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PHẦN THỨ I : TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 
 

Bài 1: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT 
 

- Lời Chúa: St 1, 1 

- Ý Chính:  Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài đã dựng nên muôn loài muôn vật. 

- Giáo cụ trực quan: bức tranh: Thiên Chúa Tạo dựng               
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
   Lạy Chúa Thánh thần, xin soi lòng mở trí mỗi người chúng con, để trong bài học giáo 

lý hôm nay, chúng con thêm hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng quyền năng đã tạo tác nên con 
cùng muôn tạo vật khác. 

* Đọc kinh Cúi Xin Chúa Sáng Soi 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 
Ai muốn biết các thành tựu mới nhất trong lãnh vực khoa học kỹ thuật thì chắc chắn 

không thể bỏ qua mục “thông tin, văn hóa, khoa học, kỹ thuật” trên truyền hình. Trong 
mục này những khám phá mới nhất về lãnh vực được trình chiếu cho khán giả. Có rất nhiều 
điều làm cho chúng ta ngạc nhiên khi biết được những khám phá mới của các nhà khoa 
học, trong những lĩnh vực nhỏ nhất mà mắt thường của con người không thể thấy được 
như virút, vi trùng... của đủ mọi loại bệnh nguy hiểm, cho đến vũ trụ bao la, những hành 
tinh ở cách xa trái đất như mặt trăng, mặt trời, sao hoả... cả những hiện tượng như động 
đất, núi lửa nữa.... 

Khi suy nghĩ về những thành tựu mà con người đã đạt được trong khoảng thời gian hàng 
ngàn năm qua, chúng ta không thể không ngừng ngưỡng mộ, thán phục khả năng đặc biệt, 
phong phú của con người. 

Tuy nhiên tất cả những gì con người tìm tòi, khám phá ra thì đó cũng chỉ là những gì đã 
có sẵn trong vũ trụ và nếu con người có thể tạo ra được bất cứ điều gì mới thì cũng phải 
dựa vào những thứ đã có sẵn. Chỉ có mình Thiên Chúa mới là Đấng sáng tạo đúng nghĩa, 
Ngài đã sáng tạo ra vạn vật hoàn vũ từ hư vô như trong câu chuyện Kinh Thánh sau đây : 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : St 1,1-2, 4a 
Bài trích sách Sáng Thế 
Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng 

tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán 
: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên 
Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán : "Phải có 
một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." Thiên Chúa làm ra cái vòm đó 
và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm 
đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ hai. 

Thiên Chúa phán : "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có 
như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế 
là tốt đẹp. 



Thiên Chúa phán : "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên 
mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. Đất trổ sinh 
thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo 
loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ 
ba. 

Thiên Chúa phán : "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, 
để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời 
để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn : vầng sáng 
lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm ; Người cũng làm ra 
các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều 
khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ tư. 

Thiên Chúa phán : "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim 
phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, 
cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ 
theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng : "Hãy 
sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển ; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 
Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ năm. 

 Thiên Chúa phán : "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại : gia súc, loài bò sát và 
dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ 
theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 

 Thiên Chúa phán : "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như 
chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và 
mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên 
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có 
nam có nữ. 

 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : "Hãy sinh sôi nảy nở 
thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và 
mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán : "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ 
mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương 
thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh 
khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." Thiên 
Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp ! Qua một buổi chiều và một buổi 
sáng : đó là ngày thứ sáu. 

Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn 
thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên 
Chúa nghỉ ngơi. 

Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã 
nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng 
tạo. 

Đó là Lời Chúa. 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
Những chương đầu của sách Sáng Thế không bao giờ nhằm dạy những bài học 

khoa học, song tác giả chỉ mượn những kiến thức bình dân và phổ thông thời bấy 



giờ để dạy một bài học tôn giáo. Như vậy, tác giả không muốn nói thế giới, vũ trụ 
và con người được tạo dựng như thế nào, nhưng điều tác giả quan tâm là thế giới và 
con người từ đâu đến, và sẽ đi về đâu? 

Sách Sáng thế kể, theo cái nhìn đức tin, về nguồn gốc vũ tru và việc Thiên Chúa bắt đầu 
hoạt động giữa loài người. Vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng và bắt đầu trong thời 
gian (St 1,1), chứ không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người sáng tạo mọi sự tư hư vô, Thiên 
Chúa phán một lời, vạn vật liền hiện hữu. Sách Sáng thế có hai bản văn tường thuật công 
cuộc tạo dựng của Thiên Chúa : 

- Bản I (St 1,1-2,4a) : Thiên Chúa sáng tạo vu trụ. (bản văn Tư Tế xuất hiện 500 năm 
trước Chúa Giê-su) (P = Presbyter = Tư tế) (được viết trong môi trường tư tế tại Gi-sa-
ru-sa-lem 

- Bản II (St 2,4b-25) : Thiên Chúa tạo dựng con người. (Bản văn Ja-vit, gọi Thiên Chúa 
Gia-vê, xuất hiện khoảng 1000 năm trước Chúa Giêsu) (Ja-vit) (J): (yahviste) 

1. Vũ trụ  
Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trong một tuần lễ : Thiên Chúa làm việc trong sáu ngày và 

nghỉ ngày thứ bảy (Sabát). Trong sáu ngày làm việc, Thiên Chúa sáng tạo mọi sự theo một 
chương trình, theo trình tự có liên quan với nhau : đặt nền phân tích và trang trí. 

 

Ngày CÔNG TRÌNH PHÂN 
TÁCH 

Ngày CÔNG TRÌNH TRANG TRÍ 

I Sáng / Tối  IV Mặt trời, trăng, sao... 

II Nước trên / Nước 
dưới 

V      Chim / cá 

III Biển / Đất - Cây cối VI Sinh vật - Con người 

Bản văn mang tính cách tôn giáo, tác giả dùng một câu chuyện dụ ngôn nhằm vào ý nghĩa 
giáo lý hơn là khoa học. Đây là bài giáo huấn về Thiên Chúa, về vạn vật và con người. 

- Về Thiên Chúa: 
. Một Thiên Chúa duy nhất là chân lý căn bản của Cựu Ước. 
. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ từ không thành có. Thiên Chúa là Đấng Tạo thành duy 

nhất. 
. Thiên Chúa sáng tạo và làm chủ muôn loài, Người xếp đặt mọi sự theo một trật tự tốt 

đẹp và Người gìn giữ chúng. 

- Về vạn vật: 
. Muôn loài trong vũ trụ đều do Thiên Chúa tạo thành và đều tốt đẹp. 
. Vạn vật được dựng nên theo trình tự : có trước, có sau. 
. Con người phải dành một ngày trong tuần cho Thiên Chúa (ngày Sabát). 

- Về con người : 

. Con người cao trọng nhất trong vũ trụ vì Thiên Chúa yêu thương họ. 



. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa (có sự sống của TC, có trí khôn, tự do, tình 
yêu...), được Thiên Chúa cho làm chủ vũ trụ. 

. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ và Người chúc lành cho họ sinh sản 
đầy mặt đất. 

V. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
A. TỪ NHỮNG BÀI KHOA HỌC 
Các ngành khoa học tự nhiên tạo dịp cho ta suy nghĩ nhiều về công trình sáng tạo của 

Thiên Chúa. Khoa học giúp chúng ta thấy được sự vĩ đại của vạn vật hoàn vũ và dẫn chúng 
ta đến Đấng sáng tạo ra chúng ta là Thiên Chúa toàn năng. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

B. ĐẾN ĐOẠN MỞ ĐẦU BỘ KINH THÁNH 
Đoạn văn mở đầu Sách Sáng Thế thật sinh động và giàu hình ảnh. Tác giả miêu tả cho ta 

thấy cảnh lạnh lẽo hoang vu của địa cầu. Khi chưa có bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa. Rồi 
bất chợt địa cầu này trở nên sống động, tốt tươi, đầy sức sống sau những lời phán của Thiên 
Chúa “Hãy có” thì mọi sự đều có từ các tinh tú lớn nhỏ, thảo mộc xanh tươi cho đến chim 
chóc, muông thú không thiếu thứ gì. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
….. 

C. ĐÁP LẠI TÌNH YÊU 
Như Thánh Tôma Aquinô đã nói “Tình yêu là chìa khóa đã mở bàn tay của Thiên Chúa để 

tạo thành vạn vật”. Thiên Chúa đã tạo ra vũ trụ vạn vật này chỉ vì yêu thương con người và 
muốn cho con người được tham gia vào vinh quang của Ngài. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…. 

V- CẦU NGUYỆN. 
Lạy Chúa là Cha toàn năng. Chúng con tin rằng : vạn vật hoàn vũ là do tay Chúa tạo nên. 

Chúng con xin tạ ơn Cha vì đã dựng nên chúng con cho chúng con được hưởng dùng tất 
cả những gì Cha đã tạo nên. Xin cho chúng con mỗi khi ngắm nhìn vẻ đẹp của vũ trụ, thì 
đừng quên ca tụng lòng nhân ái bao la của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô 
Chúa chúng con. Amen. 

 
----- o O o ------- 

 



 
 
 

 Bài 2: THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI 
 

I- CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ. 
Các anh chị học viên chuẩn bị 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 
Sinh ra làm người có lẽ nhiều lần chúng ta tự hỏi con người từ đâu đến, sống để làm gì 

và rồi đi về đâu? 
Đây cũng là điều mà các khoa học gia, các nhà bác học đã biết bao công sức, để tìm hiểu, 

nghiên cứu. 
Đã có một thời người ta cảm thấy hoang mang lo lắng khi thuyết tiến hoá của nhà bác 

học Darwin ra đời. Thuyết này cho rằng loài người tiến hoá lên từ một loài vượn người. Giáo 
Hội không phủ nhận nhưng lưu ý : nếu loài người là do một loài vượn tiến hoá lên thì cũng 
phải có sự can thiệp của Thiên Chúa. 

Công trình nghiên cứu của Linh Mục Teilhard de Chardin cho ta thấy rõ hơn về sự tiến 
hoá này. 

Linh mục Teilhard de Chardin sinh năm 1881 mất năm 1955. Ngài là một linh mục dòng 
Tên đồng thời cũng là nhà chuyên môn về địa chất học và cổ sinh vật học người Pháp. 
Trước thời ông người ta đã tìm được những dấu vết hoá thạch (sinh vật chôn vùi hoá đá) 
thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Khi đem những hoá thạch này xếp theo thứ tự thời gian, 
người ta thấy có sự tiến bộ trước sau, từ vượn tới người. Thế nhưng giữa con vượn tiến 
hoá nhất và con người sơ khai nhất, khoảng cách quá xa không cho phép người ta nói rằng 
chuỗi tiến hoá ấy liên tục. Cha Teilhard de Chardin đã đào được ở Trung Quốc một bằng 
chứng có thể nối liền chuỗi tiến hoá ấy. Đó là hoá thạch về người cổ xưa nhất được đặt tên 
là Sinanthrope (Trung Hoa nhân, người Trung Hoa). Cha đã chứng minh được rằng sinh 
vật ấy bề ngoài rất giống vượn nhưng không phải là vượn mà đã thật sự là người. Sinh vậy 
ấy đã biết đốt lửa và biết đẽo đá làm công cụ, nghĩa là nó biết suy nghĩ, và đã có tính người. 
Đó là bằng chứng giúp nối liền vòng tiến hoá mà trước cha Teilhard người ta không chúng 
minh được. 

Vừa là nhà khoa học vừa là nhà thần học Teilhard đã cống hiến cho chúng ta một cái nhìn 
hoà hợp giữa đức tin và khoa học. Theo cha luật tiến hoá không không phải chỉ chi phối 
sinh vật như Darwin trình bày, nhưng còn chi phối những các sinh vật không có sự sống, 



và vượt trái đất, luật ấy chi phồi toàn thể vũ trụ. Từ khi con người xuất hiện dòng tiến hoá 
của vũ trụ có một hướng mới để đi xa hơn. 

Nhờ biết suy nghĩ, loài người tách khỏi loài vật, nhờ biết làm việc có phương pháp loài 
người dần dần thay đổi hẳn bộ mặt trái đất. Thế nhưng sự tiến hoá của con người không 
dừng lại nơi trái đất và vũ trụ hữu hình mà còn tiến vào thế giới vô hình của Thiên Chúa. 
Như thế cuộc tiến hoá được hướng dẫn bởi Thiên Chúa, nó bắt đầu từ Thiên Chúa và hướng 
đến mục đích cuối cùng là Thiên Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : St 2, 4b- 7 
Bài trích sách Sáng Thế 
   Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào 

trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa 
cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ 
đất trào lên và tưới khắp mặt đất. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con 
người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 

Đó là Lời Chúa. 
 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA. 
 Khi đọc chương đầu của sách Sáng Thế nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ ta thường 

thấy có các cụm từ được lặp đi lặp lại như : “Thiên Chúa phán”, “ Hãy có” - “ và đã xảy 
ra như vậy”. 

Còn trong bài đọc chúng ta vừa nghe, thì việc tạo dựng con người dường như tỉ mỉ hơn, 
quan trọng hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem: 

Thảo luận: 
1. Nhân vật chính : “ con người” 
2. Từ ngữ chính : “ thổi sinh khí..” 
3. Câu tóm ý : Thiên Chúa lấy bùn đất nặn thành một hình người. Ngài thổi sinh khi vào 

lỗ mũi nó và con người trở thành một loài có sự sống” ( câu 7 ) 
A. HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA. 
Như tựa đề bài học đã viết: “Con người là hình ảnh Thiên Chúa”, đấy là điều hết sức 

quan trọng, nó cho thấy mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa thật gần gũi. 
Chính sự sống Thiên Chúa nơi con người khiến con người cao cả hơn mọi loài trên trái 

đất. Ngài ban cho con người có linh hồn bất tử, có trí tuệ vượt hơn loài vật, có trái tim biết 
yêu thương đến vô hạn, có khả năng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 

B. ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN CHÚA VÀ ANH EM. 
Vì yêu thương Thiên Chúa đã dựng nên con người. Ngài luôn gần gũi với chúng ta như 

là một người bạn thân và còn hơn thế, qua Chúa Giêsu Thiên Chúa nhận chúng ta làm con 
của Ngài. Những gì ta cần, ta ước muốn, Ngài đã biết rõ. Ngài sẵn lòng ban cho ta mọi 



điều tốt lành vì Ngài là Đấng toàn năng và đầy yêu thương. Bởi đó, chúng ta phải tin 
vào Thiên Chúa và năng chạy đến với Ngài để ngợi khen, cảm tạ và trò chuyện cách thân 
tình. 

Tuy nhiên chỉ đối thoại với Thiên Chúa không thì chưa đủ, mà còn phải biết trao đổi, 
thông cảm với anh em, vì con người đã được Thiên Chúa đặt trong mình bản tính xã hội, 
sống với người khác làm thành quốc gia, xã hội đó là mối tương quan giữa người với người 
trong cuộc sống. Tương quan này giúp ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…. 

C. LÀM CHỦ BẢN THÂN VÀ MỌI SỰ THIÊN CHÚA TRAO PHÓ. 

  Thiên Chúa đã ban cho con người toàn quyền cai quản trái đất, ban cho con người có 
sự hiểu biết, nhờ đó quyền làm chủ của con người trong Thiên nhiên ngày mở rộng. Điều 
quan trọng là con người biết làm chủ bản thân mình để sống đúng với phẩm giá cao quý 
đã tặng ban. 

Học viên ghi nhớ giáo lý: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…. 

V. CẦU NGUYỆN. 
Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng con. Tình yêu của Cha hằng tuôn đổ chan chứa 

trên chúng con. Xin cho chúng con một trái tim rộng mở và một tấm lòng bao dung, để 
chúng con sống cho tình yêu của Cha và để chúng con yêu cuộc sống của mỗi người. 

Xin cho từng khoảnh khắc chúng con sống là yêu thương, là chia sẻ, là cảm thông và tha 
thứ. Để cuộc sống của chúng con sẽ là một lời giới thiệu chân thật cho thế giới về Cha của 
chúng con là một Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa tình yêu. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen 
VI. SINH HOẠT. 
VII. SỐNG LỜI CHÚA. 
* Bài học: Giúp ta cảm nhận hơn về tình thương của Thiên Chúa và sự cao cả của ơn gọi 

làm người trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. 
* Quyết tâm : Là con Thiên Chúa sống yêu thương như Ngài. Hy sinh làm một việc tốt 

để vui lòng người khác. 
VIII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC. 
  Lạy Chúa, giờ học đã trôi qua, với ơn Chúa giúp chúng con nhận ra sự hiện hữu chúng 

con có là xuất phát từ Cha. Xin cho chúng con biết sống yêu thương tích cực để tạ ơn Cha 
và làm vinh danh Cha. 

----- o O o ------- 



 
BÀI 3: CON NGƯỜI SA NGÃ  

Lời Chúa: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi cứ làm” 
(Rm 7,15) 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ. 
Học viên tự chuẩn bị các lời nguyện đầu giờ. 
II.  DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Kể chuyện: Kể lại một cách sinh động câu truyện A-đam và E-và sa ngã, không vâng 
lời Thiên Chúa dựa vào chương 3 sách Sáng Thế. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Rm 7,15-20. 
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Rôma  
Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu : vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều 

tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề 
Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, 
nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác 
thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi 
muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều 
tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. 

Đó là Lời Chúa. 
IV. DẪN GIẢI NỘI DUNG GIÁO LÝ 

Tại sao ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm sâu sắc sự giằng co sâu xé trong nội tâm của 
mình như điều mà thánh Phaolô vừa diễn tả ? 

Kitô giáo trả lời: chính do tội nguyên tổ mà sự ác đã xâm nhập thế giới và làm cho con 
người dễ nghiêng chiều về sự tội qua trình thuật về sa ngã :  

St 3,1.4-7.11-15 : Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức 
Chúa là Thiên Chúa đã làm ra…Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng 
Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như 
những vị thần biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì 
đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa 
cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy 
mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.  

Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi 
đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?" Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho 
ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." 

Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn." 
Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, 

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ 
cắn vào gót nó." 



1. Thiên Chúa tạo dựng con người có tự do và trí thông minh. 
Chính khả năng đó khiến con người có thể tuân phục hoặc chống đối Thiên Chúa. Tuân 

phục bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và bất tuân khi không muốn lệ thuộc 
vào Chúa. Khi con người tự ý rời bỏ Thiên Chúa tốt lành thì đương nhiên phải nhận lãnh 
hậu quả xấu là tội. Không tiếp nhận ánh sáng thì đương nhiên ở trong bóng tối, chứ bóng 
tối không hiện hữu độc lập giống như ánh sáng. 

2. Tội lỗi đã xuất hiện ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại. 
Chúng ta không thể xác định chi tiết tội nguyên thủy là gì, mà cũng không cần thiết, chỉ 

biết con người phạm tội bằng cách phản nghịch ý muốn của Thiên Chúa khi : 
- Con người không chấp nhận thân phận thụ tạo của mình. 
- Con người muốn trở thành Thiên Chúa bằng sức riêng mình. 
- Con người theo sở thích riêng của mình, lấy mình làm mẫu mực tối cao, làm thước 

đo chân lý. 
* Tóm lại, tội nguyên tổ chính là con người muốn tự mình định đoạt về điều lành và điều 

dữ mà không cần lệ thuộc Thiên Chúa. Nói cách khác, bản chất của nguyên tội là muốn 
sống mà bất cần đến Chúa. 

3. Nguồn gốc của tội lỗi : 
Tội không nằm trong vật chất, không nằm trong nguồn gốc vũ trụ, song nằm ngay trong 

ý thức nội tâm của con người. 
Có thể nói khi Thiên Chúa tạo dựng con người có tự do và trí thông minh là Thiên Chúa 

đã liều mình chấp nhận sự tôn thờ hay phản bội của con người, và do đó, nguồn gốc của 
sự dữ ở ngay trong ý thức tự do trách nhiệm của con người, chứ không nằm trong nguồn 
gốc vũ trụ. Nguồn gốc của tội là thái độ tinh thần khi con người dối trá, bất trung, lừa đảo... 

Thánh Kinh cho thấy tội chính là ma quỉ (Satan, thụ tạo vô hình) nhưng ma quỷ nguyên 
thủy cũng là thụ tạo (con rắn) của Thiên Chúa, không ngang hàng với Thiên Chúa, cũng 
do bất trung mà chống đối Thiên Chúa và lôi kéo con người theo mình. Vì thế, tội lỗi cũng 
là do con người nghe theo lời xúi giục của ma quỷ. 

“Không có bất cứ sự xấu nào của tội lỗi mà lại do ý muốn của Thiên Chúa ; nếu không, 
tội lỗi xấu xa sẽ không còn đáng trách nữa vì nó sẽ viện dẫn Thiên Chúa như là người tạo 
ra và là tác giả. Nhưng sự dữ phát sinh từ bên trong, nó hình thành do hiệu quả của ý muốn 
chúng ta mỗi khi linh hồn lìa xa sự thiện. Ánh sáng biến mất dần dần thì cũng kéo theo 
bóng tối vì bóng tối không hiện hữu trước ánh sáng” (Giáo phụ Grégoire de Nysse). 

Về vấn đề này, Hội Thánh dạy: ma quỉ là loài thiêng liêng, đã được dựng nên tốt lành 
nhưng đã phạm tội vì tự do của nó và đã lôi cuốn con người phạm tội (Công đồng La-tran 
IV 1215). Hình ảnh con rắn cám dỗ là một sức đẩy từ bên ngoài, nhưng con người vẫn có 
thể thắng vượt tội lỗi. Sa ngã như một tấm gương đã vỡ nhưng vẫn phản chiếu vinh quang 
Thiên Chúa, song lại dễ bị bóp méo. Bản tính con người đã bị tổn thương bởi tội lỗi nên 
dễ bị nghiêng chiều về điều xấu. 

4. Hậu quả của tội nguyên tổ. 
  - Tội lỗi làm mất tình nghĩa với Thiên Chúa, gây xáo trộn nơi bản thân, và làm mất sự 

hoà hợp với người khác, con người đổ lỗi cho nhau, nghi ngờ nhau, giết nhau. 



 - Tội lỗi làm mất sự hòa hợp với thiên nhiên (vạn vật trở nên gai góc, lao khổ đối với 
con người) và hậu quả nặng nề là cái chết. Thực ra cái chết gắn liền với thân phận thụ tạo 
của con người theo bản tính, bởi vì không ai tự mình mà có nên sẽ chẳng tồn tại mãi mãi 
và sẽ có lúc tiêu tan. Bất tử chỉ là hồng ân được ban thêm cho nguyên tổ khi chưa sa ngã, 
còn sau sa ngã đã bị rút lại. 

 - Tội nguyên tổ đã đưa tất cả loài người vào tình trạng thất sủng, mất ơn nghĩa của Thiên 
Chúa khi chống lại Người. Chính vì sự liên đới này mà tội nguyên tổ truyền lại cho con 
cháu. 
 

Phải chăng tội nguyên tổ là tội di truyền? 
Di truyền là tiếp nhận từ tổ tiên và không cưỡng lại được, còn tội là hành vi cá nhân, có thể 

chống cưỡng. Và như thế, nếu là di truyền thì không có tội, và nếu là tội thì không do di truyền. 
Thực ra, chúng ta chỉ có thể hiểu được tội di truyền trong sự liên đới tập thể. Một khi sợi 

dây liên đới bị nhiễm trùng thì không ai thoát khỏi vết viêm nhiễm ấy. Dù trẻ em vô tội 
nhưng cũng bị ràng buộc với người lớn, và tội mang tính tập thể là như vậy. 

5. Đau khổ cũng là một mầu nhiệm. 
Tại sao con người phải đau khổ ? Nếu có một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện thì tại 

sao sự dữ lại tung hoành trong thế giới như thể vào chỗ không Thiên Chúa vậy? 
a) Thái độ phản kháng: 
Đối diện với đau khổ, có người nổi loạn, có người cam chịu và cũng có người buông xuôi 

thất vọng. Một số các triết thuyết qui trách đau khổ cho một sức mạnh ở bên ngoài con 
người, con người không phải là tác nhân gây đau khổ, thế nên con người cũng không phải 
chịu trách nhiệm về đau khổ và tội lỗi nữa. Và như vậy, cứ tự do thác loạn và sa đoạ mà 
không phải e dè sợ sệt. 

b) Thái độ đón nhận: 
Mạc khải Kitô giáo cho biết đau khổ cũng là mầu nhiệm như chính con người. Thiên 

Chúa tạo dựng và ban cho con người có tự do và trí thông minh, nghĩa là con người có khả 
năng suy nghĩ, lựa chọn và đáp trả. Trong câu chuyện nguyên tổ sa ngã có sự xúi giục của 
ma quỉ nhưng tác giả Thánh Kinh không dám gọi đích danh là ma quỉ (Satan) mà chỉ bảo 
là con rắn xảo quyệt. Sở dĩ như vậy là vì tác giả sợ người ta đặt ma quỉ ngang hàng với 
Thiên Chúa như là hai nguyên lý song song : Thiện và Ác. 

Trước khi sa ngã, sự dữ đã có đó, nhưng ma quỉ tự nó không phải là kẻ ngang hàng với 
Thiên Chúa, và nó cũng không hẳn là nguồn gốc của đau khổ loài người. 

Điều Thánh Kinh muốn nói với chúng ta qua trình thuật sa ngã của nguyên tổ chính là con 
người đã phạm tội, đã phản bội Thiên Chúa, tự gây đau khổ cho mình và cho người khác, và 
con người phải gánh chịu hậu quả trách nhiệm trước mặt Chúa 

c) Rút tỉa điều lành: 
Chúng ta cũng không được đồng hóa đau khổ với tội lỗi, chúng có liên hệ với nhau nhưng 

lại khác biệt nhau hoàn toàn. Dưới cái nhìn Kitô giáo, tội lỗi là cái ta cần phải đoạn tuyệt, 
còn đau khổ có thể là con đường dẫn tới Thiên Chúa. 

Mặt khác, Kitô giáo cũng không bao giờ chủ trương đi tìm kiếm hay gây ra đau khổ, và 
cũng không bao giờ khẳng định đau khổ, cũng như tội lỗi, phát xuất từ Thiên Chúa. Cái 



chết nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá là một nỗi đớn đau tột cùng mà chắc chắn 
Thiên Chúa không bao giờ là tác giả. Thế nhưng, quyền năng Thiên Chúa lại được tỏ lộ 
khi Người biến tội ác và đau khổ thành nguồn ơn cứu độ cho chúng ta qua việc Người chấp 
nhận ở lại đến cùng trên cây thập giá để cảm thông với nỗi khổ đau của chúng ta. 

6. Lời hứa ban ơn cứu độ. 
Bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu, cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn 

nâng con người lên, vẫn luôn sáng kiến tìm cách cứu độ con người, qua kiểu nói: “dòng 
giống người đàn bà sẽ đạp giập đầu con rắn”. 

Ngày xưa, nguyên tổ muốn tự mình trở thành Thiên Chúa, còn nay nhờ Chúa Giêsu Kitô, 
chúng ta trở thành Thiên Chúa. Điều ấy có nghĩa là con người không thể trở nên thánh 
thiện mà không tùy thuộc vào Thiên Chúa. Con người chỉ có thể trở nên giống Thiên Chúa 
nhờ Đức Giêsu Kitô, nghĩa là nhờ ơn cứu độ mà Con Thiên Chúa mang đến cho con người. 
Trở thành Thiên Chúa có nghĩa là được làm con Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống 
đời đời của Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc Nước Trời. 

Như thế, dưới một góc cạnh nào đó thì tội lỗi cũng là một hồng phúc, một cơ may để 
nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết rõ nguyên do 
và hậu quả tội nguyên tổ là gì, nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là tội lỗi đã được 
tha và đã bị huỷ diệt trong Đức Giêsu Kitô. 

 

V. CẦU NGUYỆN : 
Lạy Chúa, con ý thức mình thật yếu đuối, và cám dỗ thì tinh vi; xin Chúa ban cho con 

sức mạnh lướt thắng cám dỗ để sống đẹp lòng Chúa và mang lại hạnh phúc cho mọi người. 
* Đọc kinh : Tôi thú nhận. 
VI. QUYẾT TÂM  
Cám dỗ có muôn ngàn cách thế tinh vi, tôi phải chống trả quyết liệt ngay từ đầu để khỏi 

sa chước cám dỗ. 
VII. PHẦN BÀI HỌC  

Câu 1. Tội do đâu mà có ? 
   Tội là do con người bị cám dỗ sử dụng sự tự do không theo ý muốn tốt đẹp của Thiên 

Chúa. 
 
Câu 2. Tội nguyên tổ là gì ? 
   Tội nguyên tổ là tội của con người ngay từ ban đầu đã chống lại Thiên Chúa, và truyền 

lại cho con cháu khuynh hướng nghiêng chiều về điều xấu. 
Câu 3. Đau khổ và tội lỗi khác nhau thế nào ? 
   Đau khổ và tội lỗi có liên hệ với nhau nhưng lại khác biệt. Tội lỗi là cái ta cần phải 

đoạn tuyệt, còn đau khổ gắn liền với thân phận con người và có thể là con đường dẫn tới 
chân lý là Thiên Chúa. 

Câu 4. Thiên Chúa có thái độ nào khi nguyên tổ phạm tội ? 
   Thiên Chúa đã nghiêm phạt con người, nhưng vẫn một lòng xót thương và hứa ban 

Đấng cứu độ. 
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BÀI 4 : TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊSU KITÔ 
                             CON MỘT THIÊN CHÚA  
 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ. 
Lạy Chúa, chúng con xin bắt đầu giờ học giáo lý hôm nay trong tình thương và ý muốn 

của Chúa. 
Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với mỗi người chúng con, để giúp chúng con hiểu biết và 

sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. 
* Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 
Một người vô thần đứng giữa chợ nói xúc phạm vô lễ với Chúa, dám thách Chúa chứng 

minh quyền uy của Ngài bằng cách quật ngã anh trong vòng 5 phút. Năm phút trôi qua 
nhanh chóng, người ấy ngạo mạn tự đắc, nói với đám đông : “Tôi đã nói gì với các bạn?” 
Một bà già đứng bên cạnh hỏi anh: “Anh bạn, anh có con không?” Anh ngạc nhiên hỏi lại: 
“Bà hỏi để làm gì?” Bà già mới nói: “ Nếu đứa con bạn đưa cho bạn một con dao và nói: 
Ba giết con đi, bạn có giết không?”, “Không, bà ạ, vì tôi thương con tôi lắm”. Bà già tiếp 
lời: “Chúa cũng thế, Chúa đã không phạt bạn chết ngay, vì Ngài yêu mến bạn quá nhiều”. 

Vâng, vì yêu thương nhân loại vô cùng nên cho dù con người tội lỗi, Chúa đã không khai 
trừ nhưng đã ban cho nhân loại chính Con Một yêu dấu của Ngài để cứu độ nhân loại 
như những lời trong thư gửi tín hữu Ga-lát chúng ta sẽ lắng nghe giờ đây. 

Mời các học viên đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. 
 
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Gl 4, 4-7  
Lời Chúa gửi tín hữu Galát          



Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người 
đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận 
được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của 
Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : "Áp-ba, Cha ơi !" Vậy anh em không 
còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên 
Chúa. 

Đó là Lời Chúa. 
(Thinh lặng giây lát) 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA. 
1. Dẫn giải đoạn Kinh thánh vừa công bố 
Khoảng 700 năm trước Chúa Giáng sinh, Tiên tri Isaia đã loan báo : “Này đây, một trinh 

nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel” ( Is 7,14 ). Và rồi, khi đến 
giờ đã định, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là chính Đức Giêsu Kitô đến thế gian, 
sinh làm con một người phụ nữ, để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và được gọi 
Thiên Chúa là Cha. Như trong đoạn thư của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ga-lát chúng ta 
vừa lắng nghe. 

2. Các học viên thảo luận 
Đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe là một câu chuyện kể 
a, Đoạn văn nói tới những nhân vật nào ? 
- Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu, người phụ nữ, anh em. 
 - Nhân vật chính : Thiên Chúa Cha 
b, Câu tóm ý : câu 4, 5 
c, Đặt tựa đề ngắn : Chương trình cứu độ của Thiên Chúa 
3. Bài học giáo lý 
3.1. Con thưa vâng và Mẹ cũng thưa vâng 
Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa Cha đã sai chính Con Một yêu dấu của Người đến 

trong trần gian. Không như Ađam xưa, Đức Giêsu Kitô hoàn toàn phó mặc cho ý Chúa 
Cha. Nói về giây phút đầu đời của Chúa Cứu Thế, thư gửi tín hữu Do thái đã viết : “Khi 
vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con 
một thân thể…Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,5-7). 

Trái ngược với Ađam: là con người nhưng muốn bằng Thiên Chúa. Còn Đức Giêsu Kitô: 
là Thiên Chúa nhưng lại khiêm nhường nhập thể làm người, phó mình cho chương trình 
của Chúa Cha: “Đức Giêsu kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy 
trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy 
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7 ). 

Tuy nhiên, để điều ấy được thực hiện, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Ngài một 
người Mẹ xứng đáng nhất, tuyệt vời nhất, đó là Đức Trinh nữ Maria (Mt 1,18-23). Ngược 
với sự bất tuân của E-và xưa, Đức Maria đã thay lời cho cả nhân loại thưa lên hai tiếng 
“Xin vâng” để đáp lại tình yêu Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời 
Thiên thần truyền” ( Lc 1, 38 ) 



* Tóm ý : Khi tới thời gian đã định, Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế. Vâng ý Cha, 
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. 

Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã đáp lại với lời “Xin vâng”. 
3.2. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria. 
- Thiên Chúa đã cho Con của Ngài nhập thể cách nào ? 
Ngay sau lời thưa “Xin vâng” của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã tạo nên hình hài 

Chúa Giêsu trong lòng Bà, và Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể đã được thực hiện như lời 
Kinh thánh đã chép: “Và Ngôi lời đã trở thành nhục thể”. 

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ( Lc 1,35 ), được chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời 
(Kinh Tin kính). Chính vì thế, Thiên Chúa không có người cha trần thế là cha mà chỉ có 
mình Thiên Chúa là Cha. 

Việc sinh hạ đồng trinh của Đức Maria muốn nói rằng: chúa Giêsu vừa là người thật vì 
được sinh ra bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật vì Ngài chỉ có một mình Thiên 
Chúa là Cha. 

Để quả quyết Đấng mà Đức Maria cưu mang và sinh ra thật sự là thiên Chúa, là Con Một 
của Chúa Cha, và là Ngôi Hai xuống thế làm người, năm 431, Hội thánh đã họp Công đồng 
Ephêsô và long trọng tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. 

Để Đức Maria xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ luôn 
tinh tuyền, nghĩa là được khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông, và ơn trọn đời đồng trinh, ngay 
cả khi sinh Chúa Giêsu. (Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội) 

* Tóm ý : Do quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã mang thai và sinh ra Chúa 
Giêsu mà vẫn đồng trinh. Điều đó cho thấy Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa như Chúa Cha, 
vừa là người thật như chúng ta. Vì sinh Con Thiên Chúa làm người nên Đức Maria được 
gọi là Mẹ Thiên Chúa. 

3.3. Chúa muốn con làm gì ? 
Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con…(Gl 4, 7) 
Người nô lệ là người không làm chủ mình, nhưng bị điều khiển bởi một ai đó ở bên ngoài. 

“Một ai đó” cũng có thể ở ngay chính trong mỗi người : những đam mê, thói hư tật xấu… 
Con Thiên Chúa xuống thế làm người, trút bỏ mọi vinh quang, mang thân nô lệ chính là 

để giải phóng con người chúng ta khỏi mọi thứ nô lệ, cho chúng ta trở nên những người 
con tự do của Thiên Chúa. Và có khả năng thốt lên: “Ap-ba, Cha ơi !” 

Ngày hôm nay, chúng ta hãy ý thức ơn được làm con cái của Thiên Chúa.Hãy ý thức 
Thần Khí của Người Con đang ngự trong lòng chúng ta. Hãy để thần khí ấy giúp ta mở 
rộng lòng mình ra đón nhận Lời Thiên Chúa đi vào cuộc sống của ta và thưa với Ngài : “ 
Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?” 

* Tóm ý : Ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, là Con Thiên Chúa và là Thiên 
Chúa như Chúa Cha . Ta suy phục uy quyền tối cao của Ngài và để cho Ngài làm chủ đời ta. 

* Tóm ý toàn bài : Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa ,bởi quyền năng Chúa Thánh Thần 
đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria để cứu độ nhân loại. Mọi người đều 
được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài bằng lời đáp trả từng 
ngày trong cuộc sống chúng ta. 



 
 
 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Vì yêu thương chúng con, Cha đã cho Con Một yêu dấu 

của Cha xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin Cha giúp chúng con luôn biết phó 
thác đời con cho Cha, xin cha cứ định đoạt về con như ý Cha muốn. Dù Cha làm cho con ra 
sao, con vẫn tạ ơn Cha. Con sẵn sàng đón nhận tất cả, miễn là Thánh ý Cha được thể hiện 
nơi con và nơi các tạo vật của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa 
chúng con. Amen. 

VI. SINH HOẠT GIÁO LÝ 
Học viên chuẩn bị bài hát theo chủ đề bài giáo lý đang học  
VII. BÀI TẬP : Anh chị hãy chọn câu đúng nhất : 
Câu 1. Công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện do:  
  a. Sự bất tuân của Ađam và Evà 
  b. Ba Ngôi Thiên Chúa với lời Xin vâng của Đức Maria. 
  c. Thánh Giuse và mẹ Maria. 
Câu 2. Ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là : 
  a. Thiên Chúa                 c. Đấng Cứu Thế 
  b. Con Thiên Chúa             d. Cả 3 câu đều đúng. 
 

VII. ĐIỀU DỐC LÒNG 
1. Đoạn văn giúp ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Ngài ? 
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, giải phóng chúng ta khỏi mọi thứ nô lệ, làm 

cho ta trở nên những người con của Thiên Chúa, có khả năng đáp lại ý Thiên Chúa trong 
cuộc sống của mình. 

2. Qua đoạn văn này, hôm nay Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì? 
Tôi sẽ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài nơi 

bản thân tôi, nơi gia đình tôi, nơi giáo xứ, nơi quê hương đất nước của tôi. 
VIII. CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ 
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con giờ học hôm nay, xin 

Cha giúp chúng con từ hôm nay biết dứt khoát ra khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để 
chúng con tự do sống phụng thờ Cha như Cha đã dạy chúng con hôm nay. Amen. 
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BÀI 5: CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU 

 

         - Lời Chúa : Lc 23, 33-46. 
         - Ý chính : Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá đền thay tội lỗi loài người 

chúng ta. 
- Giáo cụ trực quan : Tranh Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên thập giá hay 

một ảnh chịu nạn  
 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói : ở đâu có hai ba người hợp nhau cầu nguyện thì có Ta ở đó. 

Chúng con tin chắc rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Xin Chúa giúp chúng con 
hiểu rằng Chúa đã chết vì thương con. 

* Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 
Để bắt đầu vào bài học mới anh (chị) kể cho các em nghe một câu chuyện. 
Tháng 7 năm 1941 một tù nhân đã trốn khỏi trại tập trung của Đức Quốc Xã. Theo 

quy định của trại này thì cứ một tù nhân trốn thoát khỏi trại thì mười người khác 
phải chết thế mạng. 

Viên sĩ quan chỉ tay vào số tù nhân đang đứng xếp hàng trước mặt rồi ông đếm 
một, hai, ba... tới mười. Khi người thứ mười bị dẫn ra, anh ta đã khóc thảm thiết 
và kêu la: “Ôi vợ tôi, con tôi và cả mẹ già của tôi nữa ! Tôi sẽ không bao giờ còn 
được gặp họ nữa!”. Lúc đó, cha Kôn-bê tiến ra xin với viên sĩ quan Đức cho mình 
chết thay người tử tù thứ mười đó. Cả mười người bị giam vào ngục và bị bỏ đói 
cho chết... Sau này người được cha Kôn-bê chết thay kể lại : sự kiện này đã tạo ra 
một ấn tượng đẹp và sâu xa khiến cho tinh thần và cách sống trong trại thay đổi 
hẳn. Vị linh mục không chỉ chia sẻ cho các bạn tù một mẩu bánh, vài muỗng canh, 
vài ngụm nước nhưng chính là cả mạng sống của mình. 

Hy sinh mạng sống của mình cho người khác chính là một cử chỉ đáng kính phục 
phải không các em ? Chúa Giêsu dậy : Không có tình yêu nào cao quý cho bằng thí 
mạng sống cho người mình yêu. Cha Kôn-bê chết thay cho tù nhân đó, nhưng một 
thời gian sau người đó cũng phải chết. Nhưng Chúa Giêsu đã chết để cho chúng ta 
được sống và sống đời đời. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa. 



III. LỜI CHÚA : Lc 23, 33-46 
1. Công bố Lời Chúa 
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca  

   Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên 
gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng : "Lạy 
Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt 
thăm. 

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : "Hắn đã cứu người 
khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển 
chọn !" Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói 
: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !" Phía trên đầu Người, có bản án viết : 
"Đây là vua người Do-thái." 

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải 
là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" Nhưng tên kia mắng 
nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết 
sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có 
làm điều gì trái !" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của 
ông, xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được 
ở với tôi trên Thiên Đàng." 

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ 
chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 
Đức Giê-su kêu lớn tiếng : Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, 
Người tắt thở. 

Đó là Lời Chúa 
2. Cách tính giờ : 

- Đời Chúa Giêsu, một ngày chia làm 12 giờ (Mt 20, 3-6 ; Ga 11, 9). Tuy chia ban ngày 
ra làm 12 giờ (giờ gọi bằng số đếm cả), nhưng khi thực hành, họ chia ngày ra làm bốn 
quãng, mỗi quãng ba giờ, gọi là giờ thứ 1, 3, 6, 9. 

- Giờ thứ 1 lúc 6 giờ sáng khi mặt trời mọc, 
- Giờ thứ 3 lúc 9 giờ sáng, 
- Giờ thứ 6 lúc 12 giờ trưa. (Bấy giờ đã gần tới giờ thứ 6, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt 

đất, mãi đến giờ thứ 9 (Lc 23,44) 
- Giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. 
Giáo hội còn giữ cách tính này trong kinh Nhật khóa (prima, tertia, sexta, nona). 
Về đêm:  
Người Do thái chia đêm ra từng canh. 
Đời Chúa Giêsu, mỗi đêm chia ra làm 4 canh. 
Canh 1 từ lúc mặt trời lặn đến 9 giờ. 
Canh 2 từ 9 giờ đến nửa đêm. 
Canh 3 từ nửa đêm đến 3 giờ (canh gà gáy). 



Canh 4 từ 3 giờ đến 6giờ sáng. 
3.  Dẫn giải Lời Chúa. 

- Thánh Luca đã thuật lại cho chúng ta biết điều gì ? (Cho chúng ta biết Chúa 
Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, bị giết chết trên thập giá). 

- Chúa Giêsu xin gì cùng Chúa Cha ? (Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha tội cho 
những người đóng đinh Ngài). 

- Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất thì Ngài làm gì ? (Ngài phó linh hồn trong 
tay Chúa Cha). 

4.  Giải thích các câu hỏi thưa. 
�   Câu 1, 2, 3. : Vì sao Chúa Giêsu lại vâng lời Chúa Cha chết trên Thánh 

Giá ? 
  - Chúng ta nhớ lại xem Kinh Thánh cho biết ! Ai là người đầu tiên phạm 

tội? (Ông Ađam và bà Evà). 
  - Chúng ta có tội không? (Có, nhiều tội lắm, tội không vâng lời, tội lười biếng, 

tội nghịch phá và bao nhiêu tội khác nữa). 
  - Khi phạm tội chúng ta xúc phạm đến ai? (Đến Thiên Chúa) . 
 - Vậy chúng ta có tự cứu được tội của mình không ? (Không). 
 - Thế ai đã cứu chúng ta? (Chúa Giêsu) . 
- Chúa Giêsu đã cứu bằng cách nào? (Ngài mang lấy tội của chúng ta để bị kết 

án, bị đánh đòn, chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá để cứu độ chúng ta). 
Các học viên thân mến,  
Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài là Đấng tốt lành, thánh thiện vô cùng, 

Ngài đâu có tội. Nhưng vì yêu thương nhân loại là chúng ta, muốn cứu chúng ta 
khỏi chết do tội của chúng ta nên Ngài đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, 
chịu muôn vàn đau khổ. Các em vừa nghe và đọc đoạn Kinh Thánh thuật lại cuộc 
khổ nạn của Chúa Giêsu, các em có thấy thương Chúa không ? Chúa Giêsu đã rao 
giảng về Nước Trời, đã làm nhiều việc để cứu những người đau khổ, bệnh tật, mù 
què, đói ăn vv… Vậy mà các thượng tế và các biệt phái xúi dân chống lại Chúa. 
Họ tố cáo gian với Philatô và đòi kết án Chúa, đánh Chúa bao nhiêu là roi đòn, họ 
lấy mão gai đội vào đầu Chúa, rồi sỉ vả Chúa. Sau đó họ bắt Chúa vác cây thập giá 
đi lên núi cao gọi là Núi Sọ (Có thể dùng bức tranh Chúa Giêsu chịu đóng đinh để 
kể cảnh Chúa chịu đóng đinh) và cuối cùng họ đóng đinh Chúa vào thập giá. 

Thưa các học viên, chúng ta vẫn được nghe giáo huấn! Chúa chịu chết để đền tội 
thay cho chúng ta đó, Chúa chịu chết để đem Ơn Cứu Chuộc cho toàn thể nhân 
loại. Trong số đó có nhân loại và các anh (chị) em. Vậy các chúng ta phải chăm 
học Giáo lý, để biết Chúa, yêu Chúa và lánh xa tội lỗi, đừng làm Chúa buồn nữa 
nhé. 

IV. CẦU NGUYỆN 
  1. Gợi tâm tình : 



   Vì yêu thương chúng ta, muốn cho chúng ta được sống và sống đời đời, Chúa 
Giêsu đã vâng lời Chúa Cha hiến thân chịu chết trên Thánh Giá làm của lễ đền thay 
tội lỗi chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân chúng ta cùng dâng lời nguyện. 

  2. Lời nguyện  
   Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống 

thế làm người, chịu nạn chịu chết trên Thánh Giá để đền thay tội lỗi chúng con. 
Xin cho mỗi người chúng con biết tránh xa dịp tội, từ bỏ mọi tội lỗi để chúng con 
ngày một thánh thiện xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa 
là Đấng hằng sống … 

V.  SINH HOẠT  
Học viên chuẩn bị: Băng reo, vũ điệu hay bài hát thích hợp với chủ đề bài giáo lý. 
VI. BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống bằng các từ sau đây : 
Chúa Cha, chết trên, cứu chuộc, núi sọ, Philatô, thứ sáu. 
1, Giêsu vâng lời…………….. chịu…...…… Thánh Giá để…………………chúng ta. 
2, Chúa Giêsu chết ở …………………thành Giêrusalem thời 
quan………….vào ngày ……………áp lễ Vượt qua. 
VII. SỐNG LỜI CHÚA 
Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu mọi người , tuần này em quyết tâm tập sống giống Chúa 

Giêsu là cố gắng không làm thiệt hại ai, cụ thể là không nói xấu bạn bè. 
VIII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
    Lạy Chúa Giêsu, Thánh Giá là nơi Chúa bầy tỏ tình yêu đối với chúng con một cách rõ 

nhất, xin cho mỗi người chúng con khi ngước nhìn Thánh Giá cũng biết học ở Chúa sống yêu 
thương người khác, cụ thể là không nói xấu bạn bè, để chúng con ngày thêm thánh thiện trước 
mặt Chúa. 

* Đọc kinh: Sáng danh. 
IX. PHẦN BÀI HỌC  
Câu 1. Sau ba năm giảng đạo Chúa Giê-su làm gì ? 
     Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha / mà chịu đĩng đinh và chết trên cây thánh giá. 
Câu 2. Vì sao Chúa Giê-su lại vâng lời chết trên thánh giá ? 
     Vì Chúa muốn đền tội thay cho tất cả lồi người chúng ta. 
Câu 3. Chúa Giê-su chết ở đâu, và lúc nào ? 
      Chúa Giê-su chết trên núi Sọ, ở thành Giê-ru-sa-lem, dưới thời Phong-xi-ơ Phi-la-tơ, vào 

ngày thứ sáu áp lễ Vượt Qua năm 30. 
 

----- o O o ------- 



 
 

 

BÀI 6: CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI 
 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
         Các học viên chuẩn bị lời nguyện  
II. GIỚI THIỆU BÀI MỚI 
Đức Giêsu Phục Sinh là tâm điểm đời sống người tín. Người sống lại có thực là biến cố 

lịch sử không? Tại sao biến cố ấy lại là nền tảng cho đức tin? Nếu Đức Giêsu đã sống lại 
rồi lên trời, thì Người có còn liên hệ đến ta trong cuộc sống đời này không?... Đó cũng là 
nội dung của bài học: Đức Giêsu sống lại và lên trời 

III. NỘI DUNG GIÁO LÝ 
1. Dẫn nhập 
Chúng ta đã có lần tham dự một đám tang? Người chết nằm bất động! Không một cử chỉ, 

lời nói, mặc cho người thân khóc lóc…! Tệ hơn, sang đến ngày thứ hai, thứ ba mùi tanh 
hôi làm nhiều người khó chịu…Sau đám tang ít ai dám ngủ một mình ở nhà có người chết, 
người ta bảo người chết hiện về, nhà có ma…Thế rồi, một năm, hai năm, ba năm và nhiều 
năm, cũng chẳng có chuyện người chết sống lại hiện về!... Vậy, phải chăng chết là hết? 

2. Công bố lời Chúa : Cv 13,29 - 33 
 Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ 
 Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên 

cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi 
chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Galilê lên 
Giêrusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân. "Còn chúng tôi, chúng 
tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì 
Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, 
đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh 
ra Con. 

Đó là Lời Chúa. 
  3. Dẫn giải giáo lý 
  3.1. Đức Giêsu Phục Sinh: Biến cố lịch sử và siêu việt 



   3.1.1. Biến cố lịch sử: Đức Giêsu sống lại từ cõi chết là biến cố có thật, với những chứng 
từ có giá trị lịch sử, được Tân Ước xác nhận. Hai yếu tố cần được quan tâm là sự kiện mồ 
trống và những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh. 

  Sự kiện đầu tiên là NGÔI MỘ TRỐNG (x.Ga 20; 5-7). Sự kiện này chưa phải là bằng 
chứng trực tiếp cho việc Chúa sống lại, vì người ta có thể đưa ra nhiều cách giải thích khác 
(x. Mt 28,11-15). Tuy nhiên sự kiện này đã là dấu chỉ quan trọng, là bước đầu dẫn các môn 
đệ đến chỗ nhìn nhận Chúa đã sống lại. Thánh Gioan viết: "Ông đã thấy và đã tin" (20,8); 
nghĩa là ông đã thấy ngôi mộ trống và việc đó đã dẫn ông đến chỗ tin rằng Thầy Mình đã 
sống lại. 

 Sự kiện thứ hai là NHỮNG LẦN HIỆN RA của Đấng Phục Sinh. Khi sống lại từ cõi 
chết, Đức Giêsu đã hiện ra với nhiều người: trước hết là bà Maria Mađalêna và các phụ nữ 
ra mồ từ sáng sớm để hoàn tất việc ướp xác Chúa Giêsu; sau nữa là thánh Phêrô và cả 
Nhóm Mười Hai. Ngoài ra, thánh Phaolô còn cho biết Đức Giêsu "đã hiện ra với hơn năm 
trăm anh em một lượt. Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ" (1 Cr 
15,6-7). 

 Với những chứng từ này, chúng ta có thể khẳng định Đức Giêsu đã sống lại thực sự và 
đây là biến cố có nền tảng vững chắc. Chính các môn đệ đã không dễ dàng tin vào việc Đức 
Giêsu sống lại từ cõi chết, đến nỗi Đức Giêsu đã "khiển trách các ông không tin và cứng 
lòng" (Mc 16,14). Nhưng cuối cùng các ông đã tin và mạnh dạn làm chứng cho niềm tin của 
mình. Niềm tin của các tín hữu tiên khởi cũng như của chúng ta hôm nay được xây dựng 
trên lời chứng của các ngài, những "chứng nhân về cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô" (x. Cv 
1,22). 

 3.1.2. Biến cố siêu việt: Đức Giêsu đã sống lại là sự kiện lịch sử nhưng đồng thời cũng 
là biến cố siêu việt, là mầu nhiệm đức tin vượt trên lịch sử. 

 Đức Giêsu sống lại không có nghĩa là Người trở lại với cuộc sống trần thế như cũ, để rồi 
một ngày nào đó lại chết thêm một lần nữa, như con trai bà góa thành Naim, con gái ông 
Zairô, hay như Lazarô. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô hoàn toàn khác: Người đã ngang qua 
sự chết mà bước vào cõi hằng sống, vượt trên không gian và thời gian; thân xác Người là 
thân xác tràn ngập quyền năng Thánh Thần, và được chia sẻ sự sống thần linh. 

 Chính vì thế, khi hiện ra với các môn đệ, một đàng Đức Giêsu vẫn có thể đến trong 
thân xác cũ, với dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thâu (x. Ga 20,20; 21,9.13-15); nhưng 
đàng khác, thân xác ấy lại mang những đặc tính mới; không còn bị giới hạn bởi không 
gian và thời gian, vì Người có thể hiện ra lúc nào và thế nào như Người muốn, cũng như 
Người có thể hiện ra với nhiều dáng vẻ khác nhau (x. Mc 16,12; Ga 20,14-16). 

Học viên: Như vậy, sự Phục Sinh của Chúa Kitô vừa là biến cố lịch sử, vừa là biến cố 
siêu việt. Một đàng các chứng nhân đã đích thân gặp gỡ Đấng Phục Sinh, nhưng đàng 
khác không ai tận mắt chứng kiến và cũng không thánh sử nào mô tả cảnh Chúa sống lại 
và cũng không có ngành khoa học nào có thể kiểm chứng được. Đây là sự kiện cọ một 
không hai trong lịch sử nhân loại. Một đàng phục sinh là sự kiện mang tính lịch sử, nhưng 
đàng khác phục sinh vẫn là mầu nhiệm đức tin, vượt trên mọi giới hạn của lịch sử. 

  3.1.3 . Phục Sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. 

-  Chúa Cha dùng quyền năng mà làm cho Chúa Con, Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa 
Giêsu sống lại. (Cv. 2, 24). 

- Chúa Con Phục Sinh do quyên năng thần linh của mình. 



- Chúa Thánh Thần làm cho con người Chúa Giêsu đã chết được sống lại và đưa vào 
tình trạng vinh hiển.  

 3.1.4 Ý nghĩa của Phục Sinh 
Phục Sinh là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Công trình cứu chuộc loài người của 

Ba Ngôi Thiên Chúa đã hoàn thành cách trọn vẹn, theo đúng với những gì đã hứa trong 
Thánh Kinh. 

Chúa Giêsu Phục Sinh để cho loài người mà Ngài cứu chuộc cũng sống lại như Ngài.  
3.2. Chúa Giê-su lên trời 
3.2.1. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su còn hiện diện ở trần gian nữa không?  
Sau khi sống lại, Chúa Giê-su còn hiện diện ở trần gian khoảng bốn mươi ngày, để an ủi, 

dạy dỗ các môn đệ, sau đó Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 
 

3.2.2. Chúa Giê-su lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha nghĩa là gì?  
Lên Trời nghĩa là Người không còn hiện diện hữu hình nơi trần gian nữa, nhưng Người 

vẫn còn ở giữa loài người cách thiêng liêng và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. 
Ngự bên hữu Chúa Cha là mặc lấy danh dự Thiên Chúa, danh dự mà khi mang lấy thân 

phận loài người, Con Thiên Chúa đã tạm để sang một bên. 
Ngự bên hữu Chúa Cha còn là việc tôn vinh nhân tính Chúa Giêsu, nhân tính đã chịu đau 

khổ và sống lại, để làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người.  
IV. SỐNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH 

Chúa Giê-su sống lại và lên Trời sau khi đã trải qua con đường Thập Giá vì Vâng Phục 
Thánh Ý Chúa Cha. 

Khổ nạn – Phục sinh – Lên Trời là ba bến cố gắn liền với nhau. 
Xin Chúa cho mỗi người biết vâng phục Thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày, trong 

từng công việc để cũng bước từ Thập giá đến Vinh Quang như Chúa Kitô Phục Sinh. 
* Cầu nguyện giữa giờ 
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đã sống lại. Chớ gì niềm tin ấy giúp chúng 

con chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Như thế, cùng với việc chăm lo phát triển sự sống thể 
xác, chúng con cũng biết quan tâm đến sự sống vĩnh cửu, để mai này cùng được chung 
hưởng hạnh phúc vinh quang với Chúa trên thiên đàng. Nguời là Đấng hằng sống và hiển 
trị muôn đời. Amen 

 



V. BÀI HỌC ÁP DỤNG 
  1. Phụng vụ đêm vọng Phục Sinh được cử hành hằng năm, diễn tả nội dung của Mầu 

Nhiệm cách sâu sắc và sống động. Ngọn nến Phục Sinh được thắp lên, tượng trưng cho 
Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian. Và ánh sáng cho mỗi người chúng ta đang bước đi trong 
tăm tối. 

Ngọn nến ấy sẽ được nhúng vào nước rồi lấy ra, tượng trưng cho Chúa Kitô sống lại từ 
cõi chết. Rồi sau đó, chính dòng nước ấy sẽ đổ lên đầu những người chịu phép Rửa Tội, 
để nhờ Chúa Kitô, họ được đời sống mới. 

Là người Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ, cần tham dự nghi thức ấy với tất cả ý thức đức 
tin và làm sống lại ơn Chúa khi ta được rửa tội. 

   2. Chúa Kitô sống lại trở thành Đấng hằng sống, và Đấng đang sống. Người vẫn đang 
sống nên ta có thể gặp gỡ Người. Là Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ công giáo hãy năng 
gặp gỡ Người qua cử hành các Bí tích, qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa. Gặp gỡ Người 
nơi anh chị em xung quanh, đặc biệt là nơi những ai nghèo khó và đau khổ, vì Người đang 
ở trong họ, và tự đồng hóa với họ (x. Mt 25,40). 

----- o O o ------- 

 
BÀI 7 : CHÚA THÁNH THẦN LÀ THIÊN CHÚA 

(Ga 14, 15-17.25-26) 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

 Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã thương quy tụ chúng con lại đây để được 
học hỏi về Chúa. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Xin Ngài soi 
sáng , dạy dỗ giúp chúng con ngày càng hiểu biết Chúa hơn, để chúng con yêu mến, gắn 
bó và đáp trả tình yêu Chúa mỗi ngày như ý Chúa muốn. 

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần… 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA : 

Chú bé bị mù từ bẩm sinh. Nhờ cuộc giải phẫu, mắt chú dần dần sáng ra. Ngày nọ, mẹ 
chú dẫn chú ra đường và mở màn che, chú say sưa ngắm nhìn trời đất. Chú kêu lên : 

- Mẹ ơi, sao lâu nay mẹ không nói cho con hay đất trời đẹp thế ! 
Bà mẹ bật khóc nói : 
-Con ạ, mẹ đã cố gắng nói cho con hay đấy chứ, nhưng lúc đó con làm sao hiểu được. 
Cũng vậy, Chúa Giê-su cũng đã nói cho chúng ta về mầu nhiệm Nước Trời, nhưng nếu 

Thánh Linh không gỡ màn che, mở con mắt tâm linh cho ta, thì ta cũng chẳng thấy sự hiện 
diện của Chúa. 



Chúng ta cùng nghe đoạn Tin Mừng sau đây ghi lại những lời Chúa Giê-su giới thiệu cho 
ta biết về Chúa Thánh Thần. 

Mời các anh chị đứng, chúng ta cùng lắng nghe  
 
 
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 14,15-17.25-26  

   Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan. 
Khi ấy Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ 

các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo 
Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi.  

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ 
sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại 
mọi điều Thầy đã nói với anh em.  

Đó là Lời Chúa! 
Thinh lặng giây lát 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA: 
  1. Dẫn giải đoạn Kinh Thánh vừa công bố : 
- Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe của ai ?  
Ø Thánh Gio-an 
- Thời gian viết : khoảng năm 80-90. Đây là Lời Chúa được viết muộn nhất. Kết thúc 

sách Khải huyền của Thánh Gioan là kết thúc Mạc khải công. Phúc Âm Gioan có ý bổ 
sung cho 3 Phúc Âm trước với những suy tư sâu sắc hơn về Ngôi Lời. Ba Phúc Âm trước 
gọi là Nhất Lãm (cùng một cái nhìn). Phúc Âm Gioan mang tính Thần học nhiều hơn nên 
có biểu tượng là CHIM PHƯỢNG HOÀNG 

Đoạn Tin Mừng này nằm trong trình thuật về Bữa Tiệc ly (vào ngày thứ mấy tuần 
Thánh?) và mạc khải của Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần cho các môn đồ. 

Trong thời gian rao giảng, Chúa Giê-su đã gợi ý cho dân chúng biết về Chúa Thánh Thần. 
Khi nói với dân chúng là những người thiện chí, Ngài đã nói xa xa về Chúa Thánh Thần 
(Thí dụ: Nói chuyện vớ ông Ni-cô-đê-mô : Nếu không tái sinh bởi Nước và Thánh Thần 
thì không được cứu độ (x. Ga 3, 5-6) (Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, 
dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài 
người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội 
muôn đời. Mc 3, 28-29). Chỉ riêng với các môn đệ, Ngài mới nói rõ. Cách riêng trong Bữa 
Tiệc ly, Chúa Giê-su mới tỏ cho các môn đệ biết Chúa Thánh Thần là một Đấng Bảo Trợ 
khác (x, Bài 28), cùng một thế giá và quyền năng như Ngài. 

Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Giê-su. Ngài là Thiên 
Chúa Ngôi Ba. Ngài đến dẫn đưa chúng ta vào tất cả sự thật nghĩa là vào đời sống hiểu 
biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và sống gắn bó với Chúa hơn. 

Chúng ta cùng thảo luận đoạn Tin Mừng này : 
2. Các học viên thảo luận: 



Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một câu chuyện kể: 
a. Đoạn văn nói tới những nhân vật nào ? 
  - Chúa Giê-su, Chúa Cha, các môn đệ, Đấng Bảo Trợ. 
  - Nhân vật được giới thiệu : Đấng Bảo trợ - CTT 
b. Câu tóm ý cả đoạn : câu 16 :  
c. Đặt tựa đề ngắn : Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo trợ 
Các danh xưng của CTT: Đấng Ban Sự sống, Thần Chân Lý-Thần Khí Sự Thật, Đấng 

Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng Sáng Tạo 
3. Bài học giáo lý : 
Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su hứa với các môn đệ sẽ xin Cha gửi đến cho họ một Đấng 

Bảo Trợ khác. Đấng này khác với Chúa Giê-su và do Chúa Cha sai đến. Đó là Chúa Thánh 
Thần (SGLC 243). 

Chúa Thánh Thần hằng ở với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài hằng có mặt và cùng làm việc 
với Chúa Cha và Chúa Con trong mọi công cuộc : tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá. 

H. Chúa Thánh Thần khác với thiên thần ở điểm nào? 
Ø CTT là Thiên Chúa ≠ Thiên Thần là tạo vật. 
   3.1 Trong lịch sử : 
  Chúa Thánh Thần không có bộ mặt nhân loại như Chúa Cha và Chúa Con, nhưng Ngài 

được so sánh như hơi thở, khí, gió và được tượng trưng (biểu tượng) bằng lửa, bằng chim 
bồ câu. Hoạt động của Ngài tựa như khí, nước, lửa, dầu…Vừa thiết yếu cho sự sống, vừa 
có sức mạnh không gì chống lại được. 

  Chúa Thánh Thần đã có mặt bên Chúa Cha và Ngôi Lời ngay từ đầu lịch sử cứu độ. 
  - Khi sáng tạo vũ trụ : “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, 

chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thịên Chúa bay lượn trên 
mặt nước” (St 1,1-2). (CTT lấy hình gì? Chim bồ câu) 

- Khi tạo dựng con người : “ Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con 
người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). 

(CTT là Đấng BAN SỰ SỐNG)  
(Ngài rút hơi thở chúng đi… ) 
- Sau khi nhân loại sa ngã và được Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ, Chúa Thánh Thần đã 

đi vào lịch sử nhân loại, để chuẩn bị một dân tộc đón nhận Đấng Cứu thế đến. (Chúa chọn 
và gọi ai đây? Ông Ab-ra-ham và dân tộc đây là dân Is-ra-el) 

- Trong cuộc Xuất hành, Thần Khí hiện diện nơi ông Mô-sê, Giô-suê và các bậc kỳ lão 
để hướng dẫn họ đưa dân Ít-ra-en vào Đất Hứa (Ds 11,17-29; 27,18; Đnl 34,9). 

+ Xuất hành từ đâu về đâu?  
Ø Từ Ai-cập về Đất Hứa 

- Thời các Thủ lãnh, Thần khí Thiên Chúa hiện diện nơi các Thủ lãnh để giúp họ 
thực hiện sứ mạng đối với dân Chúa. Chẳng hạn như ông Ốt-ni-ên (Tl 3,10); Ghít-
ôn (Tl 6,34); Sam-sôn (Tl 14, 19; 15,14), Sa-mu-en. 



-Thời Các Vua, Thần Khí Thiên Chúa được ban xuống trên các vua, đặc biệt là Đa-vít 
khi ông được xức dầu làm vua (1Sm 16,13)… 

- Trong thời lưu đầy và những thời sau đó. Thánh Thần đã dùng các ngôn sứ, để 
chuẩn bị tâm hồn dân Chúa chờ đón Đấng Cứu Thế. 

- Qua miệng ngôn sứ I-sai-a, Thánh Thần cho thấy hình ảnh Đấng Mê-si-a sắp tới 
sẽ là vị đầy tràn Thần Khí Thiên Chúa: 

“Từ gốc tổ Giê-sê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần 
Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này : Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần khí mưu lược 
và dũng mãnh, Thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11,1-2) 

Chính vì thế, khi khởi đầu công cuộc loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su đã cho thấy đoạn 
ngôn sứ I-sai-a ở trên là chỉ về Ngài : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu 
tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho 
kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho 
người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19) 

- Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Con TC làm người. CTT đóng một vai trò quan trọng. 
Sứ thần Gabriel đã nói với Đức Mẹ: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng 
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con 
Thiên Chúa. (Lc 1, 35) 
Ø Tóm ý: Nhìn lại lịch sử, ta thấy : 
1. Ngay từ đầu Thánh Thần đã hành động trong công trình sáng tạo, Thánh Thần là Đấng 

ban sự sống, Đấng Sáng Tạo, Đấng lập trật tự, đem lại bình an. 
2. Thánh Thần đã dùng miệng các ngôn sứ mà phán dạy : chính Thánh Thần hướng dẫn 

các Tổ phụ, các Vua và các Ngôn sứ…Suốt thời Cựu Ước Ngài đã chuẩn bị một dân chờ 
đón Đấng Cứu Thế. 

  3. Khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng Mẹ Ma-ri-a, khi Ngài rao giảng, 
Tử nạn và Phục sinh…luôn luôn có Thánh Thần hiện diện. 

3.2 Trong lời tuyên xưng của Hội Thánh: 
Nhờ Chúa Thánh Thần mà ta có thể tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa và đến với Chúa 

Cha như người con. Nhưng Chúa Thánh Thần lại là Đấng được bày tỏ sau cùng. 
Qua Công đồng chung Con-tan-ti-nô-pô-li (381) và Khan-kê-đô-ni-a (451), Hội thánh đã 

đúc kết Đức tin của mình về Chúa Thánh Thần như sau : 
“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi 

Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra; Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. 

