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Mục đích 

Tạo một mối tương quan mật thiết hơn với Thiên Chúa. 

 

Phương cách 

Chúng ta đến với Chúa trên ba phương diện: 

1. Cá nhân 

Cầu nguyện trên đề tài của tuần với các đoạn Thánh Kinh với phương cách Lectio Divina 

2. Nhóm 

a. Chia sẻ hoa quả (những cảm nhận) của giờ cầu nguyện của chính mình cho nhóm. 

Đây là một chương trình cầu nguyện đem đến một mối tương quang sâu đậm 

hơnvới Thiên Chúa. 

TLNN không phải là một chương trình học hỏi Thánh Kinh hay là một chương 

trình dạy giáo lý cho người lớn. Do đó: 

• chúng ta chỉ chia sẻ cảm nhận của chính mình qua các giờ cầu nguyện; 

• chúng ta sẽ hoàn toàn tránh khuynh hướng “dạy đời” và cho “ý kiến” trong buổi 

chia sẻ; 

• khi chia sẻ chúng ta sẽ dùng chủ từ “tôi” và “của tôi” thay vì “chúng ta” hay 

“của chúng ta.” 

b. Lắng nghe ân sủng Chúa ban qua những chia sẻ của người khác trong buổi họp. 

3. Cầu nguyện cho nhau. 
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Lời Ngỏ 
 
Meán thaêm caùc baïn, 
 
Ñöôïc ñoàng haønh vôùi nhau treân moät chaêëïng ñöôøng thieâng lieâng thaät laø quyù.  Naêm ngoaùi 9 nhoùm trong vaø ngoaøi 
Phong Traøo Ñoàng Haønh ñaõ coù dòp neám muøi THAO LUYEÄN NHEÏ NHAØNG qua 3 Muøa: Voïng, Chay, vaø Phuïc 
Sinh.  Keát quaû thaät khaû quan, ña soá ñeàu haøi loøng;  coù ngöôøøi muoán ñi nöõa.  Coù ngöôøi khaùc ñang xaén tay aùo, 
ñaâm ñôn xin ñi Linh Thao daøi haïn 9 thaùng.   
 
Caùi hay cuûa chöông trình naøy laø keû giuùp laãn ngöôøi laøm ñeàu coù lôïi, ngöôøi cho vaø keû nhaän ñeàu thích thuù vaø haêng 
haùi song haønh qua caùc buoåi hoïp nhoùm.  Caùi hay khaùc laø chính mình thöïc taäp taïi gia coâng vieäc nghieàn ngaãm 
Lôøi Chuùa.  Ngöôøi Höôùng Daãn chæ giao ñeà taøi, chæ daãn toång quaùt vaø chæ caùch caàu nguyeän. 
 
Noãi khao khaùt trieàn mieân cuûa ngöôøi theo Chuùa laø ñöôïc chính mình ñaøo saâu vaø soáng Lôøi Chuùa.  Qua vieäc thao 
luyeän nheï nhaøng nhöng nhaát quyeát, linh ñoäng nhöng coù phöông phaùp, caùc baïn ñaõ thaønh coâng vaø maõn nguyeän 
khi nhaän ra Chuùa thaät gaàn trong ñôøi soáng lao ñoäng moãi ngaøy.  Coøn ngöôøi khaùc thaáy bình taâm laï thöôøng duø 
cuoäc soáng vaãn ñong ñaày thaùnh giaù.  Taï ôn Chuùa vì nhöõng hy sinh vaát vaû cuûa caùc baïn.  Ôn Chuùa ñoå thaät voâ soá 
keå. 
 
Taøi lieäu TLNN naøy ñeán tay caùc baïn khoâng do tình côø, cuõng khoâng phaûi voâ côù. Linh muïc Joseph Tetlow, Doøng 
Teân, ñaõ soaïn ra chöông trình naøy ñeå ñaùp öùng nhu caàu thöïc teá cuûa nhieàu ngöôøi caàn linh thao giöõa ñôøi.  Linh 
Thao “troïn 4 tuaàn leã” thì coù theå quaù daøi, toán keùm vaø coù baïn chöa chaéc coù hoaøn caûnh tham döï.  Linh Thao cuoái 
tuaàn hoaëc 5-8 ngaøy thì cuõng nhö moät cuoäc tónh taâm ngaén haïn, “nghæ heø trong Chuùa.”  Hy voïng TLNN seõ baéc 
moät  nhòp caàu, ñöa caùc baïn, daãn caùc nhoùm ñeán moät maãu soá chung: CHÍNH TOÂI THÖÏC TAÄP LINH THAO VAØ 
GAÉN BOÙ VÔÙI CHUÙA KITOÂ TRONG ÑÔØI SOÁNG HAÈNG NGAØY.  Khi maãu soá chung naøy chöa ñöôïc oån ñònh 
thì ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa caù nhaân seõ coøn troáng roãng, ñôøi soáng chia seû luùc hoïp nhoùm seõ coøn göôïng gaïo hoaëc 
lyù thuyeát.   
 
TLNN ñaõ giuùp nhieàu ngöôøi trong naêm qua theo kinh nghieäm thu goùp töø caùc nhoùm thöû nghieäm.  Muoán ñaït keát 
quaû khaû quan chaéc chaén ngöôøi thao luyeän phaûi laøm vieäc, coù ñoå moà hoâi keøm theo phaán ñaáu, coù hy sinh caù nhaân 
ñi keøm vôùi tình ñoàng haønh nhoùm, coù môû loøng ñeå Thaùnh Thaàn taùc ñoäng.   
 
Trong tinh thaàn ñoàng haønh vaø hoã trôï nhau, Ban Ñieàu Haønh TLNN naêm 2000-2001 vaø nhoùm thöïc hieän Caåm 
Nang TLNN xin traân troïng göûi ñeáùn caùc baïn taøi lieäu TLNN vôùi taát caû taâm tình yeâu thöông vaø lôøi chuùc möøng 
bình taâm trong Chuùa Kitoâ. 
 
Chaân thaønh  
LM.  Dominic Nguyeãn Huøng, S.J. 
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Preface 
 
How wonderfully the Holy Spirit of Light works all around the world! That Spirit has been filling the prayer 
outlined in these pages with peace and power for followers of Christ who speak many languages. The Spirit is 
blessing many groups of parishioners who pray through these weeks, and is giving translators and guides insight 
into "the signs of the times," so that they can translate the exercises for their own cultures and situations. 
 
The Word of God is a seed planted by God that grows in us whether we are asleep or awake. But like any seed, 
that Word thrives and brings forth fruit best when the ground has been prepared for it, and when good 
cultivation accompanies its growth. 
 
There is an image for these Lightworks. In Baptism, you accepted the Word of God, the Revelation of the 
Father, by the power of the Holy Spirit poured out onto you. You are mature now as human persons. Has the 
seed grown and spread roots into the whole of your life and self? What fruit is it bringing forth? What have you 
been doing to cultivate the growth of the Word in your own life? 
 
As cultures spread globally, as modernity is transmuted into post-modernity by Information Technology and the 
movements of peoples, you do well to prepare and cultivate the ground of faith in your self. You will do that 
with the exercises of Lightworks. 
 
They bring light, to begin with. They will remind you that God creates you moment by moment, always your 
Omnipotent Creator. They will help you rejoice with gratitude that everything that you have and are is a gift 
from God. They will help you praise God who works busily "wanting no one to perish, but all to be saved 
through Jesus Christ" (2 Pt 3:9). These prayers will throw strong and penetrating light onto what seem to be 
absurdities in modern life, making them glow with meaning. They are doing that for people in many cultures, 
even some filled with tensions and ambiguities in Eastern Europe. 
 
As you go through the stages of Lightworks, moreover, you will find that the prayer throws light even on the 
dark places in your lifeworld and in your own self. You will not find it easy to look hard at your own limitations 
and failures - no one finds it easy anywhere on earth. These exercises, consequently, will ask you to do some 
work. You will read and ponder. You will put in time thinking hard about where your life has gone and what 
you have done, about where you have come and what you might do now. This is work, and you may find it 
sometimes hard work. But remember always that you are, as St Paul wrote in greeting the Ephesians, in the 
company "of the saints who are faithful to Christ Jesus," who find ways to do this work in homes of a single 
room, in noisy offices, in ancient cathedrals, and many unlikely places. 
 
These exercises are called Lightworks, then, because they are filled with light and they ask you to work. They 
are so called for another reason: Master Ignatius suggested that, before entering into the full Spiritual Exercises, 
it might be useful to do some ejercicios leves, a Spanish expression that can be literally translated as light works. 
So keep in mind that these exercises may lead you to go on and make the full Spiritual Exercises in order to 
choose what to do with the rest of your life, how to live it, and how to embrace the "ongoing metanoia and 
change of heart" that the bishops of Vatican II said we must all live. 
 
Lightworks, however, will help you find the full rich meaning of living into Christ. As St Paul said, "you have 
heard the message of the truth and the good news of your salvation and have believed it." You are stamped with 
the "seal of the Holy Spirit of the Promise." Praying through these weeks, you will discover sharply and deeply 
what that means to you in your unique, unrepeatable life. "You are a chosen race, a royal priesthood, a 
consecrated nation, a people set apart to sing the praises of God who has called you out of the darkness into his 
wonderful light, " the Apostle Peter wrote (1 Pt 2,9). "Once you were not a people at all, and now you are the 
People of God." It will be, after all, light work to find lasting joy in the grace of your life and your self. 
 
Joseph A. Tetlow, S.J. 
Rome, Feast of St Peter and St Paul, 2001 
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Kyù hieäu caùc saùch Thaùnh Kinh  
 (döïa theo saùch Thaùnh Kinh do nhoùm phieân dòch Caùc Giôø Kinh Phuïng Vuï) 

* Nhöõng chöõ nghieâng (italic) laø loái vieát taét vaø teân saùch theo Anh Ngöõ 
 
 

Vieát taét Teân Saùch Teân Saùch Theo Anh Ngöõ 
 
Ac Lam Ai ca Lamentations 
Am  Am Amoát Amos 
Br  Bar Baruùc Baruch 
Cl  Col Coâloâxeâ Colossians 
Cn  Prv Chaâm ngoân Proverbs 
1 Cr  1 Cor 1 Coârintoâ 1 Corinthians 
2 Cr  2 Cor 2 Coârintoâ 2 Corinthians 
Cv  Acts Coâng vuï Toâng-Ñoà Acts  
Dc  Sn Dieãm ca Song of  Songs 
Dcr  Zec Dacaria Zechariah 
Ds  Nm Daân soá Numbers 
Dt  Heb Do-thaùi Hebrews 
Ñnl  Dt Ñeä nhò luaät Deuteronomy 
Ñn  Dn Ñanien Daniel 
Ed  Ez EÂdeâkien Ezekiel 
Ep  Eph EÂpheâsoâ Ephesians 
Er  Esz EÙtra Ezra 
Et  Est EÙtte Esther  
G  Jb Gioùp Job 
Ga  Jn Gioan John 
1 Ga  1 Jn 1 Gioan 1 John 
2 Ga  2 Jn 2 Gioan 2 John 
3 Ga  3 Jn 3 Gioan 3 John 
Gc  Jas Giacoâbeâ James 
Gñ  Jude Giuña Jude 
Gñt  Jdt Giuñitha Judith 
Ge  Jl Gioâen Joel 
Gl  Gal Galaùt Galatians 
Gn  Jon Gioâna Jonah 
Gr  Jer Gieâreâmia Jeremiah 
Gs  Jos Gioâsueâ Joshua 
Gv  Eccl Giaûng vieân Ecclesiastes 
Hc  Sir Huaán ca Sirach (Ecclesiasticus) 
Hs Hos Hoâseâ Hosea 
Is  Is Isaia Isaiah 
Kb  Hb Khabacuùc Habakkuk  
Kg  Hg Khaùcgai Haggai 
Kh  Rv Khaûi huyeàn Revelation 
Kn  Wis Khoân ngoan Wisdom 
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Lc  Lk Luca Luke 
Lv  Lv Leâvi Leviticus 
Mc  Mk Maùccoâ Mark 
1 Mcb  1 Mc Macabeâ quyeån 1 1 Maccabees 
2 Mcb  2 Mc Macabeâ quyeån 2 2 Maccabees 
Mk  Mi Mikha Micah 
Ml  Mal Malakhi Malachi 
Mt  Mt Maùttheâu Mathew 
Nk  Na Nakhum Nahum 
Mkm  Neh Nôkhemia Nehemiah 
Oâv  Ob OÂvañia Obadiah 
Pl  Phil Philíppheâ Philippians 
Plm  Phlm Phileâmoân Philemon 
1 Pr  1 Pt 1 Pheâroâ 1 Peter 
2 Pr  2 Pt 2 Pheâroâ 2 Peter 
R  Ru Ruùt Ruth 
Rm  Rom Roâma Romans 
1 Sb  1 Chr Söû bieân nieân quyeån 1 1 Chronicles 
2 Sb  2 Chr Söû bieân nieân quyeån 2 2 Chronicles 
1 Sm  1 Sm Samuen quyeån 1 1 Samuel 
2 Sm  2 Sm Samuen quyeån 2 2 Samuel 
St  Gn Saùng theá Genesis 
Tb  Tb Toâbia Tobit 
Tl  Jgs Thuû laõnh Judges 
1 Tm  1 Tm 1 Timoâtheâ 1 Timothy 
2 Tm  2 Tm 2 Timoâtheâ 2 Timothy 
Tt  Tit Titoâ Titus 
Tv  Ps Thaùnh vònh Psalms 
1 Tx  1 Th 1 Theâxaloânica 1 Thessalonians 
2 Tx  2 Th 2 Theâxaloânica 2 Thessalonians 
1 V  1 Kgs caùc Vua quyeån 1 1 Kings 
2 V 2 Kgs caùc Vua quyeån 2 2 Kings 
Xh  Ex  Xuaát Haønh Exodus 
Xp Zep Xoâphoânia Zephaniah 
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Nhöõng kyù hieäu khaùc 
 

Vieát taét Nghóa 
 
c. caâu 
cc. caùc caâu 
Chuù Daãn Annotation (theo saùch Linh Thao) 
ÑHV Ñieàu hôïp vieân 
TLNN Thao Luyeän Nheï Nhaøng 
TLV Thao luyeän vieân 
v. verse 
vv. verses 
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Chöông 1 – Chöông trình Thao Luyeän Nheï Nhaøng 
 
 

Giôùi thieäu toång quaùt 
Lightworks program taïm dòch laø chöông trình Thao 
Luyeän Nheï Nhaøng (TLNN) do cha Joseph Tetlow, 
S.J. soaïn thaûo, theo Chuù Daãn 18 cuûa saùch Linh 
Thao. Thaùnh I-Nhaõ nhaän thaáy raèng coù nhieàu ngöôøi 
ao öôùc vaø caàn söï giuùp ñôõ ñeå ñaøo saâu ñôøi soáng taâm 
linh, nhöng laïi chöa saün saøng laøm Linh Thao troïn 
(4 tuaàn hoaëc Chuù Daãn 19). Do ñoù, trong Chuù Daãn 
18 cuûa saùch Linh Thao, ngaøi ñeà nghò nhöõng thao 
luyeän nheï (Ejercicios Leves) ñeå giuùp hoï nhaän ra 
söï hoaït ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong hoï vaø trong ñôøi 
soáng haèng ngaøy. 
 
Chöông trình naøy goïi laø thao luyeän vì ngöôøi tham 
döï phaûi laøm vieäc coù nghóa laø phaûi daønh thì giôø caàu 
nguyeän, suy nghó, quyeát ñònh laøm gì cho nieàm tin 
cuûa mình, vaø chia seû haønh trình ñöùc tin cuûa mình 
vôùi nhoùm. Thao luyeän naøy nheï nhaøng vaø ñôn giaûn 
hôn chöông trình Linh Thao troïn (4 tuaàn) vaø bao 
goàm moät soá ñeà taøi trích töø tuaàn thöù nhaát cuûa Linh 
Thao, ñoàng thôøi nhaán maïnh vaøo Nguyeân Lyù vaø 
Neàn Taûng cuoäc ñôøi (The Principle and 
Foundation) vaø chieâm nieäm ñeå hoïc yeâu thöông 
nhö Chuùa ñaõ yeâu thöông (the contemplation to 
learn to love as God loves). 
 

Cô caáu chöông trình 
Chöông trình TLNN goàm coù 14 baøi thao luyeän cho 
14 tuaàn leã vaø ñöôïc chia laøm 3 phaàn. Tham döï vieân 
coù theå thao luyeän 14 tuaàn lieân tieáp hoaëc coù theå 
chia laøm 3 laàn. 
 
