sai Đấng Bảo Trợ đến để
giúp hướng dẫn chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn
hiện diện để giúp chúng ta trong đức tin. Với tràn
đầy đức tin trong tâm hồn, chúng ta hãy cầu nguyện
và suy nghĩ.

xuống an ủi, dạy dỗ chúng con làm những việc
làng vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô
là Chúa chúng con. Amen

Hướng dẫn viên: 

Trong Bí Tích Thêm Sức, ChúaThánh
Thần ở với chúng ta mọi cách thế đặc biệt .
Chúa Thánh Thần canh tân bộ mặt địa cầu và
canh tân chúng ta trong phép Thêm Sức.
Mọi người 
:
Lạy Thiên Chúa Tình Thương, xin
tiếp tục nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúng con cảm tạ
Chúa đã sai Chúa Thánh Thần xuống để
tăng cường trái tim tràn đầy đức tin của chúng con.
A men.
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Bảng Tóm of Lược


ĐỨC TIN TÓM TẮT

NHỮNG TỪ NGỮ CẦN BIẾT

Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần đến với chúng ta
qua phép Rửa Tội và Thêm sức. Chúa Thánh Thần
ban cho chúng ta khả năng sống cuộc đời Kitô hữu

Bảo trợ
Chúa Kitô
Giáo hội

GHI NHỚ
Chúa Thánh Thần Là Ai ?

Ân sủng
Đấng Cứu Độ
quản lý

TIẾP CẬN
1)Cân nhắc sứ mệnh cá nhân của bạn. Bạn hãy

Chúa Thánh Thần là người Bảo Trợ mà Chúa Giêsu
sai đến để luôn luôn ở với chúng ta.

viết bạn cảm thấy gì khi được gọi để làm chứng nhân
cho Chúa Kitô và Giáo hội Người. Việc phục vụ đặc

Chúa Thánh Thần Làm Gì ?

biệt của bạn là gì? Bạn đươc mời gọi để giúp đỡ

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta học hỏi điều mà
Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta và ban ơn cho
chúng ta để hành động như Chúa đã làm.

ai? Bạn cũng có thể phác họa một hình ảnh của bạn
đang đảm đang sứ mệnh của bạn.
2) Trong Cựu Ước từ ruah 
có thể được dịch là gió
hoặc

Chúa Thánh Thần Mang Lại Ý Nghĩa Cho
Cuộc Sống Chúng Ta Như Thế Nào ?

hơi thở. Cũng giống hơi thở mà Chúa Thánh Thần
c
hảy qua chúng ta và thông qua tất cả mọi phần của
cuộc sống. Phản ảnh về thời gian khi mà bạn đã cám
thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và nói rõ ba

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết chúng ta được
yêu thương và chỉ cho chúng ta yêu thương tha nhân .

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu hơn vào sự chuẩn
bị Thêm Sức. Nhật ký của bạn sẽ không bị trả lại và
không ai đọc được.Chắc chắn bạn hoàn tất trang iiviii
vào trang đầu nhật ký của bạn. Xem xét nhật ký của bạn
định kỳ để đánh giá tốt hơn và hiểu ơn lành cuả Chúa
nơi việc làm trong cuộc sống của bạn khi bạn chuẩn bi
cho Phép Thêm Sức.
Một cách thầm lặng hãy dành nhiều thời gian phản ảnh và
ghi trên nhật ký của bạn từ trang 110.


lần bạn đã trải qua 

tình yêu của ngài đối với tha nhân

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Sắp xếp với ngừơi đở đầu của bạn để chia sẽ những
hiểu biết,những nghi vấn, và những ý tưởng của bạn từ
chương này và làm thế nào họ có liên quan đến cuộc
đàm thoại của bạn từ Tạp chí Faith to Faith.
Lạy Thiên Chúa Tình
thương,xin giúp con
trong đức tin và dẫn
giắc con trong mọi
điều con làm. Xin hãy


nuôi dưỡng tâm hồn
con và tăng cường trái

tim đầy đức tin của

chúng con, Amen
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Kiểm Soát Lại


KIỂM CHỨNG NHỮNG SỰ KIỆN 


CHÚA THÁNH THẦN CỦA CHÂN LÝ


Hãy làm cho trọn nghĩa những câu sau đây :
1)Các môn đệ của Chúa Giêsu được tràn đầy Chúa
Thánh Thần ……………………………………..
2)Chúa Thánh Thần ban cho cho các môn đệ
…………………………….để công bố Chúa Giêsu
3)Trong Cựu Ước tiếng Thần khí được chuyên ngữ
là ………………..hoặc là “hơi thở”.
4)Lửa tượng trưng cho …………………………….
năng lượng của Chúa Thánh Thần.
5)Chúa Thánh Thần đến với Chúa Giêsu với hình ảnh
chim bồ câu khi Chúa Giêsu lên khỏi nước………….
…………
6)Bạn nhận lãnh ……………………………………..
của Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Thêm Sức.
7)Với Phép Thêm Sức bạn có thể chọn tên của một vị
thánh làm……………………… …. ..cho đời sống
Kitô hữu của bạn.
8)Chúa Thánh Thần………………………………...
giao ước với Giáo hội trong Phép Thêm Sức.
9)Chúa Thánh Thần là……………………………….
hoặc là người bảo vệ chúng tạ.

ạn hãy viết Đúng hoặc Sai về chương nàỵ .Loại bỏ
B
câu trả lời sai và điền vào câu trả lời đúng.
…… .1) Chúa Thánh Thần được gọi là Thần khí Chân
lý trong Tin Mừng của Tháng Gioan.
……....2)Gioan Tẩy Giả là người Bảo trợ mà Chúa Giê
su hứa sẽ gủi để giúp các Tông Đồ.
………3)Bảo trợ có nghiã là “người dàn xếp” “người
hoà giải" “người dỗ dành” “người an ủi".
……….4)Chúa Giêsu đã hứa không để các môn đệ
tử đạo.
……….5)Đấng Cứu độ là tiếng Do Thái có nghiã là
là Con Thiên Chúa.
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Chương

2

Thêm Sức Trong





TÌNH MÔN ĐỆ
Một đôi khi bạn có cảm thấy rằng
bạn không thuộc, hoặc bạn không
phù hợp với một nhóm đặc biệt nào
không Bạn đang tìm kiếm một nơi
mà nơi đó có thể là chính bạn
Điều xãy ra ở đó sẽ như thế nào? Ai
ở đó với bạn?

Chúng ta cầu xin Chúa Cha, Chúa con sai Chúa Thánh Thần xuống trên nước của bình naỳ. Mong tất cả được mai táng với Chúa Kitô trong

Nghi Thức Rửa Tội

cái chết của phép rửa tội tăng lên cùng với Ngài trong cuộc sống mớị

13
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CÙNG


NHAU QUÂY QUẦN NHƯ DÂN CHÚA

Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về
đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được
sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ
bỏ đi qủa tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta,
Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi
hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên
Chúa của các ngươị
Sách ÊDÊKIEN 36:2428
 
AM HIỂU KINH THÁNH
Nếu bạn đã từng cảm thấy nhớ nhà, bạn biết thế nào
là cô đơn và chán nản. Trong đoạn Kinh Thánh trên,
KINH THÁNH VÀ BẠN

tiên tri ÊDêKiEn viết cho người Do Thái, là những
Được sinh ra với tội nguyên tổ, có nghĩa là chúng ta đuợc
người đang sống tha hương và cảm thấy như Chúa bỏ
sinh ra trong sự lưu đày, xa Thiên Chúạ. Cũng như dânDo
bỏ rơi họ.
Thái, lắm lần chúng ta cũng không vâng lời Thiên Chúa.
Chúa hứa chăm sóc dân Do Thái nếu họ vâng lời Ngàị
Thế rồi chúng ta cảm thấy xa nơi mà Thiên Chúa muốn.
Nhưng vì họ chống đối tuân theo tiến trình của Ngài,
Chúng ta bị chi phối bởi kém hiểu biết,đau khổ và chết.
nên đền thờ của họ tại Jerusalem bị phá hủỵ, và họ bị
Những lời của tiên tri ÊDêKiEn nhắc nhở chúng ta rằng
bắt buộc sống trong địa hạt xa xôi cuả Babylon.
Thiên Chúa giữ lời hứa và luôn sẵn sàng đưa chúng ta trở
ÊDêKiEn là sứ giả của Thiên Chúa gửi đến cho dân
lại với Ngàị. Thiên Chúa thực hiện điều này qua các Bí
Do Tháị. Qua ông, Thiên Chúa hứa với dân Do Thái
Tích khai tâm : Bí tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm sứ, Bí tích
rằng họ sẽ trở nên dân của Ngài lần nữạ và họ sẽ trở
Thánh Thể.
về nhà. Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của họ và đổ tràn đầy
Thần Khí vào tâm hồn họ để họ trở nên dân mớị



PHẢN ẢNH LỜI CHÚA

Hãy dành chút thời gian để yên nghĩ trong sự hiện diện của Thiên Chúa
Hãy nghe lời Ngài qua tiên tri ÊDÊKIEN. Bạn muốn cái gì được rửa
sạch ? Diều gì làm bạn phân tâm để không thờ phượng một mình Chúa ?Hãy cầu nguyện để bạn mở lòng ra đón Chú
Thánh Thần đến, để rồi quả tim bạn tràn đầy tình yêu của Chúa.
Cảm tạ Chúa vì đã ban Chúa Thánh Thần cho bạn để giúp bạn tuân theo tiến trình của Ngài. Hãy dành chút thời gian
lắng nghe Chúa và nói với Ngài bất cứ điều gì mà bạn muốn.
14
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Thiên Chúa Gọi một Người 
Giáo Hội
Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta dự phần vào gia đình của Ngài. Cũng
như Ngài đã làm với dân Do Thái, Thiên Chúa cũng đã hứa, hoặc giao uớc với
Abraham và Sarah. Ngài yêu cầu họ phải rời bỏ nhà cửa và gia đình qua địa hạt
mà Chúa đã cho họ. Đổi lại cho sự hy sinh này, Thiên Chúa hứa Abraham sẽ
thành người lãnh đạo vĩ đại quốc gia cuả dân Chúạ.
Những thế kỷ sau đó, Thiên Chúa đã có những giao ước khác. Ngài yêu cầu
ông Môi Sen truyền những giới răn cho dân Do Thái tại núi Sinai . Ở
đó dân Do Thái hứa tuân theo những giới răn của Chúa, và đổi lại, Ngài hứa
chăm nom họ và Thiên Chúa là Chúa của họ.
Thiên Chúa đã thực hiện một giao ước mới với chúng ta qua Chúa Giêsu
Con của Ngài. Vào cuối bửa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy chén rượu nho và
nói :”Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em.
(Luca 22:20).
Bằng sự Chết, Sống lại, Lên trời, Chúa Giêsu đã thành lập một, cồng đồng
mớị. Cộng đồng mới này, tức là Giáo hội Ngài, được thành lập từ những
người tin Ngài, tuân theo lời Ngài dạy, và giử giới răn của

Một Công Đồng Tràn Đầy Thánh Thần
Ngài yêu mến Chúa và thương yêu nhau. Những người theo
Chúa được gọi là môn đệ.
Vào ngày lễ Ngũ Tuần,Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con là Đức

Mang đến cho cuộc sống đầy sinh động bởi Chúa
Thánh Thần, các tín hữu đã thành lập một cồng
đồng với bốn đặc điểm:

Giêsu sai Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng xuống trên các môn
đệ. Thế rồi các môn đệ rao giảng Tin Mầng của Chúa Giêsu cho

* Cộng Đồng: sống và cùng nhau cầu nguyện
chia sẽ những gắn bó chung với nhau.

những người đang hiện diện. Mặc dầu dân chúng đến từ nhiêu
nơi khác nhau và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng quyền

* Thông Điệp: 
Học hỏi các Tông Đồ, Công
bố Tin Mầng.

năng của Chúa Thánh Thần dã ban cho họ hiểu được các môn
đệ nói ngôn ngữ bản xứ của họ. Ngày ấy có ba ngàn người được

* Thờ Phựợng: Cầu nguyện trong đền thờ

rửa tội và nhận món quà của Chúa Thánh Thần. Giáo hội còn
sống . (Tông Đồ Công Vụ 2:113,41)

* Phục Vụ : yêu thương nhau và chăm sóc
người nghèo.
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Giáo Hội Hy Vọng
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bẻ bánh như Chúa Giêsu đã làm

Giáo Hội đã lớn lên như từ ngữ Giêsu đã lan rộng. Những người muốn thuộc về
cộng động Kitô hữu chuẩn bị để nhập Giáo Hội tại buổi lễ kỷ niệm hằng năm về
Sự chết, sự Sống lại của Chúa Giêsu trong đêm vọng Phục sinh. Những người này
sắp sửa làm Kitô hữu đã bước vào trong bể nước biểu hiện chết với Chúa Kitô, từ
bỏ lối sống cũ và được tái sinh trong Chúa Kitô. Họ được rủa tội “nhân danh Cha,
và Con, và Thánh Thần”. Đức giám mục đặt tay trên họ và xức dầu cho họ, quả
quyết, củng cố, và hoàn thiện sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong họ. Khởi
đầu của họ đã được hoàn thành khi họ chịu phép Thánh Thể lần đầu tiên.

Gần đây Giáo hội Tây phương đã nhấn mạnh sự kết
hợp các BíTích khai tâm bằng cách mang trở lại nghi lễ khai tâm tâm củ
Người Lớn.Trong nghi thức này, người lớn tìm hiểu
người rửa tội có ý nghĩa gì, là môn đệ Chúa Giê su, hằng ngày phải the
lời giảng dạy của Ngài, và phải sống theo những điều đó. Người lớn đượ
kết nạp vào Giáo Hội bằng cách cử hành cả ba bí tích vào đêm Vọng Phụ
sinh.

ĐẾN LƯỢT TÔI :
Cam Kết Với Chúa
1) Làm thế nào để bạn chú ý đến sự cam kết của bạn
với Chúa ngày càng tăng khi bạn già đi?

LỄ KHAI TÂM HÔM NAY
Khi một đưa bé được sinh ra trong một gia đình, đó là dịp đặc biệt. …………………………………………………….
Cũng một cách thức như thế, khi có một ai trở thành phần tử của
…………………………………………………….
gia đình Chúa, Thì Giáo hội hân hoan chào đón cậu bé hoặc cô bé …………………………………………………….
qua các Bí Tích khai tâm: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.
2) Có một điều bạn có thể làm trong tuần này tôn
Trong Giáo Hội Đông phương, phép Thêm sức được cử hành ngay
vinh và tăng cường cam kết của bạn với Chúa là
lập tức sau khi đứa bé được rửa tội và tiếp theo là tham dự vào phép điều gì ?
Thánh Thể. Đã có một thời gian, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh …………………………………………………….
thể đã tách biệt khỏi bí tích Rửa tội trong Giáo hội Tây Phương.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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Mặc dầu kỷ niệm lễ Rửa tội, Lễ Thêm sức, Phép Thánh
thể có lẽ cách nhau nhiều năm nhưng có liên quan gần
gủi. Trước hết, đó là những bí tích, dấu hiệu mạnh mẽ của
ân sủng ban cho Giáo Hội của Chúa Kitộ. Đời sống thiêng
liêng, hoặc ân sủng đựợc ban cho chúng ta qua những bí
tích đó. Các bí tích là những dấu hiệu quan trọng nhất của
sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn.
Những bí tích đó giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống thật
là dồi dào hơn là chỉ sống để thỏa mãn những ham muốn
riêng của bạn. Hiện thời các bí tích thực hiện những Ân
sủng mà bạn cần để dùng thời gian ,tài năng ,và nghị lực
vì lợi ích của Thiên Chúa và tha nhân.

Thêm vào sự hình thành một giao ước giữa Thiên
Chúa và chúng ta, Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta
là con nuôi hay con gái của Thiên Chúa, là phần
tử của Giáo hội, Thân thể của Chúa Kitộ. Phép Rửa
tội đánh dấu chúng ta vĩnh viễn la Kitô hữu và cho
phép chúng ta chia sẽ chức Linh mục của Chúa
Giêsu, một chức linh mục chung cho tất cả các tín
hữụ. Hợp nhất với Ngài trong chức linh mục của
Ngài, chúng ta phổ biến ân sủng của Bí tích rửa tội
trong mọi lãnh vực của cuộc sống chúng tạcá nhân
gia đình, xã hội như là thành viên của Giáo Hội và
sống theo lời mời gọi nên Thánh được gửi đến cho

Bí Tích Rửa Tội 


những ai đã rửa tội.

Chúng ta được biết rằng các Bí tích khai tâm hân hoan chào
đón chúng ta vào Giáo hội. Trong phép Rửa tội, bí tích đầu
tiên mà chúng ta cử hành, chúng ta được giải thóat khỏi tội
nguyên tổ và đuợc sinh trong đời sống mới trong Chúa Kitộ.
Phép Rửa tội là dấu hiệu Giao ước mới của Chúa với chúng
tạ. Đó là sự thoả thuận mà trong đó Thiên Chúa hứa luôn ở
với chúng ta và để giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ của
chúng ta với Ngài và tha nhân. Khi chúng ta chấp nhân giao

Cuộc sống mới mà chúng ta nhận lãnh trong bí tích
Rửa Tội được gọi là Ơn Thánh Hóa. 
Ân sủng này
lấy đi tội nguyên tổ, nó giúp chúng ta yêu mến Thiên
Chúa, tin vào Ngài và hy vọng vào Ngài. Nó cũng
giúp ch’ungh ta làm theo Chúa Thánh Thần, là Đấng
hướng dẫn chúng ta sống đời sống mà Chúa mời
gọi chúng ta phải sống.

ĐẾN LƯỢT TÔI: Là Môn Đệ

ước này, chúng ta hứa với Chúa rằng chúng ta sẽ cố gắng

như Chúa, mô hình của Ngài có nghĩa là một ngư

cho

Mang ý nghĩa gì là môn đệ Chú
người khác..

Giêsu được rửa tội ?

………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………...
………………………………………………..
………………………………………………...
………………………………………………..
………………………………………………..
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Bí Tích Thêm Sức



Bạn đang chuẩn bị cử hành Bí Tích Thêm Sức, Bí tích Khai
tâm thứ hai. Sự chuẩn bị lần này tạo cho bạn một cơ hội để xem
xét cẩn thân theo chỉ đạo của cuộc sống bạn. Bạn cần quyết định
hằng ngày, và chiều hướng chọn lựa khó khăn có thể gây nhầm lẫn.
Sự nhầm lẩn này có thể khiến bạn đặt câu hỏi Thiên Chúa có liên
quan đến đời sống cuả bạn hay liên quan đến một chút nào đó như
thế nào ?
Như chúng ta đã thấy trong đoạn Thánh kinh đầu chương
này,Thiên Chúa muốn tân trang chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng
ta, và ban cho chúng ta những tấm lòng tràn đầy Chúa Thánh
thần. Chúng ta sẽ không đơn độc khi chúng ta chuẩn bị cho những
quyết định khó khăn trong đời sống.
Trong Bí tích Thêm sức bạn khẳng định lời hứa rửa tội của bạn.
Bí tích Thêm sức phong ấn phép Rửa tội của bạn và củng cố sự
sống được ban cho như món quà mà bạn lãnh nhận trong phép Rửa
tội. Bí tích Thêm sức dẫn bạn đến gần gủi Chúa Kitô hơn, tăng
cường Ân Huệ của Chúa Thánh thần, liên kết bạn gần gủi hơn nữa
với Gíáo hội, và giúp bạn noi gương Chúa Giêsu trong lời nói và


Nghi Thức

hành động.

Trong bí tích Thêm sức,cũng như trong bí tích Rửa Tội bạn được
Suốt trong buổi cử hành Bí tích Thêm sức, bạn
đánh dấu một đặc tính vĩnh viễn hoặc ấn tín. Cũng vì ấn tín này bạn tân trang lại lời hứa rửa tội và tuyên xưng Đức
sẽ được rửa tội, và thêm sức chỉ một lần mà thôi . Cũng như bạn có thể tin.
luôn là anh chị em hoặc là bà con của một người nào dó, và khi đã
được rửa tội thì bạn luôn luôn là con chủa Chúạ.

Ý Nghĩa

Bí tích Thêm sức làm tăng trưởng và đào sâu

Bí Tích Thánh Thể



thêm ân sủng mà bạn nhận từ bí tích Rửa tội .

Bi tích Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống Công giáo và là

Cuộc Sống Hằng Ngày


lời cầu nguyện tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa.
Mỗi lần chúng ta pkả ảnh đời sống Chúa Kitô
Chúa Giêsu ban cho ta ân huệ này để nuôi dưỡng và cũng cố cộng
trong lời nói và hành động của chúng ta, chúng
đồng tín hữu bằng lời nói và bí tích. Nơi Bí Tích Thánh thể chúng ta ta đang sống lời hứa rửa tội của chúng ta.
thật sự là Giáo hộị. Chúng ta là dân Chúa, được cứu chuộc và chia
Đời Sống Đức Tin
sẽ tình yêu của Chúa, cử hành những sự tốt lành của Thiên Chúa.
Chúng ta biến đổi vào đời sống của Chúa
Nhận lãnh bí tích này, chúng ta liên tục đổi mới sự tham gia của
Kitô và được tăng sức mạnh bởi Ân sủng của
chúng ta trong sự Khổ nạn, sự Chết, sự Sống lại và Lên trời của Chúa Kitô
Chúa Thánh Thần.
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Một Cái Nhìn Gần gủi Hơn vào

Bí Tích Thêm Sức
Tất cả chúng ta đều dùng lời nói và hành động để giao thiệp với
ngừơi khác. Cùng một cách thức như vậy, lời nói và hành động là
những dấu hiệu điều gì đó đang diễn ra trong các Bí tích. Những
dấu hiệu của bí tích Thêm sức là việc đặt tay và xức dầu trên trán
bởi Đức Giám mục, và đọc lời : “ Hãy lảnh nhận ấn tín với Ân Huệ
của Chúa Thánh Thần..

Xức Dầu
Cũng như trong Bí Tích Rửa tội và Truyền Chức Thánh , dầu được
dùng để xức cho những người mới đuợc thêm sức. Còn được gọi là
Dầu Thánh, tức là dầu đã được Đức Gíam mục làm phép trong
Tuần Thánh.
Xức dầu là nghi lễ cỗ xưa, nghi lễ này đặt một ai đó ra ngoài nhiêm
vụ đặc biệt. Ở Do Thái, các Tư Tế, các Tiên Tri, và các Vua Chúa,
đều được xức dầụ. Như chúng ta đã học trong chương I, cả hai
Chúa Kitô và Đấng Cứu Độ xuất phát từ một danh từ có nghĩa là
“người chịu xức dầu".

ĐẾN LƯỢT TÔI Đặt Tay
Trong Cựu Ước, việc đặt tay là một dấu chỉ đầy quyền năng của sự ban phước.
Trong Tân Ước Hãy đọc đoạn Kinh Thánh sau đây và hãy viết điều gì đã xảy ra
như là kết qủa của việc đặt taỵ

1) Sách Dân Số : 27:1823
………………………………………………………………………………...

2) Lu Ca : 4:40
………………………………………………………………………………..

3) Tông Đồ Công Vụ : 19 :46
………………………………………………………………………………..

4) 1 SaMuEl : 16:1113
………………………………………………………………………………..
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Hướng Về Chúa Giêsu
Bạn đã sẵn sàng để sống cuộc sống của bạn như
các môn đệ Chúa Giêsủ? Nếu thế, thì đây là một vài
cách mà bạn có thể làm.

người đở đầu thêm sức, hoặc bạn chọn một người khác.
Cha xứ hoặc giáo lý viên sẽ giải thích cho bạn những gì
mà người đở đầu của bạn yêu cầụ.


Chọn

*

Cầu nguyện và tán tụng các bí tích.
Bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải làm tăng
thêm tình yêu Chúa Giêsu.

Người Đở Đầu

Đây là cách yêu cầu khi quảng cáo mà một người đở đầu
thêm sức có thể đọc


Cần Người Đở Đầu Thêm Sức


* Sống Phúc Âm. Hình thành những thói quen
của đời sống Kitô hữu và phục vụ cộng đồng của
bạn và giúp bạn đặt niềm tin vào hành động.

Cần vị đở đầu thêm sức để giúp ứng viên sống theo lời
hứa rủa tộị. Phải bằng lòng chia sẽ đời sống đức tin với

*
Học hỏi Đức tin. Bạn sẽ trở thành một Kitô

hữu đầy niềm tin qua sự học hỏi, phản ảnh, và
bằng cách chia sẻ đức tin của bạn vớ người khác.

ứng viên, là gương mẫu của đời sống Kitô hữu, đại diện
cho Giáo Hội để yểm trợ ứng viên, cầu nguyện với
ứng viên, kêu mời ứng viên sống đời sống Kitô hữu,


*Chuyển qua Công Giáo để yểm trợ và


giới thiệu ứng viên với Trưởng ban Thêm sức. Là


hướng dẫn. 
Cha mẹ bạn, người đở đầu, cha xứ,
giáo lý viên, những thành phần của giáo xứ, và
bạn bè chuẩn bị Phép Thêm Sức với bạn sẽ giúp
bạn chuẩn bị cùng nhau theo Chúa Kitô.

người công giáo, ít nhất 16 tuổi,đã chịu các bí tích
Rửa Tội, 
Thêm
sức, Thánh thể.

Việc trả tiền : Vô hạn
Điều này nghe có vẻ giống như một công việc rất ít


Ngươì Đở Đầu Cuả Bạn

nguời có thể thực hiện được. Nhưng cuối cùng bạn cũng

Người đở đầu sẽ là một phần quan trọng cho việc
chuẩn bị bí tích Thêm Sức của bạn. Nơi bí tích Rửa
tội của bạn cha mẹ bạn chọn hai người đở đầu cho
bạn. Phép Thêm sức chứng nhận con dấu phép
Rửa Tội của bạn rồi. Vì thế,bạn có thể chọn một
trong những người đở đầu rửa tội của bạn làm

sẽ tìm được một người bảo trợ xứng đáng qua lời cầu
nguyện, suy ngĩ cẩn thận, và đàm đạo với cha mẹ bạn
hay người lớn quan trọng khác trong cuộc sống của bạn.
Ngừơi đở đầu của bạn sẽ là một ai đó sẽ đồng hành với
bạn và hướng dẫn bạn để chuẩn bị cho Phép Thêm Sức.
Trong ngày chịu Phép Thêm Sức, người đở đầu đứng sau
bạn và tin tưởng giới thiệu bạn với Đức Giám Mục như
là người sẵn sàng nhận ấn tín với Ân Huệ của Chúa
Thánh Thần.

Hãy đọc lời quảng cáo với cha mẹ bạn và nói cho các
ngài vì họ muốn bạn có một người đở đầu thật tốt. Hãy cầu nguyện với
Chúa Thánh Thần để được hương dẫn, và bàn luận về bạn đã lựa chọn.
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1)


NHÂN CHỨNG
2) HÀNH ĐỘNG
Phẩm Giá của Đời Sống Con Người
Làm con cái của Chúa, chúng ta phải có nhân phẩm và luôn luôn
đối xử với nhau có phẩm giá. Chúa đã ấn dấu hình ảnh giống như
Ngài trong mỗi một người chúng ta, và cho ta một món quà là nhân
phẩm mà không sánh được. Vì sự tác thành nhục thể, Thiên Chúa
Con đã nhận thân phận làm người để nối kết sự linh thiêng với bản
chất con người làm thành một . Vì sự hiện thân của Thiên Chúa,
nên sự hướng dẫn nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo là
phẩm giá của con ngườị. Các Giám mục Hoa Kỳ đã nhấn mạnh là tất
cả những quyết định kinh tế và các tổ chức phải được thẩm định, liệu
rồi phẩm giá của con người có được bảo vệ hay phá huỷ.

Đức Giám Mục và Mỗi Người

Thánh John Neumann

3)

John Neumann (18111860), Đức Giám mục thứ tư
của Philadelphia, là người Mỹ đầu tiên được phong
chức thánh. Sanh tại thành phố,mà hiện thời được gọi
là Czech Republic, Ngài đã đến Hoa Kỳ 1835 và đã dược
phongGiám Mục 1836. năm 1852 ,Đức
Giám Mục Neumann được bổ nhiệm làm Giám mục
cuả Philadelphia trong thời gian khó khăn. Đảng chính
trị chống Công giáo đã nổi lửa đốt cháy những trường
học Công Giáọ và các nhà dòng. Đức Giám Neumann
chưa từng chán nản về những đe doạ nàỵ Đến năm 1860
Ngài đã thành lập hơn 200 nhà trường Công Giáo. Ngài
cũng đã thành lập những giáo xứ mới, độ chừng 1 cho
mỗi tháng. Ngài nói được tiếng Đức, Ý,và Anh ngữ, tên
Neumann được phổ biến với những người nhập cư mà
phẩm gía của họ như là con cái Chúa mà Ngài luôn
luôn tôn trọng. Mọi người rất thích nghe giáo lý trong
ngôn ngữ của họ. Ngài được phong thánh năm 1977.
Ngày lễ kính là ngày 5 tháng 1.

CẦU NGUYỆN

Mời Gọi Cầu Nguyện

Các phép bí tích Khai Tâm đặt nền tảng cho đời sống của
chúng ta là người Công giáọ. Qua những bí tích này chúng
ta sẽ trở nên những phần
tử hoàn toàn của Giáo
Hộị. Xin Thiên Chúa
ở với bạn và hướng dẫn
bạn trong cuộc hành
trình tiến đến Bí Tích
Thêm sức.
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CẦU NGUYỆN
Cầu Nguyện Đầy Ân Sủng

Mọi người : Lạy Chúa Kitô, ngơị khen Chúa.

Mọi người Nhân danh cha và con và Thánh Thần. Amen Hướng dẫn viên : Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu
Hướng dẫn viên : Chúng ta đã học hỏi về ba Bí tích Khai tâm
nguyện, và Ngài ban cho chúng ta cuộc sống mới
Rửa Tội, Thêm sức, và Thánh Thể. Giờ đây chúng
và tất cả những người trong chúng con đã có được
ta đoàn tụ lại như một cộng đồng Tín hữu để lắng
cuộc sống mới trong phép rửa tội sẽ mãi mãi tạ ơn
nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay và mãi mãi
Chúa qua sự sống của Chúa trong chúng con.
Mọi người :Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầụ .

Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi dân tộc,sẽ quy tụ

Hướng dẫn viên Xin cho chúng con chuẩn bi đón mầng
các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về
Bí
tích thêm sức, xin cho chúng con lớn lên trong sự

đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên
hiểu biết và sống trong niềm tin.

các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi
Mọi người : Lạy Chúa , xin nghe lời chúng con cầụ
sẽ được thanh sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban Hướng dẫn viên : Xin cho chúng con tham dự vào bí tích

tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí mới
Thánh Thể để nuôi dưỡng cuộc sống mới, mà chúng
vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi qủa tim bằng đá khỏi
con đã lãnh nhận qua bí tích Rửa tộị.
thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả
Mọi người : Lạy Chúa ,xin nghe lời chúng con cầu.
tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng Hướng dẫn viên :Là người công giáo, chúng con tin rằng

các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ,
được sinh ra một lần nữa để được biến chuyển ân
tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các
sủng mà chúng con nhận lãnh qua bí tích Rửa tội.
nguơi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các
Ân sủng này sẽ sống trong cuộc đời chúng con, giúp
ngươi, Các ngươi sẽ là dân của ta. Còn Ta, Ta sẽ là
đỡ chúng con và lìa xa tội lỗi và hướng về Chúa. Vì
Thiên Chúa của các ngươi.
thế xin cho chúng con cảm tạ Chúa .
ÊDÊKIEN 36: 2428
Mọi người: Lạy Chúa tình thương, qua các Bí tích
khai tâm, Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống

mới trong Ân sủng của Chúa. Chúng con cảm tạ Chú
Chúa đã ban cho chúng con Ân sủng để làm
thắm thiết mối quan hệ của chúng con với Chúạ
Amen.
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Bảng Tóm Lược

Đức

Tin Tóm Tắt

Qua các Bí Tích Khai Tâm, chúng ta trỏ nên những
thành phần của Giáo hội để tiếp tục sứ mệnh của Giáo
hộị

Ghi

Những Từ Ngữ Cần Biết
Dầu Thánh
Bí tích
môn đệ
Ơn thánh hóa
tội nguyên tổ
người đở đầu
nghi lễ khai tâm của người lớn.

Nhớ

TIẾP CẬN


Những Bí Tích Khai Tâm Là Gì?
Những bí tích Khai Tâm là Bí tích Rửa Tội,
Thêm Sức, và Bí tích Thánh Thể. Chúng ta
được sinh ra trong phép Rửa Tội, được tăng
cường trong Bí Tích Thêm Sức, và được nuôi
dưỡng bởi Bí Tích Thánh Thể.

Những hiệu quả của Bí Tích Rửa Tội là
gì?
Bí tích Rửa tội thì cần thiết cho việc Cứu rỗi. Chúng ta
được sinh ra vào đời sống mới trong Chúa Kitô. Nó giải
thoát ta khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta đời sống
mới trong Chúa Giêsu. Nó hình thành một giao ước
giữa Thiên Chúa va chúng ta, trong đó Thiên Chúa hứa
luôn ở với chúng ta và giúp chúng ta lớn lên trong đức
tin. Phép rửa tội ban cho chúng ta ơn thánh hoá đời
sống mới giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và hy
vọng vào Ngài.

Phép Thêm Sức làm gì cho chúng ta ?
Phép Thêm sức đóng ấn tín vào Bí tích Rửa tội
và đào sâu ân sủng Thánh tẩỵ. Nó kết hợp
chúng ta một cách chắc chắn hơn vào Chúa
Kitô, tăng cường Ân huệ của Chúa Thánh Thần,
dẫn chúng ta đến gần với Giáo hội hơn và cổ vũ
chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong
mọi hoàn cảnh bàng lời nói và hành động.

Bốn Đặc tính của của đức tin cộng đồng
được thành lập bở Chúa Thánh Thần là gì?
Bốn đặc tính của cộng đồng đức tin là :Cộng
đồng, thông điệp,việc thờ phượng, và phục
vụ.
NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI: Hãy
dùng
nhật ký của bạn để đi sâu hơn vào


chương này . Một cách thầm lặng dành thì
giờ để phản ảnh
và ghi lại trên trang tạp chí từ trang 1120.