Là Thiên Chúa, có nghĩa Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con 
(Trong kinh Tin Kính: Người cùng được phụng thờ và tôn vinh..). Tuy nhiên, chúng ta 
không tuyên xưng ba Thiên Chúa, mà tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất. Đó là Thiên 
Chúa Tình yêu. Vì là Tinh yêu nên Thiên Chúa vừa một vừa ba: Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. Thánh Thần hay Thần Khí Thánh có nghĩa là hơi thở tình yêu của Thiên 
Chúa. Giữa Tình yêu đang ban cho ( Chúa Cha) và Tình yêu đang đón nhận ( Chúa Con) 
ta thấy chính Tình yêu đang có đó ( Chúa Thánh Thần), như ngọn gió mà ta không biết từ 
đâu thổi đến và lại thổi đi đâu. 



Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài 
là Thiên Chúa thật, cùng uy quyền và vinh quang như Chúa Cha và Chúa Con (Ga 14,16; 
Cv 5,3-4; Mt 28,19; 1Cr 3,16). 

Chính Chúa Cha và Chúa Con gửi Thánh Thần đến cho ta, nhờ đó ta biết được Chúa 
Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra (Ga 14,16.26; 15,26; 16,13-15) 

Ta cần phải yêu mến và thờ phượng Chúa Thánh Thần như yêu mến và thờ phượng Chúa 
Cha và Chúa Con, lại phải năng cầu nguyện với Ngài và nghe theo ơn Ngài soi sáng (Ep 
4,30; 1Tx 5,19; Gl 5,16). 
Ø Tóm ý : Hội Thánh tuyên xưng niềm tin của mình về Chúa Thánh Thần như sau : “Tôi 

tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra; Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. 

 3.3 Trong lòng tôi: 
“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. 

Chính Thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh 
chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành (Ed 36,26-27). 

Những lời trên là của ngôn sứ Ê-dê-ki-en vào thế kỷ 6 trước công nguyên. 
Lời hứa đó đã được thực hiện sau khi Chúa Giê-su sống lại và lên trời. Trong ngày lễ 

Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã được Chúa Cha và Chúa Giê-su cử đến : “Và ai nấy đều 
được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh 
Thần ban cho” (Cv 2,4). Chúa Thánh Thần được ban xuống không chỉ trên các Tông đồ, 
mà trên mọi tín hữu trong đó có chúng ta (Cv 4,31). 

Qua bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúa 
Thánh Thần hằng hiện diện trong ta: 

- Ngài dạy ta cầu nguyện, giúp ta đến với Thiên Chúa và thưa với Ngài: “Áp-ba, Cha ơi!” 
(Gl 4,6; Rm 8,15) (SGLC 741) 

-Ngài giúp ta hiểu biết Lời Chúa và đem ra thực hành. Toàn bộ Kinh Thánh được viết ra 
dưới sự soi sáng và hướng dẫn (linh hứng) của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tác 
giả và là Đấng giải nghĩa Kinh Thánh. Thánh Kinh đã được viết trong Chúa Thánh Thần 
nên cũng phải được đọc và giải thích trong Chúa Thánh Thần (SGLC 105-114). 

- Ngài giúp ta sống gắn bó với Chúa Ki-tô và ngày càng nên giống Chúa Ki-tô hơn không 
chỉ qua Lời Chúa mà còn qua Phụng vụ của Hội thánh : nơi các Bí tích, Ngài làm cho ta 
được hiệp thông với Chúa Ki-tô. (SGLC 737). 

- Ngài dạy chúng ta sống yêu thương, giúp chúng ta trổ sinh hoa quả của Thần khí là: bác ái, 
hoan lạc , bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5,22-23) 
Ø Tóm ý : Chúa Thánh Thần chính là vị Thượng khách của lòng ta. Ngài luôn ở với ta. 

Ta hãy làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần bằng cách luôn nhớ đến Ngài và xin Ngài ban ơn 
soi sáng hướng dẫn ta. Ta cần quảng đại lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa Thánh Thần từ 
trong những gợi ý rất nhỏ của Ngài để trở nên người của Thánh Thần. 

* TÓM Ý TOÀN BÀI : 
Chúa Giê-su dạy ta biết Chúa Thánh Thần là một Đấng Bảo trợ như Ngài, và cùng làm 

những việc của Chúa Cha và Chúa Con như sáng tạo, ban sự sống, mặc khải và thánh 



hoá. Như thế, Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa ,ngang hàng với Chúa Cha và Chúa 
Con. 

Chúa Thánh Thần thường được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa, là Thần khí của sự 
thật, là Đấng An ủi và là Đấng ban sự sống. (Ga 14,15-26; 15,26) 

Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Ngài soi sáng, 
cùng tôn trọng hồn xác ta là Đền thờ của Ngài. 

 



V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, sau khi về Trời Chúa đã không bỏ chúng con mồ côi, nhưng 
đã xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến dạy dỗ chúng con. Xin đổ đầy linh hồn chúng 
con Thần khí của Chúa, xin giúp chúng con trao dâng chính mình cho Chúa Thánh Thần 
dẫn dắt, để chúng con rao truyền Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng bằng sức mạnh của 
Tình yêu Chúa, hầu những ơn Chúa Thánh Thần luôn sinh hoa kết quả dồi dào trong đời 
sống chúng con. 

Chúng con cầu xin vì Chúa… 
VI. SINH HOẠT GIÁO LÝ 

* Hát : Thánh Thần, Khấn Xin Ngự Đến ( Thành Tâm ) 
VII. BÀI TẬP GIÁO LÝ 

1. Qua Công đồng chung Con-tan-ti-nô-pô-li (381) và Khan-kê-đô-ni-a (451), Hội Thánh 
đã đúc kết đức tin của mình về Chúa Thánh Thần như thế nào ? 

“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra; Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. 

* Hoặc câu hỏi thảo luận. 
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
    



Bạn hãy chọn câu đúng nhất : 
2. Chúa Thánh Thần hằng hiện diện trong chúng ta để : 
a. Dạy ta cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha. 
b. Giúp ta hiểu biết ý Chúa và đem ra thực hành. 
c. Giúp ta sống gắn bó với Chúa qua Lời Chúa và qua Phụng vụ của Hội Thánh. 
d. Dạy ta sống yêu thương, giúp chúng ta trổ sinh hoa quả của Thánh Thần là: bác ái, hoan 

lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,hiền hoà, tiết độ (Gl 5,22-23) 
e. Cả a,b,c và d 
VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG 

1. Đoạn văn cho ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người? 
  Chúa Thánh Thần là Thần khí sự thật, là hơi thở sự sống và tình yêu Thiên Chúa ban cho 

chúng ta để chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. 
2. Qua đoạn văn này, hôm nay Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì? 
  Tránh không làm điều gì buồn lòng Thánh Thần, luôn nhớ đến Ngài và xin Ngài ban ơn soi 

sáng trước và sau mỗi công việc, trước khi đi ngủ, khi vừa thức dậy. Quảng đại đáp lại những 
gợi ý của Chúa Thánh Thần. 

IX. CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ 
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con giờ học giáo lý hôm nay. 

Xin Chúa giúp chúng con thực hiện điều chúng con đã quyết tâm, để cuộc sống chúng con 
ngày càng thánh thiện, xứng đáng là Ngôi đền của Chúa Thánh Thần. Amen. 

----- o O o ------- 
BÀI 8 :  THIÊN CHÚA DUY NHẤT 

           LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN 
 

Trong các bài học từ bài 1 đến bài 7, chúng ta đã tìm hiểu 3 công trình: Tạo dựng, cứu 
chuộc và thánh hóa: 

+ Công trình Tạo dựng được thực hiện bởi…… 
+ Công trình cứu chuộc được thực hiện bởi……… 
+ Công trình Thánh Hóa được thực hiện bởi………. 
Ba Đấng thực hiện 3 công trình này có tương quan gì với nhau? Mầu nhiệm nào là màu 

nhiệm trung tâm của toàn bộ Đức Tin Ky-tô giáo? Do đâu mà chúng ta biết được màu 
nhiệm này? Màu nhiệm này có ảnh hưởng thế nào trong đời sống người ky-tô hữu? 

Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay 
Trong đạo Công giáo chúng ta, kinh nào là kinh ngắn nhất, được đọc nhiều nhất và diễn 

tả màu nhiệm trọng đại nhất của người ky-tô hữu? 
Học viên tự trả lời: 

 ...............................................................................................    
Tất cả Đức tin ky-tô giáo đều xuất phát từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và quy hướng 

về mầu nhiệm cực trọng này. 
+ Trong công trình tạo dựng 



Chúa Cha dùng Lời của Ngài (Chúa Con) và nhìn vào Chúa Con mà tạo dựng vũ trụ và 
con người trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. 

Chúa Cha sáng tạo vũ trụ vạn vật trong Chúa Con và nhờ Chúa Thánh Thần 
Những câu nói diễn tả: Chúa phán: Hãy có ánh sáng…. 
Ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh Ta (Chúa Con là hình ảnh của Chúa Cha).. 
+ Thần khí Chúa bay là là trên hỗn mang… (Chúa Thánh Thần) 
+ Thổi hơi vào lỗ mũi….(Chúa Thánh Thần) 
+ Trong công trình nhập thể và cứu chuộc: Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần gian. 
Chúa Con nhập thể trong lòng trinh nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. 

“Đấng Bà sinh ra là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần”  
Chúa Con hoạt động, rao giảng Tin Mừng, chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại theo thánh ý 

Chúa Cha và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. (x. Chúa chịu phép rửa tại song Gio-đan) 
+ Công cuộc Thánh hóa của Chúa Thánh Thần 
Chúa Thánh Thần được Chúa Cha ban cho nhân loại qua Chúa Con. “Thầy sẽ xin Cha 

và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi…” 
Như vậy, kế hoạch và công trình Tạo Dựng-Cứu Chuộc-Thánh Hóa là công trình và kế 

hoạch của cả Ba Ngôi. 
 

----- o O o ------- 

 
BÀI 9 : TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

 
- Lời Chúa : Mc 16, 14-20. 
- Ý chính  :Hội Thánh Công Giáo là Hội Thánh của Thiên Chúa thiết lập, Đấng làm 

chủ vũ trụ, và Người luôn muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. 
- Giáo cụ trực quan: Hình Đức Mẹ các Tông đồ trong nhà tiệc ly. 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Giêsu, là vua hoàn vũ, là Đấng luôn khao khát Tin Mừng được đến với tất cả 

muôn dân trên khắp cùng trái đất. Xin ban cho chúng con lòng ước muốn đem Chúa đến 
với anh chị em chúng con trong lớp học, trong bạn bè nhất là những nơi mà Chúa muốn 
cho chúng con đến trong cuộc đời của chúng con. 

* Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi..  
II.  DẪN NHẬP 
1. Câu chuyện mở đầu 



Voltaire (1694 - 1778), là một đại văn hào, bình luận gia, nhà thần luận và triết gia người 
Pháp. Ngày kia ông nói với một người bạn: “Người ta cần có 12 người đánh cá dốt nát để 
gây dựng đạo Công giáo; tôi sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy một người Pháp có thể tiêu huỷ 
đạo đó như thế nào”. 

Trong khi bắt đầu lao vào công việc của mình, ông ta cứ chế giễu Isaac Newton (1642-
1727), một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, và nhà thần học người 
Anh. Ông là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. 

Ngày nọ, căn cứ vào lời tiên báo của hai ngôn sứ Đaniel (Dn 12,4) và Nakhum (Nk 2,4), 
ông Isaac Newton tiên đoán rằng:“Một ngày kia con người sẽ có khả năng di chuyển được 
với vận tốc kinh khủng là 40 dặm một giờ”. Voltaire trả đũa bằng câu nói: “Hãy xem đạo 
Công giáo điên rồ làm nên một con người tài giỏi khác thường như ông Isaac Newton! 
Chẳng lẽ ông ta không biết rằng nếu con người di chuyển được với vận tốc 40 dặm trong 
một giờ, lúc đó người ta sẽ bị nghẹt thở, và trái tim sẽ ngừng đập sao?” 

Hai mươi lăm năm sau, khi Voltaire qua đời, căn nhà của ông đã được Hội Kinh Thánh 
Geneva rao bán, và trở thành toà nhà lưu trữ Kinh Thánh, nhà máy in của ông được sử 
dụng để in ấn trọn bộ sách Kinh Thánh. 

Câu chuyện cho thấy rằng: có biết bao nhiêu người chế giễu Hội thánh và mong Hội 
thánh phải diệt vong. Tuy nhiên trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, có lẽ Thiên Chúa 
đã dùng cả những con người đó để rồi phục vụ cho Hội thánh của Ngài. Câu chuyện còn 
cho thấy rằng: Voltaire đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng đạo Công giáo (Hội thánh Công 
giáo) là một tổ chức dễ dàng bị phá huỷ bởi chỉ đuợc xây dựng từ “12 người đánh cá dốt 
nát”. Thật ra Hội thánh vừa hữu hình, vừa thiêng liêng vì do Chúa thiết lập và Chúa không 
ngừng hoạt động trong Hội thánh nên Hội thánh mãi trường tồn. 

2. Vấn đề cần tìm hiểu 
Trong bài Giáo lý hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Hội thánh Công giáo. 
- Hội thánh là gì? Hội thánh được khởi đầu và hoàn thành ra sao? 
- Sứ mạng của Hội thánh là gì? 

III. NỘI DUNG GIÁO LÝ 
1. Công bố Lời Chúa (Mt 16, 13-19) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 
  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ 

rằng : "Người ta nói Con Người là ai ?" Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, 
kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 
Đức Giê-su lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Si-môn Phê-rô thưa : 
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông : "Này anh Si-
môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho 
anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết 
: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 
quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới 
đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều 
gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 

Đó là lời Chúa. 
2. Dẫn giải nội dung giáo lý 



1, Hội thánh là gì? Hội Thánh được khởi đầu và hoàn thành ra sao? 
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng lược qua sự hình thành và phát triển của Hội 

Thánh. 
2, Hội Thánh được chuẩn bị từ trong Cựu Ước 
Việc chuẩn bị này được thực hiện qua việc Thiên Chúa kêu gọi ông Ab-ra-ham với việc 

hứa ban cho ông một đất nước làm gia nghiệp, một dân tộc đông như sao trên trời và cát 
dưới biển và một phúc lành đặc biệt. 

Để thực hiện lời hứa này, Thiên Chúa đã ban cho Ab-ra-ham một người con trong lúc 
ông đã cao niên, đó là I-sa-ac. I-sa-ac chính là đứa con của lời hứa và chính đứa con này 
đã sinh ra Gia-cob và Gia-cob tiếp tục được thừa hưởng lời hứa với việc sinh ra 12 người 
con. 12 người con này chính là Dân tộc Is-ra-el. Dân tộc Is-ra-el dưới thời ông Giu-se, một 
trong 12 người con của ông Gia-cob (còn được gọi là Is-ra-el), đã di cư xuống Ai-cập và 
phát triển thành một dân lớn mạnh. 

Vì lo sợ dân Is-ra-el phát triển và lớn mạnh hơn mình nên người Ai-cập, đứng đầu là vua 
Pha-ra-ô đã ra sức đàn áp họ. Chúa đã sai ông Mô-sê đến lãnh đạo đưa dân Is-ra-el ra khỏi 
Ai cập để vào đất Ca-na-an. Đó chính là đất Chúa hứa.  

Thiên Chúa qua lãnh tụ Mô-sê đã lập với dân Do Thái một giao ước bằng mười điều răn 
của Ngài. Giao ước ấy đã khiến Israen thành dân riêng của Chúa, làm cho họ ý thức rằng 
mình là dân được tuyển chọn, dân thuộc về Chúa và có một liên lạc ưu tuyển với Người. 

Dân riêng này chính là sự chuẩn bị để Dân Riêng Mới ra đời. Dân Riêng Mới chính là 
Hội Thánh. 

3, Hội Thánh được hình thành trong Tân Ước 
Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã kêu gọi và tuyển chọn 12 Tông đồ, 

đứng đầu là Tông đồ Phê-rô để cộng tác với Ngài trong công cuộc rao giảng Tin Mừng 
Cứu Độ cho muôn dân. 12 Tông đồ là đại diện cho 12 chi tộc Is-ra-el. Chính từ 12 vị Tông 
đồ này Ngài đã thiết lập Hội Thánh, Dân Riêng Mới ““Hỡi Phêrô, anh là Đá, trên Đá này, 
Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). 

Cao điểm của việc thiết lập Dân Riêng mới chính là cái chết trên Thập giá và sự Phục 
sinh của Đức Giê-su Ky-tô. Qua cái chết và sự Phục sinh này, Thiên Chúa đã kết với Dân 
Riêng Mới một giáo ước mới vĩnh cứu bằng chính máu của Đức Giê-su Ki-tô : “Đây là 
chén máu Thầy, máu giao ước mới và vính cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người 
được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lời truyền phép trong thánh 
lễ) 

Chúa Giêsu đến, một dân mới được thành lập. Ngài quy tụ và lãnh đạo tất cả những kẻ 
tin vào Ngài, làm thành một Hội thánh duy nhất, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và 
trải rộng trên toàn thế giới. Như vậy mọi người được quy tụ thành Hội thánh. Hội thánh 
thay cho dân Do Thái xưa và Hội thánh là dân mới của Thiên Chúa. 

Dân Mới này chính thức ra mắt vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 
Biến cố lạ lùng ngày lễ Hiện Xuống chính là ngày khai sinh của Hội Thánh Công Giáo. 

Đúc kết: Hội thánh, do ý định của Thiên Chúa Cha, được chuẩn bị từ trong Cựu Ước với 12 
chi tộc dân Israen, và hình thành trong Tân Ước, qua Chúa Con, được khai sinh và phát triển 
nhờ Chúa Thánh Thần. Đó là dân mới của Thiên Chúa được đặt nền móng trên 12 Tông Đồ 
và qua cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô, Hội thánh được chính thức thành lập. 

Qua biến cố Hiên xuống, Hội Thánh quy tụ tất cả những người tin và chịu phép Rửa tội 
làm thành một gia đình của con cái Thiên Chúa. 



- Như vậy, Hội thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, làm thành cộng đoàn 
gồm những người, nhờ đức tin và Bí tích Rửa Tội, trở nên con cái Thiên Chúa, chi thể của 
Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. 

- Trong Thánh Kinh, Hội thánh thường được diễn tả bằng hình ảnh tòa nhà, vườn nho, 
đàn chiên, hiền thê và gia đình của Thiên Chúa. 

4, Sứ mạng của Hội thánh là gì? 
- Thông thường người ta làm bất cứ việc gì cũng có mục đích. Vậy mục đích của Chúa 

Giêsu khi thiết lập Hội thánh là gì? Nói cách khác, sứ mạng của Hội thánh là gì? 
- “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao 

giảng, với quyền trừ quỷ”(Mc 3,14-15) 
“Ở với Người” có nghĩa là Thiên Chúa quy tụ mọi người lại trong Hội thánh để được kết 

hợp với Người, được Tình Yêu của Người bao bọc. “Đi rao giảng” nghĩa là Hội thánh có 
sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng. “Trừ quỷ” là việc bác ái, giúp đỡ người khác 
khỏi điều xấu xa, tội lỗi để đem linh hồn người ta về với Chúa. 

- Hơn nữa, trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ: “Anh em hãy đi khắp 
tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Sứ mạng của 
Hội thánh thật rõ ràng là loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta là thành phần của Hội 
thánh, chúng ta không thể khước từ việc Loan Báo Tin Mừng. 

Loan Báo Tin Mừng không cần phải đi xa, nhưng Loan Báo Tin Mừng ngay tại địa 
phương, trong môi trường sống, trong hoàn cảnh riêng của mình. Loan Báo Tin Mừng 
không nhất thiết phải rao giảng bằng lời nói, nhưng bằng cách sống Phúc Âm, làm nhân 
chứng cho Chúa qua việc làm cụ thể. Nói khác đi, loan báo Tin Mừng chính là thực thi đức 
bác ái như Chúa Giêsu đã làm (giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ…). 

Đúc kết: Sứ mạng của Hội thánh là rao truyền Nước Thiên Chúa cho mọi người, mọi 
dân, mọi nước. Và mọi thành phần trong Hội thánh đều có trách nhiệm thực thi sứ mạng 
này. 

3. Cầu nguyện giữa giờ 
Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con có một gia đình là Hội thánh của Chúa để 

chúng con được chăm sóc, được yêu thương. Chúa lại ban cho chúng con được làm con 
Chúa qua Bí Tích Rửa Tội, làm con của Hội thánh giữa cộng đoàn giáo xứ này, để chúng 
con được cùng nhau tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, và tham gia vào các sinh hoạt 
của Hội thánh. Chúng con cám ơn Chúa. Xin cho chúng con được thêm lòng yêu mến Hội 
thánh, yêu mến Giáo xứ chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con thực thi Lời Chúa dạy 
hằng ngày để qua đời sống gương mẫu của con, mọi người được biết Chúa nhiều hơn và 
Hội thánh Chúa ngày càng đông hơn. 

IV. SINH HOẠT GIỜ GIÁO LÝ 
          GLV                              HS  
- Hiền thê của Chúa Giêsu                 A li hò lờ 
- Chính là Hội thánh                     A li hò lờ 

- là nhà Chúng ta (vỗ tay) hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang 
hò lờ hò lơ hó lơ. 

- Chung tay góp sức dựng xây               A li hò lờ 



- Để cho nước Chúa                             A li hò lờ 
- Rao truyền khắp nơi(vỗ tay) hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai 

đang hò lờ hò lơ hó lơ. 
Thay đổi chia thành 2 nhóm và lập lại câu hò trên 



V. PHẦN BÀI HỌC 

Câu 1. Hội thánh là gì? 
   Hội thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, làm thành cộng đoàn gồm những 

người, nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, trở nên con cái Thiên Chúa, chi thể của Đức Kitô và 
đền thờ của Chúa Thánh Thần. 

Câu 2. Trong Thánh Kinh, Hội thánh thường được diễn tả  bằng những hình ảnh nào? 
  Trong Thánh Kinh, Hội thánh thường được diễn tả bằng hình ảnh tòa nhà, vườn nho, 

đàn chiên, hiền thê và gia đình của Thiên Chúa. 
Câu 3. Hội thánh được khởi đầu và hoàn thành thế nào? 

  Hội thánh được khởi đầu trong ý định đời đời của Chúa Cha, được chuẩn bị trong thời 
Cựu Ước, được Chúa Giêsu Kitô khai sinh nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, rồi 
được Chúa Thánh Thần tỏ bày trong ngày lễ Ngũ Tuần và sẽ hoàn tất trong vinh quang 
trên trời. 

Câu 4. Sứ mạng của Hội thánh là gì? 
   Sứ mạng của Hội thánh là rao truyền Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu Kitô đã khởi 

đầu và thiết lập giữa mọi dân tộc. 
 

----- o O o ------- 

 
 BÀI 10 : TỔ CHỨC CỦA HỘI THÁNH 

 

- Lời Chúa : 1 Cr, 12- 13. 
- Ý chính : Hội Thánh Chúa Kitô được tổ chức như một thân thể, Chúa 

Kitô là Đầu, mỗi tín hữu là những chi thể. 
- Giáo cụ trực quan : (có thể) Bức tranh thánh Phêrô tuyên tín, Đức Giáo 

Hoàng hoặc Đức Giám Mục Giáo Phận.  
I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con lại được quy tụ nơi đây, để lắng nghe, học hỏi Lời 
Chúa, xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để Ngài soi trí mở lòng chúng con, 
giúp chúng con hiểu và yêu mến giờ học này. 

* Đọc kinh: Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Để bắt đầu vào bài học mới, anh (chị) kể cho các em nghe một câu chuyện. Một hôm, nhân 
ngày mừng lễ Thánh Phanxicô khó khăn (Vị Thánh sáng lập dòng Phanxicô), một đan viện 
kia mở cửa nhà dòng cho khách hành hương cùng bà con xa gần vào thăm. Rất nhiều người 



nghe tin cũng lợi dụng cơ hội vào xem cho biết nếp sống của các thầy trong Nhà Dòng như 
thế nào? Một người ngoại đạo hiếu kỳ không hiểu được lý do cuộc đời tu trì khắc khổ, anh 
ta nghĩ : Hẳn đây là những người không đủ cơm ăn áo mặc, không có việc làm nên mới vào 
đây chấp nhận cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt như vậy. Rồi anh ta lân la nói chuyện với một 
thầy tu trẻ trong đan viện : “Này anh, anh còn trẻ, khoẻ, lại có kiến thức, tại sao anh không 
đi tìm việc làm mà lại vào đây làm những việc tầm thường chỉ dành cho những người phụ 
nữ giúp việc, anh không cảm thấy ngại sao ?” 

Người tu sĩ trẻ tươi cười nói : "Tất cả chúng tôi đều là anh em trong một nhà, cho nên mỗi 
người đều có bổn phận và trách nhiệm chăm lo xây dựng làm cho gia đình mình đang chung 
sống ngày một tốt hơn tuỳ theo khả năng của mỗi người". 

Các học viên thân mến, bài học tuần trước cho biết Hội Thánh là gia đình con cái 
Thiên Chúa, trong đó mọi người đều là anh em với nhau, hôm nay Lời Chúa muốn 
nói với các em : Hội Thánh Chúa được ví như một thân thể, trong đó Đức Kitô là 
Đầu, mỗi tín hữu đều là những chi thể của thân thể Chúa Kitô. Để giúp các em hiểu 
rõ hơn điều này, anh (chị) mời các em cùng đứng lên lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : 1Cr 12,12-13 

   Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.  

   Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ 
phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, 
tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa 
trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một 
Thần Khí duy nhất. 

Đó là lời Chúa 



IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

1. Dẫn giải Lời Chúa. 
     Lời Chúa các anh chị học viên vừa nghe được trích trong sách nào? (Thư thứ 
nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô). 

- Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều gì? (Thân thể ta có nhiều bộ phận nhưng 
tất cả vẫn chỉ là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy : Tất cả chúng ta, dù là Do 
Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã cùng chịu một Phép Rửa trong một 
Thần Khí để trở nên một thân thể). 

Tất cả mọi người đã được chịu Bí tích rửa tội trên khắp hoàn cầu ở bất cứ nơi 
nào, thuộc bất cứ mầu da nào đều trở nên chi thể trong thân thể Đức Kitô là Hội 
Thánh. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu tổ chức của Hội Thánh. 

2. Giải thích các câu hỏi thưa. 
 Câu 1, 2 : Ai là đầu Hội Thánh ? 

Trong gia đình chúng ta khi có em hoặc cháu hai hay ba tuổi thì cha mẹ, ông bà, 
các anh các chị thường hay làm gì để giúp em bé nhận biết được các bộ phận trên 
cơ thể của em bé? (Thường hay hỏi bé: đầu đâu, mắt đâu, tay đâu, chân đâu…?) 

Ngay từ khi còn bé chúng ta đã biết các chi thể trên thân thể mình rồi, các chi thể 
này có liên kết với thân thể mình không các em? (Có). 

Nếu một chi thể như tay, chân mà rời thân thể, thì tay, chân chúng ta có cử động 
được nữa không? (Không). 

Theo các anh chị trong cơ thể con người, đâu là bộ phận quan trọng nhất? (Đầu 
là bộ phận quan trọng nhất). Các anh chị có thấy ở loài vật cũng như loài người 
có ai không có đầu mà vẫn sống được không? (Không). 

Hội Thánh Chúa Kitô cũng được tổ chức như một thân thể, trong đó Đức Kitô là 
Đầu, mỗi chúng ta là một chi thể (1 thân thể có tứ chi là 2 tay, 2 chân) được liên 
kết với nhau thành thân thể Đức Kitô, được Đức Kitô chăm sóc và nuôi dưỡng. 

Nhưng sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô có ở gần Hội Thánh để chăm sóc gìn giữ Hội 
Thánh không ?  

- Có, nhưng Người ở với Hội Thánh và dẫn dắt Hội Thánh cách vô hình chứ không ở với 
chúng ta cách hữu hình như khi còn ở với các tông đồ. Vậy Ngài đặt những ai thay mặt Ngài 
để dẫn dắt Hội Thánh? (Thánh Phêrô và các tông đồ). 

Các anh chị có thể cho kiếm cho các em thiếu nhi bức tranh về thánh Phêrô thay 
mặt các tông đồ để tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. 
Sau lời tuyên xưng, Chúa Giêsu đã đặt thánh Phêrô đứng đầu Hội Thánh: "Con là 
đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy" (Mt 16, 18). 

Câu 3, 4 : Ai tiếp tục nhiệm vụ của Thánh Phêrô và các tông đồ ? 
Chúa đặt Thánh Phêrô và các tông đồ để thay mặt Ngài chăm sóc dẫn dắt Hội 

Thánh. Thế nhưng Thánh Phêrô và các tông đồ có sống mãi để dẫn dắt Hội Thánh 
không? (Không). 

Vậy ai tiếp tục nhiệm vụ của Thánh Phêrô và của các tông đồ ? Đức Giáo Hoàng kế vị tông 
đồ trưởng là Thánh Phêrô. Các Đức Giám mục kế vị các tông đồ khác. (Cho các em xem 



hình Đức Giáo Hoàng). Đức Giáo Hoàng cùng các Đức Giám mục trên toàn thế giới hiệp 
nhất với nhau để dẫn dắt Hội Thánh. 

Các Đức Giám mục ở các giáo phận có các linh mục phụ giúp để chăm sóc và 
hướng dẫn các tín hữu. 

Câu 5 : Ta cần có tâm tình nào đối với Đức Giám Mục Giáo Phận? 
(Cho các học viên xem hình Đức Giám Mục Giáo Phận). 
Đức Giám mục giáo phận là người kế vị các tông đồ để đứng đầu giáo phận (Giáo 

Hội địa phương). Ngài luôn yêu thương chăm sóc hướng dẫn, dậy dỗ chúng ta, em 
nào cho anh (chị) biết chúng ta phải làm gì để tỏ lòng yêu thương Đức Giám mục 
giáo phận? (Để các em tự trả lời). Ta phải tôn kính, vâng lời, yêu thương, hiệp 
nhất, cầu nguyện cho Ngài và gắn bó với Ngài, tích cực góp phần vào việc xây 
dựng và canh tân Hội Thánh ngay tại nơi mình đang sống. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình : 

Như các anh chị đã biết Hội Thánh Chúa Kitô được tổ chức như một thân thể : 
Đức Kitô là Đầu, mỗi người tín hữu là một chi thể được liên kết chặt chẽ với Đức 
Kitô. Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô và các tông đồ thay mặt Ngài hướng dẫn Hội 
Thánh. Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô và các Đức Giám mục kế vị các tông 
đồ để thay mặt Chúa hướng dẫn Hội Thánh. Trong tâm tình yêu mến và hiệp nhất 
chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho các vị chủ chăn 
trong Hội Thánh. 

2. Lời nguyện : 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ và đặt 

Thánh Phêrô đứng đầu để lãnh đạo Hội Thánh. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức 
Giám mục, các linh mục trong Hội Thánh luôn trung thành bước theo Chúa trên 
con đường dấn thân phục vụ Hội Thánh. Chúng con cầu xin… 

VI. SINH HOẠT : Băng reo : 
       Quản trò          Học viên 
 - Hội Thánh Chúa Kitô           như một cơ thể. 
 - Đức Kitô                              là Đầu. 
 - Mỗi tín hữu                          là một chi thể. 
 - Ta sống                               gắn bó với Đức Kitô. 
VII. BÀI TẬP : 

Điền những từ : Chúa Kitô, cơ thể, tín hữu, thân mình, là Đầu, Thánh 
Phêrô, tông đồ, chăm sóc- vào chỗ trống cho hợp nghĩa : 

1. Hội Thánh ……………được tổ chức như một …………… trong đó mỗi 
………… là chi thể của ……… Chúa Kitô. 

2. Chúa Kitô là ………………… Hội Thánh, Ngài đã đặt………………. và 
các…………………khác thay mặt Ngài mà…………………………dẫn dắt Hội 
Thánh. 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
Để tỏ lòng kính mến Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các linh mục, tuần này em 

quyết tâm cầu nguyện cách đặc biệt cho các Ngài khi tham dự Thánh lễ Chủ Nhật. 



IX. PHẦN BÀI HỌC  
Anh em là thân mình của Chúa Ki-tô, và ai theo phận nấy mà làm chi thể.(x. 

1Cr 12, 12-13.18.27-28) 
 
Câu 1. Hội Thánh Chúa Ki-tô được tổ chức thế nào ? 
  Hội Thánh Chúa Ki-tô, được tổ chức như một cơ thể, trong đó mỗi tín hữu là chi 

thể của thân mình Chúa Ki-tô . 
Câu 2. Ai là đầu Hội Thánh ? 
  Chúa Ki-tô là đầu Hội Thánh. Ngài đã đặt thánh Phê-rô và các tông đồ khác 

thay mặt Ngài mà chăm sóc dẫn dắt Hội Thánh. 
Câu 3. Ai tiếp tục nhiệm vụ của thánh Phê-rô và các tông đồ ? 
  Đức Giáo Hoàng ở Rô-ma / và các Đức Giám Mục trên toàn thế giới liên kết 

với Ngài. 
Câu 4. Ai phụ giúp Đức Giám mục giáo phận chăm sóc dạy dỗ ta? 
  Các Linh mục. 
Câu 5. Ta cần có tâm tình nào đối với Đức Giám mục của mình? 
  Ta cần tôn kính và gắn bó với Đức Giám mục của mình, như Hội Thánh gắn bó 

với Chúa Giê-su và như Chúa Giê-su gắn bó với Chúa Cha. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Cha là Chúa trời đất, chúng con xin tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban 

cho chúng con qua Đức Giêsu Kitô Con Cha, qua Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám 
Mục, các linh mục. Chúng con xin Cha ban tràn đầy ơn lành trên Đức Giáo Hoàng, 
các Đức Giám mục, các linh mục, để các Ngài thêm hăng say nhiệt tình phục vụ 
Hội Thánh. Chúng con cầu xin… 

Đọc kinh sáng danh. 
----- o O o ------- 

 
BÀI 11: ĐỨC MARIA 

MẸ ĐỨC KITÔ VÀ MẸ HỘI THÁNH 
 

- Lời Chúa : Ga 19, 25-27. 
- Ý chính : Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh, Mẹ cũng là Mẹ 

của toàn thân tức là Mẹ của Hội Thánh và cũng là Mẹ của mỗi người 
chúng ta. 

- Giáo cụ trực quan : một tấm ảnh Đức Mẹ Maria. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ. 

Lạy Chúa Giêsu là con rất yêu dấu của Mẹ Maria, chúng con rất vui sướng vì được làm 
con Chúa, con của Mẹ. Bài học hôm nay chúng con sẽ được tìm hiểu một số đặc ân Chúa 
đã ban cho Mẹ, nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tập trung để học và hiểu về 
Mẹ như ý Chúa muốn. 

* Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần  
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 



Mẹ Maria được nhiều người biết đến, yêu mến, tôn kính hết mực như vậy, đoạn kinh Thánh 
hôm nay sẽ nói lên điều chúng ta muốn tìm hiểu, chị mời các em đứng lên và lắng nghe. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 19, 25- 27. 
   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan  
   Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ 

ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương 
mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." 
Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về 
nhà mình. 

Đó là lời Chúa. 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

1. Dẫn giải Lời Chúa 
  Các học viên vừa nghe Lời Chúa muốn nói gì, muốn giới thiệu cảnh gì với chúng ta? 

(quang cảnh trên núi sọ, lúc Chúa Giêsu sắp tắt thở trên Thánh Giá để cứu độ loài người). 
   - Đứng gần Thập Giá Chúa Giêsu lúc ấy có những ai?  

(có Mẹ Maria, có bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, Maria Mác-đa-la và người môn đệ Chúa 
thương mến). 

   - Người môn đệ ấy là ai các em có biết không? (Thánh Gioan). 
   - Chúa Giêsu nói với Mẹ Ngài điều gì? (thưa Bà, đây là con Bà). 
   - Chúa Giêsu quay lại và nói với người môn đệ thế nào? (đây là Mẹ con). 
Qua đoạn Tin Mừng trên chúng ta biết chắc điều gì? 
Chúng ta biết Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Đồng thời Mẹ cũng là Mẹ của từng người 

chúng ta. Để hiểu rõ hơn chị mời các em tìm hiểu trong các câu hỏi thưa sau đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào? 
  - Các anh chị nhớ lại xem, ngày xưa A-đam và E- và đã phạm tội gì không?  
(tội không vâng lời Thiên Chúa mà ăn trái cấm). 
  - Tội đó gọi là tội gì? ( tội tổ tông). 
  - Tội tổ tông có truyền lại cho chúng ta không? ( có). 
  - Gọi là tội gì? (Tội tổ tông truyền). 
Tất cả mọi người chúng ta sinh ra đều mắc tội này. Thế nhưng chỉ duy một mình Đức 

Maria được Thiên Chúa gìn giữ để không mắc tội này. 

 Đây là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. ( đặc ân này Hội Thánh 
mừng vào ngày 8 tháng 12). 

 Rồi khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người nhưng Ngài hứa sẽ 
ban Đấng Cứu Thế. 

 Và Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm mẹ Chúa Giêsu bởi quyền phép Chúa Thánh 
Thần. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nên Mẹ Maria được Thiên 
Chúa ban đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. (Tước hiệu này Hội Thánh mừng kính vào ngày 1 
tháng 1 dương lịch) 



 Chúng ta cùng nhớ lại đoạn Tin Mừng Lc 1,26-38 đề cập về biến cố Thiên Thần truyền 
tin cho Đức Maria. 

 Mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi quyền phép của ai? (bởi quyền phép Chúa Thánh 
Thần). 

 Đây là đặc ân thứ ba mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria:đặc ân trọn đời đồng trinh. 

 Rồi sau khi Mẹ chết Thiên Chúa đã đưa Mẹ cả hồn và xác Mẹ về trời. 

 Với cuộc sống tuyệt vời của Mẹ ở trần gian, Mẹ đã xứng đáng để được Thiên Chúa đưa 
về Trời cả hồn lẫn xác, Mẹ được tôn vinh bên cạnh Chúa Giêsu Phục Sinh, Con Mẹ, là 
Vua vũ trụ. 

Câu 2. Đức Maria đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ? 

  Với lời “xin vâng” trong ngày truyền tin, Mẹ đã dấn thân cộng tác trọn vẹn vào công 
cuộc cứu chuộc của Con mình. Mẹ đã chia sẻ cuộc sống với Chúa Giêsu, trong suốt cuộc 
đời của Chúa, Mẹ đã luôn hiện diện để theo dõi từng ngày từng giờ của Chúa, lúc thì Mẹ 
ở xa xa để theo dõi , lúc thì Mẹ ở ngoài chung với đám đông đến nỗi họ tưởng là Mẹ muốn 
tìm Chúa. Và đặc biệt những ngày khổ nạn của Chúa, Mẹ không ngớt rời xa, Mẹ luôn xin 
vâng Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, Mẹ kết hợp với tất cả lòng mến yêu của Mẹ 
trong chương trình cứu độ của con Mẹ, Mẹ dâng lên Thiên Chúa từ niềm vui khi Chúa sinh 
ra cho đến giây phút cuối đời của Chúa trên Thánh Giá. Mẹ luôn xin vâng trong suốt cuộc 
đời Mẹ và thông phần xin vâng trong hành trình cứu thế của Chúa Giêsu Con rất yêu dấu 
của Mẹ. 

Câu 3. Đức Maria có vị trí nào trong Hội Thánh? 

Các em còn nhớ Hội Thánh được gọi là Dân Thiên Chúa, gồm nhiều người không phân 
biệt tuổi tác, màu da, trình độ… Trải qua đã hơn 2000 năm, Hội Thánh đã công hiến cho 
nhân loại rất nhiều vị Thánh để mọi người tôn kính và noi gương - ví dụ như Thánh Phan-
xi-cô Xa-vi ê, Thánh Mô-ni-ca, Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng-Giêsu,….trong đó có cả các 
Thánh tử đạo Việt Nam nữa đấy các em. 

Nhưng có một vị được mọi người vào mọi thời yêu mến, tôn kính và cố gắng noi theo đó 
là Mẹ Maria. Các em thấy không trong các gia đình, các dòng tu, các nhà thờ công giáo…. 
Nơi nào cũng có ảnh tượng Đức Mẹ với các tước hiệu khác nhau để tôn kính Mẹ (nào là 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Hồn xác lên trời, Mẹ ban ơn, Mẹ La Vang…) 

Vì sao Hội Thánh lại tôn kính Mẹ đặc biệt như vậy? Chính vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu là 
Đầu Hội Thánh. Suốt cuộc đời Mẹ hoàn toàn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã cộng 
tác tích cực vào công trình của Chúa Cứu Thế, Mẹ luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa nên Mẹ 
trở thành mẫu gương cho mọi tín hữu trong Hội Thánh, chính vì thế Mẹ Maria có chỗ đứng 
cao nhất trong Hội Thánh. 

 

Câu 4. Ta có bổn phận nào đối với Đức Mẹ? 
  Khi em ở nhà có mẹ, em thường vòi mẹ cho em điều này,đáp ứng cho em điều kia, sở 

dĩ như vậy là em tin tưởng, yêu mến mẹ, mẹ rất yêu thương em và luôn lo lắng cho em, có 
đúng vậy không nào?. 



 Chúng ta không chỉ có người mẹ ở trần gian, nhưng chúng ta còn có một người mẹ không 
ngừng yêu thương ta, luôn muốn điều tốt nơi ta và mãi mãi cầu bầu cùng Chúa cho ta. Do 
đó ta phải đặc biệt tôn kính, yêu mến, cầu xin với Mẹ. 

 Còn hơn thế nữa, em phải bắt chước các nhân đức của Mẹ, đi theo con đường Mẹ đã đi để 
được hạnh phúc muôn đời bên Mẹ. 

Câu 5 : Mẹ Maria là tấm gương cho Hội Thánh thế nào? 
   Trong câu 3 chúng ta đã biết Mẹ Maria có chỗ đứng cao nhất trong Hội Thánh vì trong 

các con cái của Hội Thánh không thể có người con nào có những nhân đức tuyệt vời như 
Mẹ, không ai có lòng mến Chúa sâu thẳm như Mẹ… Mẹ là tấm gương phản chiếu đời sống 
Thiên Chúa nơi trần gian, chúng ta là con, chỉ một cách duy nhất đến với Chúa được đó là 
đi theo con đường Mẹ đi, làm với lòng mến như Mẹ. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình: 

  Chúng ta hầu như ai cũng còn mẹ, mẹ là người chúng ta tin tưởng nhất, yêu thương 
nhất, mẹ dễ tha thứ cho chúng ta nhất, mẹ quảng đại nhất, tất cả chúng ta hầu như đặt nơi 
mẹ những gì tốt đẹp của lòng trí chúng ta. 

  Mẹ Maria đối với mỗi người chúng ta còn hơn trăm lần như thế, Mẹ xuyên suốt đời 
sống của chúng ta, lúc này đây chúng ta hãy dâng lên Mẹ tâm tình của chúng ta. 

 2. Lời cầu nguyện  
  Chúng con xin mượn lời Thiên sứ để kính chào Mẹ,Mẹ đầy ơn phúc, Con của Mẹ cũng 

chúc tụng Mẹ, cả Thiên Đàng và dưới đất hoà chung lời kính chào Mẹ. Mẹ Maria là Mẹ 
của chúng con, nhiều lúc chúng con sống xa Mẹ, lần chuỗi Mân côi làm đẹp lòng Mẹ nhất 
nhưng chúng con chưa cố gắng đủ, chúng con còn lấy các lý do ích kỷ để không đọc kinh. 
Xin Mẹ thương tha thứ cho chúng con, tuổi chúng con thường lấy nhiều lý do để không 
làm theo ý của Mẹ muốn, giờ đây chúng con xin Mẹ nhận lấy những hạt Mân Côi với tất 
cả lòng hối hận tha thiết của lớp chúng con. 

Đọc chung kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh sáng Danh. 
VI. SINH HOẠT 

1. Bài hát : Đức Mẹ (tuỳ chọn) 
2. Băng reo: Với Mẹ Maria. 

+ NĐK : Em sống. * TC : Với Mẹ ( chắp tay ). 
+ NĐK : Em vui .  * TC : Với mẹ (2 tay úp đưa ra phía trước). 
+ NĐK :Em hát.  * TC : Với Mẹ (2 tay đưa cao, trước mặt) 
+ NĐK : A-ve.    * TC : Ma-ri-a.(dằn từng tiếng). 

Note: NĐK: Người điều khiển; TC: Tất cả  
VII. BÀI TẬP. 

 Anh chị hãy đặt các đặc ân tương ứng của Đức Maria: Mẹ trọn đời đồng trinh – Mẹ Vô 
nhiễm nguyên tội – Mẹ hồn xác lên Trời –Mẹ Thiên Chúa. 

+ Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. (Mẹ Thiên Chúa ). 



+ Mẹ không mắc tội tổ tông truyền lại như ta (Mẹ vô nhiễm) 
+ Mẹ sinh Chúa Giêsu nhưng vẫn còn đồng trinh 

(Mẹ trọn đời đồng trinh). 
+ Sau khi Mẹ chết, hồn xác Mẹ về nơi Chúa ở 

(Mẹ hồn xác lên trời). 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA. 

 Để tôn vinh Mẹ Maria, mỗi ngày em đọc kinh chung với gia đình và đọc ba kinh Kính 
Mừng kính Đức Mẹ. 

“Này là Mẹ con”. (x. Ga 19, 25-27) 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC. 

 Lạy Chúa là Đấng rất thương yêu chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho 
nhân loại một người Mẹ quyền thế trước toà Chúa, Mẹ là gương mẫu của loài người 
chúng con, xin Mẹ thánh hoá, dìu dắt chúng con về với Chúa, và nhất là xin Mẹ làm cho 
chúng con nên Thánh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen 

X. PHẦN BÀI HỌC  
Câu 1. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào? 
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân này: 
- Một là ơn vô nhiễm nguyên tội. 
- Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa. 
- Ba là ơn chọn đời đồng trinh. 
- Bốn là ơn được lên trời cả hồn lẫn xác. 
Câu 2. Đức Maria đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ? 
   Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng 

phục, đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. 
Câu 3. Đức Maria có vị trí nào trong hội thánh? 
   Đức Maria là Mẹ của Hội thánh, và của mỗi người chúng ta. Ngài đã làm Mẹ của Đầu 

là Đức Ki-tô, thì cũng làm Mẹ của toàn thân là Hội thánh. Mẹ là tấm gương hoàn hảo cho 
Hội thánh về đức tin và đức mến. 

Câu 4. Ta có bổn phận nào đối với Đức Mẹ? 
   Ta phải đặc biệt tôn kính, mến yêu, cầu xin và trông cậy Đức Mẹ. Nhất là chúng ta bắt 

chước các nhân đức của Mẹ, đi theo con đường Mẹ đã đi, để được đến nơi Mẹ đã đến. 
Câu 5. Mẹ Maria là tấm gương cho Hội thánh như thế nào? 
   Mẹ Maria là tấm gương hoàn hảo cho Hội thánh, về đức tin và đức mến, trong cuộc lữ 

hành trần gian hướng về vinh quang Nước Trời. 
 

 ----- o O o ------- 
 



 
 
 
 

BÀI 12: TÔI TIN PHÉP THA TỘI 
 

- Lời Chúa : Ga 20,23 
- Ý chính : Trong bí tích giao hoà, Chúa Giêsu tha tội cho ta qua trung gian của 

Hội Thánh,cách riêng là các linh mục. 
- Giáo cụ trực quan : Hình ảnh linh mục đang ngồi toà. 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Cha hằng sống, là Đấng đã ban Chúa Giêsu cho nhân loại chúng con để cứu 

chúng con khỏi sa vòng tội lỗi, để ban lại cho chúng con sự sống muôn đời, chúng con cảm 
tạ Chúa vì đã không nỡ bỏ rơi khi chúng con đã đánh mất sự sống ,Chúa dành lại cho chúng 
con áo trắng mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con ngày chịu bí tích Rửa tội.Trong 
giờ giáo lý này, xin Chúa thanh luyện lòng trí chúng con ,giúp chúng con biết và hiểu rõ 
hơn sự tha thứ của Chúa vĩ đại và để chúng con biết ăn năn về những tội lỗi của mình đã 
xúc phạm đến Chúa. 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 
Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.Chúa đã lập bí tích giao hoà 

để tha thứ tội lỗi cho ta. Và qua trung gian Hội Thánh, cách riêng là các linh mục chúng ta 
được lãnh nhận bí tích này. Lời Chúa hôm nay giúp ta hiểu điều này, mời các em đứng lên 
và lắng nghe 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 20,23 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan  
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.  

Đó là lời Chúa. 

     IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
   1. Dẫn giải Lời Chúa: 
Đoạn Tin Mừng các em vừa nghe, Thánh Gioan dẫn chúng ta vào chiều ngày Phục Sinh, 

tức là ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Lúc đó, các ông ở 
trong phòng, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các 
ông và nói”Bình an cho anh em”. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Sau khi ban 



Chúa Thánh Thần cho các ông, Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền tha tội. Để hiểu và cảm 
nhận được ơn tha thứ của Chúa chị mời các em đến với các câu hỏi thưa. 

2. Giải thích câu hỏi thưa 
Câu 1: Chúa Giêsu ban quyền tha tội cho Hội Thánh khi nào ? 
 Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu đã chọn những ai theo Ngài để tiếp tục công việc của 

Ngài? (các Tông đồ) 
 Khi Chúa Giêsu chịu tử nạn thì các Tông đồ sống thế nào? (các Tông đồ nhát đảm vì sợ 

người Do Thái) 
 Nhưng khi Chúa Phục Sinh, Ngài đã làm gì cho các ông? (Ngài hiện ra với các ông. Sau 

khi ban Thánh Thần cho các ông. Ngài ban cho họ quyền tha tội). 
Câu 2 : Bí tích Rửa tội giữ vai trò gì trong đời sống ta? 
  Bí tích Rửa tội là cánh cửa đầu tiên mở ra để ta bước vào đời sống đức tin, đón nhận 

hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Hồng ân thứ nhất là sự tha tội, tiếp đến là đời sống làm 
con cái Thiên Chúa nhờ được nên một với Chúa Giêsu trong Thánh Thần. Chị nhắc lại các 
em nghe để trả lời cho chị: 

* Khi nào ta được gia nhập vào Hội Thánh? 
(khi ta lãnh nhận bí tích Rửa tội). 
* Bí tích rửa tội ban cho ta những ơn gì? 
 (Bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để ta được tha thứ tội lỗi). 
Nhờ bí tích này em được tái sinh vào cuộc sống mới làm con Chúa, được kết hợp với 

Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Đây là điều hạnh phúc lớn nhất của người Kitô hữu 
chúng ta. 

Câu 3 : Bí tích giao hoà tha những tội nào?. 
Khi một em bé lãnh nhận bí tích rửa tội thì được tha tội tổ tông. Còn người tân tòng 

(người lớn) khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì không những được tha tội tổ tông mà còn 
được tha các tội người ấy đã phạm từ trước nữa. Như vậy, qua phép Rửa tội ta được sạch tội tổ 
tông và tất cả những tội ta phạm trước đây. 

Chúng ta đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhờ đó, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi và 
trở nên con cái Thiên Chúa. Nhưng con người yếu hèn,dễ phạm tội, Chúa Giêsu biết rõ 
điều đó. Ngài lập Bí tích Giải tội để giúp ta lãnh ơn tha thứ và giao hoà với tình yêu Thiên 
Chúa. Như vậy, bí tích giao hoà tha thứ mọi tội lỗi, tha những tội riêng ta phạm từ ngày 
được rửa tội về sau. 

Câu 4 : Quyền tha tội của Hội Thánh nhắc ta nhớ điều gì? 
   Kể lại cho học viên nghe câu chuyện : người con hoang đàng (hay người cha nhân hậu, 

tình phụ tử) (xem Lc 15, 11-32). Các em hãy cho chị biết : 
     + Người cha trong câu chuyện là hình ảnh của ai?  
(của Thiên Chúa). 
     + Người con thứ là hình ảnh của ai? 
    (của tất cả chúng ta là những người tội lỗi). 



Thiên Chúa là người Cha nhân từ giàu lòng thương xót đã ban những phương thế thích 
hợp để ta lãnh nhận ơn tha thứ. Điều này nhắc nhở ta phải luôn có lòng biết ơn, vững tin 
vào lòng thương xót của Chúa. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.  

 1. Gợi tâm tình : 
  Thiên Chúa là người Cha tuyệt vời của chúng ta, Ngài mong chờ và sẵn sàng tha thứ 

cho những ai lỗi lầm mà biết nhận lỗi đến gặp Ngài nơi bí tích hoà giải. Vậy lúc này đây 
còn chần chờ gì nữa em hãy đến với Ngài để được Ngài thứ tha, trong tâm tình của người 
con hối hận, chúng ta hãy cùng dâng lên Cha lời nguyện sau. 

  2. Lời cầu nguyện: 
   Lạy Chúa là người Cha đầy lòng thương xót, giờ phút này đây, mỗi người chúng con 

tự cảm thấy lòng mình u tối, rất nhiều khuyết điểm, lầm lỗi, nhưng chúng con không chạy 
xa Chúa đâu vì biết rằng Chúa rất yêu tuổi trẻ chúng con, nhiều lúc chúng con cho rằng 
mình đã lớn rồi chẳng cần ai, mình tự quyết định hướng đi đời mình, nhưng chúng con quá 
lầm đã tạo khoảng cách giữa chúng con và cha mẹ quá xa, hầu hết chúng con đang mang 
trong con người mình tâm trạng đó. Xin Chúa ban cho chúng con qua bài học hôm nay biết 
chạy về với Chúa là Cha thương xót ,chậm bất bình và hết mực tha thứ, như người con biết 
nhận lỗi xin Chúa thứ tha tất cả những tội của chúng con đã phạm mất lòng Chúa để chúng 
con dám can đảm chạy về hưởng lòng tha thứ của Cha, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con . 

 
 
 

VI. SINH HOẠT : Tha thứ 
     Quản trò                    Tất cả 
Bỏ Giận hờn        tay phải làm động tác ném ra xa 
Tránh Kêu ca       tay trái xua trước mặt 
Xa Thù hận        tay phải đấm vào òng bàn tay trái 
Chúng ta Thứ tha   nắm tay hai người hai bên giơ cao 
VII. BÀI TẬP. 

Anh chị hãy điền các từ vào chỗ trống cho hợp nghĩa: rửa tội, mọi tội lỗi, tha thứ, giải 
tội, tội riêng, giao hoà. 

Chúa Giêsu lập bí tích ………..……….. để giúp ta lãnh ơn ……….. và ……………. với 
tình yêu Thiên Chúa. Bí tích giao hoà tha thứ ………………, tha những …………….. từ 
ngày được ………………. về sau. 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA. 
Chúng con cúi đầu xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa giúp chúng 

con bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ chủ tâm giảm bớt những lỗi lầm để chúng con xứng đáng 
nhận được nhiều ơn lành của Chúa trong cuộc sống. 

“Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha”. (x.Ga 20,23) 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC. 



 Một giờ học trôi qua thật mau, càng học chúng con càng thấy mình bỏ Chúa xa quá, lớp 
chúng con một lòng xin Chúa thứ tha, xin đừng bỏ rơi chúng con nhưng hãy đón chúng 
con vào hưởng ơn lành của Chúa trong bí tích hoà giải. 

* Đọc kinh : Sáng danh. 



X. PHẦN BÀI HỌC  

Câu 1. Chúa Giê-su ban quyền tha tội cho Hội thánh khi nào? 
   Vào buổi chiều Phục sinh, sau khi ban Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giê-su đã 

ban cho họ quyền tha tội. Hội thánh thực hiện quyền tha tội bằng bí tích rửa tội và bí tích 
giao hòa. 

Câu 2. Bí tích rửa tội giữ vai trò gì trong đời sống ta? 
  Bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội, nhờ đó ta được tái sinh vào cuộc 

sống mới làm con Thiên Chúa, và được kết hợp với Chúa Ki-tô trong Chúa Thánh Thần. 
Câu 3. Bí tích giao hòa tha những tội nào? 
   Tha những tội riêng ta phạm từ ngày được rửa tội về sau. 
Câu 4. Quyền tha tội của Hội thánh nhắc ta nhớ điều gì? 
   Nhắc ta nhớ Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban những phương thế thích hợp và 

giản dị để ta được ơn tha tội. Vì thế ta cần luôn vững tin đến với lòng thương xót Chúa 
trong tâm tình biết ơn. 

----- o O o ------- 
 

 
 

                   BÀI 13:   XÁC SỐNG LẠI  
  VÀ SỰ THƯỞNG PHẠT ĐỜI ĐỜI 

 
- Lời Chúa : Lc 23, 39-43 
- Ý chính  : Thân xác loài người ta sẽ sống lại trong ngày sau hết để chịu phán 

xét chung với linh hồn mình. 
- Giáo cụ trực quan: Tranh:  
* “Chúa Giêsu cho ông La-da-rô sống lại”. 
* “Môsê và bụi gai bốc cháy”. 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
   Để bắt đầu giờ học hôm nay, chúng ta xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, giúp chúng ta 

hiểu biết, và tin tưởng mãnh liệt vào sự sống lại và sự thưởng phạt đời đời. 
* Hát : Kinh Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 



   - Xin các học viên chúng ta nhắc lại với nhau bức tranh: Chúa Giêsu cho ông La-da-rô 
sống lại 

Chúng ta cùng nhau kể lại câu chuyện này nhé: 
Một hôm, anh La-da-rô quê ở Bê-ta-ni-a, em của hai cô Mattta và Maria bị đau nặng. Hai 

cô cho người đến nói với Đức Giêsu : 
 - Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. 
  Nghe vậy, Đức Giêsu bảo : 
- Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : 

qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh. 
  Chúa Giêsu còn ở lại đó thêm hai ngày nữa. Sau đó Ngài cùng các môn đệ tới thăm La-

da-rô. Nhưng khi tới nơi, Đức Giêsu thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày 
rồi. Được tin Đức Giêsu đến, cô Matta đi đón Người và nói: 

 - Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ 
điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. 

 Chúa Giêsu nói : 
 - Em con sẽ sống lại. 
 Cô Matta thưa: 
- Con biết em con sẽ sống lại trong ngày sau hết. 
 Chúa Giêsu liền phán: 
- Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được 

sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. 
 Sau đó, Đức Giêsu ra mộ anh La-da-rô. Ngôi mộ là một cái hang có phiến đá đậy lại. 

Đức Giêsu nói: 
 - Đem phiến đá này đi. 
 Nhưng cô Matta thưa Người : 
 - Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày. 
 Đức Giêsu nói với cô: 
 - Thầy đã chẳng nói với con rằng: nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên 

Chúa sao? 
 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa Cha, rồi Ngài 

gọi lớn tiếng: 
 - Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ! 
 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo người ta 

cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. (Ga 11, 1- 44) 
 Các anh chị thân mến! Chúa Giêsu đã làm phép lạ này để cho dân chúng và nhất là các 

môn đệ tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài có quyền trên cả sự sống và sự chết. Chúa 
Giêsu đã cho anh La-da-rô sống lại, nhưng một thời gian sau anh vẫn phải chết. Điều quan 
trọng hơn Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết, đó là sự sống đời đời, sự sống lại trong ngày 



sau hết. Vậy những ai được hưởng sự sống đời đời? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu 
rõ điều đó. 

Mời các anh chị đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa. 
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Lc 23, 39-43 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 
  Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải 

là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" Nhưng tên kia mắng nó 
: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 
Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm 
điều gì trái !" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, 
xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với 
tôi trên Thiên Đàng." 

Đó là lời Chúa. 
 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
  1. Dẫn giải Lời Chúa. 
- Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe nói về biến cố gì?  
(Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá). 
- Có ai cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu không?  
(Có hai tên trộm cùng bị đóng đinh với Ngài). 
- Một trong hai tên nhục mạ Chúa Giêsu thế nào? (Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi). 
- Còn tên trộm kia thưa với Chúa Giêsu thế nào?  
(Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước ông, xin nhớ đến tôi!) 
- Chúa Giêsu đã hứa điều gì với người trộm lành?  
(Hôm nay, anh được ở với tôi trên thiên đàng ). 
Như thế, qua lời hứa này, Chúa Giêsu cho ta thấy có sự sống lại và sự sống đời đới. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong bài học dưới đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 
 * Đọc chung câu 1: 
Câu 1. Những ai được lên thiên đàng ngay? (954. 1023. 1052) 
  Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được 

hưởng phúc thiên đàng ngay. 
- Thiên đàng là gì?  
Thiên đàng là nơi Chúa ngự, là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn vì được hiệp 

thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và các thánh. 
+ Lên Thiên đàng là ở với Chúa, được “diện đối diện” với Thiên Chúa (SGLC 1023), kết 

hiệp với Chúa, nên những ai mới được vào Thiên đàng?  
Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được 

hưởng hạnh phúc thiên đàng ngay). 



-Vì sao?  
Vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối thánh thiện, không có một chút vết nhơ tội lỗi nào. 
Vậy những ai được lên thiên đàng ngay?  
Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và sạch mọi vết nhơ tội lỗi. 
Câu 2. Những ai phải vào luyện ngục? 
         Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi 

thì phải tẩy luyện một thời gian rồi mới được lên thiên đàng. 
+ Các anh chị nhìn vào bức tranh này Môsê dẫn dân đi trong hoang địa (nếu có giáo cụ 

bức tranh) và cho biết bức tranh này tới ai và câu chuyện gì?  
Nói về ông Môsê được Chúa kêu gọi hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. 
-Bụi gai bốc cháy chỉ điều gì?  
Chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. 
-Ông Môsê đang làm gì?  
Lấy áo che mặt 
-Vì sao?  
Vì vinh quang chói lọi của Thiên Chúa. 
 + Thật vậy, khi ông Môsê được Thiên Chúa gọi qua bụi gai bốc cháy, ông không dám 

nhìn mà phải che mặt đi vì vinh quang của Chúa quá chói lọi và rực rỡ (Xh 3, 1-6). Chính 
vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, cao cả, tuyệt đối thánh thiện, nên để có thể đối diện 
mặt đối mặt với Thiên Chúa, những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng còn vương vết 
nhơ tội lỗi, thì phải tẩy luyện một thời gian nơi luyện ngục để đạt tới sự thánh thiện cần 
thiết rồi mới được lên thiên đàng, mới được cùng Thiên Chúa “diện đối diện” (SGLC 
1030). 

Tóm lại, những ai phải vào luyện ngục?  
Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng còn tội nhẹ. 
Câu 3. Những ai phải xuống hoả ngục?  
  - Những người đến khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng trong 

mình mà không chịu sám hối thì phải xuống hỏa ngục. 
 - Con người được Thiên Chúa dựng nên có ý chí, lý trí và tự do. Vì có tự do, nên con 

người phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Vì thế, những người đến chết vẫn 
từ chối tình yêu của Thiên Chúa, còn mang tội trọng mà không chịu sám hối, thì phải xa 
cách Thiên Chúa đời đời, đó là hoả ngục (SGLC 1033). Chính con người định đoạt về số 
phận đời đời của mình. 

 Tóm lại, những ai phải xa cách Chúa đời đời?  
Những người cố tình từ chối tình yêu của Chúa, không sám hối về những tội trọng đã 

phạm. 
Câu 4. Ta có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?  
  Ta nên dâng các việc hy sinh, bác ái, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh 

hồn ấy sớm được lên thiên đàng. 



- Thời gian ở luyện ngục là thời gian gì? (Thời gian thanh tẩy). 
- Trong thời gian thanh tẩy này, linh hồn có làm được việc lành phúc đức để đền tội của 

mình không?  
Không, các linh hồn không thể làm gì cho mình được. 
- Chúng ta, những người đang sống ở trần gian là thời gian có thể làm được việc lành 

phúc đức, chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục không?  
Có, chúng ta có thể giúp các linh hồn đó bằng cách đọc kinh, tham dự thánh lễ, bố thí, hy sinh 

hãm mình cầu nguyện cho họ. 
- Hàng năm, Hội Thánh dành một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, các anh chị có 

biết đó là tháng mấy không? ( tháng 11). 
Tóm lại, - Ta có thể giúp các linh hồn ở luyện ngục bằng cách nào?  
 (khuyến khích các anh chị trả lời) 
- Hằng năm Hội Thánh dành riêng tháng nào để cầu cho các linh hồn trong luyện 

ngục? 
Câu 5. Sau khi chết thân xác ta sẽ thế nào?  
  Thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế sẽ được sống lại kết hợp với linh hồn 

mà chịu phán xét chung. 
- Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng đức tin về sự sống lại thế nào?  
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau (SGLC 988). 
- Sự sống lại mà chúng ta tuyên xưng chỉ linh hồn hay thể xác?  
Chỉ thể xác vì thể xác mới chết chứ linh hồn không chết. 
- Dựa vào đâu mà chúng ta tin như vậy?  
Dựa vào lời nói của Chúa Giêsu và nhất là vào sự sống lại cả hồn lẫn xác của Ngài. 
-Chúa Giêsu đã nói thế nào về sự sống lại thân xác?  
Ngài hứa ơn Phục Sinh thân xác cho những ai tin vào Ngài: “Chính Thầy là sự sống lại 

và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy, 
sẽ không bao giờ phải chết”(Ga 11, 25-26). 

  Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua sự chết, Nhưng Ngài đã tiêu diệt sự chết 
khi sống lại từ cõi chết, Nhờ sự sống lại của Ngài, sự chết trở thành một khởi điểm của 
cuộc sống mới vô tận. Sự chết sẽ đưa ta vào một thế giới không còn tang tóc, sự chết vì 
Thiên Chúa sẽ cất hết khăn tang và lau sạch nước mắt mọi người(x. Kh 21, 4). 

- Nhưng trước khi được vào cõi sống hạnh phúc này, chúng ta phải trải qua việc gì? (Trải qua 
cuộc phán xét của Chúa). 

- Có mấy cuộc phán xét? (Có 2 cuộc phán xét: chung và riêng). 
- Phán xét riêng xảy ra khi nào? (Ngay khi ta chết) 
- Lúc đó thân xác ta đã sống lại chưa? (Chưa). 
- Khi nào ta chịu phán xét chung? (Vào ngày tận thế) 
- Lúc đó thân xác ta thế nào? (Thân xác được sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phán 

xét chung). 



 Tóm lại, sau khi chết thân xác ta trở về bụi đất để làm gì?  
Chờ ngày tận thế sẽ sống lại, kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung. 
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

  1, Gợi tâm tình. 
 Các anh chị thân mến! Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, thân xác chúng ta sẽ trở 

về cát bụi, đợi ngày tận thế sẽ sống lại và kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung. 
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, là được sống cùng Chúa Kitô 
Phục Sinh trong Nước của Ngài nếu chúng ta biết ăn năn, sám hối và sống theo ý Chúa. 
Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết của mình cho những người 
đã qua đời và cho chính chúng ta: 

2, Lời nguyện. 
  Lạy Chúa Giêsu, xin cho bà con thân thuộc và hết mọi người đã qua đời được chia sẻ 

hạnh phúc cùng các thánh, và cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa trong cuộc đời 
hiện tại để mai sau được sum vầy cùng họ trên thiên đàng. Chúng con cầu xin, vì Chúa là 
Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. 

