
 

 
Câu hỏi gợi ý 

Phần giới thiệu 
 

1) Trong phần giới thiệu, tác giả đã đặt ra ba câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể sống một cuộc sống sung 
mãn? Bằng cách nào tôi được hạnh phúc? Làm sao tôi có thể trở thành một người nam hay một 
người nữ trọn vẹn? Trước khi bắt đầu đọc tác phẩm này, anh chị em hãy dành thời gian suy nghĩ, 
cầu nguyện và trả lời ba câu hỏi đó cho chính bản thân mình. 

 
 
Chương 1: Xin anh chị em diễn tả CON NGƯỜI, TỰ BẢN CHẤT, LÀ MỘT HỮU THỂ 
ĐƯỢC KÊU GỌI 
 

2) Xin anh chị em diễn tả lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho con người, theo Thánh Kinh và đặc biệt 
qua chính trải nghiệm sống của anh chị em! 

3) Tác giả diễn tả Lời mời gọi của Thiên Chúa là con đường dẫn đến tự do. Điều này chúng ta nên hiểu 
như thế nào? Theo kinh nghiệm sống Đức Tin của anh chị em, anh chị em thấy Thiên Chúa mời gọi 
anh chị em thế nào và dẫn bước anh chị em đến tự do ra sao? 

4) Đọc phần “Lời mời gọi và tặng phẩm”, anh chị em thấy mình đã được Thiên Chúa ban tặng những 
món quà cao quý nào (cần suy tư, cầu nguyện và nhận ra), và Thiên Chúa mời gọi anh chị em điều 
gì qua các tặng phẩm đó? 

5) “Đánh mất chính mình để tìm lại chính mình”. Một luận đề nghịch. Tác giả giải thích luận đề này ra 
sao và anh chị em có trải nghiệm gì về luận đề này? 

Bài tập Chương 1- 3  
(trang 1-63) 

Được gọi để sống 
Tác giả: Jacques Philippe 

 
Tác phẩm này hữu ích cho đời sống thiêng liêng mỗi người, nên mỗi người nên đọc 

và rút ra những điều ích lợi cho bản thân. 
Các câu hỏi chỉ là gợi ý. Không nhất thiết phải trả lời theo câu hỏi, nhưng có thể viết 
theo tâm tình cá nhân, sau khi đọc sách. Nhưng cũng nên giữ theo cấu trúc của sách. 

 
Mỗi nhóm tổng kết các ý tưởng và tâm tình của anh chị em trong nhóm về ba chương 
đầu này của tác phẩm và xin gởi bài làm cho linh mục hướng dẫn trước khi kết thúc 

khoá 3 hoặc gởi từng phần được chia trong 3 tháng. 



Chương 2: ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA, NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO THÀNH 
 

6) Tác giả viết: “Lời gọi căn bản nhất ngỏ cùng chúng ta là một lời mời gọi đến với sự sống. Quà tặng 
đầu tiên Thiên Chúa dành cho chúng ta là quà tặng sự sống, tự nó, quà tặng này đã là một ơn gọi”. 
Xin khai triển tư tưởng trên của tác giả và phối hợp với trải nghiệm sống và suy tư của anh chị em! 
 

7) “Hãy sống! Ta muốn ngươi sống! Đây là tiếng gọi cốt lõi nhất và cũng là tiếng gọi đầu tiên Thiên Chúa 
ngỏ với chúng ta. Khi cuộc sống xem ra quá nghiệt ngã để chịu đựng, chúng ta hãy nắm chặt những 
lời này, sẵn lòng đáp lại tiếng gọi này, hãy sống và đón nhận cuộc sống như chính nó với tất cả gánh 
nặng và buồn phiền của nó”. Bạn hãy nhớ lại một trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống mà bạn đã 
vượt thắng và đọc lại trời với lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa. 
 