TLNN I (4 tuaàn) goàm coù 4 baøi thao luyeän nhaán 
maïnh veà: Cuoäc Saùng Taïo vaø Ôn Cöùu Ñoä, Maàu 
Nhieäm Nhaäp Theå, vaø Thieân Chuùa ÔÛ Vôùi Chuùng 
Ta. Boán tuaàn leã naøy goàm 4 ñieåm nhaém ñeán chieâm 
nieäm vaø Tình Yeâu. TLNN I raát thích hôïp cho Muøa 
Voïng. 
 

TLNN II (7 tuaàn) nhaém tôùi toäi loãi vaø ôn Cöùu 
Chuoäc, vaø coâng vieäc cuûa Chuùa Kitoâ Ñaáng Cöùu Ñoä. 
Phaàn naøy raát thích hôïp cho Muøa Chay. 
 
TLNN III (3 tuaàn) daãn chuùng ta vaøo ñôøi soáng haèng 
ngaøy cuûa caùc moân ñeä ñaàu tieân sau khi Ñöùc Gieâsu 
veà trôøi. Phaàn naøy thích hôïp cho Muøa Phuïc Sinh. 
 

Ñieàu kieän ñeå tham gia chöông trình 
TLNN 
Coù loøng khao khaùt ñaøo saâu ñôøi soáng taâm linh, coù 
chuùt kinh nghieäm veà caàu nguyeän Linh Thao, vaø 
saün saøng môû loøng chia seû vôùi ngöôøi khaùc veà kinh 
nghieäm ñöùc tin cuûa mình. 
 
 Cam keát (vôùi Chuùa) caàu nguyeän töø 15 tôùi 30 

phuùt (coù theå hôn) moãi ngaøy theo ñeà taøi ñaõ ñònh 
 Cam keát (vôùi nhoùm) hoïp moãi tuaàn ñeå chia seûõ 

caûm nghieäm vaø tieáp nhaän ñeà taøi môùi töø ñieàu 
hôïp vieân 

 Cam keát (vôùi chính mình) seõ tham gia troïn 
chöông trình 

 

Caùch thöùc laøm TLNN 
Trong chöông trình TLNN, caùc thao luyeän vieân seõ 
hoïp thaønh nhoùm ñeå cuøng haønh trình vôùi nhau. Moät 
ñieàu kieän caàn thieát trong caùc khoùa Linh Thao laø söï 
coù maët cuûa ngöôøi linh höôùng ñeå naâng ñôõ, theo doõi 
vaø ñeà nghò nhöõng ñieàu chænh, neáu caàn, cho tham döï 
vieân ñeå giuùp hoï thaêng tieán trong ñôøi soáng taâm linh. 
Chöông trình TLNN, maëc duø khoâng coù maët ngöôøi 
linh höôùng nhöng vieäc linh höôùng ñöôïc thöïc hieän 
qua nhoùm vôùi söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Linh. 
Qua nhöõng chia seû cuûa caùc nhoùm vieân, kinh 
nghieäm cuûa ngöôøi naøy seõ giuùp ñôõ cho ngöôøi khaùc. 
Ngoaøi ra, ngöôøi ñieàu hôïp vieân cuûa nhoùm cuõng seõ 
ñöôïc chuaån bò ñeå coù theå giuùp ñôõ caùc nhoùm vieân 
trong vieäc linh höôùng neáu caàn. Neáu moät ngöôøi thaät 
söï coù loøng ao öôùc tham gia chöông trình TLNN 
nhöng khoâng coù nhoùm ñeå ñi chung, thì ngöôøi naøy 
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caàn tìm moät ngöôøi linh höôùng ñeå ñoàng haønh vôùi 
mình trong suoát haønh trình. 
 
Caùch thöùc laøm TLNN goàm 2 phaàn: caàu nguyeän 
rieâng moãi ngaøy vaø hoïp nhoùm moãi tuaàn ñeå chia seû 
haønh trình ñöùc tin vôùi nhau sau moãi tuaàn thao 
luyeän. 
 
1. Caùch caàu nguyeän rieâng moãi ngaøy (15’- 30’) 

Thao luyeän vieân coù theå duøng coâng thöùc 4P + 
1R trình baøy sau ñaây cho giôø caàu nguyeän rieâng 
cuûa mình: 
 Caûm nhaän söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa 

(Presence of God): Tìm ñòa ñieåm yeân 
tónh vaø tö theá thoaûi maùi. Ñeå cho taâm hoàn 
vaø theå xaùc hoøa nhòp vôùi nhau. Ñaët mình 
tröôùc söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa. 

 Xin ôn (Petition for grace): Xin ôn cho 
giôø caàu nguyeän. Trong moãi baøi thao luyeän, 
Ôn Xin cho moãi tuaàn ñöôïc trình baøy ngay 
trong ñoaïn ñaàu (“Toâi muoán gì”) cuûa moãi 
baøi thao luyeän. Thao luyeän vieân seõ duøng 
moät ôn xin cho caû tuaàn. 

 Caàu nguyeän vôùi Thaùnh Kinh (Scripture 
passage): Suy nieäm (meditation), chieâm 
nieäm (contemplation), hoaëc caàu nguyeän 
baèng suy xeùt (prayer of consideration). 
Trong giôø caàu nguyeän, thao luyeän vieân ñoái 
thoaïi vôùi Chuùa, nghe tieáng Ngaøi noùi vôùi 
mình vaø ñaùp traû laïi tieáng cuûa Ngaøi. 

 Lôøi nguyeän rieâng tö (Prayer): Keát thuùc 
giôø caàu nguyeän baèng lôøi nguyeän rieâng cuûa 
mình, coù theå duøng lôøi nguyeän trong baøi 

thao luyeän trong tuaàn. Xin phoù thaùc töông 
lai cho Thieân Chuùa. 

 Kieåm ñieåm giôø caàu nguyeän (Review): 
Kieåm ñieåm xem giôø caàu nguyeän vöøa qua 
nhö theá naøo, caùch thöùc caàu nguyeän coù giuùp 
ích khoâng, mình ñaõ nhaän ñöôïc ôn gì, caûm 
nghieäm cuûa mình nhö theá naøo. Ghi cheùp 
nhöõng taâm tình ñoù vaøo nhaät kyù caàu 
nguyeän. 

 
2. Caùch thöùc hoïp nhoùm (moãi tuaàn) 

 Lôøi nguyeän ngaén ñeå môû ñaàu 
 Kieåm ñieåm ñeà taøi tuaàn tröôùc (duøng TLNN 

evaluation form): 
• Caùch thöùc caàu nguyeän: coù theo coâng 

thöùc 4P + 1R khoâng? Phöông phaùp 
chieâm nieäm hay suy nieäm? Suy nghó 
vaø phaân tích hay theo caûm xuùc? Coù 
gaëp khoù khaên gì trong caùch thöùc caàu 
nguyeän ñoù? 

• Noäi dung caàu nguyeän: duøng ñoaïn 
Thaùnh Kinh naøo? Ñaõ ñöôïc ñaùnh ñoäng 
nhö theá naøo? Taïi sao? Ñaõ nhaän ñöôïc 
nhöõng ôn naøo? Giôø thao luyeän ñaõ aûnh 
höôûng nhö theá naøo trong ñôøi soáng 
haèng ngaøy? 

 Phaân phaùt taøi lieäu tuaàn keá tieáp + TLNN 
meditation help + briefnotes (neáu coù): 

 Sô löôïc veà: 
• Ñeà taøi môùi 
• Nhöõng ñieåm chính cuûa töøng ñoaïn 

Thaùnh Kinh  
• Phaàn phuï luïc 

 Lôøi nguyeän keát thuùc 
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Chöông 2 – Trang cho Ñieàu Hôïp Vieân 
 
 

Vai troø cuûa ñieàu hôïp vieân chöông 
trình 
Vai troø cuûa Ñieàu Hôïp Vieân (ÑHV) laø giuùp caùc 
thao luyeän vieân (TLV) trong nhoùm trieån nôû söï lieân 
heä cuûa hoï vôùi Thieân Chuùa qua chöông trình 
TLNN. Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, caùch thöùc laøm 
TLNN goâØm 2 phaâØn: caâØu nguyeän rieâng moãi ngaøy vaø 
hoïp nhoùm moãi tuaâØn ñeå chia seû haønh trình ñöùc tin 
vôùi nhau sau moãi tuaâØn thao luyeän. Do ñoù, ÑHV seõ 
ñaûm traùch vai troø cuûa mình qua hai traùch nhieäm: 
traùch nhieäm vôùi moãi TLV vôùi tö caùch laø baïn ñöôøng 
caâØu nguyeän vaø traùch nhieäm vôùi nhoùm trong vieäc 
chuaån bò ñeà taøi cuõng nhö ñieàu haønh buoåi hoïp 
nhoùm. 

 
1. Vai troø cuûa ÑHV vôùi TLV 

Ñeå giuùp TLV trieån nôû söï lieân heä cuûa hoï vôùi 
Thieân Chuùa qua chöông trình TLNN, ÑHV 
caàn theo doõi dieãn tieán cuûa moãi TLV treân haønh 
trình naøy. Maëc duø cuøng duøng moät taøi lieäu, cuøng 
ñi vôùi nhau treân haønh trình naøy, nhöng taùc 
ñoäng cuûa TC treân moãi ngöôøi ñeàu khaùc nhau. 
ÑHV caàn löu yù nhöõng ñieàu sau ñaây khi giuùp 
TLV trong nhoùm: 
• Nuoâi döôõng tinh thaàn cuûa TLV vaø cuûa 

nhoùm 
ÑHV khoâng oâm laáy traùch nhieäm veà keát quaû 
caàu nguyeän cuûa moãi TLV. Keát quaû laø do 
Thieân Chuùa taùc ñoäng. Boån phaän cuûa ÑHV 
laø nuoâi döôõng tinh thaàn cuûa TLV vaø cuûa 
nhoùm baèng caùch: 
- Khuyeán khích TLV ñaøo saâu loøng ao öôùc 

vaø loøng kieân nhaãn 
- Cuûng coá khuyeán khích TLV tieáp tuïc ñieàu 

hay hoï ñang laøm trong giôø suy nieäm 
- Giuùp TLV nhaän ra nhöõng ôn nhaän ñöôïc 

trong giôø caàu nguyeän cuõng nhö trong ñôøi 
soáng haèng ngaøy 

- Giuùp TLV trung thaønh vôùi giôø caàu nguyeän 
rieâng moãi ngaøy vaø, neáu caàn, ñeà nghò 
nhöõng phöông phaùp ñeå hoï caàu nguyeän 
höõu hieäu hôn 

• Xaùc ñònh yù nghóa caàu nguyeän 
ÑHV neân luoân nhaéc nhôû vôùi TLV veà yù 
nghóa cuûa caàu nguyeän, nhaát laø khi TLV 
caûm thaáy naûn chí vì söï khoâ khan trong giôø 
caàu nguyeän. YÙ nghóa chính cuûa caàu nguyeän 
laø laéng nghe Thieân Chuùa noùi vaø ñaùp traû vôùi 
taâm tình rieâng tö cuûa mình. Ñaây laø giôø keát 
hôïp cuûa hai taâm hoàn Thieân Chuùa vaø con 
ngöôøi, khoâng phaûi laø giôø tìm keïo ngoït 
thieâng lieâng hoaëc mong vaán ñeà ñöôïc giaûi 
quyeát. Ñoái vôùi Thieân Chuùa, keát quaû cuûa 
caàu nguyeän khoâng leä thuoäc vaøo an uûi 
thieâng lieâng nhöng vaøo loøng nhieät taâm, yù 
chí phaán ñaáu trong yù ñònh daønh giôø naøy cho 
Thieân Chuùa. 

• Xaùc ñònh yù nghóa thao luyeän 
Ngoaøi vieäc xaùc ñònh yù nghóa cuûa caàu 
nguyeän, ÑHV caàn neân nhaán maïnh yù nghóa 
cuûa thao luyeän. Thao luyeän (spiritual 
exercises) ñoøi hoûi kyû luaät, nhaát laø kyû luaät 
trong giôø caàu nguyeän. Ñaây laø moät haønh 
trình maø moãi ngöôøi caàn thöïc taäp. Cho neân 
vaán ñeà chính trong giai ñoaïn naøy laø thöïc 
taäp aùp duïng cho ñuùng caùch. Vì theá trong 
buoåi hoïp nhoùm (nhaát laø trong nhöõng tuaàn 
ñaàu cuûa TLNN) ÑHV caàn hoûi kyõ veà caùch 
caùc TLV caàu nguyeän, suy nieäm, hoaëc 
chieâm nieäm nhö theá naøo, caàu nguyeän bao 
laâu, luùc naøo, ôû ñaâu, chia trí thì laøm gì, v.v...  

 
2. Vai troø cuûa ÑHV vôùi nhoùm 

Ñoái vôùi nhoùm, ÑHV caàn chuaån bò ñeà taøi cuõng 
nhö ñieàu hôïp caùc buoåi hoïp nhoùm cho suoâng seû. 
Ñaây laø nhöõng ñieàu ÑHV caàn laøm cho buoåi hoïp 
nhoùm: 
 
• Chuaån bò ñeà taøi 

ÑHV neân ñoïc qua taøi lieäu tröôùc ngaøy hoïp 
nhoùm. Duøng baøi höôùng daãn cho ÑHV ñeå 
hieåu roõ noäi dung cuûa ñeà taøi seõ ñöôïc phaùt 
ra, ôn xin trong tuaàn, vaø yù chính cuûa caùc 
ñoaïn Thaùnh Kinh. 

• Hoïp nhoùm 
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- Khuyeán khích caùc TLV ñi hoïp cho ñeàu 
ñaën. Trong chöông trình TLNN ñaõ 
ñöôïc toå chöùc tröôùc ñaây, caùc TLV nhaän 
thaáy taàm quan troïng cuûa caùc buoåi hoïp 
nhoùm vì ñaây laø cô hoäi ñeå moïi ngöôøi 
chia seû nieàm vui khi nhaän ñöôïc ôn, ñeå 
noùi leân nhöõng khoù khaên cuûa mình 
trong giôø suy nieäm, ñeå khích leä vaø 
naâng ñôõ nhau treân haønh trình naøy. 

- Trong khi hoïp nhoùm, ÑHV caàn taïo 
ñieàu kieän ñeå taát caû caùc TLV coù cô hoäi 
tham gia moät caùch tích cöïc vaø caàn taïo 
moät moâi tröôøng maø nôi ñoù taát caû moïi 
ngöôøi trong nhoùm caûm nhaän ñöôïc söï 
naâng ñôõ vaø khuyeán khích. 

 

Ñieàu kieän laøm ñieàu hôïp vieân  
1) Bieát muïc ñích vaø cô caáu cuûa TLNN 
2) Coù kinh nghieäm Linh Thao (Linh Thao 5-7 

ngaøy, Linh Thao daøi haïn – theo Chuù Daãn 19, 
Linh Thao 30 ngaøy) 

3) Bieát caên baûn veà Linh Thao nhö: nguyeân taéc 
phaân bieät thaàn loaïi, nguyeân lyù neàn taûng cuoäc 
ñôøi, muïc tieâu vaø cô caáu cuûa moãi tuaàn cuûa 30 
ngaøy Linh Thao 

4) Coù ñôøi soáng caàu nguyeän, quen thuoäc vôùi suy 
nieäm vaø chieâm nieäm 

5) Bieát dung hoøa noäi taâm vaø phuïc vuï, ñaïo vaø ñôøi 
6) Bieát hoøa ñoàng vôùi moïi ngöôøi, bieát laéng nghe, 

chia seû, coù khaû naêng chæ daãn 
 

Nhöõng ñaëc tính neân coù cuûa ñieàu hôïp 
vieân  
Ñeå coù theå chu toaøn vai troø cho höõu hieäu, ngöôi 
ÑHV neân löu yù ñeán nhöõng ñaëc tính sau ñaây: 

 
1. Bieát laéng nghe vaø bieát caùch ñaët caâu hoûi 

ÑHV caàn nghe nhieàu hôn laø noùi nhieàu. ÑHV 
caàn khuyeán khích TLV chia seû baèng caùch chuù 

taâm laéng nghe nhöõng gì hoï noùi thay vì khuyeân 
baûo hoaëc daïy ñôøi. ÑHV caàn laéng nghe ñeå roài 
coù theå toùm löôïc hoaëc laäp laïi nhöõng gì TLV 
dieãn taû qua lôøi noùi, neùt maët, vaø cöû chæ 
(reflective listening). Sau khi TLV chia seû, 
ÑHV neân toùm löôïc laïi nhöõng gì mình nghe vaø 
hieåu. 
Caùch ñaët caâu hoûi cuûa ÑHV raát quan troïng 
trong vai troø baïn ñöôøng caàu nguyeän, vì ÑHV 
coù theå ñaët nhöõng caâu hoûi laøm cho TLV muoán 
chia seû hoaëc ngöôïc laïi cuõng coù theå laøm cho 
TLV kheùp kín vaø traùnh neù khoâng traû lôøi. Neân 
teá nhò khi ñaët caâu hoûi vaø traùnh nhöõng caâu hoûi 
coù mang tính caùch soi moùi toø moø hoaëc keát aùn 
chæ trích.  
 