VI. SINH HOẠT 
Trò chơi : Năm cô khôn ngoan. 
- Dụng cụ: 10 cây nến, hai cái quẹt lửa. 
- Số người : 10 em. 
- Cách chơi: Chia làm hai đội đều nhau. GLV đứng ở giữa lớp, mỗi tay cầm 5 cây nến 

và 1 cái quẹt. Khi có lệnh, hai đội trưởng lên nhận nến và quẹt, sau đó đem về chia nến 
cho đội mình và bắt đầu thắp nến. Sau đó GLV hô to: “Tân lang đến”. Những người cầm 
nến chạy đến trình diện GLV sao cho nến đừng tắt. Đội nào nến không tắt, tới sớm hơn là 
thắng cuộc. 

VII. BÀI TẬP 
Các học viên hãy chọn những người nào trong 3 loại người sau đây được lên thiên đàng: 

1. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi. 
2. Những người đến khi chết vẫn còn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng. 
3. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và sạch mọi vết nhơ tội lỗi. 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
 Chúng ta sẽ chịu 2 cuộc phán xét: riêng và chung. Để ngày ta chịu phán xét trở thành 

cuộc gặp gỡ êm dịu thân tình với Chúa, chúng ta hãy cố gắng tự mình phán xét mình mỗi 
ngày trước khi đi ngủ. Chính cuộc phán xét này sẽ giúp ta xa lánh dần khỏi thói hư, tật 
xấu, tội lỗi và giúp ta gắn bó hơn với Chúa. Vì vậy, tuần này các anh chị quyết tâm dành 
ít phút trước khi đi ngủ để xét lại ngày sống của mình. 

-“Tôi bảo thật anh em, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (x. Lc 23,39-43) 
 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
       Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về những ơn Chúa đã ban cho chúng con trong giờ 

học hôm nay. Chúng con xin dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin Chúa giúp chúng con thực 



hiện được điều quyết tâm này để việc xét mình mỗi tối trở thành một thói quen cần thiết 
trong cuộc đời của chúng con. 

  * Đọc kinh: Sáng Danh. 
X. PHẦN BÀI HỌC  

Câu 1. Những ai được lên Thiên đàng ngay? 
   Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được 

hưởng phúc thiên đàng ngay. 
Câu 2. Những ai phải vào luyện ngục? 
   Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi thì 

phải tẩy luyện một thời gian rồi mới được lên Thiên đàng. 
Câu 3. Những ai phải xuống hỏa ngục? 
   Những người đến khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng trong 

mình mà không chịu sám hối, thì phải xuống hỏa ngục. 
Câu 4. Ta có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục? 
   Ta nên dâng các việc hy sinh, bác ái, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn 

ấy sớm được lên Thiên đàng. 
Câu 5. Sau khi chết, thân xác ta sẽ thế nào? 
  Thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế sẽ được sống lại kết hợp với linh hồn 

mà chịu phám xét chung. 
 

----- o O o ------- 

 
 

ÔN TẬP VÀ TỔNG KẾT HỌC KỲ I 
PHẦN THỨ II: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ 

 

         Dẫn vào bài học 
Giáo lý Công giáo gồm bốn phần: 

1. Phần Thứ Nhất: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 
2. Phần Thứ Hai : CÁC BÍ TÍCH 
3. Phần Thứ Ba : ÐỜI SỐNG ÐỨC TIN TRONG ÐỨC KI-TÔ 



4. Phần Thứ Tư : KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO 
 

 

BÀI 14: CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA 
 

 

 - Lời Chúa : Êphêsô 4, 23- 24. 
 - Ý chính : Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, có linh hồn, trí 

tuệ, ý chí và tự do. 
 - Giáo cụ dạy học : - Tranh bài giảng trên núi . 

 

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì đã được Chúa tác tạo nên con giống hình ảnh 

Thiên Chúa, một nét đẹp không có loài nào sánh ví được. Lạy Chúa, giây phút này chúng 
con quy tụ bên nhau để khám những nét đẹp đó dưới ánh sáng Tin mừng. Xin Chúa ban 
Chúa Thánh Thần đến soi sáng giúp chúng con cảm nhận những hồng ân đó, để chúng con 
biết trân trọng quà tặng của Thiên Chúa ban. 

 

* Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

 Có một bác sĩ vô thần thường đi tới các thành thị, thôn quê để giảng thuyết, lôi kéo mọi 
người theo tuyết tự do tư tưởng. Một hôm ông ta đi tới miền quê, đứng trước đám đông 
dân chúng, ông nói : "Chẳng có Trời, không có Chúa nào hết và con người chẳng có linh 
hồn". Sau khi nhấn mạnh hai vấn đề đó ông nói : "Trong công chúng ai có điều gì thắc mắc 
xin cứ hỏi tự nhiên". Bấy giờ có một bà nhà quê đứng lên hỏi : 

- Thưa bác sĩ, ngài cũng chẳng có linh hồn ư ? 
- Không, tôi cũng giống như mọi người. 
- Vậy con heo tôi nuôi trong chuồng có linh hồn không ? 
- Chắc chắn là không. 
- Thưa bác sĩ, vậy giữa bác sĩ và con heo tôi nuôi không có gì khác nhau ngoài một đàng 

bác sĩ có hai chân còn con heo tôi nuôi có bốn chân. 
 Các anh chị thân mến, thật là khủng khiếp cho ta, nếu mà ta không tin có Thiên Chúa, 

không tin con người có linh hồn. 
 Nhưng chúng ta tin Thiên Chúa là Cha yêu thương ta, tạo dựng nên ta giống hình ảnh 

Ngài, so với các loài Thiên Chúa dựng nên, con người là tạo vật cao trọng hơn cả. Để biết 
con người cao trọng như thế nào, hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi. Mời các anh chị 
cùng lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ep 4, 23- 24. 
   Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ephêsô 
  Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con 

người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. 
 Đó là Lời Chúa 



IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải Lời Chúa. 
- Các anh chị vừa nghe thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu nào ?  
 (Tín hữu Êphêsô). 
- Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô phải để cho ai đổi mới cuộc sống?  
 (Cho Thần khí đổi mới). 
- Vì mọi người được tạo dựng nên giống hình ảnh của ai ? 
  (Của Thiên Chúa). 
Mời các anh chị nhớ Lời Thiên Chúa phán trong sách Sáng Thế : “Chúng ta hãy làm nên 

con người” tới “Đó là ngày thứ sáu”. 
Như thế lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta được dựng nên giống hình ảnh 

của Thiên Chúa. Nhưng vì phạm tội, con người làm lu mờ, thậm chí làm mất đi hình ảnh 
Thiên Chúa nên Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, sống công chính, thánh 
thiện để trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần bài học 
dưới đây. 

2. Giải thích các câu hỏi thưa. 
Câu 1. Tại sao con người được gọi là hình ảnh Thiên Chúa? 
Để chọn lựa một điều tốt và loại trừ điều xấu chúng ta dựa vào đâu? [Dựa vào trí tuệ (trí 

khôn biết phân biệt tốt-xấu) và ý chí (ý muốn chọn cái tốt, quyết tâm không làm điều xấu) 
] 

Sách sáng thế 1, 26- 27 cho ta biết, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên 
Chúa. Trong các loài Chúa đã dựng nên, chỉ có con người được Thiên Chúa ban cho linh 
hồn thiêng liêng, bất tử. Nhờ đó, con người có khả năng hiểu biết, chọn lựa điều hay lẽ 
phải và quyết tâm loại trừ điều xấu để hướng đến hạnh phúc đích thực và trọn vẹn. 

Câu 2. Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không ? 
- Ngay từ đầu tổ tông loài người đã nghe theo xúi dục của ai để chối từ Thiên Chúa? (Ma 

quỷ). 
- Như thế, con người đã lạm dụng tự do của mình để phạm tội chống lại ai? (Chống lại 

Thiên Chúa ). 
Quả thật, tội lỗi đã làm hư hỏng hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, khiến con người trở 

nên lầm lạc, yếu đuối, hay hướng chiều về điều xấu. 
- Thiên Chúa có để hình ảnh của Người hư mất trong ta không ? (Không).  
- Người làm cách nào ?  
- Người đã sai Con Một Người là Đức Kitô đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi bằng 

chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, để những ai tin vào Đức Kitô và sống như 
các môn đệ của Ngài thì hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người ấy được phục hồi. 

Câu 3. Người môn đệ Chúa Kitô sống theo tinh thần nào ? 
- Người môn đệ là ai ? (là học trò theo học với một vị thầy). 



- Các em đã xem phim võ Tàu lần nào chưa ? Các em thấy có nhiều môn phái không ? 
(Có). Nếu một người nào đó muốn theo học một môn phái nào thì phải đến gặp vị trưởng 
môn phái đó và nhận vị trưởng môn làm thầy (sư phụ) của mình, người học trò phải tuân 
theo những luật lệ và phải làm theo sự chỉ dẫn của thầy mình. 

- Chúa Giêsu khi bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng, Người có kêu gọi và huấn luyện 
một ai đó để họ trở thành môn đệ hay học trò của Người không ? (Có). Chúa Giêsu muốn 
người môn đệ của Ngài sống theo lời dậy của Người. Lời dậy ấy được công bố trên núi 
nên được gọi là Bài Giảng Trên Núi hay là Hiến Chương Nước Trời. Bức tranh này gợi 
lên cảnh Chúa Giêsu tụ họp dân chúng lại trên một ngọn đồi cao gần hồ Giênêsarét hay 
Tibêriát. Bài giảng này được gọi là Bài Giảng Trên Núi. Phần mở đầu của Bài Giảng Trên 
Núi là Tám Mối Phúc. Tám Mối Phúc này tóm lược ý chính của Bài Giảng Trên Núi. 

Câu 4. Ý nghĩa của Tám Mối Phúc là gì ? 
  - Các em có biết Chúa Giêsu đã nói gì với những ai muốn làm môn đệ Ngài không ? 
Chúa nói như thế này : “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mọi sự mà theo Thầy”. 
- Câu nói đó có nghĩa là gì ? Nghĩa là hãy đi con đường Chúa đi, sống theo cách Chúa 

sống. 
- Chúa Giêsu đã sống như thế nào ? Ngài đã sống trọn vẹn Tám Mối Phúc mà Ngài đã 

dậy cho người môn đệ. Chúng ta chỉ cần nhìn lên Thánh Giá thì thấy rõ điều đó : 
+ Việc Chúa chết cho thấy Ngài là người có tinh thần nghèo khó: Ngài chấp nhận mất tất 

cả, ngay cả mạng sống mình để ý của Thiên Chúa Cha được thực hiện, để ta được sống, 
Ngài chịu thiệt để chúng ta được lợi sự sống đời đời. 

+ Việc Ngài chết trên Thánh Giá cho thấy Ngài là người hiền lành, biết xót thương người, 
xây dựng sự hòa thuận vì trên thập giá Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả mọi người, 
cả những kẻ giết hại mình. Ngài đã mang tội của mọi người để chết thay cho mọi người, 
tha cho mọi người…… 

Như thế Tám Mối Phúc là con đường Chúa Giêsu đã đi để ta theo, bắt chước mà nên giống 
Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa. 

Câu 5. Tám Mối Phúc Thật còn nhắc ta điều gì nữa ? 
- Trong mỗi mối phúc, sau khi nói với ta làm điều gì đó như hãy có tinh thần nghèo khó 

thì Chúa nói ta sẽ được cái gì đó. Ví dụ: Trong mối phúc thứ nhất, Chúa nói rằng ai có tinh 
thần nghèo khó là người có phúc vì người đó sẽ được cái gì ? (Được Nước Trời). Hoặc 
trong mối phúc thứ năm, Chúa nói rằng ai có lòng trong sạch là người có hạnh phúc thật, 
vì sao ? (Vì người ấy sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa). 

- Như vậy, Chúa Giêsu nói hạnh phúc đích thực của con người là gì ? (Là được vào Nước 
Trời nghĩa là được sống với Chúa, sống tình Cha con với Chúa). 

- Như thế Tám Mối Phúc thật nhắc ta điều gì ? (Nhắc ta rằng hạnh phúc đích thực của con 
người chúng ta là Thiên Chúa). 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình : 
  So sánh với các tạo vật khác, con người thật cao trọng, vì Thiên Chúa đã dựng nên con 

người giống hình ảnh Ngài, ban cho con người có linh hồn bất tử. Với tâm tình tri ân, cảm 
tạ và yêu mến, chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện phát xuất từ trái 
tim bé nhỏ, đơn sơ của chúng ta. 



2. Lời nguyện : 
 Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, khi chúng con phạm tội 

Chúa đã không bỏ rơi chúng con, nhưng sai con một là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chuộc 
chúng con, để chúng con được trở lại giống hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con biết 
nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày và nơi chính bản thân chúng 
con, để chúng con biết tôn trọng phẩm giá cao quý mà Chúa đã ban cho chúng con và biết 
tôn trọng người khác. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

VI.  SINH HOẠT 
VII.  BÀI TẬP : Tìm câu ở cột B cho hợp với cột A.     

Cột A cột B 

1/Bài giảng trên núi hay còn 
gọi là hiến chương Nước Trời 

- Sống theo lời dậy của Chúa 
Giêsu. 

2/ Tội lỗi nơi con người - Mở đầu bằng tám mối phúc thật. 

3/ Người môn đệ Chúa Giêsu - Làm hư hỏng hình ảnh Thiên Chúa 

  - làm ta phải đau khổ, phải chết. 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
Tôi và mọi người khác đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Điều này dậy ta 

hãy biết tôn trọng người khác. Tuần này em quyết tâm tập sống tôn trọng người khác qua 
việc không cãi nhau với anh chị em trong ga đình và các bạn ở trường. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dậy chúng con cách sống để trở 

thành người môn đệ của Chúa. Xin giúp chúng con biết thực hành những điều chúng con 
đã học hỏi. Chúng con hứa với Chúa tuần này chúng con sẽ không cãi nhau với anh chị em 
trong gia đình cũng như bạn bè chúng con. Xin Chúa hãy giúp chúng con. Amen. 

* Đọc kinh: Sáng danh.. 
----- o O o ------- 

BÀI 15 : LƯƠNG TÂM 
 

- Ý chính : 1. Lương tâm là gì ? (2 Cr 1,12) 
         2. Tiêu chuẩn nhận ra lương tâm ngay thẳng 
         3. Huấn luyện lương tâm. (1 Tm 1,18-19) 

- Tâm tình : Ước ao có lương tâm trong sáng, ngay thẳng. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ  

Học viên giáo lý chuẩn bị chút tâm tình dâng lời cầu nguyện đầu giờ (có thể chuẩn bị 
trước bằng giấy) 
II.  GIỚI THIỆU BÀI MỚI 

Con người nhờ có lý trí và tự do nên có phẩm giá cao quí hơn muôn loài. Nhưng con 
người luôn bị thôi thúc bởi bản năng, hoàn cảnh và ma quỉ... ! May phước thay, chúng ta 
luôn có người bạn đồng hành : đó là lương tâm. Chúng ta cần học hỏi về người bạn đồng 
hành này. 



III. TỪ CUỘC SỐNG 
Năm 1811 có một công dân Mỹ ở New-York gửi đến bộ tài chính 6 đô la vì lương tâm 

cắn rứt làm cho ông hối hận vì đã gian lận số tiền trên. Người ta đã lập một quĩ mang tên 
“Quĩ lương tâm” để những ai lường gạt, gian lận công quĩ hoặc tài sản nhân dân thì gửi 
vào đó để đền trả với những lời sau đây : “Tôi không muốn mình bị thiêu đốt trong hỏa 
ngục chỉ vì một nắm đô la”. Tính đến năm 1971, tức 160 năm sau ngày thành lập, quĩ đã 
nhận được 3 triệu đô la và quĩ đã tìm cách hoàn trả cho các chủ của. 

 Tại sao người ta lập quĩ này ? Nhiều lần biển thủ, trộm cắp đâu có ai biết ! Thế nhưng 
những người ngay lành không thể bình an nếu không tìm đền trả ! Cái gì đã làm người ta 
phải đền trả như thế ? Mời các anh chị tới gặp Chúa để được chỉ bảo. 

IV. NỘI DUNG GIÁO LÝ 
A. Công bố Lời Chúa : 2 Cr 1,12 

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô  

“Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng : chúng tôi lấy sự 
thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời.” 

Đó là Lời Chúa. 
B. Dẫn giải nội dung giáo lý. 
Thánh Phaolô cho ta biết một kinh nghiệm bản thân : mặc dù bị các Pharisiêu chống đối, 

bài bác, ông vẫn bình an vì từ sâu kín trong tâm hồn, ông xác tín mọi hành động ông làm, 
mọi lời ông rao giảng đều là chân chính : ông lấy sự thánh thiện và chân thành do Thiên 
Chúa ban mà cư xử với mọi người. Vậy lương tâm là gì và phải huấn luyện lương tâm thế 
nào ! 

1. Lương tâm là gì : (2 Cr 1,12) 
 - Một công dân Mỹ cảm thấy hối hận vì đã gian lận công quĩ 6 đô la, dù không ai biết 

việc làm gian lận này ! 
 - Một Phaolô tự hào và bình an về lời rao giảng của mình dù nhiều người Do thái chống 

đối. 
 - Một Gandhi đã dám đặt cục than hồng trên bàn tay để tự phạt mình vì đã dối mẹ trốn 

học. 
Còn muôn trường hợp khác tương tự, tất cả đều cho thấy tận sâu kín trong lòng mình có 

một lề luật, một tiếng nói mà chính mình không đặt ra nhưng tiếng nói đó vẫn luôn luôn 
nhắc nhở mình phải tuân theo. Tiếng nói ấy luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi 
hành điều thiện, tránh điều ác (x. Mv 16). Ta gọi tiếng nói ấy là lương tâm. 

Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người 
chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Thiên Chúa vang dội trong thâm 
tâm con người. Lương tâm cùng với lý trí thường soi dẫn ta : 

 - Trước khi hành động : chỉ cho biết đâu là đúng, đâu là sai. Khuyến khích ta chọn diều 
đúng, khuyến cáo ta từ chối điều sai. 

 - Trong khi hành động : lương tâm phấn khích nếu ta làm điều thiện, cảnh cáo nếu ta 
làm điều ác. 



 - Sau khi hành động : lương tâm xét xử : nếu làm đúng, ta cảm thấy sung sướng, an 
bình... ; nếu làm sai, ta cảm thấy lo sợ, bất an trong tâm hồn. 

Tóm lại: lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người 
để soi dẫn họ làm lành lánh dữ. 

Tiếng lương tâm âm vang đúng lúc trong tâm hồn mỗi người: hãy làm điều này, hãy tránh 
điều kia. Hoặc như thánh Phaolô nhận định về “dân ngoại là những người không có luật 
Môsê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là Luật cho chính 
mình. Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm 
họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì 
cho mình là phải”.  

                                                                          (Rm 2,14-15) 
2. Tiêu chuẩn để nhận biết lương tâm ngay thẳng 
Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của tội lỗi và môi trường, lương tâm nhiều khi lầm lạc hoặc 

vì vô tri hoặc vì chai lỳ trong tội lỗi. Do đó, muốn biết lương tâm ta có thẳng thắn hay 
không, chúng ta cần nhận định theo 3 tiêu chuẩn : 

a) Nhận biết các nguyên tắc luân lý : 
Bị tội lỗi làm hoen mờ, cuộc sống gây xáo trộn, lương tâm cần phải được soi dẫn bằng 

những nguyên tắc luân lý. Muốn biết những nguyên tắc này, mỗi người phải cố gắng học 
giáo lý. Ở đây, chúng ta lại khám phá thêm một lý do thúc đẩy chúng ta học giáo lý. Nhờ 
học giáo lý, con người nhận ra những nguyên tắc luân lý để soi dẫn cho lương tâm biết 
nhận định trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

b) Biết ứng dụng các nguyên tắc luân lý đó vào các hòan cảnh cụ thể : 
Các nguyên tắc luân lý, là những nguyên tắc chung cho mọi người và mọi nơi, thí dụ : 

nguyên tắc “mục đích không biện minh cho phương tiện”. Giờ đây, trong thực tế của 
mỗi người, thí dụ, 1 em cần tiền để đóng học phí, nếu không đóng kịp thời sẽ bị đuổi học. 
Vì thế, em bị cám dỗ ăn trộm tiền. Nhưng nhờ có lương tâm ngay thẳng, em biết áp dụng 
nguyên tắc đó vào trong trường hợp cụ thể của em : đóng học phí để được tiếp tục học là 
tốt (mục đích tốt), nhưng không vì thế mà được phép ăn cắp (phương tiện để có tiền). 

c) Phán quyết về các hành vi cụ thể đã làm, đang làm hay sắp làm : 
Thí dụ : trong trường hợp trên đây, khi em đó ăn cắp, nếu lương tâm còn ngay thẳng, 

chắc chắn lương tâm sẽ phê phán khiển trách em, tâm hồn bần thần, mất bình an. Nếu khi 
ăn cắp mà em vẫn tỉnh bơ, không thấy áy này, lo lắng gì thì ta biết ngay lương tâm em đó 
không còn nhạy bén, không còn ngay thẳng nữa. 

3. Huấn luyện lương tâm. (1 Tm 1,18-19) 
Sống giữa xã hội ngoại giáo, với những phong tục ngoại giáo, Timôthê được thánh Phaolô 

nhắn nhủ sống và truyền giảng một đức tin sống động với lương tâm ngay thẳng : “Anh 
Timôthê, đó là chỉ thị tôi trao cho anh là người con của tôi, chiếu theo các lời ngôn sứ trước 
đây đã nói về anh, để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này, với đức 
tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức 
tin của họ đã bị chết chìm.” (1 Tm 1,18-19) 

a) Bí quyết huấn luyện : 



Trong đời người cũng như trong sinh hoạt xã hội con người, không có gì quý giá hơn một 
lương tâm ngay thẳng. Nhưng lương tâm ngay thẳng này không thể tự nhiên mà có sẵn đầy 
đủ ngay từ đầu. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một lương tâm tốt lành để hướng 
dẫn cuộc sống. Nhưng vì ảnh hưởng của tội lỗi, lương tâm con người cần được chăm sóc, 
cần được huấn luyện để mỗi ngày một trở nên sắc bén, ngay thẳng giữa mọi cám dỗ. Một 
lương tâm được rèn luyện tốt sẽ ngay thẳng và chân thật. Bí quyết để huấn luyện lương tâm 
: 

- Học hỏi và sống Lời Chúa vì Lời Chúa là ánh sáng soi đường (x. Ga 6,68 ; 14,6). 
- Xa lánh tội lỗi, đừng khi nào cố tình làm trái lương tâm. 
- Nghe theo giáo huấn của Hội Thánh, vâng lời những người dạy dỗ. 
- Bàn hỏi với những người đạo đức. 
- Năng tĩnh tâm, kiểm thảo. 
b) Những nguyên nhân khiến lương tâm phán đoán sai lạc : 
    Lương tâm có những phán đoán sai lạc thường do : 
- Thiếu hiểu biết về chân lý, về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người do chểnh mảng việc 

học giáo lý, chối bỏ huấn quyền của Hội Thánh. 
- Thói quen phạm tội làm cho lương tâm mất bén nhạy, trở nên chai lỳ, mù quáng. 
- Gương xấu của môi trường : sống giữa những người tội lỗi, những người chống đối 

chân lý, thuần phong mỹ tục, con người dễ bị tiêm nhiễm những quan niệm sai lầm làm 
cho lương tâm phán đoán sai lạc. 

- Những đam mê quá đáng khiến lương tâm bị lấn át. 
C. Hướng ý cầu nguyện. 
Hiểu biết những nguy cơ làm cho lương tâm thiếu ngay thẳng trên đây, mời gọi chúng ta 

biết luôn chạy đến với Chúa, xin cho lương tâm luôn trong sáng, để dễ đón nhận và tuân 
phục ý Chúa. 

V. PHẦN BÀI HỌC  
1. Bài học : 

Câu 1. Lương tâm là gì ? 
Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người để soi dẫn 

họ làm lành lánh dữ. 
Câu 2. Thế nào là lương tâm ngay thẳng?  
         Là lương tâm gồm ba yếu tố này : 

      - Một là nhận biết các nguyên tắc luân lý. 
 - Hai là ứng dụng các nguyên tắc ấy vào hoàn cảnh cụ thể. 
 - Ba là phán quyết về các hành vi cụ thể đã làm, đang làm hay sắp làm. 

Câu 3. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm mình? 
     Ta phải xa lánh tội lỗi, phải cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo các giáo huấn 

của Hội thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ ta và năng bàn hỏi với những 
người đạo đức khôn ngoan. 



Câu 4. Có những nguyên nhân nào khiến lương tâm phán đoán sai lạc không?  
   Có ba nguyên nhân này : 

- Một là do không chịu học hỏi khiến lương tâm thiếu hiểu biết, 
- Hai là do quá quen phạm tội khiến lương tâm trở thành chai lì mù quáng, 
- Ba là do những hoàn cảnh bên ngoài tác động. 

2. Gợi ý sống đạo : 
Bạn bè tốt, môi trường tốt giúp ta rèn luyện lương tâm ngay thẳng, đúng đắn, mau chóng... 

Do đó, chúng ta quyết giúp nhau làm việc tốt, xa tránh dịp tội. 
3. Bài làm ở nhà : 
Tìm trong Tin Mừng câu, chương và ghi vào vở một nguyên tắc thực hành đức công bình. 
 

----- o O o ------- 

 
BÀI 16: NHÂN ĐỨC 

 

- Lời Chúa: Philip 4, 4 - 9 
- Ý chính: Luyện tập các nhân đức để trở nên giống Chúa Giêsu. 

- Giáo cụ trực quan: Tranh xưởng mộc Nadaret . 
 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Cha chúng con, con cùng họp nhau nơi đây tiếp tục khám phá về giáo lý mà con 

Cha đã để lại. Ước gì những điều chúng con học hỏi hôm nay thấm vào lòng chúng con, 
giúp chúng con lớn lên trong tình yêu Cha. Chúng con thành tâm xin Cha ban Chúa Thánh 
Thần xuống trên từng người chúng con để Ngài hướng dẫn dạy dỗ chúng con trong giờ 
học này. 

* Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Thằng quỷ làm dấu Thánh giá. 
Valen mồ côi cha từ lúc lên 5 tuổi, ở với mẹ tại một khu lao động nghèo khổ. Ngày 

ngày cậu phải vào một tiệm ăn đánh giầy cho khách. Mỗi lần khách trả tiền, cậu liền làm 
dấu thánh giá để tỏ lòng cám ơn Chúa. Tụi bạn nhìn thấy thế, nhiều lần to nhỏ chê bai : 

- Gạo thì không lo, mà lo giữ đạo. 
 Mặc kệ họ, Valen vẫn cứ hiên ngang giữ thói quen đơn sơ tốt lành ấy. 



  Năm 17 tuổi, cậu được ban văn nghệ khu phố mượn đóng vai thằng quỷ. Màn đầu vừa 
dứt, khán giả vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Sang màn hai, thì đột ngột đổ mưa, sấm sét ầm ầm. 
Như thói quen, “thằng quỷ” trên sân khấu quên mất mình đang đóng kịch, vội quỳ gối làm 
dấu thánh giá, khán giả cười rộ lên, tưởng thằng quỷ làm hề, không ngờ Valen cầu nguyện 
thật. 

 Sau đêm ấy, mọi người trong khu phố hiểu được hoàn cảnh của cậu, họ rất mến và thương 
cậu. Họ cùng nhau quyên góp tiền để giúp Valen ăn học. Đến sau, Valen đỗ tiến sĩ lúc 30 tuổi. 

 Các anh chị thân mến ! 
 Valen tuy mồ côi cha, sống nghèo khổ, phải vất vả làm việc để kiếm sống, nhưng không 

vì thế mà cậu buông xuôi tất cả. Cậu tập thói quen tốt, luôn làm dấu thánh giá, cầu nguyện, 
để cảm tạ Chúa trong tất cả mọi trường hợp của cuộc sống. Mọi người yêu mến Valen, vì 
cậu có những đức tính tốt, rất đáng mến, rất dễ thương. 

 Vậy những thói quen tốt được gọi là gì ? Những thói quen tốt được gọi là các nhân đức. 
Các nhân đức sẽ làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp như thế nào ? Anh (Chị) mời các anh 
chị đứng lên nghe Thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê và nói với mỗi người chúng ta 
về điều này. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Pl 4, 4 – 9 
    Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Philipphê 
   Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! Sao cho mọi 

người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng 
trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên 
Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi 
hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, 
những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem 
lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh 
em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa 
là nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Đó là Lời Chúa. 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải lời Chúa 

 - Thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê điều gì ?  
  Hãy vui lên. 
 - Để tránh quá lo lắng trong mọi hoàn cảnh, ta phải làm gì?  
  Van xin, cầu nguyện, tạ ơn… 
 - Nhất là Thánh Phaolô nói với ta hãy để ý đến điều gì?  
Chân thật, chính trực, đức hạnh… 
 Thánh Phaolô nói với chúng ta : Hãy vui lên trong Chúa, trong mọi trường hợp, hãy cầu 

khẩn, vanxin, tạ ơn Thiên Chúa. Những gì chân thật, chính trực, đức hạnh… anh em hãy 
để ý, những gì đã học hỏi, hãy đem ra thực hành. Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Thánh 
Phaolô đã khuyên dậy cho các cộng đoàn nhiều điều giống như thế trong các thư của Ngài. 
Chúng ta hãy cùng xem những lời khuyên này được tóm tắt trong cuốn sách Chúa nói với 
trẻ em ở đoạn 96, trang 91-92. Các anh chị hãy mở ra và cùng đọc. 



Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong phần bài học dưới đây. 
2. Giải thích lời Chúa : 

Câu 1: Nhân đức là gì? 
 - Bạn Tý sáng nào cũng dậy sớm để đi tham dự thánh lễ. Bạn Tèo khi làm bài luôn thật 

thà, không quay cóp… Bạn Lâm, khi thay quần áo dơ, không bao giờ để bừa bãi. Bạn Tú 
ăn bánh kẹo, không xả rác bừa bãi, nhưng luôn bỏ vào thùng rác. Những điều trên bạn Tý 
làm, có phải là điều tốt không? (Có). 

 Những điều tốt mà ta tập đi tập lại sẽ trở thành những thói quen tốt, hay còn gọi là những 
đức tính tốt hay nhân đức. 

 Khi ta có nhiều đức tính tốt như : quảng đại, khiêm tốn, ngay thẳng, vệ sinh, đúng giờ… 
thì ta càng trở thành người đức hạnh. Đó cũng chính là giá trị cao quý của con người. 

Câu 2 : Có mấy thứ nhân đức? 
- Khi nói đến một người nào đó nhân đức, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới người đó là 

người thế nào?  
Điều đầu tiên chúng ta nghĩ về người đó là: người ấy siêng cầu nguyện, đọc kinh, tham 

dự Thánh lễ và hay giúp đỡ chia sẻ với những người chung quanh… 
- Như vậy người được gọi là người có nhân đức thường là người hướng về ai?  
Hướng về Thiên Chúa và người khác. 
Thật vậy, cuộc sống của chúng ta thường hướng theo hai chiều: 
- Hướng lên Thiên Chúa 
- Hướng đến con người. 
Hướng về Thiên Chúa ta gọi là nhân đức hướng thần hay đối thần (đối với 

Chúa) như nhân đức Tin, Cậy, Mến. Những nhân đức này giúp ta sống xứng đáng là con 
Chúa. 

Hướng về con người ta gọi là nhân đức nhân bản. Những nhân đức này giúp ta hoàn thiện 
bản thân, sống tốt với mọi người.  

Câu 3: Có mấy nhân đức nhân bản? 
 - Em nào có thể kể ra vài nhân đức nhân bản không ? 
 - Có nhiều nhân đức nhân bản như : quảng đại, khiêm nhường, nhẫn nhục, chịu đựng, siêng 

năng… nhưng trong đó có 4 nhân đức chính là : khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ. 
Câu 4: Có mấy nhân đức hướng thần ? 
- Có mấy nhân đức hướng thần? (Có 3 nhân đức). 
- Đó là những nhân đức nào? (Tin, Cậy, mến). 
 Đối với Thiên Chúa, ta cần phải có lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Tin, Cậy, Mến là ba 

nhân đức hướng về Thiên Chúa. Đức Tin, Cậy, Mến dạy ta sống xứng đáng là con cái 
Thiên Chúa. 

 Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến là nhân đức lớn lao mà Thiên Chúa ban cho ta. Ta phải cố 
công bồi đắp thêm mỗi ngày và phải luôn cầu xin cho mình và cho mọi người. 

Câu 5 : Các nhân đức do đâu mà có? 



- Các nhân đức nhân bản do đâu mà có? (Do tập luyện). 
 Để trở nên người hoàn hảo, Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa, vẫn chấp nhận con đường 

học hỏi, kiên trì rèn luyện để lớn khôn hơn từng ngày như tất cả mọi người: “Dầu là Con 
Thiên Chúa, ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 
5, 8). 

Chúng ta cũng vậy, muốn trở nên tài đức chúng ta phải trau dồi kiến thức, luyện tập bản 
thân và rèn luyện các nhân đức. 

- Các nhân đức hướng thần do đâu mà có? (Do Chúa ban). 
Các nhân đức hướng thần là do Thiên Chúa ban cho ta trước đồng thời mỗi người cùng 

cộng tác với Chúa qua đời sống cầu nguyện và thực hành trong đời sống hàng ngày. 
 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

1, Gợi tâm tình. 
Muốn trở nên một con người có nhân đức giống Chúa Giêsu, mỗi ngày ta phải cầu xin, 

phải rèn luyện bản thân, luyện tập các nhân đức, sự luyện tập đòi ta phải hy sinh, từ bỏ 
chính mình. Giờ đây chúng ta cùng nhau xin Chúa ban ơn, giúp sức, để ta biết cố gắng 
trong việc rèn luyện bản thân, luyện tập những đức tính tốt, để mỗi ngày ta được nên tốt 
hơn. 

2, Lời nguyện. 
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương về các nhân đức. Xin Chúa ban thêm đức Tin, đức 

Cậy, đức Mến cho chúng con, xin hãy ban ơn giúp chúng con để chúng con được kiên 
trì luyện tập những đức tính tốt, nhờ đó chúng con được trở nên giống Chúa hơn và xứng 
đáng là con Cha trên trời. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn 
đời. Amen. 

VI. SINH HOẠT :   Băng reo 

Quản trò Tất cả 

Chúa Giêsu Luôn hiền hòa (2 tay vòng ra trước) 

Chúa Giêsu Luôn tha thứ (2 tay cầm tay người bên cạnh) 

Chúa Giêsu Luôn thật thà (2 tay đặt lên đầu) 

Chúa Giêsu Luôn yêu thương (2 tay đặt lên ngực) 

Chúa Giêsu Vâng ý Cha (2 tay chắp, cúi đầu) 

Em muốn 
giống 

Chúa Giêsu (giơ 2 tay lên cao) 

 

* Hát : Gặp gỡ Đức Kitô 
VII. BÀI TẬP 

 Hãy chọn và xếp câu nào nói về nhân đức nhân bản vào cột A, câu nào nói về nhân đức 
đối thần vào cột B : 



A: Nhân đức nhân bản B: Nhân đức đối thần 

2, 4, 5 1, 3 

1. Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, sinh bởi Đức Maria, tôi tin 
chắc như thế. 

2. Ăn uống là điều tốt, nhưng ăn uống quá độ sẽ trở thành điều xấu, tôi quyết không mê 
ăn mê uống. 

3. Có những chuyện làm tôi sợ hãi, tôi cầu nguyện phó thác và cậy trông vào Chúa. 
4. Nhiều lúc tôi bị cám dỗ làm điều xấu, tôi cố gắng chiến đấu. 
5. Tôi biết rằng xả rác lung tung là làm mất vệ sinh, nên tôi tập thói quen không xả rác 

bừa bãi. 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 

Tuần này em quyết tập thói quen tốt : không xả rác bừa bãi, nhưng bỏ vào thùng rác. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

 Lạy Chúa Giêsu, như lời Thánh Phao-lô nói : “ Những gì là đáng mến và đem lại danh 
thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”. Xin cho chúng 
con biết thực hành những điều chúng con đã học hỏi, để những người sống chung quanh 
chúng con được hạnh phúc. Amen. Đọc kinh: Sáng Danh. 

X. PHẦN BÀI HỌC 
   Câu 1. Nhân đức là gì ? 

   Nhân đức là những thói quen tốt và bền vững, giúp ta làm sự thiện một cách dễ dàng 
hơn. 

  Câu 2. Có mấy thứ nhân đức ? 
               Có hai thứ : 

   - Một là các nhân đức nhân bản giúp ta hoàn thiện chính mình và sống tốt với mọi 
người. 

    - Hai là các nhân đức hướng thần, trực tiếp quy về Thiên Chúa, giúp ta có khả năng 
hành động như con Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời. 

Câu 3. Có mấy nhân đức nhân bản ? 
Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức chính là : khôn ngoan, công bằng, 

dũng cảm và tiết độ. 
 

Câu 4. Có mấy nhân đức hướng thần ? 
             Có ba nhân đức hướng thần là đức tin, đức cậy và đức mến. 

Câu 5. Các nhân đức do đâu mà có ? 
   Các nhân đức nhân bản thì do luyện tập, còn các nhân đức hướng thần thì do Thiên Chúa 

ban trước rồi ta bồi đắp thêm. 
----- o O o ------- 



 
BÀI 17: TỘI LỖI 

 

“Được Thiên Chúa đặt trong tình trạng thánh thiện, ngay từ phút đầu của lịch sử, con 
người nghe theo thần dữ nên đã lạm dụng tự do của mình khi nổi dậy chống lại Thiên Chúa 
và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa” (HCMV 13,1; GLHTCG 415). 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ  
  Học viện chuẩn bị lời cầu nguyện  
  * hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần  
II. QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA BAN CHO CON NGƯỜI 

Một người đang yêu muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với người mình yêu. Một chàng 
đang yêu một nàng mong muốn được ở với nàng để làm cho nàng hạnh phúc. Cũng vậy, 
Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc với Ngài mãi mãi trên trời. 

Nhưng kinh nghiệm cho thấy dường như chúng ta không thể dành một khoảnh khắc ngắn 
ngủi trước sự hiện diện của Thiên Chúa để nói chuyện với Ngài, để yêu Ngài. Vì thế, Ngài 
đã có sáng kiến giúp chúng ta sống và yêu mến Ngài mãi mãi là ban cho chúng ta một món 
quà lớn lao.Chúa Giêsu Kitô đã mô tả món quà đó khi nói về “kho tàng ẩn dấu” và “viên 
ngọc quý” đến nỗi có một người đã bán tất cả những gì ông ta có để mua được nó (x. Mt 
13,44-46). Kho tàng ẩn dấu đó, viên ngọc quý đó, chính là ơn thánh hóa. 

1. Ơn thánh hóa 
  a. Ơn thánh hóa là sự sống và tình yêu của Thiên Chúa ở trong chúng ta 

   Ơn thánh hóa là cách thế Thiên Chúa sống trong chúng ta, tạo mối tương quan thân tình 
và cá vị với chúng ta. Chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tình bạn, tình yêu, tất cả sự 
sống của Ngài. 

   Thánh hóa có nghĩa là làm cho trở thành thánh hay làm cho trở nên giống Thiên Chúa. 
Thiên Chúa ban ơn thánh hóa cho chúng ta để chúng ta trở nên giống Ngài. 

   Ơn sủng này là một quà tặng vì chúng ta không có quyền và cũng chẳng có công trạng 
gì để có ơn đó. 

   Để hiểu điều này, chúng ta hãy quan sát các tương quan cá nhân của chúng ta với những 
người khác. Chúng ta có mối sơ giao với một vài người, quen biết thân tình hơn với vài 
người khác, có mối thân giao với vài người khác nữa như người yêu, bạn bè, đặc biệt giữa 
cha mẹ và con cái. Người mẹ thông truyền sự sống cho đứa con trọng bụng mình. Ngày 
nay chúng ta nghe nói tới hai mối tương giao: tương giao “Tôi – cái đó” và “Tôi - Anh”. 
Nhờ ơn thánh hóa chúng ta sống mối tương quan sâu xa nhất “Tôi - Anh” với Thiên Chúa 
vô hạn. 

 b. Ơn thánh hóa là mối tương quan gần gũi nhất giữa Thiên Chúa và con người 



  Với ơn thánh hóa, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài, không chỉ là sự sống 
tự nhiên mà còn là trọn vẹn sự sống đời đời của Ngài. 

  Một nhà triệu phú nhận một em bé trong viện mồ côi làm con nuôi là một điều họa hiếm. 
Nhưng nhờ ơn thánh hóa, Thiên Chúa vô hạn nhận chúng ta làm con để sống với Ngài, 
chia sẻ sự giầu có và sự sống vĩnh cửu của Ngài.“Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 
dường nào đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng ta là con Thiên 
Chúa” (1Ga 3,1; x. Gl 4,7). 

 Chúng ta được sinh vào đời sống mới (x. Ga 3,5) và có mối tương quan hoàn toàn với 
Thiên Chúa, tương quan Cha-Con (x.Rm 8,14-7). Chúng ta là tạo vật mới (x.2Cr 5,17). 

2. Đời sống mới : đời sống siêu nhiên 
a. Chia sẻ đời sống của Thiên Chúa ngay từ bây giờ 

 Đời sống mới này gọi là đời sống siêu nhiên. Đời sống siêu nhiên này là chia sẻ đời 
sống của Thiên Chúa, đời sống trên trời. Nhờ ơn thánh hóa, chúng ta thật sự bắt đầu đời 
sống trên trời ngay trên mặt đất này qua việc nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và được Ngài 
yêu thương. 

 Đây là một tình yêu sống động, một mối tương giao thân tình đang lớn lên. Tình yêu 
Thiên Chúa luôn thúc bách chúng ta. Chúng ta hoặc lớn lên trong tình yêu hoặc sẽ chết. 

 Bình thường chúng ta không cảm thấy đời sống này trong chúng ta. Nhưng chúng ta hãy 
tin tưởng rằng Đức Kitô sẽ ban cho chúng ta các cách thế để biết chắc chắn có sự hiện diện 
của đời sống này. 

b. Những cách thế biểu lộ đời sống mới này 
  Tình yêu cá vị này của Thiên Chúa với mỗi người chúng ta được biểu lộ qua nhiều 

cách thế: 
  - Thiên Chúa luôn chiếu cố đến tôi và khao khát tôi thông hiệp với Ngài. 
  - Với lòng thương xót, Thiên Chúa luôn tha thứ cho tôi. 
- Với sự quan phòng, Thiên Chúa không ngừng làm những điều tốt lành cho tôi. 
   - Thiên Chúa luôn trung tín với tôi, dù tôi đối xử với Ngài thế nào, ngoại trừ tôi từ bỏ 

Ngài hoàn toàn. Mặc dù thế, Ngài vẫn muốn đến với tôi. 
c. Tình yêu Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta 

  Có lẽ chúng ta đã có kinh nghiệm về tình yêu giữa người với người có thể biến đổi 
một người như thế nào. Thông thường đời sống của một người thành công hay thất bại là 
do người đó có được yêu mến hay không. Một trong những đặc tính của tình yêu là phát 
triển, nên, với tình yêu, một người có thể được nâng cao vượt quá con người tự nhiên của 
anh ta qua việc anh ta học được càng ngày càng nhiều đức tính của bạn bè hay của người 
yêu. 

 Nếu tình yêu của con người có thể thay đổi ai đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng tình yêu 
vô hạn của Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Bất hạnh là chúng ta ít ý thức điều này vì nó 
vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một lò phản ứng nguyên tử , khi 
không có dụng cụ bảo vệ đôi mắt, đôi mắt của chúng ta có thể bị mù do phóng xạ. Cũng 
vậy, nếu một người được ơn nhìn thấy Thiên Chúa như Ngài là, người đó sẽ rơi vào trạng 
thái xuất thần. 



3. Ơn hiện sủng 
  Ơn hiện sủng ban cho chúng ta sức mạnh biến đổi mọi sự chúng ta làm thành hạnh phúc 

đời đời cho chính mình và cho người khác nữa. Ơn hiện sủng làm chúng ta lớn lên, phát 
triển lên,khi ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa vượt trên những ước mơ của chúng 
ta và khi làm cho chúng ta có khả năng chia sẻ sự sống ấy cho những người khác. Cũng 
tựa như khi mọi sự chúng ta sờ vào sẽ biến thành vàng thì nhờ ơn hiện sủng chúng ta có 
thể biến đổi những gì chúng ta đụng chạm tới thành hạnh phúc vô tận cho mọi người. 

Theo chương trình của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta ơn hiện sủng này để lớn 
lên, phát triển và ở với Ngài mãi mãi qua con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô . Nhưng chúng 
ta lại quá yếu đuối, nên giờ đây chương trình của Thiên Chúa lại phải lưu ý tới sự do dự 
và khả năng từ chối của chúng ta trước tình yêu vô hạn của Ngài. 

III. CON NGƯỜI TỪ CHỐI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA 

1. Cảm nghiệm về tội lỗi 
 Khi đối diện với chính mình, mỗi người sẽ nhận ra những lầm lỗi của mình. Tất cả chúng 

ta thường bị tội lỗi kéo vào những hành vi làm tổn thương chính mình và những người 
khác, ngay cả những người chúng ta yêu mến, khiến chúng ta sẽ phải hối hận. Đó là tội lỗi. 

  Người Do thái xưa cũng đã nhận thấy mọi người đều là tội nhân. Nhưng nếu như dân 
ngoại đồng thời với họ thường nghĩ rằng các thần minh là những vị dữ tợn, độc đoán, hay 
ghen với con người, thì,ngược lại, họ không cho rằng, Thiên Chúa đã sáng tạo loài người 
trong một tình trạng tội lỗi và bất hạnh như thế vì Mạc khải cho biết Thiên Chúa là Đấng 
tốt lành và luôn yêu thương. 

2. Mạc khải của Thiên Chúa về tội lỗi của con người 
a. Tội nguyên tổ 

- Câu chuyện về nguồn gốc của tội lỗi 
 Tác giả Thánh Kinh nhìn lại nguồn gốc của dòng giống con người và viết ra câu chuyện 

con người đầu tiên đã phạm tội ngay từ ban đầu như thế nào. Câu chuyện này được ghi 
trong chương 3 sách Sáng thế. 

 Hai con người đầu tiên được Thiên Chúa đưa vào sống trong vườn địa đàng, có quyền 
năng trên các tạo vật khác. Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên này đã kết hợp với 
nhau rất thân tình, trở thành “một xương, một thịt”. Đôi vợ chồng đầu tiên vốn trần truồng 
mà không cảm thấy xấu hổ, họ hoàn toàn tin tưởng nhau và kính trọng nhau. Họ cũng là 
bạn hữu thân tình của Thiên Chúa. 

Rồi thảm kịch đã xảy ra … 
Đôi vợ chồng đầu tiên đã chọn con đường sống theo ý mình thay vì con đường Thiên 

Chúa đã vạch ra cho họ. Họ đã coi mình là Thiên Chúa dựa vào sức mạnh loài người của 
mình. 

- Giải thích: 
Câu chuyện này là một biểu tượng, vì thế những chi tiết tỉ mỉ không quan trọng. Chúng 

ta không biết chính xác hành vi phạm tội đầu tiên của con người là gì. Con rắn là biểu 
tượng cho thần dữ hay ma quỷ ở bên ngoài con người. Ăn trái cây bị cấm có nghĩa là con 
người chọn con đường sống theo ý mình thay vì chọn con đường Chúa đã chỉ cho. Hậu 



quả của tội mà hai ông bà phải chịu được minh chứng qua kinh nghiệm của những ai đã 
làm những điều sai lỗi trầm trọng. 

Qua câu chuyện này, phải chăng Thiên Chúa muốn mạc khải điều gì? Ngài muốn cho ta 
biết Ngài ban tự do cho con người. Ông bà Adam- Eva và chúng ta có tự do đích thực. Phải 
chăng con người đầu tiên được tạo dựng trong một tình trạng ơn sủng và hạnh phúc hoàn 
toàn trước khi sa ngã? Đây đã là quan điểm truyền thống, nhưng ngày nay, một số các nhà 
chú giải Thánh Kinh hiểu rằng câu chuyện vườn địa đàng hướng tới một tương lai tròn đầy 
trong Đức Kitô . 

b. Hậu quả của tội lỗi 
 Tội lỗi để lại nhiều hậu quả: 

 - Hậu quả đầu tiên là người đàn ông và người đàn bà đầu tiên không còn là bạn hữu thân 
giao với Thiên Chúa nữa. Sau khi phạm tội, hai ông bà đã trốn tránh Thiên Chúa và bị đuổi 
ra khỏi vườn địa đàng. 

 - Hậu quả thứ hai là hai người đánh mất niềm tin lẫn nhau và rất khó hiệp nhất với nhau. 
 - Hậu quả thứ ba là việc lao động kiếm sống của người đàn ông và việc sinh con cái của 

người đàn bà trở nên khó khăn và đầy lo lắng. 
 - Hậu quả thứ tư là việc đấu tranh chống lại sự dữ trở nên khó khăn. 
 - Hậu quả tai hại nhất là sự chết. Sự chết là một kinh nghiệm đau đớn nhất và ác độc 

nhất. 
c. Ý nghĩa của tội lỗi 

 Câu chuyện về nguồn gốc của tội lỗi cho thấy nguyên nhân của tội lỗi là kiêu ngạo, đặt 
ý mình lên trên ý Thiên Chúa. Sau hành vi phạm tội, chúng ta thường cảm thấy xấu hổ, 
nhưng với câu chuyện trên, chúng ta thấy Thiên Chúa lại đi tìm chúng ta qua lương tâm 
cắn rứt của chúng ta. Chúng ta phải chịu hậu quả của tội mình nhưng Thiên Chúa lại luôn 
muốn ban cho chúng ta một khởi đầu mới khi hứa rằng chúng ta có thể chiến thắng “con 
rắn” với sự giúp đỡ của Ngài. 

Tại sao Thiên Chúa đã để con người phạm tội? Tại sao Ngài không tạo dựng chúng ta thành 
một thọ tạo không thể phạm tội? 

Hiện nay, chúng ta chưa có câu trả lời đầy đủ, nhưng với việc loại suy từ tình yêu của con 
người, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có thể vui hưởng phần thưởng tình yêu của Thiên 
Chúa khi chúng ta tự nguyện chu toàn phần việc của mình. 

Hơn nữa, sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã tha thứ cho ông bà qua lời 
hứa ban Đấng cứu độ (St 3,15). Sự tha thứ này cho ta thấy Thiên Chúa là tình yêu, yêu 
thương đến vô hạn và là Đấng luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Vì thế, tội lỗi lại góp phần 
minh chứng tình yêu lớn lao của Thiên Chúa và đó là niềm an ủi của chúng ta, “Ôi tội hồng 
phúc!” (Xem bài ca Phục sinh “Exultet”). Tình yêu khôn tả của Thiên Chúa muốn nâng 
chúng ta lên với Ngài. Trước tình yêu này, bổn phận của chúng ta là đáp trả qua việc sống 
theo chương trình của Thiên Chúa dành cho chúng ta. 

Như thế, việc Thiên Chúa cho phép sự bất tuân xảy ra là muốn minh chứng rằng Ngài 
tôn trọng tự do, phẩm giá và vẻ đáng yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ thắc mắc tại sao chúng 
ta đã từ chối, phản bội Ngài mà Ngài vẫn tôn trọng chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng ngay 
cả khi chúng ta không tôn trọng chính mình, Thiên Chúa vẫn tôn trọng chúng ta. 



d. Sự lan tràn của tội lỗi 
  Khi loài người phát triển thêm đông, loài người vẫn tiếp tục phạm tội và mỗi thế hệ bị ảnh 

hưởng tội lỗi của tổ tiên mình. 
 - Cain giết Abel: câu chuyện này cho thấy con người đã trở nên xấu xa như thế nào (x. 

St 4,1-18). Ích kỷ, vụ lợi là tội nền tảng trong mối tương quan giữa con người với nhau. 
“Tôi là người canh giữ em tôi sao?” sẽ là một âm thanh quen thuộc đối với mỗi người 
chúng ta. 

 - Hồng thủy và cầu vồng Noe (St 6-9) lại là một câu chuyện biểu tượng nữa cho thấy tội 
lỗi lan tràn , đồng thời cho thấy Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc cho những ai luôn tuân 
phục Ngài. Sau trận lụt, tuổi tác con người giảm đi, đây là một kiểu nói văn chương cổ cho 
thấy sự sa đọa gia tăng. 

- Tháp Babel (St 11,1-9) cũng là một câu chuyện biểu tượng khác nữa cho thấy con người 
đã thách thức Thiên Chúa, kiêu ngạo muốn là Thiên Chúa. Hậu quả là con người đã chia rẽ 
nhau và để lại các hậu quả tai hại khác cho các thế hệ tương lai. 

 Thời gian qua đi, tội của Adam - Eva tiếp tục gia tăng. 
e. Sự lưu truyền của tội nguyên tổ 

Tất cả chúng ta phải chịu ảnh hưởng của tội nguyên tổ cộng với vô số tội lỗi chồng chất 
của tổ tiên. Mỗi chúng ta cũng đã thêm vào tội lỗi chung của nhân loại này bằng các tội 
riêng của mình. 

Giống như các yếu tố thể lý của cha mẹ và môi trường xã hội di truyền cho một em nhỏ 
thì mỗi người chúng ta ngay từ trong bào thai đã lớn lên trong một môi trường tội lỗi. 
Chúng ta biết có hành vi yêu thương nhưng cũng có hành vi không yêu thương.Chúng ta 
đón nhận cách vô ý thức những thái độ yêu thương, không yêu thương,các bậc thang giá 
trị của xã hội chúng ta,chẳng hạn như quan niệm cho tiền bạc và thành công vật chất là 
mục đích quan trọng của đời người. 

Như thế,mọi người đều liên lụy với tội Adam. Tội của Adam cũng là tội của chúng ta vì 
nó đã truyền lại cho chúng ta qua sinh sản. Tuy nó là tội theo nghĩa loại suy,nghĩa là một 
tội con người bị nhiễm chứ không phải đã phạm, một tình trạng chứ không phải một hành 
vi, nhưng nó là thực, lý do là vì nó mà chúng ta phải xa Thiên Chúa,xa người khác và làm 
chúng ta dễ hướng chiều về tội. 

 Từ tội của Adam, chúng ta học được bài học khiêm nhường để nhận biết thực trạng của 
mình: yếu đuối và giới hạn. Nguyên nhân của tội đầu tiên và mọi tội sau này là kiêu ngạo 
: không chống nổi cám dỗ “Bạn sẽ trở nên giống Thiên Chúa”.Đó chính là vật cản lớn nhất 
cho tình yêu Thiên Chúa đến với chúng ta. 

V. ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA 
1. Tội là từ chối tình yêu của Thiên Chúa và đồng loại 

 Từ câu chuyện về tội lỗi này, chúng ta nhận thấy tội lỗi chính là từ chối tình yêu của 
Thiên Chúa và không yêu thương đồng loại. Tội là không để cho Thiên Chúa yêu mình. 
Tội của Adam là nguyên mẫu: tình yêu Thiên Chúa bao bọc chúng ta, phạm tội là trốn 
tránh Ngài, quay lưng lại với sự săn sóc của Ngài. Khi quay lưng lại với Thiên Chúa chúng 
ta cũng quay lưng lại với đồng loại của mình. Khi chọn con đường sống theo ý mình, không 
chọn con đường sống theo ý Chúa, chúng ta cũng quay lưng lại với chính chúng ta. 

2. Thiên Chúa nói với chúng ta qua lương tâm 



 Mỗi người đều có lương tâm và dựa vào lương tâm để phân biệt phải trái. Trong các 
phán đoán của chúng ta , có những phán đoán tốt chúng ta nên làm, nhưng cũng có những 
phán đoán sai chúng ta phải tránh. 

 Lương tâm là trung tâm nhận biết sâu xa nhất của chúng ta, nơi Thiên Chúa hướng dẫn 
ta nhận biết Ngài và người khác. Đó là nơi Thiên Chúa khai mở nhận thức của chúng ta để 
nhìn thấy chính chúng ta trong tương quan với người khác, những nhu cầu của người khác, 
bổn phận yêu thương của chúng ta đối với người khác. Chúng ta càng để cho Thiên Chúa 
đi vào đời mình thì càng có một lương tâm đúng, càng dễ nhậy cảm với người khác, với 
phẩm giá, nhu cầu và hi vọng của họ hơn. 

3. Giáo dục lương tâm 
  Lương tâm chúng ta phải được Thiên Chúa hướng dẫn và rèn luyện. Chỉ mình Thiên Chúa 

mới có sự khôn ngoan tuyệt đối và biết cái gì đúng sai. Mỗi khi chúng ta phạm một tội nào 
đó thì trong chúng ta hình thành một cảm giác tội lỗi, chúng ta phải điều tra, phải chắc chắn 
rằng lương tâm mình phù hợp với chương trình tình yêu của Thiên Chúa, có những hướng 
dẫn luân lý cụ thể phù hợp với giáo huấn của Đức Kitô. 
 

4. Yêu thương là luật tối thượng của luân lý 
  Như chúng ta đã biết tội là từ chối tình yêu của Thiên Chúa và đồng loại. Tất cả các giới 

luật chỉ đơn giản là sống yêu thương. 
5. Tội nặng 

  Chúng ta phạm tội nặng khi cố ý khước từ tình yêu của Thiên Chúa và tách mình ra 
khỏi ơn hiện sủng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên là chúng ta phải tránh mọi tội lỗi, nhưng đặc 
biệt phải cố tránh các tội nặng vì mỗi việc chúng ta làm trong tình trạng tội nặng đều vô 
ích, không có kết quả. Chỉ khi nào chúng ta thành thật ăn năn và được tha thứ, chúng ta 
mới có thể vui hưởng tình yêu và ơn sủng của Ngài trở lại. 

a. Các tội nặng 
  Những tội sau đây là tội nặng chống lại tình yêu: cố ý từ chối nhận biết Thiên Chúa và 

cầu nguyện – xúc phạm nghiêm trọng đến người khác, từ chối giúp đỡ người khác trong 
những nhu cầu khẩn thiết – phạm tội cách nghiêm trọng về giới răn thứ 6 và thứ 9 – gương 
xấu- trộm cắp – say sưa - từ chối dùng tài năng – có định kiến hoặc phân biệt đối xử chống 
lại người khác. 

b. Hậu quả của tội nặng 
- Ngăn cản ta đến với Chúa 
 Mỗi tội của chúng ta đặc biệt là tội nặng làm chúng ta khó nhận biết chân lý của Thiên 

Chúa và sống theo chân lý đó. Những người sống vô luân cách trầm trọng là những người 
ưu tiên đi tìm thú vui, của cải, quyền lực sẽ không bao giờ có thể chấp nhận giáo huấn của 
Chúa. Với những người phạm tội không cố ý thì ngay cả những tội vô ý đó cũng làm cho 
họ khó chấp nhận và sống các giáo huấn của Chúa. 

- Ngăn cản ta đến với người khác 
 Mỗi tội chúng ta thêm vào gánh nặng tội lỗi của cả thế giới và ngăn chặn tình yêu của 

Thiên Chúa đổ xuống trên người khác. Mỗi tội làm cho chúng ta xa cách người khác và công 
việc gieo vãi tình yêu và hạnh phúc của chúng ta bị thất bại. 



VI. TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA LUÔN LỚN HƠN TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA 
Giả sử chúng ta có những người hàng xóm khước từ sự giúp đỡ, tình bạn của chúng ta 

và luôn xỉ nhục chúng ta, con cái họ phá hoại của cải của chúng ta và lừa dối chúng ta, liệu 
chúng ta chịu đựng họ được bao lâu? 

Trái lại, mặc dù con người vẫn tiếp tục phạm tội chống lại Thiên Chúa, nhưng Ngài không 
bỏ mặc con người. Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ tiêu diệt loài người , khi thấy tội lỗi 
của con người càng ngày càng chồng chất như gây chiến tranh, các tội ác, các bất công dã 
man gây đau khổ cho người khác. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối và giàu lòng 
thương xót, Ngài đã không làm như thế. 

1. Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ 
  Thiên Chúa đã dùng tội lỗi của loài người để minh chứng tình yêu luôn lớn hơn tội lỗi 

của Ngài.Ngài đã hứa sẽ cứu chúng ta khi lên án con rắn. Sẽ có một cuộc chiến trường kỳ 
với tội ác và nó có thể làm tổn thương chúng ta, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng 
nhờ dòng dõi người phụ nữ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi 
mi và dòng dõi người ấy; dòng dõi đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó”(St 
3,15). 

2. Thiên Chúa thực hiện lời hứa 
  Vì tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa đã sai người Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô 

đến thế gian để ban ân sủng và tình yêu không giới hạn của Ngài cho chúng ta. Đức Kitô, 
dòng dõi người phụ nữ sẽ tiêu diệt sức mạnh của sự dữ và ban tràn ngập ân sủng cho chúng 
ta. Đó là lý do tại sao mỗi năm, trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh thường nói về tội 
lỗi của Adam như sau: “Ôi tội hồng phúc vì nhờ ngươi chúng ta có Đấng Cứu thế” (Bài ca 
Exsultet). Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. 

VII. TRONG PHỤNG VỤ 
Các bản văn của Thánh lễ đầy những ám chỉ về tội lỗi của chúng ta và sự cần thiết của 

ân sủng: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa – lạy Chúa xin thương xót chúng con – xin tha 
nợ chúng con – lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con 
…” 

VIII. ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY 
 Luôn cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ 
1. Vì yếu đuối và hay nghiêng chiều về tội lỗi, nên chúng ta luôn cần đến sự giúp đỡ 

của Thiên Chúa. Qua ân sủng của Ngài, Ngài luôn thúc đẩy, nhắc nhở chúng ta biết điều 
phải làm và giúp chúng ta làm điều đó. Sự giúp đỡ thường xuyên này gọi là ơn hiện sủng. 

2. Ơn hiện sủng thúc đẩy chúng ta là điều tốt, tránh điều xấu. Nếu chúng ta nhậy cảm 
với ân sủng, chúng ta sẽ nhận ra vô số các hoạt động của ơn hiện sủng. Chẳng hạn, ơn hiện 
sủng làm ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhắc nhở chúng ta làm những hành vi tốt, thúc 
giục chúng ta cầu nguyện, giúp đỡ người khác,giúp ta tránh các tội lỗi, soi sáng ta chấp 
nhận sự thật về Thiên Chúa và về chính mình. 

3. Mỗi tư tưởng, hoạt động tốt của chúng ta được bắt đầu và nâng đỡ nhờ ơn hiện 
sủng của Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm việc lành phúc đức để đạt tới trời cao nếu 
không có sự giúp đỡ của Thiên Chúa, “vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như 
hành động của anh em do lòng yêu thương của Ngài”(Pl 2,13). 



Thiên Chúa luôn ban những lời nhắc nhở, đề nghị này, ngay cả với những người chưa 
biết Ngài nhờ ơn thánh hóa. Ngài liên lỉ thúc giục ngay cả với những tội nhân tồi tệ nhất. 
Bằng mọi cách, Ngài mời gọi họ để thiết lập cam kết với họ là Ngài yêu thương họ, nâng 
đỡ họ bằng ân sủng của Ngài. 

 Thiên Chúa sẽ ban những ơn này cách đặc biệt nếu chúng ta xin Ngài. Chúng ta cần rất 
nhiều sự giúp đỡ từ ơn hiện sủng của Thiên Chúa, đặc biệt khi học hỏi giáo lý để nhận biết và 
sống theo chân lý của Ngài cách chân thành và can đảm. 

4. Ngay từ khởi đầu, tội lỗi đã tách loài người ra khỏi Thiên Chúa, mang đến những nỗi 
khốn khổ: cái chết, chiến tranh, tội ác và những đau khổ không kể xiết vào thế giới chúng ta. 
Đó là hậu quả ghê gớm chồng chất mãi lên của tội lỗi. 

  5. Các tội riêng của tôi cũng tách tôi khỏi Thiên Chúa và ảnh hưởng đến người khác, 
gây ra đau đớn và bất an ngay cả khi tôi không ý thức. Tội riêng của tôi cũng gây ra nhiều khó 
khăn trong việc nhận biết và tin vào các giáo huấn của Đức Kitô. Đức Kitô đã nói: “Nếu ai thi 
hành ý Cha ta, người đó sẽ nhận biết giáo huấn của Ta đến từ Thiên Chúa”. Tôi sẽ suy nghĩ 
về tội của tôi cách thành thực, đặc biệt về các tội nặng của tôi, vào các buổi kinh tối. Tôi sẽ 
quyết định xa tránh tội lỗi với hết sức lực tôi, đặc biệt các tội làm thiệt hại đến người khác. 

IX. PHẦN BÀI HỌC 
Câu 1. Làm thế nào để hiểu được thực tại của tội lỗi? 

  Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người. Một thực tại như thế chỉ được hiểu cách đầy 
đủ dưới ánh sáng Mạc khải của Thiên Chúa, và nhất là dưới ánh sáng của Đức Kitô, Đấng 
cứu độ mọi người, Đấng tuôn đổ ân sủng thật sung mãn bất cứ nơi nào tràn đầy tội lỗi. 

Câu 2. Tội đầu tiên của con người cốt tại điều gì? 
  Con người, bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình sự tin tưởng vào những 

liên hệ với Đấng Sáng Tạo của mình. Khi không tuân phục Thiên Chúa, con người muốn 
trở nên “như Thiên Chúa”, mà không cần Thiên Chúa và không tùy thuộc Thiên Chúa (St 
3,5). Như thế, Ađam và Evà lập tức đánh mất ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính 
nguyên thủy cho bản thân và cho tất cả con cháu họ. 

Câu 3. Tội tổ tông truyền là gì? 
   Mọi người đều sinh ra trong nguyên tội.Nguyên tội là tình trạng thiếu vắng sự thánh 

thiện và công chính nguyên thủy.Đó là một tội mà chúng ta vướng mắc chứ không phải là 
một tội mà chúng ta phạm;đó là tình trạng lúc chào đời chứ không phải một hành vi cá 
nhân.Do sự thống nhất của toàn thể loài người,tội này được truyền lại cho con cháu của 
Ađam trong bản tính loài người, “không phải do bắt chước,nhưng là qua truyền sinh”.Việc 
truyền đạt này là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được cách trọn vẹn. 

Câu 4. Những hậu quả khác do nguyên tội gây nên là gì? 
  Sau khi tổ tông phạm tội,bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại,nhưng bị 

thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình,chịu sự u mê,phải đau khổ,phải nằm dưới 
quyền lực sự chết;bản tính con người bị nghiêng chiều về tội lỗi.Sự nghiêng chiều này 
được gọi là dục vọng. 

Câu 5. Thiên Chúa đã làm gì sau tội đầu tiên của con người? 
  Sau tội đầu tiên,thế gian đã bị tràn ngập tội lỗi,nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con 

người dưới quyền lực sự chết.Trái lại,Ngài đã tiên báo cách mầu nhiệm trong “Tiền Tin 
Mừng”(x.St 3,15) rằng sự dữ sẽ bị đánh bại và con người sẽ được nâng dậy khỏi sự sa ngã 



của họ.Đó là lời tiên báo đầu tiên về Đấng Mêsia cứu chuộc.Vì thế,chúng ta đã gọi sự sa 
ngã là “tội hồng phúc”,vì “nhờ có ngươi,ta mới có được Đấng Cứu Chuộc cao cả dường 
ấy”. 