8) Tác giả viết “Văn hoá Tây Phương cho rằng, cuộc sống chỉ đáng sống khi người ta giàu có, trẻ trung, 
khoẻ mạnh, thành công trong mọi việc, một chủ thể đầy tiềm năng trên trang bìa một tạp chí thời 
trang nào đó. Thế mà, tật nguyền, già cả và đau khổ đang cướp đi giá trị cuộc sống”. Với lăng kính và 
góc nhìn riêng của bạn, bạn thấy tư tưởng trên của tác giả như thế nào? Bạn có bổ túc gì thêm về 
khuynh hướng sống của văn hoá Tây Phương nhìn về giá trị của cuộc sống? 
 

9) “Tội là khước từ sống”. Chỉ cần đọc tiêu đề này, có thể bạn suy nghĩ và nhận ra được những trải 
nghiệm của bản thân, của anh chị em khác xung quanh bạn. Vâng, khi nào chúng ta đã phạm tội và 
tội cùng hậu quả của nó đã ảnh hướng đến cuộc sống của chúng ta thật là tiêu cực, đến nỗi chúng ta 
không còn thiết sống hay sống đó mà chẳng thấy vui, chẳng thấy an bình thư thái gì cả? 

 
Chương 3: LỜI THIÊN CHÚA, LỜI QUYỀN NĂNG CÓ SỨC KÊU GỌI 
 

10) “Chỉ cần lướt mắt đến cuốn Thánh Kinh, đã đủ cho tôi, để ngay lúc đó, tôi hít lấy hương thơm cuộc 
đời Chúa Giêsu và tôi biết mình phải chạy về đâu” (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu). Lời của thánh nữ 
Tê-rê-sa đã nêu bật giá trị của Lời Chúa như thế nào? Lời Chúa có giá trị gì trong cuộc sống của bạn? 

11) Trong Thánh Vịnh 1 có viết: ”Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân… nhưng vui thú với lề luật 
Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày”. Bạn đọc, học hỏi, cầu nguyện và tập sống Lời Chúa thường 
xuyên như thế nào? Khi nào bạn bắt đầu ý thức Lời Chúa quan trọng trong đời sống Đức Tin của bạn 
và tại sao? 

12) “Suy niệm Thánh Kinh là nền tảng cho bất cứ đời sống cầu nguyện nào của người Kitô hữu đích thực. 
Thiên Chúa nói với chúng ta và gợi lên trong chúng ta một lời đáp trả qua việc suy niệm. Đây là cách 
thức mở đầu của cuộc đối thoại trong cầu nguyện”. Bạn có đồng ý với tư tưởng trên của tác giả không 
và tại sao? 

13) Thánh Vịnh 118 nói, “Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi”. Lời Chúa đã và đang soi bước bạn đi đến 
với Chúa như thế nào? Lời Chúa có giúp bạn trở nên người có khả năng phân định thiêng liêng không 
và cụ thể như thế nào? Hãy nhớ đến một trải nghiệm về việc phân định thiêng liêng dựa trên Lời 
Chúa và viết lại vài hàng! 

14) Trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, Thánh Phao-lô có nói tới một vũ khí cần có: “Gươm của Thần Khí 
ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6, 17). Như thế Lời Chúa là “một vũ khí” quan trọng cho hành trình 
thiêng liêng chiến đấu chống sự dữ và thế lực thần thiêng. Bạn có trải nghiệm gì về điều thánh Phao-
lô nói tới? 

15) Ba nhân đức đối thần Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến là nền tảng cho đời sống Đức Tin. Theo tác giả 



Lời Chúa nuôi dưỡng ba nhân đức đối thần này như thế nào? 
16) Lời Chúa có sức chữa lành và thanh tẩy tâm hồn như thế nào theo tác giả và theo kinh nghiệm cuộc 

sống của bạn? 
17) Lời Chúa giúp chúng ta sống như con cái Thiên Chúa như thế nào, theo suy nghĩ của tác giả? 
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