1)
Những tiếng chỉ xức dầu căn cứ trên việc
thực hành in dấu chiđể nhận dạng.Trong qúa khứ
những thư từ và tài liệu được đóng ấn bằng sáp
ong nóng. Dấu ấn của một người được ép vào sáp
ong lấy ra và in vào. Trong bí tích Thêm sức, đánh
dấu bạn như là thuộc riêng Ngài. Bạn được gọi để
nhận điểm ghi dấu của Chúa và có quyền hành
động như các môn đệ của Ngài. Hãy vẽ giống như
cái dấu ấn của Chúa. Rồi viết diễn tả cái đó.

2)Hãy tìm hiểu cộng đồng giáo xứ của bạn

và haỹ viết về giáo xứ. Hãy giải thích giáo xứ
được thành lập như thế nào và đặt tên như thế naò
? Hãy tả giáo xứ rộng như thế nào, sự đa dạng của
dân chúng thuộc giáo xứ, và những hoạt động
chính 
.

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CUẢ TÔI

Hãy sắp xếp với người đở đầu cuả bạn
để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc, những
nghi vấn, và những ý tưởng từ chương này
và tường thuật lại cuộc đàm thoại từ tạp
chí :Faih to Faith .

Lạy

Thiên Chúa
Tình thương,
xin cảm tạ
Chúa vì những
Ân Sủng Chúa
ban, để con
theo Chúa và
ban cho con
sức mạnh để
con từ bỏ tội lỗi. Amen
28
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KIỂM SOÁT LẠI

CHỨNG NHÂN, QUÁ KHỨ, VÀ HIỆN TẠI
Hãy đọc đoạn văn sau đây trích từ Tông Đồ Công Vụ
và viết bức thư nói về đặc điểm của Giáo Hội với
những tín hữu đầu tiên. Có thể có nhiều hơn một.
a. thông điệp
c. thờ phượng
b.cộng đồng
d. phục vụ
___

1)
T/Đ công vụ 2:4445 ___4) 
T/Đ công vụ 13:1418
__
_2)
T/Đ công vụ 4:3435 ___5
) T/Đcông vụ 2:42
___
3
)T/Đ công vụ 8: 58

MỘT SỰ KIỆN NGOAI LỆ
Hãy làm trọn nghĩa các câu. Nếu bạn hòan thành một cách
chính xác, thì các chữ đóng hộp sẽ viết chính tả một sự
kiện quan trọng liên quan đến Chúa Thánh Thần.
1. 
Vào cuối________________Chúa Giêsu đã thành lập
một giao ước mới với máu của Ngài.
2. 
Bởi sự Chết,______________,và sự Lên Trời, Chúa
Giêsu đã thành lập một nhóm người để nghe theo sự
giảng dạy của Ngài và tuân giữ các giới răn yêu thương
của Ngà.
3.
_________________________là những dấu hiệu của
sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng
ta.
4.
_____________________ghi dấu chúng ta như là những
tín hữu.
5.
Ơn__________________giúp chúng ta theo hướng đi
của Chúa Thánh Thần.
6.
Chúng ta hứa cố gắng giống Chúa Giêsu khi chúng ta
chấp nhận____________________của Thiên Chúa.
7
. Bí tích _____________________tăng cường Ân huệ
mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội.
8.
____________________là dầu được dùng trong Bí tích
Rửa Tội và Thêm sức.
9
.____________________đức tin sẽ giúp bạn tiến triển
gần Chúa hơn.
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Thêm Sức Trong


Chương
3



Đức Tin

Hãy nghĩ về những nhóm khác nhau

mà bạn thuộc về. Đó có thể là Câu Lạc
Bộ, Các Đội Thể Thao, hoặc Nhóm
Bạn bè của bạn. Điều gì giúp bạn cảm
nghiệm được giống như một phần của
nhóm? những nhóm này có điểm gì chung?

“Đây là
đức tin
của chúng
ta. Đây là
đức tin
của Giáo
Hội.
Chúng ta
hãnh diện
để tuyên
xưng đức
tin trong
Chúa
Giêsu
Chúa
chúng ta.
Nghi thức
Thêm sức
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Những Lời Nói Cần Đến Tấm Lòng

Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã truyền phải dạy cho anh( em), để anh(
em) đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ Đức Chúa,Thiên
Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả mọi chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh
(em) sẽ được sống lâu. Hởi Itraen, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh( em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật
đông đảo, trong miền đất tràn trề sửa và mật, như Đức Chúa,Thiên Chúa của cha ông anh (em) đã phán với anh (em).
Nghe đây, Hởi ItRaEn! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết
lòng hết dạ, hết sức anh (em). Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh ( em)phải ghi tạc vào lòng. Anh (em) phải lặp lại
những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như lúc thức dậy.


Sách đệ Nhị Luật 6:1,37


Am


Hiểu Kinh Thánh

Năm cuốn sách đầu của Cựu Ước Sách Sáng Thế,
Sách Xuất Hành, Sách Lê Vi, Sách Dân Số, và Sách Đệ Nhị
Luật,hình thức là năm cuốn đầu. Trong Do Thái cổ có
liên quan đến từ” 
Torah
”
có nghĩa “
hướng dẫn” hay là
“luật.” Trong sách Đệ Nhị Luật, ông MôiSen đưa ra một số
bài phát biểu để nhắc nhở dân Do Thái rằng họ thuộc về
Thiên Chúa.
Trong chương 5 của Đệ Nhị Luật, ông MôiSen đã nhắc lại
10 điều răn và nhắc nhở dân Do Thái về tất cả các luật lệ
khác mà họ đã đồng ý tuân theo.
Trong đoạn Kinh thánh trên, ông Môisen giải thích rằng
một cách đúng đắn đó là làm theo sự hướng dẫn của

Thiên Chúa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng,
hết linh hồn, và hết tất cả sức mình. Ông
Môisen nhấn mạnh rằng dân Do thái không
những chỉ biết những lời hướng dẫn này, nhưng
họ cũng nên có sự hướng dẫn đi vào cõi lòng,
dạy cho con cái họ, và xử dụng nó để hướng
dẫn tất cả mọi hành động của họ.



Thánh Kinh Và Bạn

Suốt trong thời gian chuẩn bị Bí Tích Thêm
sức, bạn sẽ xem xét mọi khía cạnh quan trọng
qua sự hướng dẫn mà bạn đã nhận được. Bài
đọc từ sách Đệ Nhị Luật nhắc nhở bạn để cho
sự hướng dẫn đi vào cõi lòng.

PHẢN ẢNH LỜI CHÚA
Thư giãn và chuẩn bị để dành thời gian yên tỉnh
với Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng rằng bạn
đang ở với người Do Thái, đang lắng nghe lời
Môisen.
Thiên Chúa đòi hỏi bạn yêu Ngài hết tấm
lòng,hết linh hồn, hết sức mình. Hãy để lời
Chúa thấm nhuần. Cầu xin Chúa giúp bạn thực
hiện sự chuẩn bị cho bí tích Thêm sức một thời
gian để tìm hiểu đầy đủ hơn về những gì có ý
nghĩa là để yêu mến Ngài trên hết mọi sự.
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Chúng

Ta Tin

Cũng như chúng ta trình diễn quần áo mà chúng ta mặc,
âm nhạc mà chúng ta nghe, chúng ta cũng trình bày bằng
cách cầu nguyện và sống đức tin. Chúng ta đang bước vào
thế giới, nói với mọi người rằng chúng ta là người công
giáo và minh định mình là tín hữu.
Đức tin của chúng ta là bản giao ước riêng tư của chúng
ta với Thiên Chúa. Nó liên quan đến sự đồng thuận của
tâm trí và ý muốn chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng đã
tỏ mình ra bằng lời nói và việc làm trong suốt lịch sử. Tất
cả chúng ta cần sự yểm trợ của cộng đồng để giúp chúng
ta tăng trưởng đức tin của chúng ta, một đức tin đã được
truyền lại cho chúng ta.
Suốt trong những năm chúng tôi giảng dạy, chúng tôi đã
dựa vào người khác để giúp chúng tôi hiểu những gì Kinh
Tin Kính có một ý nghĩa đối với chúng tôi. Trong thực
tế,những lời chúng ta nói trong Kinh Tin
Kính 

là trở lại
cách nói ở thếkỷ thứ tư và thứ năm. Tiếng Tin Kính đến
từ tiếng Latinh “Credo" 
có nghĩa là 
“tôi tin”
.

Thiên Chúa Ba Ngôi


Thiên Chúa Ba Ngôi là trung tâm điểm của điều mà
chúng ta tin. Chúng ta tin một Thiên Chúa là Cha, là Con,
và Thánh Thần. Chúng ta theo Chúa Giêsu, Thiên Chúa
Con, vì Thiên Chúa Cha gọi chúng ta, và Chúa Thánh
Thần biến đổi chúng ta.

Ngừơi Cha Yêu Thương

Cũng như những nhân thể của Chúa Ba Ngôi là một trong
những gì mà Chúa Ba Ngôi đang có,Chúa Ba Ngôi đang
có trong những gì Chúa Ba Ngôi đang làm. Thiên Chúa là
cha được ghi một cách đặc biệt với các công trình sáng
tạo. Chúng ta tin rằng Ngài là Đấng Sáng tạo mọi sự đang
tồn tại. Ngừời ta thường tự hỏi “ Chúng ta từ đâu mà
có?”và “chúng ta đang đi về đâu? Chỉ có một câu trả lời:
Thiên Chúa là Cha.
Thiên Chúa là cha tạo dựng chúng ta ra khỏi tình yêu
thương và để chia sẽ trong sự tốt lành của Ngài. Ngài đã
tạo dưng toàn bộ vũ trụ bằng sự khôn ngoan riêng của
chính mình. Nhưng Ngài không phải là một sức mạnh vô
chủ; Ngài hiện diện và hoạt động trong cuộc
27

sống của chúng tạ. Đó là Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi
Chúa la “Abba"  Cha.
Thiên Chúa đồng hành với chúng ta để giúp chúng ta đạt
được những mục tiêu Ngài dành cho chúng ta: hạnh phúc
vĩnh cửu với Ngài, chia sẽ sự thật,lòng tốt và vẽ đẹp của
Ngài.
Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu với bí tích Rửa Tội,
bí tích đó giải thoát chúng ta khỏi tội Nguyên tổ.
Hành động bất tuân của ông Adong và bà Eva dẫn đến tội
Nguyên tổ. Tội này gây tổn hại cho mối quan hệ của ông
Adong và bà Eva với Thiên Chúa và gây ra mọi người
được sinh ra đều mắc tội Nguyên tổ.
Thiên Chúa là Cha chúng ta muốn mang chúng ta ra khỏi
tình trạng mắc tội Nguyên tổ đến trạng thái Ân sủng. Ngài
muốn chúng ta, như là con nuôi của Ngài để trải nghiệm
sự thân mật của cuộc sống của Chúa Ba Ngôi và một lần
nữa chia sẽ trong sự thánh thiện của Ngài. Vì vậy Thiên
Chúa đã sai Con của Ngài Chúa Giêsu, Đấng Cứu Rỗi
chúng ta.
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Thiên Chúa Con: Gần Gủi Chúng Ta Hơn
Nói chuyện với ai đó bằng điện thoại hoặc dùng
điện thư thi tốt thôi, nhưng đến thăm họ thi tốt
hơn nhiều. Để gần gủi chúng ta hơn, Thiên Chúa
đã gửi con của Ngài,Chúa Giêsu , sống giữa
chúng ta. Khi chúng ta đọc kinh Tín Kính, chúng
ta tuyên bố niềm tin của chúng ta rằng Cha đã sai
con một Ngài, Chúa Giêsu để chuộc tội chúng ta.
Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, Người đã
trở thành con người để cứu chuộc chúng ta.
Chúa Giêsu cứu độ chúng ta bằng sự mạc khải
tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, khuôn
mẫu hóa cho sự thánh thiện mà chúng ta nên cố
gắng để đạt được, chữa lành mối quan hệ của
chúng ta với Thiên Chúa đã bị tổn thương, và cho
phép chúng ta chia sẽ bản tính thần linh
của Ngài.

Ngài và Vương quốc mà tất cả chúng ta đều được
kêu gọi để chia sẽ. Trong ba năm Chúa Giêsu đã dạy
mọi người làm thế nào để sống theo cách mà Thiên
Chúa muốn chúng ta sống. Ngài làm phép lạ để
chứng tỏ quyền lực của Thiên Quốc. Chúa Giêsu đã
mời gọi người tội lỗi vào Vương Quốc này.
Vi đố ky nên các lãnh đạo tôn giáo đã giao nộp Ngài
cho các quan chức La mã, và họ tuyên bố rằng Ngài
đã kích động đám đông để chống lại La Mã. Những
người La mã đã đóng đinh Chúa Giêsu. Ngài đã
chết và được táng xác. Kinh Tin Kính xác định:
“Vì lợi ích chúng ta, Ngài đã bị đóng đinh. . . .”Và
vì lợi ích chúng ta, Thiên Chúa đã cho Ngài cuộc
sống mới vào ngày thứ ba.

Đầy Bản Tính Thiên Chúa,
Đầy Bản Tính Loài Người
Chúa Giêsu đầy bản tính Thiên Chúa và đầy bản
tính loài người. Ngài đã trở nên con người, trong
khi Ngài là Thiên Chúa thật sự. Đức Maria được
chọn để làm Mẹ Thiên Chúa ; do đó sự thụ thai
của Đức mẹ không vướng mắc tội. Chúng ta cử
hành sự thật này vào ngày Lễ kính Vô Nhiễm
Nguyên Tội. Chúa Giêsu đã được thụ thai một
cách kỳ diệu bởi quyền năng của Chúa Thánh
Thần và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria.
Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện
đẹp đẽ của Chúa Giêsu giáng sinh tại
BétLêHem.
Chúa Giêsu sống tại NaZaRét với Đức Maria,
mẹ Ngài, và thánh
Giuse, cha nuôi của
Ngài, cho đến khi
Ngài vào khoảng 30
tuổi. Rồi Ngài bắt
đầu cuộc sống sứ
mạng của Ngài.
Chúa Giêsu rao
giảng về Thiên
Chúa Cha của

ĐẾN LƯỢT TÔI Gặp Gỡ Chúa Ba Ngôi
Ba ví dụ mà mỗi Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa
gặp gở trong đời sống bạn như thế nào ?
1. 
Tôi gặp gở Thiên Chúa Cha, khi____________
_________________________________________
2.
Tôi gặp gở Chúa Giê su, Con cuả Ngàì________
_________________________________________
3
.Tôi gặp gở Chúa Thánh Thần, khi____________
________________________________________
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Sau đó Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, tiếp theo
Ngài bay về trời để được ở với Chúa Cha. Đức tin cuả
chúng ta đảm bảo với chúng ta rằng Chúa Giêsu sẽ trở
lại vào ngày tận thế để phán xét tất cả những người đã
chết và những người vẫn còn sống. Ngài sẽ thành lập
Vương quốc của hoà bình và công lý của Thiên Chúa.
Vào đêm trước khi tử nạn, Chúa Giêsu đã chia sẽ bữa ăn
với bạn bè của mình. Ngài cầm lấy bánh và rượu và biến
đổi chúng thành Mình và Máu Ngài. Chúng ta gọi bửa
ăn này là Bí Tích Thánh Thể.Trong Bí tích Thánh Thể,
Chúa Giêsu không chỉ hiện diện với chúng ta, nhưng
còn giữ lại những biến cố của cuộc sống Ngài, như sự
Tử nạn, sự Sống lại, và Lên trời như hiện tại vậy.

Thánh Hóa Tâm Hồn

Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng hay cô đơn. Chúa
Giêsu quả quyết rằng chúng ta sẽ không bao giờ ở một
mình. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu hiện diện với
chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Ngài cũng đã sai Chúa
Thánh Thần đến với chúng ta, giúp chúng ta, và bảo vệ
chúng ta. Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta cảm
nghiệm được Chúa Giêsu đang hiện diện. Trong Bí tích
Rửa Tội,qua Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận lãnh đời
sống mà Thiên Chúa Cha ban cho cho chúng ta trong
Đức Giêsu, con của Ngài. Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa
Con, và Chúa Thánh Thần là Chúa Ba Ngôi

Giáo Hội Công Giáo
Một cách khác Chúa Giêsu đã qủa quyết rằng chúng ta sẽ
không cô đơn bằng cách thiết lập Giáo hội của Ngài. Cuộc
sống của Thiên Chúa Ba Ngôi được sống trong Giáo Hội.
Giáo hội là một cộng đồng của những người hành hương
trên đường tiến về Nhà Cha. Họ là những người mà Thiên
Chúa quy tụ lại trong toàn bộ thê giới. Họ phác hoạ cuộc
sống của họ từ Lời Chúa và Mình Chúa Kitô, và do đó trở
thành Thân Thể Chúa Kitô,Giáo hội.
Giáo Hội là một xã hội hữu hình, được cai quản bởi Đức
Giáo hoàng và các giám mục, các Ngài là những kẻ kế vị
các tông đồ. Họ được gọi là Huấn Quyền,
hay cơ quan
giảng huấn của Giáo hội. Được hướng dẫn bởi Chúa
Thánh Thần, họ có quyền rao giảng phúc âm và hướng
dẫn Giáo hội. Các giám mục có trách nhiệm để công bố sứ
điệp cho dân chúng

ĐẾN LƯỢT TÔI 
Hợp Nhất trong Ngôi Lời
Hãy lập một danh sách các tín hữu. Xử dụng nó như
nhắc nhở những gì mà mọi Kitô hữu có cùng một quan
điểm khi bạn cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các tín
hữu trong Chúa Kitô
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Khi Đức Thánh cha hiệp nhất với các giám mục
giáo huấn một cách long trọng về một vấn đề đức tin
và luân lý, thì những lời giáo huấn được gọi là một
giáo lý không thể sai lầm. Điều này có nghĩa là
giảng dạy hoàn toàn miễn lỗi. Giáo hội có bốn dấu
chỉ phân biệt; Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công
giáo, và tông truyền.

Duy Nhất
Giáo hội Duy nhất 
bởi vì được cấu tạo một thân thể
trong Chúa Giêsu. Hợp nhất là bản tính của Giáo
hội. Tất cả những ai đã được rửa tội đều là thành
viên của Giáo hội Chúa Kitô, mà sự viên mãn của
họ được nhận ra trong các nhà thờ Công giáo La mã.
Trải qua thời gian đã có những vết thương để thống
nhất giáo hội. Những người theo Chúa Giêsu chịu
phép rửa không còn hợp nhất trong một giáo hội. Là
người công giáo chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu
với ước mong nhìn thấy sự hiệp nhất của Giáo hội
được phục hồi, và chúng ta nên cầu nguyện và làm
việc hướng tới mục tiêu đó. Công việc này nhắm tới
sự thống nhất của tất cả các Kitô hữu được gọi là
Phong trào đại đoàn kết.

Thánh Thiện
Giáo hội 
Thánh thiện 
bởi vì Chúa Giêsu Đấng sáng
lập cuả Giáo hội là thánh thiện.Tất cả các hoạt động
của Giáo hội được thực hiện với mục tiêu làm cho
toàn bộ thế giới tốt hơn, một nơi thánh thiện hơn.
Giáo hội luôn luôn có nhu cầu thanh tẩy, bởi vì tất
cả các thành viên của mình là tội nhân. Chúng ta
chưa phải là dân thánh, Chúa kêu gọi chúng tà phải
là thánh, chúng ta vẫn đang trên con đường nên
thánh.

Công Giáo
Giáo hội là công giáo
, hay là mở ra cho tất cả, bởi vì
giáo hội được gửi đi cho toàn thể loài người bởi
Chúa Kitô. Ngay cả những người không tin rằng
Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cũng liên quan đến
giáo hội. Những người Do thái đã đưa ra một sự đáp
trả tích cực lời mời goị của Thiên Chúa trong Cựu
Ước.

Nghi Thức
Cộng đồng đức tin của bạn vổ tay sau khi bạn
được trình diện với Đức Giám Mục.

Ý Nghĩa
Tiếng vổ tay cuả cộng đồng bạn là cách họ nói
rằng họ tin tưởng bạn đã sẵn sàng để nhận bí tích
thêm sức.

Cuộc Sống Hằng Ngày
Thiên Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách.
Một cách là thông qua những người chung quanh
chúng ta
.

Đời Sống Đức Tin
Khi Giáo hội qui tụ lại trong danh nghĩa Giêsu,
thì Ngài hiện diện. Cộng đồng đức tin của chúng
ta là Giáo hội. Chúng ta thuộc về đó, và chia sẽ
niềm tin và sự cam kết của mình.
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Hồi giáo có trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, bỏi vì với
chúng ta họ tôn thờ một Chúa nhân từ. Bởi vì là công giáo
nên giáo hội có một mối quan hệ với tất cả mọi người thông
qua Thiên Chúa, là Đấng hiện diện trong mỗi trái tim con
người.

Tông Truyền
Giáo hội là 
Tông truyền vì các tông đồ thực hiện chương
trình của Thiên Chúa bằng cách thiết lập Giáo hội. Ngày nay
giáo huấn của các tông đồ được thực hiện bởi những người kế
nhiệm, các giám mục ,trong sự hiệp nhất với Đức Giáo
hoàng.
Sứ mệnh cuả Giáo hội và mỗi thành viên là sứ mệnh của
Chúa Kitôđể mời gọi mọi sáng tạo vào Vương quốc của
Thiên Chúa. Để đạt được mục tiêu này, Hội thánh dạy Sứ
Điệp Kitô giáo bằng lời, bằng ví dụ, và bằng cách phục vụ
ngừơi khác.

Đến Lượt Tôi

Bằng Những Từ Khác

1. Hãy chọn một trong bốn dấu chỉ của Giáo Hội, và mô tả nó quan trọng như
thế nào đối với Giáo hội.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Một số từ khác mô tả Giáo hội là gì? Hãy giải thích.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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1 Chứng Nhân

Đời Sống Vĩnh Cửu
Trong chương 1 chúng ta đã thảo luận làm thế nào thì
một giao ước là một lời hứa giữa Thiên Chúa và
chúng ta. Chúng ta có thể chọn để giử lại hoặc phá bỏ
lời hứa này. Nói cách khác chúng ta có thể chấp nhận
hoặc từ chối các ân sủng của Thiên Chúa trong khi
chúng ta đang sống. Khi chúng ta chế, thời gian của
chúng ta để chọn lựa cũng hết. Sau đó chúng ta sẽ
được Thiên Chúa đánh giá về những việc thiện mà
chúng ta đã làm hoặc đã không làm. Điều này được
được gọi là sự phán xét riêng.
Những người chết trong ân sủng và tình bằng hữu
của Thiên Chúa và hoàn toàn trong sạch và sẽ được
sống mãi với Chúa Kitô trên Thiên đàng. Trong gia
đình của chúng ta, chúng ta không bao giờ quên
những người thân yêu đã qua đời. Trong cùng một
cách, Giáo hội bao gồm tất cả những người đã chết
trong khi tin vào Chúa Kitô và sống theo gương tốt
lành của Chúa.
Sự hiệp thông của các Thánh là Giáo hội trên trái đất kết
hợp với tất cả những người đã chết và đang ở trên thiên
đàng hay trong 
Luyện ngục. Các thành viên hiệp thông
được ái mộ nhất của các thánh là Đức Maria , Mẹ Thiên
Chúa va mẹ của Giáo Hộị. Vào cuối đời mình, Đức Maria
đã đựợc cất lên Thiên đàng, Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên.
Đức Maria là gương mẫu của chúng ta như thế nào Giáo
hội sẽ được hoàn thiện trên thiên đàng. Những ai chết
trong tình bạn với Thiên Chúa, nhưng họ cần phải được
thanh tẩy vì đã gắn bó với tội lỗi thì phải kinh qua nơi
Luyên ngục. Có những người tự tách biệt mình hoàn toàn
với Thiên chúa để chọn cho mình một nhà nước bị loại
trừ được gọi là Địa Ngục. Phán xét cuối cùng sẽ đến khi
Chúa Kitô trở lại trong vinh quang và tuyên bố kết thúc
thời gian như chúng ta biết. Khi Chúa Kitô lại đến, chúng
ta sẽ biết ý nghĩa kế hoạch của Thiên Chúa và sự tốt lành
của Ngài như thế nào trước cái ác. Cuối cùng tình yêu của
Thiên Chúa còn mạnh hơn cả cái chết.

Đời Sống Trong Cộng Đồng:
Thánh Benedict và Thánh Scholastica
Có nhiều cách để phục vụ Giáo hội và làm cho thế giới
thành một nơi tốt đẹp hơn. Thánh Benedict và Thánh
Scholastica là anh em ruột được sinh ra trong thế kỷ thứ 5
tại Norcia, nước Ý. Các Ngài thành lập tu viện và nhà
dòng, ở đó các tín hữu có thể dâng hiến cuộc sống của họ
trong cộng đồng để phục vụ Chúa và tha nhân. Khẩu hiệu
của họ là Ora et Labora, tiếng Latinh là Cầu nguyện và
Làm việc. Thánh Benedict đã viết ra một Quy Luật, tập
hợp các hướng dẫn để giúp đỡ cộng đồng mình sống như
một Chứng Nhân của tin mầng. Một trong những nguyên
tắc là để được người khác mến và chào đón như anh chị
em,bất kỳ họ là ai.
Hiện vẫn còn rất nhiều cộng đồng Benedictine hoạt động
trên khắp thế giới. Họ tiếp tục phục vụ tha nhân, cầu
nguyện và làm việc tại cộng đồng và làm chứng cho đức
tin của ho. Lễ kính Thánh Benedict là ngày 11 tháng 7,
và Thánh Scholastica là ngày 10 tháng 2.
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2
Hành Động.
Gọi Cho Gia Đình, Cộng Đồng Và Sự Tham Gia
Tham gia vào cộng đồng là trung tâm của đức tin của chúng ta và lành mạnh hóa xã hội, dầu
trong gia đình, giáo xứ, thành phố hoặc đất nước chúng tạ Gia đình phải được hổ trợ để người
dân có thể tham gia trong xã hội, xây dựng một tinh thần cộng đồng và xúc tiến cho tất cả được
phồn thịnh, đặc biệt là những người nghèo. Làm thế nào chúng ta tổ chức xã hội chúng tavề
kinh tế và chính trị, về luật pháp và chính sáchảnh hưởng trực tiếp đến phẩm gía con người và
năng lục của cá nhân phát triển trong cộng đồng. Mọi người có quyền và bổn phận tham gia trong
xã hội, cùng nhau tìm kiếm công ích và phúc lợi cho tất cả. Đức tin chung của chúng ta dẫn dắc
chúng ta và cho chúng ta nguyên tắc, gía trị, và tư vấn về việc làm thế nào để thúc đẩy gia đình
và sự tham gia của chúng ta trong cộng đồng. Chúa Thánh Thần đồng hành và tăng cường sức
mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể sống trong cộng dồng,sống phúc âm và đức tin mà chúng
ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính.
``

l
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Cầu Nguyện


Kinh Tin Kính Của Chúng Ta

Kinh tin kính được dựa trên tín điều đuợc trình bày tại
Hội đồng Nicae vào năm 325 sau Công nguyên. Tại
Hội đồng này các giám mục đã xác định Chúa Giêsu
Kitô, Thiên Chúa con như thế nào, là cùng bản tính
như Thiên chúa Cha và đầy nhân tính. 56 năm sau,
Kinh Tin kính được ban ra do Hội Đồng Giám mục tại
Constantinople. Tại hội đồng đó, các giám mục đã
khai triển các ngôn ngữ về Chúa Thánh Thần. Đây là
tín điều được các tín hữu duy trì. Tín điều tuyên bố sự
hợp nhất hoàn hảo mà tồn tại giữa Ba ngôi Thiên
Chúa của một Chúa Ba Ngôi. Đáp trả lời mời gọi của
Thiên Chúa để chia sẻ trong cuộc sống của mình,
chúng ta mong muốn phản ảnh sự hiệp nhất của
Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách phấn đấu để được kết
hiệp với nhau.

Kêu Gọi Cầu Nguyện
Hãy cầu nguyện với Kinh Tín Kính một cách cung
kính. Hãy biết rõ cộng đồng đức tin địa phương của
bạn như thế nào và tất cả các Kitô hữu chia sẽ niềm
tin bạn tuyên xưng, làm cho chúng ta tất cả anh chị
em trong Chúa Kitô, con cái của Chúa, Đấng được
hướng dẫn bở Chúa Thánh Thần.
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CẦU NGUYỆN


Cầu Nguyên Với Kinh Tin Kính
Mọi người: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. A
men.

Hướng dẫn viên : Tụ họp như một cộng đồng tín hữu,
chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa.
“Nghe đây, Hởi ItRaEn! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức
Chúa duy nhất! Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh(em),
hết lòng, hết dạ, hết sức anh (em). Những lời này tôi truyền cho
anh(em) hôm nay, anh(em) phải ghi tạc vào lòng. Anh (em) phải
lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi
trong nhà cũng như lúc đi đường,khi đi ngủ cũng như lúc thức dậy.

Sách Đệ Nhị Luật 6:47


Hướng dẫn viên:Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là Cha,
Con, và Thánh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện với Kinh
Tin Kính ,là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Moi ngươì:
tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn
năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô
hình.
Ngừơi đọc 1: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa là
Đấng đầy quyền năng và cũng là người Cha yêu thương
của chúng con.
Mọi người:
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một
Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời,
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi ánh
sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. . . . . .
Người đọc 2: Lạy Chúa Giêsu. Chúa vĩ đại biết bao.
Chúa là Thiên Chúa, và Chúa cũng là người. Chúa là Ánh
sáng, và Chúa còn nhận biết những gì giống như con.
Chúa đã cứu thoát con khỏi mọi tội lỗị

Mọi người: 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh thần là
Thiên Chúa,và là Đấng ban sự sống; Ngừời bởi Đức
Chúa Cha và Đức chúa Con mà rạ …..
Người đọc 3:
Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa luôn ở với
con, Chúa mang lại cho con cuộc sống mới thông qua
các Bí tích khai tâm, và Chúa tiết lộ Chúa Kitô cho
con.
Moị người: Tôi tin có Hội thánh Duy nhất, Thánh
thiện, Công giáo và Tông truyền.
Người đọc 4:
Ước mong mọi thành phần của Giáo hội
được hợp nhất trong Chúa Giêsu. Xin ban ơn cho tất cả
để đưa mọi người lại với nhau.
Moi người: Tôi trông đợ kẻ chết sống lại và sự sống
đời sau.

Người đọc 5: Mong một ngày nào đó được sống
mãi với Chúa và với những ai đã qua đời.
Mọi người : A men.
Hướng dẫn viên: Đây là đức tin của chúng ta.
Chúng ta hãnh diện để xưng đức tin trong Chúa
Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa
tiếp tục phù trợ và giữ gìn khi chúng con chuẩn bị
cho Bí tích Thêm sức.
Mọi người: Lạy Thiên Chúa tình thương, xin gìn
giữ chúng con dưới sự chăm sóc dịu dàng của Chúa
khi chúng con chuẩn bị cho Phép Thêm sức. Xin
cho chúng con xứng đáng đón nhận ân sủng của Bí
tích Thêm sức. Xin hãy giúp chúng con chuẩn bị
tốt cho bí tích này, bí tích mời gọi chúng con yêu
thương, sống, và truyền bá đức tin. Chúng con cầu
xin Chúa Kitô Chúa chúng con. A men.
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BẢNG TÓM LƯỢC

Những Từ Ngữ Cần Biết

ĐỨC TIN TÓM TẮT
Chúa Thánh Thần giup chúng ta tin Kinh Tin Kính, nền
tảng sự thật của đức tin chúng ta, được Chúa Giêsu và
Giáo hội dạ bảo.

GHI NHỚ
Sự tuyên xưng đức tin của chúng ta là gì?
Chúng ta tuyên đọc Kinh Tin Kính trong thánh lễ. Nó
chứa đưng những chân lý chính yếu củ đức tin Công
giáo.

Trọng tâm củ đức tin là gì?
Thiên Chúa Ba Ngôi là trung tâm điểm của đức tin
chúng ta. Chúng ta tin một Thiên Chúa là Cha, Con, và
Thánh Thần.

Thiên Chúa đã đổi chuyển chúng ta từ tình trạng
tội lỗi qua tình trạng ân sủng như thế nào ?
Thiên Chúa sai Con mình, Đức Giêsu , là Đấng Cứu Độ
của chúng ta để cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa
Giêsu sửa chửa mối quan hệ của chúng ta bị hư hỏng
với Thiên Chúa, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối
với chúng ta, và cho phép chúng ta chia sẽ bản tính thần
linh của mình.

Bốn biểu hiện phân biệt của Giáo hội là gì?
Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo, và Tông
truyền.

Sự hiệp thông của Các thánh là gì?
Sự Hiệp thông của Các thánh là Gíao hội trên trái đất
hợp nhất với những ai đã chết hiện đang ở trên Thiên
Đàng hoặc Luyện Ngục. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và
Giáo hội, là thành viên được ái mộ nhất của sự Hiệp
thông các thánh.

Khi nào chúng ta hiểu đầy đủ chương trình của
Thiên Chúa?
Chúng ta sẽ hiểu được chương trình của Thiên Chúa lúc
Phán xét cuối cùng, khi Chúa Kitô trở lại trong vinh
quang và tuyên bố thời gian tận cùng như chúng ta biết.

Tông truyền
Thăng Thiên
Công Giáo
Đại đoàn kết
Thánh Thiện
Chúa Ba Ngôi
Vô nhiễm nguyên tội
Không thể sa lầm

Thiên Quốc
Phán xét cuối cùng
Huấn quyền
Kinh Tin Kính
Duy nhất
Phán xét riêng
Luyện ngục
Hướng dẫn

TIẾP CẬN
1. 
Hãy thiết kế một miếng giấy dán miêu tả tên cho
Thiên Chúa, như Abba, Cha, Đấng Tạo Hóa, Chúa
chiên tốt lành, hoặc một tên khác.

2.
Hãy viết, trình ra, và trang trí bằng ngôi sao một
quảng cáo 30 giây đưa ra được một chân lý của đức
tin hoặc thuyết phục người khác đi theo Đức Kitô.
Làm việc cho riêng bạn hay trong một nhóm nhỏ.
Hãy xử dụng trang phục và dụng cụ biểu diễn để giúp
bạn có được điểm trên. Băng thâu hình sản phẩm cuối
cùng của bạn.

