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Comigo – Hãy ở với Thầy 
 
Xin giới thiệu với cộng đoàn chương trình “Comigo – Hãy ở với Thầy” do Ban Huấn Luyện Đồng 
Hành-CLC phụ trách.  Các nhóm ghi danh  với chị Nguyễn Mộng Hằng qua trang ghi danh trên 
mạng www.donghanh.org. 

  
COMIGO - Hãy ở với Thầy có 2 mục đích:  Phát Triển Tâm Linh và Nối Kết các Cộng Đoàn.   
Vì mong muốn theo đúng sứ mạng đã được Tòa Thánh trao cho công đoàn CLC, chúng ta cầu nguyện 
và tìm kiếm phương cách cung cấp cho các nhóm viên chương trình đào tạo đức tin giúp “gây dựng các 
Kitô Hữu, biết phối hợp một đời sống tâm linh luôn mãi vươn cao với các trách nhiệm khác nhau của 
trọn vẹn cuộc sống nhân loại.   Vì thế, một khía cạnh mà chương trình này nhắm tới là giúp đời sống tâm 
linh của anh chị em nhóm viên đươc lớn mạnh và phong phú.  Chương trình gồm 8 đề tài dựa theo 
LinhThao và đi theo các năng động và mục đích của Linh Thao – biết Đức Kitô sâu xa hơn, yêu mến 
Ngài thân mật hơn và theo Ngài sát hơn.      
 
Chương trình COMIGO - Hãy ở với Thầy dành cho các nhóm trong Đồng Hành-CLC mong muốn tham 
dự.  Anh chị em cần tham gia theo nhóm địa phương, nối kết với Ban Huấn Luyện và các nhóm khác 
trong ĐH-CLC qua video conference.  Chương trình này song hành với các nỗ lực của “Kết Thân & Cầu 
Nguyện” đang khuyến khích các nhóm tại các địa phương xa cách nhau có thêm cơ hội để kiến tạo các 
mối liên kết sâu xa và đầy ý nghĩa với nhau.   
   
Tiến Trình 
Chương trình sẽ được hướng dẫn trên qua video conference (của dịch vụ zoom.us) vào tối thứ Sáu thứ 
nhì trong tháng, từ 8:30 p.m. EST đến 10:30 p.m. Mỗi nhóm sẽ họp chung như một buổi họp nhóm bình 
thường và nối kết vào video conference.  Chương trình mỗi buổi họp sẽ như sau: 

1. Nghi thức mở đầu     – 10’ 
2. Chia sẻ / trình bày đề tài    – 20’ đến 25’ 
3. Chia sẻ trong nhóm nhỏ địa phương   – 45’ 
4. Chia sẻ chung trong video conference  – 30’ 
5. Lượng Giá và kết thúc    – 10’ 

 
Đề tài 1:  Kết thân với Chúa Kitô: Lựa chọn quang trọng duy nhất cho cuộc đời. (ý tưởng) 

Nguyên lý nền tảng.  
John 3, 16.  Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của 
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 

Nếu như tôi không chọn Đức Ki-tô thì chẳng có chuyện gì để cảm nghiệm, để đào sâu. Với Thánh I-nhã 
đây là một chọn lựa với ý thức và lòng quyết tâm – không phải là một quyết định bởi cảm xúc mặc dầu 
bắt nguồn từ long yêu mến Chúa mà Ngài đã ban tặng như một ân sủng cho con người khi sáng tạo con 
người. 

Đề tài 2:  Giới hạn của tôi là sức mạnh của Chúa. (trải nghiệm) 
2 Corithians 12:9 
9 Nhưng Người quả quyết với tôi : “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của 
Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự 
hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 

Bản chất tự nhiên của con người là chỉ nghỉ đến Chúa khi chương trình hay phương cách của mình gặp 
khó khăn hay lâm vào tình trạng bế tắt. Chúng ta dựa vào khả năng của mình, tài năng của mình, sư 
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thông minh của mình trước để làm những công việc của Chúa. Chỉ khi gặp khó khăn thất bại chúng ta 
mới cầu xin Chúa giúp – sự đồng hành của Chúa. Tôi đồng hành với Chúa, hay Chúa đồng hành với tôi? 
Chúng ta thường bị cám dỗ một cách tinh vi (nhất là trong vai trò lãnh đạo và phục vụ)  là mời Chúa 
đồng hành với mình, mà chỉ khi nào chúng ta cần Chúa thôi. Chính Thánh I-nhã đã được mạc khải là 
“phục vụ” là “ở với Thiên Chúa” – ngài có thị kiến thấy Chúa Cha và Chúa Ki-tô. Chúa Cha nói với 
Chúa Ki-tô: “Con hãy nhận người này làm bạn đồng hành của con. Và nghe Chúa Ki-tô nói với mình: 
“Anh hãy phục vụ chúng ta”. 