2. Bieát caån maät 
Nhöõng gì TLV chia seû rieâng vôùi ÑHV thì 
khoâng neân noùi laïi vôùi ngöôøi khaùc. Neáu ÑHV 
caûm thaáy chia seû ñoù coù theå giuùp ích caùc baïn 
trong nhoùm thì caàn xin pheùp hoï tröôùc vaø neân 
vaén taét khi trình baøy. Ngoaøi ra ÑHV cuõng caàn 
nhaéc nhôû caùc TLV neân giöõ nhöõng chia seû cuûa 
nhoùm ôû trong nhoùm, khoâng neân mang ra ngoaøi. 
 

3. Bieát giôùi haïn cuûa mình 
Vai troø cuûa ÑHV laø ngöôøi baïn ñöôøng caàu 
nguyeän chöù khoâng phaûi linh höôùng (spiritual 
director) vôùi muïc ñích giuùp TLV ñaøo saâu söï 
lieân heä cuûa hoï vôùi Thieân Chuùa qua caùch caàu 
nguyeän vaø qua thao luyeän. Neáu TLV coù khoù 
khaên trong ñôøi soáng taâm linh, ÑHV neân giôùi 
thieäu hoï vôùi nhöõng vò linh höôùng. 
  

4. Bieát phoù thaùc vaøo Thieân Chuùa 
ÑHV laø khí cuï toâng ñoà qua vai troø baïn ñöôøng 
caàu nguyeän vaø ÑHV khoâng coù traùch nhieäm veà 
keát quaû caàu nguyeän cuûa TLV. Keát quaû caàu 
nguyeän laø do Chuùa Thaùnh Thaàn, do ñoù ÑHV 
caàn bieát phoù thaùc vaøo söï höôùng daãn cuûa Chuùa 
Thaùnh Thaàn. 
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Thao Luyện 
Nhẹ Nhàng 
Phần I 
 
 
 

Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu với những suy niệm là 
cuộc sống của mỗi người chúng ta là những món quà của 
Thiên Chúa. Khi nhìn cuộc sống như là đến từ Thiên Chúa, 
chính cuộc sống của chúng ta sẽ đem đến một cảm nhận sâu 
xa Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta một cách mật 
thiết và đặc thù, và mỗi người chúng ta là trọng tâm của tình 
yêu của Thiên Chúa. 
 
Chúng ta sẽ đáp lại sự nhận thức này như thế nào để 
hợp tình hợp nghĩa với Thiên Chúa? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi muoán ñoùn nhaän vuõ truï, söï soáng, vaø chính baûn thaân toâi vôùi loøng caûm 
khích, vì taát caû ñeàu laø: nhöõng moùn quaø töø Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Hoùa, vaø 
Chuùa cuûa toâi. 
 
Thaùnh Kinh 
1. Ed 11:17-21: Ngöôi seõ laø daân ta vaø ta seõ laø Thieân Chuùa cuûa ngöôi. 
2. Lc 1:26-38; Thieân Chuùa ban taëng Ñöùc Maria moùn quaø maãu töû. 
3. Ep 1:3-14; Thieân Chuùa ban aân suûng vaø Thaùnh Töû. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Chuùa Gieâsu thöôøng hay baét ñaàu nhöõng lôøi caàu nguyeän cuûa Ngaøi vôùi 

Chuùa Cha baèng caâu: “Con taï ôn Cha.” Tröôùc khi laøm cho Lazaroâ soáng 
laïi, Ngaøi noùi, “Laïy Cha, con caûm taï Cha vì Cha ñaõ nhaäm lôøi con” (Ga 
11:41). Chuùa Gieâsu daâng lôøi caûm taï vì Ngaøi soáng vôùi taâm tình tri aân. 
Ñöôïc daïy doã theo truyeàn thoáng cuûa Daân Chuùa, Chuùa Gieâsu xaùc tín raèng 
taát caû ñeàu laø quaø taëng töø Thieân Chuùa. 

  Chuùa Gieâsu, nhìn theá giôùi naøy, lòch söû ñôøi Ngaøi, vaø taát caû nhöõng gì xaûy 
ra vôùi Ngaøi ñeàu laø quaø taëng töø Thieân Chuùa. Ngaøi noùi vôùi Chuùa Cha: 
“Taát caû nhöõng gì Cha ban cho con ñeàu do bôûi Cha” (Ga 17:7). Ngaøi quaû 
quyeát taát caû: gia ñình, quaù trình ñôøi ngöôøi, ôn goïi, vieäc laøm, vaø ngay caû 
cuoäc töû naïn cuûa Ngaøi. Ngaøi nhìn taát caû laø nhöõng moùn quaø taëng vì ñoâi 
maét Ngaøi traøn ñaày ñöùc tin. 

 Moät soá ngöôøi nhìn söï hieän höõu cuûa theá giôùi naøy nhö laø moät ñieàu ñöông 
nhieân. Gioáng nhöõng ngöôøi bò loaïn saéc, hoï nhìn thaáy moïi hình neùt roõ reät 
nhöng laïi toaøn trong nhöõng saéc thaùi cuûa maøu xaùm. Coøn toâi thì ñöôïc môøi 
goïi ñeå nhaän theá giôùi naøy nhö moät moät moùn quaø ñöôïc ban taëng töø moät 
Ñaáng Cao Caû: Taát caû nhöõng gì hieän höõu ñeàu laø quaø taëng töø Thieân Chuùa. 

 Toâi ñöôïc Thieân Chuùa choïn ñeå nhìn vôùi ñoâi maét cuûa Ñöùc Kitoâ ñeå thaáy 
caùc veû ñeïp phong phuù cuûa nhöõng moùn quaø Ngaøi ban: maët ñaát, baàu trôøi, 
khoa hoïc, aâm nhaïc, ñôøi soáng caù nhaân toâi, naêng khieáu – Ñoù laø nhöõng gì 
toâi yeâu chuoäng. Chuùa ñaõ daønh cho toâi moät choã ñaëc bieät trong soá ngöôøi 
ñaõ ñöôïc tuyeån choïn cuøng vôùi caùc Thaùnh. Coù theå naøo Thieân Chuùa ñaõ cho 
Ñöùc Maria bieát teân cuûa con mình qua lôøi truyeàn tin cuûa Söù Thaàn? Theá 
maø Thieân Chuùa ñaõ goïi teân toâi ngay töø khi toâi coøn trong loøng meï. 

 Vôùi taâm tình tri aân, toâi yù thöùc raèng töï toâi, toâi khoâng theå naøo ñoøi hoûi duø 
chæ moät giôø cuûa söï soáng hoaëc moät taác cuûa chieàu cao. Toâi khoâng theå ñaûm 
baûo baát cöù ñieàu gì cho chính toâi hoaëc nhöõng ngöôøi thaân cuûa toâi. Nhöng 
vì toâi ñaõ ñöôïc tuyeån choïn ñeå “tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa vaø ñöùc coâng 
chính cuûa Ngöôøi,” vaø toâi bieát “taát caû nhöõng thöù kia, Ngöôøi seõ theâm cho”õ 
(Mt. 6:33). Chính ñöùc tin vaø loøng caäy troâng naøy laø nhöõng quaø taëng maø 
khoâng maáy ai trong theá giôùi naøy chaáp nhaän. 

TLNN I /Tuaàn 1 
 
 
 
 
 

Thieân Chuùa luoân 
ban trao nhöõng 

moùn quaø 

Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa 
Laïy Thieân Chuùa Toaøn 
Naêng, Chuùa laø Ñaáng Taïo 
Döïng trôøi ñaát, 
 muoân vaät höõu hình vaø  voâ 
hình töø nhöõng haït töû voâ 
cuøng nhoû beù cho ñeán nhöõng 
thöïc theå bao la.  
Chuùa laø Ñaáng taïo döïng theá 
giôùi cuoäc soáng cuûa con,  
chính söï soáng con vaø töøng 
maûnh nhoû cuoäc ñôøi con. 
 
Khoâng coù gì nôi con coù theå 
ñoøi hoûi Ngaøi phaûi  taïo döïng 
neân con. 
Moïi söï laø do Chuùa vaø töø 
Chuùa maø taïo döïng neân con, 
vì Chuùa laø Tình Yeâu 
vaø Chuùa muoán chia seû vôùi 
nhöõng ai yeâu meán Chuùa. 
 
Con chuùc tuïng vaø caûm taï 
Chuùa, taát caû nhöõng gì laø 
chính con, nhöõng gì con coù 
vaø hieän höõu. 
 
Amen. 
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Thiên Chúa luôn ban trao những món quà 
Ơn xin: Tôi muốn đón nhận vũ trụ, sự sống, và chính bản thân tôi với lòng cảm khích, vì tất cả đều là: 
những món quà từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, và Chúa của tôi. 
Câu hỏi gợi ý: Làm sao tôi có thể tận hưởng được thế giới chung quanh, cuộc sống, và chính con người tôi? 
 
Ezekiel 11:17-21 
17 Vì thế, ngươi hãy nói: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng 
phán thế này: Từ muôn dân, Ta sẽ tập hợp các ngươi lại; 
từ muôn nước, nơi các ngươi bị phân tán, Ta sẽ quy tụ 
các ngươi về và Ta sẽ ban cho các ngươi đất Ít-ra-en.18 
Chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi thứ gớm ghiếc và ghê 
tởm.19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí 
mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim 
chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt,20 để 
chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi 
hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của 
Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.21 Còn những ai để 
lòng dạ đi theo các đồ gớm ghiếc và ghê tởm của chúng, 
Ta sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch tội - sấm 
ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luke 1:26-38 
Truyền tin cho Đức Ma-ri-a 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa 
sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là 
Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người 
tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên 
là Ma-ri-a. 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi 
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, 
bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà 
đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ 
một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, 
và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên 
Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên 
Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và 
triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách 
nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! " 
35 Sứ thần đáp: "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.36 
Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà 
cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị 
mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu 
tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể 
làm được." 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của 
Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi 
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sứ thần từ biệt ra đ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ephesians 1:3-14 
Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 
3Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, 
Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi 
ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh 
Thần. 
4Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo 
thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh 
tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5Theo ý 
muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho 
ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi 
khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta 
trong Thánh Tử yêu dấu. 7Trong Thánh Tử, nhờ máu 
Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha 
tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. 8 Ân 
sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả 
sự khôn ngoan thông hiểu. 9Người cho ta được biết thiên 
ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người 
đã định từ trước trong Đức Ki-tô.  
10Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài 
trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. 
Cũng trong Đức Ki-tô, 11Thiên Chúa là Đấng làm nên 
mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền 
định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch 
của Người, 12để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy 
vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang 
Người. 
13Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã được nghe 
lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức 
Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, 
Đấng Thiên Chúa đã hứa. 14Thánh Thần là bảo chứng 
phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của 
Thiên Chúa được cứu chuộc,để ngợi khen vinh quang 
Thiên Chúa 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN I, Tuaàn 1 

 
Ed 11:17-21 Thieân Chuùa tröïc tieáp taïo döïng moãi 
ngöôøi (Vatican I). Ngaøi saùng taïo vaø cöùu chuoäc 
moãi ngöôøi chuùng ta trong daân Ngaøi quy tuï, vaø 
trong nhieäm theå Giaùo Hoäi. 
• Sau khi chuùng ta bò xa laïc (nhö daân Do Thaùi 

xöa bò löu ñaøy ôû Babylon), Thieân Chuùa seõ 
ñem chuùng ta trôû laïi laøm moät vôùi Ngaøi (“moät 
traùi tim,” coù baûn dòch laø “traùi tim cuõ”), thieát 
laäp laïi moái lieân heä coâng chính vaø beàn vöõng 
giöõa Thieân Chuùa vaø ñoaøn daân cuûa Ngaøi. Thieân 
Chuùa laø trung taâm ñieåm cho cuoäc soáng cuûa 
chuùng ta. 

• Lôøi noùi “Chuùng seõ laø daân Ta, vaø Ta seõ laø 
Chuùa cuûa chuùng” ñöôïc theå hieän nhö moät giao 
öôùc Chuùa thieát laäp vôùi Abraham (St 17:8), vôùi 
Moâisen (Xh 6:7), vaø vôùi toaøn daân (Xh 29:45). 

 
Lc 1:26-38 Meï Maria taän höôûng moùn quaø ñöôïc 
laøm Meï Ñöùc Gieâsu. 
• Thieân Chuùa hoaït ñoäng trong lòch söû: Thieân 

Chuùa tuyeån choïn Meï Maria vaø cho Ñöùc Gieâsu 
nhaäp theå. 

• Meï Maria laø maãu göông cho nhöõng keû tin. Meï 
khoâng coù chuùt quyeàn haønh gì khi so saùnh vôùi 
Zechariah: laø phuï nöõ, treû, ngheøo, khoâng naém 
chöùc quyeàn naøo, vaø khoâng ñöôïc vaøo ñeàn thôø. 
Meï cuõng khoâng coù moät ngöôøi choàng hoaëc moät 
ngöôøi con ñeå “minh chöùng söï hieän höõu cuûa 
Meï” trong neàn vaên hoùa thôøi ñoù. Vì vaäy Thieân 
Chuùa thaät khaùc thöôøng, vaø ñoái nghòch vôùi caùi 
nhìn cuûa con ngöôøi. 

• Nazareth laø moät laøng nhoû trong vuøng Galileâ, 
naèm ôû phía baéc cuûa Samaria vaø Judea. Galileâ 
traûi daøi töø khoaûng 45 ñeán 85 daëm veà höôùng 
baéc cuûa Gieârusalem vaø roäng khoaûng 30 daëm. 
Nazareth laø moät laøng nhoû, khoaûng 15 daëm veà 
phía nam cuûa bieån Galileâ vaø daân soá vaøo 
khoaûng 150 ngöôøi. 

• “Ngöôi seõ ñaët teân cho con treû laø Gieâsu” phaûn 

aûnh vieäc loan baùo söï haï sinh cuûa moät nhaân vaät 
troïng ñaïi, nhö trong 1:13; St 16:7; Tl 13:5; Is 
7:14. Chöõ Hy Laïp laø Ihsous, dòch ra tieáng 
Latin laø Jesus, gioáng nhö Yeshua in Hebrew, 
nghóa laø “Yaveh Cöùu,” moät teân raát phoå thoâng 
vaøo thôøi baáy giôø. 

• Ñöùc Gieâsu cao troïng hôn John, vì oâng chæ laø 
moät tieân tri so vôùi Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng Cöùu 
Tinh. So saùnh caùch dieãn taû Ñöùc Gieâsu laø cao 
troïng ôû ñaây vôùi caâu 1:15, “cao troïng tröôùc maët 
Chuùa.” Töø cao troïng ñöôïc duøng nhaán maïnh söï 
cao troïng cuûa Ñöùc Gieâsu, vó ñaïi hôn moïi vó 
ñaïi. 

• “Ñaáng Toái Cao” laø moät caùch noùi veà Chuùa maø 
khoâng phaïm huyù. 

 
Ep 1:3-14 Thieân Chuùa daãn chuùng ta trôû neân 
“caùc Thaùnh” 
• Ep 1:3-14 Trong nguyeân taùc Hy Laïp chæ goàm 

coù moät caâu daøi, vôùi 3 phaàn chính. Moãi phaàn 
keát thuùc vôùi moät caâu chuùc tuïng Chuùa (cc. 6, 
12, 14), chuù troïng vaøo nhöõng thaønh vieân cuûa 
Chuùa Ba Ngoâi. Sau phaàn môû ñaàu toùm löôïc taát 
caû aân suûng cuûa nhöõng vò thaùnh (c. 3), phaàn ñaàu 
tieân (cc. 4-6) daâng lôøi chuùc tuïng Chuùa Cha ñaõ 
tuyeån choïn chuùng ta töø tröôùc voâ cuøng; phaàn 
thöù hai (cc. 7-11) daâng lôøi chuùc tuïng caûm taï 
Chuùa Con ñaõ ñeàn buø toäi loãi chuùng ta trong lòch 
söû cöùu ñoä (i.e., treân caây Thaùnh Giaù); vaø phaàn 
cuoái cuøng (cc. 12-14) daâng lôøi chuùc tuïng Chuùa 
Thaùnh Thaàn ñaõ ñoùng aán quaù khöù cuûa chuùng ta, 
ngay khi chuùng ta trôû laïi. 