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đở đầu của bạn để chia sẽ
những hiểu biết, những nghi vấn, và ý tưởng của bạn
từ chương này và có liên quan đến các cuộc chuyện
trò của bạn từ Tạp Chí Đức Tin như thế nào.
Lạy Thiên Chúa
Tình Thương, xin
giúp con chuẩn
bị tốt cho Bí
TíchThêm sức,
bí tích này gọi
con yêuthương,
sống và truyền
bá đức tin trong
cộng đồngvà
thế giới. Amen.

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu hơn vào chương
này. Một cách thầm lặng bạn hãy dùng thời gian phản
ảnh và ghi lại trên trang nhật ký từ trang 2130.
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Kiểm Soát Lại
Hãy Làm Cho Đúng.
Hãy gạch bỏ các từ ngữ hoặc 
chữ cái mà làm cho
mỗi câu sai. Sau đó làm cho mỗi câu đúng bằng cách
viêt từ ngữ đúng.
1. 
Người Công giáo tin vào 3 Chúa.
2. 
Kinh tin kính đến từ tiếng Latinh Credo 
có nghĩa
là“tôi ở với bạn”
3. 
Chúa Giêsu đã làm phép lạ để cho thấy quyền
năng sáng tạo của Thiên Chúa.
4. 
Giáo hội Công giáo là một cộng đồng của người
dân từ khắp nơi trên Hoa Kỳ.
5. 
Mục đích củ sự hợp nhất cho tất cả các Kitô hữu
được gọi là “chủ nghĩa gíao hội".
6. 
Giáo hội là thánh thiện vì Phê Rô, ngừời sáng lập
Giáo hội , là thánh thiện.
7.
Giáo hội giảng dạy sứ điệp chỉ bằng lời nói mà
thôi.
8.
Giáo hội là công giáo, chỉ mở ra cho những người
được sinh ra trong đức tin.
9.
Đức Maria ngang hàng với tất cả các thành viên
khác trong sự hiệp thông của các thánh.
10. Những người chết trong ân sủng và tình bạn củ
Thiên Chúa sẽ sống mãi mãi với Chúa Kitô trong
luyện ngục.

Bộ Ba Của Sự Thật
Hãy điền vào danh sách ba ( ngôị)
1.
Ba ngôi của Thiên Chúa Ba Ngôị
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

2.
Ba trạng thái của con người có thể đạt đến sau khi
chết.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3.
Ba dấu ấn phân biệt của Giáo hội.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Công Giáo Hay Là Không.
Hãy viết chữ C
t
rước khi niềm tin được duy trì bởi
những người công giáo.
_____
1.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và cũng là
người thật.
_____
2. 
Thiên Chúa Cha được ghi một cách đặc biệt
với những công việc sáng tạo.
_____
3. 
Sự phạm tội cuả ông Adong và bà Evà dẫn
đến tội nguyên tổ.
____
_4. 
Đức Maria được kết thai không mắc tộị
_____
5. 
Chúa Giêsu ra giảng lời Chúa, nhưng Ngài
đã không làm việc tốt.
____
_6. 
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu không bao giờ
xuất hiện với các môn đệ Ngài.
_____
7. 
Trong khoảng 3 năm, Chúa Giêsu rao giảng
về Chúa Cha và Thiên quốc của Ngài mà chúng ta
được gọi để chia sẻ.
_____
8. 
Giáo hội được gọ là thân thể Chúa Kitộ
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Thêm Sức Trong

Chương 
4

Tình Yêu
Mỗi ngày bạn làm bao nhiêu
chọn lựa ? Bạn có thường làm
một chọn lựa quan trọng không?
Nơi nào bạn quay về để được giúp đỡ
trong việc đưa ra những chọn lựa quan trọng ?

“.... Chúng ta cầu nguyện để ân huệ của Chúa Thánh Thần lan tràn trên trái đất, và
với ân sủng của Thiên chúa thể hiện khi Tin mầng được công bố, thì một lần nữa
xin đổ( ân huệ) vào tâm hồn các tín hữụ Sưu tầm, Thánh lễ Hiện Xuống
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Am Hiểu Kinh Thánh

Tám Mối Phúc
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó*
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai sầu khổ*
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai hiền lành*
vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai khát khao nên người công
chính*
vì họ sẽ được Thiên Chuá cho thỏa
lòng.
Phúc thay ai thương xót người*
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch*
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình*
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính*
vì nước Trời là của họ.

Matthew 5:310

Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng khi chúng ta đối diện với những chọn lựa
khó khăn, chúng ta có thể tìm giúp đỡ trong Tám Mối Phúc và 
Mười giới
răn.
Tám mối phúc bắt đầu bài giảng trên núi, phần đầu trong năm phần

theo Tin Mầng của Thánh Matthêu. Trong bài giảng này, Chúa Giêsu đưa
ra cách giải thích mới của Ngài về nhiều luật trong năm cuốn sách hướng
dẫn(Torah)mà ông Môisen đã trao cho đân chúng. Chúa Giêsu kêu gọi các
môn đệ hãy có một cuộc sống mới mà cuộc sống đó vượt trội hơn cả mười
điều răn, là cốt lõi của lề luật.
Với Tám Mối Phúc, Chúa Giêsu đang cung cấp cho chúng ta một cuộc
sống mới. Nếu chúng ta sống theo Tám Mối Phúc, chúng ta sẽ bắt đầu trải
nghiệm vê Thiên Quốc.

Kinh Thánh Và Bạn
Thực hiện một quyết định về luân lý thật không bao giờ dễ dàng. Mười
điều răn hướng dẫn chúng ta và tha nhân,” giữ ngày chúa nhật” “chớ giết
người" “chớ trộm cắp”.
Tám Mối Phúc có một chút khác biệt. Không phải là nhiều lắm, để diễn tả
điều gì chúng ta nên làm, đúng hơn, đó là những tấm gương mà chúng ta
nên theo, không phải là những cá nhân, nhưng là những thành phần của
cộng đồng, đối với họ, Thiên Quốc vừa là một lời hứa vừa là một thực tại.
Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, và tiếp theo Tám Mối Phúc sẽ giúp
chúng ta tìm được hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với mong
muốn hạnh phúc để chúng ta được thu hút về Ngài, là Đấng duy nhất có thể
làm cho chúng ta hạnh phúc hoàn toàn.
Mỗi một Mối Phúc bắt đầu với tiếng Hy lạp”markarios
”
được dịch là “hạnh
phúc”. Tuy nhiên, vì các Mối Phúc về hạnh phúc xuất phát từ sự thu hút
gần gủi hơn với nước Thiên Chúa, “phúc thay"được dịch là tốt nhất. Hạnh
phúc chúng ta được mời gọi không thể tìm thấy trong sự giàu có, danh
vọng, hay bất kỳ thành tích nà của con người, nó chỉ có thể đến từ niềm tin
và Chúa.
Mười Điều răn và Bài giảng trên núi mô tả con đường dẫn đến hạnh phúc
thật sự. Luôn luôn được duy trì bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta đi trên con
đường đó, từng bước, rong hành động hằng ngày của chúng ta.

PHẢN ẢNH LỜI CHÚA
Hãy thư giản cơ thể và trầm tỉnh tâm trí bạn. Hãy suy nghĩ về thời gian bạn
đã tìm thấy nó khó khăn để làm những gì bạn biết bạn nên làm. Hãy suy
nghĩ về những lời về những lời Chúc phúc của Chúa Giêsu trong Tám Mối
Phúc. Cầu xin Chúa gi’p bạn trong những lúc khó khăn.
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Được Gọi Để ĐượcTự Do
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để được tự do, và chúng
ta chỉ có thể thực sự hạnh phúc nếu chúng ta được tự
do. Điều đó nằm trong khả năng của chúng ta chọn lựa
để làm hoặc không làm những gì là tốt. Tự do của
chúng ta có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho
hành động của chúng ta. Chúng ta càng chọn để làm
những gì cho là tốt, chúng ta trở nên tự do hơn. Nhưng
việc lựa chọn để được hạnh phúc, lựa chọn để được tự
do, không phải là luôn luôn dễ dàng. Hơn nữa, sự lựa
chọn đúng không phải luôn luôn rõ ràng.
Có ba yêu cầu đối với bất kỳ sự lựa chọn nào để đựợc
tốt số một. Trước hết những gì bạn muốn làm phải là
tốt. Giúp một người bạn, làm sạch chung quanh sân,
thăm một người hàng xóm bị bệnh, tất cả đây là những
hành động tốt. Thứ hai ý định của bạn phải được tốt hết
sức. Làm một công việc nhà cho một người hàng xóm
để tránh giử trẻ cho em gái bạn không phải là cái gương
của việc lựa chọn tốt. Khi lý do tại sao bạn muốn làm
một điều gì đó không được tốt lắm, thậm chí là một
hành động tử tế cũng không phải là quyết định đúng.

Cuối cùng, hoàn cảnh của sự lựa chọn phải được xem xét. Ví
dụ bạn có hứa với cha mẹ của bạn rằng bạn sẽ đi thẳng về
nhà sau giờ học, nhưng trên đường về nhà bạn bè cuả bạn
xoắn mắt cá chân. Bạn đi với anh ta để chắc chắn rằng anh ta
về nhà một cách an toàn, và việc bạn về đến nhà trể là một
kết qủa. Các trường hợp làm cho quyết định của bạn khó
khăn hơn. Bạn đã được gọi để thực hiện một quyết định hoàn
thiện hơn nhiều có tính đến nhu cầu của người hàng xóm của
bạn. Đó không phải dễ dàng để lựa chọn theo lương tâm của
bạn, nhưng đó là những gì đang phát triển như thể là người
tín hữu vậỵ

Lương Tâm: Là Nơi Chúng Ta
Nghe Chúa Nói
Làm thế nào để chúng ta biết điều gì là chọn lựa đúng? Làm
thế nào để chúng ta biết ý hướng của chúng ta là tốt. Sâu kín
bên trong là một tiếng nói giúp chúng ta biết phải trái và để
rồi hành động theo kiến thức đó.
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Khi chúng ta có thời giờ, đừng có đảng trí và nhìn
vào bên trong chính mình, chúng ta thấy lương tâm
của chúng ta. Vì chúng ta được tạo dựng giống hình
ảnh của Chúa và được thu hút về Ngài, tự nhiên
lương tâm của chúng ta hướng dẫn chúng ta chọn lựa
điều Thiện và tránh điều Ác.
Chúng ta có thể bị cám dỗ để chọn lựa trái với lương
tâm của chúng ta vì tội Nguyên tổ. Sự hình thành của
lương tâm chúng ta là một công việc suốt đời. Nó bắt
đầu trong gia đình chúng ta và tiếp tục thông qua sau
những giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta xây dựng
tình bạn và sự lựa chọn của chúng ta. Đó là trách
nhiệm của chúng ta để tiếp tục hình thành lương tâm
của chúng ta khi chúng ta lớn. Như bạn sẽ thấy trong
chương kế tiếp, các nhân đức và ân Huệ của Chúa
Thánh Thần sẽ giúp chúng ta làm điều này.

Hành Động Mạnh Hơn
Lời Nói
Bạn cư xử cách nào để người ta biết bạn là người
Công gíao? Hãy đọc mọi tình huống và xem xét liệu
bạn đã bao giờ xử sự theo cách này.
*Hãy tập trung chú ý đến người khác.
*Tìm cách nào đó để làm cho một người mới cảm
thấy thoải mái và hoan nghênh.

*Tình nguyện viên ngay cả khi không có ai trong số
bạn bè của bạn làm.
*Tránh bàn tán.
*Hy sinh thời giờ của bạn để thăm viếng một ai đó
bệnh hoạn.
*Thừa nhận khi bạn làm điều gì sai và xin lỗi.
Bạn biết những gì ảnh hửởng đến một nhạc sĩ nổi
tiếng, một ngôi sao điện ảnh, hoặc một anh hùng thể
thao có thể có trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể
chấp nhận phong cách về quần áo, sở thích và không
thích, và thậm chí có thể bắt chước cách đi đứng, cử
chỉ, hoặc sự biểu hiện. Chúa Giêsu là vai trò mẫu mực
vĩ đại nhất của chúng ta và hướng dẫn cho cuộc sống
chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta tuân giữ mười
điều răn. Khi được hỏi, giới răn nào quan trọng nhất,
Ngài trả lời" bạn phải yêu mến Thiên Chúa là Chúa
Ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức
mình. Điều thứ hai phải yêu người anh em như chính
mình”(
Mark 12:3031
) Một lần khác Ngài nói" Ta
ban cho các con một giới răn mới:Hãy yêu mến tha
nhân. Như Thầy đã yêu mến các con, cũng vậy các
con phải yêu mến tha nhân.(John 13:34)

ĐẾN LUỢT TÔI

Đúng và Sai

Đối với mỗi quyết định tồi tệ, bạn hãy viết một quyết định đúng đắn
để có thể thay thế được.
1. Erica đi mua sắm với bà ngoại cô, khi cô nhận ra rằng cô đang trể
giờ thực tập bóng đá. Không nói với bà ngoại, Erica rời khỏi cửa
hàng.
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Nick quên làm bài tập ỏ nhà của mình, do đó anh ta nói vơí thầy
giáo rằng em nhỏ của Nick đã xé nát bài tập cả rồị
________________________________________________________
_________________________40_______________________________
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Tình Yêu Tín Hữu
Yêu như Chúa Giêsu có nghĩa là làm phòng trong trái
tim chúng ta cho tất cả mọi người_gia đình chúng ta,
bạn bè chúng ta, cộng đồng giáo xứ chúng ta, anh em
chúng ta trong những quốc gia khác, ngay cả những
người đặc biệt chúng ta không thích. Chúng ta có thể
làm điều này bằng cách biểu lộ sự nhiệt tình, tình yêu

ĐẾN LƯỢT TÔI


và đón nhận Chúa Giêsu Kitô đến với những ai nghèo
khó, bệnh tật, những người xa lạ, ngay cả những
người đã làm tổn thương chúng ta. Chúa Giêsu đánh
gía cao sự đáp trả tình yêu Ngài tìm thấy nơi con
người. Ngài ca ngợi thái độ tích cực, sự rộng lượng và
sự phục vụ.

ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU


Các sách Tin Mầng nói về tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng hành động mạnh hơn
lời nói, vì vậy Ngài đã thực hành những gì Ngài rao giảng. Tình yêu của Ngài mạnh mẽ như thế
đến nỗi nó truyền cảm hứng cho những người khác để thể hiện tình yêụ. Hãy đọc mỗi câu Tin
Mầng dưới đây. Rồi gạch dưới chữ Sự Đáp Trả Của Tình Yêu.
1. Mary, chị của Mattha (Luca 10:3842)
sự tử tế
 lắng nghe

phục vụ
2. Mattha

(Luca 10:3842)

đang phục vụ

đang chũa lành  
đang lắng nghe
3. Viên Sĩ quan

(Luca 7:110)
giảng dạy
đức tin
kiên nhẫn
4. Gia Kêu, người thu thuế ( Luca 19:110)
lắng nghe
sự ăn năn
lòng khoan dung
5. Người SaMaRi tốt lành( Luca 10:2937)
lòng khoan dung
đức tin
sự khiêm tốn
6. Mười người phong cùi ( Luca 17:1119)
sự rộng lượng
rao giảng
bày tỏ sự cảm ơn
7. Ông AnRê
(GioAn (1:4042)
sự vui mừng
ca hát
dẫn bạn đến Đức Giêsu
8. Ông GiuSe người thành Arimathê (Matthêu 27:5760)
rao giảng
kiên nhẫn
chia sẽ tài sản
9. Người phụ nữ theo Chúa Giêsu (Luca 8:13)
lòng hiếu khách
sự kiên nhẫn
lòng tin
10. Người mù ăn xin bên vệ đường (Luca18:3543)
sự rộng lượng
giảng dạy
đức tin
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Qua các sách Tin Mầng, chúng ta học được rằng Chúa
Gieêsu muốn chúng ta yêu thương và chăm sóc tha nhân.
Điều đó cũng quan trọng như chúng ta chăm
sóc cho chính chúng ta vậy. Ăn uống đúng cách, tập thể
dục, và ngủ đủ giấc là rất cần thiết. Chúng ta cũng phải nhớ
rằng không được ngã quỵ hoặc để bị cuốn vào những suy
nghĩ tiêu cực. Cuộc sống là món quà từ Thiên Chúa, và khi
chúng ta đối xử với chính mình và tha nhân với sự tôn trọng
thì chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên
Chúa vậy.

Tín Hữu Phục Vụ
Nơi Bí tích Rửa tội chúng ta đã nhận được ân sủng cho
phép chúng ta yêu thương và phục vụ tha nhân mà không
cần tính toán các chi phí, để thấy Chúa Kitô trong tha nhân
và tránh làm tổn thương họ Ân sủng làm cho chúng ta tha
thiết tiếp cận với những người khác cùng liên quan. Nó
hướng dẫn chúng ta xử dụng quà tặng và tài năng của
chúng ta để đáp ứng nhu cầu của tha nhân, Bí tích Thêm sức
củng cố tình yêu với chúng ta.
Chúng ta biểu hiện chúng ta có lòng yêu thương khi chúng
ta thực hành công việc từ thiện. Là thành viên của cộng
đồng Kitô hữu, chúng ta đang tích cực quan tâm đến những
người không có đủ quần áo, thực phẩm, hoặc một ngôi nhà
tốt. Chúng ta đáp ứng nhu cầu vật chất thông qua Việc Từ
thiện thể xác.
Những công việc này bao gồm việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ
khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho kẻ không nhà trú
ngụ, thăm viếng bệnh nhân và tù đày và chôn cất kẻ chết.
Trong tất cả những công việc đó, việc bố thí cho những
người nghèo là một trong những bằng chứng chủ yếu cho
việc bác aí huynh đệ. Đó cũng là việc làm của công lý, làm
đẹp lòng Thiên Chúa .

Nghi thức
Đức Giám mục giang hai tay trên tất cả các ứng viên
thêm sức. Việc đặt tay phản ảnh những gì các tông đồ
đầu tiên đã rửa tội cho những người khác trong Chúa
Thánh thần.

Ý Nghĩa
Các Giám mục, với tay mở rộng, cầu xin Chúa truyền
đạt Ân huệ của Chúa Thánh thần trên các ứng viên thêm
sức.

Đời Sống Hăng Ngày
Chúa Thánh Thần hoạt động qua chúng ta và hướng dẫn
chúng ta để làm điều đúng. Khi chúng ta xử dụng
những món quà cuả bàn tay chúng ta để giúp đỡ và
chăm sóc những người khác, là chúng ta đang tôn vinh
Chúa trong chúng ta.

Đời Sống Đức Tin
Khi chúng ta mở rộng bàn tay của chúng ta trong một
dấu hiệu hoà bình, chúng ta nhớ rằng chúng ta cùng
nhau la thành viên của một thân thể của Chúa Kitô,tức là
Giáo Hộị.Công việc Từ thiện là một hướng dẫn để làm
sao chúng ta có thể phục vụ Giáo hội bằng cách giúp đỡ
tha nhân.
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Chúng ta cũng muốn giúp đỡ những ai cảm thấy bị tổn
thương, thất vọng , đau ốm, lẩn lộn. Chúng tôi đáp ứng nhu
cầu tình cảm và tình thần của người dân thông qua việc từ
thiện tinh thần
Những công việc này đang hướng dẫn, khuyên bảo, tư vấn,
an ủi, tha thứ, mang những sai lầm kiên nhẫn, và cầu
nguyện cho tha nhân. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết
phải làm gì để đến giúp đỡ người hàng xóm của chúng ta.
Một cách dể yêu thương và phục vụ tha nhân thông qua
công việc từ thiện là để bảo vệ các quyền cơ bản của con
người. Mọi người đều có quyền có lương thực, quần áo,
chổ ở, và tiền lương công bằng. Mọi người đều có quyền
sống và tự do. Đôi khi chúng ta làm việc vì công lý bằng
cách ban phát cho dân chúng cái mà họ cần. Đôi khi công
lý có nghĩa lên tiếng cho mọi người, dạy bảo họ, ủng hộ họ.
Sự công chính là một vấn đề của tình yêu.
Thái độ của bạn đối với việc phục vụ có thể dạy cho người
dân làm thế nào để có một trái tim vì tha nhân. Thái độ của
bạn đối với việc phục vụ có tích cực không? Bạn có tìm
những cách thế để phục vụ tha nhân không? Bạn có coi đó
là một đặc ân để phục vụ không? Các môn đệ của Chúa
Giêsu tin rằng Chúa yêu thương họ sẽ thể hiện cùng một
tình yêu với tha nhân.
Khi chúng ta tiếp cận với tha nhân trong khi phục vụ với
niềm vui và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy
chúng ta thực sự là những người nhận. Chúng ta tiếp nhận
Chúa Kitô, Đấng sống giữa dân chúng mà chúng ta phục
vụ.

ĐẾN LƯỢT TÔI Công Việc Từ Thiện
Hãy nghĩ ra được một mẫu gương của Chúa Giêsu thực hiện một công việc Từ Thiện Thể Xác hoặc
một việc Từ Thiện Tinh Thần. Hãy viết và nói Công việc Từ thiện nào đó được minh hoạ. Sau đó,
hãy viết bạn có thể tiếp cận với tha nhân khi phục vụ như thế nào.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1.
CHỨNG NHÂN




Thực Hành Tín Hữu Phục Vụ
Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi để phục vụ tha
nhân. Hãy suy nghĩ bạn có thể đóng góp thời gian và tài
năng của mình vì lợi ích của cộng đồng như thế nào.
Hãy lưu giữ hồ sơ những sự phục vụ mà bạn làm trong
thời gian chuẩn bị Bí tích Thêm sức. Hãy viết thường
xuyên về điều đó trên nhật ký của bạn. Sau khi bạn tiếp
cận với tha nhân trong tín hữu phục vụ, hãy phản ảnh về
kinh nghiệm của bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể được yêu
cầu để chia sẻ những gì bạn đã viết trong nhật ký của
bạn, nhưng nó sẽ không được phản hồi và không một ai
khác sẽ đọc. Bạn có thể làm cho trọn nghiã những câu
sau đây trong nhật ký của bạn:
* Tôi trưng bày tình yêu tín hữu và phục vu tín hữu
bằng. . . . . .
* Tôi chọn làm việc này vì. . . .
*Bằng cách thực hành sự phục vụ này, tôi đã học được
rằng phục vụ tín hữu có nghĩa là . . .
*Thực hành sự phục vụ này đã giúp tôị . . .
* Hai biến cố quan trọng xảy đến cho tôi trong khi thực
hành kế hoạch này là . . . .
* Kinh nghiệm này sẽ giúp tôi sau này trong đời sống vì
nó đã dạy cho tôị . . .
* Tôi có thể theo sát kinh nghiệm này bằng cách. . .
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Người Tôi Tớ Không Mệt Mỏi :
Chân Phước Têrêsa thành Calcutta
Chân phước 
Teresa thành Calcutta bày tỏ tình yêu của mình
cho Thiên Chúa bằng cách làm việc để phục vụ và giúp đỡ
những người kém may mắn. Thánh nữ đã trở thành một nữ tu
ở tuổi 18 và sau đó đã được gửi đến Calcutta, Ấn Độ. Khi
Thánh nữ 36 tuổi, Thánh nữ cảm thấy”một cuộc gọi trong một
cuộc gọi”. Thánh nữ muốn giúp đỡ những người nghèo và
bệnh tật và sống giữa họ. Sơ Teresa quyết định cống hiến cuộc
đời mình để phục vụ người nghèo và bệnh tật, vì thế sơ đã
dchuyển vào các khu ổ chuột ở Calcutta. Năm 1948 thánh nữ
đã thành lập hội tu riêng, là Hội Thưà Sai Bác Ái. Mẹ Terêsa
thiết lập một nhà tế bần ở Calcutta, cho những người nghèo
khổ và chết.
Năm 1957, Hội Thừa Sai bác Ái bắt đầu công việc của mình
với những người phong cùi và người nghèo tại nhiều khu vực
thảm họa của thế giới. Mẹ Terêsa nhận được nhiều giải
thưởng bao gồm giải thưởng Nobel Hoà bình. Thánh nữ tiếp
tục làm việc ở Calcutta cho đến khi từ trần vào năm 1997. Mẹ
Terêsa được phong chân phước năm 2003. Ngày lễ kính Chân
Phước vào ngày 5 tháng 9.
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2. 
HÀNH ĐỘNG
Lựa Chọn Cho N
gười Nghèo Và Dễ Bị Tổn Thương.



Cũng như Chúa Thánh Thần đã gọi Chân phước Têrêsa Calcutta, Chúa Thánh Thần của Chúa đã được gửi đến

cho chúng ta và kêu gọi chúng ta phải có một mối quan tâm đặc biệt đối với những người nghèo. Vương quốc
Thiên Chúa được phục vụ khi chúng ta làm việc để đảm bảo công bằng cho người nghèo, giải thoát cho người bị
áp bức, an ủi những người sầu khổ, và một trật tự xã hội mới, trong đó bước đi quan trọng được đưa ra để họ có
nhu cầu của những người nghèo được giải quyết. Khi chúng ta nhận Mình và Máu thánh Chúa Kitô trong sự thật,
chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Chúa Kitô trong người đồng loại của chúng ta bị đau khổ nhất. Chúng ta được gọi
để thấy rằng trong những cử hành phụng vụ của chúng ta thì sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với những người
luôn cần được phản ảnh.

3. CẦU NGUYỆN
Tám Mối Phúc
Tám Mối Phúc thách thức chúng ta là những
người nhân đức. 
Nhân đức là một thái độ, một
suy nghĩ chắc chắn, hoặc bố trí để làm tốt. Đối
với những người nhân đức, làm tốt là một thói
quen. Ai là người mà bạn biết họ là người nhân
đức. Làm thế nào bạn có thể lấy mẫu mực hành
vi của ai đó trong cuộc sống riêng của bạn.

Kêu Gọi Cầu Nguyện
Chúa Thánh Thần đã và đang hoạt động trong
bạn đang kéo bạn về với Thiên Chúa và tạo cảm
hứng cho mong muốn của bạn để sống Tám Mối
Phúc là một người nhân đức.
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CẦU NGUYỆN
Hướng dẫn viên: Để chuẩn bị cho Bí tích Thêm sức,

Biểu Lộ Tình Yêu
Moị người: 
nhân danh cha,và con và thánh thần . A
men.

Hướng dẫn viên :Chúng ta tụ họp như một cộng đồng tín
hữu, chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta,
qua lờ Ngài, hôm nay và mãi mãi.
Hướng dẫn viên :Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

Moị người : vì nước trời là của họ.
Hướng dẫn viên:Phúc thay ai sầu khổ,
Mọi người: vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Hướng dẫn viên: Phúc thay ai hiền lành,
Mọi người :vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

Hướng dẫn viên: Phúc thay ai khao khát nên người
công chính,

Moị người: Vì họ sẽ được Thiên Ch cho. thoả lòng.
Hướng dẫn viên: Phúc thay ai thương xót ngườị
ọi người : Vì họ sẽ được Thiên Ch. xót thương.
M
Hướng dẫn viên: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.

Moị người:Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúạ

Hướng dẫn viên: Phúc thay ai xây dựng hoà bình’
Mọi người : 
Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Hướng dẫn viên: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính.
Moị người: Vì nước trời là của họ.

Matthew 5:310



chúng ta học hỏi những hành xử của chúng ta chứng
minh tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa như thế
nào. Đôi khi chúng ta rời xa khỏi tình yêu của Thiên
Chúa và phạm tội. Khi chúng ta nhận ra những sai lầm
của chúng ta, chúng ta cầu xin được tha thứ. Tám Mối
Phúc hướng dẫn chúng ta nên sống như thế nào.
Mọi người:Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa
về tất cả mọi sự, với cả trái tim và linh hồn con, bởi vì
Chúa hoàn mỹ và xứng đáng với tất cả tình yêu của con.
Con yêu mến người thân cận của con như bản thân vì
tình yêu thương của Chúa. Con tha thứ cho tất cả những
ai đã làm con tổn thương, và con cũng xin sự tha thứ của
những ai mà con đã làm họ tổn thương.
Hướng dẫn viên: Lựa chọn để làm điều đúng là lựa
chọn để yêu. Để chuẩn bị cho Bí Tích Thêm Sức, bạn
đang xem xét những cách thế bạn thể hiện lòng yêu mến
Chúa và tha nhân của bạn, bạn sẵn sàng tha thứ cho
người khác và mong muốn được tha thứ. Chúng ta hãy
cảm tạ Thiên Chúa đã giúp chúng ta thể hiện những hành
động của tình yêu.
Moị người: Lạy Thiên Chúa Tình yêu, khi chúng con
sửa soạn Bí Tích Thêm Sức, chúng ta tìm đến Tám Mối
Phúc để hổ trợ và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống
hằng ngày của chúng ta. Chúng con bày tỏ tình yêu của
chúng con cho Chúa và Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, bằng
cách hành động với tràn đầy đức tin. Chúng con cảm tạ
Chúa vì Chúa đã tha thứ cho chúng con khi chúng con sai
lạc và xin cho sức mạnh để tha thứ cho tha nhân. Amen.
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Những Từ Cần Biết

BẢNG TÓM LƯỢC



ĐỨC TIN TÓM TẮT
Kitô hữu được gọi để yêu thương như Chúa Giêsu đã
yêu thương, nhờ có Tám Mối Phúc và Công việc từ
thiện hướng dẫn.

GHI NHỚ
Tám Mối Phúc Là Gì?
Tám mối phúc thật là những hướng dẫn của Chúa
Giêsu cho đời sống Kitô hữu. Tám mối phúc thật gồm
một qui tắc ứng xử và lời hứa hạnh phúc trong Thiên
quốc.

Lương tâm của bạn là gì?
Lương tâm là một phần thâm sâu nhất của chính mình
để hướng dẫn bạn lưa chọn điều tốt tránh điều xấu.

Giơi răn mới là gì?
Ta ban cho các con một giới răn mới:hãy yêu thương
tha nhân. Như ta đã yêu các con, vậy các con cũng hãy
yêu thương tha nhân. (Gioan 13:34)

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu hơn vào chương
này. Một cách thầm lặng bạn hãy dùng thời gian phản
ảnh và ghi lại trên trang nhật ký từ trang 3140.

Tám Mối Phúc
Việc Từ Thiện Tinh Thần
Lương tâm
Mười giới răn
Việc Từ Thiện Thể Xác Nhân đức

4. 
Hãy đánh giá mức độ thường xuyên bạn tiếp cận

trong tình yêu. Đối với mỗi câu trả lời của tình yêu, hãy
đánh gía bản thân 1 
(không thường xuyên) 2
(đôi khi)
hoặc 3 
(thường xuyên). Hãy suy nghĩ về cách bạn có
thể cải thiện các lãnh vực mà bạn đang thách thức nhất.
____Lắng nghe
____Phục vụ
____Tha thứ
____Biểu lộ sự cám ơn
____Chia sẻ
____Cầu nguyện
____Hoan nghênh

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đở đầu của bạn để chia sẻ những
hiểu biết, những nghi vấn, và ý tưởng của bạn từ
chương này và có liên quan đến các cuộc chuyện trò
của bạn từ Tạp chí Đưc Tin như thế nào.

TIẾP CẬN
1. 
Hãy nghĩ về điều gì đó bạn đã thấy trên truyền hình
hoặc đọc được trên nhật báo sau đó. Hôm nay ai cần
sự công bằng ? Hãy viết về một ai đó đang có nhu cầu.
Rồi hãy viết bạn có thể giúp đỡ được gì ?
2.
Hãy chọn một trong những mối phúc thật và minh
hoạ. Sau đó hãy viết sự diễn tả của minh hoạ đó.
3. 
Tám mối phúc cho chúng ta cách thức để giúp tha
nhân. Hãy suy nghĩ làm sao bạn có thể giúp đỡ tại nhà.
Bạn có thể nói với cha mẹ bạn về điều này, hoặc bạn
có thể muốn là người “ trợ giúp bí mật.”Hãy chọn ít
nhất một đường lối mới để bạn có thể giúp đỡ. Hãy
viết về điều đó và theo dõi các hành động của bạn và
những kết quả của những hành động đó.

Lạy Thiên Chúa Tình thương
xin hướng dẫn con trong cuộc
sống hằng ngày của con để
đưa ra những quyết định tốt
và hành động theo đường lối
đầy đức tin. Cám ơn Chúa đã
tha thứ cho con khi con lạc
lối. Xin hãy cho con sức
mạnh để làm điều tương tự
cho tha nhân.
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Chương 

5


THÊM SỨC TRONG

THÁNH THIỆN
Một


vài tài năng của bạn là gì?
Một vài điều gì đó bạn làm để
cải tiến? Hãy đặt tên cho một
vài phương cách mà bạn đang
đặt tài năng của bạn để xử dụng tốt.

“Xin hãy sai Chúa Thánh thấn xuống trên họ như những người giúp đỡ và hướng dẫn. Xin hãy ban cho họ Thần khí của sự khôn
ngoan và hiểu biết, thần khí của phán đoán trung thực và lòng can đảm, thần khí của sự am hiểu và tôn kính. Hãy làm
dồi dào vớt tính kỳ diệu và kinh ngạc trước sự hiện diện của bạn.”
Nghi lễ Thêm sức
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Được Hướng Dẫn Bởi Chúa Thánh Thần
Quả vậy, phàm ai được Thần Khí thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không
lãnh nhận Thần Khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như chúng ta được kêu lên:”Apba! Cha
ơi “ Chính Thần Khí, chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa…
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 rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa,đấng
thấu suốt tâm can biết Thần Khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên
Chúa.Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài, tức là cho
những kẻ được Ngài kêu gọi theo như ý Ngài định.
RôMa 8:1416, 2628

những đau khổ như thế nàò mà dân ngoại chịu đựng đã
được khắc phục bằng sự hy vọng rằng họ đã được thông
qua “Tinh thần của một người con nuôi".


