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TĨNH NGUYỆN ĐUỐC HỒNG 2021 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÚT HỒI TÂM CUỐI NGÀY SỐNG 
Chủ đề: XIN BIẾN ĐỔI TIM CON 

(Hướng dẫn thực hiện: Nữ tu Maria Bích Mai O.P) 

 

I. CHUẨN BỊ - BẦU KHÍ 

- Không gian vừa đủ với số người tham dự, không quá rộng 

- Thánh Giá 

- Nến nhỏ, xếp thành hình trái tim  

- Mỗi tham dự viên: 01 cây nến, 01 chén nước  

- Một đĩa đựng câu lời Chúa 

II. NỘI DUNG 

Dẫn : Quý Anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng thân mến, 

Sau những ngày bên nhau để học hỏi, trao đổi và bước theo chân vị Thầy nhân lành, 
nhất là sau những ngày tháng phục vụ cho Danh Thánh Giêsu, chúng ta cùng nhau ngồi lại 
bên nhau để cùng cật vấn : một hành trình đức tin nóng bỏng, nhưng ngọn lửa tin yêu lòng 
ta như thế nào?  

Tôi đang là nghề GLV hay sống ơn gọi GLV? Tôi đã sống ơn gọi GLV như thế nào?  

Trái tim của chúng ta có chất đầy tình yêu thương không? Trái tim là Đền Thờ, là tâm 
điểm của Tình yêu…Mỗi người chúng ta đang chạm mặt trước những thách đố về niềm tin, 
về tình yêu, về sức sống…với bao khó khăn của cuộc sống bủa vây. Con tim của chúng ta 
dần trở nên mỏi mệt, yếu ớt. Bởi thế, hơn lúc nào hết, chúng ta rất cần có Chúa hiện diện, 
để làm mới lại trái tim. 

Trong giờ tĩnh nguyện này, chúng ta cùng nhau cầu xin Trái Tim đầy yêu thương của 
Chúa đốt cháy tàn lửa mến đang hiu hắt trong tâm hồn chúng ta, để ngọn lửa tình yêu Chúa 
bừng sáng nhằm khơi lên ngọn lửa nhiệt thành tông đồ nơi mỗi GLV chúng ta. Đó chính là 
nguyện ước XIN BIẾN ĐỔI TRÁI TIM CON. 

Giờ đây, chúng ta cùng quỳ xuống, tha thiết nài xin Thánh Thần Chúa thánh hóa, và 
hướng dẫn chúng ta giờ tĩnh nguyện này. 
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1. Hát Cầu xin CTT   

- Quỳ yên lặng  mở nhạc 2 phút 
- Nhạc nhỏ dần, dẫn lời.. 

Dẫn : Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Ngài đã mang tình yêu đó ban xuống 
cho nhân loại qua Người Con dấu ái. Ngài đã biểu lộ tình yêu của mình qua cuộc sống và 
cái chết của Người con duy nhất là Chúa Giêsu.  Đó là một tình yêu tự hiến, một tình yêu 
dám chết vì yêu, một tình yêu trao ban trọn vẹn đến nỗi dốc cạn đến giọt máu cuối cùng cho 
người mình yêu. Yêu là tự hiến, yêu là cho đi đến nỗi quên cả chính mình cho người mình 
yêu được an vui hạnh phúc. Mời cộng đoàn đứng và cùng đọc Lời Chúa. 

- Mời đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa. Tắt nhạc. 

 

2. Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan 15,7-16  

 

Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, 
anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và 
trở thành môn đệ của Thầy. 

 
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 

 
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại 
trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong 
tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương 
của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, 
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn 

 
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 

 
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn 
hữu của mình.  Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền 
dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng 
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho 
anh em biết. 

 
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 
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Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để 
anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em 
xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh 
em là hãy yêu thương nhau. 

 

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 

- Thinh lặng một chút (mời ngồi) 

 

3. Lời mời gọi chữa lành trái tim 

- Mở nhạc nhẹ, và đọc thật chậm 

Dẫn : BẠN THÂN MẾN, 

Chúng ta hãy đặt tay trên trái tim mình và lắng nghe tiếng đập của con tim. 

Hãy hít sâu vào và thả lỏng cơ thể để tâm hồn ta được tĩnh lặng. 

Bây giờ, bạn có nghe nhịp đập của con tim bạn rõ hơn không? Hãy lắng nghe tiếng lòng 
đang thổn thức.  

§ Lời Đức Kitô còn âm vang “Anh em ở lại trong Thầy”. Là một GLV sống trong giữa 
cuộc đời đầy bôn ba, bạn đã ở lại trong Đức Kitô như thế nào?  

§ Là một GLV, chúng ta đã gắn bó với Chúa thế nào qua việc tham dự Thánh lễ mỗi 
ngày như thế nào? 

§ Bạn có dành những phút tâm giao với Chúa qua giờ viếng Chúa và lời kinh sáng tối? 

§ Bạn có thấy việc ở lại trong Đức Kitô tiếp sức cho bạn không?  
Nhạc không lời  

§ “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” – Đây là lệnh truyền 
của Đức Kitô. Bạn đã sống lệnh truyền này như thế nào?  