Đề tài 3:  Đổ Vỡ, Cám Dỗ và Ân Sủng. (trải nghiệm) 
1 Peter 5:10.  10 After your season of suffering, God in all His grace will restore, confirm, 
strengthen and establish you. 
( NASB – 10 After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you 
to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen and establish 
you.) 

Nếu như hung tin đến với tôi như đến với ông Gióp đời sống của tôi bổng chốc đổ vở như hoàn toàn và 
mọi cám dỗ thâm sâu bao phủ cả tâm hồn, tôi sẽ làm như thế nào để nhận ra được sự hiện diện của Chúa 
trong tôi? 

Đề tài 4:  “Thuốc Tiên” là Chính Đức Kitô. (trải nghiệm) 
Isaiah 2 54:4-5.  4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã 
gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, 
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. 
5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ; người 
đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được 
chữa lành. 

Trong cuộc sống có những vết thương thật sâu mà tôi không tâm sự được với ai, Đức Kitô đã đến với tôi 
và chửa lành tôi như thế nào, và tôi đã trở thành một con người mới? 

Đề tài 5:  Thử Thách, Đức Tin, và Nâng Đỡ của Thiên Chúa. (trải nghiệm) 
James: 1:2-4.  2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi 
gặp thử thách trăm chiều. 3 Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh 
ra lòng kiên nhẫn. 4 Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn 
hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. 

Khi thử thách đến dồn dập, thập tử nhất sinh cho người thân yêu nhất và cho chính mình, tôi sẽ bám lấy 
đức tin như thế nào để cảm nhận được Chúa đang đồng hành và nâng đở tôi, và qua đó lòng yêu mến 
Chúa của tôi được gia tăng? 

Đề tài 6:  Những Căng Thẳng Hồng Phúc. (ý tưởng)  
A Pascal grace. 

Romans 6:3-4. 3 Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc 
về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? 4 Vì được dìm vào 
trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người 
đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được 
sống một đời sống mới. 

Đề tài 7:  Đồng Cảm với Đức Ki-Tô. (ý tưởng và trải nghiệm) 
Bài Chiêm Niệm Thứ Nhất và Ơn xin của Tuần Thứ Nhì – Biết Chúa sâu đậm hơn; Yêu mến Ngài 
tha thiết hơn; Theo Ngài gần hơn. 
 
Gioan 14:19-21.  19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, 
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anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh 
em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến 
Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho 
người ấy." 

Chọn Đức Kitô và theo Ngài là vì yêu mến, và nếu tôi yêu mến Ngài thật sự tôi sẽ trở nên đồng cảm với 
Thiên Chúa. Trong mối liên hệ với con người, tôi dễ chia sẻ nổi buồn của người khác hơn là với niềm 
vui của họ - vì trong nổi buồn thì tôi cảm thấy mình may mắn hơn, nhưng vớ. Nhưng trong mối tương 
quang với Đức Kitô, với Thiên Chúa thì ngược lại – tôi muốn cái “an vui” của Thiên Chúa, nhưng chùn 
chân trước lời mời “vác thập giá theo Chúa”. 

Đề tài 8:  Để LỜI Thấm Vào. (ý tưởng - lời mời để làm một lựa chọn) 
 Mathew 13: 13-15. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà 
không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm 
của ngôn sứ I-sai-a, rằng :   Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn 
cũng chẳng thấy ;  15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt 
chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho 
lành. 
23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả 
và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." 

Nhưng để Lời thấm vào trong đời sống đạo của một người Công Giáo cụ thể là như thế nào? Qua cầu 
nguyện liên tục? Qua các bí tích? Hay qua Thánh Lễ? 
 


