
Những yếu tố và những bước giúp thực hiện một bài viết, 
hay suy nghĩ có cơ cấu về một đề tài „đức tin trong đời thường“ 

 
Lời nhắn: đây chỉ là một vài đúc kết có tính kỹ thuật, giúp xây dựng dàn bài cho một suy nghĩ, suy 
tư hay thực hiện một bài viết, tạm gọi là thần học. Chúng có thể gia giảm tùy đề tài nhưng trong tất 
cả mọi bài viết, cần có các yếu tố: kinh nghiệm, khả năng mô tả, khả năng phân tích, đối thoại với 
Lời Chúa, đưa ra đánh giá cá nhân của mình.  
 
 
00. Hiện tượng: một bận tâm, một quan tâm, một vấn đề còn mơ hồ, một trải nghiệm tức thời, 
v.v.. mà ta chú ý nhưng chưa có thể biết được nội dung rõ ràng và vì thế chưa đánh giá được.  
 
01. Mô tả hiện tượng: ngắn gọn, tránh chen những cách nói mang sắc thái tình cảm vào. 
 
02. Mô tả phản ứng cảm xúc: cảm xúc là một phần không thể thiếu để xây dựng tiến trình trải 
nghiệm, kể cả một vấn đề đức tin. Những nó cần phải có chỗ riêng của nó. Không để lẫn lộn với 
những yếu tố khác.  
 
03. Đối thoại với Lời Chúa: Liên tưởng đến một đề tài hoặc một (hoặc vài) quy chiếu về đức tin. Có 
thể là Tin Mừng, Giáo Lý hay một kinh nghiệm thiêng liêng của các thánh nhân.  
 
04. Đặt vấn đề: Đúc kết thành một câu hỏi hay vấn đề cơ bản, không cần quá chi tiết.  
 
05. Phân tích vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ: Phân tích câu hỏi hay vấn đề này thành nhiều 
vấn đề nhỏ khác.  
 
06. Đánh giá các vấn đề nhỏ:  Mỗi vấn đề nhỏ có thể biến thành những phân tích nhỏ khác: giữa 
thuận lợi và bất lợi, nguyên nhân và hệ quả, v.v… Trong các vấn đề nhỏ ấy, vẫn đeo bám tương 
tác với quy chiếu đức tin đã sử dụng ở mục 03.  
 
07. Tổng hợp vấn đề: Sau khi phân tích các vấn đề nhỏ, tổng kết lại về câu hỏi cơ bản với phần đã 
được phân tích. Lúc này ta sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Nhất là sự liên quan với nhau giữa các vấn đề 
nhỏ ấy.  
 
08. Đọc từ ánh sáng Đức Ki-tô: Đánh giá lại vấn đề hoặc câu hỏi cơ bản ấy từ khía cạnh đức tin, 
đặc biệt là từ kinh nghiệm của Đức Giê-su Ki-tô.  
 
09. Ý kiến cá nhân: Củng cố một lần nữa bằng phát biểu cá nhân, nhận xét riêng của mình, từ địa 
vị hoặc hoàn cảnh của mình 
 
10. Kết luận: Tóm lại đề tài một lần nữa, nhất là nhắc lại ý chính mà mình đã nêu, tức mục 4 và 8.  
 
 