• c. 5 Laøm “nghóa töû” laø ñöôïc thöøa höôûng gia 
nghieäp. 

 
Laøm sao toâi coù theå taän höôûng ñöôïc theá giôùi 
chung quanh, cuoäc soáng, vaø chính con ngöôøi 
toâi? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks I, Week 1 

 
Ez 11:17-21 God directly creates each human 
person’s life (Vatican I). God chooses to create 
and save each of us within the people whom God 
is forming, within the Mystical Body which is the 
Church. 
• After we fell away (Babylonian exile), God will 

bring us back to God alone (“one heart;” “old 
heart” in some other translations), restoring the 
proper and long-standing relationship between 
God and God’s people. God is the sole focus of 
our life. 

• The expression They will be my people, and I 
will be their God occurs as a promise to 
Abraham (Gn 17:8), Moses (Ex 6:7), and the 
nation (Ex 29:45). 

 
Lk 1:26-38 Mary appreciates the gift of being 
mother to Jesus. 
• God works in history: God favors Mary, and 

conceives Jesus.  
• Mary is the model believer. She is the 

powerless, compared to Zechariah: female, 
young, no official position, not in the temple, 
and poor. Not having a husband or a child to 
“validate her existence” in her culture. Thus 
God is surprising, paradoxical, and contrary to 
human expectations. 

• Nazareth was a town in the region of Galilee, 
located north of Samaria and Judea. Galilee 
extended from about 45 to 85 miles north of 
Jerusalem and was about 30 miles in width. 
Nazareth was a small village about 15 miles 
west of the southern edge of the Sea of Galilee. 
There were about 150 people. 

• “You will name him Jesus” reflects the birth 
announcement of a major figure; see 1:13; Gn 
16:7; Jgs 13:5; Is 7:14. The Greek form is 

Ihsous, Jesus when translated into Latin, is the 
same as the Hebrew Yeshua (Joshua), meaning 
"Yahweh saves,” a fairly common name then.  

• Jesus is greater than John, since he is the 
Messiah compared to a prophet. Compare the 
description of Jesus as great here with 1:15, 
"great before the Lord." Great is stated 
absolutely without qualification to make the 
point.  

• Most High is a way to refer to God without 
naming Him, out of reverence. 

 
Eph 1:3-14 God takes the initiative to make us 
“saints.” 
• Eph 1:3-14 Comprises one long sentence in 

Greek, with three major sections. Each section 
ends with a note of praise for God (vv. 6, 12, 
14), focusing on a different member of the 
Trinity. After an opening summary of all the 
saints' spiritual blessings (v. 3), the first section 
(vv. 4-6) offers up praise that the Father has 
chosen us in eternity past; the second section 
(vv. 7-11) offers up praise that the Son has 
redeemed us in the historical past (i.e., at the 
cross); the third section (vv. 12-14) offers up 
praise that the Holy Spirit has sealed us in our 
personal past, at the point of conversion. 

• v. 5 To be adopted means to have the full rights 
of an heir. 

 
How do I appreciate the world, my life, and my 
self? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Chuùa ban cho toâi ôn ñöôïc nhaän thöùc söï hieän dieän cuûa Ngaøi, Ñaáng 
Emmanuel (Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta) vaø Thaàn Khí cuûa Söï Soáng. 
 
Thaùnh Kinh 
1. Tv 139: Thieân Chuùa Ñaáng Taïo Hoùa luoân hieän dieän trong suoát ñôøi toâi. 
2. Ga 3:1-21: Thieân Chuùa thöông yeâu loaøi ngöôøi ñeán noãi ban Con moät 

Ngaøi. 
3. Lc 24:36-43: Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh trong xaùc phaøm nhaân duøng böõa vôùi 

caùc baïn cuûa Ngaøi. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Toâi coù theå noùi toâi tin vaøo Thieân Chuùa moät caùch raát chaân thaønh, nhöng 

toâi laïi haønh ñoäng nhö moät ngöôøi khoâng ñöùc tin. Nhö vaäy, toâi laø “moät 
ngöôøi voâ thaàn trong thöïc teá” (practical atheist), nghóa laø toâi soáng töø ñaàu 
tuaàn ñeán cuoái tuaàn maø khoâng nghó gì tôùi Thieân Chuùa. Xeùt laïi xem phaûi 
chaêng toâi ñaõ coù theå ñaõ ñaùnh maát hai ñaëc tính cuûa ngöôøi tín höõu: 1) caûm 
giaùc kinh ngaïc, kyø dieäu vaø loøng kính phuïc tröôùc Thieân Chuùa Ñaáng Taïo 
Hoùa vaø laø Chuùa, vaø tröôùc caùc taïo vaät cuûa Ngaøi. 2) söï löïa choïn lieân læ 
ñieàu toát saép ñeán vì Thieân Chuùa ôû cuøng toâi.  

 Vì nhieàu lyù do, nhö söï baønh tröôùng cuûa kyõ thuaät vaø nhöõng traøo löu yù 
thöùc heä (ideological movements), toâi coù theå caûm nghieäm Thieân Chuùa 
ñang ôû raát xa theá gian, Ngaøi gioáng nhö hình aûnh ngöôøi thôï cheá ñoàng hoà, 
sau khi ñaõ hoaøn taát chieác ñoàng hoà thì boû maëc ñeå töï noù chaïy. Nhöng ñöùc 
tin cuûa toâi daïy toâi nhöõng ñieàu raát khaùc. Chuùa öôùc muoán daân cuûa Ngaøi ôû 
gaàn Ngaøi chaúng khaùc gì chieác ñai löng Ngaøi ñeo chaët ôû löng (Gr 13:11). 
Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ höùa laø Ngaøi seõ ôû cuøng toâi moïi ngaøy cho tôùi ngaøy 
taän theá (Mt 28:20). 

 Khi loaøi ngöôøi ñaõ ñuoåi Con moät cuûa Thieân Chuùa ra khoûi theá gian baèng 
caùch gieát Ngaøi, Ngaøi ñaõ phuïc sinh vaø trôû laïi vôùi chuùng ta. Thieân Chuùa 
maõi maõi lieân keát vôùi con ngöôøi baèng moái giaây khoâng bao giôø ñöùt: Chuùa 
Gieâsu vöøa laø Thieân Chuùa vöøa laø con ngöôøi. Toâi ñaõ ñoùn nhaän Ngaøi vaøo 
loøng toâi qua Hieäp Thoâng Thaùnh Theå (Röôùc Leã). 

 Thieân Chuùa, Thaàn Khí cuûa söï soáng baûo toàn söï hieän höõu cuûa vaïn vaät, keå 
caû nhöõng tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa toâi. Trong khoân ngoan, Thaàn Khí 
tieáp tuïc hoaït ñoäng “töø chaân trôøi naøy vöôn maïnh tôùi chaân trôøi kia, cai 
quaûn moïi loaøi thaät toát ñeïp” (Kn 7:15 - 8:1). Nhö ñaõ ghi trong Thaùnh 
Vònh, Thieân Chuùa toaøn naêng ñi ñaèng tröôùc vaø ñaèng sau toâi, maõi maõi. 

 
 
 
 
 

TLNN I /Tuaàn 2 
 
 
 
 
 

Thieân Chuùa luoân 
luoân ôû giöõa 

chuùng ta 

Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa  
laø Ñaáng Khoân Ngoan, 
Laïy Chuùa  
laø Ñaáng Toaøn Naêng, 
Cöù nghó ñeán Chuùa  
laø con nhö thaáy Chuùa  
ñang ngaém con. 
 
Con hôi sôï haõi 
khi bieát coù ai thaáu roõ loøng 
con töøng giaây töøng phuùt. 
 
Nhöng con laïi thaáy 
caùi nhìn cuûa Chuùa  
oâi chao laø aâu yeám. 
 
Töø ñaùy loøng, 
con bieát Chuùa ñang nhìn con 
vaø Chuùa vui söôùng. 
 
Con söûng soát laï luøng 
vaø loøng traøn ñaày caûm meán.  
 
Amen.  
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Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta 
Ơn xin: Tôi xin Chúa ban cho tôi ơn đƣợc nhận thức sự hiện diện của Ngài. 

Câu hỏi gợi ý: Tôi có nhận thức đƣợc ra là có Chúa, là Chúa ở cùng tôi, và Chúa là sức sống của cuộc đời 

tôi không? 

 

 

Thánh Vịnh 139 

ĐỨC CHÚA ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự 

 

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh. 

Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 

2 biết cả khi con đứng con ngồi. 

Con nghĩ tƣởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, 

3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, 

mọi nẻo đƣờng con đi, Ngài quen thuộc cả. 

4 Miệng lƣỡi con chƣa thốt nên lời, 

thì lạy CHÚA, Ngài đã am tƣờng hết. 
 

5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trƣớc, 

bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. 

6 Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, 

quá cao vời, con chẳng sao vƣơn tới! 
 

7 Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, 

lẩn nơi nào cho khuất đƣợc Thánh Nhan? 

8 Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, 

nằm dƣới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 

9 Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, 

đến ở nơi chân trời góc biển phƣơng tây, 

10 tại đó cũng tay Ngài đƣa dẫn, 

cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. 
 

11 Con tự nhủ: "Ƣớc gì bóng tối bao phủ tôi 

và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối! " 

12 Nhƣng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, 

và đêm đen sáng tỏ nhƣ ban ngày, 

bóng tối và ánh sáng cũng nhƣ nhau. 

13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, 

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. 
 

14 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, 

công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 

Hồn con đây biết rõ mƣời mƣơi. 

15 Xƣơng cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, 

khi con đƣợc thành hình trong nơi bí ẩn, 

đƣợc thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. 

16 Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; 

mọi ngày đời đƣợc dành sẵn cho con 

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, 

trƣớc khi ngày đầu của đời con khởi sự. 
 

17 Lạy Chúa, con thấy tƣ tƣởng Ngài khó hiểu biết bao, 

tính chung lại, ôi nhiều vô kể! 
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18 Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát; 

dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài. 

19 Lạy Chúa, ƣớc chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà, 

ƣớc gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con! 

20 Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt, 

nổi dậy chống Ngài nhƣng uổng công. 

21 Lạy Chúa,  

kẻ ghét Ngài, làm sao con không ghét? 

Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài? 

22 Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng, 

chúng trở thành thù địch của chính con. 
 

23 Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, 

xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. 

24 Xin Ngài xem con có lạc vào đƣờng gian ác 

thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioan: 3:1-21 

Cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô 

 

1 Trong nhóm Pharisêu, có một ngƣời tên là Nicôđêmô, 

một thủ lãnh của ngƣời Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-

su ban đêm. Ông nói với Ngƣời: "Thƣa Thầy, chúng tôi 

biết: Thầy là một vị tôn sƣ đƣợc Thiên Chúa sai đến. Quả 

vậy, chẳng ai làm đƣợc những dấu lạ Thầy làm, nếu 

Thiên Chúa không ở cùng ngƣời ấy." 
 

3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có 

thể thấy Nƣớc Thiên Chúa, nếu không đƣợc sinh ra một 

lần nữa bởi ơn trên."4 Ông Nicôđêmô thƣa: "Một ngƣời 

đã già rồi, làm sao có thể sinh ra đƣợc? Chẳng lẽ ngƣời 

đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? " 
 

5 Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể 

vào Nƣớc Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nƣớc và 

Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi 

Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi 

đã nói: các ông cần phải đƣợc sinh ra một lần nữa bởi ơn 

trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, 

nhƣng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi 

Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." 9 Ông Nicôđêmô hỏi 

Ngƣời: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra đƣợc? 

"10 Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, 

mà lại không biết những chuyện ấy! 
 

11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng 

tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã 

thấy, nhƣng các ông không nhận lời chứng của chúng 

tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dƣới đất 

mà các ông còn không tin, thì giả nhƣ tôi nói với các ông 

về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin đƣợc? " 
 

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Ngƣời, Đấng từ trời 

xuống.14 Nhƣ ông Mô-sê đã giƣơng cao con rắn trong sa 
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mạc, Con Ngƣời cũng sẽ phải đƣợc giƣơng cao nhƣ 

vậy,15 để ai tin vào Ngƣời thì đƣợc sống muôn đời. 

 

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai 

tin vào Con của Ngƣời thì khỏi phải chết, nhƣng đƣợc 

sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của 

Ngƣời đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhƣng 

là để thế gian, nhờ Con của Ngƣời, mà đƣợc cứu độ.18 Ai 

tin vào Con của Ngƣời, thì không bị lên án; nhƣng kẻ 

không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của 

Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã 

đến thế gian, nhƣng ngƣời ta đã chuộng bóng tối hơn ánh 

sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm 

điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để 

các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhƣng kẻ sống theo 

sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các 

việc của ngƣời ấy đã đƣợc thực hiện trong Thiên Chúa." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luke 24:36-43 

Đức Giêsu hiện ra với các Tông Đồ 

 

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa 

các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "37 Các ông kinh 

hồn bạt vía, tƣởng là thấy ma.38 Nhƣng Ngƣời nói: "Sao 

lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn 

chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma 

đâu có xƣơng có thịt nhƣ anh em thấy Thầy có đây? "40 

Nói xong, Ngƣời đƣa tay chân ra cho các ông xem.41 Các 

ông còn chƣa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, 

thì Ngƣời hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? "42 Các 

ông đƣa cho Ngƣời một khúc cá nƣớng.43 Ngƣời cầm lấy 

và ăn trƣớc mặt các ông. 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN I, Tuaàn 2 

 
Tv 139 Ñaây laø caùch Chuùa yeâu chuoäng moãi ngöôøi 
chuùng ta. 
Baøi Thaùnh Vònh naøy raát tuyeät vôøi ñeå chieâm nieäm 
vì coù nhieàu chi tieát soáng ñoäng, cuï theå, khoâng caàn 
phaûi giaûi thích nhieàu. Ñaây laø ñaïi yù caáu truùc baøi 
Thaùnh Vònh: 
• cc. 1-6 Chuùa bieát taát caû (ñöôïc laäp laïi vaøo ñoaïn 

cuoái cuøng 23-24) 
• cc. 7-12 Chuùa luoân hieän höõu. Coù leõ ñaây laø 

ñoaïn Thaùnh Kinh dieãn taû veà ñeà taøi naøy hay 
nhaát. 

• cc. 13-18 Chuùa thaáu hieåu ngöôøi vieát baøi Thaùnh 
Vònh, vaø ñaëc bieät laø Ngaøi ñaõ taïo döïng neân 
oâng. 

• cc. 19-24 Lôøi nguyeän choáng laïi ñòch thuø, 
nhöõng ngöôøi thôø phöôïng caùc thaàn töôïng thay 
vì Thieân Chuùa, khoâng nhö ngöôøi vieát baøi 
Thaùnh Vònh. Keû thuø coù theå laø moät phaàn cuûa 
con ngöôøi toâi maø toâi caàn phaûi thanh luyeän ñeå 
vöùt boû. 

 
Ga 3:1-21 Thieân Chuùa muoán soáng vôùi chuùng ta 
vaø ôû giöõa chuùng ta, vaø Ngaøi ñaõ laøm nhö vaäy. 
• Nicodemus, moät ngöôøi thaày (c. 10), ñeán vôùi 

Ñöùc Gieâsu vì ñaõ thaáy nhöõng pheùp laï Ñöùc 
Gieâsu laøm (c. 2b). Ñöùc Gieâsu daét oâng qua ba 
möùc ñoä, moãi möùc ñoä baét ñaàu baèng hai chöõ 
“Amen, amen” trong ñoaïn 3,5,11. Nicodemus 
ñaõ khoâng hieåu nhieàu laàn gaëp gôõ naøy, nhöng 
oâng seõ trôû laïi theâm 2 laàn nöõa. 

• Caùi coát loõi cuûa baøi hoïc naèm ôû phaàn sau cuûa 
ñoaïn Thaùnh Kinh, caâu 13-21. Phaàn naøy ñöôïc 
chia ra laøm hai phaàn nhoû: 

• cc. 13-15 Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi duy nhaát töø treân 
trôøi xuoáng (c. 13) ñeå daïy vaø cöùu chöõa chuùng ta 
(c. 15), vaø Ngaøi thi haønh ñieàu naøy qua ñau khoå 
(c. 14, bò treo treân Thaäp Giaù). 

• cc. 16-21 Chuùng ta ñöôïc cöùu hay khoâng tuøy 
thuoäc vaøo chuùng ta coù chaáp nhaän tình yeâu cuûa 
Thieân Chuùa, hoaëc Ñöùc Gieâsu.  