§ GLV có phải là gia đình thứ hai của bạn không?  

§ Bạn có yêu thương, tôn trọng đủ người điều hành bạn không? Bạn biết ơn hay chỉ 
trích khó chịu với người điều hành? (Người điều hành có thể là cha xứ, có thể là Dì 
phụ trách, hay là Ban Trị sự, Khối Trưởng) 

§ Là GLV với nhau, bạn có yêu thương bênh vực hay nói hành, nói xấu? 
Nhạc không lời  

§ “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Giáo Lý 
Viên – một sứ mạng Chúa chọn gọi. Bạn hãy nhìn xem có biết bao người tài cán, học 
thức, giàu có... hơn bạn nhưng không gọi mà lại gọi chính bạn. Đó là ân ban, là quà 
tặng vô giá. Bạn có trân trọng đủ không? Bạn có yêu quý nói không?  
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§ Để trắc nghiệm lòng yêu quý ơn gọi và sự trân trọng hồng ân Giáo Lý Viên, bạn hãy 
thực tâm âm thầm trả lời những điều sau:  

- Khi gặp khó khăn với anh chị em trong Đoàn, khi gặp bất trắc với đời sống xã hội, 
khi có vấn nạn về sức khoẻ, tiền bạc có làm bạn nản lòng không?  

- Khi bị hiểu lầm, khi bị quở trách, khi không thành công bạn có bỏ cuộc không?  
Nhạc không lời  

§ Chúng ta đã tham dự các giờ đạo đức hay các buổi học hỏi, họp hành với trái tim mến 
yêu hay chỉ là hình thức phô trương bên ngoài? Chúng ta mang đến trong cuộc họp  
tình hiệp nhất yêu thương không? 

§ Trái tim là tiếng nói lương tâm, chúng ta nhìn lại xem chúng ta có để cho lương tâm 
chai lì trong tội lỗi với những lời nói thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần xây dựng đầy 
những ghen tương đố kị không?  

§ Các em Thiếu nhi là những món quà Chúa dành cho mỗi GLV. Là người hướng dẫn, 
chúng ta đã mặc lấy tâm tình nào để dạy dỗ, hướng dẫn các em ? 

Nhạc không lời 2 phút. 

Thưa các bạn GLV, 

Chúng ta những Giáo Lý Viên được mời gọi tiếp bước theo chân các Tông đồ ra đi loan 
báo Tin Mừng cứu độ. Đường xa có thể làm mỏi mệt đôi chân ta ít hăng hái; thời gian dài 
có thể làm nản lòng những con tim nhiệt huyết; những thăng trầm của đường đời có thể làm 
ta sai lệnh hướng đi. Nếu mình ta rong ruổi đường trường thì gió bão cuồng phong của cuộc 
đời có thể làm lửa lòng tắt mất. Nhưng chúng ta cùng xác tín rằng: có Chúa cùng đồng hành 
làm bừng lên để ngọn lửa mà chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội và phép thêm sức không 
có gì dập tắt được. Vì chính Chúa sẽ biến đổi trái tim ta nên tin tuyền và vững mạnh.  

Vậy chúng ta hãy thành khẩn xin Chúa biến đổi trái tim ta và tăng sức cho chúng ta để chúng 
ta mạnh bước trên hành trình rao giảng Tin Mừng.  

- Thinh lặng ít phút 
- Mở nhạc bài Biến đổi đời con 

 

4.  Xin biến đổi trái tim con 

Dẫn: Bạn hãy chuyền tay nhau đĩa tâm thư. Mỗi người hãy nhận lấy một tâm thư. Bạn 
đừng vội mở ra nhưng hãy nhẹ nhàng thả tâm thư ấy vào chén nước. Như thả tất cả tình yêu 
vào cuộc đời. Hãy nhìn vào chén nước nhưng nhìn sâu vào cõi lòng bạn. 

Bạn đã thấy gì chưa? Bạn hãy để từng nét chữ được in vào trong tâm khảm bạn. 

Mời các bạn hãy từng người đọc câu Lời Chúa của mình. Xin hãy đọc lớn tiếng.  
Nhạc không lời  
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Bạn hãy chuyện với Chúa về tâm thư Chúa vừa gửi trao với những thực tế bạn đang đối 
diện hằng ngày.  

- Nhạc đệm thật nhỏ 

 

5. Tâm sự với Chúa 

Cầu nguyện kết  

Lạy Chúa, xin cho mỗi GLV-HT chúng con có một trái tim tinh tuyền, Trái Tim đầy yêu 
thương của Chúa đốt cháy tàn lửa mến đang hiu hắt trong tâm hồn chúng ta, để ngọn lửa 
tình yêu Chúa bừng sáng nhằm khơi lên ngọn lửa nhiệt thành tông đồ nơi mỗi GLV chúng 
ta. Xin Chúa biến đổi con nên mới để từ đây chúng con mạnh bước tiến trên hành trình sứ 
vụ loan báo Tin Mừng. 

 

* Mời đứng cùng nắm tay nhau đọc Kinh Lạy Cha. 

* Mở nhạc: TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH CHÚNG TÔI. 

* Kết thúc: đọc kinh Trông Cậy.  