Am Hiểu Kinh Thánh
Đôi khi , cố gắng đưa tài năng của bạn ra xử dụng là công
việc khó khăn. Nhưng những lời của Thánh Phao Lô gủi
cho các tín hữu Rôma khuyến khích chúng ta. Thánh
Phao Lô nhắc nhở họ rằng qua sự Chết, Sống Lại, và Lên
Trời của Chúa Giêsu, họ đã nhận được Chúa Thánh Thần
và trở thành con Thiên Chúa. Tất cả mọi người, dân
Ngoại cũng như người Do Thái, bây giờ có thể gọi Thiên
Chúa là 
Abba,
hoặc là cha. Những người Thiên Chúa tạo
dựng suốt qua thời Abraham dến bây giờ bao gồm cả dân
Ngoại đều là tốt cả. Thư gửi tín hữu Rôma bà luận về
hiệu qủa của tội Adong đã được đảo ngược trong Chúa
Giêsu, một Adong mới. Điều đó cũng giải thích được

Thánh Kinh Và Bạn
Tất cả chúng ta nổi trội trong những khu vực nhất định và
phải phấn đấu ở những nơi khác. Bỏi vì chúng ta đã được
thừa nhận là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có thể xử
dụng tài năng của mình bất chấp những yếu kém tự nhiên
của chúng ta. Khi cầu nguyện là khó khăn đối với chúng
ta, Chúa Thánh Thần cầu bầu, giúp chúng ta được tốt, và
gọi chúng ta nên thánh. Trong chương này chúng ta sẽ
xem xét kỹ hơn những ân huệ Chúa Thánh Thần ban cho
để giúp chúng ta.

PHẢN ẢNH LỜI CHÚA
Khi bạn trầm tĩnh để phản ảnh đầy đủ về lời Chúa,
phải nhận thức được hơi thở của bạn khi bạn hít
vào và thở ra. Hãy mời Chúa Thánh Thần để giúp
bạn với bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn mà
bạn có thể gặp khó khăn. Kết luận bằng cách đưa
ra rằng nhờ vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

54

50

Các Nhân Đức Đối Thần
Christopher bắt đầu học dương cầm khi ông lên sáụ.
Cha mẹ ông thấy rằng ông đã có một tài năng thực
sự cho âm nhạc, vì vậy họ đã cho anh cơ hội để phát
triển năng khiếu của mình. Dành thời giờ mỗi ngày
là không dễ dàng, và anh ta đã có những bất đồng
với cha mẹ mình về việc anh đã thực hành đủ.
Nhưng có một điều gì đó mà thực sự anh rất thích
về việc làm âm nhạc, bởi vậy nên anh đã dính liền
với nó. Bây giờ anh ta đã 14 tuổi, anh ta sung sướng
tiếp tục chơi dương cầm.Có những lúc anh ta thích
làm bất cứ điều gì hơn la thực tập, nhưng anh ta
nhận ra rằng bây giờ anh ta không phải suy nghĩ qúa
nhiều về phần thể lý của cuộc chơi. Anh có thể để
cho các kỷ năng mà anh đã phát triển hướng dẫn
anh và xử dụng tâm hồn mình để thăng hoa nền âm
nhạc.
Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta đã lãnh nhận
những món quà cuả các nhân đức đôi thần của
đức tin, hy vọng, và bác aí thông qua Chúa Thánh
Thần. Món quà này cũng phải được nuôi dưỡng và
phát triển. Những đức tính bắt nguồn từ Thiên
Chúa, được truyền đi trong chúng ta bởi ngài, và khi
chúng ta xử dụng chúng, chúng ta được hút sâu hơn
vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đó là ly do tại sao
chúng được gọi là“thần học”.
Cũng như việc luyện tập dương cầm đã giúp cho
Christopher phát triển năng khiếu âm nhạc của
mình, thực hành các đúc tính này là tăng cường sức
mạnh cho chúng ta theo thời gian và giúp chúng ta
quyết định đúng đắn và ban cho chúng ta những tốt
đẹp nhất của chính chúng ta.

Đức Tin
Đức Tin, là món qùa của Thiên Chúa dành cho bạn,
là khả năng tin vào Thiên Chúa và trao ban cuộc
sống cuả bạn cho Ngàì. Nó làm cho bạn có thể tin
tưởng vào Thiên Chúa hoàn toàn và chấp nhận tất
cả những gì Ngài đã mạc khải và giảng dạy qua
Giáo hội Công giáo.

Đức Cậy
Đức cậy là có liên quan chặt chẽ với đức tin. Đó là
mong muốn cho tất cả những điều tốt đẹp mà Thiên
Chúa đã hoạch định cho bạn. Đức cậy cho bạn niềm

tin rằng Thiên Chúa luôn ở với bạn và bạn sẽ sống
với Ngài mãi mãi trên Thiên Đàng.

Đức Bác aí
Việc bác ái hướng dẫn bạn yêu Thiên Chúa trên hết
mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Đây là tình
yêu liên quan nhiều hơn là cảm xúc; đó là phương
cách bạn suy nghĩ và hành động đối với Thiên Chúa
và tha nhân. Việc từ thiện mang tất cả các nhân đức
lại với nhau trong sự hài hoà hoàn hảo. Thánh
Phaolô viết:” như vậy, Đức tin, Đức cậy, Đức mến,
cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức
mến. ( 1Corinthô 13:13)
Khi bạn thực hành các nhân đức Tin, Cậy, và Bác ái
và bạn lớn lên trong sự liên hệ của bạn với Thiên
Chúa, khả năng bạn thực hành các đức tin chính yếu
cũng lớn lên.
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Các Nhân Đức Căn Bản.
Các đức tính bạn có được bằng nổ lực của con người
được gọi là các nhân đức tính căn bản. Cardinal phát
xuất từ tiếng Latin là cardo, 
có nghĩa là căn bản. Tất
cả mọi sức mạnh đạo đức của bạn dựa vào những đức
tính này. Đó la Khôn ngoan, Công bằng, dũng cảm và
điều độ. Những đức tính của con người đều bắt nguồn
từ các Nhân đức Đối thần được trao cho bạn bởi Thiên
Chúa để giúp bạn hành động như một đứa con của
mình.

Khôn Ngoan
Khôn ngoan 
giúp bạn quyết định điều gì là tốt, rồi
chọn để làm. Nó hướng dẫn bạn ngừng và suy nghĩ
trước khi hành động.

Công bằng
Công bằng hướng dẫn bạn tôn trọng quyền của tha
nhân và cung cấp cho họ những gì xứng đáng của họ
có. Chỉ những người xem xét những nhu cầu của
người khác và luôn cố gắng để có sự công bằng.

Dũng cảm
Dũng cảm cho bạn sự can đảm để làm điều gì là
đúng ngay cả khi điều đó rất là khó khăn. Nó ban cho
bạn sức mạnh để chống lại những cơn cám dỗ mà bạn
phải đối mặt, thậm chí cả khi nó là một thách thức để
làm những gì bạn biết là đúng.

Điều Độ
Điều độ giúp bạn cân bằng những gì bạn muốn với
những gì bạn cần. Nó giúp bạn làm giảm nhẹ những
ước muốn hưởng thụ và tạo được sự tự kiềm chế.
Cũng như chơi dương cầm, là người bạn tốt, chơi thể
thao, hoặc bất cứ điều gì khác đáng giá, những đức
tính cần có thời gian và nổ lực để phát triển.
Nhưng qua thực tế, chúng có thể trở thành một phần
tự nhiên của cuộc sống bạn. Với sự giúp đỡ của
Chúa, các Đức tính Chính yếu xây dựng cá tính và
làm cho dễ dàng hơn để thi hành những gì la đúng
đắn. Những đức tính này sẽ giúp bạn đạt được mục
tiêu của mình và trở thành người mà Chúa muốn.

ĐẾN LƯỢT TÔI
Các ĐúcTính Giúp Chúng ta nhu thế nào
Hãy mô tả một tình huống trong đó bạn đã trình
bày một trong các nhân đức. Đức tính nào bạn đã
trình bày , và nó giúp bạn như thế nào ?
___________________________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Bốn Ân Huệ giúp bạn biết ý muốn Thiên Chúa. Ba Ân
huệ khác giúp bạn làm theo ý muốn Ngài. Hãy đọc lên
mỗi Ân huệ của Chúa Thánh Thần và phản ảnh thế nào
khi Ngài tác động vào cuộc sống của bạn.
Nhận biết ý Chúa
Làm theo ý Chúa
Ơn Khôn Ngoan
Ơn Sức Mạnh
Ơn Hiểu Biết
Ơn Đạo Đức
Ơn Lo Liệu
Ơn kính Sợ Chúa
Ơn Thông mình

Ơn Khôn Ngoan

Mở Các Ân Huệ Cuả Chúa
Thánh Thần ra.
Những Nhân đức Căn bản và Đối thần là những thế mạnh mà
có thể cải thiện cuộc sống của bạn nếu bạn thực hành chúng.
Bảy Ân huệ của Chúa Thánh thần mà bạn lãnh nhận từ phép
rửa tội giúp bạn sống đời sống nhân đức. Những Ân huệ này
thật là mạnh mẽ trong bí tích Thêm Sức. Nó giúp bạn giữ tình
bạn thân thiết với Chúa một cách mạnh mẽ và hướng dẫn bạn
trong những tình huống quan trọng khi bạn tìm thấy nó vất vả
để đối phó với các vấn nạn, những tình huống khó khăn trong
cuộc sống hoặc đưa ra quyết định. Chúng giúp bạn đáp trả với
Thiên Chúa toàn thiện và yêu thương

ĐẾN LƯỢT TÔI

Cũng như âm nhạc của người chơi dương cầm trở nên
phức tạp hơn khi họ càng chơi, cuộc sống trở thành rắc
rối hơn khi họ càng già đi. Bạn quay về bất cứ nơi đâu,
người ta đang bảo bạn hành động thế nào mặc cái gì, tin
cái gì, ai là bạn bè của bạn, và lắng nghe bản nhạc nàọ
Làm thế nào để bạn biết những gì là tốt nhất cho bạn.
Ơn Khôn Ngoan 
cho phép bạn nhìn cuộc sống theo quan
điểm của Thiên Chúa và nhận ra gía trị thực sự của con
người, sự kiện và sự vật. Khôn ngoan giúp bạn không
xét đoán sự việc bên ngoài một cách điên rồ. Nó giúp bạn
trưởng thành trong cách suy nghĩ và hành động. Khôn
ngoan hướng dẫn bạn thấy gía trị của thêm sức khong
phải vì cha mẹ của bạn kỳ vọng nó, hoặc bởi vì tất cả
mọi người độ tuổi của bạn đang làm việc đó, nhưng vì
bạn thấy giá trị của nó đối với bạn và mong muốn nó

Những Dấu Hiệu Của Chúa Thánh Thần

1. TiTô là một Giám mục trẻ và là bạn của Thánh Phaolô. Hãy đọc Tito 3:12.
Dấu hiệu gì của Chúa Thánh Thần thúc bách Titô để hiển thi .

________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Hãy viết những dấu hiệu này có thể giúp bạn hiển thị tìnhyêu phục vụ như thế nàỏ
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Saint Paul

Ơn Hiểu Biết
Khi bạn còn trẻ, bạn học được rằng có những điều bạn
nên và bạn không nên làm. Bạn đã học hỏi những luật lệ
và tuân theo những luật lệ đó vì bạn tin tưởng những
người làm ra luật đó chẳng hạn như cha mẹ bạn. Tuy
nhiên, bạn có thể không luôn luôn hiểu được tại sao các
quy luật đã được thực hiện. Điều này cũng có thể đúng
với đức tin bạn. Vì vậy bạn sẽ có thể thực sự hiểu được
niềm tin của bạn như thế nào và những gì nó có nghĩa là
công giáo.
Ơn Hiểu Biết lớn lên qua việc cầu nguyện và đọc kinh
thánh nó cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc vào sự thật
đức tin và đang là một tín hữu của Chúa Giêsu, và nó
giúp bạn chọn lựa đúng đắn trong mối quan hệ của bạn
với Thiên Chúa và tha nhân.

Ơn Lo Liệu
Bạn có bao giờ bị dằn vặt về một quyết định khó khăn
chưa? Nó có làm cho bạn cảm thấy bối rối,tổn thương ,
và cô đơn không? Làm thế nào để bạn biết bạn làm đúng
một điều gì ?
Ân huệ của ơn lo liệu, hoặc sự phán đoán đúng giúp bạn
tìm được sự tư vấn và được mở ra theo sự tư vấn của
ngừời khác. Sử dụng ân huệ này, bạn tìm hướng đi trong
Bí tích Hoà giải và bạn xin lời khuyên từ cha mẹ của bạn
bè. Ơn lo liệu cũng sẽ giúp bạn đưa ra lời khuyên. Với ơn
lo liệu bạn có thể giúp đỡ người khác với vấn nạn của
họ. Bạn lên tiếng và khuyến khích họ làm điều đúng.
Hôm nay, thông qua những ân huệ của ơn lo liệu, bạn
đang xác định cách thế
đang được thêm sức
trong cuộc sống bạn.
Bạn quay sang cha mẹ
bạn, người đở đầu, cha
xứ, giáo lý viên, và
những người khác để
được giúp đỡ trong
việc bước tiếp theo
trong hành trình tâm
ling của bạn.

Nghi Thức
Đức Giám mục xức dầu thánh trên trán bạn, hoặc
dầu thánh như đã được chịu phép thêm sức.

Ý Nghĩa
Dầu tượng trưng cho tăng cường , chữa bệnh, làm
sạch, niềm vui, và thánh hiến. Khi bạn được xức
dầu trong bí tích Thêm sức,thì Chúa Thánh Thần đã
đánh dấu trong tâm hồn bạn với dấu ấn thiêng liêng
vĩnh viễn. Dấu ấn này kết hợp chúng ta vững chắc
hơn vớ Chúa Kitô.

Đời Sống Hằng Ngày
Thiên Chúa nói vớ chúng ta qua những ân huệ và
tài năng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta
xử dụng những ân huệ của chúng ta với tất cả khả
năng của chúng ta, thì đó la sự tiến bộ của bản thân
và của tha nhân.

Đời sống đức tin
Khi lãnh nhận những ân huệ của Chúa Thánh Thần,
chúng ta đã được biến đổi. Chúng ta đã được đánh
dấu là Kitô hữu. Chúng ta thuộc về cộng đồng giáo
xứ của chúng tôi cũng như giáo hội hoàn vũ.
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Ơn Thông Minh
Có một nhận thức về kế hoạch của Thiên Chúa sẽ giúp
bạn sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nhận biết những
lời giảng dạy của Chúa Giêsu và thuộc nằm lòng những
điều đó sẽ giúp bạn trở nên một tín hữu tốt. Bạn có thể
được cởi mở như thế nào về điều gì đó mà Thiên Chúa đã
dạy bạn về cuộc sống ?
Ân huệ của Ơn Thông minh 
giúp bạn biết Thiên Chúa
đòi hỏi điều gì nơi bạn và bạn đáp trả như thế nào ? Bạn
đến để biết Chúạ. Bạn đến để biết bạn là ai và gíá trị thực
sự của những sự việc kinh qua kinh nghiệm của bạn. Ân
huệ này cũng giúp bạn nhận ra những cám dỗ cho những
gì họ đang có và trở về với Chúa để được giúp đỡ.
Ân huệ của ơn thông minh ở trong bạn tại nơi làm việc
khi bạn suy gẫm sống một đời sống Kitô hữu. Những gì
bạn biết về Chúa Giêsu và gương sáng của Ngài và những
gì bạn biết về Giáo hộivê` sự thờ phượng, Niềm tin, sự
Giáo huấn, và lời kêu gọi của Giáo Hội để phục vụ cho
những người có nhu cầu_ sẽ giúp bạn cam kết bản thân
vớ Chúa Kitô và Giáo hội như một Kitô hữu được thêm
sức.

Ơn Sức Mạnh
Có một sự khác biệt giữa biết được điều đúng phải làm và
thực sự làm điều đó. Bạn phải đối mặt với áp lực về việc
xử dụng ma tuý và rượu. Phim ảnh và các bài hát bảo cho
bạn rằng tình dục chỉ là cảm giác tốt và bạo lực có thể
chấp nhận được. Văn hóa phổ biến,
và nhiều trong những quảng cáo mà chúng ta đang liên
tục bị tấn công, muốn chúng ta tin rằng chủ nghĩa

Seven Gifts of the Holy Spirit,
Eyob Mergia,2009

Tiêu thụ và ích kỷ được chấp nhận rộng rãi và khuyến khích.
Nó không nhất thiết luôn luôn phải lạnh lùng để lên tiếng về
những bất công mà bạn nhìn thấy chung quanh bạn. Làm thế
nào bạn có thể tìm thấy sức mạnh để sống theo các nguyên tắc
và gía trị của Chúa Giêsu ?
Ân huệ của Ơn Sức Mạnh, hoặc can đảm cho phép
bạn đứng lên cho niềm tin của bạn và sống như một người đi
theo Chúạa. Với ân huệ này bạn có sức mạnh nội tâm để làm
điều đúng để đối mặt với những khó khăn và phải chịu đựng
đau khổ với đức tin.
Ơn sức mạnh giúp bạn đảm trách các nhiệm vụ đầy thử thách
trong việc phục vụ đức tin của bạn. Nhưng nó cũng lấy sức
mạnh để trung thành với các nhiệm vụ bình thường. Nó có sức
mạnh để sống một đời sống Kitô hữu tốt, ngay cả khi không có
ai khen ngợi bạn hay để ý những nổ lực của bạn.

ĐẾN LƯỢT TÔI Cầu Nguyện Cùng Chúa Thánh Thần
1. Những ân huệ nào của Chúa Thánh Thần mà bạn cần nhất ? Tại sao ?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Viết một lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần xin hướng dẫn với
những ân huệ mà bạn đã chọn.
________________________________________________________
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Ơn Đạo Đức
Nó không phải là lạ gì khi nhìn thấy mọi người tỏ ra ít tôn
trọng đối với những ngườii khác, với môi trường, thậm chi
với chính mình. Họ phá huỷ những điều mà Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta để thưởng thức. Điều này sẽ không xãy ra
nếu mọi người đã có một ý thức về sự hiện diện của Thiên
Chúa trong những người khác và trên thế giới. Làm thế nào
bạn có thể biết thêm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong
cuộc sống của bạn và những người khác. Ơn đạo đức hay tôn
kính, là ân huệ giúp bạn yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa. Nó
kêu gọi bạn trung thành trong mối quan hệ của bạn đối với
Thiên Chúa và tha nhân. Ơn đạo đức cũng giúp bạn được tôn
trọng và rộng lượng.
Trong Bí Tích Thêm sức, ơn đạo dức giúp bạn tăng cường
mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa và tăng thêm tình yêu
bạn với tha nhân và thế giới, với mọi người mà Thiên Chúa
đã tạo dựng.

Ơn Kính Sợ Đức Chúa Trời
Với sự kính trong, MôSen cởi dày ra khi Chúa nói với Ngài
từ bụi cây cháy. Nhiều người Do thái ngày nay không phát
âm tên của Thiên Chúa với sự tôn trọng. Chúng ta có thể học
hỏi từ tấm gương của họ bằng cách tôn vinh Thiên Chúa ,
Đấng tuyệt vời và là Đấng yêu thương chúng ta.
Ơn Kính Sợ Đức Chúa Trời đôi khi được gọi là kỳ diệu và
kinh ngạc, giúp bạn nhận ra sự vĩ đại của Thiên Chúa và sự
phụ thuộc của bạn vào Chúa. Nó khiến cho bạn phải kinh
ngạc trước tình yêu không thể tin được của Thiên Chúa dành
cho bạn.
Ân huệ của ơn kính sợ Chúa làm tăng ham muốncủa bạn để
đến gần Chúa hơn bằng cách xác nhận ân huệ tuyệt vời mà
bạn nhận được trong Bí tích Rửa Tội. Sự kính sợ sẽ truyền
cảm hứng cho bạn để cử hành Thánh Thể. Bạn sẽ trải nghiệm
kính sợ trong việc củ hành Bí Tích Hoà Giải là bạn nhận ra
tình yêu tuyệt vời của Chúa trong việc tha thứ tội lỗi cho bạn
vì đã sai phạm.
Bây giờ bạn đang quyết định để phản ảnh một cách nghiêm
túc về đức tin của bạn. Đó là việc khó khăn để cố gắng thay
đổi thói quen bạn và theo Chúa một cách hoàn toàn hơn. Đó
là một thách thức để cầu nguyện nhiều hơn, để tham dự
Thánh thể một cách chú ý hơn để phục vụ tha nhân. Tuy
nhiên những ân huệ của Chúa Thánh Thần , các nhân đức Đôi
Thần, Các Nhân Đức căn Bản và cộng đồng Tín hữu, là
những kẻ quây quần bên bạn để giúp đỡ và hướng dẫn bạn.
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1) CHỨNG NHÂN


Tiến


Sĩ Giáo Hội :
Thánh nữ CaThêRiNa SiÊNa
Chúa ThánhThần giúp chúng ta nên tốt lành và kêu gọi ta
nên thánh. Thánh nữ CaThêRiNa Si Ê Na nghe tiếng
gọi từ khi còn nhỏ và đã quyết định cống hiến cuộc đời
mình cho Thiên Chúa. CaThêRiNa đã gia nhập dòng
Ba Dominicô ở tuổi 16. Cô thường khóa mình trong
phòng để cầu nguyện, chỉ rời bỏ phòng khi xem lễ mà
thôi. Sau ba năm, Chúa Giêsu đã nói với cô ấy rằng “
Cách duy nhất con có thể phục vụ ta, hởi CaThêrina, là
phục vụ tha nhân. CaThêrina nhận ra rằng cô đã được
trao ban những ân huệ và với những ân huệ đó dùng để
phục vụ tha nhân. Thánh nữ bắt đầu thăm viếng các tù
nhân khuyến khích họ sám hối. Khi tai hoạ bệnh dịch
đến, bà ta đã chăm sóc những người mang bệnh dịch thời
kỳ cuối, bà mang thực phẩm và quần áo đến cho họ và
chôn cất họ. Những ân huệ tiên đoán và sự hướng dẫn
tinh thần của bà đã được thừa nhận một cách rộng rãi.
Bà là tác giả 400 bức thư và hai cuốn sách. Lúc bấy giờ
Đức Giáo Hoàng là một người Pháp, sống ở Avignon và
nhận lệnh từ vua Nước Pháp. Việc này đã làm xáo trộn
đến những người Kitô hữu. Bà CaThêRiNa đến tận
Avignon và khuyên nhủ Đức Giáo hoàng về lại Rômạ
Năm 1970, Giáo hội đã ban cho bà tước hiệu đặc biệt là
Tiến sĩ Giáo hội . Ngày lễ bổ mạng của Thánh
CaThêRina SiÊna là ngày 29 tháng 4. 56

2) HÀNH ĐỘNG
Bổn Phận Và Trách Nhiệm
Thánh nữ CaThêRiNa SiÊna được gọi để phục vụ Giáo Hội. 
Bà cảm thấy đó là bổn phận và trách nhiệm của mình
để xử dụng món quà của mình và cung cấp cho cuộc sống của mình vì lợi ích của Giáo hội. 
Chúng ta
là những con

người có cả quyền lợi và trách nhiệm. Chúng ta có trí thông minh và ý chí tự do. Chúng ta có một quyền căn bản cho
đời sống và những quyền cho những điều chúng ta cần phải sống như thức ăn, chổ ở, việc làm, chăm sóc sức khoẻ,
giáo dục. 
Cùng với các quyền này chúng tôi có trách nhiệm tương ứng để tôn trọng quyền của tất cả mọi người.
Quyền 
lợi và trách nhiệm của chúng ta là phổ quát và bất khả xâm phạm. Điều này có nghĩa là họ không thể được
lấy đi từ chúng ta 
và chúng ta không thể để cho họ đi. Chúng ta không thể đòi hỏi quyền lợi của chúng ta trong khi
bỏ qua trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ các quyền này cho người khác. Giáo hội dạy rằng thẩm quyền của chính
phủ mang trách nhiệm nghiêm trọng. Các mối quan tâm chính của các cơ quan dân sự phải có để đảm bảo rằng các
quyền công dân được ghi nhận,tôn trọng, bảo vệ và phát huỵ

3) CẦU NGUYỆN
Ân Huệ Của Chúa Thánh Thần
Ân huệ của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Thánh CaThêRiNa trong
sư tận tâm với Giáo Hội. Qua Chúa Giêsu, những ân huệ của Chúa
Thánh Thần mà chúngta nhận trong Bí Tích Rửa Tội được tăng cường
trongBí Tích Thêm Sức. Đó là ơn Khôn ngoan, ơn Hiểu biết, ơn Lo liệu,
mạnh, ơn Thông minh, ơn Đạo Đức, ơn Kính Sợ Chúa. Bạn hãy xác
huệ nào là nhất ?

ơn
địn

Kêu Gọi Cầu Nguyện.
Qua Bí Tích thêm sức, mối quan hệ của chúng ta vớiThiên Chúa được
hiện mạnh mẽ. Bằng cách này chúng ta được trang bị để trở nên chứng
tốt hơn
với Chúa Kitô trong thế giới.
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thự
nhâ

CẦU NGUYỆN
Thiên Chúa và Người Giám Hộ Của Tôi
Mọi Người: nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần
Amen.

Hướng Dẫn Viên: Chúng ta tụ họp như một cộng động
tín hữu, chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng
ta,qua Lời Ngài hôm nay và mãi mãi.
Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn,
đều là con cái Thiên Chúa. Pha6`n anh em, anh em đã
không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và
phả sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em
nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên:” ApBa! Cha
ơi" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng
chúng ta là con cái Thiên Chúa. . . . . . . .
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 xiết khôn tả. Và Thiên Chúa,
Đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì Thần
Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên
Chúa.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sư đều sinh lợi
ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ
được Người kêu gọi theo như ý Người định .
Romans8:1416; 2628
Hướng dẫn viên: Thần Khí của Thiên Chúa đến trợ giúp
chúng ta, hướng dẫn chúng ta, và ban phước cho chúng ta
nhiều ân huệ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và suy
nghĩ về những ân huệ tuyệt vời từ Chúa, Đấng đã giúp và
bảo vệ chúng ta luôn mãi.

Nhóm A: 
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ đến từ nơi nào ?
Nhóm B : 
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
Là Đấng dựng nên cả đất trời.
Nhóm A : 
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân
trật bước, Xin Ngừời chớ ngủ quên.
Nhóm B :
Đấng gìn giữ ItRaEn,
Lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành.
Nhóm A :
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
Chính Chúa là Đấng vẫn chở che.
Người luôn luôn ở gần kề.
Nhóm B: 
Ngày sáu khắc vầng ô không tác hoạ,
Đêm năm canh vầng nguyệt chẳng hại chi,
Nhóm A: 
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh
Giữ gìn cho sinh mệnh an toàn,
Nhóm B :
Chúa gìn giữ bạn lúc ra vàò, lui tới,
Từ giờ đây cho đến mãi muôn đơì.


chuyển thể từ Thánh Vịnh 121
Hướng Dẫn Viên :Bí tích Thêm sức là một cơ hội để
dừng lại và thừa nhận rằng những ân huệ chúng ta
đã lãnh nhận và sẽ nhận được từ Chúa Thánh Thần
để cảm tạ Thiên Chúa cho họ, và yêu cầu giúp đỡ
trong việc xử ụng các ân huệ để phục vụ Chúa và
tha nhân. Bây giờ chúng ta hãy tham gia trong việc
cầu nguyện Vinh danh Thiên Chúa Cha.
Mọi người : Sáng danh Đức Chúa Cha, Và Con, Và Thánh
Thần. Từ trước vô cùng,và bây giờ, và hằng có đời
đời chẳng cùng . Amen.
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Những Từ Cần Biết

BẢNG TÓM LƯỢC

Những Nhân Đức Căn Bản
Bác ái
Lo liệu
Đức tin
Kính Sợ Chúa
Dũng cảm
Ân Huệ của Chúa Thánh Thần
Đức Cậy

ĐƯC TIN TÓM TẮT
Ân huệ của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta những
người mà Thiên Chúa kêu gọi.

GHI NHỚ
Ân huệ của Chúa Thánh Thần là gì?
Ân huệ của chú Thánh Thần là năng lực bancho chúng ta
trong Bí Tích Rửa Tội và tăng cường trong Bí Tích
Thêm Sức. Chúng giúp chúng ta sống đời sống đạo đức,
kiên trì trong tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và
hướng dẫn chúng ta trong các quyết định của chúng ta và
tiến hành, để rồi chúng ta giống Chúa Kitô hơn. Những
ân huệ là ơn Khôn Ngoan, ơn Hiểu biết, ơn Lo Liệu, ơn
Thông minh, ơn Sức mạch, ơn Đạo đức, ơn Kính sợ
Chúa.
Các Nhân Đức Đối Thần la gì ?
Các nhân đức Đối thần là Tin, Cậy, Mến là những ơn
được đón nhận bởi Thiên Chúa. Chúng bắt nguồn tư
Thiên Chúa, và bởi Ngài nên được truyền tụng trong
chúng ta và khi chúng ta xử dụng những ân huệ đó thì
được hút sâu vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Các Nhân Đức Căn Bản là gì?
Các Nhân Đức căn bản là những ưu tú bởi các nổ lưc của
con người. Đó là Khôn ngoan, Công bằng, Dũng cảm, và
Điều độ. Tất cả sự sốt sắng đạo đức của bạn tuỳ thuộc
vào các nhân đức. Chúng được bắt rễ từ các Nhân Đức
Đối Thần và được Thiên Chúa trao ban cho bạn để giúp
bạn hành động như con cái của mình vậy.

Công Bình
Thông minh
Đạo đức
Khôn ngoan
Điều độ
Nhân Đứ Đối Thần
Hiểu Biết
Khôn ngoan

TIẾP CẬN
Hãy xem xét lại Những Nhân Đức Đối Thần. Rồi dùng
những hình ảnh từ các tạp chí hoặc các bản vẽ của riêng
bạn, hãy thiết kế một ảnh ghép mà mô tả một trong ba
nhân đức. Khi bạn đã hoàn thành, hãy viết động tác Đức
Tin, Cậy, Mến riêng của bạn.

VỚI NGƯỜI ĐỠ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đỡ đầu của bạn để chia sẽ những
hiểu biết, những nghi vấn, và những ý tưởng của bạn từ
chương này và có liên quan đến các chuyện trò của bạn từ
tạp chí Đức tin như thế nào ?

Nhân danh Cha, và Con,
và Thánh Thần, ở cùng
con và bảo vệ, và dẫn giắc
con . Xin hãy giúp con tìm
biết ý muốn của Chúa và
xin cho có sức mạnh và
can đảm để làm theo ý
muốn Chúa. Amen.

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu hơn vào chương nàỵ
Một cách thầm lặng, bạn hãy dùng thời gian phản ảnh và
ghi lại trên trang nhật ký từ trang 4150.
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Kiểm Soát Lại
Những Ân Huệ Và Các Nhân Đức Phô Diễn
Hãy làm cho phù hợp với từng ân huệ hoặc nhân đức với các
cụm từ diễn tả một người biểu lộ điều đó.
a.sức mạnh
h.đức cậy
b.tin tưởng
i.khôn ngoan
c.bác ái

J. 
đạo đức
d.lo liệu
k. điều độ
e.công bằng
l. 
thông minh
f. 
kính sợ Chúa
m.
sức mạnh
g.
khôn ngoan

n. 
hiểu biết
___________1. Xem xét nhu cầu của người khác và coi
trọng sự công bằng.
___________2. Nhận biết và làm cho sự lựa chọn đúng
mối quan hệ với Thiên Chúạ
___________3. Nhận ra sự vĩ đại của Thiên Chúa và sự
lệ thuộc vào Ngài.
___________4. Chống lại sự cám dỗ và làm những gì
là đúng, ngay cả khi khó khăn.
___________5. Biết ý nghĩa lời dạy của Chúa Giêsụ
___________6. Dừng lại và suy nghĩ trước khi hành động
___________7.Nhận thức được sự hiện diện của Thiên
Chúa trong những người khác.
___________8. Tin tưởng Thiên Chúa hoàn toàn và tin
tưởng tất cả,Ngài đã mạc khải qua Giáo hội
___________9. đứng lên cho niềm tin và sống như một
tín đồ của Thiên Chúa.
__________10. yêu Thiên Chúa và tha nhân vì tình yêu
Chúa đối với chúng ta.
__________11.tìm kiếm lời khuyên tốt và đón nhận điều
đó từ những người khác.
__________12.thấy cuộc sống theo quan điểm của Thiên Chuá

__________13.tang vật tự kiểm soát và hạn chế sự ham
muốn hưởng thụ.
__________14. có niềm tin là Thiên Chúa sẽ ở với chúng
ta mãi mãị

Những Ân Huệ Từ Thiên Chúa
Trong những hộp dưới đây, hãy viết cho đúng những ân
huệ của Chúa Thánh Thần cho mỗi định nghĩạ.
làm cho bạn có khả năng yêu sự sáng tạo của Thiên Chúa
và thấy mọi sự theo quan điểm của Người.

giúp bạn biết giá trị kinh nghiệm cuộc sống.

làm cho bạn có khả năng yêu và kính trọng Thiên Chúa
và tha nhân.

ban cho bạn sức mạnh để đứng lên vì niềm tin của bạn

ban cho bạn cái nhìn sâu sắc vào chân lý đức tin.

cho phép bạn nhân ra sự vĩ đại của Thiên Chúạ

giúp bạn tìm kiếm sự tư vấn và được mở ra theo lời
khuyên của người khác.
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Thêm



Chương 
6

Sức Trong

GIÁO HỘI





Điều gì làm kỷ niêm. đặc biệt cho bạn.
Đó có phải là con người, âm nhạc, hay
thực phẩm. Bạn có thể làm gi để giúp đỡ mọi
người bao gồm cả điều cảm thấỵ

“ . . . . . . . . những người đang được nuôi dưỡng bởi Mình và máu của Chúa Con và tràn đầy
Thánh Thần, có thể trở thành một thân thể và một thần khí trong Đức Kitộ
( Kinh nguyện Thánh Thể III )
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Đặt Vào Tình Yêu
Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lực, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có
lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu
trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em
cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối
dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân
thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy anh em hãy hết dạ tri ân. Ước
chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với
tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những
bài Thánh Vịnh,thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm
hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
( CôLôSê 3:1217 )

Am Hiểu Thánh Kinh
Thiên Chúa là Cha quan tâm sâu sắcvề hạnh phúc của chúng
ta. Vì vậy Ngài đã sai con của Ngài, Chúa Giêsu để cứu chúng
ta. Bức thư gửi tín hữu CôLôSê mô tả nhiều về những điều
tốt đẹp Thiên Chúa Cha đã làm cho chúng ta qua Chúa Giêsu.
Trong chương này đời sống đạo đức được mô tả lại một lần
nữa như đặt sự hoàn hảo của mình trong tình yêu. Bạn đang
đặt vào một đời sống đạo đức. Bây giờ hãy để bình an của
Chúa Kitô lắp đầy bạn để bạn cảm tạ Thiên Chúa Cha qua
Chúa Giêsu. Trong Người chúng ta đã trở thành thànhviên
của một cộng đồng kết hợp như thể là một thân thể. Trong
cộng đồng này chúng ta sống trong bình an và tạ ơn vì chúng
ta làm mọi sự vì nhân danh Chúa Giêsu.