 
Lc 24:36-43 Ñöùc Gieâsu soáng laïi ñeå ôû vôùi chuùng 
ta luoân maõi.  
Ñoaïn Phuùc AÂm naøy ngaén goïn nhöng thaät laø caûm 
ñoäng. Ví duï nhö trong caâu 39: 
• “Cöù rôø xem”: thaät söï ñuïng vaøo vaø tra cöùu kyõ 

löôõng 
• “Coù xöông coù thòt”: moät hình aûnh Thaùnh Kinh 

ñöôïc laáy töø “xöông bôûi xöông Ta vaø thòt bôûi 
thòt Ta; trong St 2:23, cho thaáy khoâng nhöõng 
laøm ngöôøi maø coøn mang nhöõng baûn tính caên 
baûn cuûa con ngöôøi (thöôøng ñöôïc duøng ñeå noùi 
leân moái giaây quan heä, nhö trong 2 Sm 5:1; 
19:12-13, vv.). 

• Haõy quan saùt phaûn öùng cuûa caùc toâng ñoà. 
 
Toâi coù nhaän thöùc ñöôïc ra laø coù Chuùa, laø Chuùa ôû 
cuøng toâi, vaø Chuùa laø söùc soáng cuûa cuoäc ñôøi toâi 
khoâng?
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks I, Week 2 

 
Ps 139 This is how God cherishes each one of us. 
This psalm is wonderful for contemplation because 
it elaborates so well. Not much explanation is 
needed to start using it for contemplation. Here’s a 
general structure: 
• vv. 1-6 Yhwh is all knowing (repeated at the 

end, vv. 23-24) 
• vv. 7-12 Yhwh is all present. Probably the best 

biblical passage on this topic. 
• vv. 13-18 Yhwh’s knowledge of the psalmist, 

particularly because YHWH has created him. 
• vv. 19-24 prayer against the enemy who 

worships idols instead of YHWH, unlike the 
psalmist. The enemy might be a part of myself 
from which I might need purification. 

 
Jn 3:1-21 God wants to live with and among us, 
and does. 
• Nicodemus, a teacher (v.10), came to Jesus 

because of the miracles that Jesus had 
performed (v. 2b). Jesus took him through three 
levels, each one started with the pair “Amen, 
amen” in verses 3, 5, and 11. Nicodemus did 
not get much at this meeting, but he will later 
return two times. 

• The heart of the teaching is in the latter part, 
verses 13-21, and there are two subparts: 

• vv. 13-15 Jesus is the only one from heaven (v. 
13) to teach and save us (v.15), and he does this 
through suffering (v.14, lifted on the cross). 

• vv. 16-21 we are saved or not depends on our 
acceptance of the love of God, or Jesus. 

 
Lk 24:36-43 Jesus Christ came back into human 
life, to remain forever. 
This is a simple but moving passage. For example, 
in verse 39: 
• “Touch me and see”: meaning physical 

touching and close examination. 
• “Flesh and bones”: a biblical idiom derived 

from “bone of my bone and flesh of my flesh: 
in Gn 2:23, suggesting not only being human 
but the sharing of a common humanity 
(frequently used for kinship relations, as in 2Sm 
5:1; 19:12-13, etc).  

• Examine the responses from the apostles. 
 
Do I acknowledge the divine Presence, 
Emmanuel and the Spirit of Life? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin ñöôïc thaáu hieåu vaø tin töôûng vaøo Thaàn Khí cuûa söï soáng ñang hoaït 
ñoäng trong theá gian. Ngaøi kieân nhaãn toû baøy moïi söï qua thôøi gian, vaø chuù 
taâm töøng giaây töøng phuùt tôùi Daân Chuùa – vaø tôùi toâi. 
 
Thaùnh Kinh 
1. Is 40:1-11: Thieân Chuùa laø muïc töû cuûa toâi. 
2. Ga 6:28-40: Ñaáng Kitoâ laø taám baùnh baûo toàn söï soáng toâi. 
3. Lc 12:22-32: Chuùa Gieâsu ñeå taâm tôùi nhöõng ñoùa hoa hueä ngoaøi ñoàng. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Chuùa Gieâsu ñaõ noùi: ”Cha toâi vaãn laøm vieäc, thì toâi cuõng laøm vieäc” (Ga 

5:17). Vì Thieân Chuùa maõi maõi laø Ñaáng Taïo Hoùavaø laø Chuùa, lieân læ taïo 
döïng moïi söï, Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa Abraham, Isaac, vaø Jacob, moät 
Thieân Chuùa cuûa ngöôøi soáng chöù khoâng phaûi ngöôøi cheát. 

 Moät soá ngöôøiø khoù coù theå tin raèng Thieân Chuùa ñang ñeå yù ñeán hoï vaø caû 
theá giôùi naøy. Toâi ñaõ chaáp nhaän moät Chuùa Gieâsu Kitoâ, “Ngöôøi cho maët 
trôøi cuûa Ngöôøi moïc leân soi saùng keû xaáu cuõng nhö ngöôøi toát, vaø cho möa 
xuoáng treân ngöôøi coâng chính cuõng nhö keû baát chính” (Mt 5:45). Moãi 
ngaøy Thieân Chuùa laøm böøng saùng khuoân maët toâi vaø ñoå söùc soáng treân 
thaân xaùc toâi. 

 Chuùa Gieâsu ñaõ maëc khaûi cho chuùng ta bieát raèng Ñaáng Thieân Chuùa toaøn 
naêng vaø vónh cöûu muoán chuùng ta bieát Ngaøi chaêm soùc chuùng ta moät caùch 
thieát tha dòu daøng nhö ngöôøi meï hieàn nhöng ñoàng thôøi kieân trì nhö 
ngöôøi cha toát laønh. Ñaây laø caùch Chuùa yeâu thöông: Ngaøi ban phaùt quaø 
taëng, hieän dieän trong quaø taëng ñaõ ban phaùt, vaø hoaït ñoäng lieân tuïc trong 
vaø qua nhöõng moùn quaø ñoù ñeå mang söï toát laønh ñeán cho nhöõng taïo vaät 
cuûa Ngaøi. Hôn theá nöõa, Thieân Chuùa chia seû vôùi toâi ñöôøng loái yeâu 
thöông cuûa Ngaøi. Toâi coù theå hoïc caùch yeâu thöông nhö Ngaøi yeâu thöông. 

 Chuùa Gieâsu ñaõ moät laàn coâng boá: “Chuùa Cha, Ñaáng luoân ôû trong thaày, 
chính Ngöôøi laøm nhöõng vieäc cuûa mình” (Ga 14:10). Ngaøi luoân noùi ñeán 
söï hieäp nhaát cuûa Ngaøi vôùi Chuùa Cha. Qua Bí Tích Röûa Toäi, toâi cuõng coù 
theå vaø caàn phaûi noùi nhö vaäy. Thieân Chuùa ñang hoaït ñoäng trong toâi, cho 
toâi söï soáng vaø aùnh saùng. Qua toâi vaø vôùi toâi, Ngaøi uoán naén theá giôùi toâi 
ñang soáng.  

TLNN I /Tuaàn 3 
 
 
 
 
 
 

Thieân Chuùa laøm 
vieäc lieân tuïc ñeå taïo 

döïng vaø 
 cöùu chuoäc 

 
Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa,  
laø Thieân Chuùa cuûa con, 
con khoâng gioáng nhö nhöõng 
ngöôøi nghi ngôø Chuùa, 
nhöng ñoái vôùi con, 
coù khi coøn teä hôn nöõa, 
vì con khoâng ñeå yù  ñeán Chuùa 
ñang hoaït ñoäng trong con  
vaø trong theá giôùi con soáng. 
Laïy Chuùa töø nhaân  
vaø giaøu loøng chaêm soùc, 
con muoán xin Chuùa haõy hoaït 
ñoäng nôi con ñeå bieán ñoåi söï 
thieáu soùt cuûa con. 
Nhôø ñoù con seõ caûm nhaän ñöôïc 
quyeàn naêng thaùnh thieän cuûa 
Chuùa nôi taâm hoàn con. 
 
Amen.  
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Thiên Chúa làm việc liên tục để tạo dựng và cứu chuộc 
Ơn xin: Tôi xin được thấu hiểu và tin tưởng vào Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong thế gian. Ngài kiên 

nhẫn tỏ bày mọi sự qua thời gian, và chú tâm từng giây từng phút tới Dân Chúa - và tới tôi. 

Câu hỏi gợi ý: Tôi có nhận ra và tin vào Chúa Thánh Thần đang hoạt động âm thầm và tích cực, từng giây 

từng phút để lo cho Dân Ngài, đặc biệt là cho chính tôi? 

 

 
Isaia 40:1-11  

Loan báo ngày giải thoát 

 

1 Thiên Chúa anh em phán: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta:  

2 Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho 

Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành 

đã đền xong, vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt 

gấp hai lần tội phạm." 

 

3 Có tiếng hô: "Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho 

ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ 

thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. 

 

4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt 

xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề 

nên vùng đất phẳng phiu. 

 

5 Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện, và mọi 

người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng ĐỨC CHÚA 

đã tuyên phán." 

 

6 Có tiếng nói: "Hãy hô lên! " Tôi thưa: "Phải hô lên điều 

gì? " - "Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của 

nó như hoa đồng nội. 

 

7 Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí ĐỨC CHÚA thổi qua. 

Phải, dân là cỏ: 8 cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên 

Chúa chúng ta đời đời bền vững." 

 

9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. 

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên 

cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành 

miền Giu-đa rằng: "Kìa Thiên Chúa các ngươi! " 

 

10 Kìa ĐỨC CHÚA quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn 

chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước 

mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. 

 

11 Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập 

trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ 

vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. 
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Gioan 6: 28-40 

 

28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện 

những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: 

"Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng 

Người đã sai đến." 

 

30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào 

cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ 

tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời 

chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 32 Đức Giê-su 

đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê 

đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi 

cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh 

Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự 

sống cho thế gian." 

 

34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn 

mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là 

bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin 

vào tôi, chẳng khát bao giờ! 

 

36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà 

không tin.37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi 

đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra 

ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý 

tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của 

Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, 

tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại 

trong ngày sau hết. 

 

40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người 

Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi 

sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." 
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Luca 12:22-32 

Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng  

 

22 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Vì vậy, Thầy 

bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà 

ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc;23 vì mạng 

sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc.24 Hãy 

nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không 

gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn 

nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết 

bao!25 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài 

đời mình thêm được một gang tay?26 Vậy, việc nhỏ nhất 

mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về 

những việc khác làm gì?27 Hãy nhìn hoa huệ mà suy: 

chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo 

cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột 

bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.28 Vậy 

nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà 

Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh 

em, ôi những kẻ kém tin!29 Phần anh em, đừng tìm xem 

mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm.30 Vì tất cả 

những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; 

nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ 

đó.31 Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, 

Người sẽ thêm cho.  

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui 

lòng ban Nước của Người cho anh em. 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN I, Tuaàn 3 

 
Is 40:1-11 Chieâm nieäm veà Chuùa Chieân Laønh 
ñang chaên daét ñaøn chieân. 
• Boái caûnh: Daân Chuùa (“Gieârusalem” trong c. 2) bò 

löu ñaøy ôû Babylon (“thôøi gian chieán ñaáu” hoaëc 
“phuïc dòch” trong ñoaïn 2, tuøy baûn dòch). Cuoäc 
löu ñaøy naøy laø hình phaït ñeå thanh taåy daân Chuùa 
khoûi toäi loãi, khoâng coâng baèng baùc aùi vaø kieâu 
ngaïo (phaàn ñaàu cuûa Isaia). Baây giôø Thieân Chuùa 
seõ daãn ñöa hoï trôû veà (cc. 3-11) laïi moät 
Gieârusalem huy hoaøng hôn. 

• c. 3 Chính Thieân Chuùa chuaån bò höôùng daãn moät 
cuoäc löõ haønh môùi, qua sa maïc, ñeán moät giao öôùc 
môùi vaø töï do. Tieáng noùi ôû ñaây laø tieáng noùi cuûa 
thieân thaàn, aùm chæ leà luaät cuûa Chuùa trong ñoaïn 1. 

• c. 3 “Con ñöôøng”: Ñaïo Coâng Giaùo ñöôïc goïi caùch 
ñôn giaûn laø “Con Ñöôøng” trong saùch Coâng Vuï 
Toâng Ñoà 9:2, 19:9, 23. Ñoù cuõng gôïi laïi cuoäc löõ 
haønh cuûa Chuùa töø nuùi Sinai trong cuoäc xuaát 
haønh. 

• cc. 5-8 Cuoäc chieán thaéng giaûi phoùng Gieârusalem 
cuõng laø moät söï kieän chöùng minh uy quyeàn cuûa 
Chuùa vöôït xa theá löïc ngöôøi traàn, noù tan bieán ñi 
nhö coû ñang heùo daàn ñi. 

• cc. 9-11 Khoâng phaûi taát caû ngöôøi Do Thaùi bò löu 
ñaøy ñeàu muoán trôû veà, vì theá nhaø tieân tri duøng 
hình aûnh ngöôøi chaên chieân ñeå thuùc giuïc vaø ñaûm 
baûo vôùi hoï laø Thieân Chuùa khoâng nhöõng uy quyeàn 
cao caû, maø Ngaøi coøn laø moät Thieân Chuùa nhaân töø, 
raát chaêm lo cho daân Ngaøi. Hình aûnh naøy cuõng 
ñöôïc duøng trong Tv 23 vaø Ga 10. 

 

Ga 6:28-40 Söï hieän dieän cuûa Ñöùc Gieâsu ôû giöõa 
vaø trong chuùng ta raát caàn thieát, vaø cuõng raát caên 
baûn nhö löông thöïc nuoâi döôõng cuoäc soáng. 
• Ñöùc Gieâsu chuyeån caâu hoûi cuûa ngöôøi ta veà coâng 

vieäc (ñoaïn 28 “chuùng toâi phaûi laøm gì?”) ñeán vieäc 
laøm cuûa ñöùc tin (c. 29 “Tin”). Ngöôøi ta ñaët vaán 
ñeà veà ñieàu Ñöùc Gieâsu daïy vaø ñoøi cho moät daáu 
hieäu. Daáu hieäu hoï muoán laø baùnh mì (c. 31). 
Trong saùch Xuaát Haønh quyeån thöù 2 cho thaáy 
ngöôøi ta tin raèng khi Thieân Chuùa ñeán, Ngaøi seõ 
ban manna. 

• cc. 32-34 manna nuoâi döôõng thaân xaùc, coøn quyeàn 
naêng Chuùa nuoâi döôõng linh hoàn. Söï taùch bieät naøy 
ñaõ ñöôïc nhaán maïnh nhieàu laàn trong Cöïu Öôùc, 
chaúng haïn nhö Moâisen noùi: “Con ngöôøi khoâng 
chæ soáng rieâng bôûi baùnh...” (Ñnl 8:3). Ñaùm ñoâng 
ôû ñaây chæ bieát coù baùnh maø thoâi, “cho chuùng toâi 
baùnh naøy” (c. 34) 

• c. 35 “Ta laø Baùnh tröôøng sinh”: caâu naøy coù yù noùi 
veà chöùc naêng, chöù khoâng phaûi veà moät nhaân vaät. 
Noù dieãn taû vieäc Ñöùc Gieâsu laøm laø nuoâi döôõng vaø 
laøm no thoûa moïi ñoùi khaùt cuûa con ngöôøi. 

• c. 35 “Ai ñeán...”: taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc cho 
aên thoûa thueâ, khoâng tröø moät ai 

• “Chuùa Cha” (cc. 37-40) laø ngöôøi cho ñi taát caû, vaø 
Ñöùc Gieâsu laø moät moùn quaø toaøn haûo töø Cha. 

 

Lc 12:22-32 Chieâm nieäm vieäc Ñöùc Gieâsu öôm 
troàng boâng hueä, töôùi nöôùc, vaø ban cho aùnh saùng, 
ban cho noù maøu saéc vaø hình daïng ñaëc thuø cho 
rieâng noù, vaø cho noù cuøng traûy nôû vôùi nhöõng loaøi 
hoa khaùc. 
• Noäi dung cuûa Phuùc AÂm Luca: Vaøo thaäp nieân thöù 

10, Gieârusalem bò tieâu huûy, caùc Kitoâ Höõu ngoaïi 
(khoâng phaûi Do Thaùi) taûn maùc khaép nôi thaønh 
nhöõng nhoùm nhoû (“ñoaøn chieân nhoû beù” c. 32), 
xung ñoät xaûy ra caû beân trong laãn beân ngoaøi. Neáu 
Thieân Chuùa ñaõ khoâng giöõ lôøi giao öôùc vôùi ngöôøi 
Do Thaùi, taïi sao hoï phaûi tin döïa vaøo Ngaøi (“keû 
keùm tin” c. 28)? Luca noùi raèng Thieân Chuùa giöõ 
lôøi höùa vôùi nhöõng ngöôøi Do Thaùi môùi, bao goàm 
caû daân ngoaïi, dô daùy nhö nhöõng con quaï vaø 
meàm yeáu nhö hoa hueä (“caùc thöù kia, Ngöôøi seõ 
theâm cho” c. 31). 