X. CÂU HỎI SUY NGHĨ VÀ THẢO LUẬN 
1. Bạn hiểu “tội là từ chối chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa” như thế nào? Điều đó ảnh 

hưởng đến tất cả chúng ta ra sao? 
2. Theo bạn, loài người có cần đến Đấng cứu độ không? Tại sao? 
3. Bạn thấy giải pháp nào có hiệu quả nhất trong việc giải quyết sự nghiêng chiều về 

tội lỗi của chúng ta không? 
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BÀI 18: ƠN CHÚA 
 

- Lời Chúa : Rm 3, 21-26 
-Ý chính : Con người không thể tự làm cho mình được cứu độ. Trái lại, con người 

được cứu độ là nhờ ơn Chúa. Chính Thiên Chúa yêu thương con người trước nên 
mời gọi họ, ban ơn cho họ để họ trở về với Ngài. 

- Giáo cụ trực quan : Tranh ơn Chúa diệu kỳ. 
 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hoá giờ học này của chúng con để chúng con nhận ra 

ơn Chúa luôn tuôn đổ dạt dào trong tâm hồn mỗi người chúng con mọi nơi mọi lúc. 
* Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Thánh Fêlicê thành Nola bị quân chống đạo lùng bắt để giết Ngài vì Ngài có đạo. Ngài 
chạy trốn vào một kẽ hở giữa hai bức tường đổ. Ngay sau đó, một con nhện giăng lưới 



trước cửa hang. Những kẻ lùng bắt chạy đến nơi, thấy có lưới nhện giăng trước cửa hang, 
nên nghĩ rằng không ai trong kẽ hang liền bỏ đi. Nhờ thế, thánh nhân được thoát nạn. 

Nhiều sự việc đối với con người thật khó, nhưng đối với Thiên Chúa Ngài giải quyết dễ 
dàng như trở bàn tay. Truyện chúa giúp Thánh Fêlicê là một bằng chứng rõ ràng rằng Thiên 
Chúa là Đấng quyền năng và giàu ân sủng. Ngài trợ giúp con người mọi nơi, mọi lúc. 
Thánh nhân kể lại câu chuyện này rồi kết luận : ở đâu có ơn Chúa giúp thì một màng nhện 
cũng trở thành một bức tường. Ở đâu không có ơn Chúa giúp thì một bức tường thì cũng 
mỏng giòn như cái màng nhện. 

“Nếu Chúa không xây thành thì những người thợ nề luống công vô ích. Nếu Chúa không 
giữ thành thì lính gác cũng là uổng công” (Tv 126,1). Tất cả đều do ơn Chúa như Lời 
Chúa chúng ta sắp nghe, mời các anh chị đứng lên lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA Rm 3, 21-26 
      Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Rôma 
  Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-

sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho 
nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận 
là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở 
nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức 
Ki-tô Giê-su. Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng 
tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa 
nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng 
Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-su được nên công chính. 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
    1. Dẫn giải Lời Chúa . 
- Trong đoạn thư Rôma chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô nói về điều gì?  
Thánh Phaolô nói người ta được trở nên công chính (ơn công chính hóa) là do ân huệ 

Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô 
(Rm 3, 24). 

    
- Ơn Công chính hóa là gì?  
Là ơn cứu độ, nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi, được tha thứ và giao hòa với Thiên 

Chúa, được đổi mới tâm hồn. 
Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng chúng ta được cứu độ là nhờ ơn 

Chúa. 
Chúng ta sẽ tìm hiểu về ơn Chúa trong phàn bài học sau đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Bởi sức tự nhiên, ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được không? 
-Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể tự mình làm ra hết mọi lương thực: đồ ăn 

thức uống để sống không? Có thể tự mình chế tạo ra sách vở, bút mực để học hành, chế ra 
xe cộ để đi lại…không?  

   Không nhưng cần tới sự hợp tác, sự giúp đỡ của nhiều người. 



- Trong đời sống tâm linh, chúng ta có thể tự sức mình thực hiện những điều Thiên Chúa 
muốn không? (Không) 

- Muốn thực hiện những điều Thiên Chúa muốn, chúng ta cần tới điều gì? (Cần tới ơn 
Chúa). 

- Em nào nhớ câu nói rất nổi tiếng của Chúa Giêsu về việc cần phải có ơn Chúa?  
Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được. 
Câu 2. Ơn Chúa là gì? 
- Để thành công trong việc học, ngoài sự cố gắng của mình, ta cần sự giúp đỡ của ai 

nhất? (Thầy cô). 
- Để có thể sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta cần tới sự giúp đỡ của ai 

nhất? (Sự giúp đỡ của Chúa). 
- Sự giúp đỡ của Chúa này được gọi là gì? (Là ơn Chúa). 
Vậy ơn Chúa là sự trợ giúp của Chúa giúp ta sống xứng đáng là người con ngoan của 

Chúa, được dự phần vào sự sống của Chúa. 
Câu 3. Có mấy thứ ơn Chúa? 
Có hai thứ ơn Chúa : ơn thánh hóa và ơn trợ giúp. 
- Ơn thánh hóa : là ơn làm cho ta trở nên thánh, ơn này có tính cách thường xuyên nên 

được gọi là ơn thường sủng. Ta nhận được ơn thánh sủng khi ta chịu Bí tích Rửa tội. Ơn 
thánh sủng làm cho ta sạch mọi tội lỗi, được trở nên con Thiên Chúa và đáng được huởng 
hạnh phúc đời đời. 

* Các anh chị đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội chưa? (Rồi). 
* Vậy các anh chị đã có ơn thánh hóa chưa? (Có rồi). 
- Ơn trợ giúp: ơn Chúa ban tùy theo hoàn cảnh của mỗi người để ta làm một điều gì đó hay 

vượt qua những khó khăn nào đó. 
Có 2 thứ ơn trợ giúp : ơn hiện sủng và ơn đoàn sủng. 
* Ơn hiện sủng : là ơn trợ giúp của Chúa được ban cho mỗi việc ta làm. 
* Ơn đoàn sủng : là ơn đặc biệt của Chúa để ta phục vụ cộng đoàn như ơn Chúa ban cho 

các Đức Cha, các Cha khi chịu chức để phục vụ công đoàn. 
Câu 4. Ơn Chúa bắt đầu hoạt động nơi ta như thế nào? 
- Việc chúng ta tin Chúa là do sức riêng của ta hay do ơn Chúa? Ví dụ?  
Việc ta tin Chúa là do ơn Chúa. Ví dụ: Trường hợp Thánh Phaolô trở lại với Chúa. Ông 

được ơn đức tin khi ông đang đi lùng bắt người tin Chúa ở thành Damas. 
Các anh chị mở sách Chúa nói với trẻ em trang 90 và đọc đoạn 95 để thấy đức tin là ơn 

Chúa ban. (nếu có) 
- Qua câu chuyện của Thánh Phaolô trở lại, các anh chị thấy sau khi ông Phaolô tin Chúa 

thì ông đi gặp ai để lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở nên môn đệ của Chúa?  
Gặp một môn đệ của Chúa là ông Kha-na-ni-a. 
Như thế, Chúa ban ơn để ta tin Chúa và qua bí tích Rửa tội ta nhận ơn thánh hóa, nghĩa 

là ơn tha tội và ơn trở nên con cái Chúa. 



Câu 5. Ngoài sự thánh hóa do bí tích Rửa tội, ta còn được những ơn nào nữa? 
- Sau khi các anh chị lãnh bí tích Rửa tội, các anh chị còn lãnh bí tích nào nữa không?  
Có, bí tích Giải tội, Mình Thánh Chúa, Thêm sức. 
- Khi nhận các bí tích này, Chúa ban cho ta ơn gì?  
Chúa ban ơn tùy bí tích ta lãnh nhận như ơn tha tội khi ta nhận bí tích Giải tội, ơn làm 

chứng cho Chúa khi ta nhận bí tích Thêm sức, ơn đoàn sủng tức ơn phục vụ cộng đoàn khi 
ta chịu bí tích Truyền chức thánh. . . 

Như vậy, ngoài ơn thánh hóa do bí tích Rửa tội, ta còn lãnh nhận các ơn khác nữa khi ta 
chịu các bí tích khác. 

Câu 6. Nếu mọi sự đều do ơn Chúa ban, vậy con người có công trạng gì không? 
- Qua các câu trên, việc ta được tha tội, được trở nên con cái Chúa…có phải là do sức 

riêng của ta không?  
Không, nhưng là do ơn Chúa. 
- Như thế phải chăng ta chẳng có công gì?  
Không phải thế, ta vẫn có thể lập công cho mình và người khác. 

- Ta có thể lập công như thế nào?  
Ta có thể lập công khi ta cộng tác với ơn Chúa. 
Thiên Chúa có sáng kiến, Ngài ban ơn để ta có thể sống như con Thiên Chúa. Nhưng 

Ngài cũng đợi ta đáp ứng. 
Câu 7. Ta phải cộng tác với ơn Chúa như thế nào? 
Sau đây là vài gợi ý: 
- Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta phải thực thi ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc, lúc dễ cũng 

như lúc khó. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai kêu : Lạy Chúa, Lạy Chúa 
là được vào Nước Trời, mà chỉ ai thi hành ý của Cha Ta mới được vào Nước Trời” (Mt 7, 
21). 

- Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta còn phải làm mọi việc với lòng yêu mến, làm vì 
vinh danh Thiên Chúa. 

Sự cộng tác với ơn Chúa sẽ sinh nhiều kết quả tốt đẹp như làm ta trở nên giống Chúa 
Giêsu hơn và sự sống của Ngài được thông ban cho ta thật dồi dào, ta góp phần nâng cao 
cả thế giới này lên và nhất là được hưởng vinh quang Nước Trời. 

Như thế, bài học hôm nay cho chúng ta biết rằng chúng ta được ơn cứu độ là nhờ ơn 
Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể lập công cho mình và người khác. 

V . CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình. 

  Mỗi người chúng ta đều muốn đời mình có giá trị, trở nên cao cả, có ích cho mọi người 
và được sống mãi mãi. Nhưng chúng ta đều có kinh nghiệm rằng tự sức mình không thể 
thực hiện được mơ ước này. Thiên Chúa hiểu rõ ước vọng này của chúng ta và Ngài không 
ngừng ban ơn để ta thực hiện ước mơ tốt đẹp đó. Vấn đề là chúng ta có cộng tác với ơn 



Chúa không, có làm cho ơn Chúa sinh hoa kết quả không. Tất cả tùy thuộc chúng ta. Vậy 
giờ đây chúng ta nguyện xin Chúa giúp sức để ta biết cộng tác với ơn Chúa. 

2.  Lời nguyện. 
  Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha, vì Cha đã cho chúng con 

được ơn làm con cái của Cha. Chúng con chẳng là gì nếu không được Cha yêu thương ban 
ơn giúp sức. Xin cho chúng con luôn biết cộng tác với ơn Cha: can đảm bỏ ý riêng, sở 
thích riêng để chỉ làm theo lời dậy của Cha mà Cha đã nói với chúng con qua con của Cha 
là Đức Giêsu hầu cuộc đời chúng con có giá trị hơn, trở nên cao cả hơn và sinh nhiều hoa 
quả tốt đẹp là mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen 

VI. SINH HOẠT - Băng Reo : Vui sống bên nhau . 

Người điều 
khiển 

Tất cả 

Ta vui ! Bên nhau  (vỗ tay từng chữ ) 

Ta sống ! bên nhau (vỗ tay lên hai đùi ) 

Ta múa ! Bên nhau (Đặt chéo hai tay lên vai ) 

Ta ca! Bên nhau. (cùng nhau hát bài: 
Tang…) 

Tang tình, tang tình, tang tính. Ta ca, ta hát vang lên. Hát cho đời tươi thắm. Hát lên cho 
quên nhọc nhằn. Cùng nhau ta ca hát lên, cho át tiếng chim trong rừng. Cho tiếng suối reo 
phải ngừng Cho rừng xanh đón chờ ta. La-la-la. 

VII. BÀI TẬP 
Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây : 
1- Em nhận được ơn thánh hóa trở thành con cái Chúa khi nhận lãnh bí tích gì? (Khi lãnh 

nhận bí tích Rửa tội ) 
2- Ngoài ơn thánh hóa, mỗi khi làm việc gì ta còn nhận được ơn để làm việc đó, ơn này 

gọi là ơn gì? (Ơn hiện sủng). 
3- Để cho ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần làm gì?  
Cộng tác với ơn Chúa. 
4- Ta cộng tác với ơn Chúa như thế nào?  
   Phải làm theo ý Chúa và làm vì yêu mến Chúa và người khác. 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
Để ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần cộng tác với ơn Chúa. Một trong những việc ta phải 

làm là thực thi ý Chúa. Vậy tuần này, các em cố gắng tập bỏ một việc làm theo ý riêng 
mình mà làm theo ý Chúa. Ví dụ: Ý riêng của ta là phải đánh lại người bạn đánh mình, 
nhưng ý Chúa là tha thứ cho bạn. Em sẽ cố gắng chịu thiệt để tha thứ cho bạn. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 



Lạy Chúa Giêsu, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa mà chúng con được trở nên công 
chính. Chúng con xin chúc tụng và tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn hồng ân trên 
chúng con giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa hằng ngày. Chúng con cầu xin 
vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen . 

----- o O o ------ 
BÀI 19 :    Điều Răn Thứ Nhất (Tiết 1) 

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG HẾT SỨC, TRÊN HẾT MỌI SỰ 
 

- Lời chúa: Đnl 6, 5 
- Ý Chính : Điều răn thứ nhất dậy ta : thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến 

Ngài trên hết mọi sự . 
- Giáo cụ trực quan: Tranh Chúa Giêsu đang cầu   nguyện tại vườn 

Ghetsêmani.                                      
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bắt đầu học về những cách sống đẹp lòng Chúa, những 
con đường dẫn chúng con đến hạnh phúc đích thực mà Chúa đã ban cho dân Chúa xưa qua 
ông Môsê cũng như cho chúng con hôm nay là 10 giới răn. Xin Chúa giúp chúng con hiểu 
được giới răn đầu tiên trong bài học giáo lý hôm nay. 

* Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần . 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Các học viên thân mến, chúng ta đang tạm dừng lại việc tìm hiểu Lịch sử cứu độ ở giai 
đoạn “Thời lưu đầy Babilon” để tìm hiểu kỹ hơn Giao ước Chúa đã ký kết với dân Israel 
ở núi Sinai, được tóm tắt trong 10 điều răn. Trước khi tìm hiểu về 10 điều răn, trong mấy 
bài vừa qua, chúng ta đã dành để tìm hiểu về các yếu tố căn bản của việc giữ giới răn của 
Chúa như tự do, lương tâm, luật mặc khải, ơn Chúa. Từ hôm nay cho đến hết năm học này, 
chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 giới răn đầu. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về giới răn thứ nhất: 
Kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Để bắt đầu bài học, anh (chị) sẽ kể cho 
các em nghe một câu chuyện. 

Một hôm, sau nhiều năm thành lập Dòng chuyên phục vụ người nghèo, Mẹ Têrêsa đến văn 
phòng Thị Xã Calcutta để xin cho các nữ tu được miễn thuế. Ngoài Hội Dòng của Mẹ, Mẹ 
còn mang theo đơn xin miễn thuế của các Nữ tu Dòng Kín, những người chỉ chuyên chăm 
cầu nguyện trong bốn bức tường Nhà Dòng. 

Sau khi duyệt đơn, viên công chức Thị Xã nói với Mẹ: ”Đối với các Nữ tu của Bà là 
người làm việc bác ái thì không có vấn đế gì, nhưng đối với Nữ tu Dòng Kín kia, chúng tôi 
nhận thấy họ hoàn toàn vô tích sự đối với xã hội, do đó, xin miễn thuế là điều không hợp 
lý”. Nghe thế, Mẹ Têrêsa trả lời: “Thưa ông, chúng tôi không thể làm gì nếu không có sự 
trợ giúp của các nữ tu Dòng Kín đó. Họ là những người rất cần thiết cho công việc của 
chúng tôi. Nhờ họ, chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ Trời cao. Họ dâng hiến cả cuộc đời 
để phụng sự Chúa và cầu nguyện cho loài người”. 

Quả thật, sự hiện diện của các Nữ tu Dòng Kín trước tiên là một dấu chỉ và là một nhắc 
nhở cho con người về giới răn căn bản : Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì Thiên 
Chúa là chủ sự sống, Từng giây phút, từng hơi thở, nếu không có Chúa độ trì, con người 
sẽ rơi vào hư không. Hướng về Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, 



đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Lời Chúa chúng ta sắp nghe nói với chúng ta điều 
đó, mời các em đứng lên lắng nghe. 

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Đnl 6, 4-6 
   Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật 

   Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy 
nhất.Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh 
(em). Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. 

Đó là Lời Chúa 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

  1. Dẫn giải Lời Chúa. 
 - Lời Chúa mà các em vừa nghe được trích từ sách nào?  
   Sách Đệ nhị luật. 
 - Đoạn Lời Chúa này dậy ta điều gi?  
  Dậy ta phải yêu mến Thiên Chúa. 
 - Ta phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào?  
  Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. 
 - Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi là giới răn thứ mấy?  
   Giới răn thứ nhất. 

Như thế, Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói về giới răn thứ nhất : Kính mến Thiên Chúa 
hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Đây là giới răn quan trọng nhất trong 10 giới răn. Tất cả 
các giới răn khác đều tùy thuộc vào giới răn này. Lý do: sự sống ta đang có là do Ngài ban 
và ta chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình, chỉ trở thành con Thiên Chúa khi ta 
tìm kiếm, thờ phượng, yêu mến Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về giới răn này trong 
phần bài học dưới đây 

2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?  
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nhau ôn lại những điều chúng ta đã học. 
- Ai dựng nên chúng ta, vũ trụ vạn vật mà chúng ta đang sống và hưởng dùng? (Thiên 

Chúa). 
- Ông bà nguyên tổ chúng ta đã phạm tội làm cho chúng ta phải đau khổ và phải chết. 

Vậy ai đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế để cứu chúng ta? (Thiên Chúa). 
- Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta mà 

Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta là do công trạng của chúng ta hay là do sáng kiến yêu 
thương của Thiên Chúa?  

Do sáng kiến yêu thương của Chúa. 
- Như thế, việc chúng ta được sống, được cứu độ là hoàn toàn do sáng kiến yêu thương 

của Thiên Chúa. Vậy nguồn sống của chúng ta là ai?  
Là chính Thiên Chúa. 



- Cũng như nguồn sông và dòng sông, nếu dòng sông bị cắt khỏi nguồn sông thì dòng 
sông còn nước không?  

Không, dòng sông sẽ khô cạn. 
- Cũng vậy, nếu chúng ta không gắn bó, liên kết với Thiên Chúa là nguồn sống thì ta còn 

sự sống không? (Không). 
- Để gắn bó, liên hệ với nguồn sống là Thiên Chúa, ta phải làm gì?  

Phải nhận biết, tôn thờ một mình Thiên Chúa và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. 
- Việc tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa được biểu lộ bằng các nhân đức nào? (Nhân đức 

Tin, Cậy, Mến). 
Câu 2. Phải tin kính Thiên Chúa như thế nào? 
Câu 1 cho chúng ta biết, một trong ba nhân đức biểu lộ việc tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa 

trên hết mọi sự là nhân đức Tin. 
- Đức Tin là gì?  
 Đức tin là một ơn Chúa ban để chúng ta tin rằng những gì Chúa tỏ ra cho chúng ta biết 

về Ngài và chương trình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta là đúng. 
- Vậy ta phải tin kính Thiên Chúa như thế nào?  
 Ta không bao giờ được nghi ngờ hay chối bỏ những gì Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết qua 

Thánh Kinh và Hội Thánh. 
Câu 3. Có những tội nào phạm đến đức tin? 
Những tội sau đây phạm đến đức tin : 
- Lười biếng không chịu tìm hiểu, học hỏi giáo lý đức tin. 
- Nghi ngờ các chân lý mặc khải trong Hội Thánh. 
- Chối đạo, bỏ đạo, ly khai với Hội Thánh. 
Câu 4. Ta phải làm gì để càng ngày càng lớn lên trong đức tin? 

- Muốn cho thân xác được lớn lên, khỏe mạnh, ta phải làm gì ?  
Ta phải ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, vui chơi, tập thể dục. 
- Muốn trí khôn ta hiểu biết rộng, ta phải làm gì?  
  Phải học tập, đọc sách, nghiên cứu…. 
- Muốn cho đức tin của chúng ta thêm chắc chắn ta phải làm gì? 
* Trước hết ta phải cầu nguyện, vì đức tin là một ơn do Chúa ban. 
* Phải lo học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh vì có hiểu biết về những gì ta phải tin thì đức tin của ta 

mới chắc chắn và sâu xa được. 
Như thế, Đức tin mà Chúa ban cho chúng ta sẽ bị tàn rụi nếu chúng ta không bồi dưỡng. 

Việc bồi dưỡng đó đòi hỏi chúng ta không ngừng học hỏi, đào sâu giáo lý đức tin, siêng 
năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và góp phần truyền bá đức tin. Thánh Augustinô 
nói: “Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin mạnh hơn” 

Câu 5. Phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào? 
-Nhân đức thứ hai ta phải có để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là gì?  



Nhân đức Trông Cậy. 
-Nhân đức Trông Cậy là gì?  
Là nhân đức Chúa ban giúp ta hy vọng chắc chắn Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài 

hứa ban cho ta, nhất là lời hứa ban sự sống đời đời cho ta. 
- Có cái gì bảo đảm với chúng ta là chắc chắn Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa không?  
Có. Trước hết, ta căn cứ vào những điều Ngài đã hứa và đã thực hiện cho dân Israel 

xưa, thời Cựu ước. Sau đó, ta căn cứ vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. 
-Vậy ta phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào?  
Ta phải luôn phó thác cuộc sống của ta trong tay Chúa, luôn khao khát Chúa và phúc lành 

Chúa ban ở đời này, đời sau. 
Câu 6. Có những tội phạm đến đức Trông Cậy? 
 Những tội sau đây phạm đến đức Trông Cậy: 
- Tuyệt vọng (vì thiếu trông cậy vào tình thương Chúa). 
-  Chỉ cậy vào sức riêng hay vào tài năng của mình mà thôi. 
-  Quá ỷ lại vào tình thương của Chúa. 
 Câu 7 : Phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào? 
- Nhân đức thứ ba ta phải có để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa là gì? (Nhân Đức Mến). 
- Nhân đức Mến là gì?  
Là nhân đức do Chúa ban giúp ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác vì 

Ngài. 
- Có mẫu gương nào để ta bắt chước để sống đức Mến không? (Có). 
- Gương của ai?  
Gương yêu mến Chúa của Abraham, của Mẹ Maria, của Thánh Giuse, đặc biệt của Chúa 

Giêsu. 
- Chúa Giêsu đã sống thế nào?  
Chúa Giêsu luôn nghĩ tới Chúa Cha, giao tiếp với Chúa Cha bằng cầu nguyện, luôn tìm 

ý Chúa Cha để thi hành. Ngài theo ý Chúa Cha trong những điều khó chấp nhận nhất. 
- Bức tranh này vẽ lại cảnh nào đây?  
Cảnh Chúa cầu nguyện trong vườn Ghetsêmani, lúc Ngài sắp sửa bị bắt, bị giết chế theo 

ý Chúa Cha. 
- Dù rất lo lắng nhưng Ngài có chấp nhận ý Chúa Cha không? (Có, Ngài xin vâng theo ý 

Cha). 
Như vậy để yêu mến Thiên Chúa, ta phải đặt Người lên trên tất cả và biết bỏ ý riêng của 

mình mà luôn làm theo ý Người . 
Câu 8 : Có những tội nào phạm đến đức mến? 

Những tội sau đây phạm đến Đức Mến : 
- Dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa 
- Vô ơn tệ bạc không đáp lại tình yêu Chúa 
- Lười biếng trong bổn phận đối với Thiên Chúa. 
- Thù ghét chống lại Chúa. 



Tóm lại : giới răn thứ nhất dậy rằng Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô và của chúng ta là 
Thiên Chúa duy nhất, ta phải tôn thờ một Ngài mà thôi và chúng ta biểu lộ sự tôn thờ ấy 
bằng đức tin, đức cậy và đức mến. 

V . CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình. 

Các học viên thân mến, 
Qua các giờ học Giáo Lý, chúng ta đã biết Chúa thương mình quá đỗi: dựng nên ta, cứu 

chuộc ta, ban cho ta hết ơn này đến ơn khác. Khi nhận thấy điều đó chắc chắn chúng ta 
đều nghĩ rằng bổn phận của chúng ta là phải yêu lại Chúa và đó là điều hợp lý. Nhưng 
trong thực tế, chúng ta yêu mình hơn yêu Chúa, cụ thể là thích làm theo ý mình chứ không 
làm theo ý Chúa. Có lẽ mỗi người chúng ta phải nhìn nhận mình là kẻ bạc tình. Vì thế 
chúng ta hãy thành tâm xin lỗi Chúa và dâng lời cầu xin. 

2.  Lời nguyện. 
Lạy Chúa xin tuôn đổ tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một 

niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài để chúng con luôn bắt chước Chúa Giêsu cố 
gắng sống theo điều Chúa dậy trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức 
Giêsu, Chúa chúng con. Amen. 

VI . SINH HOẠT - Băng reo : Về bên Chúa 
Người điều khiển Tất cả 

Xin cho em Là chim (Giang hai tay ra và vẫy tay 
như chim bay ) 

Để em gieo Tin mừng (Vung hai tay lên như gieo) 

Để em rắc Hoà bình (Vỗ hai tay vào hai người 
bên cạnh một cái) 

Để em bay Về bên Chúa (Chắp hai tay lại đầu cúi 
xuống) 

 

VII . BÀI TẬP : 
Điền vào chỗ trống những chữ sau đây:  

           tin - cậy - Thiên Chúa - ba - mến 
Chúng ta chỉ tôn thờ một mình ……………….và biểu lộ việc tôn thờ này bằng ……. 

nhân đức : đức …………, đức …….. và đức ………… . 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA  

Chúng ta bầy tỏ sự tôn thờ Chúa cách cụ thể bằng việc sống 3 nhân đức Tin, Cậy, Mến. 
Vì thế, tuần này các em cố gắng học thuộc 3 kinh : Tin, Cậy, Mến để khi đọc kinh này 
hằng ngày, chúng ta sẽ nhớ tới cách sống chúng ta phải có đối với Chúa. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 



Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã giúp chúng con hiểu được bổn phận của chúng con 
phải có để đáp trả tình thương Chúa dành cho chúng con trong giờ học vừa qua. Xin Chúa 
ban ơn giúp chúng con luôn sống là người con ngoan, hiếu thảo của Chúa như Chúa Giêsu, 
Con Chúa là luôn tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa trên hết mọi loài. Amen. 

Đọc kinh Sáng Danh. 
----- o O o ------- 

 
BÀI 20: Điều Răn Thứ Nhất (Tiết 2) 

THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA 
 

- Lời Chúa : Mt . 4, 10 
- Ý chính : Thờ phượng Thiên Chúa là thái độ suy phục tuyệt đối của thụ tạo đối 

với Đấng sáng tạo.  
- Giáo cụ trực quan :  Tranh : Chúa Giêsu chịu cám dỗ. 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con tiếp tục học về Giới răn thứ nhất : Thờ phượng 

Thiên Chúa. Xin giúp chúng con hiểu được cách thức thờ phượng Thiên Chúa trong giờ 
học này để chúng con luôn là người con ngoan của Chúa Cha như Chúa. Chúng con xin 
dâng giờ học này cho Chúa.  

* Đọc kinh: Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA  

Ngày ấy, có một vị thủ tướng nước Anh bị tống ngục, vì không chịu bỏ đạo. Sau đó ông 
bị kết án tử hình, người vợ đến thăm và hỏi : 

- Tại sao anh không tự lo cứu lấy mình ? 
- Này em theo như em nghĩ thì anh còn sống được ở trần gian này được bao lâu nữa?  
- Với sức khoẻ của anh hiện nay hứa hẹn ít nhất là 20 năm nữa. 
- Em đề nghị cho anh một hành động hết sức điên dại, vì để sống thêm 20 năm nữa mà 

chối bỏ Chúa để rồi mất đi sự sống đời đời, thật là uổng phí ! 
Ông thủ tướng ấy đã chọn Thiên Chúa. Và để tôn thờ một mình Ngài, ông đã từ bỏ tất cả 

ngay cả mạng sống của mình. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa nói về điều này. 
III . CÔNG BỐ LỜI CHÚA Mt 4, 10 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  



  Đức Giê-su liền nói : "Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức 
Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." 

Đó là Lời Chúa. 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
  1. Dẫn giải Lời Chúa. 

- Lời Chúa theo Thánh Matthêu mà các em vừa nghe được viết lại lời của ai nói?  
Lời do chính Chúa Giêsu nói. 
- Ngài đã nói gì?  
Hãy thờ phượng một mình Thiên Chúa. 
- Ngài nói với ai? 
Nói với Satan, kẻ đang cám dỗ Ngài sấp mình thờ lạy nó thì nó sẽ ban cho Ngài tất cả 

của cải, vinh hoa thế gian. 
- Như thế Chúa Giêsu đã thắng hay thua Satan?  
Thắng, vì Chúa không thờ lạy nó mà chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa, Cha của Ngài mà 

thôi. 
Để hiểu rõ hơn về sự chiến thắng các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, các học viên hãy nhìn 

vào bức tranh Chúa Giêsu chịu cám dỗ. 
- Chỗ Chúa Giêsu đang đứng có đồi núi, cát, đá. Các học viên có biết vùng này là vùng 

gì không? (Sa mạc). 
- Dưới chân Chúa Giêsu có những hòn gì đây? (Hòn đá). 
- Chúa Giêsu đang ở trong sa mạc, dưới chân Ngài là những hòn đá. Các học viên có 

nghĩ ra bức tranh này vẽ lại biến cố gì không? (Chúa chịu ma quỷ cám dỗ). 
-Việc này xẩy ra vào lúc nào? (Việc này xảy ra sau khi Chúa chịu phép rửa ở sông Gio-

đan). 
Đúng. Sau khi chịu phép rửa ở sông Gio-đan, Chúa Giêsu vào sa mạc 40 ngày để cầu 

nguyện, chuẩn bị đi rao giảng Tin Mừng. Khi chịu phép rửa là Chúa Giêsu muốn cho ta 
biết cách thế cứu loài người của Ngài là cách thế yêu thương: mang lấy tội của nhân loại 
để chịu chết trên thập giá đền tội thay cho nhân loại. Đây cũng là cách thế Chúa Cha muốn. 
Ma quỷ cám dỗ Ngài đừng theo ý Chúa Cha muốn là cứu loài người bằng con đường yêu 
thương nhưng dùng quyền lực để cứu loài người. Do đó, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu 
dùng quyền lực biến những cục đá thành bánh mà ăn. Chúa Giêsu không chịu, nó đã dẫn 
Chúa lên núi cao, nó chỉ cho Chúa thấy tất cả của cải, vinh quang trần gian, rồi nói với 
Chúa nếu Chúa thờ lạy nó thì nó sẽ cho Chúa tất cả những thứ vinh quang đó. 

-Chúa Giêsu có nghe lời ma quỷ không? (Không). 
-Chúa đã nói với ma quỷ thế nào? Em nào có thể nhắc lại?  
(Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình 

Ngài mà thôi). 
Chúng ta sẽ tìm hiểu về việc thờ phượng Thiên Chúa trong phần bài học dưới đây. 

 



2. Giải thích câu hỏi thưa . 
Câu 1. Ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào? 
- Ai dựng nên trời đất muôn vật? (Thiên Chúa). 
- Ai cứu chúng ta khỏi phải chết? (Thiên Chúa). 
- Như thế có ai cao cả, quyền uy và giầu tình thương hơn Thiên Chúa không? (Không). 
Việc nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng cao cả nhất, quyền uy nhất, thương ta nhất và tỏ lòng 

tùng phục Ngài chính là thờ phượng Ngài. 
- Như thế, ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?  
Nhìn nhận Ngài là Đấng cao cả, đem hết lòng thành tùng phục, tôn thờ, chúc tụng, cảm 

tạ Ngài. 
Câu 2. Trong các việc thờ phượng, việc nào hoàn hảo nhất ? 
- Việc thờ phượng Thiên Chúa cần phát xuất từ tâm hồn, nghĩa là từ tâm tình yêu mến, 

suy phục của ta đối với Chúa. Nhưng chúng ta không chỉ có hồn mà còn có xác . Hơn nữa, 
chúng ta còn sống trong một cộng đoàn. Vì thế việc thờ phượng Thiên Chúa được biểu lộ 
bằng nhiều cách như cầu nguyện, thờ lạy, dâng lễ, thánh hóa các ngày lễ… 

Vậy trong các việc thờ phượng này, việc nào hoàn hảo nhất? 
Để trả lời câu hỏi này, các em cần tìm hiểu thêm một vài điểm sau đây. 
- Khi người ta yêu mến, thán phục ai, coi ai đó là ân nhân thì người ta thường làm gì với 

người đó?  
Thường người ta biếu, tặng, dâng cho người đó một lễ vật gì đó hoặc hy sinh một điều gì 

mình thích để tỏ lòng biết ơn, cảm tạ, yêu mến. 
- Trong câu 1, chúng ta đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng toàn năng, là Đấng giầu lòng 

thương xót đã dựng nên ta, cứu chuộc ta. Ngài là Chủ tuyệt đối của ta, mọi cái ta có là do 
bởi Ngài. Vậy để tỏ lòng thờ phượng Ngài ta phải làm gì?  

Dâng lên Ngài điều gì mình quý nhất. 
- Điều quý nhất của ta là gì? (Là sự sống của ta). 
- Trong việc thờ phượng Thiên Chúa, việc thờ phượng nào ta có thể dâng lên Chúa sự 

sống của ta? (Thánh Lễ). 
- Tại sao ta có thể dâng sự sống ta cho Chúa trong Thánh Lễ?  
Vì Thánh lễ là cử hành việc Chúa Giêsu dâng mình làm lễ vật đền tội cho mọi người trên 

thập giá. Khi tham dự Thánh Lễ, ta kết hợp với Chúa Giêsu dâng chính mình, cuộc đời, 
tâm tình, cố gắng, lo âu, thành công, thất bại, tội lỗi…nghĩa là toàn bộ cuộc sống của ta 
lên Thiên Chúa. Đó là lễ vật riêng của mỗi người góp vào lễ vật chung là chính Chúa 
Giêsu. 

- Vậy, Thánh Lễ có phải là việc thờ phượng hoàn hảo nhất không?  
Phải, Thánh Lễ là tột đỉnh của việc thờ phượng vì trong Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu 

chúc tụng, cảm tạ, thờ lạy Chúa Cha. Khi tham dự Thanh Lễ, chúng ta cũng được hiệp 
nhất với Ngài trong sự thờ phượng đó). 

Câu 3. Để có thể nói lên quyết tâm thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, ta có thể làm gì? 



- Khi các em hứa với ai điều gì, các em đã làm gì để nói lên quyết tâm của mình sẽ làm 
điều đó và để cho người đó tin mình? (Thề hứa). 

- Cũng vậy, để có thể nói lên quyết tâm thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, ta có thể làm 
gì? (Khấn hứa với Chúa). 

- Các em đã khấn hứa gì với Chúa chưa? (Rồi, khi chịu bí tích Rửa tội). 
- Trong bí tích Rửa tội ta đã khấn hứa với Chúa điều gì?  
Ta khấn hứa với Chúa là sẽ từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và tin vào Chúa, sống đời sống của con 

cái Chúa. 
- Ta sẽ còn khấn hứa với Chúa khi nào nữa không?  
Có, khi ta chịu bí tích Thêm sức, hoặc bí tích Hôn Phối nếu ta lập gia đình, hoặc bí tích Truyền chức 

Thánh nếu các em trai đi tu làm linh mục, hoặc khấn dòng nếu các em nữ đi tu làm tu sĩ. 

Câu 4. Quyền tự do tôn giáo là gì ?  
Mỗi con người tự nhiên ai cũng khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa. Và nơi mỗi người đều 

có một cảm nghiệm nào đó về Thiên Chúa. Từ cảm nghiệm này mà họ đi đến thờ phượng, 
yêu mến, tôn sùng. Quyền được bày tỏ niềm tin đó là quyền tự do tín ngưỡng của con 
người. Do đó xã hội cần phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của họ, giúp họ, tạo điều 
kiện để họ thực hiện quyền tự do này. 

Câu 5. Có những tội nào nghịch điều răn thứ nhất? 
    Những tội sau đây nghịch điều răn thứ nhất : 

        - Thờ các loại thụ tạo như thờ sông, núi, mặt trời, thú vật hay con người. 
    - Mê tín dị đoan. 
    - Bói toán ma thuật : đi coi bói, lên đồng… 
    - Cố tình thử thách Thiên Chúa. 

        - Phạm sự thánh : Xúc phạm đến người, nơi, vật dụng đã được thánh hiến cho Thiên 
Chúa như xúc phạm đến người có chức thánh, các bí tích, nhà thờ… 

    - Buôn thần bán thánh 
    - Chối bỏ Thiên Chúa 
    - Chủ trương không muốn biết gì về Thiên Chúa. 
Câu 6. Ta nên sử dụng ảnh tượng thế nào cho hợp với điều răn thứ nhất? 
- Ở nhà thờ, ở gia đình, các em có thấy ảnh tượng của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các thánh 

không? (Có). 
- Trong việc cầu nguyện, các em có cảm thấy dễ cầu nguyện khi nhìn lên các ảnh tượng 

hơn là khi không có ảnh tượng không?  
Có, nhìn lên ảnh tượng dễ cầu nguyện hơn. 
Đúng, theo tâm lý tự nhiên, chúng ta dễ tin vào những gì chúng ta có thể nhìn thấy được 

hơn là những gì vô hình. Thông cảm với tâm lý tự nhiên của chúng ta, Giáo hội sử dụng 
ảnh tượng để giúp ta có hình ảnh sống động về Chúa Giêsu, Đấng chúng ta thờ phượng và 
về các thánh mà chúng ta tôn kính để dễ nghĩ đến các Ngài hơn. Nhưng Giáo Hội nhắc nhở 
chúng ta rằng chúng ta không đuợc dừng lại ở các ảnh tượng nhưng qua các ảnh tượng 



chúng ta hướng về chính Đấng mà ảnh tượng đó biểu thị. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng nhắc 
nhở thêm rằng việc trưng bầy, sùng kính ảnh tượng cần hợp lý, đúng mức, đơn giản. 

Tóm lại: bài học hôm nay chỉ cho chúng ta cách thế hoàn hảo nhất để thờ phượng Thiên 
Chúa là cử hành Thánh Lễ. 
 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình. 

Các học viên thân mến, 
Mỗi người chúng ta đều biết rõ rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng 

ta nên, theo lẽ công bằng, chúng ta có bổn phận phải thờ phượng Ngài. Thờ phượng Chúa 
là thái độ suy phục tuyệt đối của chúng ta đối với Thiên Chúa. Lòng suy phục này cần 
được tỏ lộ ra bên ngoài qua việc chuyên chăm cầu nguyện, tham dự các Bí tích, nhất là 
Thánh Lễ, tuân giữ các lề luật Thiên Chúa dậy …Tuy nhiên chúng ta vốn yếu đuối và lười 
biếng, nên để có thể chu toàn bổn phận thờ phượng, chúng ta cần rất nhiều ơn Chúa. Vì 
thế, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. 

2. Lời nguyện. 
  Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, nhờ vào tình yêu của Chúa mà chúng con có 

mặt ở đời này, là một tạo vật cao quý nhất trong muôn loài, được gọi Thiên Chúa là Cha, 
được sống đời đời. Xin cho chúng con chỉ biết thờ phượng một mình Chúa, suy phục và 
ca tụng Chúa suốt đời, để một ngày nào đó chúng con lại được trở về trong vòng tay yêu 
thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen . 

VI . SINH HOẠT - Băng reo : Tin vào Chúa : 

Người điều 
khiển 

Tất cả 

Tin vào Chúa Sẽ được sống ( đưa tay phải nhanh, 
mạnh lên trời ) 

Ai không tin Sẽ phải chết ( run run người từ từ 
ngồi xuống ) 

Ai vững tin Em! Em! Em! (Đứng phắt dậy đưa 
tay phải thụt lên thụt xuống ) 

VII. BÀI TẬP : Anh chị hãy trả lời hai câu hỏi sau đây : 
1. Vì sao em phải thờ phượng Thiên Chúa ?  
 Vì Thiên Chúa đã dựng nên em và cứu chuộc em. 
2. Chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?  
Suy phục, tôn thờ, tạ ơn, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa trong tâm hồn em. 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 



Chúng ta đã học biết rằng việc thờ phượng Thiên Chúa hoàn hảo nhất là tham dự Thánh 
lễ. Do đó, tuần này em quyết tâm, ngoài Thánh lễ chủ nhật, sẽ tham dự thêm một Thánh lễ 
ngày thường nữa. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Chúa Giêsu, trong Thánh lễ, Chúa đã đại diện toàn thể nhân loại dâng mình để tạ ơn 

Chúa Cha. Xin Chúa giúp chúng con, tuần này biết tham dự Thánh lễ thật sốt sắng để kết 
hợp với Chúa dâng lời tạ ơn Chúa Cha đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con. Chúng con 
cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen 

Đọc kinh Sáng danh . 
----- o O o ------- 

 
 

BÀI 21 : Điều Răn Thứ Hai 
    TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA 

 

- Lời Chúa : Xh 20, 7 
- Ý chính : Điều răn thứ hai dạy ta tôn kính danh Chúa, vì danh Ngài là Thánh . 
- Giáo cụ trực quan : Tranh Mô- sê và bụi gai bốc lửa  

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hoá giờ học này của chúng con . Ước gì nhờ giờ học 

này, chúng con hiểu biết và hết lòng tôn kính danh Chúa trong đời sống hàng ngày. 
 * Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Để bắt đầu bài học mới, anh (chị) kể cho các em một câu truyện xảy ra tại Pháp vào 
thời đệ nhị thế chiến (1939-1945). Hélène (Hê-len) là một bé gái sinh ra trong một gia đình 
lao động tại một tỉnh thuộc miền Bắc nước Pháp. Chiến tranh xảy ra khi Hélène vừa lên 7 
tuổi. Cha em chết trong một cuộc giao chiến đầu tiên. Mẹ em cũng qua đời vì nghèo đói 
trong thời kỳ nước Pháp bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Sau khi mẹ em qua đời, em về sống 
với bà ngoại. Nhưng vì bà ngoại cũng túng thiếu nên em phải đi làm để kiếm sống. Cuộc 
sống lăn lội giữa chợ đời khiến em suốt ngày thường nghe những tiếng chửi thề và bị lây 
nhiễm thói quen xấu là hay chửi thề . 

Một hôm, thấy các bạn cùng đi với cha mẹ đến Nhà Thờ dự lễ, Hélène tỏ ý muốn được 
rước lễ như các em cùng tuổi. Một giáo lý viên đã nói về Thiên Chúa cho em nghe. Nhưng 
khi cô giáo lý viên vừa nhắc tới tiếng Chúa thì Hélène liền thốt lên với tất cả sự bất bình 
: “Chị đừng nói với em tiếng Chúa nữa vì đó là tiếng chửi thề mà em đã nghe hằng ngày”. 

Thật đáng thương cho Hélène và nhiều người khác nữa. Danh Chúa chỉ được người ta 
nhắc đến trong những câu chửi thề. Đó là một xúc phạm trầm trọng đến Chúa. Giới răn thứ 
2 nghiêm cấm điều đó bằng một mệnh lệnh mà Lời Chúa hôm nay muốn nói chúng 
ta: “Ngươi không được kêu tên Chúa một cách vô cớ”, mời các em đứng lên lắng nghe. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Xh 20, 7 
  Lời Chúa trong sách Xuất Hành 



  Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, 
vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. 

Đó là Lời Chúa 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải Lời Chúa. 

- Lời Chúa mà các em vừa nghe được trích từ sách nào ?  
( Sách Xuất hành) 
- Lời Chúa nói về điều gì?  
(Không được dùng danh Chúa một cách bất xứng). 
- Danh Chúa có nghĩa là gì? (Là tên của Chúa). 
- Các anh chị có biết tên Thiên Chúa không? 
Để biết tên Thiên Chúa là gì, các anh chị hãy mở sách Kinh Thánh mới biết Chúa muốn 

nói với ta điều gì? 
Dựa vào đoạn Lời Chúa các anh chị vừa đọc, các anh chị hãy trả lời những câu hỏi về 

bức Môsê trước bụi gai cháy. 
- Khi dẫn đoàn vật đến núi Sinai, ông Môsê thấy điều lạ gì?  
Bụi cây rực lửa mà không bị cháy. 
- Vì tò mò ông tiến đến gần bụi gai và ông đã nghe tiếng nói của ai? (Của Thiên Chúa). 
- Thiên Chúa đã nói gì với ông?  
Thiên Chúa sai ông dẫn dân Ngài ra khỏi Ai Cập. 
- Để cho dân chúng tin là Chúa đã sai ông, ông đã xin Chúa điều gì?  
Ông xin Chúa cho ông biết tên của Ngài. 
- Chúa có cho biết không? (Có). 
- Vậy tên Chúa là gì? (Là Giavê nghĩa là Đấng tự mình mà có). 
- Đối với người Do thái nói riêng và dân Á Đông chúng ta nói chung tên tượng trưng cho 

cái gì? (Tên tượng trưng cho người, tên tức là người. Vậy tên của Thiên Chúa là chính 
Thiên Chúa). 

- Trong ngôn ngữ Do Thái, chữ Giavê nói lên điều gì? 
  Chữ Giavê nói lên sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Qua Danh Xưng này, Thiên 

Chúa muốn nói rằng Ngài luôn ở với con người. Ngài luôn có đó, Ngài là sức mạnh, là tình 
yêu vĩnh hằng. Như thế, khi cho ông Môsê biết tên của mình là Giavê, Thiên Chúa tỏ lộ 
dung nhan và trái tim của Ngài. Ngài muốn đi vào trong quan hệ yêu thương với con người. 

Như thế, gọi tên Ngài một cách vô cớ là biến Ngài thành một dụng cụ để ta sử dụng theo 
ý mình, sai khiến Ngài như một tên nô lệ của mình. Đó là lý do tại sao ta không được gọi 
tên Chúa cách vô cớ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về giới răn thứ 2 này trong phần bài học 
dưới đây. 

  

2. Giải thích câu hỏi thưa. 



Câu 1 : Điều răn thứ 2 dậy ta những gì? 
Nếu bạn của các em kêu tên bố của các em ra để diễu cợt, để chửi các em, các em có cảm thấy 

mình bị xúc phạm không? (Có). 
Cũng vậy, nếu ta gọi tên Thiên Chúa khi không có lý do gì hoặc đem tên của Chúa ra để 

diễu cợt, để bào chữa việc làm sai trái của mình hoặc sử dụng tên Chúa để vụ lợi cho mình 
thì ta có xúc phạm đến Thiên Chúa không? (Có) 

Vì sao?  
Vì tên của Chúa là chính Chúa, Ngài là Đấng toàn năng và là Tình yêu. 
Do đó, ta phải có thái độ nào đối với tên của Thiên Chúa?  
Phải tôn kính tên của Ngài. 
Ngoài việc tôn kính tên của Chúa chỉ chính Chúa thì tên của Chúa còn liên hệ đến ai, đến 

vật gì nữa không?  
Có, liên hệ đến những người, những đồ vật đã được thánh hiến cho Chúa, nghĩa là đã 

thuộc riêng về Ngài 
Đó là những ai, những đồ vật nào?  
Đó là Mẹ Maria, các thánh, những người được thánh hiến : Giám mục, Linh mục, các 

Phó tế .Đó là những đồ vật được sử dụng để tế lễ : chén thánh, thánh giá, bàn thờ…. Đó 
là những nơi thánh : nhà thờ, nghĩa trang. 

Như vậy, đối với những người, các đồ vật, những nơi đã được thánh hiến cho Chúa này, 
ta phải có thái độ gì?  

Ta phải tỏ lòng kính trọng. 
 
Câu 2. Có những tội nghịch cùng điều răn thứ hai? 
Những tội nghịch cùng điều răn thứ hai gồm có : 
- Kêu tên Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh một cách bất kính. 
-Không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa. 
-Nói phạm Thiên Chúa và Hội Thánh. 
-Thề gian. 
Câu 3. Khi nào được lấy tên Thiên Chúa mà thề? 
- Có bao giờ các em nói một điều rất thật vì chính mình đã nghe, đã thấy mà người khác 

không tin không? (Có). 
- Có bao giờ người khác vu oan cho các em một điều nghiêm trọng nào đó mà các em đã 

không làm không? (Có). 
- Nếu những điều này gây tai hại trầm trọng cho mình hoặc cho ai đó, ta có thể lấy tên 

Chúa mà thề không?  
Được, ta có thể lấy tên Chúa mà thề. 
Câu 4. Việc đặt tên thánh khi lãnh bí tích rửa tội có ý nghĩa gì?  
    Giải thích ngắn gọn 



Câu 5. Để tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì? 
- Tôn vinh Thiên Chúa là gì?  
Là nhìn nhận Ngài là Đấng toàn năng luôn ở trong ta, bên cạnh ta, luôn yêu thương ta 

và luôn phù giúp ta. 
- Vậy để tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì?  
Ta nên làm dấu thánh giá khi thức dậy, khi bắt đầu cầu nguyện, tham dự phụng vụ, khi 

bắt đầu ăn cơm và khi bắt đầu làm bất cứ công việc nào. 
Như vậy, giới răn thứ hai cho ta biết Thiên Chúa cũng có Tên và dậy ta phải tôn kính Tên 

(hay Danh) của Ngài vì Tên của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa (tên tức là người). 
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

1. Gợi tâm tình . 
Các học viên thân mến, 
Cũng như mỗi người chúng ta đều có một tên gọi, Thiên Chúa cũng có một tên gọi. Tên 

Ngài là Giavê nghĩa là “Đấng tự mình mà có và luôn luôn có”, Ngài luôn ở với con người để 
yêu thương con người. Khi cho chúng ta biết tên của Ngài, Ngài muốn thiết lập một tương 
quan yêu thương Cha-Con giữa Ngài với chúng ta như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta gọi Ngài 
là Cha : ”Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. Vì thế, chúng ta có bổn phận phải tôn kính Tên 
hay Danh của Ngài, không được gọi tên Ngài một cách vô cớ. Tôn kính Tên của Ngài là luôn 
tin tưởng vào Ngài. Những hành động mê tín, dị đoan, sử dụng bùa ngải, yêu thuật, bói toán, 
dùng tên Ngài mà thề hứa bừa bãi, thề gian đều là những tiếng kêu cầu Danh Thiên Chúa một 
cách vô cớ. Để luôn là người con ngoan của Cha trên trời biết tôn kính Danh Cha mình, chúng 
ta cần tới sự trợ giúp của Cha, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện. 

2. Lời nguyện . 
  Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con xin tạ ơn Cha, vì Cha đã mặc khải Danh 

Thánh của Cha cho loài người chúng con. Khi Cha cho chúng con biết tên của Cha là Cha 
muốn nói với chúng con Cha luôn yêu thương chúng con và chờ đợi chúng con tin tưởng và 
phó thác cuộc đời chúng con nơi Cha. Xin Cha ban cho chúng con biết tôn kính, yêu mến 
Thánh Danh Cha và luôn ca ngợi danh Cha mọi ngày trong suốt cuộc đời qua lòng tin mãnh 
liệt vào Cha, biết phó thác cuộc sống mình cho Cha và nhớ tới Cha trước khi bắt đầu làm bất 
cứ điều gì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen. 

VI . SINH HOẠT - Băng reo : CON MỘT CHA  

Người điều khiển Tất cả 

Chúng ta Là anh em (Từng cặp quay vào nhau 
bắt tay) 

Chúng ta Là chị em (Quay mặt đổi cặp, bắt tay) 

Chúng ta Luôn hiệp nhất (Hai tay nắm hai 
người bên cạnh) 



Chúng ta Con một Cha (Lên giọng, kéo dài chữ 
Cha. Nắm tay nhau đưa lên cao, cho đến 
khi dứt tiếng Cha, bỏ tay xuống) 

VII. BÀI TẬP 
   Các học viên hãy xem 2 câu sau đây đúng hay sai: 

1. Em bé của Toàn hắt hơi, Toàn buột miệng kêu Giêsu Maria. Toàn làm vậy thì đúng 
hay sai ? 

2. Minh đã ăn cắp của bạn Hòa 2 viên bi. Bạn Hòa nghi ngờ Minh ăn cắp bi của mình. 
Minh nói mình không ăn cắp nhưng Hòa không tin. Minh liền làm dấu và lấy tên Chúa thề 
không ăn cắp bi. Minh làm vậy thì đúng hay sai? 
 
 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
  Để tôn vinh Danh Thánh Chúa, trong tuần này các em vào mỗi sáng thức dậy, hãy làm 

dấu thánh giá, đọc kinh, dâng ngày cho Chúa. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

  Lạy Chúa, chúng con xin cám ơn Chúa đã giúp chúng con nhận biết sự cao cả của Danh 
Chúa và sự cần thiết của việc tôn kính Danh Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng 
con. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng con thực hành được điều mà chúng con 
vừa quyết tâm. Amen. 

  * Đọc kinh Sáng danh . 
 

----- o O o ------- 
 

 
 

 
BÀI 22: Điều Răn Thứ Ba 



THÁNH HÓA NGÀY CỦA CHÚA 
 

- Lời Chúa : Xh 20, 8-11 
- Ý chính : Chúa nhật là ngày đầu tuần, ngày của Chúa, ta nên dành ưu tiên cho cho việc 

thờ phượng Chúa bằng cách giảm bớt những công việc trong ngày để đi tham dự thánh lễ, 
các giờ cầu nguyện chung, riêng và làm việc bác ái. 

- Giáo cụ trực quan : Bức tranh Chúa Giêsu bàn tiệc thánh thể hoặc cử hành phụng vụ 
Chúa nhật ở giáo xứ. 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ  
Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn chúng con trong giờ học hôm nay để chúng con hiểu biết 

được ý của Chúa muốn chúng con sống thế nào trong Ngày của Chúa tức là ngày Chúa 
Nhật hầu chúng con làm vinh danh Chúa, góp phần cứu rỗi chính chúng con và người khác. 

* Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi.  
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Có một người đàn ông nọ sa cơ thất thế phải đi ăn xin, kiếp sống cơ cực khiến ông hồi 
tâm muốn quay về với Chúa. Trong lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Chúa, ông chỉ xin 
được đủ ăn đủ mặc và Chúa đã nhận lời ông. Ngài đã ban cho ông 10 quả táo thần diệu và 
truyền cho ông sử dụng chúng như sau: 

-Ngươi hãy ăn 3 quả cho đỡ đói, 3 quả khác ngươi hãy đem bán lấy tiền kiếm nơi qua 
đêm, 3 quả nữa, ngươi hãy đem đổi chác để lấy quần áo che thân, còn một quả cuối cùng 
hãy dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn của ngươi. 

Người đàn ông đã sử dụng 9 quả táo đầu tiên như ý Chúa. Đến quả thứ mười, ông không 
làm như vậy, quả táo này xem ra lớn và ngon hơn 9 quả kia. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa 
lại đòi dâng quả táo thứ mười lên Ngài? Ngài có thiếu thốn gì đâu! Suy đi tính lại mãi, cuối 
cùng ông ăn luôn quả táo thứ mười. 

Câu truyện ngụ ngôn trên đây muốn nói lên thái độ so đo tính toán và vô ơn của con 
người đối với Thiên Chúa. 

Theo quan niệm thông thường của mọi dân tộc, kẻ vô ơn thường bị đánh giá là hạng vô 
liêm sỉ nhất. Có lẽ không lời rủa xả nào thậm tệ cho bằng hai tiếng vô ơn. Chắc chắn không 
ai trong chúng ta muốn mình mang tiếng là kẻ vô ơn với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên 
và cứu chuộc chúng ta. Sống giới răn thứ ba là cách đáp đền ơn Chúa cách tốt nhất. Mời 
các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa nói về giới răn thứ ba này. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Xh 20, 8-11 
        Lời Chúa trong sách Xuất Hành  
  Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động 

và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con 
trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu 
ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người 
đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là 
ngày thánh. 

Đó là Lời Chúa. 
 



 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải Lời Chúa. 
- Lời Chúa mà các anh chị vừa nghe trích từ sách nào?  
 Sách Xuất hành. 

- Đoạn Lời Chúa này nói về điều gì?  
 Ngày thứ 7 là ngày Sa-bat (ngày nghỉ) kính Thiên Chúa. 

- Phải sống thế nào trong ngày này?  
 Phải nghỉ việc làm ăn, không được làm công việc nào. 
- Đoạn Lời Chúa có nói lý do tại sao Thiên Chúa muốn dân Do Thái nghỉ làm việc và dành riêng 

ngày này để kính Ngài không?  
Vì Thiên Chúa đã làm việc : tạo dựng nên trời đất muôn vật trong 6 ngày và Ngài đã 

nghỉ ngày thứ 7. Bởi đó Thiên Chúa chúc phúc cho ngày đó và coi đó là ngày thánh. 
- Người kitô hữu chúng ta cũng dành một ngày để kính Thiên Chúa, đó là ngày nào?  
Ngày Chúa nhật. 
 - Tại sao chúng ta không dành ngày cuối tuần, ngày thứ 7 để kính Thiên Chúa như Lời 

Chúa nói mà lại chọn ngày Chúa nhật, ngày đầu tuần?  
Vì Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại vào ngày đầu tuần nên người Kitô hữu chọn 

ngày đầu tuần để mừng cuộc phục sinh của Chúa và gọi đó là ngày Chúa nhật, tức là ngày 
của Chúa. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ngày Chúa nhật ở phần bài học dưới đây. 
 

3. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Điều răn thứ ba dậy ta những gì? 
- Các em nhắc lại xem nội dung của đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là gì?  
Nói về giới răn thứ ba : thánh hóa ngày lễ nghỉ (ngày Sa-bát). 

- Theo phần dẫn giải Lời Chúa ở trên, người Kitô hữu chuyển ngày lễ nghỉ, ngày thứ 7 
của người Do Thái sang ngày nào?  

Chuyển sang ngày Chúa Nhật vì là ngày Chúa Giêsu Kitô sống lại. 
- Vậy đối với người Kitô hữu chúng ta, giới răn thứ ba dậy ta những gì?  
Dậy ta thánh hóa ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. 
Câu 2. Ngày Chúa nhật có những ý nghĩa nào? 
- Theo đoạn Lời Chúa của bài học hôm nay, Thiên Chúa nói ta nghỉ ngày thứ 7 vì lý do gì?  
Vì Thiên Chúa đã tạo dựng muôn vật muôn loài trong 6 ngày, ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi. 
Vậy ngày thứ 7 là ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình tạo dựng. 
- Nhưng công trình tạo dựng của Chúa có bị làm cho lộn xộn không? Do ai?  



Công trình tạo dựng của Thiên Chúa bị làm cho lộn xộn do tội lỗi của con người, của ông 
bà nguyên tổ chúng ta. 

- Thiên Chúa có ý định làm lại và hoàn tất công trình tạo dựng không?  
Có, Ngài đã sai Con Một của mình xuống thế làm người là Đức Giêsu Kitô để làm lại 

công trình tạo dựng, làm một cuộc tạo dựng mới. 
- Chúa Giêsu Kitô làm một cuộc tạo dựng mới khi nào?  
Khi Ngài sống lại từ cõi chết vào ngày Chúa nhật. 
Như thế, ngày Chúa nhật là ngày Chúa Giêsu phục sinh, ngày sáng tạo mới. Cùng với Chúa 

Kitô, một sự sống mới được tuôn tràn, một nhân loại mới được khai sinh. Hơn nữa, ngày thứ 
7, lễ nghỉ của người Do Thái, do tội lỗi, chưa trọn vẹn, đã được Chúa Giêsu Kitô làm cho 
trọn vẹn vào ngày Ngài sống lại, nên ngày Chúa nhật còn có ý nghĩa là ngày làm hoàn tất lễ 
nghỉ (ngày Sa-bát) của người Do Thái và hướng tới sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa 
vào ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ 
chết, ngày Thiên Chúa hoàn tất hoàn toàn công trình tạo dựng của mình, ngày hạnh phúc vì 
đó là ngày sẽ không còn đau khổ, nước mắt, khăn tang, chết chóc như Lời Chúa nói trong 
đoạn sách chúng ta sắp đọc sau đây. Is 25, 6-10a: 

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt 
rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn 
dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên 
Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của 
dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta, chúng ta 
đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin 
tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của 
Người trên núi này. 

Câu 3. Ta phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc? 
Trước khi biết ta phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa Nhật, ta phải hiểu thánh hóa ngày 

Chúa Nhật là gì. 
- Để có được cuộc sống ta hiện có, để ta được khôn lớn, học hành … như hiện nay, ta đã 

được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Trong các người này, các em mang ơn ai nhất?  
Cha mẹ, thầy cô, quý cha, các tu sĩ. 
- Chắc chắn trong tâm hồn mình, ta luôn biết ơn các vị này, nhưng cũng có những dịp ta 

bầy tỏ lòng biết ơn đó ra bên ngoài. Em nào có thể cho biết đó là những dịp nào không?  
Ngày tết nguyên đán hoặc ngày sinh nhật, lễ bổn mạng, …của các vị ấy. 
-Trong những ngày ấy, ta làm gì?  
Ta mặc đẹp, dâng hoa và nói những lời chúc tốt đẹp với các vị ấy. 
- Ngoài các vị ân nhân trần gian mà chúng ta vừa nói ở trên, ta còn một vị ân nhân vô 

cùng cao cả mà nếu không có Vị này, chúng ta không có mặt ở đời này. Các em có biết vị 
đó là ai không?  

  Vị ấy là Thiên Chúa. 



- Ta cũng phải tỏ lòng biết ơn với vị đại ân nhân của chúng ta là Thiên Chúa như tỏ lòng 
biết ơn các vị ân nhân trần gian của chúng ta. Với giới răn thứ ba, Thiên Chúa đề nghị 
chúng ta cách tỏ lòng biết ơn Ngài là gì?  

Dành ngày Chúa nhật cho Ngài : thờ phượng, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, tôn vinh Chúa 
vì hồng ân sự sống Ngài ban cho nhân loại. 

- Như vậy thánh hóa ngày Chúa nhật là gì?  
Là dành ngày Chúa nhật để thờ phượng, chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh Chúa. 
- Vậy ta phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa nhật, nghĩa là để thờ phượng, chúc tụng, 

cảm tạ Chúa?  
Ta phải dự Thánh lễ, nghỉ việc xác, làm việc bác ái, tông đồ. 
Câu 4 + 5. Ta phải dự thánh lễ Chúa nhật thế nào cho đúng luật Hội Thánh? 
- Các anh chị có còn nhớ Thánh lễ cử hành điều gì không?  
Cử hành việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta, thực hiện cuộc 

tạo dựng mới. 
- Trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu dâng của lễ là chính con người bị bầm dập của mình 

lên Chúa Cha để làm gì? 
Để đại diện loài người dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa Cha đã thương cứu chuộc loài 

người. 
Vậy Thánh lễ là lời tạ ơn Chúa tốt nhất, nên trọng tâm của ngày Chúa nhật là Thánh lễ. 
- Thánh lễ gồm mấy phần?  
Gồm 2 phần : Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. 
- Theo luật Hội Thánh, ta phải tham dự thánh lễ như thế nào mới trọn vẹn?  
Phải tham dự cả 2 phần, nghĩa là tham dự từ đầu tới cuối. 
- Nếu ta cố tình bỏ lễ Chúa nhật thì có sao không?  
Ta mắc tội trọng. 
- Trong trường hợp ta có lý do chính đáng như đau ốm, nếu bỏ lễ thì có mắc tội không?  
Không mắc tội, nhưng phải cầu nguyện và làm các việc lành để bù lại. 
Câu 6. Ta phải nghỉ việc xác như thế nào? 
- Thông thường là nghỉ công việc làm ăn để có thời gian tham dự thánh lễ - thăm hỏi 

người thân, bà con lối xóm, người yếu đau - giúp người nghèo – làm việc công ích. 
- Nhưng có trường hợp nào được phép làm việc ngày Chủ nhật không ? Chúng ta được 

làm việc ngày Chúa nhật trong các trường hợp sau đây : 
* Làm việc công ích như làm đường, sửa đường đi lại trong khu xóm… 
* Giúp người nghèo như làm nhà tình thương cho người nghèo. 
* Thu hoạch mùa màng gấp vì ngày hôm sau đài khí tượng báo sẽ có thiên tai như lũ 

lụt, bão táp… 
* Vì quá thiếu thốn, nếu nghỉ đi làm ngày chủ nhật sẽ đói… 



Tóm lại: giới răn thứ ba dậy ta rằng ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, chúng ta phải 
thánh hóa ngày đó nghĩa là tham dự Thánh Lễ, nghỉ việc xác, học hỏi Giáo lý, làm việc 
bác ái và tông đồ. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
    1. Gợi tâm tình . 

Các anh chị thân mến, 
Do tội lỗi, loài người chúng ta phải chịu đau khổ và phải chết. Nhờ sự chết và sự sống 

lại của con Chúa là Đức Giêsu Kitô vào ngày thứ nhất trong tuần, tức ngày Chúa nhật, 
chúng ta được trở nên tạo vật mới, trở nên con Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống lại 
và sự sống đời đời của Chúa. Ơn này lớn lao vô cùng và không ai có thể ban cho chúng ta 
được ngoài một mình Chúa. Để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn Chúa, người Kitô hữu chúng 
ta dành ngày Chúa nhật để thờ phượng, chúc tụng, tạ ơn và tôn vinh Chúa. Trong thực tế, 
rất nhiều người kitô hữu ngày nay không còn dành ngày Chúa nhật cho Chúa nữa : họ dễ 
dàng bỏ lễ, đi lễ thì đứng ngoài, nói chuyện, hút thuốc;một số khác thì dành ngày Chúa 
nhật để ăn chơi sa đọa…Vì thế, giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho mình và 
người khác luôn biết sống ngày Chúa nhật cách thật nghiêm túc. 

   2. Lời nguyện . 
  Lạy Chúa, Thánh lễ mà con Chúa là Chúa Giêsu Kitô truyền cho chúng con cử hành 

trong bữa tiệc ly là trọng tâm của ngày Chúa nhật, ngày con Chúa sống lại từ cõi chết. Xin 
cho chúng con biết quý trọng việc tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật để chúng con bầy tỏ 
lòng tôn thờ, cảm tạ Chúa, tuyên xưng quyền năng sáng tạo của Chúa, nói lên quyết tâm 
thuộc trọn về Chúa, nhất là đón nhận sức sống phục sinh của Chúa Kitô con Chúa, để cũng 
như Ngài, chúng con sẽ sống yêu thương, quảng đại với mọi người. Chúng con cầu xin, 
nhờ Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Amen. 