Thánh
Kinh và bạn

làm điều đó một mình. Thiên Chúa là Cha và Con,
là Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần để giúp bạn
sống trong sự nhân từ.Sự bình an của Chúa Kitô và
lời của Đức Kitô, ngự trị trong bạn, cùng hổ trợ
bạn trong việc sống một cách hòa bình.
Trong Giáo Hội chúng ta có 7 Bí Tích, bắt đầu với
Bí tích Rửa Tội, bí tích đó giúp chúng ta mang tình
yêu như quần áo yêu thích của chúng ta. Trong Bí
Tích hoà giải tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta
tìm thấy sự tha thứ và an bình. Trong Thánh Thể
chúng ta chia sẽ trong cuộc sống của Chúa Giêsu.
Hai Bí Tích này giúp chúng ta chấp nhận và tha
thứ cho nhau khi chúng ta sống cuộc sống bình an
và tạ ơn.



Mỗi buổi sáng khi bạn
mặc quần áo vào, thì bạn
có bao giờ nghĩ cũng
khoác vào mình cái lòng
tốt, hay sự dịu dàng,
hoặc sự kiên nhẫn ? Điều
đó không dễ dàng như
âm thanh, nhưng may
mắn thay bạn không cần
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PHẢN ẢNH LỜI CHÚA
Hãy dành mộ chút thi giờ để bạn bình tâm, lặng lẽ,
hít thở vào, ra. Âm thầm suy nghĩ những lời từ bi,
nhân ái, khiêm tốn, hiền hoà, và kiên nhẫn. Hãy
suy nghĩ về những đặc tính mà bạn muốn Chúa
giúp bạn tăng trưởng.
Bây giờ cầu xin Chúa giúp.


Nhiều, Nhưng Chỉ Một
Một phụ nữ trẻ phục vụ như một nhà truyền giáo ở
TânGuiNê mang Mình Thánh Chúa đến một người mẹ
đang hấp hối. Trẻ em MểTâyCơ hát và vổ tay khi đi
rước đến nhà thờ để tham dự ngày lễ kính của người bảo
trợ thuộc thị trấn của họ, thị trấn trinh Nữ San Juan De
Los Lagos. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ XVI phong
thánh một nữ tu ẤnĐộ tại một thánh lễ long trọng hùng
vĩ ơ Rôma.
Điều gì làm cho tất cả những người này là một. Làm sao
chúng ta hiệp nhất với Giáo Hội tại TânGhiNêA
MểTâyCơ và ÝĐạiLợi. Giáo Hội trong thế giới này là
Bí tích cứu độ cho tất cả. Giáo hội là khí cụ để có thể làm
cho con người và Thiên Chúa hiệp thông. Khi chúng ta
đến với nhau để cử hành Thánh Thể, chúng ta hiệp nhất
với Giáo Hội trên khắp thế giới với tất cả thiên thần và
các thánh. Chúng ta là Một thông qua Chúa Giêsu, Bánh
Hằng sống. Trong Thánh thể mối quan hệ của chúng ta vớ
Giáo Hội toàn ca6`u được tăng cường. Chúng ta thuộc về
không chỉ đối với cộng đồng giáo xứ của chúng ta mà còn
đối với Giáo Hội hoàn vũ nữa.
Khi chúng ta ở với bạn bè thì chúng ta cảm thấy thuộc về
nhau. Mỗi khoảnh khắc là quan trọng. Chúng ta chăm chú
lắng nghe những gì họ nói. Chúng ta cảm kích được tham
dự vào các cuộc đàm thoại. Thời gian trôi qua thật nhanh,
và chúng ta có kế hoạch để có được cùng nhau một lần
nữa.
Bởi vì Bí Tích Rửa tội chúng ta, chúng ta thuộc về Thân
thể Chúa Kitô, Giáo Hội, và tất cả các thành viên đều la`
những người bạn của chúng ta trong Chúa Kitô.Khi chúng
ta tham gia trong Thánh Thể, chúng ta cũng cố tình bạn
của chúng ta với Chúa Giêsu, mà tình yêu cho chúng ta
thật là tuyệt vời. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, cùng
nhau
Hy sinh thập giá và nhập thấm nhập vào
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Lễ hội Ánh Sáng, John August Swanson,2000
Mầu Nhiệm Vượt Qua của đời sống Chúa Giêsu, sự
chết
và phục sinh. Cuộc sống của chúng ta như thể là người
công giáo đến từ Thánh thể và dẫn đến Thánh thể. Thông
qua các
công trình của Chúa Thánh Thần, Thánh thể giúp chúng
ta yêu thuơng và phục vụ như Chúa Giêsu đã làm.
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Chúa Giêsu Còn Sống
Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu có hiệu lực với
thế giới khi Đức Maria nói xin vâng 
với Thiên Chúa,
Chúa Giêsu đã được hình thành thông qua sức mạnh
cuả Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần ngự
xuống trên các thánh tông đồ tại lễ Ngũ Tuần, các ngài
tuyên bố rằng Chúa Giêsu còn sống trong thế gian.
Khi Chúa Thánh Thần ngự đến bạn trong Bí Tích rửa
tội, thì Chúa Kitô trở nên sống động trong bạn. Trong
Thánh lễ, Chúa Thánh Thần nói qua Kính thánh. Sau
đó trong kinh nguyện Thánh thể, linh mục cầu nguyện
rằng thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần,
Chúa Giêsu Kitô trở nên thực sự hiện diện dưới hình
bánh và rượu. Và Chúa Giêsu ở với chúng ta.
Chúa Thánh Thần là Thần khí của Chúa Giêsu đưa
bạn đến gần hơn với chính mình hơn. Ngài làm cho
bạn là một với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ, khi bạn
dâng cho Thiên Chúa Cha những niềm vui, những nỗi
đau khổ, những thành công, và những thất bại. Chúa

Thánh thần hoạt động trong cộng đồng được tụ họp để
lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và kết hợp các thành viên
của cộng đồng này trong đức tin và tình yêu.

Phụng Vụ Lời Chúa
Thánh lễ có hai phần chính: phần Phụng Vụ Lời Chúa
và 
Phụng Vụ Thánh Thể. Cả Lời Chúa và Mình và
Máu Chúa Giêsu Kitô kết hợp chúng ta lại và nuôi
dưỡng chúng ta như là con dân của Chúa.
Trong Phụng vụ Lời Chúa bạn được kết hiệp với các
thành viên khác trong gia đình của Thiên Chúa. Cũng
như bạn nghe những chuyện của các thành viên trong
gia đình khi bạn ăn mầng với những người thân yêu,
bạn cũng nghe những câu chuyện của Thiên Chúa trong
Phụng vụ Lời Chúa khi bạn tụ tập lại trong Thánh lễ.

ĐẾN LƯỢT TÔI S
ức Mạnh Của Lời Chúa
hản ảnh về các bài đọc sau đây thường được xử dụng trong
P
phụng vụ Bí tích Thêm sức. Sau đó hãy viết họ nó về thống nhất
về đức tin, sống và công bố thông điệp của Chúa như thế nào?
1. Tông Đồ Công Vụ 1 :8 “ nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của
Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là
chứng nhân của thầỵ . . .”
Hãy nêu lên 2 cách mà các thành viên giáo xứ bạn được hợp nhất như là
những chứng nhân cho Chúa Giêsu.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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2
. Luca 4:18
“ Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi
để tôi loan báo tin mầng cho kẻ nghèo hèn.”
Làm thế nào bạn có thể mang lại tin vui cho những ai bệnh tật, cô đơn, hoặc
những nhu cầu khác. ?
______________________________________________________
__________________________________________________________
3.Luca 10

“ Pc thay mắt nào được thấy điều anh em thấỵ"
Những gì bạn có thể làm để hiển thị cho những người mù với nhu cầu của
tha nhân như thế nào để yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương ?
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Phụng Vụ Thánh Thể
Trong phụng vụ Thánh Thể, bạn được kết hợp với
Chúa Giêsu và sự hy sinh của Ngài. Bạn lảnh nhận
Mình và Máu Chúa Kitô dưới hình thức bánh và
rượu. Khi bạn chia sẽ trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa
Kitô kết hợp bạn với chính Ngài và tha nhân. Bạn là
một với tất cả những ai thuộc về Giáo Hội trên trần
gian, trên Thiên Đàng, và trong Luyện ngục. Bí Tích
Thánh thể nuôi dưỡng bạn để sống Lời Chúa mà bạn
đã nghe công bố.
Trong mỗi phụng vụ của Giáo Hội, Đức Chúa Cha
được ban phước, được tôn thờ, như là cội nguồn của
phước lành chúng ta đã nhận được qua Con của mình
để làm cho chúng ta là con cái Người thông qua Chúa
Thánh Thần.

Tất Cả Chúng Ta Có
Nếu bạn thực sự quan tâm về một điều gì đó ỏ trung
học, như ban hợp xướng, ban kịch nghệ, câu lạc bộ,
hoặc một đội thể thao bạn tham gia. Trong cùng một
cách, chăm sóc các thành viên trong gia đình của
Thiên Chúa liên quan đến những hoạt động thúc đẩy
tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Khi các tín hữu
được khai tâm đầy đủ, thì chúng ta thuộc về dânThiên
Chúa là một phần sứ mệnh của chúng ta để chăm sóc
người dân. Chúng ta tất cả là những thành viên đáng
giá của Thân thể Chúa Kitô.
Trong Thánh Thể, chúng ta nối kết sự hy sinh của
chúng ta với hy tế của Chúa Giêsu. Chúng ta dâng
những cố gắng, những thành công, và những công
việc phục vụ cho Thiên Chúa Cha. Tại Thánh Lễ

chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của Giáo Hội
và thế giới và cầu cho Nước Cha trị đến.
Thông qua dịch vụ và cầu nguyện cho những nhu cầu tha
nhân, chúng ta tham gia trong cách tốt nhất có thể.
Từ đó dành những khoảnh khắc cử hành Thánh lễ rất
quan trọng, chúng ta đáp trả bằng cách cộng đồng ca6`u
nguyện và ca hát một cách cung kính và Rứớc Mình Thánh
Chúa.

ĐẾN LƯỢT TÔI Trình Tự Thánh Lễ
Xử dụng các trang từ 104105 của sách này, số lượng các
phần của Thánh lễ. Sau đó viết (LW)
nếu đó là từ Phụng Vụ
Lời Chúa hoặc (LE)
nếu đó là từ Phụng Vụ Thánh Thể.
______Bài giảng

___________

______Lời nguyện Thánh Thể

___________

______Cầu nguyện trên lễ vật

___________

______Đọc Phúc Âm

___________

______Bài đọc hai

___________

______Trưng bày và chuẩn bị lễ vật

___________

______Lời nguyện tín hữu

____________
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Khi Mọi Sự Đi Sai
Khi bạn chuẩn bị để trở thành một ngừời công gíao
chịu phép thêm sức, hãy suy nghĩ về vai trò bạn ỏ
trong cộng đồng đức tin. Bạn là một phần của của
Giáo Hội đầy ân sủng được hợp nhất chung quanh
Thánh thể và phụng thờ Thiên Chúa Cha .Bởi vì Giáo
Hội chúng ta là con người nó có khả năng phạm tội.
Tội là một cái gì đó chúng ta làm hoặc không làm điều
đó đều trái luật Chúa. Nó là một hành vi phạm tội
chống lại Thiên Chúa và làm tổn hại đến mối quan hệ
của chúng ta với Ngài và tha nhân. Tội trọng nó phá
vở mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tha
nhân trong Bí Tích Hoà giải. Chúng ta phạm
tội trọng khi
● chúng ta làm điều gì đó là sai nghiêm trọng.
● chúng ta tự do và tự nguyện chọn để làm điều
đó.
Tội nhẹ là một hành vi phạm tội ít nghiêm trọng làm
suy yếu mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và
tha nhân. Khi chúng ta hối cải chúng ta được tha thứ
bằng lời cầu nguyện, việc thiện, và rước lễ. Nó cũng
được đề nghị rằng chúng ta xưng tội nhẹ trong Bí tích
hoà giải.
Cũng như sự tốt lành của mọi người trong cộng đồng
tăng cường thân thể Chúa Kitô, thì mọi tội lỗi của
chúng ta làm tổn thương và làm yếu đi mà thôi.
Tội mang đến sự chia rẽ và làm cho chúng ta có sự bất
hoà với chúng mình, tha nhân và Thiên Chúa. Khi
chúng ta bị thương bởi tội lỗi, Chúa chữa lành chúng
ta qua Bí Tích Hoà Giải.
Giống như một sứ gỉa hoà bình bước vào để giải tán
một cuộc tranh luận, Chúa Giêsu đã đến để đem mọi
người lại với nhau, chữa lành những tan nát, dẫn
chúng ta đến sự giao tiếp tốt lành với Thiên Chúa, và
khôi phục lại những gì đã mất vì tội lỗi. Đức Kitô đòi
hỏi chúng ta phải tha thứ cho nhau như Ngài tha thứ
cho chúng ta, và Ngài khuyến khích chúng ta tìm kiếm
sự tha thứ từ Thiên Chúa và tha nhân. Sức mạnh
để chữa bệnh được ban cho chúng ta bở Thiên Chúa
thông qua Chúa Thánh Thần.

Nghi Thức
Bí Tích Thêm sức thường diễn ra trong bối cảnh
Thánh Thể. Phụng vụ Thánh thể được cửhành một
lần, các ứng viênThêm sức được chịu phép thêm sức.
Tất cả đều được mời gọi để nhận Mình và Máu Chúa
Giêsu Kitô trong Thánh lễ.

Ý Nghĩa
Khi lãnh nhận Bí tích Thánh thể, bạn tham gia vào
sự tự hiến mình của Chúa Kitô và được kết hợp như
Giáo Hội, dân Chúa.

Đời Sống Hằng Ngày
Khi chúng ta vinh danh Thiên Chúa qua lời nói và
việc làm của chúng ta, chúng ta đang chia sẽ tình yêu
của mình với tha nhân.

Đời Sống Đức Tin
Những ân huệ của đức tin mà chúng ta nhận được
trong Bí Tích Thêm sức được tăng cường thông qua
việc cử hành thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa .
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Một Tấm Lòng Tha Thứ
Trong 7 năm hạnh phúc, Jane de Chantal quản lý
lâu đài của chồng bà, Baron Christophe de
RabutinChantal. Mỗi ngày cô tập hợp gia đình
để xem Thánh lễ và cô giám sát các hộ gia đình
và giáo dục trẻ em của mình. Jane nuôi ăn những
người nghèo và cho ta thấy làm thế nào để yêu
thương tha nhân. Đáng buồn thay, nhà an toàn
của Jane bị tan nát bởi thảm kịch. Christophe đã
bị giết bỏi một người đàn ông trong một vụ tai
nạn săn bắn, Jane cố gắng tích cực và tha
thứnhưng đó là rất khó khăn. Một hôm, Jane đã
gặp Giám mục Francis de Sales. Bà đã lãnh Bí
tích Hoà Giải với Ngài và nói với Ngài về cuộc
đời mình. Francis nói với cô rằng cô ấy phải
trông cậy vào Chúa hơn và tha thứ cho những
người đàn ông đã vô tình giết chồng. Đức tin
sâu đậm của Jane giúp cô tha thứ cho những
người đã làm tổn thương cô. Cuối cùng cô đã

ĐẾN LƯỢT TÔI

Saint Jane de Chantal
trở thành cha mẹ nuôi cho con một người đàn ông. Cô cảm
thấy sự bình an của Chúa Kitô đến từ mộttấm lòng tha thứ.
Sau đó cùng với Francis de Sales, Jane đã sáng lập dòng
Nữ Thăm Viếng.Sau ba phép lạ đượccho là do Bà, nên Giáo
Hội đã tuyên bố bà là một vị thánh.

Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Chữa Lành

Hãy đọc những câu chuyện nàỵ. Hãy xác định ai là ngươì chữa lành và ai là không.
1. José nghe lóm thầy giáo đang sửa sai Matt vì anh ta cố gắng ăn cắp từ bàn của
một học sinh khác. Khi José đến quán cà phê, bạn anh ta muốn biết Matt đã ở đâu ?
José nói rằng Matt bận rộn và thay đổi đề taì.
Có phải José là người chữa lành không ? Tại sao hoặc tại sao không ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Beth làm cho Anna vui trước mặt bạn bè của mình bằng cách chế diễu cách cô hát thực
tập. Về sau Beth đã đến và đã xin lỗi. Anna nói với cô ấy một cách lạnh lùng :”Xin lỗi là không
đủ “ và quay đi.
Có phải Beth là người chữa lành không ? Tại sao hoặc tại sao không ?
___________________________________________________________________________
Có phải Anna là người chữa lành không ? Tại sao hoặc tại sao không ?
___________________________________________________________________________
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Bí Tích Hoà Giải

1) CHƯNG NHÂN

Giống như Thánh Jane de Chantal, chúng ta có thể tìm
thấy nó khó khăn để tha thứ cho những người đã làm
tổn thương chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng
ta tha thứ cho tha nhân khi chúng ta chuẩn bị đón nhận
sự tha thứ tội lỗi của chúng ta từ Ngài. Trong Bí Tích
Hoà Giải, chúng ta gặp Chúa Giêsu và xin Ngài tha thứ
tội lỗi cho chúng ta qua chức vụ linh mục. Chúng ta tin
vào lòmg thương xót Chúa trong sự tha thứ của tha
nhân là những người thuộc về cộng đồng đức tin.
Các linh mục đại diện Chúa Giêsu và cộng đồng tha
thứ. Khi chúng ta nghe những lời xá giải của ngài, tội
lỗi chúng ta được tha thứ và Giáo hội trở nên mạnh mẽ
và gần nhau hơn. Sự chia rẽ gây ra bỏi sự ích kỷ của
chúng ta được chữa lành, và mối quan hệ của cộng
đồng được tăng cường. Linh mục được ràng buộc bởi
ấn tín của sự thú nhận nên không bao giờ được tiết lộ
những điều họ thú tội cho bất cứ ai.

Dành Riêng Cho Phụng Vụ
Chân Phứớc Carlos Rodriguez
Carlos Rodriguez được sinh tại Puerto Rico năm 1918. Khi còn
là học sinh trung học ông bắt đầu khai thác các vấn đề sức khỏe
mà sẽ kéo dài suốt cuộc đời ông. Ông rời Đại học vì bệnh tật
của mình nhưng ông không bao giờ ngừng nghiên cứu và học
hỏi. Tình yêu tuyệt vời của ông là giúp mọi người hiểu và yêu
thánh lễ và các bí tích. Rất lâu trước khi những cải cách của
Công Đồng Vatican II, Carlos thúc đẩy canh tân phụng vụ,
trong đó bao gồm cử hành thánh lễ tại Tây Ban Nha để mọi
người có thể hiểu rõ hơn và tham gia đầy đủ hơn. Nhiều người
bắt đầu trải nghiệm một một niềm tin mới vì sự giảng dạy và sự
toàn vẹn của Carlos để phục vụ Giáo hội và tha nhân. Carlos
Rodriguez qua đời năm 1963. Năm 1999 Đức Giáo Hoàng
Gioan Phao Lô Đệ Nhị tuyên bố ông được phong thánh vì
gương mẫu trong cuộc sống và sự cống hiến của ông để phụng
vụ. Lể kính là ngày 13 tháng 7.

68

72

2) HÀNH ĐỘNG
Giá Tri Của Công việc và quyền của người lao đông
Chân phước Carlos Rodriguez cống hiến công việc đời mình, để làm cho
thế giới này tốt hơn, tuỳ theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy,
thông qua công việc hằng ngày của chúng ta, tham gia vào các hoạt động
của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Các kỳ công sản xuất thông
qua công việc của con người là những dấu hiệu của sự vĩ đại của Thiên
Thiên Chúa. Vì công việc đóng góp cho một xã hội con người tốt hơn,
nó là mối quan tâm quan trọng đối với Thiên Quốc. Việc làm cho người ta
cái cảm giác về nhân phẩm và thành tựu. Công việc có thể cho mọi người
để được độc lập và tự lực cánh sinh. Giáo hội bận tâm đến mọi người đều
phải có cơ hội làm việc, được trả đủ cho công việc của mình để sống xứng
đáng, có môi trường làm việc an toàn và lành mạnh và có đủ thời gian để
nghỉ ngơi khỏi công việc. Đây là những vấn đề mà chạm vào tất cả cuộc
sống của chúng ta và có một kết nối trực tiếp đến đời sống tinh thần của
chúng ta.

3) CẦU NGUYỆN
Hành Động Sám Hối
Giúp mọi người hiểu Phụng Vụ của Giáo Hội là trọng tâm
việc làm và sứ mệnh của Chân Phước Carlos. Trung tâm
nghi lễ trong Phụng Vụ Giáo hội là Bí Tích Hoà Giải. Hãy
nghĩ về một thời gian khi bạn làm
điều sai trái cho một ai đó. Bạn có xin được tha thứ không?
Bạn cảm thấy thế nào sau khi được tha thứ ?
Bây giờ hãy nghĩ về một lần có ai đó làm điều sai trái cho
bạn. Bạn đã tha thứ cho người đó, mặc dầu điều đó khó
khăn. Hành động thống hối là một lời ca6`u nguyện, chúng
ta có thể cầu nguyện khi chúng ta thật sự xin lỗi vì những
tội lỗi của chúng ta. Thông qua hành động thống hối, chúng
ta bày tỏ nỗi buồn của chúng ta và cầu xin Chúa giúp. Vào
đầu mỗi Thánh lễ, chúng ta cũng bày tỏ nỗi buồn của chúng
ta vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Chúng ta làm trong lúc chúng
ta sám hối.

Kêu Gọi Cầu Nguyện
Cầu xin Chúa giúp đỡ để tránh tội lỗi, xin cho sức mạnh để
tha thứ cho những ai đã làm điều sai trái cho chúng ta.
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CẦU NGUYỆN
Hành Động Sám Hối
Moị người: Nhân danh Cha và Con,và Thánh Thần.
Amen
Hướng Dẫn Viên:Chúng ta tụ họp như một cộng đồng
Tín Hữu, chúng ta hãy lắng nghe Chúa nói với chúng ta,
qua Lời Ngài hôm nay và mãi maĩ.
Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa,
hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng
thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, và nhẫn
nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh
em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa
đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em
phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em
phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh
em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu
gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy anh em hãy hết
dạ tri ân.
Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào
phong phú. Anh em hãy dạy dỗ nhau khuyên bảo nhau
với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em
hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài
thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca do Thần khí linh ứng.
Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh
Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
 
CôLôSê 3:1217
Hương dẫn viên: Cầu xin sự tha thứ đôi khi thấy khó
khăn. Nhưng sức mạnh đến với tính cách từ sự hiểu
biết khi nào chúng ta đã phạm tội, chân thành trong lúc
cầu xin tha thứ, và tránh bất cứ điều gì khiến chúng

ta phạm tội. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thành thật và
chúng ta sẽ luôn được tha thứ. Những vòng tay ấm áp của
sự tha thứ mang lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn
chúng ta . Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện
Hành động Sám Hối.
Mọi người : lạy Chúa của con,
Con lấy làm hối tiếc vì những tội lỗi của con với tất cả tấm
lòng của con trong việc lựa chọn để làm điều sai trái và
không làm điều tốt, Con đã phạm tội chống lại Chúa, là
Đấng con phải yêu trên hết mọi sự, con có ý định chắc chắn
với sự trợ giúp của Chúa để làm việc đền tội, để không
phạm tội nữa, và để tránh bất cứ điều
gì khiến con phải phạm tội. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức
Giêsu Kitô chịu khổ hình và chết cho chúng ta .
Nhân danh Ngài, Thiên Chúa của con, Xin thương xót con.
Hướng dẫn viên: Hãy suy nghĩ về thời gian khi bạn tìm
thấy là khó khăn để tha thứ cho một người nào đó hoặc xin
sự tha thứ của một người nào đó mà bạn đi làm điều sai trái.
Phép thêm sức giúp chúng ta xây dựng những đặc tính của
chúng ta, để chúng ta có thể được nhiều hơn như Đức
Giêsu. Hãy dành một vài khoảnh khắc để tự phản ảnh. Hãy
nói chuyện với Thiên Chúa trong lúc tâm hồn bạn thật lắng
đọng.
Mọi người: Lạy Thiên Chúa tình yêu, nhờ ân sủng của
Chúa, chúng ta có những khí cụ cần thiết để trung thành,
những tín hữu đầy tin tưởng. Xin hãy giúp chúng con tìm
được sức mạnh cần thiết khi chúng con ngập ngừng và nhận
biết ân sủng khi chúng ta làm điều sai trái. Với ân sủng của
Chúa, chúng con có thể có nhiều môn đệ trung tín của Chúa
Giêsu, con Chúa . Amen.
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Những Từ Ngữ Cần Biết

Bảng Tóm Lược
ĐỨC TIN TÓM LƯỢC
Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hoà Giải làm tăng
tình yêu và sự hợp nhất của Giáo Hội. Khi chúng ta
tham gia Thánh lễ, chúng ta củng cố tình thân thiết
của chúng ta với Chúa Giêsu, mà tình yêu đó thật là
tuyệt vời đối với chúng tạ Khi chúng ta bị thương
bởi tội lỗi, thì Chúa chữa lành chúng ta qua Bí tích
Hoà giải.

GHI NHỚ
Các Bí tích Thánh thể và Hoà giải hiệp nhất các
cộng đồng Kitô hữu như thế nào ?
Trong Bí tích Thánh thể chúng ta cử hành mầu
nhiệm hy tế tình yêu và tiệc thánh của Chúa Giêsu
điều đó đã liên kết chúng ta trong Thân thể Chúa
Kitô. Qua Bí tích Hoà giải, tội lỗi chúng ta được
tha thứ, và chúng ta được hoà giải với Thiên Chúa,
cộng đồng, và chính bản thân chúng ta.
Hai thành phần chính của Thánh lễ là gì?
Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể là
những phần chính của Thánh lễ. Lời Chúa và Mình
Máu Chúa Kitô kết hợp và nuôi dưỡng chúng ta là
dân của Chúa.
Tai sao chúng ta tự hiến mình trong Bí tích
Thánh Thể.
Chúng ta tham dự đầy đủ trong Bí tích Thánh thể
khi chúng ta tự hiến mình và cầu nguyện cho
những nhu cầu cuả tha nhân. Chúng ta bày tỏ bao
nhiêu thì chúng ta tin tưởng vào quyền năng và sự
thiện hảo đến với
chúng ta. Chúng ta làm điều này khi chúng ta đáp
trả, cầu nguyện, ca hát, và rước mình thánh Chúa.
Tội lỗi làm suy yếu thân thể Chúa Kitô như thế
nào?
Cũng như sự thiện hảo của mọi người trong cộng
đồng cũng cố Giáo hội, thì mỗi hành vi phạm tội
của chúng ta bị tổn thương và làm suy yếu nó. Tội
lỗi mang đến sự chia rẽ và làm cho chúng ta có
mâu thuẩn với chính mình, tha nhân và Thiên
Chúa. Chúa Kitô tha thứ tội lỗi chúng ta thông qua
Bí Tích Hoà Giai.

Sự xá giải
Phụng vụ Thánh Thể
Phụng Vụ Lời Chúa

Tội trọng
Mầu nhiệm Vượt Qua
Tội nhe

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu vào chương này. Một
cách thầm lặng bạn hãy dùng thời gian phản ảnh và ghi lại
trên trang nhật ký từ trang 5160.

TIẾP CẬN
Cuộc kiểm soát lương tâm là luôn cầu nguyện,hãy xem xét
thế nào để chúng sống cuộc sống của chúng ta trong ánh sáng
phúc âm đòi hỏi chúng ta điều gì? Nó thừờng được dựa vào
sự phản ảnh trên mỗi một giới răn và chúng ta đã hoăc không
trung thành với giới răn đó từ lần kiểm soát cuối cùng của
chúng ta. Hãy viết sự kiểm soát lương tâm căn cứ vào thư
Thứ Nhất gửi CoRinThô 13:412. Bạn cũng có thể xử dụng
sự kiểm soát lương tâm trong trang 103 của sách nàỵ

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đở đầu của bạn để chia sẻ những hiểu
biết, những nghi vấn, và những ý tưởng của bạn từ chương
này và có liên quan đến các cuộc chuyện trò của bạn từ Tạp
chí Đức Tin như thế nào?
Lạy Thiên Chúa Tình
yêu, xin ban cho con
sự thanh thản để
chấp nhận những
điều con không thể
thay đổi, can đảm để
thay đổi những
điều con có thể,và sự
khôn ngoan để biết
sự khác biệt. Amen
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Kiểm Soát Lại
TÌM BÍ TÍCH CHE DẤU
Điền vào các dòng trống, khi hoàn tất, các chữ đóng
hộp sẽ viết vần Bí Tích đang được mô tả. Hãy viết tên Bí
Tích vào dòng trống cuối cùng.
1.
Nó giúp chúng ta . . . . . . . . ( ). tình yêu như quần.
. .áo yêu thích của chúng ta.
2.
Trong đó chúng ta chia sẽ trong cuộc sống của
rất. . . . . . . . . . . . . . .( ). . . . .
3.

Nó giúp chúng ta sống cuộc sống củạ . . . . .( ). . . . .
4. 
Trong Bí Tích này, Chúa Giêsu trở thành hiện thông
qua quyền năng của ( ). . . . . . . . . . .
5. 
Mình và Máu Chúa lấy hình thức của . . . . . . .( )..
. . . . . . . winẹ
6.
Chúa Thánh . . . . . . . . ( ) . . . . .hoạt động trong
cộng đồng qui tụ lại cho Bí tích này.
7.
. . . . . . . . . .( ) . . . . . . . . .chúng ta là dân của Chúạ.
8.
Lời Chúa được rao giảng trong Bí tích này là ( )….
. . . . . . . . . . .tất cả các nơi trên thế giới .
9
.Khi chúng ta chia sẽ trong bí tích đó,Thiên Chúa kết
hợp chúng ta với chính mình và tha nhân.

KIỂM TRA CÁC SỰ KIỆN
Hãy đánh dấu khi trình bày đúng.
_____
_1
. Tội trọng phá vở mối quan hệ của chúng ta với
Thiên Chúa và tha

____
_2.
Tội nhẹ làm suy yếu sự liên hệ của chúng ta với
Thiên Chúa và tha nhân.
_____
3. 
Thành viên cộng đồng Chúa Giêsu là một thân
thể.
_____
4
. Chúa Thánh thần không làm cho Chúa Giêsu
hiện diện trong thế giớị
_____
5
.Chúa Thánh thần làm cho bạn là một với Chúa
Giêsu.
____
_6.
Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể là
hai phần chính của Thánh lễ.
_____
7. 
Bạn chi cầu nguyện cho nhu cầu riêng của bạn
trong thánh lễ.
____
_8. 
Nó không quan trọng để cầu nguyện, ca hát, hay
đáp trả trong Thánh lễ.
_____
9.
Một tín hữu thêm sức là một phần của cộng đồng
ngoài Ân sủng.
____
10.
Tội lỗi của chúng ta được tha thứ khi chúng ta
nhận lãnh ơn Xá tộị.

PHÙ HỢP VỚI NGÔN NGỮ CÓ Ý NGHĨA
Đối với mỗi định nghĩa hãy viết chữ của lời đó cho phù hợp.

a
.
Tội trọng
d .
Mầu Nhiệm Phục sinh

b.
Xá Tội


e.
Tội nhẹ

c.
Phụng Vụ Lời Chúa
f.
Phụng Vụ Thánh Thể
_____
_1.Đời sống Chúa Giêsu, Sự chết, Sống lại,
lên trời.
_____
_2.Hiệp nhất chúng ta trong một đức tin, tin
vào một Chúạ
______
3.Liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, và sự
Hy tế của Ngài.
______
4.Phải thú tội trong Bí tích Hoà giải.
_____
_5.Sự tha thứ tội lỗi.
_____
_6. 
Tội nhỏ hơn.
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CHƯƠNG 
7

THÊM SỨC TRONG

CHỨNG NHÂN


 Làm thế nào để bạn bè của bạn biết điều gì

quan trọng nhất đối với bạn ? Nếu bạn yêu
cầu họ nêu rõ ba điều thật sự diễn tả bạn là
ai, thì họ sẽ nói gì ?

“Ôi! Lạy Thiên Chúa, Đấng đã huấn giáo các tâm hồn tín hữu bằng ánh sáng Chúa Thánh Thần, xin ban cho trong
cùng một Chúa Thánh Thần,chúng con thực sự khôn ngoan.”
73

Thánh lễ Tạ Ơn của Chúa Thánh Thần
77

Một Thánh Thần, Nhiều Hình Thức Phục Vụ

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng
chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một thiên Chúa làm mọi sự trong mọi ng
Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí
ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thi được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.
Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủ
để chữa bệnh. Người thì được ơn phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; k
khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí
nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Ngườị Thật vậy, ví
thân thể của người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận,
mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế,
tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong
cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất.


1 Corinthô 12:413

Am Hiểu Thánh Kinh
Đoạn văn trên bàn về Giáo Hội tại CoRinThô. Được
thành lập từ nhiều người khác nhau : người La mã,
người Hy Lạp, và người Do Thái; người Giàu và người
nghèo; công dân và không phải là công dân; người tự do
và nô lệ. Sau khi Phaolô bắt đầu ở nhà thờ này, rồi rời
khỏi đó để bắt đầu nhà thờ ở thành phố khác. Khi Phao
lô nghe bạn bè ở Corinthô cho ông
biết mọi sự đã không khá được, thi
ông viết thư cho họ như thế. Phao Lô
nhắc nhớ mọi người rằng họ khác
nhau hoàn toàn. Nhưng tất cả đã
được chịu phép rửa trong cùng một
thân thể Chúa Kito. Tất cả họ đều có
những ân huệ khác nhau để chia sẻ.
Tất cả các ân huệ tinh thần của họ đã
được trao ban cho họ qua Chúa
Thánh Thần và có ý xây dựng cộng
đồng chứ

PHẢN

không chia rẽ. Cho dù ân huệ họ thế nào đi nữa thì
cũng có dự định được xử dụng vì lợi ích tất cả

Thánh Kinh và Bạn
Để chuẩn bị cho phép Thêm sức, bạn đang tiến
triển trong sự hiểu biết của mình về đức tin, xem
xét cách thế bạn có thể sống như môn đệ tốt hơn
của Chúa, và suy nghĩ làm thế nào để xử dụng
những ân huệ mà bạn đã đuợc trao ban. Hãy tự hỏi
mình, hình thức phục vụ gì mà tôi có thể làm cho
tha nhân? Mỗi người trong chúng ta để được ban
cho những ân huệ khác nhau. Làm thế nào để bạn
chia sẻ tốt nhất những ân huệ của bạn với tha nhân.