• c. 24 quaï ñöôïc coi laø dô daùy vaø khoâng ñaùng quan 
taâm ñeán. 

• Hoa hueä thì ñeïp (c. 27) nhöng choùng taøn (c. 28). 
 
Toâi coù nhaän ra vaø tin vaøo Thaàn Khí ñang hoaït 
ñoäng aâm thaàm vaø tích cöïc, töøng giaây töøng phuùt 
ñeå lo cho Daân Ngaøi, ñaëc bieät laø cho chính toâi?
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks I, Week 3 

 
Is 40:1-11 Contemplate how the Lord, our 
shepherd, tends the sheep. 
• Setting: The people (“Jerusalem” in v. 2) had 

been exiled to Babylon (“time of warfare” or 
“service” in v. 2, depending on translation). 
This exile was a punishment to purify the 
people from the sins of injustice to the poor and 
of pride (previous chapters in Isaia). Now the 
Lord will lead people back (v. 3-11) to an even 
more glorious Jerusalem. 

• v. 3 the Lord himself is about to lead a new 
exodus through the desert, leading to covenant 
and deliverance. The voice here is that of an 
angel, implementing the decree of God in v.1.  

• v. 3 “The way”: Christianity is simply called 
“The Way” in Acts 9:2; 19:9,23. It also echoes 
the procession of God from Mount Sinai during 
the Exodus. 

• vv. 5-8 The liberation of Jerusalem was also an 
occasion to contrast the real power of God to 
the passing power of the world, fading like 
withering grass.  

• vv. 9-11 Not all exiled Jews wanted to return, 
so the prophet urged them and assured them 
that God is not only powerful but also caring, 
using the image of the shepherd, which is also 
used in Psalm 23 and John 10. 

 
Jn 6:28-40 Christ’s presence is within and 
among us, as central and as ordinary as bread 
nourishing life. 
• Jesus moved from the people’s question on 

work (v. 28 “what must we do”) to the work of 
faith (v. 29 “believe”). People questioned Jesus’ 
claim and demanded a sign. The sign they 
wanted was bread (v. 31). There was a popular 
belief in a second Exodus when God will again 
provide manna. 

• vv. 32-34 Manna nourishes the body, but the 
power of God nourishes the spirit. This 
distinction was made numerous times in the Old 
Testament, such as by Moses, “people do not 
live by bread alone...” (Dt 8:3). The crowd here 

were stuck on just bread alone, “give us this 
bread” (v. 34). 

• v. 35 “I am the bread of life”: the verb in the 
original text indicates a function, not an 
identity; it describes what Jesus does: he 
nourishes and satisfies all hunger and all thirst 
of the human race. 

• v. 35 “The one who comes” will be fed, not 
limited to any one people. 

• “The Father” (vv. 37-40) is the one who gives 
all, and Jesus is the perfection of the Father’s 
gifts. 

 
Lk 12:22-32 Contemplate how God grows the 
lily in the ground he chooses, waters and gives it 
light, gives it its own shape and color, and 
surrounds it with other growing things.  
• The context of Luke’s Gospel: In the ninth 

decade, Jerusalem had been destroyed, the 
Gentile Christians were scattered in small 
groups (“little flocks” v. 32) with both internal 
and external conflicts. If God had not kept the 
promise to Israel, why would the gentiles count 
on God (“little faith” v. 28)? Luke said that God 
keeps the promise to a new Israel including 
gentiles, the unclean like the ravens, and the 
weak like the lilies (“things will be given to you 
as well” v. 31). 

• v. 24 Ravens were considered unclean and 
careless.  

• Lilies are beautiful (v. 27) but short-lived (v. 
28).  

 
Do I know and trust the Spirit of Life working in 
the world, unfolding it patiently through time, 
attentive each moment to the People—and to 
me? 

LONG
Typewritten Text
30



 

AÁn Baûn 2008 Copyright © 2008 by Ðồng Hành 
Thao Luyeän Nheï Nhaøng - 21 

Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Thaàn Khí cuûa söï soáng daïy toâi bieát yeâu thöông theo ñöôøng loái cuûa 
Chuùa, qua haønh ñoäng vaø chia seû, keå caû chia seû chính baûn thaân toâi. 
 
Thaùnh Kinh 
1. St 1:24-31: Chuùa thaáy taát caû nhöõng taïo vaät cuûa Ngaøi ñeàu toát laønh. 
2. 1 Ga 4:7-21: Ñaây laø Thaùnh YÙ cuûa Chuùa: Daân Chuùa yeâu Ngaøi baèng 

caùch yeâu thöông nhau. 
3. Ga 15:1-17: Nhö nhöõng nhaønh cuûa caây nho, toâi cuõng cuõng chia seû vaøo 

ñôøi soáng cuûa Chuùa Kitoâ. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Chuùng ta ñaõ ñöôïc maëc khaûi maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa Ba Ngoâi. Moãi 

Ngoâi chia seû hoaøn toaøn vôùi hai Ngoâi kia caùc tö töôûng, quyeát ñònh vaø 
haønh ñoäng khoâng giôùi haïn. Nhöng moãi Ngoâi vaãn giöõ ñöôïc nhöõng ñaëc 
neùt rieâng bieät cuûa mình. Cuõng vaäy, toâi coù theå duøng nhöõng töø ngöõ thoâng 
thöôøng maø moïi ngöôøi ñeàu duøng ñeå dieãn taû nhöõng suy tö saâu kín nhaát 
cuûa toâi, nhöng nhöõng tö töôûng ñoù cuûa toâi vaãn ñoäc nhaát. Toâi neân nhôù laø 
toâi ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh Thieân Chuùa ñeå chia seû taát caû - keå caû 
baûn thaân toâi, vaø khi toâi chia seû toâi vaãn giöõ neùt ñoäc ñaùo cuûa toâi. Loái soáng 
“taäp theå” (togetherness) trong theá giôùi hoâm nay nhieàu luùc khuaát laáp ñaëc 
ñieåm cuûa con ngöôøi thaät vaø tình caûm cuûa toâi. 

 Ñaây laø caùch Chuùa yeâu thöông: Chuùa yeâu thöông qua haønh ñoäng chöù 
khoâng chæ baèng tö töôûng hoaëc qua thaùi ñoä. Ngaøi chia seû taát caû: trao ban 
quaø taëng, hieän dieän trong nhöõng moùn quaø ñaõ trao, hoaït ñoäng qua nhöõng 
moùn quaø, vaø cho ñi chính Ngaøi trong ñoù. Taát caû söï soáng treân maët ñaát 
ñieàu döï phaàn vaøo söï soáng cuûa Thieân Chuùa. Moãi moät chuùt hieåu bieát laø 
moät phaàn cuûa tö töôûng cuûa Thieân Chuùa. Cho neân khi toâi soáng trong 
coâng baèng, baùc aùi, haïnh phuùc, vaø bình an töùc laø toâi ñang soáng trong 
chaân lyù, baùc aùi, haïnh phuùc, vaø bình an cuûa chính Ngaøi – vaø trong chính 
baûn theå cuûa Ngaøi.  

 Chuùa Gieâsu, Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa, ñaõ ñeán ñeå chia seû thaân phaän 
laøm ngöôøi vôùi toâi. Chuùa laøm nhö theá ñoù. Vôùi moät tình thöông saét ñaù 
nhöng ngoït ngaøo, Ngaøi khoâng nhöõng chia seû thieân tính cuûa Ngaøi vôùi toâi 
maø coøn gaùnh laáy nhaân tính cuûa toâi. Vì theá, moãi ngöôøi ñeàu coù moät phaåm 
giaù tuyeät vôøi: laø ngöôøi nhö Chuùa Gieâsu Kitoâ laøm ngöôøi. 

 Toâi ñöôïc goïi trong Thaàn Khí ñeå yeâu thöông nhöõng ngöôøi Chuùa göûi ñeán 
cho toâi, ñeå yeâu thöông nhö Chuùa yeâu, Tình Yeâu phaûi caàn ñöôïc theå hieän 
baèng haønh ñoäng chôù khoâng phaûi chæ baèng tö töôûng hoaëc nhöõng caûm xuùc. 
Vaø taát caû nhöõng gì toâi laøm vôùi vaø cho ngöôøi khaùc seõ ñöôïc trao taëng moät 
caùch roäng raõi nhö quaø taëng. Trong moãi moùn quaø trao göûi, toâi seõ cho ñi 
chính baûn thaân toâi. Ñieàu naøy laø söï huy hoaøng (splendor) cuûa con ngöôøi, 
coøn hôn caû phaåm giaù (dignity) nöõa. 

TLNN I /Tuaàn 4 
 
 
 
 

Döï Phaàn vaøo Ñaáng 
Tình Yeâu laø Thieân 

Chuùa 
 
 

Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa laø 
Thieân Chuùa toaøn naêng, 
Chuùa yeâu thöông con nhieàu 
hôn vaø noàng naøn hôn laø chính 
con yeâu meán Chuùa. 
Chuùa muoán daønh cho con vaø 
nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa con 
chæ nhöõng ñieàu toát ñeïp, nieàm 
vui vaø söï thaùnh thieän. 
Ñoâi khi ñieàu aáy khieán con bôõ 
ngôõ: Cho con? 
Taïi sao laïi cho con giöõa haèng 
trieäu ngöôøi, trong soá ñoù coù 
thaät ít ngöôøi bieát Ñaáng Cöùu 
Theá ? 
Chuùa laøm cho con ngaïc 
nhieân. 
Theá roài laïy Chuùa töø nhaân, con 
nhôù ra laø Chuùa vaãn yeâu 
thöông con, khoâng phaûi vì 
con laø ai, nhöng vì Chuùa laø 
Thieân Chuùa. 
Con voâ cuøng vui söôùng khi 
bieát ñöôïc ñieàu naøy, ñoù laø  con 
ñöôïc bieát Chuùa laø ai. 
Xin Chuùa ñöøng khi naøo ñeå 
con phaûi xa lìa Chuùa. 
Xin Chuùa laøm cho con ñöôïc 
gaàn Chuùa vaø xin cöù tieáp tuïc 
thaáy con toát laønh 
 
Amen. 
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Dự phần vào Đấng Tình Yêu là Thiên Chúa 
Ơn xin: Tôi xin Thần Khí của sự sống dạy tôi biết yêu thương theo đường lối của Chúa, qua hành động và 

chia sẻ, kể cả chia sẻ chính bản thân tôi. 

Câu hỏi gợi ý: Tôi có biết và muốn yêu như chính Chúa yêu không? 

 

 

Sáng Thế Ký 1:24-31 

24 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.25 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. 

 

26 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." 

 

27 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. 

 

28 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."29 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.30 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."31 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONG
Typewritten Text
32



TLNN/Lightworks I-4 

  2 

1 Gioan 4:7-21 

Nguồn mạch đức ái 

 

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì 

tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, 

thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên 

Chúa.  8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, 

vì Thiên Chúa là tình yêu.  

 

9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ 

như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để 

nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.  10 Tình 

yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến 

Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, 

và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng 

ta.  

 

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương 

chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.  12 

Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu 

chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong 

chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên 

hoàn hảo.  13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được 

rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong 

chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho 

chúng ta.   

 

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm 

chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm 

Đấng cứu độ thế gian.  15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là 

Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và 

người ấy ở lại trong Thiên Chúa.  16 Còn chúng ta, chúng 

ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin 

vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong 

tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại 

trong người ấy.  17 Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã 

nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn 

trong ngày phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta 

cũng như vậy ở thế gian này.   

 

18 Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn 

hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai 

sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.  19 Phần chúng 

ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu 

thương chúng ta trước.  20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến 

Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói 

dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông 

thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không 

trông thấy.   

 

21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai 

yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. 
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Gioan 15:1-17 

Cây nho thật 

 

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 

Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì 

Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt 

tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh 

sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong 

Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho 

không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với 

cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 

 

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và 

Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa 

trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai 

không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành 

nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho 

nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở 

lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ 

được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh 

em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 

 

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu 

mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương 

của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh 

em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ 

các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của 

Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em 

được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em 

được nên trọn vẹn. 

 

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương 

nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính 

mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của 

Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền 

dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ 

không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn 

hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, 

Thầy đã cho anh em biết. 

 

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy 

đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh 

được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả 

những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì 

Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là 

hãy yêu thương nhau 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN I, Tuaàn 4 

 
St 1:24-31 “Thieân Chuùa thaáy moïi söï raát toát 
ñeïp!” sau khi taïo döïng con ngöôøi. 
• cc. 24-25 Thieân Chuùa taïo döïng caû theá giôùi ñeå 

chuaån bò cho con ngöôøi. 
• “Hình aûnh” cuûa Chuùa khoâng phaûi aùm chæ veà 

linh hoàn nhö thöôøng ñöôïc daïy. Ngaøy xöa, hình 
aûnh, hoaëc hình töôïng, cuûa moät vò vua ñöôïc göûi 
ñi nhö laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa nhaø vua ôû choán 
xa xoâi. Ñöôïc taïo thaønh gioáng hình aûnh cuûa 
Thieân Chuùa, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän 
cuûa Chuùa, ñöôïc ban chuaån y ôû traàn gian. 

• cc. 26-27 Chuùa taïo döïng con ngöôøi (“adam” in 
Hebrew), goàm caû nam laãn nöõ, nhö ñöôïc noùi roõ 
trong caâu 27. 

 
1 Ga 4:7-21 Thieân Chuùa quyeát ñònh raèng baèng 
yeâu thöông laãn nhau, chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn 
vaøo tình yeâu Thaàn Linh. 
• Thieân Chuùa laø tình yeâu. Ai bieát yeâu thöông laø 

bieát Chuùa. 
• cc. 17-18 ai yeâu thöông seõ khoâng sôï bò aùn 

phaït. 
• cc. 10, 19 Chuùa laø ngöôøi ñi böôùc tröôùc ñeå yeâu 

thöông chuùng ta. Vaên hoaù trong xaõ hoäi ñoù, 
ngöôøi ñi böôùc tröôùc laø ngöôøi coù coâng. 

• Thöû thaùch thaät söï laø chuùng ta coù thöông yeâu 
nhau khoâng. 

Ga 15:1-17 Baøi naøy noùi veà Nhieäm Theå vôùi ñaàu 
laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Chuùa thaät laø gaén boù vôùi con 
ngöôøi. 
Ñaây laø phaàn cuoái cuûa söï maïc khaûi cuûa Chuùa tröôùc 
khi chòu khoå naïn. YÙ nghóa chính laø chuùng ta phaûi 
gaén lieàn vôùi Chuùa môùi sinh nhieàu hoa traùi, vaø phaûi 
yeâu nhö Chuùa ñaõ yeâu. Hai caâu ñöôïc duøng song 
song vôùi nhau ñeå baét ñaàu vaø keát thuùc moãi ñoaïn: 
• cc. 1-5a môû vaø keát vôùi caâu “Thaày laø caây nho”: 

Thaân nho ban söï soáng, nhöng chuùng ta cuõng 
phaûi baùm vaøo thaân caây ñeå nhaän laáy söï soáng 
ñoù. 

• cc. 5b-8 ñaàu vaø cuoái coù caâu “ÔÛ laïi trong 
Thaày”: Phaàn naøy noùi leân keát quaû cuûa vieäc keát 
hôïp hay khoâng keát hôïp vôùi Ñöùc Gieâsu. 

• cc. 9-11 ôû laïi trong Chuùa nghóa laø ôû laïi, keát 
hôïp trong tình yeâu Chuùa. 

• cc. 12-17 “Ñaây laø ñieàu raên cuûa Thaày: anh em 
haõy yeâu thöông nhau”: Khi chuùng ta yeâu ñeán 
saün saøng hy sinh maïng soáng nhö Ñöùc Gieâsu, 
chuùng ta böôùc vaøo moät lieân heä môùi vôùi Ñöùc 
Gieâsu vaø vôùi nhau. 

 
Toâi coù bieát yeâu nhö chính Chuùa yeâu khoâng?

 

LONG
Typewritten Text
35



 

AÁn Baûn 2008 Copyright © 2008 by Ðồng Hành 
Thao Luyeän Nheï Nhaøng - 23 

Scripture Passage Commentaries 
Lightworks I, Week 4 

 
Gn 1:24-31 “God found that it was good” after 
creating humankind.  
• vv. 24 God prepares the whole world before 

God created humanity. 
• The “image” of God does not refer to the soul 

as sometimes taught. In the ancient world, an 
image, or statue, of a king would be sent as the 
king’s representative in distant areas. As image 
of God, we are God’s representatives and given 
dominion on earth. 

