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§ Chị Hạnh (Hamburg). 
 
 
Dư âm và chia sẻ tâm tình về khóa tĩnh tâm: 
  
Kính thăm Cha GB.Thế,Sr.Immaculata Hiền Thơ,các cô chú,anh chị và 
cháu Thanh! 
 
Trước hết con xin tạ ơn Chúa đã kêu gọi, sắp đặt mọi việc cho con và 
cám ơn Cha đã cho con được tham dự khóa linh thao tuyệt vời vừa qua. 
Thật là một hồng ân, khi được tham dự khóa linh thao có chiều kích tâm 
linh sâu xa như thế. Những bài giảng, gợi ý,hướng dẫn cầu nguyện, giờ 
chầu Thánh Thể linh thiêng, được Cha mang Thánh Thể Chúa đến từng 
người, Cha trao Thánh Thể Chúa trong tay, được hôn, ôm Chúa Giêsu 
vào lòng, thánh lễ sốt sắng.v.v. Ôi,thật tuyệt vời, một đại hồng phúc! Thật 
là một ơn trọng đại Chúa đã ban cho chúng con.Cám ơn cho sự huớng 
dẫn các giờ chầu Thánh Thể,cầu nguyện của Cha...Con đã được cùng các 
cô chú,anh chị và cháu Thanh ở bên Chúa, chiêm ngưỡng,nghiền 
ngẫm,cầu nguyện,bày tỏ tâm tư với Chúa...Những giọt nước mắt được 
tuôn rơi,cho tâm hồn được máu Chúa thanh tẩy và chữa lành. 
Nơi tâm hồn con.Con đã cảm nhận tình yêu Chúa dành cho con thật 
nhiều.Chúa đã mở mắt tâm linh cho con và cho con cảm thấy sự  hiện 
diện,dẫn dắt của Chúa rõ ràng hơn. 
Đồng thời con cũng được thấy sự đánh động, đụng chạm của Chúa nơi 
các cô chú, anh chị. 
 
Như con đã chia sẻ .Con đến tham dự tĩnh tâm với tâm hồn rạo rực,hồi 
hộp,mong chờ đón nhận món quà bất ngờ Chúa dành ban cho con trong 
khóa tĩnh tâm này. Với chủ đề:"Lạy Thầy,xin cho tôi nhìn thấy 
được."(Mc 10,51) và câu kinh thánh con rút,để tìm ý Chúa trước khi đi 
tĩnh tâm :"Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu.Ta sẽ lập hôn ước 
với ngươi trong công minh và chính trực,trong ân tình và xót thương.Ta 
sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức 
Chúa."(Hôsê 2,21-22) Lòng con đã thầm vui và tự hỏi:thật vậy sao Chúa 
ơi? Con cám ơn Chúa về sự hứa hẹn," ngỏ lời tỏ tình" của Chúa  với 
con.Vậy thì con phải đi, để Chúa mở mắt cho con và thanh tẩy,chuẩn bị 
tâm hồn cho con, để cho con được biết Chúa là Chúa của con,để được đi 
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vào hôn ước Chúa muốn dành cho con. Với tâm tình này con đã đến với 
khóa tĩnh tâm và con đã cảm nghiệm được sự Chúa làm việc nơi tâm hồn 
con.Con đã cảm nhận được điều mà Cha đã viết trong thư mời tham dự 
tĩnh tâm cầu nguyện được đáp ứng, thể hiện qua khóa tĩnh tâm là:" 
...chúng ta xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn và đôi mắt cuộc đời của mỗi 
người,để mỗi người nhận ra được Chúa và nhận ra được bản thân,nhận ra 
phận đời yếu đuối tội lỗi và nhận ra được tình yêu nhân hậu của Chúa, để 
rồi với ơn Chúa mọi người chúng ta có thể bước tiếp hành trình đời mình 
trên con đường Chúa đi." 
 
Thế rồi con đã được đánh động,khóc nhiều với Chúa Giêsu Thánh 
Thể.Chính vì vậy mà nước mắt con vui buồn lẫn lộn trong giờ chia sẻ 
ngày cuối. Ngồi với Chúa và cứ thế nước mắt con tuôn rơi:nước mắt 
vui,cảm động khi con được cảm nhận thêm ra tình Chúa thương con thật 
là bao la.Giọt nước mắt buồn,vì con đã hững hờ với tình Chúa, không 
sống đẹp lòng Chúa,không đáp lại tình Chúa cho xứng đáng. 
Cám ơn Cha, Sơ và các cô chú,anh chị đã chia sẻ và cầu nguyện cho con. 
Trong tâm tình biết ơn.Xin mọi người cùng hát bài:"Tình thương nhiệm 
mầu":Xin cho con lòng mến thương... tặng Cha và Sơ nhé . 
Cám ơn Cha,Sơ và ban tổ chức đã tổ chức khóa tĩnh tâm thật tuyệt vời,tốt 
đẹp. 
Để cám ơn Cha,Sơ và ban tổ chức . Xin cùng con hát bài:"Chứng nhân 
tình yêu":Khi con nghe tiếng kêu mời....  
Bây giờ con muốn cùng Cha ,Sơ và mọi người dâng Chúa lời tạ ơn và cầu 
nguyện: 
 
Lạy Chúa,chúng con xin cám ơn Chúa cho khóa tĩnh tâm vừa qua và tất 
cả những ân sủng Chúa đã ban cho chúng con.Chúa đã cho mưa hồng ân 
xuống trên tâm hồn chúng con. 
Cám ơn Chúa đã dạy bảo,hướng dẫn chúng con qua Cha Thế .Xin Chúa 
ban nhiều hồng ân xuống cho Cha,để Cha tích cực chăm sóc,dẫn dắt đòan 
chiên của Chúa. 
Xin Chúa bao phủ,thánh hóa chúng con bằng máu thánh cực trọng của 
Chúa.  
Xin cho ngọn lửa Chúa đốt trong lòng chúng con được bùng cháy luôn 
mãi,để chúng con sống xứng đáng là con của Chúa,của Vua trời đất. 
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Xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con,để dẫn dắt chúng con trên 
đường về nước Chúa . 
Xin tình yêu và hồng ân Chúa luôn ở cùng chúng con. 
Xin cho chúng con sự khôn ngoan,biết lắng nghe lời Chúa,biết lựa chọn 
điều gì tốt và biết dẹp bỏ những gì không bổ ích cho đời sống tâm 
linh,vĩnh cửu của chúng con. 
Xin cho chúng con biết sắp đặt, sử dụng cho đúng thời giờ Chúa ban cho 
chúng con. 
Xin Mẹ Maria,Thánh cả Giuse,các Thiên Thần,các Thánh,Cha Phanxicô 
Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn mãi và dạy bảo 
chúng con thánh ý Chúa. 
Còn trong tâm tình tĩnh tâm, xin hát với con bài:"Bao la tình Chúa yêu 
con" và bài "Thắp sáng lên trong con",để cảm tạ,cầu nguyện và ca ngợi 
tình Chúa thương ban cho chúng ta. 
Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con. 
Nguyện xin Chúa tỏ nhan thanh Chúa cho chúng con và dủ lòng thương 
chúng con. 
Nguyện xin Chúa ghé mắt lại cùng chúng con và an bình an cho chúng 
con.(Dân số 6,22-26) 
Chúng con nguyện xin tất cả vì danh Chúa Giêsu Kitô,Chúa chúng 
con.Amen. 
 
Hiệp ý với nhau trong lời nguyện. 
Thương mến trong tình yêu của thầy Giêsu, 
 
 
	  