VI. SINH HOẠT: - Băng reo : Ngày của Chúa : 

Người điều khiển Tất cả 

 Ngày của Chúa Dành cho Chúa 

Ngày của Chúa Dành cho tôi 

Ngày của Chúa Dành cho bạn 

Ngày của Chúa Cho mọi người 

Ngày của Chúa Thật là vui, la la la! ( vỗ tay ) 

 VII. BÀI TẬP 
Anh chị hãy cho biết các bạn sau đây, bạn nào sống đúng bạn nào sống không đúng 

trong ngày của Chúa. 
1. Bạn A, mải chơi điện tử quên cả giờ dự lễ . 
2. Bạn B, tham dự Thánh lễ, rồi đến nhà ông bà chơi, thăm ông bà. 
3. Bạn C, không đi lễ được vì bị ốm, nhưng bạn ấy đã lần hạt để bù lại. 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA  



  Thánh lễ là trọng tâm của ngày Chúa nhật. Vì thế, vào ngày Chúa nhật tuần này em quyết 
tâm đi lễ và chuẩn bị để tham dự thánh lễ cách nghiêm túc qua việc : đánh răng, rửa mặt, mặc quần 
áo cách sớm sủa để khi nghe chuông hiệu, em đến nhà thờ ngay. Trên đường đến nhà thờ, em 
hướng tâm hồn về Chúa mà em sắp gặp Ngài trong thánh lễ. Đến nhà thờ, em vào nhà thờ ngay. 
Trong thánh lễ, em quyết không nói chuyện, nhưng cùng hát và thưa kinh với mọi người. Sau khi 
rước lễ, em sẽ cầu nguyện cám ơn Chúa và xin Chúa giúp em sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Em chỉ 
ra khỏi nhà thờ sau khi hát xong bài hát cuối lễ. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
 Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng cho chúng con hiểu được ý nghĩa 

cao quý của ngày Chúa nhật trong giờ học vừa qua. Xin cho mỗi người chúng con siêng năng tham 
dự thánh lễ, đặc biệt ngày lễ Chúa nhật và biết chuẩn bị tâm hồn tham dự thánh lễ thật sốt sắng 
như chúng con vừa quyết tâm. Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. 
Amen. 

* Đọc kinh Sáng Danh. 
 

----- o O o ------- 
BÀI 23: Điều Răn Thứ Tư  

THẢO KÍNH CHA MẸ 
 

- Lời Chúa : Xh 20,12; Lc 2, 46-51; Ep 6,1-3 
- Ý chính : Thiên Chúa ban cho ta có mẹ có cha. Cha mẹ cộng tác với Chúa sinh ra ta, 

nuôi nấng dưỡng dục ta. Ta phải yêu mến, tôn kính vâng lời cha mẹ. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : nơi nào có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa 
ở giữa. Giờ đây, cả lớp chúng con quây quần bên nhau để học Lời Chúa. Xin Chúa hiện 
diện với chúng con, xin ban Thánh Thần tình yêu để Ngài nâng đỡ chúng con. 

* Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 

Khắp nới trên thế giới, đặc biệt tại vùng theo văn hóa Á Đông, cách riêng những vùng 
chịu ảnh hưởng bới tư tưởng Nho giáo, người ta nhấn mạnh đến chữ hiếu. Hiếu là nhân 
đức hàng đầu; bất hiếu là tội nặng nhất. Những chuyện kể về việc hiếu nghĩa thì rất nhiều. 
Ở đây xin kể một chuyện để dẫn vào Lời Chúa. 

Cuối thời Tây Hán, có ông Thái Thuận mồ côi cha từ bé, ông tôn kính và rất hiếu thảo 
với mẹ. Hồi ấy trong nước có loạn lạc, mùa màng không thể cấy cày, nên gây cảnh đói 
khát thảm thương. Ông Thuận phải đi hái quả dâu để thay thế những bữa cơm cho mẹ. 
Những trái dâu chín thẫm và những trái mới chín ông để riêng. Tên tướng giặc thấy thế 
liền hỏi: 

- Vì sao còn bày vẽ thế ? 
Ông trả lời : 
- Những trái chín tôi để cho mẹ tôi còn những trái đỏ chua chát kia là của tôi. 
Nghe vậy, bọn giặc cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của ông bèn tặng ông gạo trắng, 

thịt trâu để đem về nuôi mẹ. 



Các học viên thân mến !  
“Đạo Hiếu” được đón nhận và đi vào lối sống của người Việt Nam một cách tự nhiên, ở 

mọi thời và mọi nơi. Thế nhưng, “Đạo Hiếu” theo văn hóa Việt Nam trong dòng máu của 
dân Việt qua muôn thế hệ ấy, khi gặp được Tin Mừng soi chiếu, nó được đón nhận tròn 
đầy hơn như một thành phần không thể thiếu được của toàn bộ đời sống của Kitô hữu. 

Vậy Chúa dạy gì về đời sống hiếu nghĩa? 
Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa . 
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA 

1. Lời chúa trong sách Xuất Hành 
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, ban cho ngươi.” ( Xh 20,12) 
2. Tin Mừng Chúa Giê-su Ky-tô theo thánh Luca 

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, 
vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những 
lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con 
ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực 
lòng tìm con! " Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn 
phận ở nhà của Cha con sao? " Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, 
Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ 
Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 46-51) 

3. Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ephêsô 
 “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy 

tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc 
và hưởng thọ trên mặt đất này”. (Ep 6, 1-3) 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA. 
1. Dẫn giải Lời Chúa 

1.1. Lời Chúa trong sách Xuất Hành mời gọi chúng ta “hãy thờ cha kính mẹ” để 
được cái gì? 

Để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa đã ban cho 
Lời Chúa trong sách Xuất Hành cho thấy: Ngay từ phôi thai thiết lập dân Chúa, Thiên 

Chúa đã truyền dạy rõ trong dân về bổn phận hiếu nghĩa của con cái đối với những bậc 
sinh thành ra mình như một đảm bảo phần rỗi của mình.  

1.2. Chúa Giê-su đã thực hành chữ hiếu với ai và bằng cách nào? 
Với Cha trên trời, với cha mẹ dưới đất là Đức Mẹ và thánh Giu-se. Người sống chữ 

hiếu bằng cách vâng phục và làm theo ý Cha trên trời, đồng thời vâng lời cha mẹ dưới 
đất. 

Như vậy, đến thời Tân Ước, Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ky-tô đã thực hành và nêu 
gương cách trực tiếp và cụ thể của việc sống chữ Hiếu đối với cha mẹ ở dưới đất và với 
Cha trên Trời 

1.3. Thánh Phaolô dạy : Kẻ làm con phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của ai ?  
Theo tinh thần của Chúa Giêsu. 
 

1.4. Thánh nhân còn nói: Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo 
lời hứa. Đó là lời hứa gì?  

Đó là lời hứa : được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 



Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta một khuôn mẫu về việc thảo kính cha mẹ, đó là : hãy 
hiếu thảo theo tinh thần của Chúa Giê-su. 

Tinh thần hiếu thảo này không chỉ là một việc làm theo khía cạnh nhân bản, nhưng còn 
mang tính cứu độ, nghĩa là khi người nào thực hiện việc hiếu thảo trong Chúa, người đó 
sẽ được hưởng phúc lộc cả đời này và đời sau. 

Qua những tư tưởng trên, chúng ta thấy đạo Kitô đã làm cho việc kính hiếu của con người 
được tròn đầy ý nghĩa: vừa mang tính đạo đức nhân bản, vừa là lệnh truyền của Thiên 
Chúa, được Thiên Chúa chúc phúc và ban phần thưởng đời này và đời sau. 

- Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về giới răn thứ tư nói về việc thảo kính cha mẹ dưới 
đây. 

2. Giải thích giáo lý 
Câu 1. Điều răn thứ tư dậy ta những gì ? 
- Ai đứng đầu gia đình ? (Cha mẹ). 
- Điều răn thứ tư dậy ta phải đối xử với cha mẹ như thế nào?  
 Phải thảo kính cha mẹ. 
Câu 2. Tại sao phải thảo kính cha mẹ? 
- Ai sinh ra các em ? (Cha mẹ). 
- Ai nuôi các em khôn lớn, cho các em ăn học, dậy dỗ và thông truyền đức tin cho các 

em ? (Cha mẹ). 
- Để chu toàn việc sinh thành và dưỡng dục này cha mẹ các em có vất vả, cực nhọc không 

? (Có). 
- Vậy công ơn Cha mẹ chúng ta có lớn không ? (Có).  
Đúng, công ơn cha mẹ chúng ta rất lớn. Cha ông chúng ta đã nói : 
            “Công cha như núi Thái Sơn, 
         Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” 
Và chính Chúa cũng đã nói : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâumtrên phần 

đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. ” (Xh 20, 12) 
Câu 3. Thảo kính cha mẹ là gì? 
- Thảo kính cha mẹ là gì ?  
Là tỏ lòng biết ơn và yêu mến cha mẹ. 
- Bầy tỏ lòng biết ơn và yêu mến cha mẹ bằng cách nào?  
Vâng lời, giúp đỡ cha mẹ, yêu thương anh chị em, cố gắng nên người. 
Câu 4. Tại sao phải vâng lời cha mẹ? 
Ngoài việc sinh ra chúng ta, lo cho chúng ta ăn mặc, học hành, cha mẹ còn có trách nhiệm 

giáo dục chúng ta nên người nên chúng ta phải vâng lời cha mẹ. 
Câu 5. Phải vâng lời cha mẹ thế nào? 
- Bổn phận làm con chúng ta phải vâng lời cha mẹ vì cha mẹ là nguời sinh ra ta, dậy dỗ 

ta. 



- Từ khi còn nhỏ tới khi khôn lớn, ta luôn ở với cha mẹ. Bao lâu còn sống với cha mẹ, ta 
phải tuân theo lời dậy bảo của cha mẹ mình. 

- Khi đã trưởng thành, ta phải đối xử với cha mẹ thế nào? Ta phải mau mắn đi bước trước 
đáp ứng những nhu cầu của cha mẹ và làm vui lòng các ngài. Hãy đón nhận những lời 
khuyên răn hay những lời khiển trách của các Ngài. Nếu cần ta nên trao đổi với cha mẹ, 
để tình nghĩa gia đình được gắn bó keo sơn. 

Câu 6. Nếu cha mẹ có ép uổng điều gì trái với lương tâm, ta phải làm gì? 
Cha mẹ là những người thay mặt Chúa dậy dỗ, hướng dẫn ta. Thế nhưng, cha mẹ cũng chỉ 

là những con người yếu đuối bất toàn, vấp phải những sai lầm. Không phải lúc nào cha mẹ 
cũng nêu gương sáng, dậy bảo con những điều hay lẽ phải. Nên khi cha mẹ ép buộc ta làm 
điều gì trái với lương tâm, ta phải làm gì ? Hãy khiêm tốn trình bày để cha mẹ có thể hiểu 
rõ vấn đề và cảm thông với ta hơn. Mặt khác, hãy cầu nguyện cho cha me, xin Chúa soi 
sáng hướng dẫn các ngài, không được cãi vã và có những hành vi bất kính, coi cha mẹ 
ngang hàng với ta. 

Câu 7. Phụng dưỡng cha mẹ 
Lòng biết ơn Cha mẹ được thể hiện qua việc giúp đỡ các ngài. 
- Ở tuổi các em chúng ta có thể giúp đỡ cha mẹ bằng cách nào? ( Để các em tự trả lời ). 
Những việc các em vừa kể ra thật đúng và cần thiết, còn một việc nữa là các em phải luôn 

luôn cầu nguyện cho cha mẹ mình. 
- Các em có nhớ cầu nguyện cho cha mẹ không? ( Có ). 
Nếu các em chưa có thói quen cầu nguyện cho cha mẹ thì ngay từ hôm nay hãy bắt đầu 

tập và tập cho được thói quen cầu nguyện cho cha mẹ nhé ! 
 
Câu 8. Khi cha mẹ qua đời con cái phải làm gì? 
Khi cha mẹ còn sống ta phải có lòng tôn kính, vâng lời, giúp đỡ. Còn : 
- Khi cha mẹ đau yếu bệnh tật ta có phải chăm sóc, an ủi không? (Có). 
- Khi cha mẹ qua đời ta có phải lo an táng, xin lễ cầu nguyện cho cha mẹ mình không 

? (Có). 
- Nếu cha mẹ có trăn trối điều gì ta phải thực hiện không ?  
(Có, ta phải lo thực hiện đúng ý của cha mẹ). 
Câu 9. Cha mẹ có bổn phận gì với con cái ? 
Cha mẹ có bổn phận làm gương sáng cho con cái về các mặt như: 
- Về nhân bản : là những đức tính làm người như khôn ngoan, công bằng, tiết độ … 
- Về đức tin, đức cậy và đức mến. 
- Giáo dục con cái theo tinh thần của Chúa: hãy làm điều tốt, xa tránh điều xấu. 
- Giáo dục con cái về tinh thần. 
Câu 10. Anh chị em có bổn phận gì đối với nhau? 
Tục ngữ Việt Nam có câu“Anh em như thể tay chân”. Câu này có ý nói gì đây?  



Câu này có ý nói là anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, 
phải biết kính trên nhường dưới và hãy cầu nguyện cho nhau. 

Tóm lại, thảo kính cha mẹ là điều răn thứ bốn Thiên Chúa đòi chúng ta phải giữ. Hội 
Thánh cũng nhắc chúng ta truyền thống tốt đẹp, giá trị thiêng liêng của gia đình. Đối với 
dân Việt đó cũng là một nẻo đường để giúp người ta nên thánh. Trong tháng cầu nguyện 
cho các linh hồn, mỗi người tín hữu Việt Nam được mời gọi cảm nhận về những giá trị 
thần thánh của gia đình mà chúng ta vẫn thường nói chung một từ vắn tắt – Đạo Hiếu. Qua 
việc tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã qua đời, Hội Thánh lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta 
về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Sự tôn kính của con cái đối với cha mẹ là tình 
cảm tri ân đối với những vị đã ban sự sống, đã dùng tình yêu thương, công khó nhọc để 
sinh thành và nuôi dưỡng con cái cho khôn lớn về thể xác và về ân sủng, đó là nẻo đường 
dẫn người ta đến cõi phúc vĩnh hằng. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Hát: Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình, cho con an bình 

nhờ tay cha mẹ, ngọt ngào dòng sữa thơm từ vành môi. 
GLV: Các anh chị thân mến, thật là một cơ hội quý báu khi chúng ta cùng nhìn lại hồng 

ân sự sống Thiên Chúa đã thương ban cho từng người chúng ta. Tạ ơn Chúa đã ban cho 
chúng ta một mái gia đình, có cha, có mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta. Chính Chúa đã 
nhắn nhủ chúng ta giữ tròn phận làm con trong gia đình. Mời các em cùng đọc chung đoạn 
Lời Chúa trong sách Huấn ca: 

2. Lời Chúa (đọc chung): “Thiên Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho 
người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích 
trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. 
Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Thiên Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.”  

                                (Huấn Ca 3, 2-6). 
 Qua buổi học giáo lý hôm nay, chúng con đã khám phá ra: Chúa quá yêu chúng con, nên 

đã tạo thành chúng con, cho chúng con được vào cuộc đời, trong bàn tay yêu thương, chăm 
sóc của cha mẹ, là những người đại diện Chúa lo cho chúng con. Chúng con hân hoan vui 
sướng dâng lời tạ ơn Ngài. Sau mỗi lời nguyện, xin các em đáp: Xin Chúa nhận lời chúng 
con. 

Học viên 1: Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có ông bà, có cha mẹ, có một 
mái ấm gia đình để bảo bọc, đỡ nâng cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ 
chúng con được nhiều ơn lành hồn xác, để ông bà, cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho 
chúng con. 

Học viên 2: Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con, qua bàn tay chăm sóc của cha mẹ, 
được lớn lên từng ngày. Xin cho chúng con càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân 
đức như Chúa Giêsu trong gia đình Nazaret, để làm vui lòng Chúa và vui lòng cha mẹ. 

Học học 3: Chúng con xin dâng lên Chúa những bạn mồ côi, không còn cha mẹ, không 
có nhà cửa. Xin Chúa cho có nhiều người rộng mở đôi tay để nâng đỡ, chăm sóc cho các 
bạn, để các bạn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cuộc sống. 

(Mời các học viên ngồi, mở nhạc nhẹ) 
Là những người con nhỏ trong gia đình, chắc chắn có nhiều lần chúng ta làm cha mẹ 

buồn lòng, đau khổ. Đó là những khi chúng ta chưa biết vâng lời, mê chơi, lười học và còn 



nhiều lý do khác nữa. Giờ đây, mời các em cùng nhìn lại những lỗi lầm mình hay gây ra 
làm buồn lòng cha mẹ nhất. Các em viết một lời xin lỗi đến cha mẹ vì chính lỗi lầm ấy. 
Trong khi viết, các em cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh để giúp các em dốc lòng chừa 
cải, để cho cha mẹ được vui lòng hơn. (viết vào giấy hình trái tim) 

Giờ đây, mời các em cùng nhẹ nhàng đứng lên và dâng cho Chúa những lời hát từ trái 
tim, để cầu nguyện cho cha mẹ thân yêu của mình. 

Hát: Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, dạy lòng con đền đáp ân tình. Luôn yêu gia 
đình và thương cha mẹ, vì đời này có bao ngày dần qua. Một ngày nào đó không còn mẹ 
cha, vẫn nhớ tình sâu, biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ, vẹn tròn nghĩa hiếu 
tình son. 

ĐK: Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua. Chúa 
theo đường xa, giúp cho mẹ cha trung kiên, niềm tin thiết tha. 

VIII. QUYẾT TÂM 
  Cha mẹ là những người thay mặt Chúa, nuôi nấng dậy dỗ ta. Tuần này em quyết tâm 

cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày và làm những việc trong nhà giúp đỡ cha mẹ. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

 Lạy Chúa, giờ đây chúng con ra về với tâm hồn hân hoan vui sướng, vì qua giờ học 
chúng con lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa, biết bao lời dậy dỗ đầy thân thương từ 
giáo lý của Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin giúp chúng con biết đem Lời Chúa ra 
thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng con dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin Chúa 
ban ơn để chúng con làm tốt điều quyết tâm này. Amen. 

* Đọc kinh: Sáng danh. 
 

----- o O o ------- 
Suy gẫm 

Ngày xưa : Sao Mẹ đi chợ lâu về thế nhỉ? 
Ngày nay: Sao nó đi chơi lâu về thế nhỉ? 
Những câu chuyện minh họa 
1. Hai cha con gắp thịt cho nhau 
2. Cậu bé tính toán với mẹ 
3. Bà mẹ chột mắt 
4. Con đẽo hộc thay cho bát để bố ăn 
5. Con hỏi mẹ khi nào con lớn bằng bố? 
6. Túi gạo của mẹ 
7. Ông bố đi buôn chuối lấy tiền cho con học 
8. Chuyện cô gái bỏ nhà…. 
9. Chuyện vua Minh Mạng xứ người bất hiếu với cha mẹ 

Thơ 
Lấy người Công giáo làm chi 
Chết thì ai cúng, giỗ thì ai lo 
Lấy ai chăm sóc mả mồ 



Lấy ai hương khói bàn thờ tổ tiên? 
Tôn kính tổ tiên 
Cầu nguyện hằng ngày 
Tháng 11 câu cho các linh hồn 
 
 

BÀI 24: Điều Răn Thứ Năm 
    CHỚI GIẾT NGƯỜI 

 

- Lời Chúa : Mt 5, 21- 22. 
- Ý chính : Sự sống là hồng ân mà Thiên Chúa ban, ta phải biết chăm sóc sự sống tự 

nhiên và sự sống siêu nhiên. 
- Giáo cụ : Bức tranh xét xử cô gái ngoại tình và bức tranh vương quốc nước trời. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy chúa, Chúa ban sự sống cho muôn loài muôn vật. Giờ phút này chúng con quy tụ nơi 
đây để cảm tạ tri ân vì chúng con đã lãnh nhận nguồn sống từ nơi Chúa. Xin Lời Chúa hôm 
nay soi sáng tâm hồn chúng con, cho chúng con hiểu biết hơn về giá trị của sự sống của 
chúng con, đồng thời biết trân trọng, bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống ấy. 

* Đọc kinh: Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Ngày 4 tháng 10 năm 1988, ngày đáng ghi nhớ, ngày lịch sử của ngành y, ngày mang lại 
sự sống cho hai cháu Việt và Đức. Để có được thành quả đó, bao nhiêu người đã trải qua 
hy sinh, đau khổ và lo lắng. 

Không riêng gì các bác sỹ, y tá có trách nhiệm trong ca mổ, mà những người theo dõi ca 
mổ đều lo lắng cho hai cháu Việt và Đức. Sau 14 tiếng trên bàn mổ, khi mũi kim cuối cùng 
vừa dứt, đôi mắt Đức chớp chớp mở ra, mọi người đang theo dõi và xúc động thầm nói : 
Sống rồi. 

Đây là một trường hợp nói lên lòng tôn trọng sự sống. 
Điều răn thứ năm Chúa dậy chúng ta hãy tôn trọng sự sống. Vậy sự sống của con người 

có giá trị như thế nào và ta phải làm gì để gìn giữ và bảo vệ sự sống, các em hãy đứng lên 
lắng nghe Chúa nói với chúng ta. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Mt 5, 21-22. 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 
   "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị 

đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra 
toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai 
chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 

Đó là Lời Chúa. 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 



1. Dẫn Giải Lời Chúa. 
  - Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong Tin mừng theo Thánh sử 

nào? (Thánh Matthêu). 
 - Thánh Matthêu nói : Ai giận anh em mình thì sẽ như thế nào? ( Sẽ bị đưa ra toà ). 
 - Ai mắng anh em mình là ngốc sẽ bị đưa ra trước thượng hội đồng, ai chửi anh em mình 

là quân phản đạo thì bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy thánh Matthêu muốn nói tới điều gì?  
(Hãy yêu thương và tôn trọng mọi người). 
Trong Bài Giảng Trên Núi, khi nói tới điều răn thứ 5 Chúa Giêsu không chỉ nhắc đến 

giáo huấn của Cựu Ước "chớ giết người" mà còn kiện toàn luật ấy qua việc, cấm cả thái 
độ giận dữ, oán ghét và trả thù. Các em mở sách Chúa Nói Với Trẻ Em trang 60, chúng ta 
cùng đọc đoạn Mt 5, 21. 

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về giới răn thứ 5 trong phần bài học dưới đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 

Câu 1. Điều răn thứ năm dạy ta điều gì? 
- Con người chúng ta gồm có sự sống tự nhiên và sự sống gì nữa? (Sự sống siêu nhiên). 
- Sự sống tự nhiên là gì? (Sự sống của thân xác). 
- Sự sống siêu nhiên là gì?  
Sự sống của linh hồn tức sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho ta khi ta 

lãnh Bí tích Rửa tội. 
Sự sống tự nhiên và sự sống siêu nhiên đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và do Chúa ban. Vì 

thế, chỉ mình Ngài mới có quyền trên sự sống của ta. Điều răn thứ năm dạy ta phải quý 
trọng và bảo vệ sự sống ấy và làm cho sự sống ấy luôn phát triển. Cho nên không một ai 
dù ở bất cứ hoàn cảnh nào có thể được quyền hủy diệt sự sống. 

Câu 2. Tôn trọng sự sống tự nhiên là thế nào? 
- Những người nghiện ngập, ăn uống chè chén say sưa, như thế có hại cho sức khoẻ 

không? (Có). 
- Hút hít, tiêm chích ma tuý, hậu quả sẽ như thế nào?  
Sẽ dẫn đến cái chết. 
Như thế, những việc có hại cho sức khoẻ, cho sự sống ta phải tránh như : ăn nhậu say 

sưa, hút hít, tiêm chích ma tuý, đánh nhau gây thương tích, giết người, tự tử, ăn ở bẩn 
thỉu… 

Những việc cần làm: giữ gìn và bảo vệ sự sống, gìn giữ sức khoẻ, khi bệnh tật phải lo 
chữa trị, ăn ở sạch sẽ, giữ vệ sinh chung, tập thể dục, ăn uống đầy đủ, rèn luyện trí tuệ… 

Câu 3. Vì sao phải tìm mọi cách bảo vệ sự sống con người? 
Sách Sáng Thế 2, 7 nói Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài thổi sinh khí vào lỗ mũi, 

bỗng con người trở thành một sinh vật, việc đó nói lên rằng : sự sống con người bởi Thiên 
Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ sự sống, Chúa ban cho ai cuộc sống dài 
hay ngắn là tuỳ ý Chúa, cho nên trong mọi trường hợp, dù người sắp chết, già nua, bệnh tật 
hoặc mới là bào thai trong lòng mẹ, chúng ta cũng phải tôn trọng và tìm mọi cách để gìn giữ. 

Câu 4. Có những tội nào nghịch cùng điều răn thứ năm? 



- Anh (chị) hỏi lại: Điều răn thứ 5 buộc ta phải tôn trọng cái gì?  
Tôn trọng sự sống của mình và của người khác. 
- Vậy những việc làm nào nghịch lại với giới răn thứ V?  
Những việc làm thiệt hại đến sự sống. 
Anh (chị) kể cho các em những việc này nhé! Những tội nghịch với điều răn thứ 5 gồm 

có : 
- Cố ý giết người : trực tiếp hay gián tiếp. 
* Trực tiếp : như dùng khí giới, bắn, đâm chém, bỏ thuốc độc.. 
* Gián tiếp : Biết người khác giết người mà làm ngơ, hoặc từ chối giúp người khác khi 

họ gặp nguy hiểm, thuê người khác trả thù cho mình… 
- Tự sát : Tự ý giết mình như : uống thuốc độc, thắt cổ, nhảy lầu, nhảy xuống sông tự tử, 

hoặc chặt bỏ một phần thân thể như : chân, tay … 
- Phá thai hoặc gây nguy hiểm cho mình hoặc người khác như : đua xe, nghiện rượu, 

chích hút ma tuý … 
- Làm gương xấu, lôi kéo người khác phạm tội : là thái độ hay những cử chỉ xúi dục 

người khác phạm tội. Gương xấu là tội nặng khi cố ý làm cho người khác phạm tội nặng. 
Câu 5. Có trường hợp nào được phép phạm đến mạng sống người khác không? 
- Khi một người bị bọn cướp tấn công, cướp của, anh ta tự vệ, chẳng may trong lúc chống 

cự anh làm một kẻ cướp chết, như thế anh ta có phạm tội không?  
(Không, vì trong khi tự vệ anh ta đã lỡ tay giết chết đối phương. Anh ta vô tội ). 
- Những người lính bảo vệ tổ quốc, khi quân giặc đến anh ta có được phép giết giặc 

không? ( Có ). 
Như vậy, có những trường hợp cho phép ta được xâm phạm đến sự sống của người khác 

để bảo vệ sự sống của mình, khi người khác đe doạ đến sự sống của ta. 
Câu 6. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là thế nào? 
- Khi ta phạm tội, nhất là tội trọng, thì ta đánh mất sự sống gì? (Sự sống siêu nhiên). 
- Vậy ta phải quan tâm tới sự sống của linh hồn ta và của người khác bằng cách nào?  
Tránh xa tội lỗi và giúp người khác tránh xa tội lỗi khi biết họ phạm tội nhất là tội trọng. 

Tránh làm gương mù gương xấu, nhưng phải chăm lo cầu nguyện, sống yêu thương để có 
thêm ơn Chúa. 

Câu 7. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung ngày thêm tốt đẹp? 
Khi Chúa dậy ta chớ giết người, Ngài muốn dậy chúng ta điều tích cực gì ? Chúa Giêsu 

muốn chúng ta sống hoà thuận với mọi người, yêu thương mọi người như chính mình bằng 
cách : 

Loại bỏ tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình - Đừng nóng giận, la mắng, trả thù, để 
lòng chờ dịp trả thù người khác - Hãy tập sống dịu hiền, tha thứ, giúp đỡ người khác và 
xây dựng sự hòa thuận, hòa bình. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
  1. Gợi tâm tình : 



 Thiên Chúa là chủ sự sống. Sự sống là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người, 
nhưng ngày nay con người dường như mất ý thức về điều này, thường coi thường, không 
quí trọng sự sống của mình và của người khác. Giờ đây chúng ta tha thiết nài xin Chúa ban 
cho tất cả mọi người biết tôn trọng sự sống, biết sống yêu thương, biết cùng nhau xây dựng 
hoà bình. 

2. Lời nguyện. 
Lạy Chúa là Cha chúng con, Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Cha, đã thông 

ban cho chúng con sự sống tự nhiên và sự sống siêu nhiên. Xin cho chúng con biết tôn 
trọng sự sống của mình và sự sống của người khác, cụ thể là biết loại bỏ những gì làm hại 
đến sức khỏe, biết tôn trọng và yêu thương người khác để cuộc sống của chúng con mỗi 
ngày được thêm tốt đẹp hơn, xứng đáng là con của Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ 
Đức Kitô Chúa chúng con. A men 

VI. SINH HOẠT : Băng reo  

Quản trò Tất cả 

Hãy tránh xa ghen tuông (làm bộ ném một vật. ) 

Hãy tránh xa giận hờn (tay xua xua) 

Hãy loại bỏ tính ích kỷ (tay giằn mạnh 3 cái ) 

Hãy thực thi bác ái yêu thương (nắm tay người bên cạnh) 

VII. BÀI TẬP:  
Anh chị hãy điền các từ sau vào chỗ trống cho hợp nghĩa: siêu nhiên, tự nhiên. 
1/ Con người được Thiên Chúa ban cho sự sống…………. 
 …………và sự sống………………………… 
2/ Hết sức tránh xa tội lỗi, tránh làm gương xấu là em đang làm cho sự sống 

………………………… mỗi ngày thêm phong phú. 
3/ Khi lập bè đảng đánh nhau ta phạm tới sự sống………... 
………………… của mình và của người khác. 
VIII. QUYẾT TÂM : 
 Tuần này em quyết tâm không chửi mắng, giận hờn, đánh nhau với các bạn khác. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

 Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một giờ học vừa qua. Lời 
Chúa hôm nay dạy chúng con không những không được được giết người hay làm hại người 
khác mà còn mời gọi chúng con tiến xa hơn một bước là hãy sống hòa thuận thương yêu 
và tha thứ cho mọi anh em xung quanh. Xin Chúa giúp con thực thi điều Chúa dạy. Chúng 
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

X. PHẦN HỌC VIÊN 
Câu 1. Điều răn thứ năm dạy ta những gì ? 
  Điều răn thứ năm dạy ta quý trọng sự sống tự nhiên và sự sống siêu nhiên của mình 

cũng như của người khác, và do đó, cấm mọi hình thức phạm đến sự sống con người. 



 
Câu 2. Tôn trọng sự sống tự nhiên là thế nào ? 
    Là tránh những gì nguy hại cho sự sống như giết người, tự tử, say sưa, gây thương tích 

cho mình hay cho người khác. Hơn nữa, còn phải giữ gìn sức khỏe, giữ vệ sinh chung và 
bảo vệ mạng sống con người. 

Câu 3. Vì sao phải tìm mọi cách bảo vệ mạng sống con người ? 
  Ta phải tìm mọi cách bảo vệ mạng sống con người, cho dù đó là người già nua, tàn tật, 

sắp chết, hoặc mới chỉ là thai nhi trong lòng mẹ, bởi vì mọi người đều là hình ảnh Thiên 
Chúa và đều có quyền được sống. 

Câu 4. Có những tội nào nghịch điều răn thứ năm? 
    Có những tội này : 
   - Một là cố ý giết người cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 
   - Hai là tự sát. 
   - Ba là phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình hay của người khác. 
   - Bốn là làm gương xấu lôi kéo người khác phạm tội. 
Câu 5. Có trường hợp nào được phép phạm đến mạng sống người khác không? 
   Có trường hợp tự vệ chính đáng, tức là vì mạng sống mình hay bảo vệ tổ quốc mà buộc 

lòng ta phải phạm đến mạng sống người tấn công mình. 
Câu 6. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là như thế nào? 
    Là quan tâm tới lợi ích linh hồn của mình và của người khác, hết sức loại trừ tội lỗi và 

gương xấu, lại phải chăm lo cầu nguyện và sống yêu thương để mọi người thêm biết Chúa. 
Câu 7. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung ngày thêm tốt đẹp? 
   Mỗi người cần phải bỏ tính ích kỷ, nóng giận, trả thù. Cần luyện tập sự dịu hiền và biết 

quan tâm đến người khác, đồng thời phải cố gắng hết sức để loại trừ chiến tranh và xây 
dựng hòa bình đích thật. 

 
----- o O o ------- 

 



 

 

 

 

BÀI 25 : Điều Răn Thứ Sáu 
   SỐNG KHIẾT TỊNH 

- Lời Chúa : 1Cr 6, 13; 15a, 18- 20. 
- Ý chính : Chúa muốn chúng ta sống trong sạch, biết làm chủ bản thân. 
- Giáo cụ : Tranh câu chuyện người phụ nữ ngoại tình “Anh em biết” đến “dù chỉ trong 

ước muốn thì đã phản bội nhau”. (Mt 5, 27-28).      
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy hiện diện giữa chúng con, xin hãy chúc lành và thánh hoá giờ học 
của chúng con, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ hướng dẫn chúng con trong giờ học này. 

     * Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Một bác nông dân ngày ngày đi làm cùng với con cái mình. Một hôm trên đường đi có 
một cửa hàng rất lớn buôn bán nhiều đồ đẹp, có một bức tranh để phía trước, bác không 
sao chịu được vì nó quá đồi trụy, ghê tởm. Bác cố gắng dành dụm một số tiền lớn. Một 
ngày kia bác đi thẳng vào cửa tiệm và xin mua bức tranh. 

Ông chủ tiệm liền hỏi : Ông có đủ tiền mua không ? 
Bác nông dân quả quyết : Tôi sẽ mua. 
Ông chủ nói : Nhưng nó là một bức tranh nghệ thuật nên đắt lắm, liệu ông có mua nổi 

không ? 
Bác nông dân liền nói : Đắt bao nhiêu tôi cũng mua. 



Sau khi mua bức tranh với giá rất đắt, bác nông dân liền xé ngay trước mặt chủ quán và 
nói : “Từ nay cho con tôi sẽ không còn gặp nguy hiểm của thứ ghê tởm này nữa, tôi xé bức 
tranh này để tránh gương xấu cho con tôi”. Ông chủ quán hết sức ngạc nhiên và lui vào 
bên trong. 

Các anh chị thân mến !  
Qua câu truyện trên các em thấy bác nông dân cương quyết loại trừ những gì có thể gây 

nguy hiểm đến đức trong sạch. 
Đức trong sạch thật cao quý, là hồng ân Chúa ban. Chúa còn chúc phúc cho những ai 

sống trong sạch. Vậy đức trong sạch là gì, ta phải làm gì để giữ đức trong sạch mời các em 
đứng lên chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : 1Cr 6, 13 -15. 18- 20. 
   Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ  gửi tín hữu Côrintô. 
  Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái 

kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ 
thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của 
mình mà làm cho chúng ta sống lại. 

Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao ? Tôi lại lấy 
phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao ? Không đời nào ! Anh 
em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm 
thì phạm đến chính thân xác mình. 

Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh 
Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh 
em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em 
hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 

Đó là Lời Chúa 
 

IV. DẪN VÀO LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải Lời Chúa . 

- Qua đoạn Lời Chúa Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô chúng ta vừa nghe, thánh 
Phaolô muốn nói tới điều gì?  

Thánh Phaolô muốn nói tới đức khiết tịnh hay còn gọi là đức trong sạch và kêu gọi chúng 
ta hãy sống trong sạch. 

- Vì sao?  
Vì thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần 
- Bởi vậy, Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu Côrintô phải tránh xa tội gì? (Tội gian dâm). 
Các anh chị thân mến !  
Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô cũng là viết cho mỗi người chúng ta dậy chúng ta 

phải ăn ở thế nào cho xứng đáng là người đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Các anh 
chị hãy mở sách Kinh Thánh cùng đọc chung đoạn, Mt 5, 8: 

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” 
   Chúng ta sẽ tìm hiểu về đức khiết tịnh ở phần bài học dưới đây. 



2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Đức khiết tịnh là gì? 
  - Thiên Chúa dựng nên con người gồm cả người nam, người nữ hay chỉ có người 

nam? (Cả nam và nữ). 
  - Người nam và người nữ có khác nhau không ?  
Có. Tuy cả hai đều là người nhưng khác nhau về tâm hồn và thể xác. 
  - Thiên Chúa dựng nên phái nam và phái nữ để cạnh tranh nhau hay để bổ túc cho nhau? 

(Bổ túc cho nhau). 
  - Trong lớp chúng ta có cả bạn nam và bạn nữ, dù là nam hay nữ thì đều được Thiên 

Chúa yêu thương và tạo dựng nên giống hình ảnh của Người. Thiên Chúa ban cho chúng 
ta có lý trí, có tự do, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong việc làm chủ vũ trụ 
và làm chủ bản thân mình. Để mỗi ngày biểu lộ rõ nét hơn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, 
xứng đáng với ơn gọi cao quý là trở nên người ki-tô-hữu. 

Giữa người nam và người nữ có sự thu hút lẫn nhau, đó là bản năng tính dục. Điều răn 
thứ sáu dậy ta phải làm chủ được bản năng tính dục, phải tôn trọng thân xác của mình, 
cũng như của người khác. Để ta có thể làm chủ được thân xác của mình, Thiên Chúa ban 
ơn để mỗi người chúng ta sống trong sáng theo ý muốn của Thiên Chúa. 

Câu 2. Đức khiết tịnh đem lại cho ta điều gì? 
- Trong buổi truyền tin, khi được báo tin sẽ thụ thai và sinh Đấng Cứu Thế, Mẹ Maria đã 

trả lời sứ thần thế nào?  
Mẹ trả lời: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ". 
- Sau khi được sứ thần giải thích Mẹ đã thưa làm sao? 
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. 
Chính nhờ đức khiết tịnh, Mẹ Maria đã mau mắn đáp lời Thiên Chúa với tình yêu trọn 

vẹn để hiến trọn cuộc đời cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 
Bởi thế đức khiết tịnh sẽ đem lại cho ta niềm vui, sự thánh thiện, trong sáng, để ta có thể 

hiến trọn bản thân cho Chúa trong bậc sống của mình. 
Câu 3. Những ai phải giữ đức khiết tịnh? 
- Khi lãnh Bí tích Rửa tội, ta được kết hợp với ai?  
(Với Chúa Kitô). 
-Trở nên con của ai? (Con của Thiên Chúa). 
-Trở thành Đền Thờ của ai? ( Đền thờ Chúa Thánh Thần). 
Do đó, tất cả mọi kitô hữu dù nam hay nữ, đi tu hay ở đời, độc thân hay lập gia đình, đều 

phải giữ khiết tịnh theo bậc sống của mình. 
Câu 4. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh? 
  Những tội phạm đến đức khiết tịnh gồm có: 
- Tư tưởng : tưởng tượng, ước muốn những điều dâm ô. 
- Lời nói : Nói những chuyện dâm ô, tục tĩu. 



- Việc làm : Xem sách báo, tranh ảnh, băng Video khiêu dâm đồi trụy. 
- Tìm thú vui nhục dục bên ngoài cuộc sống hôn nhân, một mình (thủ dâm) hay với người 

khác. 
- Phổ biến những sách báo, phim ảnh khiêu dâm. 
- Làm dịp cho những người khác phạm những tội trên đây. 
Câu 5. Có những dịp nào thường làm ta lỗi đức khiết tịnh? 
Sau đây là các hoàn cảnh, các dịp làm ta dễ phạm tội, cần phải tránh : 
- Lười biếng, không chịu làm việc. Người ta thường nói: “Nhàn cư vi bất thiện”. Nhàn 

cư vi bất thiện có nghĩa là gì ? (Có nghĩa là ở nhưng, không làm việc sẽ sinh ra mọi tội lỗi, 
dễ làm ta phạm tội). 

- Chơi với bạn xấu : Khi chơi với bạn xấu, ta dễ theo họ làm những chuyện xấu. 
- Xem những sách báo, phim ảnh đồi truỵ làm cho tâm trí chứa đựng những hình ảnh 

xấu. 
- Trai gái giao tiếp với nhau quá suồng sã. 
- Ăn uống say sưa quá độ, không làm chủ được bản thân, khiến ta dễ làm những điều sai 

trái. 
Câu 6 : Để giữ đức khiết tịnh ta phải làm gì? 
   Đức khiết tịnh đem lại cho ta phẩm giá cao quý nên ta : 
 - Luôn nhớ mình là con người yếu đuối, nên cố gắng tránh xa các dịp tội như : xem 

sách báo xấu, phim ảnh xấu, chơi với bạn xấu. 
- Ăn mặc đoan trang, nết na, tiết độ, để tránh dịp tội cho mình và cho người khác. 
- Chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích vì đó là nguồn ơn phong phú, tăng 

thêm nghị lực cho tâm hồn. 
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

1. Gợi tâm tình. 
Thiên Chúa yêu thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch. Nhưng con người chúng ta yếu 

đuối, dễ phạm tội, làm cho tâm hồn ra hoen ố, giờ đây chúng ta xin Chúa ban ơn giúp 
chúng ta biết yêu mến đức khiết tịnh, luôn tránh xa các dịp, các hoàn cảnh dễ làm ta lỗi 
đức khiết tịnh, nhất là xin cho chúng ta biết siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, 
lãnh nhận các Bí tích, để ta có thêm sức mạnh sống đức khiết tịnh. 

 
 

2. Lời nguyện. 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch, xin Chúa cho chúng 

con yêu quý đức khiết tịnh để thân xác, linh hồn chúng con trong sáng xứng đáng là đến 
thờ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ hiền của thiếu nhi, xin 
Mẹ gìn giữ trái tim chúng con trong trắng và trung thành với Chúa Giêsu. Xin Chúa và Mẹ 
nhận lời chúng con cầu xin. Amen. 

VI. SINH HOẠT : Trò chơi ăn mặc đoan trang 



 Vật dụng : một số áo, một số mũ, một số khăn quàng. 
(Quản trò chọn một số áo sơ mi, một số áo hở cổ sát nách, một số mũ lưỡi trai và một số 

mũ kiểu hippy) 
- Cách chơi: Mỗi đội cử một em, thời gian nhất định 30 giây, nghe lệnh, các em đã được 

chỉ định cùng chạy lên, đến chỗ để đồ, mặc áo, đội mũ, đeo khăn quàng. 
Anh chị nào mặc áo, đội mũ, đeo khăn quàng nhìn đoan trang, lịch sự và nhanh nhất là 

đội đó thắng. 
VII. BÀI TẬP 

Anh chị chọn câu đúng để đánh dấu (+) và tìm câu sai để đánh dấu (-) vào ô vuông : 
1/ Để sống cuộc đời trong trắng, giữ trọn điều răn thứ sáu, em siêng năng cầu nguyện, xưng 

tội rước lễ, sống hy sinh, tiết độ..� 
2/ Nhóm bạn em cùng coi một tờ báo có hình ảnh dâm ô, mục đích để cười cho vui.� 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA 
  Chúa Giêsu không những đề cao đức trong sạch mà còn chúc phúc cho những ai sống trong 

sạch. Vậy trong tuần này các em hãy quyết tâm không xem sách báo, phim ảnh khiêu dâm. 
IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì qua giờ học, chúng con biết Chúa rất yêu 

thích những tâm hồn trong sạch, xin cho chúng con biết đem điều chúng con đã học ra thực 
hành trong đời sống chúng con. Chúng con xin Chúa giúp sức để chúng con có thể làm tốt 
những điều quyết tâm chúng con hứa với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng 
sống hằng trị muôn đời. Amen. 

* Đọc kinh: Sáng Danh. 
X. PHẦN BÀI HỌC 

Câu 1. Đức khiết tịnh là gì? 
   Là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta biết làm chủ bản năng tình dục, để sống làm người nam 

người nữ cách trong sáng tốt đẹp, theo bậc sống mình đúng như ý Thiên Chúa muốn. 
Câu 2. Đức khiết tịnh đem lại cho ta điều gì? 
   Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của ta được nguyên vẹn, để có thể hiến 

trọn bản thân cho Thiên Chúa, và đồng loại theo bậc sống mình. 
Câu 3. Những ai phải giữ đức khiết tịnh? 
   Tất cả mọi người đã được rửa tội, dù đi tu hay ở đời, độc thân hay có gia đình, đều phải 

sống khiết tịnh xứng với bậc mình. 
Câu 4. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh? 
  Có những tội này : 
  - Một là nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ điều dâm ô. 

     - Hai là nói những lời dâm ô thô tục, những lời ám hiểu ý tà hoặc xem sách báo, phim 
ảnh khiêu dâm. 

- Ba là tìm thú vui nhục dục bên ngoài cuộc sống hôn   nhân, một mình hoặc với người 
khác. 



  - Bốn là sản xuất, phổ biến sách báo, phim ảnh khiêu dâm. 
  - Năm là làm dịp cho người khác phạm những tội trên đây. 
Câu 5. Có những dịp nào thường làm ta lỗi đức khiết tịnh? 
   Có những dịp này : 
   - Một là lười biếng không làm việc. 
  - Hai là bạn bè cùng kẻ xấu nết. 
  - Ba là xem sách báo, phim ảnh dâm ô. 
  - Bốn là trai gái giao thiệp mất nết. 
  - Năm là ăn uống say sưa quá độ. 
Câu 6. Muốn đứng vững trong đức trinh khiết, ta cần phải làm gì? 
   Ta cần phải làm những điều này : 
   - Một là nhớ mình yếu đuối để sáng suốt đề phòng. 
   - Hai là luôn sống tiết độ, hy sinh và ăn ở nết na. 
   - Ba là năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích. 
   - Bốn là tránh dịp tội cho mình và cho người khác. 

----- o O o ------- 

 
 

BÀI 26 : Điều Răn Thứ Bảy (Tiết 1) 
   SỐNG CÔNG BẰNG  

- Lời Chúa : Xh 20, 15. 
- Ý chính : Điều răn thứ bảy dậy ta phải tôn trọng của cải của người khác, biết chia sẻ 

và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 
- Giáo cụ:  Tranh Chúa Giêsu và ông Gia-kêu  
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa với chúng con, nơi đâu có hai hoặc ba người họp lại vì danh 
Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa. Giờ đây, chúng con tụ họp lại để học hỏi Lời Chúa. Xin chúa hãy 
ở giữa chúng con, soi sáng tâm trí chúng con trong giờ học này. 

* Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA. 



Thánh An Phong kể lại rằng : Một người đàn ông giầu có nhưng chuyên lừa đảo, bị chứng 
hoại thư ở cánh tay và sắp chết. Vị Linh mục được mời đến nhắc nhở bệnh nhân phải hoàn 
trả lại của ăn cắp, kẻ hấp hối không chịu và nói : “Như thế các con tôi sẽ đi ăn mày mất.” 

Vị Linh mục dùng một mẹo vặt để hoán cải ông nhà giầu này, Ngài nói : “Có một cách 
chữa bệnh hoại thư vô cùng hiệu quả, đó là phải có một người chịu đốt cánh tay để mỡ 
chảy lên chỗ vết thương của ông, thì ông sẽ khỏi bệnh.” 

Người sắp chết gọi ba đứa con trai của ông đến nhưng không một đứa nào chịu làm điều 
đó. Vị Linh mục liền nói : 

“Đó, ông thấy không, không một đứa con nào chịu đốt một chút vì bố của nó, còn ông 
thì sẵn sàng chịu hình phạt đời đời cho chúng, hình phạt không chỉ liên quan tới một cánh 
tay mà còn cả linh hồn ông”. Nghe thế, ông nhà giầu đang hấp hối nói : “Ngài đã mở mắt 
cho tôi, tôi sẽ xưng tội và hoàn trả lại của ăn cắp.” 

Các anh chị thân mến ! 
 Ông nhà giầu đã nhận ra những sai lỗi về đức công bằng của mình, bằng lòng hoàn trả 

lại những của cải ông đã lừa đảo của người khác. Trong đoạn Lời Chúa sắp được công bố, 
chúng ta sẽ nghe Chúa nói về đức công bằng, mời các em đứng lên lắng nghe. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Xh 20, 15. 17 
  Lời Chúa trong sách Xuất Hành  

  Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không 
được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người 
ta." 

   Đó là Lời Chúa. 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

1. Dẫn giải Lời Chúa. 
 - Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe trích trong sách nào?  
(Sách Xuất hành). 
- Đoạn sách Xuất hành này nói với chúng ta điều gì?  
  Không được ham muốn, trộm cắp của cải của người khác. 
Như thế Lời Chúa chúng ta vừa nghe và vừa đọc kêu gọi dân Do thái xưa và chúng ta 

ngày nay hãy giữ luật Chúa mà một trong các luật đó chúng ta học hôm nay là sống đức 
công bằng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về luật này trong phần bài học dưới đây.  

2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì? 
- Các em cho biết Thiên Chúa ban cho dân Israel mấy giới răn? (10 giới răn). 
- Giới răn thứ 7 là gì? (Chớ lấy của người). 
Như vậy giới răn thứ 7 dậy ta sống đức công bằng. 
* Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng theo hai nghĩa: 
A/ Giữa cá nhân với cá nhân: 
- Tiêu cực: không được ăn trộm, ăn cắp, là hư hại tài sản của người khác. 



- Tích cực: phải tôn trọng của cải của người khác, trả lại cho họ những gì là của họ. 
Thiên Chúa dựng nên ta không phải để ta sống đơn độc, không tương quan với ai. Trái 

lại, Thiên Chúa đã xây dựng một đại gia đình nhân loại, trong đó mọi người yêu thương 
gắn bó và liên đới với nhau trong mọi cảnh ngộ. 

B/ Giữa cá nhân với xã hội: 
Những người xung quanh ta là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa, là anh em của ta. 

Vì thế, điều răn thứ bảy mời gọi ta hãy chia sớt cho những anh em kém may mắn hơn mình, 
vì trái đất này đuợc Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người.  

Câu 2. Tôn trọng của cải của người khác là thế nào ? 
- Khi thấy một cây bút để trên bàn, em tự ý lấy sử dụng, như thế em đã tôn trọng của cải của 

người khác chưa? (Chưa ). 
- Bút em bị hư, em mượn bạn để làm bài, sau đó em phải làm gì? (Trả lại và cảm ơn ). 
- Em mượn xe đạp của bạn đi picnic, em chạy ẩu chạy đến không cần giữ gìn như thế có 

đúng không? (Không). 
Như thế, tôn trọng của cải của người khác là không lấy, không giữ, không làm hư hại của 

cải của người khác. 
Câu 3. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào? 
Tội lấy của người khác cách bất công là những tội này: 
- Trộm cướp: ăn trộm là lấy của người khác cách lén lút, ăn cướp là dùng võ lực để chiếm 

của cải của người khác. 
- Gian lận trong việc buôn bán 
- Cho vay ăn lời quá đáng 
- Hối lộ, thâm lạm của công. 
Những trường hợp sau không phải là trộm cắp: 
- Khi túng thiếu cùng cực, buộc phải lấy tạm cho qua cơn cùng cực đó 
- Khi có sự ưng thuận một cách nào đó của chủ nhân. 
Câu 4. Giữ của người khác cách bất công là những tội nào? 

Giữ của người khác cách bất công là những tội này: 
- Không trả nợ. 
- Không hoàn lại của đã mượn hay lượm được. 
- Trả tiền lương không cân xứng (Mt 10, 10). 
- Trốn thuế, gian lận thuế (Mt 22, 16- 22). 
- Trữ của gian. 

Câu 5. Tội làm hư hại của người khác là những tội nào?                                                      
Làm hư hại của cải người khác gồm những hành động sau: 

 - Trực tiếp hay gián tiếp làm hư hại tài sản của người khác. 
- Vu cáo hay nói xấu khiến người khác làm ăn thất bại. 



- Vi phạm các hợp đồng khiến người khác làm ăn thất bại. 
Câu 6 +7. Người lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào? 
 Các anh chị có biết ông Gia-Kêu không? Hình ảnh bức tranh gia kêu trên cây sung. 

- Ai đang chỉ tay lên ngọn cây sung? (Chúa Giêsu). 
- Ai đang trèo trên cây đây? (Ông Gia-kêu). 
- Tại sao ông ấy lại trèo lên cây?  

Vì ông ấy muốn nhìn xem Chúa Giêsu, vì quá đông người theo Chúa Giêsu mà ông ấy 
lại lùn, nên đã trèo lên cây để nhìn Chúa Giêsu. 

Ông Gia-Kêu là người thu thuế rất giầu có, nghe tin Chúa Giêsu sắp đi ngang, ông vội 
leo lên cây để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, khi đến gần chỗ ông Gia-Kêu, Chúa 
Giêsu ngước nhìn ông và gọi : Gia-Kêu, xuống ngay đi, vì hôm nay tôi sẽ lưu lại nhà ông. 
Nghe thế ông Gia-Kêu vội tụt xuống và tiếp đón Chúa và ông thưa với Chúa : Nửa phần 
gia tài của tôi sẽ cho người nghèo, nếu tôi làm thiết hại của ai cái gì tôi xin đền gấp bốn. 

Các anh chị thân mến ! 
- Ông Gia-Kêu đã thi hành đức gì?  
Đức công bằng: trả lại những gì đã gây thiệt cho người khác. 
Người lỗi đức công bằng đòi buộc phải lo đền trả càng sớm càng tốt và đền trả cẩn thận 

để chủ nhân có thể nhận được. Phải đền trả chính đồ đã lấy nếu đồ ấy còn nguyên vẹn, nếu 
đã làm hư hỏng hay sửa chữa thì phải trả đồ tương đương. Nếu khó tính toán thì điều đình 
với chủ nhân. 

Phải đền trả cho chính chủ nhân những vật mình đã lấy. Nếu người ấy đã chết thì trả lại 
cho con cháu, hoặc người thừa kế. Nếu không biết đền trả cho ai thì dùng vào việc bác ái 
hoặc xin lễ cho người ta. 

Khi đền trả ta có thể làm cách kín đáo, không buộc phải báo cho chủ biết việc bồi thường 
của ta. 

Câu 8. Không được mua bán con người. 
Các anh chị đã coi bộ phim nô tỳ Isaura chưa ? Tổ tiên của họ ở châu Phi, thế kỷ thứ 19 

họ bị người da trắng bắt làm nô lệ chở đi bán. Họ bị coi như những con vật, bắt làm việc 
vất vả, đối xử dã man. Có khi bắt họ đấu với thú vật để mua vui. 

Tất cả các hình thức mua bán trao đổi con người như hàng hóa, đồ vật, dùng tiền để coi rẻ 
người khác đều lỗi đức công bằng. 

Câu 9. Điều răn thứ 7 còn cấm điều gì nữa? 
- Ngày nay các em thấy khí hậu, mưa nắng thay đổi bất thường không? (Có).  
Trên TV, hoặc ngay tại địa phương chúng ta, chúng ta thấy chỗ thì mưa nhiều quá gây 

lụt lội, chỗ thì nắng nóng kéo dài gây hạn hán. 
-Các anh chị có biết nguyên nhân của khí hậu, thời tiết bất thường này không ? Do phá 

rừng, do các nhà máy thải nhiều khói chứa đầy khí carbonic… 
Trái đất là quà tặng của Thiên Chúa ban cho loài người. Điều răn thứ 7 dậy ta phải biết 

tôn trọng môi sinh, sử dụng tài nguyên của trái đất một cách hợp lý, đúng đắn vì lợi ích 
chung của tất cả mọi người và của thế hệ mai sau, để những thế hệ chúng ta cũng được 



hưởng bầu không khí trong lành, một môi trường sạch và xanh. Cho nên ta phải giữ vệ 
sinh môi trường, không phóng uế bừa bãi, xả rác ra đường, nơi công cộng như nhà 
trường, nhà thờ, cống rãnh, sông ngòi, không chặt phá rừng… 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình. 

Trong giao tiếp, cư xử với nhau, cần có sự công bằng. Đức Công bằng cần thiết cho đời 
sống xã hội nói chung và của mỗi người nói riêng. Chính đức công bằng giúp ta nhận ra 
quyền lợi của cá nhân, của tập thể. 

Nhưng ngày nay, người ta thường vi phạm đức công bằng dưới nhiều hình thức như : xả 
rác bừa bãi, trộm cắp, gian lận, giữ của gian, chế tạo hàng giả… 

Mọi hình thức bất công đều phải đền trả. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng 
ta và tất cả mọi người biết tôn trọng của cải của người khác, biết sẵn sàng giúp đỡ người 
bên cạnh khi họ cần tới chúng ta. 

2. Lời nguyện. 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tôn trọng của cải của người khác, đừng để chúng con 

có những hành vi trộm cắp, làm thiệt hại đến người khác. Ngoài ra, mọi của cải chúng con 
có là do Chúa ban, xin cho chúng con biết chia sẻ của cải cho người nghèo đói cần chúng 
con giúp đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 

VI. SINH HOẠT: Vũ điệu: Chúa Gọi Gia-Kêu 
Gia-kêu một người thu thuế, dáng người thấp bé, lùn ơi là lùn. 
Khi nghe Chúa đi qua đây, liền ra coi Chúa Giê-su là ai. 
Nhưng không làm sao xem thấy, muôn người đông quá mà ông lại lùn. 
Gia-kêu trèo lên cây sung, sát ngay bên đường nhìn xem cho tường. 

VII. BÀI TẬP : Xếp câu đúng vào cột A, câu sai vào cột B. 

A B 

Câu ( 3 ) Câu ( 1 ), câu ( 2 ) 

1/ Khi ta lấy của người khác là lỗi đức công bằng, ta xưng tội là được tha. 
2/ Khi nhặt được của rơi, ta cứ việc tiêu xài, sử dụng, không có lỗi. 
3/ Bạn Hoa mượn bạn Mận một cuốn sách, chẳng may bạn Hoa đánh mất cuốn sách 

đó. Hoa đã mua cuốn sách tương xứng để trả cho bạn Mận. 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 

Lỗi đức công bằng xưng tội chưa đủ, phải đền trả thì tội đó mới được Chúa tha. Sự đền trả 
này thật khó khăn, chính vì thế, tuần này em quyết tâm không ăn cắp bất cứ cái gì của ai dù 
là rất bé nhỏ. 

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Chúa Giêsu, qua bài học hôm nay, chúng con biết rằng để được Chúa thứ tha những 

tội về đức công bằng thì điều kiện tiên quyết là phải đền trả. Nhưng khi chúng con đã lấy, 
đã làm thiệt hại của cải của người khác thì đền trả là việc rất khó khăn. Xin Chúa giúp 
chúng con luôn ý thức về điều này, để chúng con tránh xa việc lỗi đức công bằng. Chúng 



con hứa với Chúa tuần này chúng con không lấy bất cứ cái gì của người khác dù vật đó 
thật bé nhỏ. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con. Amen. 

* Đọc kinh : Sáng danh. 
X. PHẦN BÀI HỌC 

Câu 1. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì?  
   Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng theo hai nghĩa : 
   - Một là tôn trọng của cải người khác, vì mỗi người được quyền có của cải riêng để 

đảm bảo nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống, gọi là quyền tư hữu. 
   - Hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ với mọi người, vì tài nguyên 

trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người. 
Câu 2. Tôn trọng của cải người khác là thế nào ? 
   Là không được lấy hay giữ của người khác cách bất công, và không được làm hư hại 

của người khác. 
Câu 3. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào ? 
    Là những tội này : 
    - Một là trộm cướp. 
    - Hai là gian lận. 
    - Ba là cho vay ăn lời quá đáng. 
    - Bốn là nhận của hối lộ hoặc thâm lạm của công. 
    - Năm là đầu cơ tích trữ hoặc bắt chẹt người tiêu dùng. 
Câu 4. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào ? 
   Là những tội này : 
    - Một là không trả nợ. 
    - Hai là không hoàn lại của đã mượn hay lượm được. 
    - Ba là không trả tiền công xứng đáng. 
    - Bốn là trốn thuế. 
    - Năm là oa trữ của gian. 
Câu 5. Tội làm hư hại của người khác là những tội nào ? 
    Là những tội này : 
      - Một là trực tiếp hoặc gián tiếp làm hư hại tài sản người khác. 
      - Hai là vu cáo hoặc nói xấu khiến người ta làm ăn thất bại 
       - Ba là lỗi các hợp đồng đã được thỏa thuận cách công bằng. 
Câu 6. Người đã lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào? 
   Phải hoàn trả lại những tài sản đã chiếm đoạt và bồi thường cân xứng những thiệt hại 

đã gây ra. 
Câu 7. Phải đền trả cho ai ? 
   Phải đền trả cho chủ. Nếu người ấy đã chết hoặc không tìm được thì phải đền trả cho 

con cháu hoặc người thừa kế. Nếu không biết đền trả cho ai thì phải dùng của ấy vào công 
việc bác ái. 

Câu 8. Điều răn thứ bảy còn cấm đều gì nữa? 



      Điều răn thứ bảy còn cấm ngặt mọi hình thức coi con người như hàng hóa để mua 
bán, trao đổi. 

Câu 9. Điều răn thứ bảy dạy ta điều gì về giá trị của thiên nhiên ? 
   Điều răn thứ bảy dạy ta tôn trọng môi sinh, sử dụng đúng đắn các thú vật, cỏ cây và 

vật chất vô tri giác vì ích lợi toàn diện của con người. 
 

----- o O o ------- 
 
 

 
BÀI 27 : Điều Răn Thứ Bảy (Tiết 2) 

NGUYÊN TẮC VỀ CÔNG BẰNG VÀ XÃ HỘI 
(Bài đọc thêm) 

- Lời Chúa : Cv 4, 32. 34 - 35. 
- Ý chính : Lao động chân chính và yêu thương nhân loại. 
- Giáo cụ trực quan : Tranh Chúa Giêsu lao động: 

Xưởng mộc Nadaret. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến chiếu dọi ánh sáng Chúa vào tâm trí chúng con, giúp 

chúng con biết mở rộng cõi lòng, để chúng con biết lắng nghe và nhất là giúp chúng con 
biết sống Lời Chúa. 

   * Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu giới răn thứ 7 về các nguyên tắc công bằng xã hội. 
Một nữ tu thuộc tu hội Nữ Tử Bác Ái được người ta chỉ vào một nhà giầu kia mà xin cho 

người nghèo. Đang khi đợi, Soeur nghe ở phòng bên ông chủ mắng con : 
- Tại sao lại dùng hai con tem trong khi một con là đủ gửi rồi, phải chọn tem cho đúng 

số tiền chứ ! 
Nghe vậy sơ rất nản lòng, chắc không xin được của giúp đỡ, nhưng thật đáng kinh ngạc, 

Soeur nhận được của giúp đỡ người nghèo rất rộng rãi. Soeur nói : 
- Thưa ông, tôi biết ơn ông rất nhiều và sự biết ơn của tôi càng thêm lớn, vì tôi không ngờ 

ông lại cho thật nhiều thế này. 
Ông chủ nhà hỏi : Tại sao Soeur nghĩ vậy ? 
Soeur đáp: Vì lúc nãy tôi nghe ông mắng con ông về chuyện phí tem. 
Ông cười: Soeur ơi ! Tần tiện và tiết kiệm không phải là hà tiện. Tôi muốn dậy con đừng 

phí của, dù đó là con tem chẳng đáng bao nhiêu. Chính vì thế mà tôi có thể cho người 
nghèo nhiều hơn. 



Các em thân mến ! Ông nhà giầu này nói rất đúng các em ạ. Mọi của cải đều do Thiên 
Chúa ban. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và giao cho con người quản lý, nên ta phải biết sử 
dụng một cách khôn khéo, một ngày nào đó Chúa sẽ đòi chúng ta trả lời về việc sử dụng 
tiền của. Ngày đó là ngày tận thế, Chúa sẽ tách người lành ra khỏi kẻ dữ. 

Vậy chúng ta phải sử dụng của cải như thế nào cho đúng ý Chúa. Trước khi tìm hiểu, anh 
(chị) mời các em cùng đứng để lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Cv 4, 32. 34- 35. 
     Lời Chúa trong sách Tông đồ công vụ. 
   Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ 

cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. 
 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, 

đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi 
người, tuỳ theo nhu cầu.  

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
1. Dẫn giải Lời Chúa. 

   - Các anh chị vừa nghe đoạn Lời Chúa trích trong sách nào?  
  Sách Công Vụ Tông Đồ. 
- Sách Công Vụ nói về cộng đoàn các tín hữu đầu tiên, đối với họ mọi của cải họ có đều 

coi là của gì ?  
   Họ đều coi là của chung. 
- Trong cộng đoàn này, có ai phải thiếu thốn không? (Không ). 

Đây là hình ảnh một xã hội công bằng, ấm no hạnh phúc mà tất cả mọi người đều mơ 
ước. 

Để xây dựng một xã hội yêu thương như thế không phải là dễ, vì do tội nguyên tổ, con 
người thường hay tham lam ích kỷ, dễ hướng về điều xấu. Nên thời nào cũng xảy ra những 
chuyện tham lam, ích kỷ, chia rẽ. Chính vì thế, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh 
Thần, dựa vào Lời Chúa nói về việc phán xét vào ngày tận thế mà chúng ta sẽ đọc dưới 
đây, dần dần Hội Thánh đề ra những nguyên tắc giúp cho con cái mình và những người 
thành tâm thiện chí cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng và yêu thương nhau 
hơn. Các em hãy mở Sách Chúa nói vời trẻ em đoạn 69, trang 67-68 và cùng nhau đọc. 

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu vấn đề này trong phần bài học dưới đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 

Câu 1. Vì sao khi sử dụng của cải cần nhắm đến ích chung của mọi người? 
- Khi Thiên Chúa tạo dưng vũ trụ xong, Ngài giao cho ai chăm sóc và làm phát triền vũ 

trụ? (Giao cho con người). 
Đúng, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và trao quyền quản lý cho con người (X. St 1, 16-29). Mỗi 

người tùy khả năng sáng kiến làm phát triển vũ trụ. Là con người ai cũng đều có quyền có tài 
sản riêng để lo cho bản thân, cho gia đình. Đó là quyền tư hữu. 

- Tuy nhiên khi sử dụng của cải, con người có được coi là của riêng mình, không chia sẻ cho 
ai ngay cả người đói khổ không? (Không). 



Chúng ta không được coi tài sản mình có là của riêng mình, ai đói mặc ai, nhưng phải coi đó 
như là những tài sản chung, theo nghĩa, những tài sản này không những mang lại lợi ích cho ta 
mà còn mang lại ích lợi cho người khác, nhất là những người kém may mắn hơn ta. 

Như thế quyền tư hữu giúp con người bày tỏ tình liên đới giữa người với người: “Lá lành đùm 
lá rách”. Cộng đoàn tín hữu ban đầu đã nêu cao tấm gương yêu thương, chia sẻ cho nhau: 
“Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn 
không ai phải thiếu thốn… Mỗi người được phân phát tùy theo nhu cầu” (Cv 4, 32. 34- 35). 

Câu 2. Nguyên tắc ấy đòi hỏi các quốc gia phải làm gì cho nhau? (Lướt qua). 
- Trên thế giới này có phải nước nào cũng giầu có không?  
(Không, có nước giầu nước nghèo). 
- Các nước giầu có phải giúp đỡ nước nghèo không ? Có, nước giầu phải giúp đỡ các 

nước nghèo chưa phát triển để các nước nghèo cũng được phát triển, để mọi nước được 
phát triển và mọi người được ấm no hạnh phúc. Việc giúp đỡ này không chỉ là bổn phận 
của tình liên đới, của đức bác ái, mà là bổn phận của đức công bằng, như trong Thông 
điệp phát triển của các dân tộc số 44 và 48 (ĐGH Phalô VI). 

 
Câu 3. Hội Thánh có những vai trò nào trong vấn đề kinh tế xã hội? 
Sứ mạng của Hội thánh ở trần gian có phải là để làm chính trị, kinh tế… không ? Không, 

nhưng là đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Đó chính là phục vụ hạnh phúc cho con người 
vì con người chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi con người được ở với Chúa. 

Hội thánh phục vụ hạnh phúc cho con người không chỉ loan báo Lời Chúa mà qua Lời 
Chúa giúp họ sống xứng với ơn gọi làm người. 

Hội thánh luôn đồng hành với con người, chia sẻ mọi lo âu khắc khoải cũng như hy vọng. 
Hội thánh đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn giúp mọi người xây dựng một thế giới công 
bằng và huynh đệ. 

Câu 4. Các quốc gia cần phải tổ chức hoạt động kinh tế và sản xuất như thế nào? (lướt 
qua). 