ẢNH LỜI CHÚA

Thư giản và nhắm mắt lại. Phản ảnh về bạn bè của bạn . Hãy nghĩ về những ân huệ khác nhau mà họ đã cung
hiến . Cám ơn Chúa về tất cả sự đa dạng. Xin Chúa giúp bạn xử dụng ân huệ của bạn tốt nhất theo khả năng bạn.
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Sẵn Sàng Để Làm Chứng
Sau khi chịu phép thêm sức bạn có thể không tự
động khôn ngoan hơn. Bạn sẽ không nói tiếng lạ
hay chữa lành bệnh. Bạn có thể sẽ cảm thấy giống
như bạn trước khi chịu phép thêm sức. Tăng
trưởng trong Thần Khí sẽ là một cuộc hành trình
suốt đời. Nhưng cũng một Chúa Thánh Thần đã
đến sớm với các tín hữu trong lễ Ngũ Tuần cũng
để tăng cường sức mạnh cho bạn trong sứ mạnh
của bạn.
Thời gian sau khi chịu phép Thêm sức thì đặc biệt
quan trọng. Bạn có thể hoàn thành sứ mạng tiên
đoán của mình để làm chứng cho Chúa Kitô trong
mọi hoàn cảnh và là trung tâm điểm của cộng
đồng nhân loại. Bạn có thể tham dự trong bí tích
Thánh Thể, và Bí tích Hoà Giải, cầu nguyện, thực
hiện công trình của lòng thương xót, và sống một
đơi sống Kitô hữu can đảm và trung thành trong
cộng đồng của bạn và vượt ra ngoài giới hạn công
đồng. Suốt trong thời gian này các cộng đồng đức
tin sẽ tiếp tục hổ trợ bạn và khuyến khích bạn chia
sẽ những ân huệ và tài năng để phục vụ vàn yêu
thương trong Chúa Kitô.

Một Kế Hoạch Tăng Trưởng Tâm
Linh
Dưới đây là một số gợi ý để sống như những môn
đệ của Chúa Kitô và tiếp tục phát triển tâm linh
của bạn. Hãy suy nghĩ về cách bạn sẽ áp dụng
chúng vào cuộc sống của bạn và cam kết chăc
chắn để làm như vậy.

Bi Tích Thánh Thể
Tham dự vào Bí tích Thánh Thể là một phần quan
trọng nhất trong tuần của bạn.
*Chuẩn bị để cung ứng những nổ lực và thành
công với Chúa Kitô, và tiếp nhận Ngài trong Bí
tích Thánh Thể.
*Cầu nguyện trong phụng vụ Thánh Thể cho một
tình yêu vĩ đại hơn đối với Chúa Kitô và tha nhân.
*Sau Thánh lễ phản ảnh về các bài đọc hoặc bài
giảng.
*Trong suốt tuần, sống tự do với cam kết của
mình vơí Đức tin của bạn. Biggest

Gaston de La Touche, 
The Last Supper 
(detail) 1897

Bí Tích Hoà Giải
Nhận sự tha thứ yêu thương của Thiên Chúa
một cách thường xuyên.
*Phản ảnh hằng ngày về lời nói và hành động
của bạn đối với Thiên Chúa ,tha nhân, và chính
mình.
*hãy dùng thời gian để xét mình.
*Tham dự vào Bí Tích Hoà Giải trong gíao xứ
bạn.
*Phấn đấu liên tục đến gần hơn với Thiên Chúa
.

Cầu Nguyện
Mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa được nuôi
dưỡng qua truyền thông.
*Tìm hiểu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho
bạn trong Thánh kinh.
*Hãy dành thời gian suốt trong ngày của bạn để
nói chuyện với Thiên Chúa trong lời cầu
nguyện.
*Hãy viết phản ảnh của bạn trong tạp chí của
bạn.
*Hãy cầu nguyện kinh mân côị.

79

Công Việc Bác Ái
Chúa Giêsu tỏ ra cho ta thấy đời sống yêu thương
phục vụ có ý nghĩa gì ?
*Thực hành việc từ thiện thể xác và tinh thần.
*Chỉ tỏ sự quan tâm đối với những người nghèo
và cần thiết.
*Được phục vụ tại nhà,trong trường học, và trong
giáo xứ của bạn.
*Hãy là một quản lý tốt của những ân huệ, thời
gian, và nguồn lực của bạn.

Hoa Quả Của Chúa Thánh Thần
Khi bạn sống kết hợp với Chúa Kitô và làm theo hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần, cuộc sống của bạn mang kết quả của công trình tốt. Bạn
sẽ nhận thức được Thiên Chúa ở trong bạn bằng niềm vui, bạn có kinh
nghiệm trong việc làm tốt. Mọi ngừời sẽ nhận ra sự hiện diện của
Thiên Chúa trong bạn bằng cách nhìn thấy công trình tốt của bạn, tình
yêu của bạn cho tha nhân và sự phục vụ của bạn cho họ .

Công Đồng
Bạn chia sẽ một tầm nhìn về tình yêu chung đối
với Chúa Kitô và cho các thành viên khác của cơ
thể mình, là Giáo hội.
*Nhận ra được khi bạn cần được hoà giải với bất
kỳ ai.
*Tham gia tích cực, đầy đủ, và có ý thức trong
phụng vụ thuộc giáo xứ cuả bạn.
*Chia sẽ đức tin và từ đó lơn lên bằng cách tham
gia vào nhóm trẻ thuộc giáo xứ, học hỏi thánh
kinh, hoặc bất cứ hoạt động nào khác của giáo xứ.

ĐẾN LƯỢT TÔI Có Thể
Đóng Góp Những Gì.
Lập một danh sách ít nhất là 3 việc làm hoặc hoạt
động bác ái mà bạn có thể thực hiện.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Dựa trên thư gửi tín hữu GaLat,Thánh Phaolô đã viết”Hoa
quả của Chúa Thánh Thần là tình yêu
,
niềm vui,bình an,nhịn
nhục, rộng lượng, trung tín, hiền hoà, tự kiểm soát”(Galatians
5:2223)Giáo Hội truyền thống đã thêm vào danh sách này
sự tốt lành, khiêm tốn, và trong sạc. Đây là 
12 Hoa quả Của Chúa
Thánh Thần. Đó là kết quả của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần
trong một người tin. Đó cũng là kết quả của việc
hợp tác với Ân sủng của Thiên Chúa.
Hãy đọc các diễn tả sau đây của 12 Hoa qủa của Chúa Thánh Thần
trong các mẫu chuyện mà làm theo. Hãy tìm bằng chứng Hoa Quả của
Chúa Thánh Thần trong các mẫu chuyện. Hãy suy nghĩ mọi người có
thể tìm thấy bằng chứng của một số người trong cuộc sống như thế
nàọ.

________________________________________

Lòng Trung Thành

________________________________________

Hãy giữ lời hứa. Bạn cho thấy lòng trung thành
khi bạn thể hiện
sự trung kiên với Chúa và với những người mà chính bản thân bạn đã
cam kết. Người trung thành là đáng tin cậy, đáng tin, và ngoan ngoản.

________________________________________

Sự Tốt Lành

________________________________________

Sự Tốt lành bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Đó là dấu
hiệu cho thấy bạn yêu tất cả mọi người không có ngoại lệ và làm điều
tốt cho họ.
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Tình yêu
Tình yêu
, hoặc bác ái được thể hiện trong việ phục vụ tha
nhân bằng lời nói và hành động của bạn. Tình yêu là một
dấu hiệu cho thấy bạn yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân
như Chúa Giêsu yêu thương bạn.

Một Ngừời Yêu mến Thiên Chúa và Tha nhân
Nếu bạn đi vào cửa hàng làm tóc của gia đình Berard ở Man
hatan trong thập niên 1800, thì bạn nhận được nhiều hơn là
cạo râu và cắt tóc. Pierre Toussaint một người nô lệ công
giáo, làm việc cho gia đình và là người có tay nghề trong
việc buôn bán của mình. Ngày qua ngày ông lắng nghe nỗi
đau khổ của người dân và những câu chuyện gia đình của
người dân như ông cắt tóc của họ. Thời gian nối tiếp thời
gian ông nói chuyện với khách hàng của mình về Chúa
Giêsu, Mẹ Maria, và tầm quan trọng của tình yêu thương tha
nhân. Pierre không bao giờ qúa mệt mỏi sau khi làm việc để
chăm sóc cho những người nghèo. Ông đã xử dụng nhiều
tiền trong những tiền kiếm được để mua sự tự do của những
người nô lệ khác hơn là chi tiêu nó để mua sự tự do của
riêng mình. Pierre là một người bình thường đã chỉ cho
những người bình thường khác làm thế nào để được nên
thánh. Ông ta đã trung thành với các lời hứa rửa tội của
mình. Pierre là một con người đã cho thấy những hành động
của mình rằng ông yêu mến Thiên Chúạ và tha nhân. Đức
Giáo Hoàng GioAn Phaolô Đệ II đã công bố ông lên Chân
Phước vào năm 1996.

Sự Khiêm Tốn
Sự khiêm tốn là điều độ trong mọi hành động của bạn,
đặc biệt là cuộc trò chuyện của bạn và hành vi bên ngoài.
Sự khiêm tốn là dấu hiệu cho thấy bạn cho Thiên Chúa
niềm tin về tài năng và thành công của bạn.
Sự khiêm tốn là một thái độ bảo vệ những gì là riêng tư
nhất, để chúng ta từ chối tiết lộ vì đó là chuyện riêng tư
Nó hướng dẫn cách thế một người nhìn vào tha nhân và
hành động về phía họ, tôn trọng nhân phẩm của tha nhân.

ĐẾN LƯỢT TÔI Mang Tình Yêu Đến Cho Thế Giới
1. Hãy nghĩ về một người mà bạn không biết rõ. Làm thế nào bạn
thể hiện tình yêu đối với người này trong tuần này ?
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Thái độ gì của Chúa Giêsu mong đợi từ các tín hữu
_________________________________________________
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Sự Rộng Lượng
Sự rộng lượng được thể hiện bằng những hành động
hào phóng của sự phục vụ. Người tử tế là từ bi và ân
cần. Họ thấy những sự tốt nhất nơi tha nhân.

Y tá của Thiên
Chúa
Một bà lão leo lên
bước cuối cùng của
cầu thang và đứng
dưa lưng vào tường
thở hổ hển.Cô gỏ cửa,
một phụ nữ tóc đỏ,
lịch sự trong chiếc
váy màu xám, mở
cữạ“ Xin lỗi,thưa bà.
Họ nói rằng bạn là
một ytá và có thể
giúp đỡ tôi,bà lão nói.
Nếu bạn không thể
,họ sẽ gửi để tôi chết
trên đảo Blackwell
(Đảo Blackwell ở
Nữu Ước nhà tỵ nạn
quốc doanh).
Bà lão nói bà sẽ trả cô ấy khi cô ấy đã có thể. Người phụ
nữ nói” lời vô nghiã”tên là Rose Hawthorne.
“Nếu bạn có tiền, bạn có thể đi đến bệnh viện. Tôi giúp
đỡ những người không thể trả tiền. Rose nhẹ nhàng tháo
băng ra để lộ một vết thương ung thư trên khuôn mặt
của người phụ nữ. Tay Rose làm việc một cách nhanh
chóng để làm sạch vết thương.
Bà lão nhận xét rằng Rose rất tử tế và cô phải đến từ
một gia đình nề nếp. Rose trả lời”Tôi đến từ một gia
đình tốt đẹp”,”gia đình của Thiên Chúa. Bạn là một
phần của gia dình đó. Và trong gia đình của Thiên Chúa
chúng ta giúp đỡ nhau.
Rose Hawthorne đã giúp các gia đình nghèo nhất và
những người bị ghét bỏ của gia dình Thiên Chúa vào
những năm đầu của thập niên 1900,cô bắt đầu chăm sóc
cho những người bị bỏ quên ở Nữu Ước đã buộc phải
chết trên đảo Blackwell. Cuối cùng bà đã thành lập
Dòng Nữ Đa minh để chăm sóc các bệnh nhân với bệnh
ung thư không chữa khỏi.

Nghi Thức
Vào lúc kết thúc nghi thức, chúng ta có được miễn nhiểm
và được sai đi rao giảng lời Chúa.

Ý Nghĩa
Sự hiện diện của Chúa Thánh thần được biểu tượng bằng
gió. Cũng như gío thổi khắp nơi, chúng ta được mời gọi
để loan truyền tin mầng khắp nơi, chúng ta phải mang
thông điệp của Chúa Kitô trên khắp thế giới bởi lời nói và
hành động của chúng ta, và bằng cách xử dụng ân huệ của
chúng ta trong việc phục vụ tha nhân. Chúng ta là những
sứ giả của đức tin và tình yêu của Thiên Chúạ.

Đời Sống Hằng Ngày
Khi chúng ta thuyết phục và loan truyền tình yêu của
Thiên Chúa qua thế giới, Chúa Thánh Thần hoạt động qua
chúng ta và trong chúng ta.

Đời Sống Đức Tin
Trong Thánh lễ chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với
chúng ta và hướng dẫn chúng tabây giờ và những ngày
sắp đến.

Tự Kiểm Soát
Bạn có thể trừng phạt những ham muốn thể chất ,cảm xúc
bạn bằng cách nhún nhường và tôn trọng tha nhân. Với sự
tự kiểm soát bạn có thể chịu trách nhiệm về những cảm
xúc và ước muốn của bạn thay vì quan điểm ngược lại .
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Kiên nhẫn
Chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn trên
một cơ sở hằng ngày. Kiên nhẫn là tình yêu mà là sẵn
sàng chịu đựng đau khổ của cuộc sống và những khó
khăn, các thói quen và những bất ngờ. Nó có nghĩa là
không từ bỏ trong tình huống khó khăn hoặc không
mong muốn.

Kiên Nhẫn Của Một Người Mẹ
Angelo Roncalli không phải là hoc sinh giỏi nhất hoặc
là làm việc chăm chỉ như một thanh niên thường. Mẹ
anh ta thường phải nhắc nhở cậu hoàn thành việc học
của mình nhưng bà không bao giờ từ bỏ anh.
Nhiều thập kỷ sau, Angelo thành Giáo Hoàng XXIII đã
làm mẹ rất tự hào. Ngài kiên trì trong trường học, được
giáo dục tốt, và hiểu người của Thiên Chúa. Ngài triệu
tập Công Đồng Vatican II để canh tân Giáo hội và giúp
Công đồng giải quyết những mối quan tâm của thế kỷ
20. Nhiều người trong số các cố vấn của Ngài đã phản
đối ý tưởng canh tân Giáo hội. Họ không tin rằng đổ
mới là cần thiết. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII chấp
nhận sự phản đối của họ với sự kiên nhẫn, nhưng Ngài
đã không bỏ cuộc. Ngài biết rằng Chúa sẽ hướng dẫn
công đồng. Ngay cả khi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
phải đối mặt với một Hội đồng còn dang dở trước khi
Ngài qua đời, Ngài có thể cười một cách hoà bình và
bình tĩnh nói “Thiên Chúa sẽ chăm sóc “Gioan XXIII
được chân phước trong năm 2000.

Bình An
Chúa Giêsu nói với các môn đệ vào buổi sáng Phục sinh,
“Bình An trao ban cho các con, môn đệ trung thành với
Chúa thi bình thản, không qúa lo lắng, hay buồn râù.
Bình an 
đến từ nhận thức rằng tất cả sẽ làm việc tốt bởi
vì Thiên Chúa ở với chúng ta.

Niềm Vui
Niềm vui thì sâu kín và liên tục trong Chúa,là những
trường hợp không thể phá hủỵ Nó xuất phát từ mối quan
hệ tốt với Thiên Chúa và tha nhânmối quan hệ của tình
yêu chân thật.

ĐẾN LƯỢT TÔI Nhu Cầu Cho Bình An
1. Các loại bình an nào (thế giới, gia đình, cá nhân ) để bạn thấy
là nhu cầu lớn nhất ? Hãy viết một thỉnh nguyện thư bày tỏ
hy vọng của bạn vì bình an.
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Hãy tưởng tượng bạn đang viết một cuốn sách, được gọi là
làm thế nào để kiên nhẫn giúp con người trẻ phát triển tinh thần.
Đề nghị bốn cách để thực hành kiên nhẫn.
________________________________________________________
________________________________________________________
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1) CHỨNG NHÂN


Khiết tịnh
Khiết tịnh là sự trung thành với tình dục của một người trong
hành vi và ý định. Nó giúp chúng ta sống tình dục của chúng
ta một cách thích hợp. Ví dụ, người chồng có đời sống độc
thân cho toàn thế giới ngoại trừ một ngườingười phối ngẫu
của họ. Tất cả mọi người kết hôn và độc thân, được gọi là
thực hành đức khiết tịnh.

Cặp Vợ Chồng Trinh
Khiết
Luigi và Maria Beltrame
Quattrocchi là một cặp vợ
chồng nuôi 4 đứa con và dẫn
đời sống hoạt động của sự
phục vụ Kitô giáo. Trong
ngày 21/10/2001 tại lễ Khai
báo, Chân phứớc GioAn
Phaolô Đệ II, nói “Sự phong
phú của đức tin và tình yêu
hôn nhân thể hiện bởi Luigi
và Maria là sống của những
gì Công Đồng Vatican II nói
về tất cả các tín hữu được kêu
gọi nên thánh.”
Thông qua tình yêu của họ
dành cho nhau, Luigi và Maria cũng đã ban cho tha nhân. Họ
là một gia đình được mở ra để cầu nguyện, cùnh nhau trong
tình bạn bè thân thiết, và đoàn kết với những người nghèọ
khổ. Ngày lễ kính của họ là ngày 25 tháng Mười một , kỷ
niệm ngày cưới của họ.

Hiền hoà
Sức mạnh kiềm chế 
bỏi tình yêu dẫn bạn được nhẹ nhàng, an
bình và duyên dáng. Một người hiển thị dự hiền hoà có sức
mạnh để tha thứ thay vì nhận được sự tức dận.

Khoan dung
Sự khoan dung là một sự sẵn sàng để cho đi, ngay cả cái gía
cho chính bản thân mình. 
Nó thể hiện mối quan tâm để đáp
ứng nhu cầu của tha nhân,thậm chí nếu nó có nghĩa là hy
sinh một cái gì đó cho riêng bạn.
79
84

Thánh Gio An Don Bosco:
Người Biện Hộ Cho Giới Trẻ
Gio An Don Bosco được sinh ra tại Ý vào năm 1815.
Vào thời điểm đó, nhiều cậu thanh niên mồ côi và nghèo
khổ. Nếu không có gia đình và đào tạo tôn giáo thì các
cậu thanh niên thường đánh nhaụ, ăn cắp, và làm tổn
thương người khác. Là một cậu bé, Bosco dạy Tin Mầng
của Tình Yêu Chúa Giêsu đối với các cậu trai khác và
thuết phục họ đi lễ. sau đó Ngài theo học để làm Linh
mục. Các linh mục tại Tiểu chủng viện thấy Bosco là một
nhà lãnh đạo hồn nhiên và Ngài đã được tràn đầy Chúa
Thánh Thần. Các linh mục khuyến khích Bosco xử dụng
ân huệ của mình để giúp những người trẻ tuổi. Ngài bắt
đầu tập hợp đám con trai với nhau vào ngày Chúa Nhật
để dâng Thánh Lễ và dạy giáo lý.Ngày nào cũng bao gồm
ăn uống, trò chơi, và đọc kinh chiều. Sau đó Bosco bắt
đầu một gia đình cho trẻ em trai mồ côi hoặ bị bỏ rơi.
Ngài đã mở hội thảo để đào tạo các bé trai phải có tay
nghề cao trong thương mại, và Ngài cũng đã viết và xuất
bản cuốn sách về Đức tin Kitô Giáo cho các cậu bé. Năm
1859, Bosco lập một cộng đồng tôn giáo của các linh
mục là những người chăm sóc các cậu bé bị bỏ quên.
Salêdiêng là tên đặt theo tên của Francis De Sales hiện
nay vẫn đang hoạt động. Thánh GioAn Bosco là một
gương mẫu tuyệt vời của những ân huệ của Chúa Thánh
Thần trong hành động. Ngày lễ bổn mạng là ngày

2) HÀNH ĐỘNG

Sự

cải

ta.

.

Đoàn Kết

Thánh
Gioan Bosco đã chứng kiến các bé trai có nhu cầu về chất,tình

cảm và tinh thần rất lớn, và Ngài muốn gíup đở ho. Ngài đã dạy cho
họ về Chúa Giêsu và đã cho họ thêm một cơ hội thứ hai để lảnh đạo tốt,
sống hiệu quả. Nhu cầu không phải là một cái gì đó mà chỉ tồn tại ở phía
bên kia của thế giới. Có nhu cầu ngay bên ngoài cửa của chúng ta.
Chúng ta có thể làm một sự khác biệt và giúp cải thiện cuộc sống và giúp
thiện cuộc sống của người dân trong cộng đồng địa phương
của chúng ta. Như chúng ta lớn lên trong đức tin vào Thiên Chúa,là
Chân Lý, và Tình yêu, chúng ta lớn lên trong tình đoàn kết với người
dân trên khắp thế giới. Đức tin không cô lập chúng ta hoặc chia rẽ chúng
Nó làm cho chúng ta ý thức hơn về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
các cá nhân và các quốc gia. Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy tình yêu
vô biên của Thiên Chúa. Ngài gánh vác những khó khăn của chúng ta,
cùng đồng hành với chúng ta, cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta làm
một với Ngài. Trong Ngài đời sống xã hội với tất cả những khó khăn
của mình, trở thành một lời mời tham gia nhi`u hơn trong việc chia sẽ.
Trong ánh sáng của đức tin, sự đoàn kết có liên quan đến sự tha thứ và
hoà giảị

3)CẦU NGUYỆN
Các Quy Luật Vàng
Các quy tắc vàng nói rằng chúng ta nên
đối xử với người khác như chúng ta muốn
được đối xử. Nó tiêu biểu cho các loại thái
độ nên được tìm thấy trong một ai đó đang
đáp ứng với tình yêu của Thiên Chúa, như
phát hiện ra trong Đức Giêsu Kitô. Chúa
Giê su bảo cho chúng ta biết rằng chúng ta
làm mọi sự cho tha nhân, thì cũng làm cho
Ngài. Bạn có theo các nguyên
tắc vàng trong cuộc sống hằng ngày của
bạn không?Làm thế nào sẽ thay đổi thế giới
nếu tất cả mọi người
theo nguyên tắc trên ?

Kêu Gọi Cầu Nguyện
Cầu xin Chúa hướng dẫn bạn làm điều thiện và luôn
luôn là bản thân tốt nhất của chúng ta, phục vụ người
khác và phục vụ Chúa Kitô.
81
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CẦU NGUYỆN
Hoa Quả Của Chúa Thánh Thần
Mọi người: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần
Amen.
Hướng dẫn viên :Chúng ta tụ họp như một cộng
đồng tín hữu, chúng ta hãy lắng nghe Chúa nói
với chúng ta qua lời Ngài ho^m nay và mãi mãi.
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một
Thần khí. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng
chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau
nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự
trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi
người một cách là vì ích chung.
Thật vậy,ví như thân thể người ta chỉ là một,
nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của
thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể,
thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế tất cả chúng ta,
dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do,
chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một
Thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng
ta đã được đầy tràn một Thần khí duy nhất.
1
Corinthô 12:47; 1213
Hướng dẫn viên: Như Thánh Phaolô đã nói:”Giáo
hội là một thân thể nhưng với nhiều phần.Chúng
ta mạnh mẽ như một cộng đồng tín hữu là những
người mà Chúa đã ban tặng rất nhiều Ân huê.
Chúng ta hãy nghĩ đến những ân huệ chúng ta đã
nhận được, và xin Thiên Chúa mà chúng ta có
thể xử dụng chúng để phục vụ Chúa và cùng với
nhaụ
Người đọc 1 : Chúng ta được gọi để trung thành
với Thiên Chúa và những người mà chính chúng
ta đã cam kết.
Người đọc 2 : Để phục vụ tha nhân bằng lời nói
và việc làm của chúng ta.
82

Người đọc 3 :Để yêu tất cả,không có ngoại
lệ và để làm tốt.
Mọi người :chúng ta có thể sinh lợi những
hoa trái của lòng trung thành, tình yêu và
lòng nhân hậu .
Người đọc1:Chúng ta được kêu gọi để có
lòng trắc ẩn và ân cần.
Người đọc 2: để hoà nhả, dịu dàng và tha
thứ.
Người đọc 3: để rộng lượng và vị tha .
Mọi người : chúng ta có thể làm sinh lợi
những hoa trái của sự tử tế, dịu dàng và
và rộng lượng.
Người đọc 1:Chúng ta được mời gọi để
nhận thức được cảm xúc và ham muốn
và ham muốn của chúng ta và xử dụng
chúng một cách khôn ngoan.
Người đọc 2: Để tôn vinh và trân trọng
những ân huệ của các cơ thể chúng ta .
Người đọc 3: Để tỏ ra mức độ vừa phải
trong hành vi và các cuộc trò chuyện của
chúng ta.
Mọi người : Chúng ta có thể làm sinh lợi
những hoa trái của tự kiểm soátkhiết tịnh
và khiêm tốn.
Người đọc 1 Chúng ta được kêu gọi để tăng
sức chịu đựng nhiều tình huống chúng ta
gặp trong cuộc sống một cách đằm thắm.
Người đọc 2: để là người kiến tạo hoà bình.
Người đọc 3: để chia sẽ niềm vui của chúng
ta với tha nhân.
Mọi người: Chúng ta có thể làm sinh lợi
những hoa trái của sự kiên nhẫn, bình an,
và niềm vui.
Hướng dẫn viên: Lạy cha tình yêu,cám ơn
cha vì tất cả ân huệ mà cha đã ban cho chúng
con. Chúng con có thể mở ra cho họ và xử
dụng chúng trong sự phục vụ Chúa và tất cả ha
tha nhân. Amen.
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BẢNG TÓM LƯỢC
ĐỨC TIN TÓM LƯỢC
Thành quả của Chúa Thánh Thần được hưởng
bởi những người xử dụng ân huệ một cách
khôn ngoan,mà những ân huệ đó chúng ta đã
nhận được từ Chúa Thánh Thần.

GHI NHỚ
Bạn có thể nuôi dưỡng mối quan hệ của
bạn với Thiên Chúa như thế nào ?
Mối quan hệ của bạn với Chúa có thể phát
triển
qua việc nói chuyện và lắng nghe Chúa trong
lời cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh và ghi lại
suy nghĩ của bạn trong nhật ký của bạn sẽ
giúp cải thiện đời sống cầu nguyện của bạn.
Những hoa qủa của Chúa Thánh Thần là
gì ?
Thành qủa của Chúa Thánh Thần là kết quả
của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và
những ân huệ trong một người tin. Đó là kết
quả của việc hợp tá với ân sủng của Thiên
Chúa. Những Hoa quả đó là tình yêu, niềm
vui, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, độ lượng,
trung tín, hiền hoà, tự kiểm soát, tốt lành,
khiêm tốn, khiết tịnh.
Làm thế nào để bạn có thể nhận ra những
hoa qủa của CHúa Thánh Thần.
bạn có thể nhận ra những hoa qủa của Chúa
Thánh Thần trong chính bạn bằng hạnh phúc
bạn có kinh nghiệm trong việc làm tốt. Tha
nhân nhận thức được sự hiện diện của Chúa
Thánh Thần trong bạn bằng cách làm chứng
việc làm tốt của bạn.

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA
TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu vào
chương này. Một cách thầm lặng bạn hãy
dùng thời gian phản ảnh và ghi lại trên trang
nhật ký từ trang6170


Những Từ Ngữ
Khiết tịnh
Trung tín
Hoa quả của Chúa
Thánh Thần
Độ lượng
Hiền hoà
Tốt lành

Cần Biết
Niềm vui
Nhân từ
Tình yêu
Khiêm tốn,
Nhẫn nhục
Bình an
Tự Kiểm soát

TIẾP CẬN
1).
Nhìn lên những dấu hiệu khác của Chúa được
tìm thấy trong thư thứ 1 Timothê 4:12;
1 Timothê 6:11; 2 Timothê 2:2224. 1 Peter
3:8; và Ephê sô 5:89. Hãy viết như thế nào một
số trong số này hiển nhiên trong cộng đồng giáo
xứ của bạn.
2)
Như một đầy khỏi xướng công giáo, bạn sẽ
phải suy nghĩ về sứ mệnh của bạn hay ơn gọi
trong cuộc sống. Phỏng vấn một người độc thân,
một cặp vợ cho6`ng (có lẽ là cha mẹ bạn)hoặc
một linh mục hoặc bà sơ về cách họ trải đã qua
cuộc gọi của họ. Ghi và chép lại các cuộc phỏng
vấn.
3)
Hãy viết về Kinh Thánh, cầu nguyện, các bí
tích hoặc các mẫu gương của các Kitô hữu
có thể giúp bạn thực hành tự kiểm soát.

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đở đầu của bạn để chia
sẽ những hiểu biết, những nghi vấn và những ý
tưởng của bạn từ chương này và có liên quan
đến các chuyện trò của bạn từ tạp chí Đúc Tin
như thế nào ?
Lạy Cha Tình Thươn chúng
con cảm tạ cha về những ân
huệ mà Cha đã ban cho
chúng con. Chúng con cầu
xin cha giúp chúng con xử
dụng chúng trong phục vụ
yêu thương cho cha và tất
cả tha nhân.
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Kiểm Soát Lại
DIỄN TẢ MỘT THANH NIÊN CÔNG GIÁO
Hãy tưởng tượng bạn là một phóng viên. Trên một tờ giấy riêng
tóm tắt ngắn gọn một ngày trong cuộc đời của một người công
giáo trạc tuôỉ bạn. Nhân vật có thể thật hoặc hư cấu.

HÃY LÀM CHO ĐÚNG
Hãy viết chữ T nếu đúng, Viết chữ F nếu sai. Sau đó sữa chữa
các báo cáo sai sự thật để làm cho thành sự thật.
____1.Mẫu gương Chúa Giêsu về cách sống bao gồm hành vi
hành nghề lòng thương xót và chăm sóc người nghèo.
__________________________________________________
____2.Quan hệ của bạn với Thiên Chúa được nuôi dưỡng qua
truyền thông.
__________________________________________________
____3.Thư Thánh PhaoLô gửi tín hữu Galat, đặt tên những
thành quả hôm nay được Giáo Hội công nhận.
__________________________________________________
____4.Lòng trung thành là dấu hiệu cho thấy bạn yêu mến
Thiên Chúa và rằng bạn yêu tha nhân như Chúa đã làm.
__________________________________________________
____5.Sự khiêm tốn là điều độ trong mọi hành động của bạn
__________________________________________________
.
____6.Nhân từ được hiển thị bằng cách phục vụ tha nhân với
lòng quảng đại.
__________________________________________________
____7. Sự khiêm tốn cho thấy rằng bạn yêu thương tất cả mọi
người không ngoại lệ và làm điều tốt cho họ.
_________________________________________________
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____ 8. Hòa bình đến từ không biết sự việc sẽ thành
công như thế nào .
__________________________________________
_____9. Kiên nhẫn là tình yêu mà là sẵn sàng chịu
đựng đau khổ.
__________________________________________
____10. Bạn không thể kỷ luật ham muốn vật chất của
bạn bằng cách khiêm tốn và tôn trọng tha nhân.
___________________________________________

TÌM KIẾM THÀNH QỦA
Hãy khoanh vòng những thành qủa che dấu của Chúa
Thánh thần.
Tốt lành (goodness)
Tình yêu(
Love
) Niềm vui(joy
)
Khiêm tốn(modesty
Hiền hoà(gentleness)
Nhân từ(kindness)
Bình an(
peace)
Khiết tịnh(Chastity)
Trung tí(
faithfulness)
Độ lượng(generosit)
Nhẫn nhụcpatience)
Tự kiểm soát (selfcontrol)
L X
E O
T F
G P
P O
P M
Q F
MU
E E
G O
Y G
O X
E V
S S

K
D
R
S
Q
Q
L
N
Q
E
O
L
O
E

C O N G C R Y S X A Y
I J J H K T F S D K T
I NY C I O P E M E I
T P D S B A I N C S T
N N ON T UW E R Y S
E R O I E VP L E E A
E Z E C E SB T C Q H
B N C YF E S N A I C
C X I XT LH E E T T
U G X KNS E G P P Y
O D N ES S E S U O H
S X C KONC D J Y H
L A H CEOH E O A A
N L U F HTI A F M Y

CHƯƠNG 
8


Thêm Sức Trong


ÂN SỦNG
Bạn có thể làm được gì bây giờ
khi bạn không thể làm lúc bạn bảy tuổỉ?
Những điều khác biệt với bạn bây giờ
như thế nào? Điều gì làm bạn thích nhất
về bạn là ai bây giờ ?

“
Lạy Chúa, xin sai Chúa Thánh

Thần đến giúp chúng

con bước đi trong sự hợp nhất đức tin và lớn lên trong sự
sức mạnh tình yêu của mình với tầm vóc của Đức Kitô”

Nghi thức Thêm Sức
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Được Rửa Trong Chúa Thánh Thần
Trong khi ông APôLô ở Côrintô thì ông Phaolô đi qua miền thượng du đến ÊPhêxô. Ông PhaoLô
gặp một số môn đệ và hỏi họ:”Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay
cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. “ Ông hỏi:” Vậy anh em đã được chịu
phép rửa nào ?” Họ đáp: “Phép rửa của ông Gio An.” Ông Phaolô nói:”Ông Gioan đã làm một phép rửa
tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu .” Nghe nói thế, họ chịu phép rửa
nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phao Lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng
lạ và nói tiên tri .
Tông Đồ Công Vụ 19: 16


Am Hiểu Thánh Kinh
Sứ mạng của Phao Lô là rao giảng tin mừng
của Chúa Giêsu cho dân Ngoại. Trong đoạn
Kinh Thánh trên, Phao lô đáp ứng một số
người Do Thái là những người theo Gio An
Tẩy Giả sau đó là đồ đệ của Chúa Giêsu.
Nhưng họ chỉ mới được rửa tội bởi Gio An như
Chúa Giêsu đã được rửa tội. Sự rửa tội của họ
về sự ăn năn của Gioan cần phải được hoàn
thành bởi phép rửa tội vào đời sống là sự Chết,
sự Sống lại, và sự Lên trời của Chúa Giêsu.
Với Bí Tích rửa tội này họ sẽ nhận được Chúa
Thánh Thần. Sau khi họ đã được rửa tội nhân
danh Chúa Giêsu, Phao lô đặt tay trên họ, và
họ nhận được Chúa Thánh Thần.