• vv. 26 God created humanity (“adam” in 
Hebrew), including both men and women, as 
made clear in verse 27. 

 
1 Jn 4:7-21 God has decided that we share in the 
divine love in loving one another. 
• God is love. Anyone who loves would know 

God. 
• v. 17 the one who loves has no fear and no 

danger of punishment 
• vv. 10, 19 God is the one who takes the 

initiative to love first. In that culture, the 
initiator has the credit. 

• The real test is whether we love one another. 
 
 
 

Jn 15:1-17 This calls for talk about the Mystical 
Body whose Head is Christ. How closely now 
God “wears” his People! 
This is part of Jesus’ last discourse before his 
passion and death. The main ideas are to abide in 
Jesus in order to bear fruits, and to love as Jesus 
loves. Parallel phrases are used to mark the 
beginning and the end of each subsection: 
• vv. 1-5a marked by “I am the vine”: the vine 

provides life, but we must also do something, 
namely to attach to the vine. 

• vv. 5b-8 bracketed by “abide in me”: the results 
of abiding and not abiding in Jesus. 

• vv. 9-11 to abide in God means to abide in 
Jesus’ love. 

• vv. 12-17, bracketed by “my commandment... 
to love one another”: by loving unto death like 
Jesus, we enter into a new relationship with 
Jesus and with one another. 

 
Do I love as God loves?
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Thao Luyện 
Nhẹ Nhàng 
Phần II 
 
 
 

Trong tiến trình của 4 tuần vừa qua, chúng ta hướng về Thiên 
Chúa và cảm nghiệm tình yêu bao la của Ngài cho mỗi chúng 
ta và cho thế giới. Ngài đã cho chúng ta tất cả trong cuộc sống 
của chúng ta, ngay cả sự sống của chúng ta. Nhưng đó vẫn 
chưa đủ đối với Ngài, và Ngài đã cho chúng ta cả chính Ngài - 
sự sống và thần khí của chính Ngài. Vậy mà vẫn chưa đủ. Ngài 
tiếp tục ban cho chúng ta Sự Sống và Thần Khí để chúng ta 
tiếp tục lớn lên hoán cải chúng ta trở nên hình ảnh của Ngài. 
Ngài còn mời gọi chúng ta chia sẻ tình yêu bao la của Ngài 
cho nhân loại và cho cả vũ trụ để chúng ta được tham phần 
vào thiên tính của Ngài. 
 
Nhưng tôi là ai mà được Thiên Chúa quý trọng như vậy, được 
Ngài đặt làm trung tâm điểm của tình yêu của Ngài? Tôi là ai 
đối với Thiên Chúa mà được cái vinh dự này? 
Các Thiên Thần phạm tội và lập tức bị lâm vào cảnh trầm luân 
đời đời. Con người xúc phạm trầm trọng hơn đến Thiên Chúa, 
thì Thiên Chúa đi ngược lại với cả chính Ngài để cứu con 
người. Quả là một mầu nhiệm yêu thương. 
Tôi là ai? Tôi là ai trong mắt Chúa? 
 
Đó là trọng tâm của 7 tuần kế tiếp: 
Tôi là ai trong mắt Thiên Chúa? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Thaàn Khí ñoå ñaày trong toâi tieáng XIN VAÂNG cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ 
vôùi Thieân Chuùa, vôùi baûn thaân toâi, vaø vôùi theá giôùi huy hoaøng maø Thieân 
Chuùa ñang taïo döïng. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Mt 1:1-17: Gia phaû Ñöùc Gieâsu. 
2. Gr 18:1-6: Thieân Chuùa uoán naén toâi nhö mgöôøi thôï naën bình goám. 
3. Ga 4:5-26: Laàn ñaàu tieân Ñöùc Gieâsu cho bieát Ngaøi laø ai. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi daân cuûa moät nöôùc bò trò. Ngaøi lôùn leân trong moät neàn 

vaên hoùa bò toân giaùo kieåm soaùt chaët cheõ vaø trong moät vuøng noåi tieáng laø 
ñaïo ñöùc (coù theå tôùi ñoä quaù khích). Ngaøi laø moät mgöôøi lao ñoäng bình 
thöôøng nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc, sinh soáng baèng baøn tay lam luõ cuûa 
mình. Ngaøi ñöôïc môøi goïi Xin Vaâng vôùi cuoäc ñôøi Ngaøi, vôùi baûn thaân 
Ngaøi, vaø vôùi theá giôùi Ngaøi ñang soáng. Ngaøi tin töôûng raèng Thieân Chuùa 
ñaõ taïo döïng Ngaøi ôû trong taát caû nhöõng hoaøn caûnh cuï theå naøy. 

 Ñöùc Gieâsu ñaõ phaûi xaùc quyeát, nhôø ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, raèng Thieân 
Chuùa thöông con ngöôøi hieän taïi cuûa moãi ngöôøi. Khoâng phaûi con ngöôøi 
maø toâi phaûi trôû neân hoaëc muoán trôû thaønh. Maø laø con ngöôøi hieän taïi. 
Ngaøi hoaøn toaøn chaáp nhaän vieäc Thieân Chuùa chaáp nhaän Ngaøi. Vaø nhôø 
vaäy, Ngaøi coù theå chaáp nhaän nhöõng ngöôøi bò ruoàng boû: ngöôøi aên maøy, coâ 
gaùi ñieám, keû cuøi huûi. Ngaøi ñoái xöû vôùi hoï raát dòu hieàn. Thaùi ñoä cuûa toâi 
ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naøy phaûn aûnh thaùi ñoä cuûa toâi ñoái vôùi chính mình vaø 
vôùi Ñaáng Taïo Hoùa.  

 Gioáng nhö Ñöùc Gieâsu Kitoâ, toâi phaûi ñoái dieän vôùi con ngöôøi thaät cuûa 
mình, vôùi quaù trình ñôøi mình, vaø vôùi theá giôùi chung quanh. Toâi ñöôïc 
môøi goïi Xin Vaâng vôùi taát caû. Khi toâi ñaùp traû lôøi môøi goïi ñoù, laø toâi chaáp 
nhaän vieäc Thieân Chuùa chaáp nhaän toâi. “Vì tröôùc maét Ta, con thaät quyù 
giaù, vaø Ta yeâu thöông con” (Is 43:4). 

 Nhôø ñöùc tin, toâi bieát Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ xöùc daàu con ngöôøi thaät cuûa 
toâi, nhö Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc xöùc daàu. Khi ñöôïc röûa toäi ôû soâng Jordan, 
Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa xöùc daàu vaø coù tieáng noùi töø trôøi cao: 
“Ñaây laø con yeâu daáu cuûa Ta.” Cuõng vaäy, qua Bí Tích Röûa Toäi, toâi ñöôïc 
Thieân Chuùa xöùc daàu vaø tuyeån choïn töø ngaøn xöa ñeå toâi nhaän Ñöùc Gieâsu 
Kitoâ laø ñaáng cöùu chuoäc cuûa rieâng toâi. 

 Ñöùc tin daïy chuùng ta bieát Thieân Chuùa hình thaønh moãi con ngöôøi töø luùc 
thuï thai vaø chính Ngaøi tröïc tieáp taïo döïng söï soáng caù bieät naøy. Cha meï 
toâi chæ bieát bieát mình muoán coù con (hoaëc neáu coù roõ raøng hôn nöõa thì 
hoaëc laø con gaùi hay con trai thoâi). Thieân Chuùa muoán chính toâi, vaø chính 
toâi ñöôïc hình thaønh. 

 
 
 

TLNN II /Tuaàn  1  
 

Thieân Chuùa ñang 
taïo döïng moãi 

ngöôøi ñaày söùc soáng  
 
 

Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa laø nieàm hy voïng 
cuûa con,  
Chuùa ñan keát nhöõng haït töû 
voâ cuøng nhoû vaø nhöõng thöïc 
theå bao la, 
Chuùa keùo daøi thôøi gian,  
vaø söûa sang moïi nôi, 
Chuùa uoán naén cuoäc ñôøi con,  
lòch söû  con, vaø chính baûn 
thaân con. 
 
Con söûng soát laï luøng, 
Chuùa thaät cao vôøi khoân ví, 
ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa 
con.   
 
Chuùa vaãn  taïo döïng  
muoân ngaøn tinh tuù treân trôøi, 
Vaø hôn nöõa, laïy Chuùa,  
Chuùa ñaõ caáu taïo con, 
 deät taám hình haøi 
 trong daï maãu thaân con. 
Chuùa ñoaùi hoaøi ñeán con töøng 
giaây töøng phuùt.  
Chuùa uûi an trong moïi vieäc 
con laøm,  vaø muoân muoân ñôøi 
Chuùa luoân naâng ñôõ con. 
 
Laïy Chuùa, con xin ñaët taát caû 
 nieàm troâng caäy nôi Chuùa 
hoaøn toaøn. 
 
 Amen. 
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Thiên Chúa đang tạo dựng mỗi người đầy sức sống 
Ơn xin: Tôi xin Thần Khí đổ đầy trong tôi tiếng XIN VÂNG của Đức Giêsu Kitô với Thiên Chúa, với bản 

thân tôi, và với thế giới huy hoàng mà Thiên Chúa đang tạo dựng. 

Câu hỏi gợi ý: Chúa Giêsu xin vâng với Chúa Cha, chính Ngài, quá trình đời Ngài, và thế giới của Ngài 

như thế nào? Tôi xin vâng với Chúa Cha, với tôi, và với thế giới huy hoàng Thiên Chúa đang tạo dựng như 

thế nào? 

 

 

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3:23-38) 

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-

vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:  2 Ông Áp-ra-ham 

sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-

đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma 

sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; 

Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-

đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh 

Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át 

lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê 

sinh Đa-vít.1  

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn.7 Sa-

lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-

gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; 

Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-

gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-

khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-

na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-

gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em 

vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.   

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh 

San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-

ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-

gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh 

A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; 

E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 

Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ 

Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.  

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham 

đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến 

thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời 

lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười 

bốn đời. 
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Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở nhà người thợ gốm 
1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a 
rằng:2 "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở 
đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta."3 Tôi xuống nhà thợ 
gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai 
bánh.4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như 
có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại 
một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm.5 
Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:6 "Hỡi 
nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm 
được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn 
của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở 
trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong 
tay Ta cũng như vậy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioan 4:5-26 
Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-
kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông 
Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi 
đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. 
 
Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.7 Có một 
người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói 
với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! "8 
Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua 
thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là 
người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, 
cho ông nước uống sao? " Quả thế, người Do-thái 
không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức 
Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa 
ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước 
uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị 
nước hằng sống."11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông 
không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra 
nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ 
chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng 
này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con 
cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."13 Đức 
Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn 
ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và 
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nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch 
nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." 
 

15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin 
ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải 
đến đây lấy nước."16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi 
chồng chị, rồi trở lại đây."17 Người phụ nữ đáp: "Tôi 
không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói: "Tôi 
không có chồng" là phải,18 vì chị đã năm đời chồng 
rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là 
chồng chị. Chị đã nói đúng." 
 
19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy 
ông thật là một ngôn sứ.20 Cha ông chúng tôi đã thờ 
phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại 
bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng 
Thiên Chúa."21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin 
tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, 
không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các 
người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi 
thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ 
dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này 
đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ 
phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa 
Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 
Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng 
Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 
 
25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là 
Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan 
báo cho chúng tôi mọi sự."26 Đức Giê-su nói: "Đấng 
ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 1 

 
Mt 1:1-17 Ñöùc Gieâsu caøng lôùn caøng bieát veà gia 
toäc cuûa Ngaøi, ñaày nhöõng roái ren nhö bao nhieâu 
ngöôøi khaùc. Vaên hoùa uoán naén taâm hoàn Ngaøi 
baèng nhöõng lyù töôûng, nieàm tin, vaø caû nhöõng söï 
kyø thò, ñoá kî. 
• Gieâsu coù nghóa laø Chuùa Cöùu Giuùp hoaëc Ñaáng 

Cöùu Chuoäc. Kitoâ coù nghóa laø Ñaáng ñöôïc sai ñi.  
• Ngöôøi Do thaùi raát chuù troïng ñeán gia phaû (Cöïu 

Öôùc thöôøng coù nhöõng chöông daøi ñaày teân cuûa 
nhöõng vò noåi tieáng cuûa nhieàu theá heä) vaø söï 
thuaàn gioáng cuûa gioøng hoï mình (ngöôøi naøo bò 
nghi ngôø laø lai moät gioøng maùu khaùc, ngöôøi ñoù 
seõ khoâng ñöôïc nhìn nhaän laø ngöôøi Do thaùi vaø laø 
moät thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn daân Chuùa). 

• Gia phaû cuûa Chuùa Gieâsu ñöôïc chia thaønh ba 
phaàn goàm 14 ngöôøi moãi phaàn. Caû ba phaàn döïa 
vaøo ba cao ñieåm oai huøng nhaát cuûa lòch söû Do 
Thaùi: Vua Ña-vít, chuyeán löu ñaøy Babylon, vaø 
Chuùa Gieâsu. Söï saép xeáp theo thöù töï naøy cuõng laø 
ñeå moïi ngöôøi deã nhôù hôn. 

• Teân cuûa 4 ngöôøi phuï nöõ ñöôïc nhaéc tôùi trong gia 
phaû Chuùa Gieâsu. Ñaây laø moät ñieàu laï vì ngöôøi 
ñaøn baø vaøo thuôû ñoù khoâng ñöôïc höôûng moät 
quyeàn lôïi naøo caû. Ngöôøi phuï nöõ chæ ñöôïc xem 
laø sôû höõu cuûa cha hoaëc choàng mình maø thoâi. 
Lòch söû cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñoù nhö sau: 
Rachab laø gaùi ñieám cuûa thaønh Jericho, Ruùt 
thuoäc veà moät saéc toäc daân ngoaïi bò nhieàu thuø 
nghòch (ngöôøi Moabite), Tamar laø moät ngöôøi 
laúng lô vaø ngoaïi tình, Bathsheba (meï cuûa vua 
Solomon) laø ngöôøi ñaøn baø maø vua Ña-vít ñaõ 
chieám ñoaït (töø ngöôøi choàng cuûa baø ta laø Uriah) 
baèng nhöõng thuû ñoaïn gian aùc khoù tha thöù.  

 

Gr 18:1-6 Thieân Chuùa löïa choïn cho toâi kích 
thöôùc, taàm voùc, saéc toäc, thôøi gian vaø khoâng gian, 
trí oùc, vaø caû maøu maét cuûa toâi nöõa. 
• Ngöôøi thôï goám vaø ñaát seùt laø moät hình aûnh raát 

ñöôïc öa chuoäng ñeå dieãn taû söï lieân heä giöõa 
Thieân Chuùa vaø con ngöôøi: Thieân Chuùa laø ngöôøi 
thôï goám vaø nhaân loaïi laø ñaát seùt (moät tö töôûng 
thònh haønh gaàn Ñoâng AÙ: loaøi ngöôøi ñöôïc taïo 
döïng töø ñaát buøn). 

• Baûn chaát cuûa ñaát seùt vaø söï ñaùp öùng cuûa ñaát seùt 
khi ñöôïc nhaøo naën trong tay ngöôøi thôï goám noùi 

leân phaân loaïi hoaëc chaát löôïng cuûa chieác bình 
goám. Neáu chieác bình goám khoâng ñöôïc öng yù, 
thay vì vaát ñi, ngöôøi thôï goám seõ uoán naén laïi. 

• Duø Thieân Chuùa naém soá meänh cuûa daân Israel, 
nhöng vì Ngaøi khoâng phaûi laø moät baïo chuùa neân 
Ngaøi vaãn ñeå cho Israel coù quyeàn haønh. Thieân 
Chuùa coù theå thay ñoåi saéc luaät cuûa Ngaøi neáu loaøi 
ngöôøi saùm hoái trôû veà. 

• Daân Do Thaùi tin laø loaøi ngöôøi hoaøn toaøn leä 
thuoäc vaøo Thieân Chuùa töø khi taïo döïng. 

 

Ga 4:5-26 Gieâsu phaûi töø töø lôùn leân trong yù thöùc 
vai troø cuûa Ngaøi vôùi daân Chuùa (laø Ñaáng Cöùu 
Chuoäc), vaø vôùi Chuùa Cha (laø Ñaáng Thaùnh); moãi 
ngöôøi chuùng ta cuõng phaûi töø töø nhaän bieát mình 
laø ai. 
• Palestine chæ daøi 120 daëm, nhöng vaøo thôøi Chuùa 

Gieâsu ñaõ bò chia ra laøm 3 phaàn (Galileâ ôû höôùng 
baéc, Judaea ôû höôùng Nam, vaø Samaria ôû giöõa). 
Ñöôøng ñi ngaén nhaát töø Judaea tôùi Galileâ laø caét 
ngang Samaria. 