- Trong thế giới hôm nay, có nhiều người thất nghiệp không? (Có, rất nhiều ). 
- Người thất nghiệp có khổ không ? (Có, rất khổ). Vì sao? Vì không có việc làm, người 

ta sẽ không có tiền để sống, để nuôi sống gia đình và để thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu 
của con người như khám, chữa bệnh …. 

Do đó, các quốc gia phải tổ chức kinh tế và sản xuất cho công bằng và hợp lý, để mọi 
người dân đều có công ăn và việc làm. Người lao động cần được tôn trọng và trả lương 
xứng đáng với công việc họ làm. 

Câu 5. Lao động có ý nghĩa thế nào? 
- Các học viên thấy, để có cơm ăn áo mặc, người ta phải làm gì?  Phải lao động. 

- Các em hãy nhìn vào bức tranh này, bức tranh vẽ điều gì đây?  
Bức tranh vẽ Chúa Giêsu đang làm thợ mộc tại làng Nadaret, làng quê của Ngài. 
- Chúa Giêsu lao động để làm gì?  
Để sống, để giúp đỡ cha mẹ và những người chung quanh. 



Sống ở đời ai cũng phải lao động để sống. Nhờ lao động mà chúng ta có cơm ăn áo mặc… 
Lao động hay nói cách khác, làm việc là một bổn phận của con người. Mỗi người đều có 
bổn phận làm việc để nuôi thân, để phát triển tài năng Chúa ban và để nuôi sống gia đình. 

Đối với người kitô hữu, lao động còn mang ba ý nghĩa khác nữa : 
a- Cộng tác vào công cuộc sáng tạo: 
  Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, Ngài tạo dựng vũ trụ và giao cho con người nhiệm vụ 

cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài. Vậy khi chúng ta lao động là đang cùng tham 
gia vào việc sáng tạo của Ngài. 

b- Cộng tác vào công cuộc cứu chuộc : 
  Con Thiên Chúa làm người, sống ở gia đình Na-da-rét, Ngài luôn làm việc chăm chỉ 

giúp đỡ cha mẹ để nuôi sống gia đình. Như thế Con Thiên Chúa đã đem lại cho việc lao 
động một giá trị cứu độ. 

  Khi lao động để nuôi sống mình và giúp đỡ người khác, ta chịu những vất vả cực nhọc, 
ta dâng những vất vả đó để kết hợp với vất vả, đau khổ của Chúa Kitô là ta đang cộng tác 
với Chúa Kitô trong công cuộc cứu thế. 

 
 
c- Phương tiện để nên thánh: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn lao” đây là con đường 

của nhiều vị thánh. 
Như vậy, nhờ lao động chúng ta nối tiếp công trình của Đấng Tạo Hoá, phục vụ anh em, 

góp phần hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử (MV 34; LĐ 25). 
Câu 6 : Người kitô hữu cần góp phần thế nào vào các vấn đề về xã hội? (Lướt qua) 
Người kitô hữu cần đóng góp theo hai cách : 
- Xây dựng và cải thiện Xã hội trong mọi lãnh vực và dưới ánh sáng Tin mừng nghĩa là 

làm cho các tổ chức của xã hội phục vụ ích chung, mang lại hạnh phúc cho mọi người, làm 
chứng cho Chúa tại nơi mình đang làm việc. 

- Tận tâm lo cho những người nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật. 
Đối với các em đang còn là học sinh, chúng ta có thể góp phần xây dựng xã hội bằng cách : 

chăm chỉ học tập, trau dồi khả năng kiến thức, tập quan tâm tới người khác, sống bác ái với 
người khác để sau này là những công dân có ích cho xã hội. 

Câu 7 : Những giáo huấn của Hội Thánh về các vấn đề công bằng và xã hội là gì? 
Ngày 15. 5. 1891, ĐGH Lêô XIII đã ban hành một Thông điệp “Những vấn đề mới”, 

liên quan đến vấn đề lao động. Đây là giáo huấn đầu tiên của Hội thánh về các vấn đề xã 
hội. Từ đó cho đến nay, qua các triều đại Giáo Hoàng đã có nhiều giáo huấn về xã hội. 
Toàn bộ các giáo huấn ấy hợp thành một toàn bộ gọi là học thuyết xã hội của Hội Thánh. 

Hội Thánh luôn đồng hành với nhân loại. Nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Hội Thánh 
đã hình thành một Giáo lý về các vấn đề xã hội, giải thích các biến cố đã xảy ra trong lịch 
sử, dưới ánh sáng Lời Chúa và đề ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những chuẩn mực để 
phê phán, và đường hướng hành động để hướng dẫn các kitô hữu xây dựng trần thế. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 



1. Gợi tâm tình. 
Tất cả của cải được Thiên Chúa ban chung cho tất cả loài người, ta chỉ là người quản lý. 

Bởi vậy, ta phải biết sử dụng của cải cho đúng ý Chúa. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa cho 
tất cả mọi người trong khi sử dụng của cải, biết hướng về những người nghèo khó để chia 
sẻ, giúp đỡ và biết quảng đại lo cho lợi ích chung nhờ đó cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 

2. Lời nguyện. 
Lạy Chúa Giêsu, ba mươi năm Chúa sống trong gia đình Nazareth. Chúa không chỉ nêu 

cho chúng con tấm gương về cần cù lao động, mà Chúa còn muốn chúng con được kết hợp 
với Chúa qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày. Xin cho chúng con biết chăm chỉ học 
hành, chu toàn bổn phận hằng ngày của chúng con, để sau này chúng con có khả năng góp 
phần xây dựng xã hội ngày một giầu mạnh, công bằng và yêu thương theo ý Chúa muốn. 
Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha hiệp nhất 
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

VI. SINH HOẠT 
Hát: Anh em ta về, cùng nhau ta xum họp này 1, 2, 3, 4, 5… 
VII. BÀI TẬP 
     Điền từ đúng hoặc sai vào các ô trống : 
1/ Mỗi khi làm công việc gì em đều dâng cho Chúa và em làm vì lòng yêu mến Chúa và 

yêu mến các linh hồn.� 
2/ Khi bạn cần em giúp đỡ, như mượn em cây bút, em phải sẵn sàng cho mượn vì em 

đang giúp cho Đức Kitô.� 
3/ Em không thích bạn B, khi bạn cần em giúp đỡ, em làm ngơ.� 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 

Lao động là bổn phận của mỗi người và là trách nhiệm Thiên Chúa trao, để con người 
tiếp tục công cuộc sáng tạo và thánh hoá trần gian. Ý thức về trách nhiệm đã được trao, 
tuần này em quyết tâm chu toàn việc bổn phận của em bằng cách chăm chỉ học tập, làm 
những việc nho nhỏ như quét nhà, rửa bát, bế em để giúp đỡ cha mẹ. 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một giờ học hữu ích, vì nhờ bài 

học này chúng con được hiểu biết hơn ý nghĩa và giá trị của lao động. Xin Chúa giúp chúng 
con từ nay biết thay đổi cách sống, cách làm việc, để mọi việc chúng con làm đều nhằm 
theo ý Chúa và đem lại ơn cứu rỗi cho chính bản thân chúng con và cho tất cả mọi người. 
Chúng con xin Chúa giúp chúng con thực hiện điều quyết tâm cho thật tốt. Amen. 

    * Đọc kinh: Sáng danh. 
X. PHẦN BÀI HỌC 

Câu 1. Vì sao khi sử dụng của cải, cần nhắm đến ích     chung của mọi người ? 
    Vì tài sản trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho tất cả loài người để phục vụ 

con người toàn diện và cộng đồng nhân loại. 
Câu 2. Nguyên tắc ấy đòi hỏi các quốc gia phải làm gì cho nhau? 
   Nguyên tắc ấy đòi hỏi các nước giàu phải có tình liên đới tương trợ giúp các nước nghèo 

phát triển trong độc lập và tự do. 
 



Câu 3. Hội Thánh có vai trò nào trong những vấn đề kinh tế xã hội? 
   Hội Thánh đưa ra những nguyên tắc luân lý cho hoạt động kinh tế xã hội, nhằm bảo vệ 

các quyền căn bản của con người để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ. 
Câu 4. Các quốc gia cần phải tổ chức hoạt động kinh tế và sản xuất như thế nào? 

    Cần phải tổ chức cho công bằng hợp lý để mọi người đều có cơ hội thăng tiến bản thân 
và sống xứng đáng phẩm giá con người, cụ thể là phải bảo đảm các quyền căn bản của con 
người, nhất là quyền của người lao động. 

Câu 5. Lao động có ý nghĩa như thế nào? 
    Lao động là khả năng Thiên Chúa trao, và cũng là trách nhiệm Thiên Chúa trao, để 

con người được vinh dự tiếp tay vào công cuộc sáng tạo, góp phần vào công cuộc cứu độ 
và thánh hóa trần gian. Vì thế, cần phải tổ chức thế nào, để công việc lao động giúp nâng 
cao chứ không đè bẹp phẩm giá con người. 

Câu 6. Người Kitô hữu cần góp phần thế nào vào các vấn đề xã hội? 
   Cần có sáng kiến góp phần theo hai cách : 

   - Một là cùng với các công dân khác dấn thân hành động để lo cho ích chung, làm cho 
cơ cấu xã hội ngày càng thấm nhuần tinh thần Tin mừng. 

   - Hai là tận tâm lo cho những người nghèo khó và quẫn bách. 
Câu 7. Những giáo huấn của Hội Thánh về các vấn đề công bằng xã hội gọi là gì ? 
   Những giáo huấn ấy hợp thành một toàn bộ gọi là học thuyết xã hội của Hội Thánh. 

----- o O o ------ 
BÀI 28 : Điều Răn Thứ Tám 
    SỐNG TRONG SỰ THẬT 

- Lời Chúa : Mt 5, 33- 37. 
- Ý chính : Tôn trọng sự thật, không nói, không làm điều gian dối và tôn trọng danh dự 

người khác. 
- Giáo cụ trực quan: Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 18, trang 25, từ “Tại núi Xi-nai” 

tới “10-Con không được ham muốn cái gì thuộc về kẻ khác”. 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con bắt đầu giờ học, xin Chúa hãy ở giữa chúng con. Xin 

giúp chúng con trong giờ học này thu lượm được kết quả như ý Chúa muốn. 
* Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 
Các anh chị mến, 
- Cái lưỡi dùng để làm gì? (Để nói, để nếm… ). 
- Cái lưỡi có xương không? (Không).Chính vì không có xương nên cái lưỡi rất lợi hại, 

các em hãy nghe câu truyện về cái lưỡi nhé. 
Ông chủ kia một hôm sai đầy tớ ra chợ và bảo : “Hãy mua cái gì ngon nhất về cho ta 

uống rượu”. 



Người đấy tớ ra chợ mua cái lưỡi heo về xào nấu thật ngon đem lên. Ông chủ ăn khen 
ngon, lần sau ông lại sai đầy tớ đi chợ, nhưng mua món gì dở nhất, người đầy tớ cũng lại 
mua cái lưỡi heo. Ông chủ ăn xong ngạc nhiên hỏi : 

“Tại sao lần trước ta sai ngươi mua cái gì ngon nhất ngươi mua cái lưỡi, lần này ta bảo 
ngươi mua cái gì dở nhất ngươi cũng mua cái lưỡi ?” 

Người đầy tớ trả lời:“Thưa ông, đúng thế, vì những lời nói tốt lành nhất cũng là từ cái 
lưỡi, mà những lời nói xấu xa nhất người ta nói ra cũng là từ cái lưỡi.” 

Như vậy, lời nói tốt đẹp mà ta nói ra có thể xây dựng, thông cảm, ủi an… và lời nói xấu 
xa có sức tàn phá, gây khổ đau cho người khác. 

Vậy để biết lời nói của ta phải thế nào, mời các em đứng lên để lắng nghe Lời Chúa. 
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Mt 5, 33- 37. 
   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 
  Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng:"Anh em còn nghe Luật 

dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy 
bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 
Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó 
là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi 
tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". 
Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. 

Đó là Lời Chúa 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
- Đoạn Tin mừng Thánh Mátthêu vừa nói với chúng ta điều gì? (Đừng thề thốt ). 
- Chúa Giêsu dậy chúng ta phải nói thế nào?  
Có thì nói có, không thì nói không. 
- Mọi gian dối đều do đâu? (Do ma quỷ ). 
Thiên Chúa là Đấng chân thật, Ngài dậy ta phải biết tôn trọng sự thật. 
Câu 1, 2. Điều răn thứ tám dậy ta sự gì ? Vì sao? 
- Như Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc, điều răn thứ 8 dậy ta điều gì? (Đừng làm 

chứng dối). 
Đúng, điều răn thứ tám dạy ta chớ làm chứng dối nghĩa là sống thành thật, làm chứng 

cho sự thật và tôn trọng danh dự của người khác. 
- Vì sao ta phải sống thành thật? 
* Vì chúng ta là con cái Thiên Chúa. Ngài là Đấng chân thật (Rm 3, 4 ; Ga 14, 5. 17). 
* Vì sự thật làm tăng giá trị con người. 
 Nếu một bạn nói năng không đúng sự thật, hành động thường gian dối, những người xung 

quanh bạn đó có được tín nhiệm hay không? (Không). Cho nên ta cần phải sống thành thật từ 
trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nếu ta sống theo sự thật tâm hồn ta sẽ được bình an, sẽ 
tăng thêm uy tín, danh dự, mọi người sẽ tín nhiệm. 



* Vì sự thật rất cần cho đời sống chung: không ai muốn mình bị lừa dối. Người ta không 
thể sống chung với nhau được nếu không tin tưởng nhau, thành thật với nhau. Sự gian dối, 
nói hành nói xấu sẽ gây ra nghi kỵ chia rẽ, phá hủy sự đoàn kết huynh đệ. 

Câu 3. Ta phải tôn trọng sự thật thế nào? 
 Phải tôn trọng trong tình bác ái: 
- Không bao giờ được phép nói dối, dù là nói dối để có lợi cho mình. 
-Nhưng có những sự thật buộc ta phải giữ kín như : 
* Bí mật tòa giải tội: Linh mục tuyệt đối không được tiết lộ tất cả những gì người ta xưng 

tội. 
* Bí mật nghề nghiệp: bác sĩ, luật sư, quân đội, thầy thuốc 
* Bí mật đời tư của người khác: phải giữ kín bí mật đời tư của người khác. Phải giữ kín 

những chuyện họ tâm sự với ta. 
thì ta có buộc phải nói thật không?  
Không, ta phải nói sao đừng để điều bí mật ấy lộ ra. 
Câu 4. Phải tôn trọng danh dự người khác như thế nào? 
 Ta phải tôn trọng danh dự của người khác bằng cách : 
- Không đoán xét vô căn cứ. Ví dụ: Em có 1.000 $ để trong cặp bị mất, lúc đó có mấy bạn 

cùng ngồi ở đó, em nghĩ cho một bạn trong số đó đã lấy tiền của em, xét đoán như vậy có 
được không?  

  Không, vì như vậy là em đã đoán xét người khác vô căn cứ. 
- Không nói xấu người khác khi họ vắng mặt, dù là chuyện xấu đó có thực. 
- Không đặt điều vu khống cho người khác Ví dụ : Em đặt điều nói bạn B mới ăn cắp. 
- Cần bào chữa cho người khác hơn là lên án. Nếu họ có khuyết điểm gì nên lựa dịp và 

lựa cách góp ý xây dựng. 
- Tập nghĩ tốt cho mọi người về lời nói và việc làm của họ. 
Câu 5. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ tám? 
Những tội sau đây nghịch với điều răn thứ tám : 
- Làm chứng gian: nói dối mà còn thề. 
- Bội thề : Không giữ đúng lời thề hứa. 
- Làm mất thanh danh của người khác : nói hành, nói xấu, vu khống, nói gian… 
- Nói dối, không đúng sự thật - Tán dương, hoan hô người khác khi họ làm điều xấu : 

như hai người đánh nhau ta hoan hô ủng hộ… 
- Không làm chứng cho sự thật: Biết rõ một người phạm lỗi nhưng khi những người có 

trách nhiệm điều tra làm sáng tỏ sự thật, cần ngươi làm chứng mà ta trốn tránh vì lý do nào 
đó thì ta có lỗi. 

Câu 6. Nếu ta đã làm thiệt hại thanh danh của người khác thì phải làm gì? 
- Nếu em cầm một nắm lông chim đem tung theo chiều gió, em có thu được hết mọi cái 

không? (Không). Cũng vậy, nếu ta nói xấu người khác thì rất khó thu lại lời nói của mình. 



Đối với con người danh dự là một điều rất cao quý, liên quan đến phẩm giá của họ. Bởi 
thế ta cần phải thận trọng trong lời nói. Nếu lỡ làm mất tiếng tốt danh dự của ai, ta phải 
tìm cách đền bù lại danh thơm tiếng tốt cho họ bằng cách nói tốt về họ, nói lại với người 
khác rằng lần trước mình đã nói không đúng về người đó và nếu lời nói của mình gây thiệt 
hại vật chất của họ ta cũng phải đền bù. 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 
1. Gợi tâm tình. 

Thiên Chúa là Đấng chân thật, Ngài dậy ta phải sống theo sự thật. Nhưng sống theo sự 
thật không phải là chuyện dễ vì con người chúng ta yếu đuối dễ ăn gian nói dối. Bởi vậy, 
cần phải có ơn Chúa rất nhiều để ta có đủ can đảm dám nghĩ, dám nói và dám sống làm 
chứng cho sự thật. Giờ đây chúng ta cùng tha thiết nài xin Chúa ban ơn giúp chúng ta. 

2. Lời nguyện. 
Lạy Cha là Đấng chân thật, xin tuôn đổ Chúa Thánh Thần là Thần khí sự thật trên mỗi 

người chúng con để Người hướng dẫn chúng con biết nghĩ, nói năng và hành động cho sự 
thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

VI. SINH HOẠT - Băng reo : Cho nhau tình thương 
Xin cho anh Tình thương (vỗ vai người bên phải) 
Xin cho em Tình thương (vỗ vai người bên trái) 
Cho mọi người Tình thương (cầm tay nhau, giơ cao) 
Cho quê hương Nở hoa A! (xoè 2 tay rung nhẹ) 

X. PHẦN BÀI HỌC  
 Câu 1. Điều răn thứ tám dạy ta những gì ? 

   Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh 
dự mọi người. 

Câu 2. Vì sao ta cần sống thành thật ? 
    Ta cần sống thành thật vì ba lẽ này : 
    - Một là vì Thiên Chúa là Đấng Chân thật và chính là Sự thật. 
    - Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người. 
    - Ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung. 
Câu 3. Ta phải tôn trọng sự thật thế nào ? 
    Phải tôn trọng sự thật trong tình bác ái, nghĩa là không bao giờ được phép nói dối, 

nhưng khi có điều gì lương tâm buộc giữ kín thì phải nói sao để điều ấy khỏi bị tiết lộ ra. 
Câu 4. Phải tôn trọng thanh danh người khác thế nào ? 
    Phải nghĩ tốt cho mọi người, không được nói xấu ai, và khi không có luật lệ hay ích 

chung đòi buộc, thì không được tố cáo điều lỗi của người khác. 
Câu 5. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ tám ? 
    Có những tội này : 
    - Một là làm chứng gian dối hoặc bội thề. 



    - Hai là làm mất thanh danh người khác, như : nói hành, nói xấu, vu khống và cáo gian. 
    - Ba là nói dối. 
    - Bốn là tán dương người khác khi họ làm điều xấu. 
    - Năm là không làm chứng cho sự thật. 
Câu 6. Nếu đã làm thiệt hại thanh danh của người khác thì phải làm gì? 
    Phải tìm mọi cách để trả lại tiếng tốt cho họ và bồi thường những thiệt hại vật chất 

kèm theo, nếu có. 
 

----- o O o ------- 

 
BÀI 29 : Điều Răn Thứ Chín  

SỐNG TRONG SẠCH TỪ TRONG ƯỚC MUỐN   
- Lời Chúa : Mt 5, 8. 
- Ý chính : Gìn giữ tâm hồn trong trắng từ trong tư tưởng, để xứng đáng là hình ảnh của 

Thiên Chúa. 
- Giáo cụ trực quan : Tìm bức tranh điều răn thứ 9 trên Internet 
I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 

Lạy Chúa Giêsu, đời sống thiêng liêng của chúng con cần được nuôi dưỡng bằng Lời 
Chúa. Giờ đây, bàn tiệc Lời Chúa được dọn ra cho chúng con. Nhưng với sức của con 
người chúng con không thể lãnh nhận hết được. Cúi xin Chúa đến trợ giúp chúng con. 

         * Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 
Bernadine Sienne là một thiếu niên được nhiều người quý mến, cậu luôn giữ tâm hồn 

trong sạch. Miệng không bao giờ nói những điều nhơ bẩn, tay không bao giờ cầm những 
cuốn sách giết hại tinh thần và mắt chẳng bao giờ xem những hình ảnh vô luân. Bạn học 
biết tính cậu như thế, nên mỗi khi đang chơi nhất là đang chọc ghẹo vớ vẩn mà thấy cậu đi 
tới liền nháy nhau và nói nhỏ : “Bạn Bernadine đang tới kìa, chúng ta đừng nói bậy bạ 
nữa”. Đó là ảnh hưởng của một tâm hồn trong sạch. Bernadine được mọi người quý mến 
vì cậu có một tâm hồn trong trắng. Nhưng đối với Thiên Chúa thì sao, Ngài hứa gì cho 
những người có tâm hồn trong sạch?  

Mời các em cùng nghe Lời Chúa. 
 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA Mt 5, 8. 



Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
Đó là Lời Chúa. 
IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

1. Giải thích Lời Chúa 
- Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe được trích từ Tin mừng theo Thánh nào? (Thánh 

Matthêu). 
- Lời Chúa nói những người có tâm hồn trong sạch sẽ được Thiên Chúa hứa ban điều gì? 

(Được nhìn ngắm Thiên Chúa). 
Được nhìn ngắm Thiên Chúa, được ở với Thiên Chúa mãi mãi đó là hạnh phúc mà con 

người luôn khao khát. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai có tâm hồn 
trong sạch.  

Như thế người có tâm hồn trong sạch là người trong sạch từ trong tư tưởng, ước muốn. 
Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong phần bài học về giới răn thứ 9 dưới đây. 

2. Giải thích câu hỏi thưa. 
Câu 1. Điều răn thứ chín dậy ta điều gì ?  
Điều răn thứ chín dạy ta trong sạch từ trong ước muốn. 
Trước khi làm một việc như : làm một bài văn, bài toán … bạn phải làm gì? (Bạn phải 

suy nghĩ tính toán). Như vậy trước khi làm việc gì, ta đã phải suy nghĩ tính toán trước và 
làm theo những suy nghĩ, tính toán đó. 

Các anh chị học viên thân mến,  
   Mọi tội lỗi đều phát xuất từ trong ý nghĩ, ước muốn. Trong tư tưởng, lời nói, việc làm. 

(kinh thú nhận) 
Điều răn thứ chín dậy ta rằng : khi ta có những ý nghĩ, những ước muốn điều dâm ô cũng 

là đã phạm tội rồi. (x. Mt 5,27- 28). Vì thế muốn diệt trừ tận căn của tội ta phải thanh tẩy 
lòng mình khỏi những ham muốn, những tư tưởng xấu xa nơi mình để lòng trí được trong 
sáng. 

Câu 2. Tại sao phải có tâm hồn trong sáng? 
Tâm hồn trong sáng giúp ta: 
- Được tự do để nhìn theo cái nhìn của Chúa. 
- Biết mở rộng lòng đón nhận mọi người. 
- Biết nhận ra con người là hình ảnh Thiên Chúa, thân xác con người là đền thờ Chúa 

Thánh Thần giúp ta luôn tôn trọng thân xác của mình cũng như thân xác người khác. 
Người có tâm hồn trong sạch dễ nhận ra ý Chúa muốn và sẵn sàng vâng theo. 
Câu 3. Muốn giữ tâm hồn trong sáng ta cần phải làm gì ? 
Muốn giữ tâm hồn trong sáng ta cần nhớ hai điều : 
- Trông cậy ơn Chúa: Ý thức mình là con người mỏng dòn yếu đuối ta phải cậy dựa vào 

Chúa, năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích. 



- Nỗ lực của bản thân : 
* Sống tiết độ, tránh xa những dịp tội như không nghe những điều xấu, không xem phim 

ảnh, sách báo thiếu lành mạnh. 
* Sống kỷ luật, ăn mặc đoan trang, lịch sự. 
* Đọc sách báo lành mạnh, chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc tránh ở không hoặc 

chơi với bạn bè xấu. 
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

1. Gợi tâm tình. 
Để nhận ra ý Chúa và mau mắn thi hành ý Chúa ta phải có tâm hồn trong sạch. Nhưng 

để có tâm hồn trong sạch ta phải có ơn Chúa rất nhiều. Giờ đây chúng ta cùng nhau xin 
Chúa luôn giữ gìn tâm hồn chúng ta luôn trong sạch và xin cho ta yêu mến đức trong sạch, 
biết can đảm tránh xa những gì có hại cho tâm hồn ta. 

2. Lời nguyện. 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh, xin Mẹ luôn giữ tâm hồn chúng con luôn 

trong trắng, luôn tinh khiết như nước trên nguồn để chúng con sẽ được ở bên Chúa 
Giêsu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

* Hát : Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. 
VI. SINH HOẠT : Băng reo 

Quản trò Tất cả 

Phúc cho ai Trong sạch (Hai tay bắt chéo đặt trên ngực). 

Phúc cho ai Bác ái (Hai tay giang rộng). 

Phúc cho ai Thuận hoà (Cầm tay người bên cạnh). 

Vì họ là Con Thiên Chúa (Hai tay giơ cao lên trời). 

 

 

 

VII. BÀI TẬP 
 Tìm từ thích hợp sau đây điền vào chỗ trống : tư tưởng, tục tĩu, trong sạch, sách báo. 
1/ Điều răn thứ 9 dậy ta sống ……………… … từ trong … … … … … … … … 
2/ Để tránh được những tư tưởng xấu và làm chủ giác quan ta nên tránh coi 

……………… …………… dâm ô và những lời nói ……………………… 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA 

  Sống trong sạch là điều Chúa Giêsu không những đề cao mà còn chúc phúc cho những 
ai thực hành điều ấy. Để được vào sổ những người được Chúa chúc phúc, ta phải giữ sự 
trong sạch từ trong lời nói, việc làm và phải tránh xa những sách báo, phim ảnh đồi trụy. 

Tuần này em không xem, không đọc những sách báo, phim ảnh thiếu lành mạnh. 



IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 
Lạy Chúa Giêsu, chung quanh chúng con đầy dẫy những sách báo, phim ảnh không tốt, 

không trong sạch. Xin cho chúng con ý thức về sự trong sạch mà Chúa muốn chúng con 
sống để chúng con có đủ can đảm tránh xa những điều làm hoen ố tâm hồn chúng con. 
Chúng con dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin Chúa hãy ban ơn giúp chúng con. Amen. 

X. PHẦN HỌC SINH 
Câu 1. Điều răn thứ chín dạy ta những gì ? 
    Điều răn thứ chín dạy ta sống trong sạch từ trong tư tưởng, biết chiến đấu chống lại 

những ham muốn hỗn loạn của xác thịt để lòng trí luôn được tự do trong sáng. 
Câu 2. Tại sao cần giữ cho lòng trí ta được trong sáng ? 
    Vì sự trong sáng của tâm hồn giúp ta dễ nhận ra và chu toàn ý Chúa trong mọi sự ở 

đời này cùng được ngắm nhìn Thiên Chúa ở đời sau. 
Câu 3. Để tâm hồn luôn được trong sáng, ta cần phải làm gì? 
    Ta cần phải nhớ : 
   - Một là trông cậy ơn Chúa, năng cầu nguyện, xét mình và xưng tội rước lễ. 
    - Hai là sáng suốt xa lánh dịp tội bằng cách làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng. 
    - Ba là sống có kỷ luật, đoan trang trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác. 
    - Bốn là năng đọc sách báo lành mạnh bổ ích để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những tư 

tưởng thanh cao thánh thiện. 
 

----- o O o ------- 

 
 

BÀI 30: Điều Răn Thứ Mười 
CHẾ NGỰ LÒNG THAM ĐỂ KHAO KHÁT THIÊN CHÚA 

- Lời Chúa : Mt 6, 20-21. 
- Ý chính : Điều răn thứ mười dậy ta chế ngự lòng tham, không ham muốn của cải cách 

quá đáng, không ghen tỵ với người khác nhưng luôn biết hướng về Thiên Chúa. 
- Giáo cụ trực quan : Tranh lòng tham của con người. 



I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con, xin dọi ánh sáng Chúa vào tâm trí 

chúng con hướng dẫn chúng con trong giờ học hôm nay. 
       * Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
II. DẪN VÀO LỜI CHÚA 

Trong sách Các Vua quyển thứ II đoạn 5 kể về đứa tiểu đồng của tiên tri Elisê. Elisê chữa 
cho tướng Na-a-man người xứ Syri khỏi bệnh phong cùi. Naaman tạ lễ Elisêrất hậu nhưng 
Elisê không nhận, còn tên tiểu đồng Ghekhadi thì rất tồi tệ. Đã không làm được gì cho 
Naaman nhưng khi thấy tiền của ông thì lại ham muốn.Ghekhadi đã đuổi theo xe của 
Naaman, mạo danh của tiên tri Elisê, bày đặt chuyện dối gian nói với Naaman : 

- Chủ tôi sai tôi nói với ngài: “Này vừa rồi, có hai người thuộc hàng tiên tri từ vùng núi 
Ephraim đến với tôi, xin ông cho họ một nén bạc và hai bộ xiêm y.” 

- Naaman nói : “Không những một nén mà tôi xin biếu hai nén”, và Naaman nài nỉ bắt 
Ghêkhadi nhận hai nén và hai bộ xiêm y. Ghêkhadi đã nhận hai nén bạc và hắn cất dấu đi. 

- Ghêkhadi ra đi gặp Elisê, tiên tri mới hỏi : “Ghêkhadi ngươi ở đâu đến ?” 
- Nó đáp : "Tôi có đi đâu đâu ! ". 
- Elisê mới nói : "Thần trí ta đã theo dõi ngươi khi ngươi chạy theo xe của người đó, và 

người đó đã xuống xe gặp ngươi, chẳng phải là ngươi đã nhận tiền, lĩnh áo đó ư ? Thế là 
ngươi giầu tiền lắm của rồi. Từ đây ngươi sẽ đem số bạc ấy tậu vườn dầu, vườn nho, chiên 
dê, bò bê cùng tôi trai tớ gái. Nhưng đây là hình phạt của tội ham hố, tham lam. Bệnh hủi của 
Naaman sẽ bám lấy mình ngươi và dòng dõi ngươi mãi. " 

Tên tiểu đống Ghêkhadi đã tham lam của cải, nên đã bị mắc bệnh phong như lời tiên tri 
Elisê nói. 

Vậy, đối với của cải vật chất ta sẽ phải có thái độ như thế nào ? Mời các em cùng đứng 
lên lắng nghe Lời Chúa. 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Mt 6, 20-21. 
    Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 
Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ 

trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 

Đó là Lời Chúa 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 
   1. Dẫn giải Lời Chúa. 
- Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe trích trong Phúc Âm nào?(Phúc âm theo thánh 

Matthêu ). 
- Thánh Matthêu nói với chúng ta điều gì? (Đừng trích trữ kho tàng ở dưới đất nhưng 

hãy tích trữ kho tàng ở trên trời). 
- Tại sao đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất? (Vì mối nọt sẽ làm hư, kẻ trộm sẽ đục khoét). 
- Kho tàng ở trên trời có bị mối mọt đục không ? (Không). 
- Kho tàng ở dưới đất là những của cải vất chất ở đời này sẽ mục nát chóng qua. Kho 

tàng trên trời là hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. 



Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm điều này trong phần bài học dưới đây. 
2. Giải thích câu hỏi thưa. 

Câu 1. Điều răn thứ 10 dậy ta điều gì? 
-Khi đói ta thèm gì? (Cơm ăn). 
-Khi nóng ta muốn có cái gì? (Cái quạt). 
-Khi bạn ta được điểm mười ta có mong muốn được như thế không? (Có). 
Đó là những ham muốn tự nhiên của con người, tự nó là tốt. Nhưng chúng ta thường 

không biết làm chủ nó, để nó lấn lướt điều khiển mình. 
Vậy điều răn thứ mười dạy ta phải biết chế ngự lòng tham, chớ ham muốn của cải vật 

chất một cách quá đáng và không được ghen tỵ với người khác khi họ hơn mình. 
Câu 2. Sự tham lam làm hại ta thế nào? 
- Các em đã bao giờ dự trực tiếp hay xem trên TV một vụ xử án chưa? Các em có xem 

vụ xử án Trương Văn Cam và đồng bọn của ông ta vào năm 2003 không ? 
-Trương Văn Cam và đồng bọn bị xử án vì sao?  
Tham nhũng, hối lộ, tham lam tiền bạc. Chính vì tham lam của cải nên Trương Văn Cam 

và đồng bọn đã sa vào tội ác, bị pháp luật xét xử lãnh án phạt tù. 
Thiên Chúa ban cho con người khối óc thông minh để suy nghĩ, chọn lựa điều hay lẽ 

phải. Nếu ta để lòng tham điều khiển thì lòng trí ta trở nên mù tối, rối loạn, không còn 
sáng suốt phân biệt phải trái, dễ dàng sa ngã phạm tội. 

Câu 3. Để chống lại tính ghen tỵ ta phải làm những gì? 
- Bạn Tèo chăm chỉ học tập nên đạt học sinh xuất sắc, em thấy bạn hơn mình liền đặt 

điều nói xấu. Vậy em là người thế nào? (Hay ghen tỵ). 
Như vậy, tính ghen tỵ làm cho tâm hồn ta trở nên xấu xa tìm cách hại người khác. Muốn 

thắng tính ghen tỵ ta cần sống nhân hậu, khiêm nhường và phó thác vào sự quan phòng 
của Thiên Chúa. Ta hãy thực hành những điều Thánh Phaolô dậy: “Vui với người vui, khóc 
với người khóc… Hãy sống hòa thuận với hết mọi người” (x. Rm 12, 14- 18). 

Câu 4. Muốn giữ lòng khỏi những ham mê của cải quá đáng ta cần làm những gì? 
-Của cải do Thiên Chúa ban, ngoài việc ta sử dụng cho mình, còn dùng để làm gì nữa?  
Để chia sẽ giúp đỡ và sống liên đới với mọi người chứ không được tích lũy cho riêng 

mình. 
  Vậy để chế ngự lòng tham ta phải tập sống khó nghèo bằng cách : 
- Tập sống khó nghèo từ bỏ, không tiêu xài hoang phí. 
- Tập hy sinh từ bỏ: chia sẻ những gì mình có cho người nghèo khổ. Vui lòng đón nhận 

một chút thiếu thốn. 
- Tập quan tâm tới những người sống bên cạnh mình: Biết đặt mình vào hoàn cảnh của 

họ, chia vui sẻ buồn với họ. 
- Hướng lòng tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi việc. 
 



 
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ 

1. Gợi tâm tình 
Của cải là phương tiện Thiên Chúa ban để ta sử dụng và chia sẻ với mọi người. Nhưng 

lòng ham muốn vật chất dễ làm cho ta chạy theo tiền bạc, tìm đủ mọi phương thế để kiếm 
cho được nhiều tiền. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho tất cả mọi người biết 
sống tinh thần nghèo khó, biết chia sẻ giúp đỡ những người cần chúng ta giúp đỡ. 

2. Lời nguyện 
 Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc sống ở trần gian, Chúa đã sống khó nghèo để nêu gương cho 

chúng con. Xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó, biết chế ngự lòng ham muốn 
của cải vật chất, để chúng con dễ dàng đến với Chúa và quảng đại bác ái với người khác 
hơn. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, hiệp nhất 
với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

VI. SINH HOẠT : Băng reo 

Quản trò Tất cả 

Tiền của Thiên Chúa ban (hai tay vo tròn). 

Hãy chia sẻ với mọi người (hai tay giang rộng). 

Đừng nô lệ của cải (tay phải đấm về phía trước). 

Hãy làm tôi Thiên Chúa (chắp tay cúi đầu). 
 

 

 

 

VII. BÀI TẬP: Điền từ đúng hoặc sai vào ô trống. 
1/ Buôn bán đồ nhà nước cấm rất có lời, nên tôi quyết làm việc này để kiếm tiền. 
2/ Người bên cạnh làm ăn phát đạt, mỗi ngày thêm giầu có tôi thầm mong cho họ gặp 

những rủi ro…………………….. 
3/ Bạn em học rất giỏi, được thầy cô yêu quý, em rất mến bạn đó, em quyết noi gương 

bạn chăm chỉ học hành………… 
VIII. SỐNG LỜI CHÚA  

Tuần này em quyết tâm không ghen tỵ với anh chị em trong gia đình và bạn bè. 
IX.CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dậy chúng con đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất, nhưng hãy tích 
trữ kho tàng ở trên trời. Xin cho chúng con biết khắc ghi Lời Chúa trong tâm hồn và nhất 
là sống những điều chúng con đã học hỏi. Chúng con dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin 
Chúa hãy giúp chúng con để chúng con làm tốt điều quyết tâm. Amen. 

       * Đọc kinh: Sáng danh. 
X. PHẦN HỌC SINH 



Câu 1. Điều răn thứ chín dạy ta những gì ? 
    Điều răn thứ chín dạy ta sống trong sạch từ trong tư tưởng, biết chiến đấu chống lại 

những ham muốn hỗn loạn của xác thịt để lòng trí luôn được tự do trong sáng. 
Câu 2. Tại sao cần giữ cho lòng trí ta được trong sáng ? 
    Vì sự trong sáng của tâm hồn giúp ta dễ nhận ra và chu toàn ý Chúa trong mọi sự ở 

đời này cùng được ngắm nhìn Thiên Chúa ở đời sau. 
Câu 3. Để tâm hồn luôn được trong sáng, ta cần phải làm gì ? 
   Ta cần phải nhớ : 
 - Một là trông cậy ơn Chúa, năng cầu nguyện, xét mình và xưng tội rước lễ. 
  - Hai là sáng suốt xa lánh dịp tội bằng cách làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng. 
    Ba là sống có kỷ luật, đoan trang trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác. 
  - Bốn là năng đọc sách báo lành mạnh bổ ích để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những tư 

tưởng thanh cao thánh thiện. 
 

----- o O o ------- 

 
  
 
 
 

 

PHẦN SƯ PHẠM GIÁO LÝ  
Tài liệu Sư phạm Giáo Lý 

do ban giáo lý giáo phận sưu tầm và biên soạn (2006) 

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LỜI NGỎ 

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” 
 (Th. Giêrônimô). 

Giáo lý chính là trình bày Lời Thiên Chúa một cách cụ thể, sống động… mà Chúa Kitô là trung 
tâm của Kinh Thánh. Chính vì đáp ứng nhu cầu học giáo lý của giáo phận trong năm sống Lời 
Chúa này, và những năm tiếp theo. Ban giáo lý giáo phận đã soạn thảo tài liệu Sư Phạm Giáo Lý 
dùng cho việc đào tạo giáo lý viên trong một tháng. 

Tập tài liệu này không có tham vọng trình bày tất cả mọi điều trong khoa sư phạm giáo lý, mà 
chỉ nêu lên những điều căn bản, thiết thực nhất cho chương trình huấn luyện ngắn hạn, với mong 
muốn giúp cho những người huấn luyện và các giáo lý viên có cơ sở để tự học, tự nghiên cứu và 
rèn luyện một cách hiệu quả nhất. 

Tài liệu này chia làm ba phần: 
Phần I: Những nguyên tắc căn bản 

Phần II: Phương pháp sư phạm 
Phần III: Phụ lục 

Xin chân thành cám ơn cá nhân, tập thể tác giả mà chúng tôi đã sử dụng trong tập tài liệu này. 
Rất mong được sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người có tâm huyết với việc huấn giáo, để 
tài liệu này ngày càng được phong phú và hoàn thiện hơn. 

 

Ban Giáo lý giáo phận 
 

 
 



 
PHẦN I 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN 
BÀI 1: THẾ NÀO LÀ GIÁO LÝ 

I. Định nghĩa giáo lý 
Giáo lý là trình bày lời Thiên Chúa một cách đơn giản, cụ thể, sống động để giúp con 

người đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài, có kinh nghiệm về Ngài, tin yêu 
Ngài và làm chứng cho niềm tin đó. 

Xét về nội dung, giáo lý trình bày Tin mừng theo nhu cầu và khả năng tâm lý của người 
nghe, dùng hình ảnh và ngôn ngữ cụ thể, hướng về đời sống và theo phương pháp qui nạp. 

II. Giáo lý với các môn học khác 
1. Giống nhau 
Tất cả những gì các môn học khác đòi hỏi nơi người thầy như thế nào thì cũng đòi hỏi 

nơi người giáo lý viên như vậy. Cụ thể: 
- Yêu nghề, yêu trẻ, 
- Có kiến thức chuyên môn, 
- Biết trình bày sống động, 
- Biết dấn thân, 
- Biết tìm ra những sinh hoạt cụ thể, 
- Biết liên hệ thực tế. 

2. Khác nhau 
Khi dạy giáo lý, người Thầy đích thực là Đức Kitô. 
- Chính Chúa dạy giáo lý viên và các học viên. 
- Chúng ta chỉ là người loan báo Tin mừng của Chúa. 
- Giáo lý viên chỉ là người chuẩn bị cho người nghe đón nhận Tin mừng để sống. 
- Cần hiểu và sống Tin mừng. 
- Phải loan báo Tin mừng bằng ngôn ngữ của thời đại. 
- Chuẩn bị tâm hồn người nghe với tất cả những phương pháp mới nhất của khoa tâm 

lý sư phạm. 
III. Nguồn mạch của giáo lý 
Giáo lý trình bày lời Thiên Chúa, nhưng phải tìm Lời Thiên Chúa ở đâu? Lời Thiên Chúa 

được chứa đựng trong 4 nguồn mạch đức tin: 
- Thánh Kinh: Cựu ước (46 cuốn) và Tân ước (27 cuốn). 
- Thánh Truyền: một phần Mạc khải được lưu lại dưới hình thức truyền khẩu và trong 

các giáo huấn của các giáo phụ. 
- Phụng vụ: những gì Giáo hội sống trong phụng vụ thì cũng thuộc lãnh vực đức tin. 



- Đời sống của Giáo hội: Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, của các Công đồng, của các 
Giám mục đoàn, lòng tin của toàn thể dân Chúa cũng là một phần trong kho tàng đức tin 
của Giáo hội. 

Đó là những kho tàng chứa đựng Lời Thiên Chúa và là nguồn mạch của đức tin, giáo lý 
tổng hợp, tóm lược và trình bày nội dung đó. 

Như vậy, giáo lý là trung gian giữa Lời Thiên Chúa và người nghe. Một mặt, giáo lý bắt 
nguồn từ Lời Thiên Chúa và đem Lời Thiên Chúa đến cho người nghe. Mặt khác, qua trung 
gian của giáo lý người tín hữu tìm đến với Lời Thiên Chúa là nguồn chân lý và sức sống. 

Vì là trung gian giữa Lời Thiên Chúa và con người, nên giáo lý sánh với Lời Thiên Chúa 
chỉ có giá trị tương đối. Lời Thiên Chúa có tính chất tuyệt đối, còn giáo lý chỉ là trình bày 
Lời Thiên Chúa, do đó có thể và cần thay đổi, cải tiến. Giáo lý cần được canh tân không 
ngừng, để Lời Thiên Chúa được diễn đạt đúng hơn, rõ hơn, sống động và hợp thời hơn. 
 

Bài 2: GIÁO LÝ VIÊN LÀ AI ? 
I. Giáo lý viên 
Giáo lý viên là người tín hữu, được Hội thánh trao cho sứ mệnh giúp những người chưa 

nhận biết Chúa Kitô và các tín hữu, được nhận biết, yêu mến và đi theo Chúa Kitô. 
Trong việc dạy giáo lý, chỉ một mình Chúa Kitô là người giảng dạy. Những người khác 

có làm việc giảng dạy cũng chỉ là những phát ngôn viên của Ngài, để Ngài dùng miệng họ 
mà giảng dạy. Mối bận tâm thường xuyên của người giáo lý viên phải là thông truyền giáo 
lý và đời sống của Đức Kitô, qua việc giảng dạy và thái độ của mình (x. DGL 6). 

II. Giáo lý viên là người như thế nào? 
Từ cái nhìn của Thánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm đã nêu ở trên, ta có thể nói: 
1. Giáo lý viên là người yêu mến và gắn bó với Đức Kitô đến độ muốn nói cho người 

khác biết và yêu mến Chúa Kitô như hoặc hơn mình. Không có tình yêu này, không thể là 
giáo lý viên được (x. 1 Ga 4,10-21). 

2. Giáo lý viên là người đón nhận Lời Chúa, vì không biết Lời Chúa thì không thể biết 
Đức Kitô. Nói cách khác, vì yêu mến Đức Kitô, giáo lý viên muốn biết Ngài, và vì muốn 
biết Ngài, nên chuyên cần học hỏi Lời Chúa (x.1 Ga 1,1-3). 

3. Giáo lý viên là người yêu mến Giáo hội, vì nhiệt thành truyền giáo, vì Giáo hội là cộng 
đoàn được triệu tập bởi Lời Chúa, chuyên cần lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa; là cộng 
đoàn biết mình được Chúa yêu và yêu Chúa đến độ sẵn sàng chia sẻ sứ mạng của Người 
là Nước trời: thế giới của công bằng và yêu thương, hoan lạc và bình an (x. Mt 28,19-20; 
1 Tm 2,3-4). 

4. Giáo lý viên là người sống cho con người, vì con người được Chúa yêu thương đến 
nỗi chịu chết để họ được sống và sống dồi dào, và vì con người là con đường của Giáo hội 
(x. 1 Cr 19,23). 

5. Giáo lý viên là người có tinh thần của Đức Maria, người đón nhận và trao ban Lời 
Chúa. Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời qua tiếng "xin vâng" của lòng mến và sự tuân 
phục. 

Trên đây là một số phác hoạ về con người giáo lý viên, bên cạnh đó người giáo lý viên 
cần nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng việc: 



- Tham dự thánh lễ hằng ngày nếu được, để nuôi mình bằng "Bánh Hằng Sống" (x. Ga 
6,34), để làm nên "một thân mình duy nhất với các anh em" (x.1 Cr 10,17) và dâng chính 
mình lên Đức Chúa Cha cùng lúc với Mình và Máu Đức Kitô. 

- Suy niệm hằng ngày, đặc biệt là suy niệm Lời Chúa trong một thái độ chiêm ngắm và 
đích thân đáp trả điều mình lĩnh hội. Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả đối với giáo dân, việc 
suy niệm đều đặn cũng như việc đọc Kinh Thánh hằng ngày giúp chỉnh đốn đời sống và 
bảo đảm một sự tăng trưởng hài hòa về đời sống tâm linh. 

- Cầu nguyện riêng để nuôi dưỡng sự hiệp thông với Thiên Chúa, giữa những công việc 
bề bộn hằng ngày, cách riêng cần chú ý tới việc sùng kính Đức Maria. 

- Thường xuyên lãnh nhận bí tích Hoà giải để thanh luyện tâm hồn và gia tăng nghị lực 
cho tâm hồn. 

- Tham dự các buổi tĩnh tâm để giúp chính mình và cộng đoàn có được một đà tiến mới. 
Chỉ khi nào biết nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc cầu nguyện thường xuyên và 

chân thành, người giáo lý viên mới có thể đạt tới mức độ trưởng thành tâm linh mà vai trò 
của họ đòi phải có. 

III. Sứ mệnh của người giáo lý viên 
1. Giáo lý viên thi hành sứ mệnh chính thức trong Giáo hội 
Công việc được uỷ thác cho giáo lý viên bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra là 

một công cuộc cơ bản, thiết yếu để xây dựng và mở rộng nước Thiên Chúa. Những việc 
quan trọng thường được chuẩn bị một cách âm thầm, giáo lý viên phải tin vào sứ mệnh của 
mình. 

2. Đây là sứ mệnh có tính chất siêu nhiên 
- Siêu nhiên tự nguồn gốc: là chính sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu, Chúa 

Giêsu lại trao cho Giáo hội, và Giáo hội đã ủy thác lại cho giáo lý viên qua Giám mục và 
Cha xứ (Ga 20,21). 

- Siêu nhiên trong chủ đích: sứ mệnh này nhằm sinh Chúa Kitô và làm cho Ngài lớn lên 
trong các tâm hồn. Đó chính là sứ mệnh làm mẹ trong đời sống siêu nhiên của Giáo hội 
mà giáo lý viên được tham dự. 

IV. Giáo lý viên cần có những gì? 
1. Nhân cách trưởng thành 
Giáo lý viên có nhân cách trưởng thành là người biết sống với tha nhân. 
- Chỉ khi nào một người biết xác định cách khách quan con người của mình và đi vào 

tương quan với tha nhân, tôn trọng và chấp nhận cách tích cực sự khác biệt, lúc đó mới 
thực sự là trưởng thành để sống với người khác. 

- Một người quân bình và trưởng thành, họ sẽ đi vào mọi tương quan nhân vị và dấn thân 
vào cuộc sống xã hội với thái độ tích cực và xây dựng, cởi mở và đối thoại, liên đới và hợp 
tác, mở ra khả năng sống một đời sống công bình đích thực. 

2. Đức tin trưởng thành 
Giáo lý viên có đức tin trưởng thành là người biết sống với Chúa. 



- Trong hành vi đức tin, Thiên Chúa là người khởi xướng và con người đáp trả. Đức tin 
là cuộc gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa yêu thương mạc khải và con người đón nhận với 
tất cả tình yêu và tự do. 

- Thiên Chúa chúng ta tôn thờ không phải là một ý niệm trừu tượng hay một sức mạnh 
mù quáng, nhưng là Đấng ngỏ lời. Người mời gọi ta hiệp thông với Người trong sự sống. 

- Từ trong cuộc sống, ta hiểu Thiên Chúa muốn đến ở với và chia sẻ tất cả tình thương 
của Người, muốn đưa con người trở thành bạn hữu của Ngài. 

Người kitô hữu trưởng thành là người biết tự mình sống theo chân lý và bác ái mà Chúa 
Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trong lòng. Người ấy có một đức tin sáng suốt, đức cậy 
vững vàng và đức mến nồng nàn. 

- Một đức tin sáng suốt: nhờ học hỏi đến nơi đến chốn những điều Chúa Kitô và Giáo 
hội dạy, nên họ không rơi vào tình trạng mê tín, dị đoan hay cuồng tín. 

- Một đức cậy vững vàng: người tín hữu trưởng thành cương quyết sống như Đức Kitô 
dạy, không nao núng ngỡ ngàng trước những khó khăn thử thách. 

- Một đức mến nồng nàn (1 Cr 13,4-7): người tín hữu trưởng thành luôn luôn sống vì yêu 
mến Chúa và anh em, sẵn sàng chịu mọi hy sinh thiệt thòi để phục vụ anh em, nhất là phục 
vụ những người kém may mắn, bất hạnh hơn mình trong xã hội. Vì đức mến tha thứ tất cả, 
tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. 

- Chia sẻ và lãnh nhận trách nhiệm trong Giáo hội và xã hội: chính đức tin đòi hỏi người 
tín hữu tích cực dấn thân xây dựng Giáo hội và xã hội. Một đức tin trưởng thành có liên 
hệ mật thiết tới sứ vụ được trao phó cho người tín hữu trong Giáo hội và trong trần gian. 

Tóm lại, người giáo lý viên là người trưởng thành về nhân bản và đức tin. 
a) Nhân bản: tâm lý và xã hội 
- Về tâm lý 
+ Trí dục: phải có một trình độ văn hóa tối thiểu. 
+ Tâm hồn, tình cảm: phải đủ tư cách, đức tính để có thể được gọi là một người chín chắn 

và đứng đắn. 
+ Hiền lành: giáo lý viên là người rao giảng Lời Chúa, nên cần phải mặc lấy sự hiền lành 

và khiêm hạ của Đức Kitô để dễ cảm thông và tha thứ. 
+ Quảng đại phục vụ và hy sinh, như thánh Gioan Boscô nói: "Nếu vì lợi ích của các linh 

hồn, tôi sẵn sàng hy sinh đến liều lĩnh". 
 
- Về xã hội 
+ Tương quan xã hội: Cần có mối tương quan xã hội rõ ràng với nghề nghiệp ổn định 

hoặc chuẩn bị bước vào nghề. 
+ Khả năng giao tế: biết diễn tả một cách tự nhiên thoải mái rõ ràng qua lời nói, cử chỉ…, 

biết ứng xử đúng cách, lịch sự và vui vẻ vơí mọi người. 
b) Đức tin 
- Hiểu biết: phải có một cái nhìn toàn diện, đầy đủ, mạch lạc và sống động về đức tin 

Kitô giáo. 



- Sống đạo đức: những hiểu biết về đức tin trên phải thực sự phản ánh trong đời sống bản 
thân: sống điều tôi hiểu, hiểu điều tôi sống. 

V. Chuẩn bị về giáo lý và sư phạm giáo lý 
- Giáo lý viên nên có kiến thức về Thánh Kinh, Thần học, Phụng vụ, Bí tích, Luân lý, 

Giáo hội… 
- Giáo lý viên nên có kiến thức về tâm lý và sư phạm, biết mình dạy ai? Dạy cái gì? Dạy 

như thế nào? 
 
 

BÀI 3: CHỦ ĐÍCH CỦA GIÁO LÝ 
Trong Tông huấn “Dạy Giáo lý”, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Mục đích 

tối hậu của khoa dạy Giáo lý là làm cho con người không những tiếp xúc nhưng còn thông 
hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô: chỉ một mình Người có thể đưa ta đến tình yêu của 
Chúa Cha trong Thần Khí và làm cho ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi 
Chí Thánh” (số 5). 

I. Giáo dục đức tin 
Giáo Lý nhằm chủ đích tối hậu là giáo dục con người hoàn thiện về mặt đức tin. Muốn 

đạt tới chủ đích đó cần vận dụng và khai thác hết mọi cơ năng chủ yếu: trí tuệ, tình cảm, ý 
chí hoạt động. Công cuộc giáo dục đức tin có nhiều mức độ: 

1. Truyền thông kiến thức tôn giáo 
Học, hiểu và nhớ giáo lý rất cần thiết cho việc sống đạo. Thật vậy, đời sống tôn giáo của 

mỗi người tuỳ thuộc vào khả năng và nhận thức của họ. 
Tuy nhiên, việc đào tạo đức tin không thể dừng lại ở nhận thức này, giáo lý không phải 

chỉ là một môn học nhằm đào tạo trí tuệ, truyền thông kiến thức, đưa tới một nhận thức lý 
thuyết không liên quan tới đời sống. Thực ra, nhận thức mới chỉ là bước đầu. Công cuộc 
giáo dục đức tin còn cần tiến xa hơn nữa. 

2. Biến cải bản thân (luân lý) 
Nếu chỉ có nhận thức không thôi thì chưa đủ, mà học thì phải đi đôi với hành. Nên nhận 

thức mới thì phải đưa tới thái độ mới. 
Giáo lý Kitô giáo không phải chỉ là một mớ lý thuyết, học để biết; nhưng còn tạo nên nơi 

mỗi tín hữu một nếp sống mới. 
3. Đưa vào đời sống mới của Chúa Giêsu 
Thay đổi thái độ bên ngoài chưa đủ. Kitô giáo cũng không phải là một thứ luân lý tự 

nhiên dạy ăn ngay ở lành, nhưng là tạo điều kiện cho con người được hiệp thông cùng 
Thiên Chúa. 

Giáo lý phải đưa con người vào thế giới của ân sủng, kết hợp với Chúa Kitô, sống trong 
Ngài, bởi Ngài mỗi ngày một thâm sâu hơn. 

II. Chiều kích thiết yếu của đức tin Kitô giáo 
Đức tin của người tín hữu ngày nay phải hội đủ những điều kiện sau đây: 
1. Đức tin có nội dung vững chắc 



Đức tin Kitô giáo không phải chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, hoặc một thái độ dị đoan 
hay cuồng tín. Đức tin đó phải có nội dung phong phú dựa trên Mạc khải của Thiên Chúa, 
đặc biệt là trên con người và giáo huấn của Chúa Kitô. 

Nội dung của đức tin chính là mầu nhiệm, ý định và chân lý của Thiên Chúa. Tin là chấp 
nhận và đi theo đường lối đó. 

Đức tin của tín hữu phải vững chắc và sáng suốt theo gương mẫu của Thánh Phaolô “Tôi 
biết tôi tin vào ai?” (2Tm 1,12). 

2. Đức tin dấn thân 
Biết chân lý phải đưa tới sống chân lý. Dấn thân là biến chân lý thành sống đạo, và để 

cho chân lý biến đổi bản thân mình. 
Kitô giáo không phải là một lý thuyết, nhưng là hiệp thông vào đời sống thần linh của 

chính Thiên Chúa. Tin không phải chỉ là chấp nhận bằng lý trí, nhưng còn là chấp nhận 
mọi hậu quả mà chân lý đòi hỏi trong đời sống, như Abraham đã bỏ tất cả để đi theo Thiên 
Chúa và hoàn toàn phó thác đời sống trong tay Ngài. 

3. Đức tin cộng đồng 
Mỗi tín hữu là một thành viên của dân Thiên Chúa. Đức tin không phải là việc riêng rẽ 

của từng cá nhân đối với Thiên Chúa, nhưng có tính cách cộng đồng. Người tín hữu lãnh 
nhận đức tin từ một cộng đồng, tham dự và lớn lên trong đức tin của một cộng đồng. Cộng 
đồng đó là Giáo hội. Vì thế trong Giáo hội, mỗi người phải liên đới và chịu trách nhiệm về 
đức tin của mọi anh em khác. 

4. Đức tin phục vụ 
Sự liên đới trong đức tin tạo nên nơi tín hữu một trách nhiệm đối với anh em mình, trong 

cũng như ngoài Giáo hội. Do đó, người tín hữu phải bày tỏ đức tin, làm chứng cho Thiên 
Chúa trong mọi hoàn cảnh, như “ánh sáng trần gian” và “men trong bột”. Như vậy là sống 
ơn Thêm sức và thi hành sứ vụ tiên tri giữa đời. 

Tuy nhiên, nhiệt tâm phải hoà nhịp với lòng khiêm tốn, cởi mở và tôn trọng tự do mỗi 
người. 

III. Kiểm điểm thực hành 
Một khi đã xác định chủ đích của giáo lý, chúng ta dễ phát hiện những sai lầm hoặc 

khiếm khuyết cần cải tiến trong lãnh vực giáo lý. 
1. Giáo lý từ chương 
Giáo lý từ chương là chỉ học thuộc lòng cách máy móc một số công thức trừu tượng 

mượn trong thần học. Nó có thể tạo nên một ấn tượng an toàn nào đó về mặt tôn giáo, 
nhưng chính ấn tượng giả tạo này gây trở ngại cho công cuộc giáo dục đức tin. Giáo lý từ 
chương ngưng lại ở mức độ thứ nhất (nhận thức). 

2. Khuynh hướng vụ luân lý 
Vụ luân lý là ngưng lại một số quy luật, cấm đoán, hình thức bên ngoài của tôn giáo mà 

không dẫn sâu vào mầu nhiệm Kitô giáo. Mầu nhiệm này là nền tảng của luân lý. 
Luân lý không thể thay thế được giáo lý. Luân lý cần thiết nhưng phải phát xuất từ giáo 

lý và đặt nền tảng trên giáo lý mới vững chắc. Luân lý là hệ luận của giáo lý. 
3. Giáo lý cấp tốc 



Vì nhằm giáo dục đức tin, nên giáo lý là một công cuộc dài hạn. Học thuộc lòng dăm ba 
câu kinh bổn có thể là xong trong vòng vài ba tuần, nhưng thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô 
để biến đổi đời sống phải có thời gian, và phải kéo dài suốt đời. Hơn nữa, giáo lý không 
chỉ nhằm mục đích duy nhất là chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích, nhưng còn là một công cuộc 
giáo dục đức tin thường xuyên và liên tục kéo dài suốt đời người kitô hữu. 

IV. Những mục tiêu cụ thể 
1. Một giáo lý vui tươi 
Trình bày sự điệp của Chúa Kitô như một Tin mừng giải thoát làm hứng khởi lòng người, 

vì đáp ứng những ước vọng sâu xa, thầm kín, chân chính nhất. Trong viễn tượng ấy, mỗi 
giáo lý viên phải là một chứng nhân của niềm vui và của Tin mừng. 

2. Một giáo lý đào tạo những kitô hữu trưởng thành 
Nó tạo nên một cái nhìn đức tin sáng suốt và sâu sắc, đủ khả năng thích ứng để đứng 

vững trong mọi hoàn cảnh.  
3. Một giáo lý đào tạo những kitô hữu quân bình và toàn diện 
Nó giúp tín hữu biết nhận định các giá trị, biết đón nhận mọi giá trị nhân bản chân chính 

và quy hướng chúng về Thiên Chúa. 
4. Một giáo lý đào tạo những kitô hữu sẵn sàng phục vụ 
Để giúp kitô hữu sẵn sàng phục vụ trong gia đình, trong Giáo hội, trong xã hội. Sống ơn 

Thêm sức qua lòng trung tín với tác động của Thánh Thần. 
Tóm lại, nếu tạo được một nền giáo lý thích hợp như trên, chắc chắn đời sống tôn giáo 

của các cộng đoàn kitô hữu sẽ thay đổi mau chóng. 
 

Bài 4: GIÁO LÝ VỚI THÁNH KINH 
I. Thánh Kinh là nội dung giáo lý 
Giáo lý trình bày Lời Thiên Chúa, Lời Thiên Chúa chính là nội dung của giáo lý. Lời này 

được ghi lại trong Thánh Kinh. Do đó, Thánh Kinh là nguồn chủ yếu của giáo lý. Giáo lý 
càng gần Thánh Kinh bao nhiêu càng phong phú và vững chắc bấy nhiêu. 

Trong Thánh Kinh, chẳng những ghi lại lời giáo huấn của Thiên Chúa, nhưng còn ghi cả 
những việc Chúa làm, những kỳ công Ngài đã thực hiện, những việc này cũng bộc lộ ý 
định của Thiên Chúa. Do đó, Thánh Kinh là Lời Chúa và cũng là nguồn mạch của giáo lý. 

Thánh Kinh không phải là một cuốn luận thuyết có hệ thống, nhưng là một bộ sách đa 
đạng, lần lượt thuật lại một cách cụ thể sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử của một 
dân tộc đã được tuyển lựa để thực hiện ơn cứu độ cho trần thế. Tất cả những biến cố do 
Thiên Chúa can thiệp tạo nên một lịch sử. Lịch sử này lại nhằm thực hiện ơn Cứu độ, vì 
thế gọi là lịch sử cứu độ. 

Nội dung của Thánh Kinh là lịch sử cứu độ. Đó cũng là nội dung của giáo lý. Giáo lý, 
qua diễn tiễn của lịch sử cứu độ, phải trình bày ý định và chương trình cứu độ của Thiên 
Chúa. Xưa kia, các giáo phụ đã theo cách trình bày này và nay giáo lý canh tân cũng trở 
lại với đường lối ấy. 

Trong lịch sử cứu độ, Chúa Kitô là trung tâm. Ngài là Đấng Cứu Thế. Qua việc nhập thể, 
sự chết và sự sống lại, Ngài đã thực hiện ý định cứu độ và mọi lời hứa của Thiên Chúa. 



Tất cả những gì đã đến trước Chúa Kitô đều chuẩn bị và hướng về Ngài. Tất cả những gì 
đến sau Chúa Kitô đều nối dài sự hiện diện và hoạt động cứu độ của Ngài trong lịch sử. 

Lịch sử cứu độ là nội dung của giáo lý. Mầu nhiệm Chúa Kitô lại là trung tâm của lịch 
sử cứu độ. Do đó, giáo lý phải hướng về đối tượng chủ yếu là mầu nhiệm Chúa Kitô. 

II. Thánh Kinh và ngôn ngữ giáo lý 
- Thánh Kinh không lý luận một cách trừu tượng, không trình bày có hệ thống và không 

dùng những ý niệm chuyên môn của triết học. 
Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa nói với con người bằng chính ngôn 

ngữ của con người. Thiên Chúa đã tự mạc khải qua lối suy nghĩ và diễn đạt uyển chuyển, 
bóng bẩy, cụ thể giầu hình ảnh và phảng phất mầu sắc thi ca của dân Sê-mít. 

Ngôn ngữ của Thánh Kinh dùng hình ảnh để cụ thể hoá các ý niệm và chất liệu gần với 
đời sống, có khả năng gợi ý cao và dễ lay động tâm hồn. 

- Vì thế, chẳng những giáo lý phải thấm nhuần Thánh Kinh về nội dung nhưng còn phải 
gần gũi Thánh Kinh về ngôn ngữ. Giáo lý cần: 

• Dùng từ ngữ, hình ảnh của Thánh Kinh để diễn tả ý tưởng. 
• Dùng lối thuật truyện của Thánh Kinh để trình bày mầu nhiệm Kitô giáo. 
• Lấy các biến cố trong Thánh Kinh để phác hoạ diễn tiến của lịch sử cứu độ. 
• Lấy các nhân vật trong Thánh Kinh để mô tả thái độ tôn giáo của con người đối với 

Thiên Chúa. 
Ví dụ: Abraham biểu hiện cho lòng tin 
• Lấy chính Lời Thánh Kinh làm những câu đúc kết để học thuộc lòng thay vì mượn 

những công thức trừu tượng của thần học. 
 

BÀI 5: GIÁO LÝ VỚI PHỤNG VỤ 
I. Phụng vụ là nguồn mạch của giáo lý 
Không phải Lời Thiên Chúa chỉ được ghi chép trong Thánh Kinh. Một phần được lưu 

giữ lại dưới hình thức truyền khẩu. Lời Thiên Chúa còn được Giáo hội đón nhận và diễn 
tả trong chính đời sống của mình, nhất là trong Phụng vụ. Như trên đã nói: điều gì Giáo 
hội đã sống thật trong lời cầu khẩn của mình, thì điều đó cũng thuộc về lãnh vực đức tin. 
Thực ra, các bản văn và kinh nguyện rất phong phú về mặt giáo thuyết. Giáo lý có thể trích 
những lời đó làm câu học thuộc lòng cùng với những lời trích từ Thánh Kinh. 

II. Phụng vụ là chủ đích của giáo lý 
Mầu nhiệm Kitô giáo được loan truyền trong giáo lý và được cử hành trong phụng vụ. 

Do đó, giáo lý và phụng vụ liên quan mật thiết với nhau. Muốn cử hành mầu nhiệm có ý 
thức, cần tìm hiểu ý nghĩa mầu nhiệm được cử hành. Đó là phần vụ của giáo lý. 

Giáo lý chuẩn bị phụng vụ hai cách: 
- Trước khi cử hành phụng vụ, giáo lý trình bày ý nghĩa mầu nhiệm sẽ cử hành, các phần 

của nghi thức, cách thức cử hành, ý nghĩa các lời đọc và các cử chỉ. 
- Trong lúc cử hành, chính chủ tế hoặc hướng dẫn viên phụng vụ cũng có thể giải thích 

nghi thức đang cử hành. Nếu giải thích một cách vắn tắt và cụ thể thì kết quả sẽ tốt hơn. 



Chẳng những giáo lý chuẩn bị phụng vụ, nhưng còn hướng về phụng vụ như hướng về 
chủ đích của mình. 

