
Những Câu Hỏi Thường Gặp 

1. Chương trình LinhThao theo chú dẫn 19 của Christian Life Community Hoa Kỳ là gì? 

Linh Thao, nhờ ơn Chúa, cung cấp hướng dẫn, đoạn Thánh Kinh, bài cầu nguyện và chỉ dẫn 

để giúp chúng ta lớn lên trong mối tương quan với Thiên Chúa.  Chương trình này giúp 

người tham dự có một kinh nghiệm Linh Thao Đầy Đủ của Thánh I-Nhã trong khoảng 9 

tháng thay vì 30 ngày tĩnh tâm thinh lặng.  Đây là một uyển chuyển của Linh Thao dựa theo 

chú dẫn thứ 19 của thánh I-Nhã (vì thế cũng được gọi là Linh Thao Đầy Đủ).  Bạn Đường 

Cầu Nguyện sẽ hướng dẫn bạn đi hết chương trình, và bạn sẽ được nối kết với những anh chị 

cùng khoá qua các buổi chia sẻ nhóm nhỏ và các buổi học hỏi.  

 

2.   Vì sao cộng đoàn Chrỉstian Life Community Hoa Kỳ (CLC-USA) tổ chức chương trình 

vào thời điểm này? 

Chương trình này được tổ chức để kỷ niệm 500 năm biến cố hoán cải của thánh I-Nhã.  Đây 

là chủ ý của Christian Life Community Thế Giới (World-CLC) muốn khuyến khích các 

thành viên đào sâu hơn Linh Đạo I-Nhã.    

3.  Chương trình này kéo dài bao lâu? 

Chương trình bắt đầu vào cuối tháng tám 2021 và kết thúc khoảng cuối tháng năm 2022.  

4.  Những điều phải làm khi tham dự chương trình? 

• Mỗi Ngày – Cam kết dành thời gian cầu nguyện (30 phút đến 60 phút) 

• Mỗi Tuần – Gặp riêng với Bạn Đường Cầu Nguyện (45 phút đến 60 phút). 

• Hàng Tháng – Tham dự chia sẻ nhóm nhỏ (60 phút)  

• Hàng Tháng – Tham dự buổi học hỏi về Linh Đạo I-Nhã (60 phút)    

5.  Đây là một chương trình toàn quốc, vậy thao viên được chia vào các nhóm nhỏ như thế 

nào? 

Một nhóm nhỏ gồm khoảng 6 đến 10 thao viên cùng với Bạn Đường Cầu Nguyện của họ.  

Nhóm nhỏ có thể được chia theo ngôn ngữ, múi giờ, địa phương hay theo các đặc nét giống 

nhau.  Mỗi nhóm nhỏ tự sắp xếp ngày và giờ gặp nhau.  Mỗi nhóm sẽ có một Trưởng Nhóm. 

 

6.  Thao viên làm gì trong buổi họp nhóm nhỏ hàng tháng? 

Mỗi thao viên sẽ chia sẻ các kinh nghiệm (ân sủng, khó khăn) đã nhận được trong các buổi 

cầu nguyện riêng trong tháng vừa qua.  

 

7.   Ai sẽ đồng hành với thao viên trong chương trình?  

Mỗi thao viên cần điền mẫu đơn ghi danh trên trang nhà của CLC-USA (http://clc-

usa.org/resources).  Dựa theo các chi tiết cung cấp, thao viên sẽ được sắp xếp với một Bạn 

Đường Cầu Nguyện để đồng hành với thao viên từ khởi đầu cho đến khi thao viên hoàn tất 

khóa Linh Thao.        

  

8.  Phí tổn cho khóa? 

Lệ phí không hoàn trả cho nguyên chương trình là $250.00.  Hạn chót để đóng lệ phí là ngày 

15 tháng tám 2021.  Bạn có thể trả toàn bộ lệ phí vào ngày 15 tháng tám 2021 hay trả góp hai 

lần ($125 trước hay hạn chót vào ngày 15 tháng tám 2021 và $125.00 trước hay hạn chót vào 

ngày 1 tháng mười hai, 2021).  Lệ phí có thể trả trên trang nhà CLC-USA hay viết chi phiếu 
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trả cho CLC-USA.  Trong trường hợp bạn cần được phụ giúp để có thể đóng lệ phí cho khóa, 

xin liên lạc với Trưởng Vùng của anh chị hay BPV ĐH-CLC.         

9.  Chương trình này có đón nhận anh chị em không phải là thành viên CLC?  

Anh chị em sinh hoạt trong CLC được ưu tiên tham dự chương trình.  Các anh chị em không 

trong CLC được tham dự tùy theo có đủ Bạn Đương Cầu Nguyện hay không.  

 

10.  Thao viên làm gì khi nghĩ hè hoặc bị ốm đau?  

Thao viên cần thông báo Bạn Đương Cầu Nguyện của mình để thay đổi ngày giờ cuộc hẹn 

hàng tuần. 

 

11.  Khi có câu hỏi hay thắc mắc khác, cần liên lạc với ai? 

Mời bạn tham dự buổi Đến và Xem (Come & See) để tìm hiểu rõ hơn chương trình này.  

Mời bạn ghé trang nhà https://clc-usa.org/19th-annotation-program-resources để có các 

thông tin cập nhật. Bạn có thể gửi thắc mắc đến 19thclcreview@googlegroups.com. 

   
12.  Khi nào có buổi Đến và Xem (Come & See) và làm sao ghi tên tham dự?  

Để tạo điều kiện cho mọi người có thể tham dự buổi Đến và Xem (Come & See) kéo dài 

khoảng một tiếng được tổ chức vào hai ngày khác nhau như sau: 

• Thứ Năm ngày 27 tháng năm, 2021 lúc 8:30pm EDT, 7:30pm CDT, 5:30pm PDT.   

• Thứ bảy ngày 29 tháng năm, 2021 lúc 12pm EDT, 11am CDT, 9am PDT   

Để ghi tên tham dự buổi Đến và Xem, xin bấm vào: 

https://form.jotform.com/211167661029150 
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