PHẢN

Ân huệ này được thể hiện trong các việc làm
lạ lùng của họ sau đó có khả năng thực hiện.

Thánh Kinh Và Bạn
Có lẽ bạn đã được rửa tội như là một trẻ sơ
sinh và kể từ đó không nghĩ nhiều về điều
đó. Cũng như các tín hữu ở trên, đương nhiên
là bạn có thể đã nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội.
Nhưng trong sự chuẩn bị Phép Thêm sức, bạn
đã được yêu cầu để suy nghĩ nghiêm túc hơn
về những gì mà Bí Tích Rửa tội mang đến
cho bạn một ý nghĩạ. Bạn đã nhận lãnh Chúa
Thánh Thần tại Bí Tích Rửa tội và Chúa
Thánh Thần sẽ được tăng cường trong bạn
qua Bí Tích
Thêm sức.

ẢNH LỜI CHÚA

Chỉ mất ít phút để thoát khỏi thân mình. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang trở lại ngày bạn Rửa

tội. Cha mẹ và người đở đầu của bạn ở đó với bạn khi linh mục rửa tội bạn. Hãy cảm tạ Thiên Chúa
về phép Rửa tội của bạn và về ân huệ của Chúa Thánh Thần mà bạn đã nhận lãnh vào lúc đó. Hãy
âm thầm nói với Thiên Chúa về bất cứ điều gì bạn muốn.
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Khi Bạn Lớn Lên
Cuộc sống bạn đã thay đổi sau khi bạn đã trưởng thành
hơn và đã trưởng thành. Bạn đã học được nhiều điều, đã
phát triển các kỷ năng và trở nên độc lập hơn. Với mức
tăng trưởng này đi đến bổ sung đặc quyền và trách
nhiệm.
Ví dụ rất ít được mong đợi của bạn như một em bé.
Nhưng bạn đã được yêu cầu làm một thoả thuận tuyệt vời
hơn khi 7 tuổi và thậm chí nhiều hơn bây giờ.

Tinh Thần Tăng Trưởng
Cũng như bạn phát triển mạnh mẽ, kích thước, và trí
thông minh, như vậy bạn được kêu gọi là lớn lên trong
Chúa Thánh Thần. Nơi Bí Tích Rửa tội, bạn nhận được
ân sủng hoặc sự sống thần linh. Vì bạn đã trưởng thành,
bạn
đã được gọi để nhận ra Tình yêu của Thiên Chúa dành
cho bạn và những ân huệ tuyệt vời, Ngài đã ban cho bạn.
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chấp nhận các trách nhiệm và
đặc quyền của bạn vì phép rửa của bạn. Bây giờ bạn có
cơ hội để sống xức dầu bằng Thánh Thần và chia sẽ đầy
đủ hơn trong sứ vụ của Chúa Giêsu.

Bí Tích Thêm Sức

mà bạn cần để phát triển trong Dức Kitộ

Bi tích Thêm sứctán tụng ân huệ của Chúa Thánh Thần
mà bạn nhận được trong Bí tích Rửa tội. Để được chịu
phép thêm sức bạn phải ở trong tình trạng ân sủng ( tức
là không mắc tội trọng) được chuẩn bị tốt bởi giáo lý và
lời cầu nguyện và được cam kết với trách nhiệm đòi hỏi
bởi các bí tích. (Giáo lý Công Giáo Hoa Kỳ cho người
Lớn .chuơng 16). Trong Bí Tích Thêm sức Chúa Thánh
Thần mang đến cho bạn sức mạnh để sống theo lời dạy
của Chúa đầy đủ hơn, để bắt chước Chúa Kitô chặt chẽ
hơn, và để bày tỏ đức tin của mình một cách can đảm
hơn. Bạn bị ràng buộc chặt chẽ hơn đối với Giáo Hội
trong Bí Tích Thêm sức, do đó bạn phải sẵn sàng để đảm
nhận vai trò của người môn đệ và làm chứng cho Ngài.
Cả cộng đồng kỷ niệm với bạn như bạn cam kết với Chúa
Giêsu và Giáo Hội của Người. Cộng đồng cầu nguyện
rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban phước cho bạn với ân sủng

mà bạn cần để phát triển trong Đức Kitô. Bí tích Thêm
sức được cử hành trong Bí Tích Thánh thể để thể hiện rõ
hơn sự thống nhất của các Bí Tích khai tâm.
Giám mục là giáo sĩ thông thường của Bí Tích Thêm sức.
Các ngài nhận được sự viên mãn của Bí Tích Truyền
Chức Thánh và chia sẽ trong trách nhiệm và sứ mệnh
tông đồ của toàn thể Giáo hội .

Nghi Lễ Thêm Sức
Bí Tích Thêm sức bao gồm các phần sau đây: Trình bày
của các Ưng viên, Bài Giảng, Canh tân lời hứa Rửa tội,
Đặt tay, Xức dầu với Dầu Thánh, và Lời Nguyện của các
Tín hữu
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biết sâu sắc hơn về Mầu nhiệm thêm sức.

Thánh Lễ Thêm Sức

Canh Tân Lời Hứa Rửa Tội

Cũng như cử hành phụng vụ khác mà bạn đã tham gia,
Thánh lễ Thêm sức của bạn theo sau một mô hình tập
hợp.Bắt đầu với Kinh Cầu Nguyện hoặc mở lời cầu
nguyện.

Vào cuối bài giảng, bạn công khai canh tân lời hứa rửa tội
của bạn bằng đứng và khẳng định cam kết của bạn như là
một tín hữu của Chúa Giêsu. Bạn được yêu cầu, nếu bạn
từ chối Satan và các việc làm cuả hắn. Bạn trả lời: “tôi
làm” điều này và tất cả những điều khoản cơ bản về
những gì chúng ta tin tưởng là ngườii công giáo.

Trình Bày Của Các Ứng Viên
Sau khi đọc kinh thánh, bạn được trình diện với các Giám
mục để được ban Phép Thêm Sức. Bạn được gọi theo tên
hay theo nhóm. Bằng cách đứng trước các vị Giám mục
bạn, bạn làm chứng vì ước muốn của bạn để tuyên bố
minh là một Kitô hữu và sống như là một.

Baì Giảng
Sau khi linh mục giới thiệu bạn với Giám mục, bạn an
toạ, và Giám mục nói với bạn và công đoàn trong bài
giảng của mình. Trong các bài giảng, Đức Giám mục giải
thích đọc kinh thánh như thế nào để tiết lộ một sự hiểu

ĐẾN LƯỢT TÔI Sai Chúa Thánh Thần
 Bất cứ những điều sau đây có thể phục vụ được như là lời cầu nguyện mở đầu cho Nghi


lễ Thêm sức. Mà trong những lời cầu nguyện tốt nhất này tóm tắt được những gì mà Phép
Thêm sức có ý nghiã đối với bạn ? Tại sao ?
1. Thiên Chúa của quyền năng và lòng thương xót, xin sai Chúa Thánh Thần Chúa để sống trong trái

tim của chúng ta và làm cho chúng ta là đền thờ của Vinh quang Ngài.
2. Lạy Chúa xin hãy thực hiện lời hứa của Chúa, xin sai Chúa Thánh Thần xuống để làm cho chúng ta là
nhân chứng trước thế giới để cho Tin mừng được công bố bởi Đức Giêsu Kitô,Chúa chúng ta.
3. Lạy Chúa, xin sai Chúa Thánh Thần Chúa đến giúp đỡ chúng con bước đi trong sự hiệp nhất đức tin
và phát triển trong sức mạnh của Tình yêu với tầm vóc của Đức Kitô.
4. Lạy Chúa, xin hãy thực hiện lời hứa được ban bởi Con Chúa và sai Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí
chúng con và dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Sau lời tuyên xưng đức tin ,Đức Giám mục mời mọi
ngườii cầu nguyện với Ngài. Ngài nói
Các bạn thân mến,
Qua Bí tích rửa tội, Thiên Chúa là Cha của chúng ta
đã cho những nghiã tử này được tái sinh và được sống
vĩnh cửu. Chúng ta hãy cầu xin Người sai Thánh Thần
ngự đến để thêm sức trong Đức tin và xức dầu Thánh
để được trở nên giống Đức Kitô con Thiên Chúa.

Xin hãy cho họ Thần khí của Khôn ngoan và Hiểu biết,
Thần khí của Phán đoán đúng đắn và Can đảm,
Thần khí của Kiến thức và Nhân đức.
Hãy đổ đầy thần khí kỳ diệu và kinh ngạc trước sự hiện
diện của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa
chúng con.

ĐẾN LƯỢT TÔI
Ân Huệ Chúa Thánh Thần

Đặt Tay

Những ân huệ nào của Chúa Thánh Thần được liệt
kê trong lời cầu nguyện sẽ giúp bạn nhất76y?
Trong những cách gì ?

Khi Đức Giám Mục giang tay trên bạn trong nghi thức
Thêm Sức, cha mẹ bạn, người đở đầu và toàn thể cộng
đoàn được hợp nhất làm nỗi bật vào một ý nghĩ: Xin
Chúa Thánh Thần, hãy đến.
Gíam mục cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Toàn năng là Cha của
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa
đã giải thoát (những) người con này khỏi
tội lỗi bằng nước và Thánh thần. Xin sai
Thánh Thần Chúa ngự đến(những) người
con này để phù trợ và hướng dẫn

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
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Xức Dầu Với Dầu Thánh
Trong Nghi Thức Thêm sức, bạn và vị đở đầu của bạn
đến trước Đức Giám Mục, và vị đở đầu của bạn đặt tay
lên vai bên phải bạn. Bạn hoặc vị đở đầu nói cho Đức
Giám mục tên Thêm sức của bạn.
Đức Giám mục ban thêm sức cho bạn bằng cách xức dầu
thánh cho bạn, thực hiện bằng việc đặt lên bàn tay, và với
những lời"tên được ấn tín bằng những ân huệ của Chúa
Thánh Thần.
Bạn trả lời “ Amen”
Sau đó Đức Giám Mục gửi tới bạn một dấu hiệu Bình an
và nói: “Bình an ở với bạn”.
Bạn trả lời “ Cùng ở với cha".
Với việc xức dầu của Đức Giám mục, bạn nhận được đặc
điểm là không thể xoá nhoà hoặc vĩnh viễn có nghĩa là
bạn được đóng ấn tín bằng ân huệ của Chúa Thánh Thần.
Những Ân huệ giúp bạn trở nên giống Chúa Kitô và trách
nhiệm để bạn sống sứ mạng ngôn sứ của mình để làm
chứng cho Ngài trong mọi hoàn cảnh và là trung tâm của
cộng đồng nhân loạị.

Nghi Thức
Nơi Bí Tích Thêm sức bạn nhận và tôn vinh những ân
sủng biến đổi của Chúa Thánh Thần.

Ý Nghĩa
Tại lễ Ngũ Tuần Chúa Thánh Thần đã đến với các Tông
Đồ đầu tiên và xuất hiện như lưỡi lửa trên đầu họ.

Đời Sống Hằng Ngày
Ân huệ của Chúa Thánh Thần đánh thứ trong chúng ta
sức mạnh và mục đích mới. Chúng ta có thể chạm vào
sức mạnh đó bất cứ khi nào chúng ta phải đối mặt với một
quyết định hoặc một nghiã vụ khó khăn.

Đời Sống Đức Tin
Bí Tích Thêm sức đã đốt cháy trái tim chúng ta. Chúng ta
cầu nguyện rằng chúng ta có thể xử dụng những ân huệ
chúng ta đã nhận được, cảm thấy được vững mạnh, ban
phát những thành quả dư đầy, và là tín hữu trung thành
của Đức Kitộ.
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Lời Cầu Nguyện Của Các Tín Hữu
Thánh Lễ tiếp tục với sự cung ứng cầu nguyện giúp cho
mọi nhu cầu của chúng ta. Trong Phụng vụ bạn và tha
nhân mới chịu phép thêm sức đã được hợp nhất trong Ân
huệ của Chúa Thánh Thần, được liên kết với nhau trong
sự tôn thờ Thiên Chúa Cha qua con của Ngài, Chúa
Giêsu Kitô.

Thưa :
A men

Đức Giám Mục: Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đã
hứa rằng Thần Khí của sự thật sẽ ở với Giáo hội Ngài mãi
mãi. Xin Ngài chúc lành cho bạn và cho bạn can đảm
trong sự tuyên xưng đức tin thật.
Thưa: 
A men
Đức Giám Mục: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các
môn đệ và làm tâm hồn của họ bốc cháy với tình yêu: Xin
Ngài ban phước cho bạn, gìn giữ bạn làm một trong đức
tin và tình yêu và mang lại cho bạn niềm vui của Thiên
Quốc.
Thưa:
A men
Đức Giám Mục: Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha,và
Con, và Thánh Thần ban phước lành cho con.
Thưa:
A men

Thánh Lễ Tiếp Tục
Bạn được nối kết chặt chẽ hơn với nhau trong lời cầu
nguyện với Chúa, trong sự chia sẽ dấu hiệu bình an của
Chúa Kitô, và trong việc tiếp rước Mình và Máu Chúa
Kitô trong Lễ ban Thánh thể. Khi bạn tham gia vào Bí
Tích Thánh Thể, bạn đánh dấu đời sống đức tin đã được
khẳng định trong bạn thông qua các họat động của Chúa
Thánh Thần.
Thánh lễ kết thúc với lời nguyện ban phứớc trọng thể trên
tất cả mọi người trong hội đồng. Đức Giám mục giang tay
ra trên mọi người với lời nguyện chúc như sau hoặc một
lời nguyện tương tự.
Đức Giám Mục: 
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng ta, đã
l
àm cho bạn trở thành con cái Chúa bởi nước và Thánh
Thần: xin Chúa ban phước cho bạn và dõi theo bạn với
tình phụ tử của Chúa.

ĐẾN LƯỢT TÔI: Thiên Chúa Ba Ngôi Ban Phước
1. Hãy xem lại các lời nguyện ban phép lành bế mạc trọng thể. Hãy viết những
gì mỗi Ngôi của Chúa Ba Ngôi đã làm cho chúng ta hoặc các môn đệ.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Hãy viết những gì mỗi Ngôi của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ làm cho chúng ta .
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
91
95

Sống Cam Kết Của Bạn
Khi bạn được xức dầu, đóng ấn tín, và được ban phước
trong Bí Tích Thêm sức, bạn đảm nhận vai trò chứng
nhân cho Chúa Giêsu trong Giáo Hội và trong Thế giới.
Bằng cách hợp tác với Chúa Thánh Thần, bạn sẽ tăng
trưởng trong sự hiểu biết và tình yêu của Chúa Giêsu.
Những hiệu năng của Bí Tích Thêm sức thì nhiều.
● Bạn được kết hợp gần gủi hơn với Chúa Kitô.
● Ân Huệ của Chúa Thánh Thần mà bạ nhận được
trong bí tích Rửa tội, được niêm phong và tăng
cường.
● Bạn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ
giúp bạn chấp nhận những trách nhiệm mới mà
bạn có như một Kitô hữu.
● Bạn có thể tốt hơn để tham gia vào việc thờ
phượng và đời sống tông đồ của Giáo Hộị
Những gì bạn có thể thêm vào danh sách này ?
Sự chuẩn bị cho Bí Tích Thêm sức đang dần kết thúc.
Hã dành thời gian để cảm tạ Thiên Chúa và người bảo
trợ của bạn để hổ trợ bạn và hướng dẫn bạn trong suốt
thời gian đặc biệt này.

1) CHỨNG NHÂN

Thần Khí Hướng Dẫn :
Thánh INhaXiÔ LôDôLa
INhaXiô là con trai út trong một gia đình qúi tộc ở Tây
banNha. Ngài tham gia quân đội và bảo vệ đất nước của mình
trong nhiều năm. Ở tuổi 3o, Ngài bị thương nặng trong trận
chiến. Trong thời gian phục hồi của mình, INhaXiô yêu cầu
một ít sách để đọc. Những cuốn sách duy nhất có thể tìm thấy
được trên cuộc đời của Chúa Kitô và cuộc sống của các thánh.
Đọc và suy nghĩ về những cuộc sống chuyển đổi INhaXiô
một cách sâu sắc. Ngài suy ngẫm về cuộc sống riêng của mình
và trải qua một chuyển đổi tôn giáo. Thần Khí hướng dẫn,
INhaXiô quyết định từ bỏ cuộc sống quân ngũ của mình, trở
lại trường học và cống hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Tại
Đại Học BaLê Ngài đã gặp 6 người đàn ông trẻ, là những
người tham gia cùng Ngài trong việc hình thành một cộng đồng
tôn giáo. Họ lấy 3 lời thề truyền thống: nghèo khó
,
khiết tịnh,
và vâng phục,cộng với một lời thề thứ tư là vâng phục Đức
Giáo Hoàng.
Công việc chính của cộng đồng là giảng dạy; các
linh mục trở thành nhà truyền giáo vĩ đại và là một lực lượng
mạnh mẽ trong việc chống giảng dạy sai trái. Ngày nay cộng
đồng này được gọi Hội của Chúa Giêsu, hoặc Dòng Tên.
INhaXiô dạy rằng chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa trong
tất cả mọi thứ. Thiên Chúa ở trong mọi thứ chúng ta thấy, nghe
và làm. Lễ kính Thánh INhaXiô LôdôLa là ngày 31 tháng 7.
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2) HÀNH ĐỘNG
Quan Tâm Đến Sáng Tạo Của Thiên Chúa
Thánh INhaXiÔ dạy rằng Thiên Chúa có thể được tìm thấy trong tất cả mọi người, ở
mọi nơi, và trong tất cả mọi sự. Khi chúng ta học hỏi để chú ý hơn đến Thiên Chúa,
chúng ta trở nên biết ơn và cung kính hơn, và thông qua điều này chúng ta trở nên tâm
tình hơn với Chúa, sâu sắc hơn trong tình yêu với đấng Tạo Hóa của chúng ta. Đức tin
của chúng ta đã luôn luôn thúc dục điều đó trong việc xử dụng của cải vật chất. Chúng ta
không cho phép ước muốn của chúng ta vì vật chất qúa, để vượt qua mối quan tâm của
chúng ta đối với nhu cầu căn bản của con người và môi trường. Một cuộc sống không chú
ý đến lợi lộc vật chất có thể nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có nhiều hơn những gì
chúng ta sở hũu. Một nhận thức rõ hơn về công lý và công ích và một ý thức mới về sự
kiềm chế một phần của chúng ta có thể đóng góp một phần thiết yếu cho sự quan tâm của
chúng ta đối với sự sáng tạo của Thiên Chúa.

3) CẦU NGUYỆN

Tình Yêu Vĩ

Đại Của Thiên Chúa

Tình yêu của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong

mọi sự. Khi bạn hoàn thành công việc chuẩn bị của
bạn cho Bí Tích Thêm Sức, thì nhớ rằng Chúa Thánh
Thần luôn ở với bạn và cùng đồng hành với bạn trên
hành trình Đức tin của bạn.

Kêu

Gọi
Cầu Nguyện
Bạn sẽ lãnh nhận
Bí tích Thêm
Sức. Mối quan hệ
của bạn với Thiên
Chúa sẽ mạnh mẽ
hơn. Hãy cảm tạ
ThiênChúa về sự
hướng dẫn của
Ngài trong thời
điểm quan trọng
nàỳ.

93
97

CẦU NGUYỆN
Tình Yêu Của Thiên Chúa Ân Cần Và Rộng Lượng
Mọi ngươì:Nhân Danh Cha,Và Con, và Thánh Thần.

Mọi người: Xin Chúa nghe lời chúng con cầu.
Ngươì Đọc 2: Xin cho cha mẹ và các vị đở đầu của

Amen.

Hướng Dẫn Viên:Vì là ngày chịu phép Thêm sức gần kề
chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện
cho nhau.
. . . Trong khi ông Apôlô ở Corinthô thì ông
PhaoLô đi qua miền Thượng du đến ÊPhêXô.
Ông Phao Lô gặp một số môn đệ và hỏi:”Khi tin
theo anh em đã nhận được Thánh Thần chưa ?”
Họ trả lời:” Ngay cả việc có Thánh Thần,chúng tôi
cũng chưa hề được nghe nóị"Ông hỏi :”Vậy anh em
đã được chịu phép rửa nào ?” Họ đáp:”Phép rửa của
ông Gioan.” Ông Phao Lô nói:”Ông Gioan đã làm
một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào
Đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Và khi ông Phao
Lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ
họ nói tiếng lạ, và nói tiên tri.
( Tông Đồ Công Vụ 19 :16)
Mọi Người: Tạ ơn Chúa.
Hướng Dẫn Viên: Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những
người đang chuẩn bị chịu phép Thêm Sức. Họ có thể
vẫn trung thành với Thiên Chúa, làm chứng cho Tin
Mừng và trở thành người thừa kế trong hy vọng cuộc
sống vĩnh cữụ.
Ngừời Đọc 1: Xin cho tất cả chúng ta, những nghiã tử của
Thiên Chúa, mà đựợc thêm sức bởi ân huệ của Chúa
Thán Thần, chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Kitô bằng
đời sống xây dựng trên niềm tin và tình yêu. Chúng ta
hãy cầu xin Chúa.
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chúng ta, những người dẫn giắt chúng ta trong
đức tin bằng lời nói và mẫu gương, họ có thể luôn
luôn khuyến khích chúng ta đi theo con đường Chúa
Giêsụ. Chúng ta hãy cầu xun Chúa.
Moị Người: Xin Chúa nghe lời chúng con.
Người Đọc 3: Xin cho tất cả các thành viên của Giáo
hội, mà Thiên Chúa Đấng quy tụ chúng ta lại với
nhau bởi Chúa Thánh Thần, có thể giúp chúng ta
phát triển trong sự hiệp nhất của đức tin và tình yêu
cho đến khi Chúa Giêsu, con Thiên Chúa trở lại
trong vinh quang. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Mọi người: Xin Chúa nghe lời chúng con cầụ.
Hướng Dẫn viên: Xin cho công việc của Chúa Thánh
Thần bắt đầu tại lễ Hiện Xuống, tiếp tục phát triển
trong trái tim các tín hữu.
Mọi người: Amen.
Hướng Dẫn Viên: Hôm nay chúng ta cử hành các bước
tiếp theo trong việc xây dựng mối quan hệ chúng ta
với Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về tất cả những
gì chúng ta đã học và đạt được trong triển nở gần gủi
hơn với Thiên Chúa qua việc chuẩn bị cho Bí Tích
Thêm sức.
Mọi Người: Lạy Thiên Chúa tình thương, thông qua ân
huệ của Chúa mà chúng con chuẩn bị để phục vụ như
là người Vì Chúa và Vì Tha Nhân. Lạy Chúa chúng
con đã sẵn sàng để sống với trách nhiệm của chúng
con là người Công Gíaọ Amen

Những Từ Ngữ Cần Biết

BẢNG TÓM LUỢC

Kinh cầu nguyện

ĐỨC TIN TÓM LUỢC
Trong Bí Tích Thêm sức Chúa Thánh Thần trao quyền
cho chúng ta sống sự sống của Chúa đầy đủ hơn và làm
chứng cho đức tin của chúng ta thêm can đảm hơn.

không thể xoá nhoà

NHẬT KÝ THÊM SỨC CỦA TÔI
Hãy dùng nhật ký của bạn để đi sâu vào chương này. Một
cách thầm lặng bạn hãy dùng thời gian phản ảnh và nghi
lại trên trang nhật ký từ trang 7180. Hãy chắc chắn để
hoàn thành các trang 8183 ở phần cuối của tạp chí bạn.

GHI NHỚ
Kết nối giữa Bí Tích Rửa Tội và Thêm sức là gì ?
Bí Tích Thêm sức hoàn thiện ân sủng Thánh Tẩy, khẳng
định trách nhiệm và đặc quyền mà bạn nhận được trong
Bí Tích Rửa Tội, tán dương ân huệ của Chúa ban cho bạn
trong phép Rửa Tội.
Tại sao nghi thức thêm sức diễn ra trong Thánh lễ ?
Khi bạn lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể , bạn tham dự và
cử hành cuộc sống Đức Tin đã được xác nhận trong bạn,
thông qua Chúa Thánh Thần. Cử hành Bí Tích Thêm Sức
suốt trong Bí Tích Thể diễn tả sự hợp nhất của các Bí
Tích Khai tâm.
Các phần chính của nghi thức Thêm sức là gì ?

TIẾP CẬN
1.
Bạn có kế hoạch để sống qua phép thêm sức của bạn
như thế nào ? Hy vọng và mục tiêu của bạn như là một
người công giáo chịu thêm sức là gì ? Làm thế nào bạn sẽ
đưa vào thực hành những gì bạn đã học được. Hãy viết về
điều đó.
2. 
Dưới đây là một số bài đọc gợi ý cho Bí Tích Thêm
Sức. Bài đọc nào nói nhiều nhất đối với bạn ? Tại sao ?
Hãy viết về điều đó .
● ISaIA 11:14
● Tông đồ công vụ :1: 38
● ÊDêKien 36 :2428
● ÊPhêSô 4:16

Các phần chính của nghi thức thêm sức là trình bày các
ứng viên, bài giảng, canh tân lời hứa rửa tội, đặt tay, , xức
đầu Thánh, và cầu nguyện các tín hữu.
Bạn bày tỏ điều gì khi bạn đứng trước các giám mục
trong khi trình diện các ứng viên ?

VỚI NGƯỜI ĐỞ ĐẦU CỦA TÔI
Hãy sắp xếp với người đở đầu của bạn để chia sẽ những
hiểu biết, những nghi vấn và những ý tưởng của bạn từ
chương này và có liên quan đến các cuộc chuyện trò của
bạn từ tạp chí Đức Tin như thế nào?

Khi bạn đứng trứơc các Gíam mục, bạn cung cấp chứng
nhân cho ước muốn của bạn để tuyên bố mình đã sẵn
sàng để trở thành một đệ tử làm chứng nhân cho Chúa
Kitô và sống theo gương của Ngài về tình yêu đối với
Thiên Chúa và tha nhân.
Đức Giám mục làm gì để xác nhận bạn.

Lạy Thiên Chúa Tình
thương, thông qua Ân
huệ của Chúa Thánh
Thần, chúng ta có thể
phục vụ tha nhân tốt
hơn. Lạy Chúa chúng
con sẵn sàng để sống
với trách nhiệm chúng
con như là người Công
Gíao chịu phép thêm
sức.

Các Giám mục xức dầu trên trán bạn với dầu Thánh và
nói:”(tên) được đóng ấn tín với ân huệ của Chúa Thánh
Thần.
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Kiểm Soát Lại
CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC
Hãy đánh số các bước trong Thánh lễ Thêm
sức theo thứ tự xãy ra :
_______1. Bài giảng
_______2.Các bài đọc từ Kinh Thánh
_______3.Đặt Tay
_______4.Cầu nguyện Đức Tin
_______5.Canh Tân Lời Hứa Rửa Tội
_______6.Trình diện các ứng viên
_______7.Xức dầu với Dầu Thánh.
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NHỮNG GÌ NGƯỜI CÔNG GIÁO NÊN BIẾT

Niềm Tin 
Công Giáo
Và Việc Thực Hành
Chúng Ta Sống Đức Tin
Vì là những tín hữu tin vào Chúa Kitô, chúng ta được kêu
mời để có một cuộc sống mới và để thực hiện sự lựa chọn
đạo đức để kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa. Với sự trợ
giúp cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có
thể chọn cách hành động để giữ mãi tình thân thiết với
Chúa, để giúp đỡ tha nhân, và để hoàn thành sứ mạng tiên
tri của chúng ta làm chứng nhân cho chúa Kitô trong mọi
hoàn cảnh và tại trung tâm của cộng đồng nhân loại.

Mười Điều Răn
Mười giới răn là những biểu hiện đặc biệt của luật tự
nhiên khiến chúng ta biết đến bằng sự mạc khải của Thiên
Chúa và lý trí con người. Những giới răn hướng dẫn
chúng ta trong việc lựa chọn cho phép chúng ta sống như
Chúa muốn chúng ta sống. Ba giới răn đầu bảo chúng ta
làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa ; những giới răn còn
lại cho chúng ta thấy làm thế nào để yêu tha nhân .

Ông MôiSen
và mười Điều
Răn.

1. 
Ta là Chúa, Thiên Chúa của Người: ngươi sẽ không
có thần lạ nào trước Ta.
2. 
Người không được dùng tên của Thiên Chúa là Chúa
của ngươi một cách vô ích.
3. 
Hãy giữ ngày Thánh của Chúa.
4. 
Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.
5. 
Ngươi không đựợcạo giết người.
6. 
Ngươi không được ngoại tình
7. 
Ngươi không được trộm cắp
8. 
Ngươi không được làm chứng gian hại tha nhân.
9. 
Ngươi không được ước muốn vợ, chồng người khác.
10.
Ngươi không được ước ao của cải của tha nhân.

Giới Răn Quan Trọng Nhất
Mười giới răn được hoàn thành trong Giới răn quan trọng
nhất của Chúa Giêsu là :”Ngươi phải yêu mến Chúa là
Thiên Chúa của Ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn, và với tất cả sức mạnh của ngươi . . .Ngươi phải
yêu tha nhân như chính mình.
(MarCô 12:3031 )

Giới Răn Mới
Trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã ban cho các
môn đệ một giới răn mới :Hãy yêu thương nhau . Như
thầy đã yêu thương các con, vậy các con cũng nên yêu
thương nhaụ
( GioAn 13:34 )
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Bài Giảng Trên Núi Thế Kỷ thứ 15


Tám Mối Phúc

Công Việc Từ Thiện.

Tám mối phúc là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong
Baì Giảng Trên Núi (Matthew 5:310)
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng nếu chúng ta sống theo
Tám Mối Phúc, chúng ta sẽ sống hạnh phúc đời sống của
một Kitô Hữu. Tám mối phúc thực hiện lời hứa của Thiên
Chúa với Abraham và con cháu của mình, và mô tả các
phần thưởng sẽ dành cho chúng ta như những tín hữu
trung thành với Chúa Kitô.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì nước trời là của họ
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng
Phúc thay ai thương xót người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn thanh sạch
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúạ
Phúc thay ai xây dựng hoà bình
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa,
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chíng,
vì nước trời là của họ.
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Công việc Từ thiện Thể xác và Tinh Thần là những hành
động mở rộng lòng từ bi và lòng thương xót của Chúa đến
với những ai cần đến.

Công Việc Từ Thiện Thể Xác
Công việc Từ Thiện Thể Xác là những hành xử có lòng
tốt, bởi đó chúng ta giúp đỡ tha nhân của chúng ta bằng
nhu cầu vật chất và thể lý. Gồm có :
Cho kẻ đói ăn
Cho kẻ khát uống
Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Cho khách đỗ nhờ
Thăm viếng kẻ ốm đau
Thăm viếng ngươì bị tù
Chôn xác kẻ chết.

Công Việc Từ Thiện Tinh Thần

Công việc Từ thiện Tinh Thần là những hành vi của lòng
từ bi phục vụ nhu ca6`u tình cảm và tinh thần của con
người . Gồm có:
Hứớng dẫn ngườị. Khiển trách và quở mắng
Răn bảo kẻ có tộị. Khuyên răn,yên ủi kẻ âu lo
Tha thứ
Chịu đựng kẻ mất lòng ta.
Cầu cho tha nhân.
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4.Tuân thủ các ngày ăn chay và kiêng thịt.
5. 
Cung ứng những nhu cầu của Giáo Hội
Giới luật của Giáo Hội diễn tả những nổ lực tối thiểu chúng ta
phải thực hiện trong lời cầu nguyện và sống một đời sống đạo
Những Ngày Ăn Chay (
cho người lớn)
đạo đức. Tất cả Công Giáo được mời gọi để di chuyển vượt Thứ Tư Lễ Tro
qua mức tối thiểu bằng cách phát triển trong tình yêu của Thứ Saú Tuần Thánh
Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Giới luật như sau :
Những Ngày Kiêng Thịt
1. Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
(
Cho mọi người trên 14 tuổi)
2. Xưng tội mỗi năm ít nhất một lần.
Thứ Tư Lễ Tro
3. Chịu mình thánh Chúa trong mùa Phục sinh
Các ngày thứ sáu trong mùa chaỵ

Giới Luật Của Giáo Hội

Những Ngày Lễ Buộc
Những ngày lễ buộc là những ngày khác ngoài những
ngày Chúa Nhật, trong đó chúng ta cử hành những sự
việc quan trọng mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua
Chúa Giêsu và Các Thánh. Trong những ngày lễ buộc,
người Công giáo buộc phải xem lễ. Sáu ngày lễ buộc
được cử hành tại Hoa Kỳ là :
*Maria, Mẹ Thiên Chúa
January 1
*
Lễ Thăng Thiên
Bốn mươi ngày sau lễ Phục Sinh (cho tất cả những giáo
phận không cử hành lễ Thăng Thiên trong Chúa Nhật thứ
Bảy phục Sinh)
*
Lễ Lên Trời của Đức Trinh Nữ Maria
August 15
*
Lễ Các Thánh
November 1
*
Lễ Mẹ Vô Nhiễm
December 8
*
Lễ Sinh Nhật Cuả Chúa Giêsu
December 25
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Các Nhân Đức
Các nhân đức là những ân huệ từ Thiên Chúa hướng dẫn
chúng ta sống trong sự gần gủi liên kết với Ngài. Các
nhân đức như là những tập quán tốt. Chúng cần được xử
dụng; Chúng có thể bị mất nếu chúng bi sao nhảng. Ba
nhân đức quan trọng nhất được gọi là Nhân Đức Đối
Thần bởi vì chúng đến từ Thiên Chúa và dẫn đến Thiên
Chúa. Các Nhân Đức Căn bản là những nhân đức thuộc
về con người, có được là nhờ học vấn và hành động tốt.
Chúng được đặt tên theo tiếng Latin là “bản lề” (cardo)
có nghĩa là những điều khác dựa vào đó.