Giáo lý gợi lên lòng tin cậy mến, lòng tin cậy mến chỉ đạt tới chiều sâu đích thực khi mầu 
nhiệm được cử hành trong phụng vụ. 

Giáo lý giúp tín hữu cầu nguyện chân thành theo tinh thần và trong khuôn khổ phụng vụ. 
Giáo lý tạo điều kiện cho tín hữu tham dự ý thức và tích cực vào sinh hoạt phụng vụ. 
III. Phụng vụ bổ túc giáo lý 
Giáo lý chuẩn bị và hướng về phụng vụ, nhưng ngược lại, chính phụng vụ cũng giúp ích 

cho giáo lý. Phụng vụ làm cho giáo lý thành cụ thể, sống động biến sự hiểu biết bằng trí 
tuệ thành cảm nghiệm bằng tâm hồn. Do đó, phụng vụ có giá trị sư phạm rất lớn trong lãnh 
vực giáo lý. 

Chính vì mối tương quan mật thiết hai chiều giữa giáo lý và phụng vụ mà các sách giáo 
lý mới ngày nay, nhất là cho trẻ em, thường trình bày nội dung giáo lý theo diễn tiến của 
năm phụng vụ, hoặc phối hợp năm phụng vụ với lịch sử cứu độ. 
 

Bài 6: GIÁO LÝ VỚI CÁC NỀN VĂN HOÁ 
I. Tin mừng và văn hoá 
Tin mừng được loan truyền cho con người. Nhưng đời sống con người gắn liền vào môi 

trường sống, thiên nhiên cũng như văn hoá. Vì thế, khi truyền giảng chân lý đức tin, Giáo 
hội không thể không chú trọng vào các nền văn hoá. 

II. Giáo hội với các nền văn hoá 
1. Giáo hội đến với mọi nền văn hoá 
Giáo hội có tính phổ quát, Tin mừng cần được cống hiến cho mọi người và mọi dân. 
Kitô giáo phải đến với mọi nền văn hoá, nhưng đồng thời không lệ thuộc vào một nền 

văn hoá nào. 
Kitô giáo không tạo nên một nền văn hoá đặc thù nào bên cạnh các nền văn hoá khác, 

nhưng nhập cuộc để từ bên trong mỗi nền văn hoá góp phần nâng cao các nền văn hoá đó. 
2. Giáo hội tôn trọng các nền văn hoá 
Giáo hội luôn tôn trọng con người và các nền văn hoá, nhất là nền văn hoá ở những nơi mới 

bắt đầu tiếp xúc với Tin mừng. 
3. Giáo hội tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hoá 
Các giá trị cao đẹp tích luỹ qua các thời đại của các dân tộc là những bông hoa tươi thắm 

trong vườn của Thiên Chúa. Công đồng Vaticanô II coi các tôn giáo khác là giai đoạn khởi 
đầu chuẩn bị xa, dẫn tới gần Kitô giáo. 

Tiếp nhận có chọn lọc và loại trừ những điều thoái hoá, mê tín dị đoan, tinh luyện những 
gì chưa thật trong sáng. Thu nhận tất cả những giá trị tích cực hợp với chân lý và đạo đức, 
nhưng đồng thời tránh tạo nên một thứ tạp giáo. 

4. Giáo hội diễn tả đức tin hợp với văn hoá truyền thống 



Nội dung đức tin là một và không thay đổi, nhưng cách diễn đạt đức tin có thể thích ứng 
với môi trường, hoàn cảnh và thời đại. 

Tôn giáo dùng nhiều cách thức ngoại giới để diễn tả những thực tại tâm linh, đặc biệt 
trong lãnh vực thần học và phụng vụ. Vì thế, cần chú trọng đến ngôn ngữ và nghệ thuật. 

Diễn tả Kitô giáo phù hợp với các nền văn hoá địa phương làm cho Kitô giáo trở nên gần 
gũi với mọi người. Tin mừng trở nên dễ hiểu và dễ được đón nhận - hơn nữa Kitô giáo ở 
mỗi địa phương sẽ giữ được cá tính và bản sắc của mình. 

Thư chung HĐGMVN năm 1980, số 11 có nhắc đến ước vọng và nhiệm vụ của Giáo hội 
Việt Nam: “Xây dựng trong Hội thánh một lối sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với 
truyền thông dân tộc”. 

 
 

Bài 7: GIÁO LÝ HƯỚNG VỀ CON NGƯỜI 
I. Kitô giáo không hạ thấp con người 
Kitô giáo suy tôn Thiên Chúa và lấy Thiên Chúa làm điểm qui chiếu mọi sự. Tuy nhiên, 

không vì thế mà hạ thấp con người. Trái lại, Kitô giáo tự thân có tính nhân bản: đề cao con 
người bằng cách gắn liền con người vào Thiên Chúa. Con người là hình ảnh và là con 
Thiên Chúa. Thiên Chúa được suy tôn bao nhiêu thì con người được nâng cao bấy nhiêu. 
Hơn nữa, Tin mừng liên kết Thiên Chúa và con người trong cùng một lòng mến, đã mến 
Chúa thì phải yêu người, đã xúc phạm đến con người thì cũng xúc phạm tới Thiên Chúa. 

Giáo lý cũng phải chú trọng đến tương quan đó. Giáo lý chẳng những tìm hiểu về mầu 
nhiệm Thiên Chúa mà còn suy nghĩ trong ánh sáng của mầu nhiệm này, về đời sống và 
thân phận con người trong tương quan với Thiên Chúa. 

 
II. Giá trị nhân bản và đời ân sủng 
Con người được mời gọi nên thánh, sống đời ân sủng. Tuy nhiên, để nên thánh trước hết 

phải là một con người với những đức tính nhân bản cần thiết: có tư cách, danh dự, đức độ. 
Con người siêu nhiên (sống bằng ân sủng và thực hành các nhân đức siêu nhiên) không 

bay bổng trên mây nhưng đặt nền tảng trên con người tự nhiên. Các nhân đức siêu nhiên 
đặt trên nền các đức tính tự nhiên như: trung thực, ngay thẳng, liên đới, xả kỷ… 

Cần phát huy các giá trị nhân bản và trao dồi các đức tính tự nhiên để làm nền tảng cho 
đời ân sủng. 

III. Kitô hữu với các trách nhiệm trần thế 
1. Người kitô hữu sống trong trần thế, vừa được mời gọi vào Nước trời, vừa là thành viên 

của một xã hội trần thế, công dân của một tổ quốc. 
Vì thế người kitô hữu phải thực hiện hai vận mệnh: vận mệnh trần thế (đạt tới một cuộc 

sống hạnh phúc dưới thế) và vận mệnh vĩnh cửu (đạt tới Nước trời mai sau). Phải chu toàn 
hai bổn phận: bổn phận xã hội đối với đồng loại, và bổn phận tôn giáo đối với Thiên Chúa. 

2. Phải chu toàn cả hai bổn phận cùng một lúc. Không chọn một trong hai, bỏ bên này 
hay bên kia. 

Vì thế phải có hai thái độ quân bình và đúng mức: 



- Không khinh chê các thực tại trần thế và lẩn tránh các trách nhiệm xã hội. 
- Cũng không sao nhãng việc thực hiện vận mệnh vĩnh cửu của mình. Phải kiên trì đi cho 

hết đường - Đạt tới vinh quang Nước trời. 
3. Niềm hy vọng cánh chung không miễn trừ cho kitô hữu các bổn phận hôm nay đối với 

xã hội trần thế: chống lại nghèo đói, bệnh tật, bất công, chiến tranh. Cần góp phần xây 
dựng một thế giới sung túc, công bình và huynh đệ hơn. 

4. Sinh hoạt trần thế không đối nghịch với việc theo đuổi cứu cánh siêu nhiên. Người 
kitô hữu tiến về Nước trời, nhưng con đường tới Nước trời phải xuyên qua trần thế này. 
Đó là con đường bắt buộc phải đi. Hơn nữa, nếu được lòng Tin, Cậy, Mến thúc đẩy, thì 
việc xây dựng trần thế cũng trở thành một cách xây dựng Nước trời cho mai sau. 

Giáo lý cần nhắc nhở các kitô hữu về các trách nhiệm trần thế, các bổn phận xã hội và 
đặt các trách nhiệm đó trong tương quan với niềm tin của mình. 
 

Bài 8: NỘI DUNG GIÁO LÝ 
Nội dung của giáo lý là toàn bộ mầu nhiệm Kitô giáo, đặc biệt là mầu nhiệm Cứu độ, 

giao điểm giữa mầu nhiệm của Thiên Chúa và mầu nhiệm của con người. 
I. Những ý lực của nội dung giáo lý 
Phải trình bày toàn bộ mầu nhiệm Kitô giáo, nhưng không phải hết mọi chân lý đều có 

tầm quan trọng như nhau, và cũng không phải cứ lần lượt kê khai mọi chân lý là đủ. Cần 
trình bày mầu nhiệm Kitô giáo một cách mạch lạc theo một cấu trúc, dựa trên một số ý lực. 
Các ý lực này cho thấy các yếu tố của mầu nhiệm Kitô giáo liên kết với nhau thành một 
toàn thể nhịp nhàng và liên tục. 

1. Ý định cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi 
Ý định đó sẽ phát sinh mọi mầu nhiệm khác, là mầu nhiệm thông hiệp nội tại: Cha, Con, 

Thánh Thần cùng chia sẻ một nguồn sống và một Tình yêu. Muốn chia sẻ và thông hiệp 
không thể chỉ có một Ngôi vị. 

2. Lịch sử cứu độ 
Ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện từng bước trong thời gian. Thiên Chúa 

can thiệp vào lịch sử loài người để phục hồi con người sa ngã. Toàn thể những sự can thiệp 
đó tạo nên lịch sử cứu độ. Lịch sử các dân tộc (lịch sử trần thế) là mặt nổi của lịch sử. Lịch 
sử cứu độ là mặt chìm của lịch sử. 

Lịch sử cứu độ diễn tiến theo nhiều giai đoạn liên tục: chuẩn bị ơn cứu độ (Cựu ước). 
Thực hiện ơn cứu độ (Tân ước). Phân phối ơn cứu độ (thời Giáo hội). Sau ngày tái lâm, 
công cuộc cứu độ sẽ được hoàn tất trong Nước trời. 

3. Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử cứu độ 
a. Mầu nhiệm Chúa Kitô 

- Con người của Ngài là Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta). 
- Giáo huấn của Ngài được tóm trong hai mệnh đề: Thiên Chúa là ai? Ngài muốn 

gì? 
- Công cuộc của Ngài: thực hiện mọi lời hứa của Thiên Chúa, chủ yếu là Ơn cứu 

độ. 



b. Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử 
    Pascal cho rằng: Cựu ước nhìn Chúa Kitô như sự hoàn tất của mình. Tân ước ngoảnh 

lại nhìn Chúa Kitô như khởi điểm của mình. Cả hai Giao ước ngoảnh nhìn Chúa 
Kitô như tâm điểm. 

 
 

4. Mầu nhiệm Phục sinh 
Là trung tâm cuộc đời Chúa Kitô 
Là nền tảng của lòng tin Kitô giáo 
Là nguồn sống mới của kitô hữu. 

5. Chúa Kitô hiện đang tiếp tục hoạt động trong trần thế qua Thánh Thần và Giáo hội 
Mầu nhiệm Nhập Thể, Phục Sinh, và biến cố Ngũ tuần còn đang tiếp diễn. Chúa Kitô trở 

nên vô hình nhưng không khiếm diện. 
6. Nhiệm tích phân phát đời sống mới của Chúa Kitô 
Chúa Kitô Phục sinh là nguồn sống mới. Mỗi nhiệm tích là một ngọn suối mang nguồn 

sống mới của Chúa Kitô Phục sinh đến cho chúng ta thời nay. Trong mỗi nhiệm tích, chúng 
ta gặp gỡ chính Chúa Kitô và nhận được sự sống của Ngài, mặc dầu chúng ta xa cách Ngài 
trong thời gian. Nhờ các nhiệm tích ơn cứu độ được hiện tại hoá nơi mỗi người. 

7. Con người đáp ứng đời sống mới bằng sống theo gương Chúa Kitô 
Theo gương ngài bằng thực hành các giới luật được đúc kết trong Tám Mối Phúc và bằng 

các nhân đức, nhất là ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến. 
8. Chúa Kitô quang lâm 
Lúc đó công cuộc cứu độ của Thiên Chúa trở nên viên mãn. Thế giới này được biến đổi 

thành “trời mới, đất mới”. Trong Nước hằng sống, những người được cứu độ sẽ đời đời hát 
lên bài ca mới: Alleluia (ngợi khen Chúa) và Amen (thật như vậy). 

 
II. Qui luật trình bày nội dung giáo lý 
Trình bày theo hai nguyên tắc: 
1. Tôn trọng tính thống nhất và liên tục của công cuộc cứu độ 
Giáo lý phải cho thấy toàn bộ chương trình cứu độ và những giai đoạn thực hiện chính, 

tất cả đều hoà nhịp và ăn khớp với nhau. 
2. Thời sự tính 
Qua cách trình bày giáo lý, khuôn mặt siêu lịch sử của Chúa Kitô phải chiếu sáng rực rỡ. 

Chúa Kitô không thuộc về quá khứ nhưng là “Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi”. 
Lịch sử cứu độ đang tiếp diễn giữa chúng ta và chính chúng ta đang sống trong lịch sử cứu 
độ. 

III. Những phương thức trình bày nội dung giáo lý 
1. Bốn phương thức chính 



- Theo diễn tiến của lịch sử cứu độ (I) 
- Theo diễn tiến của năm phụng vụ (II) 
- Phối hợp lịch sử cứu độ với năm phụng vụ (III) 
- Theo hệ thống (IV). 

2. Đánh giá mỗi phương thức 
- Phương thức I thích hợp với thiếu niên, vì thiếâu niên thích nghe chuyện và thường 

ngưỡng mộ các nhân vật lịch sử. Dĩ nhiên cũng hợp với người lớn. 
- Phương thức II và III hợp với trẻ nhỏ vì cụ thể. 
- Phương thức IV chỉ có thể dùng cho người lớn. 

 
Phần 2 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO LÝ 
Bài 9 : ĐƯỜNG LỐI TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU 

Canh tân nhiều khi chỉ là trở về nguồn. Mặc dầu phương pháp giáo lý ngày nay dựa trên 
nhiều khám phá mới về tâm lý và sư phạm, nhưng thực ra chỉ là trở về với những nguyên 
tắc rất đơn giản mà Chúa Giêsu đã áp dụng xưa. 

I. Trực tiếp nói với dân chúng 
Mặc dầu tâm hồn luôn hướng về Chúa Cha và ngày nào cũng dành nhiều giờ để cầu 

nguyện trong thanh vắng, Chúa Giêsu vẫn là người của quần chúng. 
Bất cứ ở đâu Ngài cũng nói về Nước Thiên Chúa: trên núi, dưới thuyền, trong hoang địa, 

ngoài bãi biển, … 
Ngài nói với mọi hạng người: dân chúng, người biệt phái, các luật sĩ, phái Sađuxêô, người 

thu thuế, binh sĩ La mã, thiếu phụ Samari… 
II. Trình bày sống động, đối thoại, vừa tầm người nghe 
Đa số thính giả của Chúa Giêsu là người bình dân chất phác, không có học, không biết chữ. 

Chúa đặt mình vào tầm hiểu biết của họ, nói những điều họ có thể hiểu, giải đáp những điều 
họ đang thắc mắc, gây hứng khởi cho người có thiện chí, mặc dầu không lẩn tránh những vấn 
đề khó chấp nhận. 

Chúa còn nói với dân chúng bằng chính ngôn ngữ của họ. Do đó, họ cảm thấy mình được 
hiểu, nghe không chán. Có lần họ kéo nhau vào hoang địa để nghe giảng. Nhiều lúc họ thú 
nhận “Thật chưa thấy ai giảng như người này”. 

Nếu gặp những người có học, hoặc khi họ muốn tranh luận bắt bẻ, Chúa cũng sẵn lòng 
lý luận, trưng dẫn bằng chứng phi bác luận điệu sai, trích dẫn Thánh Kinh và luật Môsê để 
thuyết phục hoặc cho thấy sự lầm lạc của đối phương. 

Chúa luôn luôn thích ứng lời giảng với tình trạng thái độ của người nghe. 
III. Dựa vào sự việc cụ thể để giải thích mầu nhiệm Nước trời 
Bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc sống thường ngày, cũng có thể trở thành dịp cho Chúa nói 

về Nước trời. Khi muốn dạy một chân lý cao siêu, mới lạ, khó tin, Chúa luôn lấy sự việc cụ 
thể, quen thuộc mượn trong đời sống mỗi người làm khởi điểm. 



- Chim trời, hoa đồng là dịp cho Chúa giảng về sự săn sóc, quan phòng của Thiên Chúa. 
- Bánh nuôi xác là hình ảnh của Bánh Hằng Sống nuôi hồn. 
- Hạt giống tượng trưng cho Lời Thiên Chúa gieo vào lòng người, và tuỳ theo đất mà 

mọc lên. 
- Nước Thiên Chúa giống như: hạt cải, men, tiệc cưới, vườn nho… 
Qua những hình ảnh quen thuộc như vậy, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trở nên gần gũi 

với dân chúng. 
Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy. Chân lý thường được gói gém trong một 

câu chuyện và là kết luận của câu chuyện. Nghe xong câu chuyện chẳng những người nghe 
hiểu bài học được trình bày, nhưng còn có thể tự mình rút ra bài học đó. Định nghĩa trừu 
tượng được thay thế bằng một câu chuyện cụ thể. 

Nghe xong câu chuyện “người con phung phá” (x. Lc 15), người ta hiểu ngay lòng Chúa 
yêu thương kẻ có tội. 

Đọc hết câu chuyện “nén bạc” (x. Lc 19,11-27), người ta thấy cần phải khai thác mọi ân 
huệ Thiên Chúa ban. 

Theo dõi câu chuyện “người Samaritanô nhân hậu” (x. Lc 10,29-37), người ta tự mình 
có thể kết luận được rằng, hết mọi người là anh em, và chỉ có lòng thương xót mới nhận ra 
anh em mình. 

IV. Đúc kết thành những câu dễ nhớ 
Cần diễn giải chân lý, nhưng sau khi đã diễn giải phải đúc kết lại thành những câu ngắn. 

Diễn giải để có thể hiểu, đúc kết để có thể nhớ. Chúa Giêsu thường làm như vậy. Chúng 
ta tìm thấy trong Phúc Âm nhiều kết luận giản dị nhưng sâu sắc (giống như những câu ca 
dao trong văn chương truyền khẩu của Việt Nam). Ví dụ: 

- Về cầu nguyện: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho”. 
 - Về khiêm tốn: “Kẻ trước hết sẽ nên sau hết, kẻ sau hết sẽ nên trước hết”, “Ai nâng 

mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. 
 - Về tinh thần phục vụ: “Ta đến để phục vụ chứ không để được phục vụ”. 
 - Về bền đỗ: “Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít”. 
V. Nhắc lại dưới nhiều hình thức khác nhau 
Khi trình bày một chân hoặc một giáo lý, Chúa Giêsu thường lặp lại dưới nhiều hình thức 

khác nhau. Như vậy, người nghe dễ nhớ, dễ hiểu nhưng không nhàm chán, vì mỗi lần nhắc 
lại có bổ túc thêm những khía cạnh mới. Ví dụ: có nhiều dụ ngôn cùng nói về lòng Thiên 
Chúa yêu thương tội nhân: Con chiên lạc; Đồng bạc đánh mất; Người con phung phá. 

VI. Tiến từng bước theo nhịp độ hiểu biết của người nghe 
Chân lý, nhất là chân lý tôn giáo, không thể làm cho hiểu hết, hiểu ngay một lần, cần có 

thời gian để tiếp nhận và tiêu hoá. Do đó, Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Nước Thiên 
Chúa từng bước; mỗi lần Ngài bổ túc, đào sâu và mở rộng thêm những điều đã dạy trước. 

Ví dụ: Ngài tỏ mình là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế, trước khi cho thấy mình là chính 
Con Thiên Chúa. Ban đầu Ngài cũng không nói đến thương khó và sự chết ngay vì cần 
phải chuẩn bị tâm hồn các Tông đồ trước đã. 



VII. Trích dẫn Thánh Kinh để minh chứng lời nói 
Những lời Thánh Kinh Chúa Giêsu thường trích dẫn giúp cho người nghe dễ tin và hiểu sâu 

hơn những lời Ngài giảng. Những lời đó còn minh chứng Ngài đến để hoàn tất mọi sự: những 
lời Ngài nói, những việc Ngài làm, vừa nối tiếp vừa thực hiện những gì đã được tiên báo trong 
Cựu ước. Ngài chính là Đấng thực hiện mọi lời hứa và mọi ý định của Thiên Chúa. 

VIII. Không những trình bày nhưng còn cảm hoá 
Khi diễn giải mầu nhiệm Nước trời, Chúa Giêsu đồng thời gợi lòng yêu thích đón nhận 

chân lý và sẵn sàng thay đổi cuộc sống người nghe. Có người không đón nhận Lời Ngài 
mời gọi như chàng thanh niên giầu có, nhưng rất đông người nghe đã được cảm hoá để đổi 
đời. Ví dụ: thiếu phụ Samaria (x. Ga 4), ông Giakêu (x. Lc 19,1-10), người trộm lành (x. 
Lc 23,39-43). 

Tóm lại: Cách thức truyền giảng Tin mừng của Chúa Giêsu thật đơn giản và linh động, 
nhưng sâu sắc và chứa đựng nhiều nguyên tắc sư phạm không thể bỏ qua. 
 

Bài 10: MẤY NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM CĂN BẢN 
Dựa vào phương thức truyền giảng Tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra một số 

nguyên tắc sư phạm sau đây: 
I. Cụ thể 
1. Định Nghĩa 
Cụ thể có nghĩa là dễ tưởng tượng, dễ hình dung được ngay, vì nó đánh động vào giác 

quan. 
Người nghe càng nhỏ tuổi, bài giáo lý càng phải cụ thể, vì trẻ nhỏ có kinh nghiệm cảm tính 

và suy nghĩ bằng hình ảnh, chứ chưa lĩnh hội được các ý niệm và chưa lý luận cách trừu tượng. 
2. Dùng từ ngữ và kiểu nói dễ hiểu 
Từ ngữ và kiểu nói đơn giản này sẽ cụ thể hoá các ý niệm trừu tượng, làm cho các ý niệm 

đó vừa tầm tiếp nhận và tiêu hoá của người nghe. 
Đối với người lớn cần phải hoán chuyển hình ảnh thành ý niệm, nhưng đối với trẻ nhỏ, 

phải làm ngược lại cần hoán chuyển ý niệm thành hình ảnh. Các kiểu nói bóng, so sánh, ví 
von … gọi chung là ngôn ngữ hình ảnh đều nhằm mục đích này. Thánh Kinh thường dùng 
nhiều ngôn ngữ hình ảnh: Chúa là Ánh Sáng, là Thành Luỹ, là Mục Tử,… Ngài chăn dắt 
ta trên đồng cỏ xanh, dẫn đưa tới suối nước mát… Cây gậy (để đánh sói dữ) của Ngài làm 
ta an lòng… 

3. Cụ thể hoá bài giáo lý 
Để cụ thể hoá bài giáo lý, ngoài ngôn ngữ hình ảnh vừa nói còn có thể dùng thể ảnh: 

tranh ảnh, hình vẽ, hình chụp,… Thể ảnh còn cụ thể và hiệu năng sư phạm cao hơn cả ngôn 
ngữ hình ảnh, do khả năng gợi ý và thu hút sức chú ý của nó. Ví dụ: Một tấm ảnh phong 
cảnh thiên nhiên thật đẹp, có thể diễn tả về quyền phép của Thiên Chúa cụ thể hơn nhiều 
so với lời mô tả của giáo lý viên. 

Có hai loại thể ảnh: ảnh tài liệu và ảnh gợi ý. 



+ Ảnh tài liệu: ảnh ghi lại những sự kiện đã xảy ra ở những nơi có thật, nhưng xa chúng ta 
trong không gian và thời gian. Ví dụ: hình ảnh Đất Thánh, Công đồng Vatican II, xứ Ars… 
Hình ảnh tài liệu chỉ có giá trị nếu trung thực và đúng sự thực. 

+ Ảnh gợi ý: ảnh có tính chất sáng tác, tượng trưng để diễn tả một ý tưởng hay một tâm 
tình nào đó. Loại ảnh này phải diễn tả những ý tưởng đúng và những tâm tình tôn giáo sâu 
sắc mới thích hợp với giáo lý. Trong phạm vi giáo lý, ảnh “có ý nghĩa” quan trọng hơn là 
ảnh “đẹp”. 

Không nên dùng quá nhiều hình ảnh trong một bài giáo lý và cần phối hợp hình ảnh với 
các bài giảng cho nhịp nhàng, đúng lúc, đúng đề tài. 

- Phương pháp tốt nhất để làm cho bài giáo lý trở nên cụ thể là dùng lối kể chuyện. 
II. Phương pháp qui nạp 
1. Định nghĩa 
Phương pháp quy nạp là đi từ những hiện tượng, sự kiên riêng đến những kết luận chung. 

(Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng 2005) 
Ví dụ : 

- Trường hợp riêng biệt: Ông A, ông B, ông C đã chết. 
- Rút ra kinh nghiệm: mà Ông A, ông B, ông C là người. 
- Định luật chung: vậy mọi người đều phải chết. 
- Như thế phương pháp quy nạp đi từ một vài câu chuyện hay từ các sự kiện cụ thể 

trong đời sống thực tế, từ những trường hợp riêng lẻ tới tổng quát, từ dễ tới khó, từ 
dưới lên trên. 

2. Chúa Giêsu đã theo phương pháp quy nạp khi giảng dạy 
Chúa Giêsu thuật lại một câu chuyện, một dụ ngôn, rồi sau đó rút ra bài học : 

Câu chuyện       =>    Bài học 
(khởi điểm)             (kết luận) 

Ví dụ : - Người Samaritanô tốt lành => Mọi người là anh em (Lc10, 29-37).   
 - Chuyện người con phung phá => Thiên Chúa đón nhận tội nhân (Lc 15, 11-32 

).  
3. Áp dụng phương pháp quy nạp vào việc dạy giáo lý 

  Để áp dụng phương pháp quy nạp vào việc dạy giáo lý, ta theo 3 bước sau : 
   - Giới thiệu: Đưa ra một sự kiện, một câu chuyện làm khởi điểm. 
- Nhận định: Từ sự kiện, câu chuyện đó rút ra những ý tưởng, những bài học thích hợp. 
- Áp dụng: Đem ý tưởng, bài học đó vào đề tài giáo lý mình muốn trình bầy. 

Ví dụ: chủ đề Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn ta. 
- Giới thiệu: Mỗi ngày gia đình chúng ta họp nhau 3 lần để dùng bữa : bữa sáng, bữa 

trưa, bữa tối. 
- Nhận định: Bữa ăn cần thiết để nuôi sống thân xác, bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho ta 

lớn lên. 



- Áp dụng: Linh hồn ta cũng cần được nuôi sống, bồi dưỡng, lớn lên. Chúa Giêsu lấy 
chính Mình, Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn ta. Thánh Thể thật là của ăn vì chính 
Chúa đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống 
muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây…” (Ga 6, 51). 

III. Phương pháp đặt câu hỏi  
Một trong những phương pháp giúp học viên hiểu sâu xa được nội dung bài học, đó là 

cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. 
Thần học gia Karl Rahner xác quyết rằng: những câu hỏi tốt là dấu hiệu về sự hiện diện 

sống động của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Đức tin lớn lên được là nhờ việc đặt 
vấn đề, thăm dò và tìm hiểu. 

1. Lợi ích của câu hỏi 
a. Về tâm lý, giáo dục: Đặt câu hỏi, 

- là bắt đầu hiểu một phần vấn đề, cần tìm hiểu sâu hơn 
- là thái độ cởi mở, thắng vượt e lệ, lãnh đạm, để trao đổi 
- là xác định bản lãnh của mình: có ý nghĩa riêng, đối chiếu quan điểm 
- là phương pháp tìm hiểu tâm tính và kiểm tra kiến thức. 

b. Về loan báo Tin mừng 
- Chúa Giêsu đáp lại những câu hỏi của mọi hạng người: “Thầy ở đâu? Ông có phải 

là Đức Kitô? Tôi phải làm gì để được sống đời đời?” 
- Chính Chúa Giêsu cũng dùng câu hỏi để dân người nghe đến chân lý: “Các con 

bào Thầy là ai? Anh có tin con người không?” 
2. Các loại câu hỏi 
a. Câu hỏi về sự kiện: đây là câu hỏi để bảo đảm kiến thức chính xác về những sự kiện 

quan trọng. ví dụ: “bí tích là gì? Có bao nhiêu bí tích?” Những câu hỏi này được đặt ra 
để nắm vững về những sự kiện cơ bản, kiểm tra kiến thức. 

b. Câu hỏi về ý nghĩa: từ một câu chuyện, một định nghĩa, một sự kiện, ta đặt câu hỏi 
“điều này có ý nghĩa gì?” 

Câu hỏi này nhằm hiểu biết dư luận, tìm ý kiến về một vấn đề. Nó mời gọi đi sâu vào 
sự kiện đức tin và đời sống, hơn những kiến thức hời hợt. 

c. Câu hỏi về giá trị: nhằm gợi lên những suy nghĩ sâu xa và cụ thể của từng cá nhân. 
Ví dụ: “Các bí tích có ảnh hưởng gì đến bạn? bạn có thường xuyên lãnh bí tích không, và 
nó giúp gì cho bạn?” 

Câu hỏi loại này có tính cách cá nhân, nên cần tôn trọng và tuỳ theo sự nhạy bén, đừng 
ép phải trả lời loại câu hỏi này. Cần tạo bầu khí tin tưởng, sẽ dễ dàng trao đổi kinh nghiệm 
sống. 

d. Câu hỏi về cùng đích cuộc đời: loại này liên quan đến đời sống và đụng chạm đến 
những huyền nhiệm của sự sống con người, niềm tin công giáo. Ví dụ: “Bí tích cho thấy 
gì về sự sống và sự chết? Đâu là điều thiện, điều ác? Đâu là hạnh phúc đích thực?” 



Đây là những câu hỏi đụng chạm về chiều sâu cảm nghiệm và niềm tin. Có thể khó trả 
lời cách trôi chảy. Những câu trả lời tốt nhất thường do sự suy tư trầm lắng, niềm tin phó 
thác và sự cầu nguyện khiêm tốn. 

e. Ngoài ra, còn có câu hỏi lạc đề: do học viên đưa ra, thiếu xác tín và ngoài vấn đề học 
hỏi 

Có thể vì nhiều lý do: chán học, mệt, muốn giải trí, bài học xa thực tế, không gây thích 
thú. 
3. Cách đạt câu hỏi cho học viên 
Để giúp học viên suy nghĩ và thảo luận, có 4 cách đặt câu hỏi: 
a. Tránh nêu câu hỏi “đóng”, vì câu trả lời chỉ là có hoặc không. 
b. Bình thường, nên đặt câu hỏi chung cho cả lớp trước khi hỏi riêng từng cá nhân. Điều 

này nhằm mời gọi cả lớp cùng suy nghĩ. 
c. Có thể đặt câu hỏi trong nhiều dạng khác nhau. Ví dụ: đặt câu hỏi với chính người hỏi, 

hoặc với cả lớp, hoặc dùng thơ văn, tranh ảnh, truyện kể, phim truyện hoặc những hoạt 
động sáng tạo khác… 

d. Đừng hài lòng những câu trả lời hời hợt đòi hỏi phải suy nghĩ sâu. 
Lưu ý, cách đặt câu hỏi về ý nghĩa và giá trị, đó là một kỹ năng quan trọng cho việc dạy 

học có chiều sâu. Câu hỏi phải có tính gợi ý và tiệm tiến 
- Gợi ý: có nghĩa là câu hỏi vừa tầm người nghe, lời giải đáp đã mặc nhiên nằm trong câu 

hỏi. Nó khác với câu đố, vì câu đố càng khó, càng bí hiểm càng tốt. Trái lại, câu hỏi gợi ý 
tự nó mở đường cho lời đáp. 

- Tiệm tiến: có nghĩa là các câu hỏi đi theo hướng quy nạp : từ dễ đến khó, từ các vòng 
ngoài xoáy vào cốt lõi vấn đề, nối tiếp nhau cách liên tục và cùng quy hướng về vấn đề 
đang tìm hiểu. Câu hỏi ngày càng chuyên sâu để thu hẹp vấn đề và trở nên chính xác. 

Tóm lại, thay vì hình thức thuyết minh, trực tiếp cung cấp kiến thức, thông tin, giải pháp, 
chúng ta đặt câu hỏi gợi mở để người nghe tự tìm ra câu trả lời cho một vấn đề. Từ kết quả 
thu được đó, chúng ta sẽ uốn nắn và hoàn chỉnh. Đó là cốt lõi của phương pháp đặt câu 
hỏi. 

4. Thái độ của giáo lý viên trước những câu hỏi 
a. Tiếp nhận câu hỏi với thiện cảm 
-Trước hết, tỏ ra thái độ cởi mở, tiếp nhận, thái độ biết lắng nghe và biết lưu tâm đến thắc 

mắc và giá trị của người khác. 
- Không nên trả lời vội vã. Nên đào sâu câu hỏi và tìm gặp tâm tư của người đặt câu hỏi. 

Về mặt sư phạm: câu trả lời tốt không phải là câu trả lời nhanh, nhưng là lời giải đáp mà 
trẻ em cảm thấy vui vì nhận thấy phát xuất từ đáy lòng giáo lý viên. 

b. Không nên trả lời hết mọi câu hỏi 
- Cần nắm vững nguyên tắc sư phạm: giáo lý viên nên trả lời 2 loại câu hỏi sau đây 
+ loại có liên quan đến đa số học viên 
+ loại tạo nên sự hiểu biết thêm về chân lý mạc khải 



- Cần tập trẻ suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt câu hỏi, và đặt những câu hỏi liên quan đến 
tập thể 

- Giáo lý viên cũng phải biết hạn chế câu hỏi để tránh lạc đề quá xa. Vì có một số câu hỏi 
không thể nào thoả đáp. Ví dụ: Tự do của con người, Tri thức của Thiên Chúa, Tiền định… 
cho trẻ thấy giới hạn của trí tuệ con người. 

 - Nếu câu hỏi ngoài vấn đề, nhưng lại quan trọng và ích lợi cho đa số, tính sao? Nếu đa 
số thích thú muốn được giải đáp, và nếu đủ giờ, thì nên trả lời. Còn nếu đa số dửng dưng, 
chưa suy nghĩ kịp, hay không đủ giờ, thì hẹn lại lần sau, hoặc trả lời riêng. 

  c. Giải thích thêm và gạn lọc câu hỏi 
- Có những câu hỏi mà trẻ đặt ra cách vụng về, thiếu mạch lạc, khó hiểu: giáo lý viên hãy 

gạn lọc, phân tích, sắp xếp cho gọn, dễ hiểu và giúp cho cả lớp thấy tầm quan trọng của vấn 
đề. 

- Giáo lý viên gợi ý: “Em định nói gì, thử tóm ý của em…. Em hiểu chữ X theo nghĩa 
nào? Em có thể cho một ví dụ cụ thể… Có phải ý em muốn nói là…” 

5. Cách giải đáp từng loại câu hỏi 
Trước khi trả lời, giáo lý viên cần phân định câu hỏi thuộc loại nào, và tìm lời giải thích 

ứng. 
a. Câu hỏi đặt vấn đề về giá trị 
Ví dụ: “Tại sao Giáo hội buộc dự Thánh lễ ngày Chúa nhật?” 
Loại câu hỏi này do thiếu kiến thức: không biết hoặc không biết đủ. Để trả lời loại này, 

ta cần phải có kiến thức và biết thông truyền kiến thức. 
b. Câu hỏi gợi lên mầu nhiệm 
Ví dụ: “Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao có sự ác?” hoặc “Thiên Chúa biết mọi sự, Ngài 

biết tôi được cứu độ, vậy tôi đâu còn tự do?” 
- Đây là loại câu hỏi đưa đi rất xa, vì liên quan đến mầu nhiệm đức tin. Để giải đáp, không 

thể chứng minh trực tiếp bằng kiến thức, lý luận, vì là những mầu nhiệm, nên con người 
không đủ khả năng thấu hiểu như Chúa. 

- Giáo lý viên phải uốn nắn những thành kiến, ngộ nhận nếu có. Hãy đem những kinh 
nghiệm sống, những chứng từ trong cuộc sống, trong Giáo hội cho thấy đã khắc phục khó 
khăn. Giúp cho trẻ hiểu: một cuộc sống trung tín trong đức tin và cầu nguyện, dần sẽ giải 
toả được những khó khăn mà trí khôn không thể thấu triệt. Có thứ hiểu biết bằng tâm hồn 
nhờ ánh sáng của đức tin, của Chúa Thánh Thần. 

c. Câu hỏi lạc đề 
- Tìm lý do xuất phát câu hỏi, có thể: vì nhàm chán, muốn giải trí, bài không thích thú, 

xa lạ… 
- Giáo lý viên tránh đừng rơi vào “bẫy” của học viên, không nên trả lời, nếu thấy đùa 

giỡn, câu giờ. Nhắc cho biết là lạc đề, nhưng sẽ trả lời sau, nếu muốn. Cũng có thể hỏi 
ngược lại: “Em định trả lời sao?”, giáo lý viên cũng kiểm điểm lại cách dạy, trình độ, sở 
thích, có thích hợp với trẻ không! 

Kết: Hãy sử dụng tốt phương pháp đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn sẽ thành công nhiều 
trong nhiệm vụ giáo dục đức tin cho trẻ. 



6. Một số ví dụ   
Ví dụ 1: chủ đề “Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn ta”. 
Thay vì dùng hình thức thuyết minh (như ví dụ ở phương pháp quy nạp), ta dùng hình 

thức đặt câu hỏi: 
- Mỗi ngày gia đình chúng ta họp nhau dùng bữa mấy lần? - (Ba lần).  
- Đó là những bữa nào? - (Sáng, trưa, tối).  
- Tại sao chúng ta phải dùng bữa? Bữa ăn giúp ích cho chúng ta như thế nào? - (Để nuôi 

thân xác, bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho ta lớn lên).  
- Ngoài thân xác, con người chúng ta còn phần gì nữa? - (Linh hồn)  
- Để linh hồn được nuôi sống, lớn lên, linh hồn có cần của ăn không? (Có).  
- Vậy của ăn của linh hồn là gì? - (Mình Máu Thánh Chúa Kitô).  
- Tại sao ta biết của ăn nuôi sống linh hồn ta là Mình Máu Chúa Kitô? - Vì chính Chúa 

Giêsu nói: “Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ 
ban chính là thịt tôi đây” (Ga 6, 51). 

 Ví dụ 2: chủ đề “Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá” 
- Thường thì người ta có sợ chết không? - (Có).  
- Đúng, ai cũng sợ chết, nhưng cũng có trường hợp người ta dám liều chết chứ, phải 

không các em? 
- Các em có biết trường hợp nào có người dám liều chết không? 
- Có ai biết ông Lê Lai liều mình chết để cứu vua Lê Lợi không? 
- Có ai biết cha Maximilien Kolbe, người Balan, đã liều mình chết thay cho một tù nhân 

trong thế chiến thứ II không? 
- Vậy khi nào người ta dám liều chết ? - (Để cứu người khác, khi cái chết của mình có 

ích cho người khác).  
- Chúa Giêsu đã liều mình chết trên thập giá. Ngài chết cho ai đây? - (cho chúng ta).  
- Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, vậy chúng ta được gì ? - (ơn tha thứ, được cứu độ, 

được sống...) 
IV. Cảm nghiệm 
Khi trình bày chân lý cần lay động tâm tình người nghe, cả tâm hồn lẫn trí tuệ đều được 

vận dụng trong giờ giáo lý. 
Mỗi bài giáo lý có một chủ đề nhất định, không được gộp chung nhiều đề tài khác nhau 

trong cùng một bài, vì như vậy bài giáo lý sẽ không mạch lạc về mặt nhận thức, và làm 
phân tán sức chú ý của người nghe. 

Sau khi đã ấn định chủ đề giáo lý, cần xác định tâm tình tôn giáo thích hợp với chủ đề 
đó. 

Ví dụ: chủ đề “Chúa Giêsu quyền phép” 
Tâm tình: “cảm phục Chúa Giêsu”. 



Trong bài giảng, giáo lý viên cần phải nói thế nào để vừa làm cho các em hiểu Chúa 
Giêsu quyền phép, vừa làm cho các em cảm phục Ngài từ đáy lòng. Như vậy đã được chủ 
đích của bài giáo lý. 

Muốn áp dụng nguyên tắc cảm nghiệm cần phải phối hợp bài giáo lý với cầu nguyện. 
Không kể cầu nguyện mở đầu và kết thúc giờ giáo lý, còn phải dùng mấy phút trong chính 
bài giáo lý ngay sau bài giảng. Phút cầu nguyện này là đỉnh cao của bài giáo lý. Tâm tình 
khơi động trong bài giảng sẽ sống mãnh liệt và kết thành lời nguyện. Phút cầu nguyện này 
không dài, nhưng phải là cuộc gặp gỡ thật với Thiên Chúa. Như vậy, trong giờ giáo lý chẳng 
những nói với các em về Thiên Chúa, nhưng còn giúp các em sống với Thiên Chúa nữa. 

V. Tiệm tiến 
Tiệm tiến trong chương trình và trong cách dạy: 
1. Trong chương trình 
Mỗi tuổi có một mức độ hiểu biết khác nhau, nhu cầu tâm lý khác nhau. Do đó, phải có 

một chương trình giáo lý riêng cho mỗi tuổi. Mỗi tuổi có những vấn đề riêng, và ngay 
trong những vấn đề chung cho tất cả mọi lứa tuổi cũng có cách trình bày riêng cho từng 
tuổi. Dùng cùng một sách giáo lý chung cho hết mọi độ tuổi vừa trái với qui luật tâm lý và 
sư phạm, vừa không trung tín với chính Tin mừng. 

Đối với mỗi lứa tuổi, phải dạy những gì mà lứa tuổi đó không thể không biết và chỉ dạy 
những gì mà lứa tuổi đó có thể hiểu được. Cả hai thái độ bất cập và thái quá đều có thể đưa 
tới chỗ sai lầm về mặt chân lý, và lệch lạc lương tâm về mặt luân lý. 

Như đã nói, giáo lý là một công cuộc dài hạn, phải tiếp tục suốt cuộc đời người tín hữu, 
không thể thu gọn trong vài ba tháng, với chủ đích duy nhất là lãnh nhận các Bí tích. Vì 
thế, không thể và cũng không cần nhồi vào óc các em trong một thời gian ngắn toàn bộ 
giáo lý. Trong lãnh vực đức tin không thể vội vã, cần phải có một thời gian hạt giống mới 
có thể mọc một cách bình thường. 

2. Trong cách dạy 
Ngay trong cách trình bày một vấn đề cũng phải theo nguyên tắc tiệm tiến: đi từ chỗ đã 

biết đến chỗ chưa biết, từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó, từ đặc thù đến tổng quát, 
từ toàn thể đến chi tiết… 

Như vậy mới thực hiện được một nguyên tắc sư phạm tối quan trọng khác: không được 
loại trừ những vấn đề khó, nhưng phải trình bày những vấn đề khó một cách dễ hiểu. 

VI. Vận dụng trí nhớ 
Phương pháp giáo lý mới chẳng những không loại bỏ việc học thuộc lòng, nhưng còn 

tăng cường và đặt vào đúng vị trí của nó. 
1. Trí nhớ cần thiết 
Vận dụng trí nhớ cần thiết cả về hai phương diện sư phạm và giáo dục đức tin: 
Sư phạm: hiểu và nhớ liên quan mật thiết với nhau. Điều gì đã hiểu thì dễ nhớ, nhưng 

ngược lại cũng đúng, có nhiều điều ban đầu người ta chưa hiểu hết ý nghĩa của nó ngay, 
nhưng nếu được ghi nhớ trong ký ức thì cùng với thời gian, dần dần sẽ khám phá ra ý nghĩa 
sâu xa của nó. 

Giáo dục đức tin: ký ức liên hệ đến đức tin, vì đức tin có một chiều kích lịch sử. Tin là 
tin vào Thiên Chúa qua những Lời Ngài đã nói và những việc Ngài đã làm trong lịch sử. 



Do đó, tin cũng có nghĩa là ghi nhớ, muốn tin và nuôi dưỡng đức tin cần phải ghi nhớ 
những giáo huấn và những kỳ công của Thiên Chúa, ghi nhớ như Đức Maria đã làm ở 
Nazaret, để suy niệm trong lòng. Nhờ ký ức và suy niệm, người tín hữu càng ngày càng 
hiểu và đi sâu vào ý định của Thiên Chúa hơn. 

2. Phương pháp giáo lý mới 
Phương pháp giáo lý mới cải tiến việc vận dụng trí nhớ theo hai hướng: 
- Trong phương pháp qui nạp, câu kết luận là câu tóm lược và đúc kết tất cả phần diễn 

giảng. Vì thế, trong bài giáo lý, câu được chọn để học thuộc lòng chính là câu đúc kết bài 
giảng giáo lý. Như vậy, lớp giáo lý không mở đầu bằng phần học thuộc lòng, nhưng đúc 
kết bằng phần này. Giảng bài trước, rồi tóm lược bài giảng trong một câu ngắn gọn, sau 
cùng cho các em ghi chép và học thuộc lòng luôn câu này. Nếu thuộc và hiểu câu này, các 
em sẽ nhớ được điểm chính của bài giáo lý. 

- Những câu thuộc lòng thường được trích nguyên văn, hoặc tóm lược một cách trung 
thực, những lời Thánh Kinh hoặc Phụng vụ. Chỉ khi nào không có những lời Thánh Kinh 
hoặc Phụng vụ trực tiếp liên quan đến chủ đề giáo lý được trình bày, thì mới cần sáng tác. 
Tuy nhiên, những câu được sáng tác cần ngắn gọn, vững chắc về nội dung nhưng lại dễ 
hiểu, dễ nhớ. Tuyệt đối tránh những công thức trừu tượng, những danh từ quá chuyên môn 
vượt tầm hiểu biết của người nghe. Cần phải nắm vững những nguyên tắc căn bản về sư 
phạm giáo lý: diễn tả những điều khó một cách dễ hiểu. 

Trên đây là một số nguyên tắc chủ yếu có tính cách tổng quát. Vì có tính cách tổng quát, 
nên giáo lý viên chẳng những nắm vững nguyên tắc, nhưng còn phải tìm cách áp dụng 
nguyên tắc cho linh động cụ thể. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ thực hành kinh nghiệm. 
 

Bài 11: 
CHUẨN BỊ VÀ DIỄN TIẾN MỘT GIỜ GIÁO LÝ 

A. CHUẨN BỊ 
1. Soạn bài 
Soạn bài là soạn những gì mình sẽ trình bày trong giờ giáo lý, để giúp các học viênhiểu 

và sống điều học hỏi. Khi soạn bài giáo lý cần: 
- Phải nắm vững chương trình của năm học mà ta đảm trách và toàn bộ chương trình 

huấn giáo. 
- Phải suy gẫm và sống Lời Chúa mà ta sẽ thông truyền cho các học viên: đọc bản văn 

Lời Chúa và kiểm thảo đời sống. 
- Tìm ý chủ lực của bài dạy. 
- Xác định tâm tình, thái độ sống và điểm áp dụng. 
- Tìm những kinh nghiệm cụ thể thích hợp để khai triển và áp dụng ý chủ lực. 
- Tìm trong môi trường sống, Kinh Thánh, sinh hoạt phụng vụ … Phần này quan trọng 

vì nó quảng diễn bài giáo lý. 
- Soạn lời nguyện và những sinh hoạt thích hợp. 
- Chuẩn bị các trợ huấn, dụng cụ cần thiết và thích hợp như: hình ảnh… 



- Soạn chương trình sơ lược giờ giáo lý và phân chia nhiệm vụ cho những người cộng 
tác (nếu có). 

2. Sửa soạn khung cảnh 
Trước khi bắt đầu giờ dạy, giáo lý viên tới trước để sửa soạn nơi học giáo lý. Điều kiện 

cơ sở bên ngoài rất quan trọng để tạo điều kiện cho việc đón nhận Tin mừng. Nơi học giáo 
lý phải sạch sẽ, trật tự, trang nghiêm và thoải mái. 

B. DIỄN TIẾN BÀI GIÁO LÝ 
I. Ổn định 
1. Đón tiếp 
- Các giáo lý viên vui vẻ, tươi cười đón tiếp từng phụ huynh (nếu có) và từng em vào lớp 

học, thăm hỏi phụ huynh các em về gia cảnh, làm quen với từng em, cốt sao cho các em 
thấy mình được yêu thương và nhập cuộc với mọi người, mau chóng thoát khỏi tâm trạng 
sợ sệt, xa lạ… 

- Đến giờ, giáo lý viên chủ nhiệm chào các em và tự giới thiệu mình và các bạn giáo lý 
viên khác (nếu có). Giáo lý viên cũng nên giới thiệu tổng quát các học viên (tổng số bao 
nhiêu, nam - nữ bao nhiêu) với tâm tình vui vẻ và (vỗ tay) chào nhau. 

 
2. Thánh hoá 
Giáo lý viên chủ nhiệm hướng dẫn các học viên đứng nghiêm trang, khoanh tay, mắt nhìn 

lên tượng Chúa (nếu có) hoặc hướng lên bàn Lời Chúa, làm dấu Thánh giá, cùng đọc kinh 
Lạy Cha, hoạc hát một bài… 

3. Ôn lại bài cũ 
4. Giới thiệu bài mới 
II. Nghe Lời Chúa 
1. Dẫn Lời Chúa 
Bằng một kinh nghiệm sống hay một câu chuyện, giáo lý viên dẫn các học viên vào tâm 

tình và thái độ đón nghe Lời Chúa: con người lĩnh hội từ những gì cụ thể chung quanh 
trong đời sống thường ngày, từ đó mới có thể hiểu được những gì trừu tượng, linh thiêng, 
nhất là đối với tuổi thơ. Đặc tính của phần này là cái gì cụ thể, dễ hiểu, gây hào hứng thích 
thú đối với các học viên. 

2. Công bố Lời Chúa 
Đức Gioan Phaolô II trong Tông huấn Dạy giáo lý đã nói: "Ở trung tâm khoa dạy giáo lý 

phải có Chúa Giêsu thành Nazareth. Người là Con Một tự Cha mà đến, tràn đầy ân sủng 
và chân lý. Người là đối tượng khoa dạy giáo lý" (số 5). Vì thế, Lời Chúa phải được công 
bố và đón nhận trong giờ giáo lý. 

3. Bài giảng 
Đi từ Lời Chúa vừa được công bố, giáo lý viên trình bày nội dung giáo lý bằng ngôn ngữ 

thích hợp với các học viên, bằng những câu chuyện, những hình ảnh, những câu hỏi đáp 
đơn sơ… giáo lý viên luôn nhớ là trình bày giáo lý của Chúa Giêsu, chứ không trình bày 
ý kiến cá nhân mình. Đây là phần đóng góp chủ yếu của giáo lý viên vào việc truyền thông 
giáo lý cho các em. 



Bài giảng là phần chính của lớp học giáo lý. Trình bày nội dung của phần giáo lý. Bài 
giảng phải đồng thời phải đạt được 2 mục tiêu: 

- Trình bày đề tài của bài học. Ví dụ: “Chúa Giêsu quyền phép”. Mỗi bài giáo lý chỉ trình 
bày một chủ đề duy nhất, không được pha trộn với chủ đề khác. 

- Khơi gợi tâm tình tôn giáo tương ứng với đề tài bài học. Ví dụ: “Cảm phục Chúa Giêsu”. 
Bài giảng phải theo phương pháp qui nạp, đi từ một sự kiện hay một câu chuyện cụ thể 

để rút ra một kết luận, một bài học, và áp dụng vào một vấn đề giáo lý đang trình bày. Vì 
thế muốn soạn thảo bài giảng phải tìm một sự kiện, hay một câu chuyện cụ thể làm khởi 
điểm, để trình bày đề tài và khơi gợi tâm tình tôn giáo. 

Ví dụ: “Chúa Giêsu làm sóng gió yên lặng” (Mt 4,35-41) 
- Đề tài: Chúa Giêsu quyền phép 
- Tâm tình: Cảm phục Chúa Giêsu 
- Khởi điểm: Chúa Giêsu làm sóng gió yên lặng 
Một khi xác định được 3 điểm này thì soạn bài giảng tương đối không khó. Bài giảng dài 

hay ngắn tuỳ theo lứa tuổi và tuỳ theo hình thức mình dùng: 
- Nếu giảng viên độc thoại thì ngắn hơn, nếu đối thoại với các học viên thì dài hơn. 
- Khi theo cách độc thoại, bài giảng không được quá 7 phút đối với các em 7 tuổi và 

không được quá 15 phút đối với các em 12 tuổi. 
Sức chú ý của các em có giới hạn, giáo lý viên phải khai thác tối đa khoảng thời gian 

này, bằng cách cắt bỏ những dư thừa, phụ thuộc, sắp xếp các ý tưởng mạch lạc và chọn 
những kiểu nói dễ hiểu. 

4. Cầu nguyện 
Giờ giáo lý không phải là giờ học như các môn học khác: toán, văn, sử… nhưng là giờ 

các em tiếp xúc với Chúa Giêsu. GẶP GỠ, HIỆP THÔNG với Chúa Giêsu thành Nazareth, 
Đấng đã sống và dạy chân lý đó. Do đó, sau khi các học viên lắng nghe và hiểu Lời Chúa, 
giáo lý viên dẫn các học viên đến cầu nguyện. 

III. Nhớ Lời Chúa 
Đây là lúc giúp các học viên nhớ nội dung chính yếu của bài học giáo lý. Các học viên 

cố gắng thuộc ngay tại lớp giáo lý sau khi đã hiểu tương đối. Các học viên học một lời 
Kinh Thánh và những câu hỏi-thưa. 

1. Ghi bài: giáo lý viên cho các học viên chép bài học 
2. Tâm niệm 
IV. Sống Lời Chúa 
1. Sinh hoạt 
Giáo lý viên có thể tùy nghi sử dụng các hình thức sinh hoạt cho hợp với ý chính của bài 

giáo lý và tâm lý các học viên. 
2. Thực hành 
Để sống giáo lý, giáo lý viên cố gắng gợi ý giúp học viên thực hiện một hành vi, một việc 

tốt thích hợp với bài giáo lý. Trong sách học viên có ghi điều thực hành, đây chỉ là đề nghị. 



Giáo lý viên cần xem xét thực tế của môi trường và tâm lý để gợi lên những việc làm thiết 
thực. 

V. Kết thúc 
Khi hết giờ giáo lý, giáo lý viên căn dặn học viên vài điều cần thiết về việc học bài, sống 

bài giáo lý… Sau đó tất cả nghiêm trang đứng dạy tạ ơn Chúa với lời kinh ngắn: 
- Kinh sáng danh 
- Hoặc một kinh khác hay lời cầu nguyện tự phát 
Giáo lý viên cũng nên tập cho các em biết chào giáo lý viên, và giáo lý viên cũng vui vẻ 

chào lại. 
 

Bài 12 - DẪN VÀO LỜI CHÚA và CÔNG BỐ LỜI CHÚA 
Giáo lý trình bày Lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa chính là nội dung của giáo lý. Lời này 

được ghi lại trong Thánh Kinh. Do đó, Thánh Kinh là nguồn mạch chủ yếu của giáo lý. 
Giáo lý càng gần Thánh Kinh bao nhiêu càng phong phú và vững chắc bấy nhiêu. Trong 
bài này chúng ta nói tới phần “Dẫn vào Lời Chúa” và phần “Công bố Lời Chúa” trong tiết 
dạy giáo lý. 

I. Dẫn vào lời chúa 
A. Mục đích: phần “Dẫn vào Lời Chúa” có mục đích giúp các học viên chuẩn bị tâm hồn 

lắng nghe Lời Chúa sắp được công bố. 
B. Phương Pháp: chúng ta dùng một câu chuyện, một sự kiện, hay một biến cố liên quan tới 

đoạn Thánh Kinh sắp công bố, để chuẩn bị tâm hồn các học viên lắng nghe Lời Chúa. 
C. Phân loại chuyện kể: chúng ta có thể phân chia chuyện kể thành bốn thể loại. 
1. Chuyện Thánh Kinh 
Trong Thánh Kinh Cựu và Tân ước có rất nhiều câu chuyện để dẫn vào Lời Chúa. Những 

chuyện này dùng để trình bày giáo lý thì rất tốt, thích hợp nhất nhờ tính chất và nội dung 
tôn giáo của chúng. Hơn nữa, việc chuyển từ câu chuyện sang áp dụng Lời Chúa vào đề 
tài giáo lý lại rất dễ dàng, tự nhiên và mạch lạc. 

Ví dụ: 
* Cựu ước:  
- Chuyện Cain và Aben: Thiên Chúa thấu biết mọi sự. 
- Noe và đại hồng thuỷ: Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi. 
* Tân ước:  
- Bão táp yên lặng (Mc 4, 25-31): Chúa Giêsu quyền phép. Phải có lòng tin khi gặp thử 

thách. 
 - Người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện (Lc 18): Thiên Chúa nhận lời kẻ khiêm 

nhường. 
2. Chuyện lịch sử Giáo hội và hạnh các thánh      



Đây cũng là kho tàng chứa đựng nhiều câu chuyện để trình bày các đề tài giáo lý. Tuy 
nhiên, cần trung thực, nên tránh những chi tiết ly kỳ, huyền thoại, phi lịch sử có thể làm 
hại đức tin cho trẻ sau này. Nên chọn lựa kỹ lưỡng, trình bày khéo léo và ứng dụng hợp lý. 

 Ví dụ: 
  - Cuộc đời Thánh Phaolô: ơn gọi làm tông đồ. 
  - Cuộc đời Thánh Phanxicô Xaviê: lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn và mở rộng 

Nước Chúa. 
  - Cuộc đời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: tinh thần phó thác và cậy trông. 
3. Chuyện ngụ ngôn, chuyện đời xưa, chuyện cổ tích 
Đây là kho tàng văn hóa dân gian, qua lối nói văn chương, những câu chuyện này tiềm 

ẩn những bài học sâu sắc. Khi chọn những câu chuyện này, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa 
của câu chuyện để việc dẫn vào Lời Chúa không gượng ép lạc đề. 

4. Những chuyện đời thường hay thời sự 
Những câu chuyện xảy ra hàng ngày, những biến cố thời sự cũng có thể dùng để dẫn vào 

Lời Chúa. Tuy nhiên, khi sử dụng chúng, cần hội đủ hai điều kiện: 
 - Thích hợp với đoạn Lời Chúa sắp công bố. 
 - Có thể chuyển mạch từ câu chuyện sang Lời Chúa cách dễ dàng, không gượng ép giả 

tạo. 
Ví dụ: - Gương hy sinh tận tụy của một người mẹ 
           - Lòng tốt của một cậu bé. 
D. Nguyên tắc chọn và sử dụng chuyện kể (có bốn nguyên tắc) 
1. Lên chương trình cẩn thận 
Câu chuyện được chọn phải ăn khớp với ý chính của đoạn Lời Chúa sắp công bố và bài 

học giáo lý. 
2. Chọn chuyện hợp với tâm lý lứa tuổi 
Chúng ta có thể dùng các loại truyện trên để dẫn vào Lời Chúa, nhưng hãy chọn loại 

truyện nào phù hợp, dễ hiểu với từng lứa tuổi. 
   - Từ 4 tới 8 tuổi thích: truyện thú vật, cổ tích, thần thoại. 
   - Từ 9 tới 12 tuổi thích: truyện phiêu lưu viễn tưởng, anh hùng, truyền thống. 
   - Từ 13 tới 18 tuổi thích: truyện dũng cảm, thiên nhiên, thời sự. 
3. Chuẩn bị kể chuyện cẩn thận 
Cần đọc trước câu truyện mà chúng ta muốn sử dụng. Cố tìm cái hay, cái đẹp, ý nghĩa 

của câu truyện. Nếu chính chúng ta không cảm thấy hứng thú thì các học viên cũng sẽ cảm 
thấy như thế, nên đừng chọn. 

4. Đừng “lên lớp”: hãy kể chuyện như là truyện, đừng vội nhấn mạnh đến những điểm 
chính hoặc tính cách luân lý của câu truyện. 

E. Nghệ thuật kể chuyện 



Kể chuyện là nghệ thuật để lôi cuốn sự chú ý của người nghe vào Lời Chúa sắp công bố, 
để minh hoạ bài học giáo lý thêm dễ hiểu, dễ nhớ. Nó là một kỹ năng cần thiết của giáo lý 
viên. Vì thế, cần thiết phải nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật kể chuyện. 

1. Chuyện kể hay phải có các yếu tố sau đây: 
a. Có nội dung hay và tính hấp dẫn: đối thoại, mô tả, gợi cảm. 
b. Cảm hứng ngay từ đầu và có kết thúc linh hoạt, không dài dòng. 
c. Liên quan đến người nghe: rút được bài học, dẫn đến chân lý. 
2. Người kể chuyện hay và hấp dẫn cần phải: 
 a. Thích câu truyện và muốn người khác nghe. 
 b. Nắm vững kết cấu câu truyện. 
 c. Chuẩn bị truyện cách chu đáo, có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong 

truyện. 
d. Biết thay đổi giọng nói cho phù hợp với tình tiết, rõ ràng, nhanh, chậm, to, nhỏ, vừa. 
F. Câu chuyển mạch 
Câu chuyện có mục đích giúp cho người nghe chuẩn bị tâm hồn lắng nghe Lời Chúa sắp 

công bố. Nên từ cuối câu truyện, ta phải có một vài câu chuyển mạch để giới thiệu Lời 
Chúa các học viên sắp nghe. 

  Nội dung câu chuyển mạch bao gồm: 
   - Ý chính của câu truyện. 
   - Ý chính của đoạn Lời Chúa sắp công bố. 
   - Mời các học viên đứng lên lắng nghe Lời Chúa. 
G. Một vài lưu ý 
Câu truyện luôn là và chỉ là một phương tiện giúp các học viên chuẩn bị lắng nghe Lời 

Chúa và bài học giáo lý, nên: 
- Cần ngắn gọn, không nên sa đà vào câu chuyện. Hãy loại bỏ các ý phụ, chọn những ý 

chính liên quan. 
- Không giải thích, rút ra bài học từ câu chuyện. Chúng ta chỉ kể chuyện mà thôi và dùng 

một vài câu chuyển tiếp dẫn vào Lời Chúa các học viên sắp nghe. 
 Ví dụ 1: Bài “Thiên Chúa chọn Áp-ra-ham” 
      (Lời Chúa: St 12, 1-24) 
     Dẫn vào Lời Chúa: 
 1. Câu Chuyện : Hạnh các thánh. 
      Thánh Phanxicô Paola (lễ kính ngày 2 tháng 4) từ nhỏ luôn vâng lời cha mẹ. Một 

hôm, khi đang cầu nguyện, mẹ Ngài nói: “Con cầu nguyện lâu rồi đấy, hãy ra ngoài giải 
trí đôi chút”. Ngài đáp lại : “Mẹ biết con rất thích nói chuyện với Chúa, nhưng con xin 
vâng lời mẹ dạy”. 

2. Câu chuyển mạch. 



      Các em thân mến, vâng lời cha mẹ là một điều đáng quý, nhưng vâng lời Chúa lại 
càng quý hơn. Lời Chúa các em sắp nghe sẽ cho các em một mẫu gương về vâng lời Thiên 
Chúa. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa. 

- Đọc Lời Chúa: St 12, 1-24 
Ví dụ 2: Bài “Chúa Giêsu rất quyền phép” 

    (Lời Chúa : Mt 8, 23-27) 
    Dẫn vào Lời Chúa. 

1. Câu chuyện: Thánh Kinh Tân ước 
Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng một hôm khi Thánh Phêrô và Thánh Gioan lên Đền 

thờ cầu nguyện, thì một người què từ khi lọt lòng mẹ ăn xin ở bên cửa Đền thờ đã xin các 
ngài bố thí. Bấy giờ Thánh Phêrô nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi cho anh cái 
tôi đang có đây: Nhân danh Đức Kitô, người Nazareth, anh đứng dạy mà đi”. Lập tức bàn 
chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dạy và đi lại được. Anh 
cũng vào Đền thờ vừa đi vừa nhảy nhót mà ca tụng Thiên Chúa (x. Cv 3, 1-10).  

2. Câu chuyển mạch: 
Các em thân mến, qua Thánh Phêrô, Chúa Giêsu phục sinh đã làm phép lạ. Ngài thật 

quyền phép! Khi còn sống ở trần gian Chúa Giêsu cũng đã làm phép lạ. Đoạn Lời Chúa 
các em sắp nghe, kể lại một trong các phép lạ Chúa đã làm, sẽ cho các em thấy Ngài rất 
quyền phép. Mời các em đứng dậy lắng nghe Lời Chúa. 

II. Công bố lời chúa 
1. Cách công bố Lời Chúa 
 Cũng như phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ, người đọc Lời Chúa làm như sau: 
  - Mở đầu bằng : “Bài trích sách. ..” 
  - Đọc Lời Chúa. 
  - Kết thúc bằng: “Đó là Lời Chúa”. 
2. Người công bố Lời Chúa và người nghe Lời Chúa 
    Chính giáo lý viên hay một học viên công bố Lời Chúa. Để việc công bố Lời Chúa 

được nghiêm trang và sinh hiệu quả, người công bố phải xem trước đoạn Lời Chúa. Khi 
công bố, người đọc đọc to tiếng, chậm rãi, rõ ràng. Giáo lý viên cho các học viên đứng 
nghiêm trang, yên lặng và cung kính khi nghe Lời Chúa. 

3. Giá để sách Thánh Kinh 
-  Nên có một giá để sách Thánh Kinh. 
-  Sau khi công bố xong, quay sách Thánh Kinh hướng về các em học sinh. 
-  Nên có một ngọn nến cháy sáng và một bình hoa nhỏ ở giá sách để các em ý thức sự 

hiện diện của Chúa nơi Lời Chúa và chính Chúa đang nói với các em. 
 

Bài 13 CẦU NGUYỆN TRONG BÀI GIÁO LÝ 
 I. Mục đích  
Dạy giáo lý là truyền đạt đức tin, truyền thông sự sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể 

ban đức tin và sự sống. Nên mục đích của việc dạy giáo lý là giúp các học viên gặp gỡ và 



kết hợp với Chúa. Có thể nói, cả giờ giáo lý là một cuộc gặp gỡ Chúa. Cao điểm của việc 
gặp gỡ Thiên Chúa là giây phút cầu nguyện. Cầu nguyện vừa là phương thế giúp các học 
viên gặp gỡ Thiên Chúa trong suốt giờ học giáo lý, vừa là cao điểm của giờ giáo lý. Do 
đó, cầu nguyện có một vai trò hết sức quan trọng trong giờ học giáo lý. 

Trong diễn tiến một giờ dạy giáo lý, có 3 lần cầu nguyện: cầu nguyện đầu giờ, cầu nguyện 
giữa giờ và cầu nguyện cuối giờ. Mỗi phần cầu nguyện đều có ý hướng, nội dung khác 
nhau. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần cầu nguyện. 

