CAM NGHIÊM SONG # 99 = CHIA SE CN 4 TN/B

Cảm nghiệm Sống # 99 = CN4TN/ B

NGƯỜI GIẢNG DẠY NHƯ ĐẤNG CÓ UY QUYỀN

(Đnl 18, 15-20 - 1 Cor 32-35 - Mc 1, 21-28)

BA MỤC TIÊU ĐỂ NÊN THÁNH:

1-

1/

Cải thiện bản thân đạo đức con người với nhau và với Thiên Chúa.

2-

2/ Sinh nhiều hoa trái Chúa Thánh Thần như: mến yêu, vui mừng, bình an…
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3-

A-

3/ Tương quan mật thiết với Chúa và anh em. Sống gắn bó với Chúa.

SỐNG LIÊN TỤC TRONG CHÚA

1-Đọc, chia sẻ, thực hành Lời Chúa sẽ thay đổi và gặp được Chúa.

2-Gặp gỡ Chúa trong Anh em, Nhóm… sẽ thấy có Chúa hiện diện.

3-Sinh hoa trái bằng các việc bác ái tại gia đình, giáo xứ, sở làm…

B-

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ

1- 1- Ai tương quan với Chúa thường xuyên sẽ gặp Ngài ở mọi nơi và mọi lúc…

2- 2-

Thiền bên Phật là tiếp xúc tâm linh với một thế giới thần linh ít ai hiểu nổi.

3- 3- Ông Abraham gần Chúa, tương giao với Ngài, cầu nguyện liên lỉ với Chúa.

4- 4/ Kinh Thánh nói nhiều đến lên núi cầu nguyện: Chúa lên núi, Abraham lên núi..

5- 5/ Hãy dùng các lọai cầu nguyện để chinh phục, nhiều người cầu thay, nguyện giúp để biến
đổi.

6- 6/ Hãy phân biệt thần khí xấu (Devil) với Authority(thẩm quyền) Power (Quyền năng) của
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Chúa Thánh Linh.

7- 7/ Hội Thánh có nhiều sinh họat khác nhau ; nhưng tất cả là MỘT trong Chúa . (x. 1 Cor 12,
4-12 = Các Đặc Sủng)

8- 8/ Có câu: Tà giáo nhiệt thành hơn là một Chính giáo đóng băng!!! (không chịu cải tiến :
SỢ!!!)

9- 9/ Noi gương Đức Mẹ là người Tín hữu đầu tiên: “Xin vậng – Nghe và Suy gẫm Lời Chúa
trong lòng.” (x. Luca 2, 19)

1 10-Cán bộ VC và nhiều người sợ đọc Kinh Thánh, vì người ta sợ Kinh Thánh sẽ thay đổi đời
sống của họ.

1 11- Có câu : “Khoa học uyên bác gần Thượng Đế, Khoa học thô sơ xa rời Thượng Đế.”

C- NHỮNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN

1- Đọc Mac-cô 6= Không được kính trọng tại quê nhà. Nhân danh Thầy đặt tay, làm những
dấu lạ…

2- Giacôbê 1, 16-26= Lãnh nhận và thực hành Lời Chúa. Đọan 2, 14-26= Đức tin và hành
động.

3- Một Mục sư Tin lành ở VN nói: “Tôi tỏ tình thương Chúa cho VC. Vì con người là tội nhân Tôi cần sống cho họ biết Chúa.”
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4-

Áp dụng Thể lý -Tâm linh - Xã hội cùng một lúc, đừng bắt ai theo khuôn của mình.

5- Đừng quá lễ nghi Tôn giáo làm họ xa Chúa…Đừng rình mò, xét đóan, nghĩ xấu như bọn
Pharisêu xưa !

6- Nếu ta không thay đổi, Chúa sẽ thay đổi. Lễ nghi bên ngoài nhiều, con cái sẽ xa ta, mất
hết anh em. Ví dụ ; chắp tay chào, dạ, bẩm thưa… Cần thực hành TÌNH YÊU với anh em và con
cháu trước.

D-

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CẦN LÀM

1-

Đám cưới, đám tang là những lúc bằng Vàng để Sống và rao giảng về tình yêu Chúa.

2- Đừng bao giờ để nghi lễ che lấp, mà cần mọi người đến với Chúa. Đừng đặt gánh nặng
cho ai.!

3- Lắng nghe người khác nói, họ than đừng than, sẽ giống họ. Làm sao tôi làm chứng cho họ
được.? !

4-

Hội Thánh là nơi đón nhận người xấu để họ nên tốt. Có vào tù mới biết săn sóc mọi người.

5- Đừng bao dàn, ôm hết; nhưng để mọi người cùng làm, phải đào tạo người mới. Hãy đi dạy
muôn dân…(x. Mt 28, 19-20)

6- Chán kiểu học cho có Accademy /Cần cái thực tế / hành động. Cần Samall group, chia sẻ,
Practical…
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7- Phương pháp hợp tác để thành công (chinh phục) : 1 người = 2 người = 4 người = 8
người…rất hay !

Ptế JBM Nguyễn Định biên sọan
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