Nhân Đức Đối Thần
Đức Tin,

Đức Mến

Đức Cậy

Các Nhân Đức Căn Bản
Khôn Ngoan
Dũng cảm

Công bằng
Điều độ

Những Ân Huệ Của Chúa Thánh Thần
Chúa Thánh Thần có thể thực hiện Những Ân huệ cho
chúng ta để làm những điều gì mà Thiên Chúa Cha đòi
hỏi chúng ta bằng cách ban cho chúng ta nhiều ân huệ.
Gồm có những ân huệ sau đây :
Ơn Khôn Ngoan
Ơn Lo Liệu
Ơn Thông Minh
Ơn Hiểu Biết
Ơn Sức Mạnh
Ơn Kính Sợ Chúa
Ơn Đạo Đức

Những Hoa Quả của Chúa Thánh Thần
Những thành quả của Chúa Thánh Thần là những mẫu
gương về cách thức chúng ta thấy được mình diễn xuất
bởi vì Thiên Chúa sống động trong chúng ta. Chúng bao
gồm sau đây:
Tình Yêu
Nhân Từ
Hiền hoà
Trung tín

Niềm Vui
Độ lượng
Tự Kiểm soát
Khiết Tịnh

Bình an
Tốt lành
Khiêm tốn
Nhẫn nhục

Từ Trái sang Phải:Các Nhân Đức Đôí Thần, Đức Mến,Đức Tin,Đức Cậy

Heinrich von Hess, 1819
___________________________________________________________

Thực Hiện Những Lựa Chọn Đúng
Lương tâm của chúng ta là tiếng nói nội tâm giúp chúng ta
biết luật lệ Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn chúng ta.
Lương tâm chúng ta giúp chúng ta phán đoán những đặc
tính luân lý của những hành động riêng tư của chúng ta.
Nó hướng dẫn chúng ta để làm điều lành và tránh điều ác.
Chúa Thánh thần có thể giúp chúng ta tạo một lương tâm
tốt. Chúng ta tạo thành lương tâm của chúng ta bằng cách
học hỏi các giáo huấn của Giáo hội và làm theo sự hướng
dẫn của cha mẹ và các vị lãnh đạo mục vụ .
Thiên Chúa cho mỗi một con người tự do lựa chọn. Điều
này không có nghĩa là chúng ta có quyền làm bất cứ điều
gì mà chúng ta thích. Chúng ta có thể sống trong sự tự do
thật sự nếu chúng ta cọng tác với Chúa Thánh Thần , là
Đấng ban cho chúng ta nhân đức khôn ngoan. Nhân đức
này giúp chúng ta thừa nhận điều gì tốt trong mỗi lãnh vực
và thực hiện sự chọn lựa đúng. Chúa Thánh Thần ban cho
chúng ta những ân huệ của ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết
để giúp chúng ta chọn lựa đúng trong cuộc sống , trong sự
liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Ân huệ của ơn lo liệu
giúp chúng ta suy nghĩ về việc chọn lựa đúng trong cuộc
sống.

100
104

Thể Hiện Tình Yêu Của
Chúng Ta Cho Thế Giới

Chân Giá Trị Của Công
Việc Và Các Quyền Của
Người Lao Động

Trong câu chuyện Người Samaritanô tốt lành (LuCa
10:2937)Chúa Giêsu làm sáng tỏ trách nhiệm của chúng
ta để săn sóc cho ai đó đang cần thiết. Giáo Hội Công
Giáo dạy trách nhiệm này trong các chủ đề sau đây của
Khoa Giảng Dạy Xã Hội Học Công Giáo.

Giáo Hội Công Giáo dạy
rằng các quyền cơ bản của
người lao động phải được
tôn trọng :quyền năng suất
làm việc; công bằng lương
bổng, và sở hữu tư nhân; và
quyền tổ chức , tham gia
cộng đoàn , và theo đuổi các
cơ hội kinh tế. Người Công
Giáo tin rằng nền kinh tế có
nghiã là để phục vụ người
dân và công việc không phải chỉ là một cách để kiếm
sống, nhưng một cách quan trọng mà chúng ta tham gia
vào sáng tạo của Thiên Chúa .

Đời Sống Và Phẩm Giá Của Con Người
Tất cả cuộc sống con người là thiêng liêng và tất cả mọi
người phải được tôn trọng và có giá trị hơn vật chất.
Chúng ta được gọi để hỏi xem hành động của chúng ta
như một sự tôn trọng của xã hội hoặc đe dọa sự sống và
phẩm giá của con người.

Gọi Cho Gia Đình Và Sự Tham Gia
Sự tham gia cuả gia đình và cộng động là trung tâm đức
tin của chúng ta và một xã hội lành mạnh. Gia đình phải
được hổ trợ để mọi người có thể tham gia trong xã hội
xây dựng một tinh thần cộng đồng và thúc đẩy phúc lợi
của tất cả đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn
thương.

Sự Đoàn Kết
Bởi vì Thiên Chúa là cha chúng ta, chúng ta tất cả là anh
chị em có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Đoàn kết là
thái độ dẫn các Kitô hữu để chia sẽ của cải thiêng liêng
và vật chất. Sự đoàn kết liên kết người giàu và nghèo,
yếu đuối và mạnh mẽ và giúp tạo ra một xã hội công
nhận rằng tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau.

Quyền Lợi Và Trách Nhiệm
Mọi người có quyền được sống và còn thêm quyền cho
những thứ cần thiết để bênh vực con người. Là người
Công Giáo, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các quyền cơ
bản của con người để tiến tới một xã hội lành mạnh .

Chăm Sóc Sự Sáng Tạo Của Thiên Chúa

Lựa Chọn Cho Người Ngheò Va Dễ Bị Tổn Thương
Trong thế giới của chúng ta nhiều người rất giàu có trong
khi cùng một lúc nhiều người rất nghèo. Là người Công
giáo chúng ta được mời gọi để đặc biệt chú ý đến nhu cầu
của người nghèo bằng cách bảo vệ và thúc đẩy nhân phẩm
của họ và đáp ứng nhu cầu vật chất trực tiếp của họ.

Thiên Chúa là đấng Tạo Hoá mọi người và mọi vật và
Ngài muốn chúng ta thưởng thức sự sáng tạo của mình.
Trách nhiệm để chăm sóc cho tất cả Thiên Chúa để thực
hiện là một yêu cầu của đức tin chúng ta
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Kỷ Niệm Đức Tin Của Chúng Ta
Chúa Giêsu tiếp cận đến đời sống chúng ta thông qua các bí tích. Trong các bí tích, các đối tượng vật lý
nước, bánh và rượu, dầu và những thứ khác, là những dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa Giêsu.

Bảy Phép Bí Tích
Các Bí Tích Khai Tâm
Những Bí tích này đặt nền tảng cho đời sống mỗi tí hữu

Bí Tích Rửa Tội

Chúa Giêsu qua sự xá tội bởi các linh mục. Dấu hiệu của
Bí tích này là lời thú nhận của chúng ta về tội lỗi, ăn năn,
và sự hài lòng, và những lời xá giải.
______________________________________________

Xức Dầu Bệnh Nhân

Trong Bí Tích rửa tội chúng ta được sinh
ra trong cuộc sống mới trong Chúa Kitô.
Bí Tíc rửa tội xóa đi tội Nguyên Tổ và
làm cho chúng ta thành những thành viên
của Giáo Hộị. Một trong những dấu hiệu
của nó là dấu hiệu rót nước.

Bí Tích Thêm Sức
Bí tích Thêm sức đóng ấn tín đời sống đức tin
trong Chúa Giêsu. Dâú hiệu của nó là việc
đặt tay trên đầu một người, thường là bởi
Giám mục và xức dầu. Cũng như Bí Tích
Rửa tội, nó chỉ nhận được một lần.

Bí Tích Thánh Thể
Bí Tích Thánh thể nuôi dưỡng đời sống
đức tin của chúng ta. Chúng ta đón nhận
mình và máu Chúa Kitô dưới hình thức
bánh và rượu.

Bí tích này kết hợp sự đau khổ của một
người bệnh với Chúa Giêsu. Dầu là một
biểu tượng của sức mạnh, là một dấu
hiệu của bí tích này. Một người được
xức dầu và nhận sự đặt tay của linh
mục.

Những Bí Tích Phục Vu Sự Liên Đới
Những Bí Tích này giúp chúng ta phục vụ cộng đồng .

Bí Tích Hôn Nhân
Trong Bí Tích Hôn nhân một người
đàn ông và một người phụ nữ rửa tội
được kết hiệp với nhau như một dấu
hiệu của sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu
và Gíao hội của Người. Hôn nhân đòi
hỏi sự đồng ý của các cặp vợ chồng,
như thể hiện trong những lời hứa hôn
nhân. Các cặp vợ chồng là những dấu hiệu của Bí tích này
.
_______________________________________________

Bí Tích Truyền Chức Thánh

Các Bí Tích Chữa Lành
Những Bí Tích này cử hành quyền năng chữa lành của
Chúa Giêsu

Sám Hối Và Bí Tích Hoà Giải
Thông qua Bí Tích Hoà Giải chúng ta
nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Sự
tha thứ đòi hỏi phải được hối lỗi vì những
tội của chúng ta. Trong Bí Tích Hoà giải
chúng ta nhận được ơn chữa lành của

Trong Bí Tích Truyền Chức Thánh,
những người đàn ông được phong
chức linh mục là những nhà lãnh đạo
của cộng đồng, hoặc các thầy phó tế
là những người nhắc nhở phép rửa
tội của chúng ta để kêu gọi phục vụ
tha nhân. Những dấu hiệu của Bí
Tích này là đặt tay và những lời cầu
nguyện của các giám mục cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ
Chúa Thánh Thần.
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Hoà Giải Với Thiên Chúa Và Tha Nhân
Sự Kiểm Soát Lương Tâm
Sự kiểm soát lương tâm là việc cầu nguyện nhìn vào trái
tim của chúng ta để hỏi chúng ta đã làm tổn thương mối
quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và những người
khác như thế nào, thông qua những suy nghĩ, lời nói và
hành động của chúng ta. Chúng ta phản ảnh trên mười
điều răn và những giáo huấn của giáo hội. Các câu hỏi
dưới đây sẽ giúp chúng ta trong việc kiểm soát lương tâm.

Sự Quan Hệ Của Tôi Với Thiên Chúa
*Tôi tham gia những bước gì để giúp bản thân mình gần
gủi với Thiên Chúa và tha nhân ? Tôi thường có trở về với
Thiên Chúa trong ngày không ? đặc biệt là khi tôi bị cám
dỗ ?
*Tôi có tham dự thánh thánh lễ với sự quan tâm và lòng
sùng kính vào Chúa Nhật và các ngày Lễ Thánh ? Tôi có
thường cầu nguyện và đọc kinh thánh không ?
*Tôi xử dụng tên của Thiên Chúa hoặc tên của Chúa
Giêsu, mẹ Maria, và các Thánh có phải với tình yêu và sự
tôn kính không ?

Sự Quan Hệ Của Tôi Với Gia Đình
Bạn Bè Và Hàng Xóm
*Tôi đã bày ra một gương xấu qua lời nói và hành động
của tôi phải không ? Tôi có đối xử với tha nhân một cách
công bằng không ? Tôi có lây lan những câu chuyện làm
tổn thương người khác không ?
*Tôi có yêu thương những người trong gia đình của tôi
không ? Tôi có tôn trọng những người hàng xóm, bạn bè,
và những người trong cơ quan của tôi không ?
*Tôi có thể hiện sự tôn trọng đối với cơ thể tôi và các cơ
thể của tha nhân không ? Tôi có tránh xa các hình thức
giải trí không tôn trọng các ân huệ tính dục của Thiên
Chúa không ?
* Có phải tôi đã lấy đi hoặc làm hư hỏng bất cứ điều gì
mà đã không thuộc về tôi không ? Tôi đã bị lưa, sao chép
bài tập ở nhà hay nói dối ?

Tôi có tranh cãi với những người khác chỉ để tôi có thể
nhận được theo cách của riêng tôi không ? Tôi có xúc
phạm người khác để cố gắng làm cho họ nghĩ rằng họ có
ít hơn tôi không ? Tôi có giữ mối hận thù và cố gắng làm
tổn thương những người mà tôi nghĩ rằng đã làm tổn
thương tôi ?

Làm Thế nào Để Xưng Tội Tốt
Một cuộc kiểm soát lương tâm là một phần quan trọng
của việc chuẩn bị cho bí tích hoà giải. Bí Tích hoà giải
bao gồm các bước sau đây:
1)Các linh mục chào đón chúng ta và chúng ta cầu
nguyện dấu thánh gía. Linh mục có thể đọc lời Chúa với
chúng ta .
2)Chúng ta thú nhận tội lỗi của chúng ta. Các linh mục có
thể giúp đỡ và tư vấn cho chúng ta.
3) Các linh mục ban việc đền tội cho chúng ta. Việc đền
tội của chúng ta có thể là cầu nguyện là để cầu nguyện,
và hành động của lòng tốt, hoặc cả hai.
4) Các linh mục yêu cầu chúng ta thể hiện nỗi buồn của
chúng ta, thường là bằng cách đọc kinh ăn năn tội.
5)Chúng ta nhận được sự xá tội. Vi linh mục nói : cha tha
tội cho con,nhân danh cha, và con,và thánh thần, chúng ta
thưa : Amen.
6)Linh mục cho chúng ta đi bằng cách nói “Hãy đi bình
an” chúng ta ra đi làm việc đền tội mà vị linh mục đã ban
cho chúng ta.
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Phụng Vụ Lời Chúa
Chúng ta nghe chuyện kể về kế hoạch Cứu Rỗi của Thiên
Chúa.

Baì Đọc Một
Chúng ta lắng nghe lời Chúa, thường là cựu ước.

Đáp Ca
Chúng ta đáp lời Chúa, thường là hát.

Baì Đọc Hai
Chúng ta lắng nghe lời Chúa từ Tân Ước.

Tung Hô Tin Mầng

Bí Tích Thánh Thể
Chúa nhật là ngày mà chúng ta kỷ niệm sự Sống laị của
Chúa Giêsu. Chúa nhật là ngày của Chúa. Chúng ta tụ
họp để xem lễ, nghỉ làm việc, và thực hiện những Công
Việc Từ Thiện. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tập
trung tại bàn tiệc thánh thể của Thiên Chúa như là anh chị
em vào ngày của Chúạ.

Chúng ta hát hoặc cầu nguyện ;” Alleluia để ca ngợi
Thiên Chúa vì Tin Mầng. Trong mua chay lời tung hô
khác được dùng.

Đọc Phúc Âm
Chúng ta đứng dậy để tung hô Chúa Kitô hiện diện trong
Tin Mầng.

Bài Giảng
Linh mục hoặc Thầy Sáu giải thích lời Chúa.

Trình Tự Thánh Lễ
Thánh lễ là cao điểm của đời sống KiTô hữu, và luôn
luôn theo trình tự :

Giới Thiệu Nghi Thức
Chúng ta chuẩn bị để cử hành Bí Tích Thánh Thể.

Ca Nhập Lễ
Chúng ta tụ họp lại như một cộng đồng hát vang ngợi
khen Thiên Chúạ

Chào Mầng
Chúng ta làm dấu Thánh Giá xác nhận sự hiện diện của
Thiên Chúa trong cộng đồng.

Hành Động Sám Hối
Chúng ta thưà nhận tội lỗi của chúng ta, và xin Chúa
thương xót.
Kinh Vinh Danh 
(Gloria)
Chúng ta hát ngợi khen Thiên Chúa.

Tuyên Xưng Đức Tin
Chúng ta công bố đức tin của chúng ta thông qua kinh tin
kính.

Lời Cầu Nguyện Của Các Tín Hữu
Chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của chúng ta và
nhu cầu của tha nhân.

Phụng Vụ Thánh Thể
Chúng ta kỷ niệm bửa ăn mà Chúa Giêsu thiết lập trong
bửa tiệc ly và ghi nhớ sự hy sinh mà Chúa đã làm cho
chúng ta.

Trình Bày Và Chuẩn Bị Lễ Vật
Chúng ta mang lễ vật bánh và rượu đến bàn thờ.

Cầu Nguyện Trên Lễ Vật
Linh mục cầu nguyện rằng Chúa sẽ chấp nhận những hy
sinh của chúng ta.

Thu Thập Lời Cầu Nguyện
Linh mục gom mọi lời cầu nguyện của chúng ta làm một.
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Lời Nguyện Thánh Thể
Lời nguyện cầu Tạ Ơn này là trung tâm và đỉnh cao của
toàn bộ lễ kỷ niệm .

Dấu Hiệu Bình An

Kinh Tiền Tụng

Chiên Thiên Chúa

Chúng ta tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúạ

Chúng ta cầu xin sự tha thứ, lòng thương xót, sự bình an.

Lời Đầu Tuyên Xin Đức Tin

Rước Lễ

Chúng ta hát lời tung hô ca ngợi.

Chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu Kitộ.

Truyền Phép

Lời Cầu Nguyện Sau Khi Rước Lễ.

Bánh và rượu thật sự trở nên mình và máu Chúa Kitô.

Chúng ta cầu nguyện rằng Thánh Lễ sẽ cũng cố chúng ta
sống như Chúa Giêsu Kitô đã làm.

Mầu Nhiệm Đức Tin

Chúng ta cầu chúc bình an của Chúa cho nhau.

Chúng ta tuyên bố sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu

Nghi Thức Hiệp Lễ
Chúng ta chuẩn bị lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu
Kitộ
Lời Cầu Nguyện Của Chúa (kinh Lạy Cha)
Chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện của Chúa.

Kết Thúc Nghi Thức
Sau khi kết thúc thánh lễ, chúng ta được ban phức và
được sai đi.

Phước Lành Cuối Cùng
Chúng ta nhận phước lành của Chúa.

Bế Mạc
Chúng ta đi trong bình an để vinh danh Chúa trong cuộc
sống chúng ta.
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Lời Cầu Nguyện Đức Tin
Lời Cầu Nguyện Dẫn Đến Tấm Lòng
Chúng ta có thể cầu nguyện với bất kỳ từ ngữ nào mà tôi suy nghĩ. Thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng
việc lựa chọn từ ngữ riêng của chúng ta là khó khăn, chúng ta có thể xử dụng lời cầu nguyện truyền
thống. Tương tự như vậy, khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng với người khác, chúng ta dựa trên những
lời cầu nguyện truyền thống để nối kết tâm trí, tấm lòng và giọng nói của chúng ta. Ghi nhớ những lời
nguyện truyền thống như sau có thể rất hữu ích. Khi chúng ta ghi nhớ những lời nguyện cầu, chúng ta
ghi mãi trong lòng, có nghĩa là không những chỉ tìm hiểu những lời nói, những cũng cố gắng để hiểu
và sống cho họ.

Dấu Thánh Giá

Kinh Kính Mầng

Nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần. Amen.

Kính mầng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa ở cùng bà, bà
có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm
phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng
con là kẻ có tội khi naỳ và trong giờ lâm tử. Amen.

Lời Cầu Nguyện của Chúa
Lạy Cha chúng con ở trên trời
chúng con nguyện danh Cha cả
sáng, nước cha trị đến, ý cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời,
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ
để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con
cho khỏi sự dữ. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha
Sáng danh Đức Chúa Cha, Và Đức Chúa Con, Và Đức
Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ
và hằng có và đời đời chẳng cùng . Amen

Cầu Nguyện Buổi Sáng
Lạy Chúa, Xin Chúa ban phước lành cho chúng con và
những của ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con
dùng, vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Tạ ơn Sau Bữa Ăn
Chúng con xin tạ ơn Chúa, Vì những phúc lợi của Chúa
Lại Chúa Toàn Năng,là Đấng hằng sống,hằng trị muôn
đời , và xin cho các linh hồn tín hữu được nghĩ yên vì
lòng thương xót Chúa. Amen.
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Kinh Tin Kính

Kinh Tín Kính Các Thánh Tông Đồ

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha
Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin
kính một Chúa Giêsu Kitô, con một
Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ
trước muôn đời. Người là Thiên Chúa
bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa thật.
Được sinh ra mà không phải tạo thành,
đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ
Người mà muôn vật được tạo thành. Vì
loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng
tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép
Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập
thể trong lòng trinh nữ Maria /và đã làm
người. Người chịu đóng đinh vào thập
giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai
táng thời Phongxiô Phi LaTộ Ngày
thứ ba / Người sống Lại như lời Thánh
Kinh. Người lên trời /ngự bên hữu Đức
Chúa Cha .Và Người sẽ trở lại trong vinh
quang / để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi
tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên
Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi
Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con mà ra.
Người cũng được phụng thờ, và tôn vinh
với Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh
thiện, công giáo, và tông truyền. Tôi
tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống
đời sau. A men

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là cha phép tắc vô cùng
dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là
con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi
phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh
bởi Đức Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong
xiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây ThánhGía, chết
và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong
kẻ chết mà sống lại : lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha
phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ
sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần .
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh
thông công . Tôi tin phép tha tộị Tôi tin xác loài người
ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậỵ. Amen.
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Hành Động Của Đức Tin

Hành Động Của Đức Mến

Lạy Chúa con, con tin chắc rằng
Chúa là một Thiên Chúa duy nhất
trong ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa
Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh
Thần. Con tin rằng Con Thiên
Chúa trở nên con người và đã chết
cho tội lỗi chúng con và Ngài sẽ
đến để phán xét kẻ sống và kẻ
chết. Con tin những điều này và
tất cả những chân lý mà Hội
Thánh Công Giáo dạy vì Chúa đã mạc khải những điều
đó, Chúa là Chân lý vĩnh cữu và khôn ngoan, và không
thể bị lừa dối. Con xin phó thác sống và chết cho niềm tin
nàỵ Amen.

Lạy Thiên Chúa, con mến Chúa trên hết mọi sự và con
yêu tha nhân như ý Chúa vì Chúa là Đấng tối cao, vô tận,
hoàn thiện , xứng đáng với tất cả tình yêu mến của con.
Con xin phó thác sống và chết trong Tình Yêu Mến này.
Amen

Hành Động Đức Cậy
Lạy Thiên Chúa, Con trông cậy nhờ hồng ân Chúa đã tha
thứ mọi tội lỗi cho con và sau cuộc đời này sẽ được hạnh
phúc vĩnh cửu vì Chúa đã hứa điều đó. Chúa là đấng
quyền năng, trung thực, tốt lành, và nhân hậu. Con xin
phó thác sống và chết trong niềm Cậy trông này. Amen.

Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng
sáng láng vô cùng chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần
xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời,
và đốt lửa kính mến trong lòng chúng con, chúng con xin
Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức
Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông
Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức
Chúa Thánh Thần lại xuống an uỉ dạy dỗ chúng con làm
những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu
Kitô là Chúa chúng con. Amen

Hành Động Sám Hối
Lạy Chúa con lấy làm hối hận vì đã xúc phạm Chúa, con
cay ghét tất cả tội lỗi của con vì những hình phạt của
Chúa, nhưng hầu hết tất cả vì họ xúc phạm đến Chúa là
Thiên Chúa của con là Đấng tốt lành và xứng hợp với tất
cả tình yêu của con, con kiên quyết với sự giúp đỡ của
hồng ân Chúa sẽ không phạm tội nữa và xa lánh các dịp
tộị Amen
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Kinh Truyền Tin

Kinh Lạy Nữ Vương

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho
Rất Thánh Đức Bà Maria .
Đ. Và rất Thánh Đức Bà chịu thai bỏi phép Đức Chúa
Thánh Thần.
Kính mừng… Thánh Maria
X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đ. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mầng… Thánh Maria
X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm ngườị
Đ. Và ở cùng chúng tôi .
Kính mừng....Thánh Mria
X.Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầuu cho chúng
tôi.
Đ.Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứạ
Lời nguyện :
Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa ban ơn xuống trong linh
hồn chúng tôi, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền
mà biết thật chúa Kitô là con Chúa, đã xuống thế làm
người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên
cây Thánh giá cho chúng tôi ngày sau, khi sống lại, được
đến nơi vinh hiể. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa
chúng tôị Amen.

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được
sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng tôi con
cháu Eva, ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà, chúng tôi
ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hởi ôi ! Bà
là Chúa bầu chúng tôi, xin ghé mặt thương xem chúng
tôi. Đến sau khỏi đày, Xin cho chúng to6i được thấy Đức
Chúa Giêsu,con lòng bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria lọn
đời đồng trinh. Amen

Kinh Hảy Nhớ
Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin
hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến
cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ Từ bỏ
chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy tôi lấy lòng trông cậy than
van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ
đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái
đến tôi là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ
bỏ lời tôi kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời tôi
cùng. Amen .

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng
X.Lạy nữ Vương Thiên Đường, hãy vui mừng. Alleluiạ
Đ.Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng . Aleluiạ
X. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứạ Alleluia
Đ. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi . Alleluiạ
X.Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hã hỉ hoan khoái lạc .
Alleluia
Đ. Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.
Lời nguyện.
Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng
qúa bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là con Chúa cùng là
Chúa chúng tôi đã sống lại, xin vì Đức Nữ đồng trinh
Maria, là Thánh mẫu Người nguyện cầu cho chúng tôi
được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công
nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng tôị Amen.
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Cầu Nguyện Kinh Mân Côi
Kinh Mân Côi giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu
qua Mẹ Maria. Khi chúng ta cầu nguyện kinh Mân Côi.
Khi chúng ta cầu nguyện Kinh Mân Côi, chúng ta nghĩ về
các sự kiện đặc biệt , hoặc huyền nhiệm trong cuộc sống
của Chúa Giêsu và mẹ Maria .
Kinh Mân Côi được tạo thành từ một chuổi hạt và một
cây Thánh giá. Chúng ta giữ cây thánh giá trong tay của
chúng ta khi chúng ta cầu nguyên dấu Thánh giá. Sau đó
chúng ta cầu nguyện Kinh Tin Kính cua các Tông đồ.
Sau Thánh giá có một hạt duy nhất, theo sau là một bộ ba
hạt và một hạt duy nhất. Chúng ta cầu nguyện lời cầu
nguyện của Chúa khi chúng ta giữ các hạt đơn đầu tiên ,
và một kinh kính mừng mỗi hạt trong bộ ba theo sau. Sau
đó chúng ta cầu nguyện kinh vinh danh với Chúa cha.
Trên hạt đơn tiếp theo, chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm
đầu tiên và cầu nguyện lời cầu nguyện của Chúa.
Có 5 bộ 10 hạt, mỗi tập hợp được gọi là một thập kỷ.
Chúng ta cầu nguyện một kinh kính mừng trên mỗi hạt
của một thập kỷ như chúng ta suy niệm về mầu nhiệm đặc
biệt trong cuộc sống của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kinh
sáng danh Đức Chúa Cha được cầu ỏ cuối mỗi thập kỷ.
Giữa các thập kỷ là một hạt duy nhất mà chúng ta nghĩ về
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một trong những mầu nhiệm và cầu nguyện lời cầu
nguyện của Chúa. Chúng ta kết thúc bằng cách giữ cây
thánh giá trên tay chúng ta như chúng ta cầu nguyện các
dấu Thánh giá .

114

NHỮNG TIẾN TRÌNH TRONG KHI CẦU NGUYỆN KINH MÂN CÔI

1) Làm dấu Thánh Giá và Kinh Tin Kinh Cá Thánh
Tông Đồ.
2) Đọc kinh lạy chạ
3) Đọc ba kinh kính mừng và một kinh sáng danh.
4) Suy niệm về mầu nhiệm thứ nhất. Đọc Kinh lạy
cha .
5) Đọc 10 kinh Kính mừng và một kinh Sáng Danh
6) Suy niệm về Mầu Nhiệm thứ haị. Đọc kinh lạy
cha.
7) Đọc 10 kinh Kính mừng và một kinh sáng danh.
8) Suy niệm về mầu nhiệm thứ ba. Đọc Kinh Lạy
cha.
9) Đọc 10 kinh Kính mừng và một kinh Sáng Danh.
10)Suy niệm về mầu nhiệm thứ tư. Đọc kinh Lạy
Chạ.
11)Đọc 10 kinh Kính mừng và một kinh Sáng Danh.
12)Suy niệm về mầu nhiệm thứ năm. Đọc kinh Lạy
Cha.
13)Đọc 10 kinh Kính mừng và một kinh Sáng Danh.
Có nhiều người đọc kinh Kính mừng.
Kinh Lạy Nữ Vương
14)Làm Dấu Thánh giá .
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Những Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi
Giáo Hội đã dùng ba bộ Mầu Nhiệm trong nhiều năm.
Trong năm 2002 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ II thiết
lập Bộ mầu nhiệm thứ tư, Mầu nhiệm sự Sáng hoặc Mầu
nhiệm Tỏa sáng. Theo đề nghị của Ngài, những mầu nhiệm
có thể được cầu nguyện trong những ngày sau : mầu nhiệm
Vui vào ngaỳ thứ hai và thứ bảy; Mầu nhiệm Thương vào
ngày thứ ba và thứ sáu; mầu nhiệm mừng vào ngày thứ tư
và chúa nhật; mầu nhiệm Sáng vào ngày thứ Năm.

Mầu Nhiệm Vui
1)Truyền Tin
Mẹ Maria biết rằng Mẹ đã được chọn để trở thành Mẹ
của Chúa Giêsu.
2) Viếng Thăm.
Mẹ Maria thăm bà Elizabet là kẻ nói với Đức Mẹ rằng
Đức Mẹ sẽ được ghi nhớ.
3)Chúa Giáng Sinh
Chúa Giêsu được sinh ra trong một chuồng ngựa ở Bê
Lem.
4) Dâng Hiến
Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu vào đền thánh
để dâng cho Thiên Chúa.
5)Tìm Được Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Chúa Giêsu được tìm thấy trong đền thánh bàn luận về
Đức Tin với các vị giáo sự.

Mầu Nhiệm Sáng
1)
Phép Rửa Của Chúa Giêsu Tại Sông JorĐaNộ

Thiên Chúa Cha tuyên bố rằng Chúa Giêsu là con yêu
dấu của Ngài
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2) Tiệc Cưới Cana

Theo yêu cầu của Mẹ Maria, Chúa Giêsu hoàn thành
thành Phép lạ đầu tiên.
3) Tuyên bố vương quốc Thiên Chúa
Chúa Giêsu mời gọi tất cả để chuyển đổi và phục vụ
cho vương quốc.
4) Sự biến hình của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu được biểu lộ ra trong vinh quang đối với
Phêrô, James, và GioAn.
5) Sự Thành Lập Bí Tích Thánh Thể
Chúa Giêsu hiến mình và máu tại buổi tiệc ly.

Mầu Nhiệm Thương Khó
1) Sự Đau Khổ Trong Vườn
Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn (Giệt Si Ma Ni)
trong đêm trước khi chịu chết.
2) Chịu Đánh Đòn

Chúa Giêsu bị quất roi đòn .
3) Đội Mạo Gai
Chúa Giêsu bị nhạo cười và chịu đội mạo gai.
4) Vác thánh giá
Chúa Giêsu vác thánh giá mà sẽ bị đóng đanh Người
5) Sự Đónh Đinh

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thánh giá và chết.

Mầu Nhiệm Vui
1) Sự Sống Lại

Thiên Chúa Cha nâng Chúa Giêsu lên từ cõ chết
2) Sự Lên Trời
Chúa Giêsu trở về với Cha Ngài ở Thiên Đường

3) Chúa Thánh Thần Đến
Chúa Thánh Thần đế, mang đời sống mới đến cho

các thánh tông đồ.
4) Đức Mẹ Lên Trời
Cuối đơ1i Đức Mẹ ở thế gian, linh hồn và xác Đức
Mẹ được đưa lên Thiên đàng.
5) Sự đăng quang của mẹ Maria.
Mẹ Maria được ban thưởng là Nữ Vương trên Trời

và dưới Đất.

Các Chặng Đường Thánh Giá
Mười bốn chặng đường Thánh Gía diễn tả những biến cố Khổ hình và Tử nạn của Chúa Giêsu . Tại mỗi trạm chúng
ta xử dụng giác quan và trí tưởng tượng của chúng ta để phản ảnh cầu nguyện về mầu nhiệm Đau khổ, Sự Chết, và
Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu bị kết án tử hình
Quan PhiLaTô kết án Chúa Giêsu
bị kết án tử hình.

Chúa Giêsu gặp mẹ đau khổ của
mình.
Chúa Giêsu gặp Mẹ mình, Đúc Maria,
người đầy đau khổ.

Chúa Giêsu vác Thánh giá
Chúa Giêsu tự nguyện chấp nhận và
kiên nhẫn vác Thánh giá mình.

Ông Simon thành CyRêNê giúp
Chúa Giêsu vác Thánh giá
Quân lính bắt ông Simon thành
CyRêNê vác đỡ Thánh giá
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Chúa Giêsu ngã xuống đất
lần thứ nhất
Bị yếu nhọc và đau khổ, Chúa Giêsu
ngã dưới thập giá mình.

Bà Veronica lau mặt Chúa
Giêsụ
Bà VêRôNiCa bước qua đám đông
để lau mặt Đức Chúa Giêsu.

7
Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần 3
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
dưới sức nặng của Thánh giá.

10

9

8
Chúa Giêsu gặp những ngươì đàn
bà Giêrusalem

Chúa Giêsu ngã xuống đất lần
thứ ba

Chúa Giêsu yên ủi các bà đừng khóc
thương Ngài, mà haỹ khóc thương con
cháu các bà

Bị yếu nhọc hầu như đến chết,Chúa
Giêsu ngã xuống lần tứ bạ

11

12

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Th. giá
Tay và chân Chúa Giêsu bị đóng đinh
vào thánh giá

Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

Chúa Giêsu bị lột áo
Quân lính lột áo Chúa Giêsu, xem
Chúa Giêsu như một tội phạm.

Sau khi chịu nhiều đau khổ trên
Thánh Giá, Chúa gục đa6`u và chết.

Kết thúc: bằng cầu nguyện, đôi

khi bao gồm như là trạm thứ
15 phản ảnh về sự phục sinh
của Chúa

13

14
Hạ xác Chúa Giêsu xuống
Xác Chúa Giêsu nhẹ nhàng trong

Chúa Giêsu được đặt trong Mộ.
Các môn đệ Chúa Giêsu táng xác Chúa
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vòng tay của mẹMaria, mẹ của Ngài

Giêsu trong mộ .

119