II. Các phần cầu nguyện  
1. Cầu nguyện đầu giờ 
Cầu nguyện đầu giờ có mục đích giúp các học viên đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa trong 

giờ học giáo lý, và xin Chúa soi sáng cho mình trong giờ học giáo lý bằng cách: 
- Đặt các học viên trước sự hiện diện của Chúa. 
- Giúp các học viên nhận ra giờ học giáo lý chính là thời gian đến với Chúa để học cùng 

Chúa. 
- Xin Chúa thánh hoá giờ học giáo lý. 
2. Cầu nguyện giữa giờ 
Cầu nguyện giữa giờ là đỉnh cao của giờ học giáo lý. Lý do là sau khi các học viên đã 

nghe Chúa nói qua việc công bố Lời Chúa, đã hiểu Lời Chúa qua phần giải thích Lời Chúa, 
đã tiếp nhận lời mời gọi của Chúa với tất cả tâm tình, các học viên hẳn có nhiều điều muốn 
nói với Chúa, muốn đi vào cuộc đối thoại trang nghiêm thân tình với Chúa. 

3. Cầu nguyện cuối giờ 
Cầu nguyện cuối giờ có hai mục đích: 
- Cảm ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng trong giờ học vừa xong. 
- Xin Chúa giúp các học viên sống điều quyết tâm đã chọn. 
Nếu như phần cầu nguyện đầu giờ giúp các học viên từ cuộc sống bước vào cuộc gặp gỡ 

với Chúa trong giờ học giáo lý, thì phần cầu nguyện cuối giờ hướng các học viên đến một 
cuộc gặp gỡ khác với Chúa qua việc sống Lời Chúa trong đời thường. Nhờ đó, toàn bộ 
cuộc sống các học viên sẽ là lời cầu nguyện liên lỉ. 

III. Cách thức cầu nguyện 
Để các giây phút cầu nguyện trong giờ giáo lý không trở thành những thói quen không 

hồn, tránh được sự nhàm chán… Chúng ta cần lưu ý tới những điểm sau đây: 
1. Thái độ khi cầu nguyện 
Khi giúp các học viên cầu nguyện, chúng ta giúp các học viên xác định vị trí của mình 

đối với Chúa. 
a. Thái độ thụ tạo: mọi sự, kể cả bản thân ta, đều do Chúa tác tạo, yêu thương, nên thái 

độ phải có là tôn thờ, ca tụng, biết ơn Chúa. 
b. Thái độ người con: nhờ Chúa Giêsu, ta được trở nên con Thiên Chúa. Tâm tình của 

người con là yêu mến, kính trọng, vâng phục, phó thác vào Cha như tâm tình của Chúa 
Giêsu. 



c. Thái độ tội nhân: tin vào Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót, nhân từ, ta 
hãy khiêm tốn xin ơn tha thứ. 

Để sống các thái độ này, khi cầu nguyện ta cần có tâm tình: thờ lạy, cám ơn, xin lỗi và 
xin ơn. 

2. Điều kiện để cầu nguyện  
a. Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa: cầu nguyện là gặp gỡ, nói chuyện với Chúa, nên 

cần ý thức sự hiện diện của Chúa. 
b. Có gì để nói với Chúa: cầu nguyện không phải là đọc vài kinh hay hát một bài cho xong, 

nhưng cần có vài điều riêng tư trong lòng để nói với Chúa: chúc tụng, cám ơn, xin lỗi, xin 
ơn. 

c. Lắng nghe tiếng Chúa nói, đây là điều thường bị “bỏ quên”. Cầu nguyện còn là lắng 
nghe Chúa nói nữa. Chúa nói với ta qua lương tâm, những câu Thánh Kinh … 

3. Cách thức diễn tả tâm tình khi cầu nguyện 
a. Cử điệu: Khi giúp các học viên cầu nguyện, giáo lý viên nên tùy theo nội dung, để có 

những cử chỉ thích hợp diễn tả tâm tình của các học viên, cũng tạo sự nghiêm trang, hiệu 
quả khi cầu nguyện. 

  - Bái gối-cúi mình: có ý nghĩa chúng con thật nhỏ bé trước Thiên Chúa cao cả. 
 - Trong lúc cầu nguyện: 
   + Nâng hai tay lên: khẩn khoản nài xin. 

     + Nhắm mắt: chú trọng đến Đấng vô hình không thể nhìn  thấy bằng đôi mắt thể xác. 
   + Im lặng: lắng nghe tiếng Chúa thôi thúc trong tâm hồn. 

     + Chắp tay: Chúa ban cho con tất cả, này toàn thân con hướng về Chúa. 
b. Lời nói: nên dựa vào những câu Kinh Thánh hoặc phụng vụ để dọn lời cầu nguyện, vì 

khi cầu nguyện cần có ơn Chúa Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần dạy dỗ và gợi cảm 
hứng, chúng ta không thể thưa với Thiên Chúa một điều gì có ý nghĩa. Chính Chúa Thánh 
Thần đã dùng Thánh Kinh và Phụng vụ dạy ta thưa chuyện với Chúa. 

 
 
4. Các hình thức cầu nguyện trong giờ giáo lý 
a. Lặp lại to tiếng lời cầu nguyện: giáo lý viên đọc lớn từng câu ngắn, các em lặp lại to 

tiếng. Hình thức này thích hợp với các em từ 7-8 tuổi. 
b. Lặp lại thầm lời cầu nguyện: giáo lý viên đọc lớn từng câu ngắn, các em lặp lại thầm 

câu đó. Đây là cách tập cho các em nội tâm hoá lời cầu nguyện. Hình thức này hợp hơn 
với các em 9-12 tuổi. 

c. Học viên âm thầm cầu nguyện theo lời nguyện của giáo lý viên: giáo lý viên chậm rãi 
đọc lời cầu nguyện, các em âm thầm cầu nguyện theo, các em cùng thưa “Amen” khi kết 
thúc lời nguyện. Hình thức này thích hợp với các em 9-18 tuổi . 

d. Đọc một kinh hay hát một bài hát thích hợp với nội dung bài giáo lý: giáo lý viên 
hướng ý trước, gợi tâm tình trước rồi các em mới đọc kinh hay hát. 



e. Giáo lý viên gợi tâm tình và đề tài, các học viên tự cầu nguyện theo tâm tình và đề tài 
đó. 

f. Cầu nguyện theo kiểu lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ: giáo lý viên gợi ý, một số học 
viên xướng lên một ý nguyện, có thể dọn sẵn hoặc tự phát, tất cả thưa: Xin Chúa nhận lời 
chúng con-giáo lý viên kết thúc bằng lời nguyện chung, các em cùng thưa Amen–Hình 
thức này thích hợp với các em từ 13-18 tuổi.  

IV. Giáo lý viên dạy các học viên cầu nguyện 
1. Chính giáo lý viên hãy trở nên người cầu nguyện 
Cầu nguyện nhiều trong cuộc sống, nuôi dưỡng tâm tình cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. 
2. Thái độ của giáo lý viên khi dạy cầu nguyện 
Giáo lý viên cần có thái độ trang nghiêm “như thấy Đấng vô hình” khi giúp các học viên 

cầu nguyện. Vì thế, giáo lý viên không thể giúp các học viên cầu nguyện trong thái độ giận 
dữ, quát nạt, lo ra, lăng xăng… Hãy bộc lộ nét trang nghiêm, cung kính trong lúc cầu 
nguyện. Nếu cần sửa lỗi các học viên đang lo ra, chơi giỡn trong lúc cầu nguyện thì chờ 
đến khi đã cầu nguyện xong. 

3. Tập cho các học viên cầu nguyện theo diễn tiến 
• Đặt mình trước mặt Chúa. 
• Gợi tâm tình: thờ lạy, cảm ơn, xin lỗi, xin ơn. 
• Tìm lời và cử chỉ thích hợp để diễn tả tâm tình. 

V. Cách soạn một lời cầu nguyện 
Khi soạn một lời cầu nguyện, ta cần nắm vững mục đích, nội dung của lời cầu nguyện: 

đầu giờ, giữa giờ hay cuối giờ. Phần cầu nguyện đầu và cuối giờ, ta có thể soạn cách đơn 
sơ dễ hiểu, đúng nội dung và mục đích. Còn phần cầu nguyện giữa giờ-phút cao điểm của 
giờ giáo lý, ta nên soạn kỹ hơn, phù hợp với nội dung bài giáo lý. Sau đây là cách soạn lời 
cầu nguyện giữa giờ. 

Ta soạn theo mẫu những lời nguyện phụng vụ của Giáo hội, lời nguyện này có năm phần: 
1. Nêu danh xưng: Lạy Chúa hoặc Lạy Cha, Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Thánh Thần… 
2. Lý do xin ơn: thường dựa vào một lời Chúa nói, một việc Chúa làm hay từ một biến 

cố cuộc sống. 
3. Diễn tả nội dung ơn xin: Muốn xin ơn gì ? 
4. Chủ đích xin ơn: Xin ơn đó để làm gì? (Có hai chủ đích) 

• Chủ đích 1: ích lợi cho con người, bản thân, gia đình, xã hội, Giáo hội. 
• Chủ đích 2: làm vinh danh Chúa. 

5. Kết thúc: có 2 cách 
• Nếu phần nêu danh xưng là “Lạy Chúa’’ hay “Lạy Cha”, “Lạy Chúa Thánh Thần”, 

thì kết thúc bằng câu: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
Amen. 

• Nếu phần nêu danh xưng là Lạy Chúa Giêsu thì kết thúc bằng câu: Chúng con cầu 
xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. 



 Ví dụ : Lời nguyện mẫu 1 
1. Nêu danh xưng: Lạy Cha, 
2. Lý do xin ơn: Cha không muốn kẻ có tội phải hư mất, nhưng muốn họ hối cải để được 

sống. 
3. Nội dung ơn xin: xin cho những người đang lìa xa Cha được nghe tiếng Cha kêu mời 

trở lại trong mùa Chay thánh này. 
4. Chủ đích xin ơn: 

• Chủ đích 1: để họ được hưởng nhờ ơn cứu độ của Cha. 
• Chủ đích 2: và làm sáng tỏ lòng nhân hậu hay tha thứ của Cha. 

5. Kết thúc: Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô con Cha, Chúa chúng con – Amen. 
 Lời nguyện mẫu 2: Bài “Chúa Giêsu làm việc” 

• Nêu danh xưng: Lạy Chúa, 
• Lý do xin ơn: Chúa đã tạo dựng chúng con có trí khôn để suy nghĩ, có trái tim để yêu 

thương, có đôi tay để làm việc, có đôi chân để chạy nhảy vui chơi, đến trường, đến 
nhà thờ, có miệng lưỡi để nói năng, để ca tụng Chúa. 

• Nội dung ơn xin: Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban, 
• Chủ đích ơn xin. 

- Chủ đích 1: để làm vinh danh Chúa 
- Chủ đích 2: và giúp ích cho mọi người. 

• Kết thúc: Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
 

Bài 14: SINH HOẠT GIÁO LÝ 
I. Mục đích  
1. Ghi nhớ nội dung 
Phần sinh hoạt cũng nhằm giúp các học viên ghi nhớ những gì vừa học. Do đó, phần sinh 

hoạt này phải được lựa chọn phù hợp với nội dung bài giáo lý. 
2. Tạo bầu khí vui tươi trong giờ giáo lý 
Ở lứa tuổi xưng tội, Rước lễ các em chỉ có thể cầm trí được 20 phút, tối đa là 30 phút. 

Do đó, sau khi các em đã gặp Chúa trong phần cầu nguyện giữa giờ, nghĩa là đã học nửa 
giờ giáo lý, giáo lý viên cho các em sinh hoạt để tâm trí các em được thư giãn, thoải mái 
hầu có thể tiếp tục học hỏi tốt hơn ở nửa giờ giáo lý còn lại. 

II. Các hình thức sinh hoạt trong giờ giáo lý 
Vì thời gian sinh hoạt rất ngắn, khoảng 10 phút và không gian sinh hoạt là phòng học, 

nên chúng ta chỉ lựa chọn các hình thức sinh hoạt đơn giản sau đây: băng reo, trò chơi nhỏ, 
bài hát. 

1. Băng reo 
Chúng ta sáng tác băng reo dựa theo nội dung bài Giáo lý và theo một trong các thể loại 

sau đây: 



a. Các học viên lặp lại theo người điều khiển, thêm cử điệu 
  Ví dụ : 
   - Người điều khiển (NĐK): Chúa đã về. 
   - Tất cả (TC) lặp lại: Chúa đã về (vỗ tay 3 cái).  
   - NĐK- Trên phố phường - TC: lặp lại (bước vào 3 bước) 
   - NĐK- Trên làng quê - TC: lặp lại (bước thêm vào 3 bước).  

   - NĐK- Trên quê hương Việt Nam – TC: bước ra 6 bước, vung tay và la lên: A ! 
b. Người điều khiển chỉ nói 1 câu, tất cả nói câu khác. 
 Ví dụ: 
  - NĐK: Chúa ở đâu ? TC: Trong anh (chỉ vào người bên cạnh ).  
  - NĐK: Chúa ở đâu ?      TC: Trong tôi (chỉ ngực).  
  - NĐK: Chúa ở đâu ?      TC: Trên trời (chỉ lên trời).  
  - NĐK: Chúa ở đâu ?      TC: Khắp mọi nơi (xoay tròn).  
c. Người điều khiển nêu nhiều ý, tất cả chỉ lặp lại một câu : 
  Ví dụ: 
  - NĐK: Ta vui       - TC: bên nhau (vỗ tay 2 cái) 
  - NĐK: Ta múa      - TC: bên nhau (vỗ lên đùi hai cái)  
  -NĐK: Ta hát       - TC : bên nhau (hai tay lên vai)  
  -NĐK: Tất cả       - TC : bên nhau. 
d. Người điều khiển nêu ý, tất cả cùng bổ túc ý 
 Ví dụ:   NĐK                      TC 
  - Sống trên đời          - Phải có bạn (giơ hai tay hình chữ V). 
  - Không có bạn         - Buồn chết đi  (chắp tay)  
 - Nhưng phải chọn -Người bạn tốt (nắm tay người bên cạnh)  
2. Trò chơi 
a. Định nghĩa: Trò chơi là một cuộc vận động sinh hoạt. 

- Do một người tổ chức. 
- Cho một số người tham gia. 
- Theo một quy ước có hướng dẫn. 
- Trong một thời gian nhất định. 
- Tại một nơi chốn. 

b. Mục đích: 
- Giúp xây dựng bầu khí vui tươi, rèn luyện sự khéo léo và giáo dục chiều sâu nội tâm. 
- Đối với giáo lý, trò chơi còn giúp ghi nhớ nội dung giáo lý. 
-Trò chơi góp phần giáo dục: 



 + Về nhân bản: Trò chơi giúp nhận thức kỷ luật tập thể, tính trung thực, ý chí cương 
quyết. 

 + Về thiêng liêng: Trò chơi có tính tôn giáo hình thành ý niệm Thiên Chúa và tha nhân, 
thêm yêu mến Thánh Kinh, lời mời gọi của Chúa. 
c. Điều khiển trò chơi 
Giáo lý viên là người quản trò, người điều khiển cuộc chơi. Để thành công nên cân nhắc 

chọn lựa trò chơi cho thích hợp với không gian, nội dung bài giáo lý, lứa tuổi và số người 
tham dự. 

Quản trò lưu ý tới 4 bước sau đây: 
- Chuẩn bị trò chơi: Xác định Địa điểm; Phân công cụ thể các công việc; Chuẩn bị các 

dụng cụ chơi cho chu đáo. 
 -Hướng dẫn trò chơi: 
   * Giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi. 
   * Nên có câu chuyện hoặc Lời Chúa để dẫn vào trò chơi.    
  * Ở từng điểm nên hỏi lại xem mọi người đã hiểu, đã nắm vững luật chơi chưa. 
   * Đề nghị chơi thử, nháp một hai lần cho chắc chắn, cũng là tạo bầu khí lôi cuốn vào 

cuộc chơi. 
 - Diễn tiến trò chơi: 
Đang khi tiến hành cuộc chơi, Quản trò phải chú ý đến các tính cách sau đây, liên quan 

đến tâm lý người chơi: 
 + Luôn nhắc nhở, nêu cao tinh thần tự giác, trung thực. 
 + Khéo léo khuyến khích những em nhút nhát chưa quen sinh hoạt. 
 - Kết thúc trò chơi: 

Khi trò chơi chấm dứt, cần lưu ý đến các điểm sau đây: 
• Tuyên bố kết quả trò chơi cho công bằng, khen người thắng và khuyến khích người 

thua. 
• Nên vắn tắt nêu ý nghĩa trò chơi vừa chơi xong, ý nghĩa nhân bản và ý nghĩa hướng 

về nội dung bài giáo lý.  
Ví dụ: Tên trò chơi “Chúa gọi, dạ con đây” 

+ Thể loại: Trò chơi vận động nhẹ trong phòng hoặc ngoài trời, dành cho 15 tới 30 
em. 

+ Rèn luyện: Sự chú ý để phản xạ theo đúng thứ tự. 
+ Giáo dục: Tinh thần sẵn sàng, luôn tỉnh thức trước thánh ý Thiên Chúa qua mọi 

biến cố cuộc đời. 
+ Luật chơi: Tất cả ngồi vòng tròn nếu ở ngoài trời – hoặc ngồi yên tại bàn học nếu 

ở trong phòng học, đếm số từ 1, 2, 3, cứ 3 người thành một tổ, mỗi tổ chọn tên một 
vị Thánh nam hoặc Thánh nữ có hai âm ví dụ: Gioan, Luca, Anna… 

Quản trò mở đầu bằng cách hô: Chúa gọi Gioan. 



Tổ nào mang tên Gioan sẽ đáp lại tuần tự như sau: 
- Người số 1 đứng lên thưa: “Dạ” 
- Người số 2 đứng lên thưa: “Con” 
- Người số 3 đứng lên thưa: “Đây” 
- Người số 1 ngồi xuống nói: “Chúa” 
- Người số 2 ngồi xuống nói: “Gọi” 
- Người số 3 ngồi xuống nói: “Luca” 
Tổ nào mang tên Luca lại đáp lại tuần tự như trên. Tổ nào làm sai, thưa chậm coi như 

bị loại. 
Tổ nào gọi tên những tổ bị loại cũng bị loại luôn. 
Khi chỉ còn một tổ, quản trò nhắc nhở: “Các bạn thấy không, khi Chúa gọi, ta phải 

luôn luôn sẵn sàng để đáp trả...” 
3. Bài hát 
a. Giá trị bài hát 
- Bài hát có thể dùng trong việc giảng dạy giáo lý như một phương tiện sư phạm sinh 

động và có hiệu quả cao. 
- Bài hát có khả năng chuyển tải ý nghĩa một chủ đề giáo dục nhân bản hoặc một bài giáo 

lý. 
- Bài hát có thể nhanh chóng gây dựng được bầu khí vui tươi cho lớp học, tập thể. 
 b. Cách chọn bài hát 
- Phù hợp với chủ đề, nội dung bài giáo lý. 
- Phù hợp với lứa tuổi. 
 c. Phương pháp tập hát 
- Hát trước bài hát 2, 3 lần cho mọi người nghe quen tai. 
- Sau đó tập từng câu. 
- Vừa hát vừa cắt nghĩa từng câu của bài hát một cách lý thú và sinh động. 
- Với các em lứa tuổi ấu nhi, thiếu nhi nên có cử điệu đi kèm. 
 
 
 
 
 

Bài 15: TÂM LÝ SƯ PHẠM 
I. Khái niệm tâm lý 



Tâm lý được hiểu như chính là đời sống con người, với những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, 
với những hoạt động của trí tuệ, tình cảm, biểu hiện qua thể xác, tinh thần và xã hội tính 
của mỗi người. 

- Khoa tâm lý học là khoa học nghiên cứu về con người, với những suy tư và hành động, 
cảm nhận và tác động, bên ngoài và bên trong. Tất cả được quan sát, mô tả, giải thích, đối 
chiếu với thực tế, làm thành kinh nghiệm chung của xã hội, của nhân loại. 

- Khoa tâm lý sư phạm là tâm lý học được ứng dụng vào việc giáo dục đào tạo, giúp ta 
hiểu rõ hơn những đặc điểm và sự phát triển tâm lý của con người, nhờ đó, ta biết chọn lựa 
những phương pháp giáo dục thích ứng với tâm lý con người, trong từng giai đoạn tuổi. 

II. Đặc tính của các cuộc tiến triển tâm lý 
Từ ngày lọt lòng mẹ cho đến tuổi thanh niên, con người tiến triển liên tục. Bao lâu còn 

sống là còn thay đổi (tăng trưởng, phát triển, thoái hóa). Sự phát triển bao gồm 3 phần: 
- Thể xác: phát triển chiều cao, trọng lượng, bộ não và sự phối hợp vận động giữa các bộ 

phận. 
- Trí tuệ: phát triển về nhận thức (tư tưởng) như: ngôn ngữ, trí nhớ, óc tưởng tượng, tư 

duy. 
- Xã hội tính: những quan hệ giao tế xã hội ngày càng nhiều hơn. 
Tính cách các cuộc tiến triển thường theo một đường gấp khúc, phân từng giai đoạn, mỗi 

giai đoạn có hai tiết: 
- Tiết khủng hoảng: như cua thay vỏ, bỏ đời sống trước và hấp thụ cái mới. Giai đoạn 

khủng hoảng thường khoảng 1 năm hay hơn nữa. 
- Tiết thăng bằng: là thời gian để sắp đặt lại điều đã hấp thụ trong thời khủng hoảng. Tiết 

êm dịu này dài 2-3 năm. Tuy thế, không phải là êm dịu hẳn một mực, mà còn bị ảnh hưởng 
của cơn khủng hoảng kế tiếp, nên chỉ có 1 năm yên tĩnh. 

Cuộc khủng hoảng và thăng bằng đó có tính cách toàn diện, vì đời sống là duy nhất, nên 
mỗi lần xáo trộn là xáo động tất cả và sắp đặt lại tất cả như: tâm tình, ý tưởng, tập quán, 
hành động, cách ứng xử xã hội… 

III. Các giai đoạn tiến triển 
1. Từ bé mới sinh đến 3 tuổi 
Ban đầu lẫn lộn cả nội giới, ngoại giới, dần dần mới phân biệt mình khác ngoại giới. Nhờ 

cảm giác, bé nhận thức các sự vật bên ngoài. Khám phá ra sự vật nhờ cảm giác. Từ 18-20 
tháng - thời kỳ thuận tiện nhất để học tiếng một, nhờ đó các em biết rõ ý niệm sự vật. Hai 
tuổi, bé luôn luôn hỏi: cái gì đây me? Nhưng chỉ biết sự vật cách rời rạc. 

2. Đến 3-4 tuổi, cuộc khủng hoảng đầu tiên 
Các em nhận thức đời sống đối nội, em là một nhân vật, nên bướng bỉnh. Tuổi này mẹ 

nói gì cũng không. Em nói không để tỏ ra em có một đời sống riêng biệt, không muốn lệ 
thuộc ai. Tuổi này cũng là tuổi tìm hiểu liên lạc giữa các vật hữu hình, nên cái gì cũng hỏi: 
cái này để làm gì? Tại sao? 

3. Từ 4-7 tuổi là một thời gian êm dịu 
Các em sống trong một thế giới tưởng tượng, em nhìn mọi cái chung quanh đều sống, 

đều có hồn như em. Với quan niệm vị kỷ, em tự đặt mình làm trung tâm sự sống, lúc nào 



cũng mình. Ai ngoan nhất ? Con .v.v… Với quan niệm tình cảm, em quan niệm mọi sự 
dưới khía cạnh thương - ghét và vui - buồn. 

Tất cả tâm tình đó cùng diễn ra trong đời sống tôn giáo của em. Em nhân cách hóa Chúa 
và mọi thực tại linh thiêng, thấy Chúa hoạt động trong mọi sự. Em sống nhiều về tình cảm 
và thích tâm giao với Chúa có bản vị. Luân lý của em cũng là luân lý tình cảm. 

4. Đến 8-9 tuổi, khủng hoảng thứ hai 
Em bỏ đời sống mộng tưởng bên trong vì em đã nhìn ra thế giới bên ngoài rõ hơn. Em 

bắt đầu biết lý luận, nên không nhận quyền bính của cha mẹ, người trên. Em mở mắt nhìn 
đời nhiều hơn, nên tìm bạn hữu ngoài gia đình. Tuổi này là tuổi học thấu tư tưởng và diễn 
tả ra. 

5. Từ 9-12 tuổi, giai đoạn thăng bằng 
Các em tìm hiểu ngoại vật trí óc thực tế. Dần dần xóa bỏ trí óc mơ mộng hóa nên lý luận, 

thích phiêu lưu, thích hoạt động, thích anh hùng. Mọi sự hiểu biết muốn diễn tả bằng trò 
chơi, ca hát, kịch, thích có bạn để chơi. 

Đối với Chúa, bớt nhân cách hóa, bớt trực tiếp hóa vì đã hiểu các nguyên nhân trong vạn 
vật, nhưng vẫn thích ngắm nhìn Chúa cao cả chủ tể vạn vật. Thích Chúa Giêsu là Thầy 
sáng suốt, là Vua vinh hiển. Luân lý bắt đầu thành luân lý nguyên tắc và biết sự phải trái, 
biết chân, thiện, mỹ. 

6. Từ 13-14 tuổi, một khủng hoảng trầm trọng 
Các em lại trở vào nội giới. Bây giờ đã nhận sự tự do, tự chủ của mình, các em muốn tận 

hưởng nó. Tuổi dạy thì làm cho các em để ý đến tình yêu, đến sinh lý và đến thú vui thể 
xác, nên bắt đầu yêu…trai yêu gái, gái thích trai, chưa phải là một tình yêu lựa chọn, chỉ 
mới là mối tình chung mơ hồ. Gái muốn duyên dáng uyển chuyển để lấy lòng trai, trai 
thích hùng mạnh để chinh phục gái, nhưng rất ngượng nghịu, vì thân thể chưa điều hòa, 
nên hay e thẹn và nhút nhát. Họ thích trò chuyện tâm tình, thích tiểu thuyết tình ái, thích 
nhạc buồn, thích tất cả những gì gợi tình. Cũng chính vì thể chất bị khủng hoảng mạnh, 
nên hay đau yếu, nhức đầu, hay thay đổi tâm tình làm cho người ta khó hiểu mình và cũng 
khó hiểu được chính mình, nên sống rút vào trong. 

Do đó, tuổi này vừa rất xa Chúa, vừa rất gần Chúa. Chính vì không hiểu đời và tưởng đời 
không hiểu mình. Chính sự đòi tự do, tự chủ trong đời sống nội tâm làm cho họ không 
thích sống với người khác, xa cha mẹ, anh chị, không thích đi chung, đọc kinh chung. 
Nhưng chỉ thích đi với một người thôi. Nhưng cũng vì đó, họ thích gần Chúa, thích sống 
thân mật với Chúa, nhất là thích sống với Chúa qua cảnh vật - thích ngồi trầm lặng trên 
đồi, đứng nhìn nước chảy, ngó vẩn vơ, ngồi trong bóng tối nhà thờ để hồn lâng lâng lên 
Chúa. Chữ tình mới chớm nở, có thể làm ngơ việc giao thân với Chúa, rồi lại có thể giúp 
họ tìm ra Chúa, vì họ cảm thấy chỉ có tình yêu của Chúa mới chân thật (ơn thiên triệu nảy 
nở ở tuổi này). 

7. Tuổi 14-16: dậy thì 
Tuổi này là tuổi hướng nội. Đây là giai đoạn tiếp thời để ra khỏi tuổi thiếu nhi và bước 

sang tuổi thiếu niên. Tuổi này rất thất thường, vì những thay đổi của cơ thể và những bất 
thường về tinh thần làm cho người thiếu niên trở về với chính mình. Họ sống ngoài thực 
tại. Họ dốc lòng nhiều sự, rồi sau cùng họ không nắm giữ được điều nào. Họ muốn sống 
tự lập, muốn được tự do. 



Đối với họ, ý nghĩa Thiên Chúa phù trợ của tuổi nhi đồng phải mất đi và ý nghĩa Thiên 
Chúa lập pháp của tuổi thiếu nhi cũng giảm nhiều. Họ hướng về Thiên Chúa có tính cách 
nhân vị. Họ hướng về Thiên Chúa là bạn để giúp họ thực hiện tự do - giúp họ tự do lái con 
thuyền đời họ. Họ cầu nguyện nhằm mục đích xin ơn (thi đậu. v. v…). Họ chưa ý thức 
được ý nghĩa của một đạo vô vị lợi. 

8. Tuổi 17-18: khủng hoảng thành nhân 
Tuổi khủng hoảng đặt lại vấn đề. Mọi cái họ cho là chân thật xưa nay, từ tư tưởng, tín 

ngưỡng, tình yêu, văn hóa… bạn trẻ hoài nghi và muốn đặt lại vấn đề và tự giải quyết. Cái 
gì họ tự cho là hữu lý mới chấp thuận. Vì thế, người ta cho các bạn trẻ là ngang tàng bất kính 
cổ truyền, bất chấp trật tự; luân lý của các bạn trẻ là luân lý tự lập, cái gì mình cho là đúng 
thì mình làm theo, không còn sợ sệt một áp lực nào bên ngoài. 

Tâm hồn bạn trẻ ước muốn những sự tốt đẹp, thích việc xã hội, chính trị lớn lao, thích 
tiểu thuyết xã hội tả chân, thích hy sinh hoạt động cho đại nghĩa. Thành thử tâm hồn thanh 
niên khó hiểu vì phức tạp, vừa nghiêng mình về tình dục, thú vui, vừa say sưa với lý tưởng 
cao đẹp, vừa đòi tất cả mọi cái phải hợp với lẽ phải, mở miệng ra là lý luận, vừa sống bừa 
bãi vô kỷ luật. Tuổi 17 là tuổi anh hùng, nhưng còn là “anh hùng rơm”. 

Ba, bốn năm sau, cuộc khủng hoảng lắng xuống. Các vấn đề đặt lại càng ngày càng rõ rệt. 
Đối với tôn giáo, nếu đặt đúng vấn đề, gặp đúng người hướng dẫn, họ sẽ có một đức tin sáng 
suốt đi đôi với đời sống tông đồ nhiệt thành, sống đạo hăng hái. Nếu không, bạn trẻ sẽ bỏ Chúa 
dần dần, trở nên giữ đạo theo cổ truyền vì phải giữ, có khi đi tới chỗ phủ nhận Thiên Chúa. 

 
9. Tuổi bước vào đời 19-21 
Đây là lúc bước chân vào cuộc đời làm ăn, tâm hồn thanh niên thay đổi, vừa hẹp, lại vừa 

rộng ra. 
 - Hẹp vì không có tính cách “anh hùng rơm” nữa, không còn chiến đấu cho cái hay cái 

đẹp, mà trở nên thực tế hơn: lo cho có bằng cấp, chức vụ, có tiền, lo cho gia đình, người 
thân, bạn hữu. 

- Rộng ra vì đối với vợ con, với công việc mình chọn lựa, lại hy sinh, tận tụy, bỏ mình, 
quên mình vì phận sự. 

Kết luận: 
Trẻ em là một sinh vật tự động, tự chủ. Trẻ em là một sinh vật đang tiến triển, đang lớn 

một cách toàn diện và liên tục. Tâm hồn trẻ em là một thế giới riêng biệt, không giống tâm 
hồn người lớn. 

Trước khi dạy dỗ trẻ, ta cần biết những điểm đại cương về khoa tâm lý nhi đồng. Hãy lợi 
dụng tâm lý các em để rao truyền Tin mừng cứu độ hợp với trạng thái của mỗi giai đoạn 
(sư phạm huấn giáo theo lứa tuổi). 

TỔ CHỨC LỚP HỌC 
I. Giáo lý viên 

- Một Giáo lý viên chủ nhiệm. 
- Một Giáo lý viên phụ tá: giúp sinh hoạt, phụ trách cơ sở vật chất. 

II. Học sinh 



1. Ban cán sự lớp 
a. Ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, lớp phó, đội trưởng, đội phó. 

- Lớp trưởng: Chỉ đạo chung, thực hiện kế hoạch Giáo lý viên giao. Phụ trách đánh giá 
thi đua các đội theo nội dung thi đua của ban Giáo lý Giáo Xứ, của lớp đề ra. 
- Lớp phó: phụ trách kỷ luật, vệ sinh trong lớp học, điểm danh bá cáo cho 

b. Giáo lý viên. 
- Đội trưởng, đội phó: điều khiển mọi hoạt động của đội. 

2. Đội 
Chia đội: Chia lớp làm 3 hay 4 đội, tối đa mỗi đội 10 em. 
Khi chia đội cần lưu ý: 
Địa bàn: Nên chia vào cùng một đội những em sống trong cùng một khu, một xóm gần 

nhau. 
Giới tính: Chia đều nam nữ để bổ túc cho nhau. 
Trình độ Giáo lý và văn hoá : Chia đều em giỏi và em kém hơn vào một đội. 
Trình độ đạo đức: Chia các em chưa tốt vào các đội và giao cho đội trưởng, đội phó 

hướng dẫn. 
 Trong việc học Giáo lý. 
- Ở lớp: 

*  Đội trưởng, đội phó: Giữ gìn trật tự trong đội khi học tập và sinh hoạt. 
*  Đội trực: Mỗi tuần một đội được phân công trực lớp : Làm vệ sinh, xếp hàng 

vào lớp, chào Giáo lý viên khi vào lớp và ra về. 
- Ở nhà: Đội động viên nhau, nhắc nhở nhau sống điều quyết tâm trong tuần. 
- Trong sinh hoạt: 

Đội là đơn vị thi đua. Mỗi đội viên phải bảo vệ danh dự cho đội. Về tâm lý, hễ có 
thi đua thì có khen thưởng, vì thế mỗi lớp nên có cờ thi đua phát cho đội đứng đầu 
và kèm theo hiện vật: ảnh Chúa, các Thánh, tràng hạt, cây bút, cuốn vở …. 

 Để việc thi đua tốt, Giáo lý viên nên soạn nội dung thi đua từng đợt, mỗi đợt có 
thể là một tháng. 

  Ví dụ: 
    - Tháng giêng: không vắng một buổi học nào khi không có lý do chính đáng. 
    - Tháng hai: Đề ra một nội dung khác: mỗi tuần đi lễ thêm một ngày ngoài ngày 

Chủ nhật. Nhưng Giáo lý viên lưu ý không bỏ nội dung thi đua tháng trước, vẫn tiếp 
tục giữ. 

Đội trưởng là người chỉ huy các công việc. 
 3. Sơ đồ lớp học 
a. Mỗi lớp phải có một sơ đồ lớp chỉ rõ chỗ ngồi của mỗi học sinh 
b. Lợi điểm 



    - Điểm danh nhanh chóng chính xác. 
    - Đội nhắc nhở nhau học tập, giữ kỷ luật. 
    - Giáo lý viên nắm bắt rõ đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu để có thể đặt câu hỏi 

phù hợp với mỗi em, dễ để mắt theo dõi những em cá biệt cần giúp đỡ. 
 
 
III. Công việc của Giáo lý viên chủ nhiệm. 
1. Điều tra cơ bản học sinh 
a. Khi được giao một lớp Giáo lý, trong buổi học đầu tiên, Giáo lý viên nên xem: 
   - Sổ điểm, sổ điểm danh, sổ chủ nhiệm của năm cũ. Sau đó gặp gỡ Giáo lý viên chủ 

nhiệm của lớp đó năm trước để hỏi về: 
   - Tình hình làm việc của cán sự lớp. 
   - Tình hình của các em học sinh: học sinh gương mẫu, những em cá biệt. 

     - Nhận định chung về ưu khuyết của năm trước. 
     - Nếu là lớp mới mở, không làm bước (a ) nữa, nhưng làm từ bước (b) dưới đây: 

b. Trong buổi học đầu tiên, Giáo lý viên nên làm các việc sau đây: 
• Giới thiệu về mình: họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ. 
• Cho các em chơi một trò chơi, hát chung một bài hát để gây thiện cảm, tạo một bầu 

khí vui tươi giữa Giáo lý viên và học sinh. 
• Tạm giữ cơ cấu năm trước nếu là lớp cũ. Nếu là lớp mới mở, Giáo lý viên dự kiến 

tạm, và tổ chức lớp sau. 
• Giáo lý viên hướng dẫn một số nền nếp lớp học mà học sinh cần tuân thủ, có thể thực 

tập ngay. 
•  Làm sẵn phiếu điều tra cơ bản và phát cho các em làm: Lý lịch, văn hoá, hoàn cảnh 

gia đình, môi trường sống… 
 

2. Soạn kế hoạch chủ nhiệm 
a. Ban Giáo lý giáo xứ chắc chắn sẽ có kế hoạch chung, nhưng Giáo lý viên cũng phải 

có kế hoạch riêng phù hợp với lớp học của mình. 
b. Khi có kế hoạch chủ nhiệm thì chẻ nhỏ vấn đề để đưa vào áp dụng từng tuần, đan xen 

với kế hoạch của ban Giáo lý giáo xứ. Có làm như thế, ta mới đáp ứng được cái chung và 
giải quyết được cái riêng của lớp. 

3. Triển khai kế hoạch vào sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý 
a. Họp ban cán sự lớp: 

- Đối tượng: Trưởng lớp, phó lớp, đội trưởng, đội phó. 
- Thời gian họp: Khoảng 10 đến 15 phút sau mỗi buổi học. 
- Nội dung buổi họp: Rút kinh nghiệm, phổ biến kế hoạch tuần tới, tháng tới, học kỳ 

tới. 



- Mục đích: 
* Thu nhận thông tin về kết quả giáo dục và nắm bắt vấn đề mới nảy sinh để đưa 

vào kế hoạch trong thời gian tới. 
* Đánh giá thi đua và việc thực hiện kế hoạch tuần, tháng qua. 
* Báo cáo tình hình lớp, đội cho Giáo lý viên. 
* Phổ biến kế hoạch tuần tới, tháng tới và phân công cụ thể. 
* Giải đáp các vấn đề do ban cán sự lớp yêu cầu. 

 b. Huấn luyện ban cán sự lớp: 
Các em là nhân tố nòng cốt của lớp học, nên Giáo lý viên phải: 
- Chú ý nâng cao trình độ Giáo lý của các em. 
- Hướng dẫn các em nắm vững nội dung công việc, phương pháp áp dụng. 
- Đào tạo các em có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có óc sáng tạo để làm 

nhanh công việc và đạt hiệu quả cao. 
- Nên tới nhà các em thăm hỏi và động viên các em. 

4. Gặp gỡ cha mẹ học sinh 
Để việc học Giáo lý và sống đạo của các em có kết quả tốt, Giáo lý viên nên gặp gỡ, liên 

lạc với cha mẹ của các em học sinh qua các cách thế sau đây : 
a. Làm phiếu liên lạc báo điểm và nhận xét hàng tháng cho các phụ huynh biết. 
b. Liên lạc với phụ huynh của các em có vấn đề để kết hợp giáo dục. 

 
PHƯƠNG PHÁP DỰ GIỜ 

VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT TIẾT DẠY GIÁO LÝ 
I. Mục đích 
1. Đối với những người phụ trách Giáo lý giáo xứ 
  Tổng hợp cái hay, cái sáng tạo của các Giáo lý viên để phổ biến cho tập thể Giáo lý 

viên. Thấy được cái yếu, khuyết điểm chung của các Giáo lý viên, những người phụ trách 
Giáo lý giáo xứ sẽ hướng dẫn, sửa chữa, tổ chức chuyên đề để khắc phục. 

2. Đối với Giáo lý viên phụ trách tiết dạy Giáo lý 
  Bồi dưỡng tay nghề. 
 
3. Đối với Giáo lý viên dự giờ 
   Học hỏi những cái hay, cái sáng tạo, phương pháp của bạn, tránh được những thiếu sót 

trong tiết dạy, nhờ đó dạy tốt hơn các tiết dạy của mình. 
II. Các loại tiết dự giờ 
1. Tiết dự giờ minh hoạ 
  - Trong các khoá huấn luyện Giáo lý viên : Sau khi đã học lý thuyết, nên có một tiết dạy 

Giáo lý minh họa để áp dụng những điều đã học. Vì thế tiết dạy Giáo lý này phải được 
soạn thảo kỹ lưỡng, có đầu tư, có suy nghĩ kỹ hơn từ nội dung, phương pháp đến đồ dùng 
dạy học. 



  - Trong giáo xứ : Thỉnh thoảng nên tổ chức một tiết Giáo lý minh hoạ nhằm điều chỉnh, 
sưởi ấm, nâng cao phương pháp giảng dạy cho Giáo lý viên và việc học hỏi tích cực của 
học sinh. 

   Vì thế, Giáo lý viên đứng lớp minh hoạ này phải chuẩn bị tiết dạy thật chu đáo từ nội dung, 
phương pháp tới đồ dùng dạy học và chuẩn bị cho học sinh lớp của mình phương cách tham 
gia học hỏi cách tích cực như hăng hái tham gia phát biểu ý kiến – thảo luận sôi nổi – nghiêm 
trang trong cầu nguyện – nghiêm túc khi làm bài tập – hết mình trong sinh hoạt …. 

2. Tiết dự giờ đột xuất 
  Kết quả mà các học sinh học hỏi được ở Giáo lý là trong giờ Giáo lý hàng tuần. Giáo lý 

viên dạy với sự chuẩn bị bình thường, theo hoàn cảnh, thời gian và khả năng tiềm tàng 
mình có. Đó mới là thực chất giảng dạy của Giáo lý viên. Vì thế các ban điều hành Giáo 
lý cần chú ý đến việc dự giứo đột xuất để giúp giáo lý viên điều chỉnh cách giảng dạy cho 
phù hợp với hoàn cảnh và người học. 
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PHẦN KIẾN THỨC PHONG TRÀO 

THIẾU NHI THÁNH THỂ 
 

BÀI 1 :  PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI 
 

I.- PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI LÀ GÌ? 

Phương Pháp Hàng Đội là cách tổ chức lấy ĐỘI làm đơn vị căn bản trong mọi sinh hoạt. 

II.- MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH CỦA PPHĐ: 



+ Về phương diện Giáo Dục, 

- Phương Pháp Hàng Đội cho các em cơ hội nhận ra chính mình, tự đào luyện mình 
và giúp nhau học tập. 

- Phương Pháp Hàng Đội tập cho các em tinh thần trách nhiệm cá nhân và liên đới 
với nhau qua công việc chung của đội mà các em cùng đảm trách. 

- Phương Pháp Hàng Đội tập cho các em biết đoàn kết, yêu thương săn sóc nhau vì 
cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn khi sinh hoạt với nhau (biết sử dụng tự do). 

- Phương Pháp Hàng Đội giúp các em phát triển khả năng tối đa và củng cố những 
đức tính tốt. Giúp các em phát hiện khả năng tiềm ẩn bằng cách cho các em góp ý và tìm 
cách thực hiện.  

+ Về phương diện làm việc. 

Thời gian và kinh nghiệm đã cho thấy Phương Pháp Hàng Đội là phương pháp tổ 
chức công việc hiệu quả, vì: 

- Mọi người tham gia công việc một cách ý thức, tự nguyện: Người lớn việc lớn, 
người nhỏ việc nhỏ. 

- Mọi người thấy mình có trách nhiệm, được tôn trọng nên tham gia tích cực. Mọi 
người được phân chia công việc hợp lý (vừa sức, hợp khả năng). 

III.- TỔ CHỨC HÀNG ĐỘI THẾ NÀO? 

Nên theo quy trình sau đây: 

1. Tìm kiếm, chọn lựa những em có phẩm chất tốt, lập thành một đội do chính anh Đoàn 
Trưởng làm đội trưởng. Sinh hoạt như một đội với mục đích cho các em làm quen tận mắt, 
tận tay sinh hoạt của đội, cũng như công việc của một đội là thế nào. 

2. Chia thiếu nhi thành từng đội, trao đội cho các đội trưởng (ở cùng độ tuổi như nhau) 
đã được huấn luyện, trong một nghi thức trang trọng nhưng không rườm rà. Từ đây, em là 
đội trưởng của đội 

3. Các trưởng thường xuyên quan sát, theo dõi để giúp đội trưởng (không vô cớ can 
thiệp vào việc nội bộ của đội). 

IV.- NHỮNG CHỈ ĐỊNH CẦN THIẾT: 

1. Khi trao đội hoặc công tác cho đội trưởng, Huynh trưởng phải tin tưởng. Cần theo 
dõi, nhưng không phải để bắt lỗi, mà là để hỗ trợ và hướng dẫn 

2. Nên để cho các đội trưởng được tham gia, và chia sẻ những ưu tư với trưởng về công 
việc chung của đoàn bằng việc bàn hỏi riêng, hoặc thông qua các buổi họp đoàn (Trừ 
trường hợp vì lý do rất tế nhị hoặc vì ích lợi của đoàn, xét ra chưa cần có sự tham gia của 
đội trưởng thì thôi.) 

3. Trưởng thường xuyên gặp các đội trưởng để trao đổi, huấn luyện, ra chương trình, 
các đội trưởng huấn luyện đội viên. Huynh trưởng giữ uy tín cho đội trưởng trước các đội 
viên của em.  



4. Tận dụng cơ hội cho các em làm việc tự lập, nhằm trợ giúp tiến trình trưởng thành 
của các em. Áp dụng nguyên tắc phân quyền rõ rệt. 

V.- KẾT LUẬN: 

Phương Pháp Hàng Đội là cách giáo dục theo lối tự quản. Phương pháp cần có sự phối 
hợp nhịp nhàng nhạy bén giữ người thụ huấn và người hướng dẫn mới mong đạt kết quả. 

 

--- �vvv� --- 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÀI 2 :  NGHIÊM TẬP 

Nghiêm tập là một trong những bài khóa thực hành quan trọng mà Phong trào sử 
dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy,..Nghiêm tập còn là cách rèn 
kỷ luật, tư cách, tác phong cho người Thiếu nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống 
dưới và được lặp đi lặp lại cho quen. 
CÁC THẾ ĐỨNG : 

. Thế nghỉ: Chân trái đưa sang ngang vừa phải, hai tay sau lưng (ngang thắt lưng) bàn 
tay trái nắm tay phải. 

. Nếu cầm cờ: tay trái để sau lưng, tay phải cầm cờ đưa ra phía trước, xéo về bên phải 
một chút (cánh tay duỗi thẳng, bàn tay ngang với thắt lưng) cán cờ chấm đất ở ngay đầu 
bàn chân phải. 

. Thế nghiêm: Đứng thẳng người, hai gót chân sát vào nhau. Hai bàn chân mở ra một 
góc khoảng 45 độ. Mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay xuôi theo người. Nếu cầm cờ, kéo 
cờ sát người.  
ĐỔI THẾ : từ nghiêm sang nghỉ hay ngược lại bằng ba cách 

. Dùng khẩu hiệu:  nghỉ (thế nghỉ)  
     Thiếu Nhi:  hy sinh (thế nghiêm) 

. Dùng thủ hiệu: tay phải Trưởng giơ cao trên đầu bàn tay nắm lại (nghỉ), Tay phải 
Trưởng phất mạnh xuống (thế nghiêm). 

. Dùng còi, tù và: Tiếng dài (-)    : thế nghỉ.  
                   Tiếng ngắn (.)     : thế nghiêm. 

TAN HÀNG : (chung cho cả ba ngành) Khi muốn giải tán: 
. Trưởng nắm hai tay úp chéo trước ngực rồi vung ra hai bên đồng thời hô: “Giải tán”. 



. Tất cả đáp “vui” đồng thời vung hai tay nhảy lên, biểu lộ sự vui vẻ và giải tán. 
NGỒI VÀ ĐỨNG : 

. Về đất : hứa (ngồi xuống) 

. Hướng tâm : lên (đứng lên) 
CÁCH CHÀO : 

- Đưa bàn tay mặt lên ngang vai, ngón cái ép vào lòng bàn tay, 4 ngón kia thẳng. Cánh 
tay trong hợp với thân mình một góc khoảng 300 cánh tay ngoài song song với thân mình. 

- Nếu cầm cờ : chuyển cờ sang tay trái trước khi chào, chân cờ vẫn giữ nguyên vị trí cũ. 
Chú ý: Khi chào cấp trên, phải đợi cho cấp trên chào lại xong mới hạ tay xuống, và vẫn 
giữ thế nghiêm cho đến khi có lệnh nghỉ. 
CÁCH DI HÀNH:   

 Nếu có cờ, kẹp cờ sát nách, tay phải nắm cán cờ sát người, để lá cờ nằm phía sau lưng, 
bàn tay phải xuôi theo cán cờ. 
CÁC ĐỘI HÌNH : 

Trước khi tập họp, Trưởng thổi một tiếng còi dài để chuẩn bị, sau đó dùng ký hiệu Morse 
để tập họp. (Xem phần hiệu còi). 

Nghe lệnh, các đội chạy đến mau lẹ và tuân theo thủ hiệu của Trưởng để tập họp thành 
những hình thức sau đây :  
1. Hàng dọc : 

- Trưởng đưa tay phải thẳng ra trước mặt 90 độ (đưa từ dưới lên ngang vai) bàn tay mở 
ra, 5 ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái. Tay trái để xuôi theo thân mình ở 
thế nghiêm. 
- Các đội chạy thẳng đến trước mặt Trưởng và đứng vào vị trị theo thứ tự đội hình, cách 
Trưởng ba đến sáu bước  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 đến 6 bước 



 
 
 
 

 
 
 
 
2. Hình chữ U : 
- Trưởng đưa tay phải ngang vai, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay quay vào trong cánh tay 
gập lại thành một góc vuông. Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều 
kim đồng hồ, và xếp thành hình chữ U vuông trước mặt Trưởng.  
- Liệu sao Đội trưởng 1 ngừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng, người đội phó đội cuối 
ngang phía phải của trưởng. Sao cho trưởng chỉ huy đứng giữa đội trưởng 1 và đội phó cuối.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Hình vòng tròn:  
-  Trưởng giơ hai tay vòng trên đầu,các đầu bàn tay chạm nhau, lòng bàn tay hướng về phía 
đỉnh đầu. Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ cho đến 
khi có hiệu lệnh của Trưởng tất cả ngừng lại và tự động quay vào trong.  
 

Trưởng trực ĐP 
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4. Hình bán nguyệt: 
    Trưởng giơ tay phải cong lại trên đầu, bàn tay duỗi ra, 5 ngón khép lại, lòng bàn tay úp 
xuống. Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Đội thứ 
nhất ngừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng.  
    Đội cuối cùng sẽ chấm dứt ở ngang phía phải của Trưởng điều khiển. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
5. Nhiều hàng ngang: 
Trưởng đưa tay phải ngang vai, bàn tay duỗi ra, 5 ngón tay khép lại, lòng bàn tay úp xuống. 
Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng, rồi từng đội lần lượt 
đứng ngang trước mặt Trưởng. 
Đội sau cách đội trước một cánh tay, đội trên cũng cách Trưởng ba bước. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Một hàng ngang: 
    Trưởng đưa thẳng tay phải ngang vai, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay úp xuống đất. Các đôi 
theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ rồi sắp hàng ngang trước mặt 
Trưởng (tính từ trái sang phải của Trưởng), cách Trưởng sáu bước. Các đội tự xê dịch sao cho 
Trưởng chỉ huy đứng khỏang giữa của hàng.  
7. Hình rẽ quạt :  
    Trưởng đưa tay hướng về phía trước lòng bàn tay mở quay vào nhau thành hình rẽ quạt. Các 
đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, rồi đứng vào vị trí thành 
hình rẽ quạt, các đội trưởng làm thành hình bán nguyệt trước mặt trưởng cách Trưởng ba bước, 
Đội hình đúng khi trưởng không thấy người cuối của mỗi đội.  



 
Ghi chú : 

- Khi tập họp đội hay đoàn, tất cả phải tuyệt đối: Trật tự, im lặng, nhanh nhẹn.  
- Trong mọi đội hình: tất cả cùng chào 
 

--- �vvv� --- 

 
BÀI 3 :  CÁCH TẬP HỌP 

 

Điều khiển tập họp: 
+ Trước khi tập họp: Trưởng thổi một hồi còi dài chuẩn bị. Nghe lệnh, các đoàn sinh 

phải ngưng ngay mọi việc. Đội trưởng qui tụ đội, sửa soạn lại y phục cho ngay ngắn, 
nghiêm chỉnh. 

+ Khi tập họp: Trưởng thổi còi lệnh kèm theo thủ hiệu đội hình. Nghe lệnh, tất cả đoàn 
sinh mau lẹ, trật tự, im lặng theo đội trưởng chạy đến vị trí tập họp và đứng vào đội hình 
theo lệnh trưởng chỉ huy. 
CÁCH SO HÀNG ĐỘI  

+ Không có cờ: Đội trưởng so hành bằng thủ hiệu như sau: đưa tay phải ra trước mặt, 
làm thành một góc 90o (đưa tay từ dưới lên) bàn tay duỗi ra, 5 ngón khép lại, lòng bàn tay 
hướng về bên trái. Nhớ phải đứng ở thế nghiêm. 

+ Khi có cờ: dùng cờ để so hàng đội như sau: Đội trưởng cầm cờ đứng ở thế nghiêm, 
đưa thẳng cờ ra trước mặt (đưa từ dưới lên). Cánh tay hợp với thân mình một góc 90o cán 
cờ song song với thân mình. Nếu thấy đội chưa thẳng, đội trưởng sẽ dùng cờ đưa qua đưa 
lại để đội viên sửa lại hàng ngũ. Trong khi đó, người đội viên đứng trên cùng đưa tay phải 
lên, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trái; còn các đội viên khác đưa tay phải 
chạm vai người trước mặt. Khi thấy đội đã thẳng và đầy đủ đội viên rồi, đội trưởng sẽ hô 
“Phất”, đội viên bỏ tay xuống, đội trưởng hô tên đội một lần đồng thời đưa cờ về thế 



nghiêm, đội viên đáp lại khẩu hiệu đội và cũng đứng ở thế nghiêm. (chỉ hô 1 lần khẩu hiệu 
đội) 

Lưu ý:  Khi so hàng đội chỉ dùng tên đội và khẩu hiệu đội mà thôi, không dùng một 
khẩu lệnh nào khác. 

* Hàng dọc: Đội trưởng dẫn đội tới ngay vị trí tập họp, không phải chạy vòng tròn. Các 
đội trưởng khi so hàng xong, tự ý quay lên, đứng thế nghiêm chờ các đội khác. Đội trưởng 
1 khi thấy các đội đã so hàng và đoàn đã hàng ngũ chỉnh tề thì ra lệnh chào trưởng điều 
khiển. Tất cả cùng chào, khi trưởng điều khiển chào lại xong tự động bỏ tay theo. 

* Hàng ngang, chữ U: Đội trưởng dẫn đội thứ tự chạy vòng quanh trưởng. Tới vị trí ấn 
định, cho đội dừng lại và so hàng như trên. So hàng xong, đội trưởng ra lệnh cho đội quay 
sang trái bằng cách:  + Dùng cờ hiệu: Phất mạnh cờ sang phía trái (đoàn sinh) 

+ Dùng thủ hiệu: Phất mạnh tay sang phía trái (không dùng khẩu lệnh) 
Khi các đội đã hàng ngũ chỉnh tề, đội trưởng 1 ra lệnh chào trưởng điều khiển.  
* Vòng tròn, bán nguyệt: Các đội thứ tự chạy vòng quanh trưởng (ngược chiều kim 

đồng hồ). Nghe lệnh dừng lại, tự động quay vào giữa và tự xếp cho vòng tròn đều. Khi 
vòng tròn đều, đội trưởng 1 hô chào trưởng điều khiển. 

* Rẽ quạt: Các đội chạy vòng quanh trưởng, đến vị trí, so hàng đội xong tự động quay 
lên, đứng ở thế nghiêm chờ các đội khác. Khi tất cả đã sẵn sàng, đội trưởng 1 ra lệnh chào 
trưởng điều khiển. 
* Lưu ý: Khi tập họp đoàn, chi đoàn trưởng đứng cạnh phía bên phải của đội trưởng 1 chi 
đoàn mình, các huynh trưởng còn lại đứng sau chi đoàn hay phân đoàn của mình theo hàng 
ngang. 

CÁCH TRÌNH DIỆN : 
ĐỘI :  

Được lệnh trình diện đội, đội trưởng báo cho đoàn sinh sửa lại y phục, xong hô tên đội...., 
cả đội đáp lại rồi đội trưởng dẫn đội chạy vòng sau lưng Trưởng ngược kim đồng hồ rồi xếp 
hàng ngang trước mặt Trưởng, cách Trưởng ba bước liệu sao để Trưởng ở ngay giữa.  

Đội trưởng so hàng: dùng thủ hiệu hay có thể hô: 
Phaolô (Terexa, gorretti...) hàng dọc nhìn trước... thẳng ! 
Thôi ! 
Nghỉ ! 
Phaolô : anh dũng ! (Thế nghiêm) 
Bên trái ... quay ! hoặc phất mạnh cờ sang trái. 
Chuẩn bị chào ... chào ! 

Cả đội chào và chờ Trưởng chào lại xong mới bỏ tay xuống. Đội trưởng tiến lên trước mặt 
Trưởng chào, trình diện (nếu cần). 

Trình diện xong cả đội chào Trưởng, rồi mới lui về góc đội. 
Trường hợp cả đội trình diện để lãnh cờ danh dự,  
- Đội trưởng sẽ tiến đến trước mặt Trưởng, chào rồi hạ cờ nằm ngang xuống về phía trước, 

tay phải cầm cán cờ ngang vai, tay trái cầm góc cán cờ sát nách, lòng bàn tay úp xuống đất. 



- Trưởng buộc cờ xong, Đội trưởng chào Trưởng và lui về đội, hô cho cả đội chào Trưởng. 
Sau đó Đội trởng hô cho đội quay lại chào cả đoàn rồi mới lui về góc đội. 
CÁ NHÂN : 

Đến trước mặt Trưởng và đứng cách khoảng ba bước. 
Chào Trưởng,  
Đứng nghiêm chờ lệnh hay trình điều gì. 
Chào Trưởng trước khi lui gót. 

CÁC ĐỘI TRƯỞNG : 
- Khi nghe hiệu lệnh triệu tập Đội trưởng, các Đội trưởng cầm cờ chạy nhanh tới xếp 

hàng ngang trước mặt Trưởng, đứng thế nghiêm, cách Trưởng ba bước, liệu sao để trưởng 
ở ngay giữa. 

- Đội trưởng 1 hay đội trưởng trực khi thấy các đội trưởng đã đầy đủ và hàng ngũ ngay 
ngắn thì hô chào trưởng. Sau đó đứng thế nghiêm, chờ lệnh hay trình điều gì.  

- Trình diện xong, Đội trưởng 1 hô chào Trưởng, rồi lui về đội. 
HIỆU CÒI : 

• * Chuẩn  bị                    :   —  (Một hiệu còi dài) 

• * Tập họp chung          :   — , °°°°  (TH) 

• * Nghỉ                                 :   —               (T) 

• * Nghiêm            :   °              ( E) 

• * Nhanh chân lên           :   °° ,°°, °°  (I I I) 

• * Ấu Nhi                      :   °—, —°  (AN) 

• * Thiếu Nhi                       :   —,  —°  (TN) 

• * Nghĩa Sĩ                       :   — °,°°°  (NS) 

• * Hiệp sĩ                       :  °°°° , °°°             ( HS) 

• * Đoàn Sinh (chung 3 Ngành)    :  —°°, °°°  (DS) 

• * Huynh Trưởng   :   °°°°, —  (HT) 

• * Dự trưởng    :   —°°,—  ( DT) 

• * Đội Trưởng   :   —°°, —°°,— (ĐT) 

• * Cấp cứu    : °°°, — — —,  °°° (SOS  

KHẨU HIỆU CỦA PHONG TRÀO VÀ CÁC NGÀNH : 
- Thiếu nhi :     Hy sinh (chung cả ba ngành). 
- Ấu nhi :        Ngoan     - Thiếu nhi :   Hy sinh 
- Nghĩa sĩ :    Chinh phục             -  Hiệp sĩ :      Dấn thân 
- Huynh Trưởng : Phụng sự 

(Mỗi khẩu hiệu chỉ hô 1 lần) 
KHẨU LỆNH THƯỜNG DÙNG :  



- Khi tập họp hàng dọc, Trưởng chỉ cần thổi còi và làm thủ hiệu. Nếu muốn dùng khẩu 
lệnh, Trưởng sẽ vừa làm thủ hiệu vừa hô : “Tập họp 1 (hoặc 2, 3, 4...)  hàng dọc, nhìn 
trước thẳng !” Các hình khác, Trưởng chỉ hô “Tập họp” kèm theo thủ hiệu của hình mà 
Trưởng muốn tập họp. 

Muốn so hàng : Đội trưởng dùng thủ hiệu hay có thể lần lượt hô: Phaolô (Terexa, 
Goretti.. ) hàng dọc nhìn trước thẳng ! (đồng thời giơ tay hay cờ lên). 

Thôi ! (hạ tay hay cờ xuống) 
Nghỉ  
Phaolô ! Anh dũng (hô hai lần, đứng thế nghiêm). 
Sau đó Đội trưởng quay về phía Trưởng điều khiển 
Muốn cho thành viên quay sang phải, trái, sau.  
Trưởng hô : Bên phải .. quay. (Bên trái .. quay) 
  Đằng sau .. quay 
Hô chào  : Chuẩn bị chào.. chào. (Chào cờ .. chào). 
Đi đều ..    bước! 
Đứng lại..  đứng. 
Hướng bên phải (hoặc bên trái).. 2(3,4...bước ) bước ! 

Khi đang họp nghe Trưởng hô: “Thiếu Nhi” (Au nhi - Nghĩa sĩ), tất cả đứng phắt dậy, 
vừa đáp: “Hy sinh” (Ngoan- Chinh phục) và đứng thế nghiêm. 

Nếu thấy ồn ào, Trưởng muốn cho các em im lặng, thì hô: “Thiếu nhi im” (Ấu nhi -
Nghĩa sĩ). Tất cả đáp: “A”. (không cần đứng dậy, nhưng phải im lặng ngay). 

NGHI THỨC CHÀO CỜ VÀ HẠ CỜ :  
- Thường chào Quốc kỳ chung với cờ Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trong các cuộc 

lễ chính thức của phong trào, như họp bạn, các khóa huấn luyện Trưởng ... 
- Nghi lễ đối với Quốc Kỳ và Cờ Phong trào : Khi gặp lễ chào Quốc kỳ và cờ Phong 

trào, mọi đoàn sinh trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể phải chào trong thế nghiêm. 
1. Lễ nghi chào cờ : hai cách  

. Lễ nghi đơn giản : Khi đoàn đã tập họp, một đoàn sinh cầm cờ đã được cuộn sẵn, 
đứng phía bên trái, đối diện với đoàn sinh (nếu chỉ có cờ đoàn. Nếu có quốc kỳ thì cũng 
cuộn như trên nhưng người cầm quốc kỳ đứng bên trái và cờ đoàn đứng bên phải).  

Khi Trưởng hô: “Chào cờ ... chào”. Mọi người cùng chào, trong khi người cầm cờ 
giơ cán cờ thẳng trước mặt, ngang vai và xoay cán cờ để thả cờ ra từ từ.  

Khi cờ mở hết, trưởng hô “Thôi”, Sau đó, hát quốc ca (nếu có quốc kỳ) và ca phong 
trào. 

. Nghi lễ trọng thể : (chính thức) Cờ được buộc vào dây cột cờ trước lúc tập họp (Kiểm 
tra xem cờ có rối, xoắn chéo không). Đoàn tập họp hình chữ U. Trưởng điều khiển kiểm 
soát hàng ngũ và y phục Đoàn sinh.  

Khi bắt đầu nghi thức, hai Đoàn sinh (Thường thuộc đội trực) được chỉ định trước 
tiến lên phía cột cờ. Tới nơi, dừng lại, chào, rồi hai người cầm hai dây buộc cờ (nếu có hai 
dây) hoặc một người cầm dây buộc cờ, một người nâng cờ (nếu chỉ có một dây).  

  Trưởng điều khiển sau khi kiểm tra lần chót về y phục và hàng ngũ, cho đoàn sinh 
ở thế nghỉ rồi đi mời Cha Tuyên úy, Trại trưởng, các Trưởng khác và quan khách... khi các 
vị trên tới, Trưởng điều khiển sẽ đứng ở phía đối diện và hô “Thiếu Nhi” tất cả đáp “Hy 



sinh” và đứng thế “Nghiêm”. Trưởng hô tiếp: “Chuẩn bị chào ... chào”. Tất cả chào Cha 
Tuyên úy và các Trưởng chào lại đoàn sinh. Trưởng điều khiển nói: Xin mời quí trưởng 
và quí quan khách (nếu có)  hướng về phía cờ. Trưởng điều khiển hô: “chào cờ ... chào”. 
Tất cả cùng chào cho đến khi cờ được thượng lên tới đỉnh. Trưởng hô: “Thôi, mọi người 
bỏ tay xuống nhưng vẫn đứng thế nghiêm”.  

  Liền sau đó, Trưởng bắt giọng cuối cùng của bài ca để tất cả hát Quốc ca và Ca 
phong trào. Hai người kéo cờ cầm luôn dây cờ, cho đến khi hát xong mới buộc giây vào cột 
cờ, lùi lại hai bước, cùng chào và trở về vị trí. Trưởng cho Đoàn sinh đứng thế “nghỉ” để nghe 
lời nhắn nhủ (câu chuyện dưới cờ) của cấp lãnh đạo hay quan khách đặc biệt. (Lưu ý: khi kéo 
cờ phải kéo dài tay và kéo thế nào để cờ lên nhanh và liên tục) 

* Lễ nghi rước cờ: (buổi sáng trước khi chào cờ) 
Đội trực y phục chỉnh tề đến nơi cất giữ cờ hay tới lãnh cờ nơi trưởng trực, rồi rước 

cờ ra vị trí chào cờ. Tới cột cờ, tập họp trước cột cờ, so hàng đội, cho đội quay sang trái 
hướng về cột cờ, 2 em tiến lên cột cờ vào dây. Cột xong lui lại 2 bước chào cờ rồi lui về vị 
trí đội. 

2. Lễ nghi hạ cờ: 
- Lễ nghi đơn giản: Chỉ một đội dại diện (thường là đội trực) tới cột cờ, đứng hàng 

ngang trước cột cờ. Đôi trưởng hô chào, cả đội chào. Hai em tiến lên chào rồi tháo dây, hạ 
cờ xuống từ từ. Khi cờ xuống hết, cả đội mới thôi chào. Hai em gấp cờ lại rồi cả đội rước 
cờ về địa điểm cất giữ. Khi rước cờ, đi theo thứ tự: Đội trưởng đi đầu, tới người cầm cờ (2 
tay nâng cờ đã gấp), tiếp theo là cả đội. 

- Lễ nghi trọng thể: Cả đoàn tham dự (Lưu ý: Lúc bắt đầu hạ cờ, Trưởng phụ trách 
hạ cờ thổi một tiếng còi hay tù và) dài, tất cả mọi người xung quanh ngừng hoạt động và 
đứng ở thế “nghiêm” hướng về phía cờ ngay tại chỗ của mình, cho tới khi có tiếng còi thứ 
hai báo tin đã hạ cờ xong. Khi hạ cờ không hát. 
CÁCH BUỘC QUỐC KỲ VÀ CỜ PHONG TRÀO : 

- Nếu cột cờ có một dây thì buộc Quốc kỳ ở trên, cờ Phong trào ở dưới. 
- Nếu cột cờ có hai dây thì buộc Quốc kỳ bên phải (đối diện với đoàn sinh) cờ phong 

trào bên trái, và khi kéo lên, cờ phong trào luôn chậm hơn Quốc kỳ một chút. Nhưng sau 
cùng, cả hai đều phải thượng lên tới đỉnh cột cờ. 
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