• Söï caïnh tranh giöõa daân Do Thaùi vaø ngöôøi 
Samari keùo daøi hôn 400 naêm. 

• Theo truyeàn thoáng Do Thaùi, moät ngöôøi giaùo só 
khoâng ñöôïc troø chuyeän vôùi ñaøn baø tröôùc quaàn 
chuùng (cho duø ngöôøi ñaøn baø ñoù laø vôï, con, hoaëc 
chò em mình). Neáu ngöôøi ñoù bò baét gaëp chaøo hoûi 
ngöôøi ñaøn baø tröôùc quaàn chuùng, phaåm haïnh cuûa 
oâng ta seõ bò tai tieáng. Vaäy maø, Chuùa Gieâsu laïi 
troø chuyeän vôùi moät ngöôøi ñaøn baø Samari, moät 
ngöôøi coù moät phaåm giaù ñaùng nghi ngôø. 

• Chieác gieáng naøy naèm treân moät khu vöïc nhieàu 
kyû nieäm cuûa daân Do Thaùi (khu ñaát ñoù cuûa Gia-
coáp, Gia-coáp tröôùc khi cheát ñaõ ñeå laïi cho Giuse) 

• Ñaây laø moät caâu chuyeän hieám hoi trong Tin 
Möøng Thaùnh Gioan ñaõ moâ taû nhieàu khuoân maët 
cuûa Chuùa Gieâsu: baûn chaát con ngöôøi cuûa Ngaøi, 
loøng baùc aùi thieát tha cuûa Ngaøi, vaø Gieâsu laø 
ngöôøi ñaõ ñaïp ñoå moïi haøng raøo ngaên caùch. 

 

Chuùa Gieâsu xin vaâng vôùi Chuùa Cha, chính Ngaøi, 
quaù trình ñôøi Ngaøi, vaø theá giôùi cuûa Ngaøi nhö theá 
naøo? Toâi xin vaâng vôùi Chuùa Cha, vôùi toâi, vaø vôùi 
theá giôùi huy hoaøng Thieân Chuùa ñang taïo döïng 
nhö theá naøo? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 1 

 
Mt 1:1-17 Jesus grew to know his ancestry, 
which was as checkered as anyone else’s. His 
culture shaped his young self with beliefs, 
convictions, and even prejudices and 
misconceptions. 
• Jesus (Joshua in Greek) means God saves or 

savior (Yahweh, help!). Christ means the 
annointed 

• The Jews were exceedingly interested in 
genealogies (in the Old Testament we 
frequently find lists of the generations of 
famous men) and on the purity of lineage (if in 
any man there was a slightest mixture of 
foreign blood he lost his right to be called a 
Jew, and a member of the people of God). 

• Jesus’ family’s genealogy is arranged in three 
groups of fourteen people each (from Abraham 
to David, from David to the exile to Babylon, 
and from the exile to Babylon to the coming of 
Christ). The three sections are based on three 
great stages in Jewish history: David, the 
Babylonian exile, and Jesus. This arrangement 
also makes it easy for people to memorize.  

• There are 4 names of the women in this 
pedigree. It is not normal to find the name of 
women in Jewish pedigrees at all (the woman 
had no legal rights, she was merely the 
possession of her father or of her husband). 
Note the background of these women: Rachab 
was a harlot of Jericho, Ruth belonged to an 
alien and a hated people (Moabite), Tamar was 
a deliberate seducer and an adulteress, 
Bathsheba (the mother of Solomon) was the 
woman whom David seduced from Uriah, her 
husband, with an unforgivable cruelty. 

 
Jer 18:1-6: God chooses my size, shape, ethnic 
identity, time and space, brain-power, and even 
the color of my eyes. 
• Potter and clay are popular images for the 

Jewish people to describe God/people 
relationship: God is the potter and humanity is 
clay (common idea in the Near East: human 
beings are made of clay) 

• The nature of the clay and how it responded to 
the potter’s hand determined the kind of vessel 
that he made of it. If the vessel was “ruined” or 
defective in the eyes of the potter, he did not 
throw the clay away, he reworked it. 

• God is the master of Israel’s fate but God is not 
a tyrant and leaves the last word to Israel. The 
decree of God can be changed to a new one 
providing conversion has been achieved. 

• The Jewish people believe on the absolute 
dependent of humankind on God in the order of 
creation 

 
Jn 4:5-26: Jesus had to grow to an awareness of 
his relationship with the People (as Messiah) and 
with God (as the Holy One), just as each of us 
has to grow in an awareness of who we are. 
• Palestine is only 120 miles long from north to 

south. But within that 120 miles long there were 
in the time of Jesus three definite divisions of 
territory (Galilee in the north, Judaea in the 
south and Samaria in between). The quickest 
way from Judaea to Galilee is through Samaria. 

• The Jewish-Samaritan quarrel was more than 
400 years old. 

• In the Jewish tradition, the rabbi could not greet 
a woman in public (even if the woman is his 
own wife or daughter or sister). If a rabbi was 
seen speaking to a woman in public, his 
reputation was ended – and yet Jesus spoke to a 
Samaritan who was a woman of notorious 
character. 

• The well is located in an area which had many 
Jewish memories attached to it (the piece of 
ground there was bought by Jacob. Jacob, on 
his deathbed, had bequeathed that ground to 
Joseph). 

• This is one of the few stories in the Gospel that 
show many characters of Jesus: the reality of 
His humanity, the warmth of His sympathy, and 
Jesus as the breaker down of barriers. 

  
How did Jesus say yes to God, his self, his life, 
his life history, and his life world? How do I say 
yes to God, to my self, and to the splendid world 
God is making? 
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Caàu nguyeän vôùi tieåu söû cuûa toâi 
 
Toâi vieát xuoáng trong moät quyeån taäp taát caû nhöõng 
thoáng keâ quan troïng trong cuoäc ñôøi toâi. Moãi laàn toâi 
vieát moät döõ kieän, toâi höôùng taâm hoàn leân Thieân 
Chuùa, Ñaáng taïo döïng neân toâi, vaø toâi ngôïi khen 
cuøng caûm taï Ñaáng Saùng Taïo veà chi tieát naøy trong 
tieåu söû ñôøi toâi vaø trong chính con ngöôøi toâi. Ñeå yù 
raèng: Thieân Chuùa ñaõ choïn ñeå toâi ra ñôøi ôû moät nôi 
choán vaø thôøi khaéc rieâng bieät, laøm con cuûa nhöõng 
baäc thaân sinh vaø cuûa moät gioáng noøi rieâng bieät, vaø 
heát taát caû nhöõng gì coøn laïi veà toâi cuõng ñeàu rieâng 
bieät. Toâi coù baèng loøng vôùi nhöõng choïn löïa cuûa 
Thieân Chuùa daønh cho toâi khoâng? 
 
 Ñeå baét ñaàu, toâi vieát xuoáng teân hoï, sinh quaùn, 

ngaøy sinh cuûa caùc ñaáng sinh thaønh toâi. Toâi 
cuõng ghi nhaän ngaøy sinh, sinh quaùn vaø baát cöù 
nhöõng chi tieát veà theå xaùc quan troïng naøo veà 
baûn thaân toâi. Toâi ghi nhaän phaùi tính, chuûng toäc, 
hay saéc daân, maøu toùc vaø maøu maét cuøng caáu 
truùc cô theå cuûa mình. Toâi cuõng ghi nhaän anh, 
chò em toâi – teân, sinh nhaät, nhöõng chi tieát quan 
troïng; vaø toâi cuõng ghi nhaän hoï haøng cuûa mình 
bao goàm caäu, dì, vaø anh, em hoï. Toâi ghi nhaän 
nhöõng thaønh thò vaø ñòa chæ nôi toâi ñaõ töøng soáng 
tröôùc khi toâi leân baûy tuoåi. Taát caû nhöõng ñieàu 
naøy, Thieân Chuùa ñaõ choïn cho toâi; Vì taát caû 
nhöõng ñieàu naøy, toâi ngôïi khen vaø caûm taï Thieân 
Chuùa. 

 
 Roài toâi laïi vieát xuoáng khoaûng saùu ñaëc ñieåm caù 

nhaân vaø tính chaát ñaõ sinh vaøo trong toâi ngay caû 
tröôùc khi toâi ñaõ choïn löïa. Töï tin hay lo sôï, trí 
tueä, moät hay nhieàu ngoân ngöõ toâi ñang noùi, taäp 
quaùn hoïc taäp, nhöõng sinh hoaït öa thích, thaäm 
chí caû khuynh höôùng phaùi tính cuûa mình. Ñoàng 
thôøi toâi cuõng ghi nhaän khoaûng saùu ñaëc ñieåm vaø 
tính chaát maø toâi thöøa höôûng töø cha, meï hay hoï 
haøng mình, nhöõng ñieàu maø toâi thích vaø coù leõ 
coù moät soá ñieàu maø toâi coøn chöa thöøa höôûng 

ngay. Taát caû nhöõng ñieàu naøy, Thieân Chuùa cuõng 
ñaõ choïn cho toâi ngay beân trong moät gia ñình 
nhaân loaïi; Vì taát caû nhöõng ñieàu naøy, toâi ngôïi 
khen vaø caûm taï Thieân Chuùa. 

 
 Neáu toâi coù thôøi gian, toâi tieáp tuïc vieát xuoáng 

naêm hoaëc saùu caù tính trong chính baûn thaân toâi 
maø toâi ñaëc bieät öa thích. Coù leõ toâi traàm laëng, 
hay hoaït baùt, vaø toâi thích ñieàu ñoù veà baûn thaân 
toâi. Coù leõ toâi raát tæ mæ, hay nhaïy caûm ñoái vôùi 
caûm giaùc cuûa ngöôøi khaùc, hay laø thaønh thaät. Coù 
leõ toâi coù nhieàu nghò löïc, hay gaët haùi raát nhieàu. 
Toâi vieát xuoáng nhöõng tính chaát naøy vaø thöøa 
nhaän chuùng nhö nhöõng moùn quaø töø Ñaáng taïo 
döïng toâi. Vì taát caû nhöõng ñieàu naøy, Thieân 
Chuùa cuõng ñaõ choïn cho toâi ngay beân trong moät 
gia ñình nhaân loaïi; Vì taát caû ñieàu naøy, toâi ngôïi 
khen cuøng caûm taï Thieân Chuùa. 

 
 Cuoái cuøng, neáu toâi vaãn coøn thôøi gian, toâi tieáp 

tuïc vieát xuoáng naêm hoaëc saùu caù tính trong toâi 
maø toâi ñaëc bieät khoâng thích. Coù leõ toâi quaù cao 
hay quaù luøn, hoaëc khoâng theå ruû boû moät thaùi ñoä 
xaáu. Coù leõ toâi coù moät hình aûnh bi quan veà baûn 
thaân. Hoaëc toâi thaáy mình sao maø gheùt ngöôøi 
khaùc deã daøng quaù. Hay laø toâi bò tieåu ñöôøng. 
Toâi ghi nhaän nhöõng caù tính naøy vaø chaáp nhaän 
chuùng nhö nhöõng moùn quaø töø Ñaáng taïo döïng 
toâi. Vì taát caû nhöõng ñieàu naøy, Thieân Chuùa 
cuõng ñaõ choïn cho toâi beân trong moät gia ñình 
nhaân loaïi; Vì taát caû nhöõng ñieàu naøy, toâi ngôïi 
khen vaø caûm taï Thieân Chuùa. 

 
Khi thôøi gian ñaõ heát, toâi ñoïc laïi Tv 139. Tuy nhieân 
toâi nhôù raèng Thieân Chuùa ñaõ khoâng chæ saùng taïo toâi 
moät laàn caùch ñaây ñaõ laâu khi toâi chæ môùi ñöôïc thuï 
thai hay môùi chaøo ñôøi. Toâi nhôù raèng Thieân Chuùa 
vaãn ñang tieáp tuïc taïo döïng toâi vaø hy voïng cuøng ao 
öôùc raèng toâi tieáp tuïc lôùn leân trong tình yeâu cho ñeán 
khi toâi bieát yeâu hoaøn toaøn nhö Chuùa yeâu. 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Xin Chuùa ban cho toâi bieát can ñaûm ñoái dieän vôùi nhöõng ñaûo ñieân trong theá 
giôùi chung quanh cuõng nhö ngay trong chính baûn thaân toâi. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Rm 8:35-39: Hoãn loaïn naøo coù theå taùch toâi ra khoûi Chuùa Kitoâ? 
2. Mt 13:24-30: Luùa vaø coû luøng cuøng chôø tay ngöôøi thôï gaët. 
3. Lc 7:1-10: Ngöôøi ñoäi tröôûng laø kieåu maãu nieàm tin vaøo Chuùa. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Toâi tin vaøo moät söï thaät caên baûng cuûa ñöùc tin chuùng ta: Thieân Chuùa ñaõ 

taïo döïng neân moïi vaät vaø moïi ngöôøi töø “chaos,” moät chöõ goác Hy Laïp coù 
nghóa laø “hö khoâng.” Vaäy toâi khoâng theå baét buoäc hoaëc ñoøi hoûi Thieân 
Chuùa phaûi taïo döïng neân mình nhö theá naøy hay nhö theá khaùc. Toaøn theå 
con ngöôøi toâi vaø taát caû nhöõng gì toâi ñang coù ñeàu laø nhöõng moùn quaø do 
Ñaáng Taïo Hoùa ban taëng caùch nhöng khoâng. 

 Ngaøy nay “chaos” chæ moät tình traïng maát traät töï, huûy dieät vaø roái loaïn. 
Caùi hoãn loaïn trong ñôøi soáng haèng ngaøy goàm nhöõng hình aûnh khuûng 
khieáp nhö nhöõng vuï dieät chuûng, nhöõng thaân theå bò tra taán, nhöõng vuï ñoùi 
keùm taäp theå... Vaø gia ñình naøo cuõng roái loaïn ít nhieàu. Ñoù laø nôi maø baïn 
ñeán ñeå soáng. Chính töø trong nhöõng hoãn loaïn raát hieän thöïc naøy, töø nhöõng 
maûnh vuïn cuûa bao nhieâu roái loaïn ñieân cuoàng ñoù, Thieân Chuùa ñang taïo 
döïng neân baïn. 

 Toâi coù theå hình dung nhöõng “caáu truùc cuûa toäi loãi” trong theá giôùi, taøng aån 
beân trong ñôøi soáng hoãn loaïn cuûa loaøi ngöôøi nhö loõi theùp naèm giöõa toøa 
nhaø choïc trôøi. Nhöõng cô caáu cuûa toäi loãi chæ phaùt trieån trong nhöõng moái 
lieân heä giöõa con ngöôøi vaø con ngöôøi, vaø giöõa caùc saéc daân vôùi nhau: 
khoâng phaûi chæ trong nhöõng kyø thò chuûng toäc hoaëc trong nhöõng caùch laøm 
tieàn baát löông, nhöng coøn trong vieäc laïm duïng tình duïc treû em, ngoaïi 
tình, doái traù vaø bao nhieâu haønh ñoäng ñaùng buoàn khaùc. Ñoù laø caùch maø 
loaøi ngöôøi ñang ñoái xöû, lieân heä vôùi nhau. Ñoù chính laø nhöõng cô caáu cuûa 
toäi loãi trong theá giôùi naøy. 

 Cô caáu toäi loãi naøy taát nhieân taêng tröôûng trong toâi. Giaùo lyù veà Toäi Toå 
Toâng maëc khaûi ñieàu naøy. Duø vaäy, toâi khoâng sa ñoïa cuøng cöïc vaø bò phaù 
huyû taän goác. Khoâng, ñôøi soáng cuûa toâi raát cao ñeïp! Thieân Chuùa ñaõ môøi 
goïi toâi soáng luùc naøy vaø nôi naøy, vöôït treân nhöõng hoãn loaïn ñang coù. Nhö 
Ñöùc Gieâsu, toâi phaûi bieát lôùn leân trong khoân ngoan, tuoåi taùc vaø aân suûng, 
giöõa moät neàn vaên hoùa ñaày nhöõng tham lam, baïo löïc, haän thuø vaø voâ luaân, 
nhö bao nhieâu neàn vaên hoùa khaùc. 

 Vì Thieân Chuùa choïn toâi trong Ñöùc Kitoâ, toâi coù töï do ñeå phaù vôõ caùi caáu 
truùc cuûa toäi loãi nôi theá giôùi mình ñang soáng. Khi  laøm nhö vaäy, toâi laøm 
vinh danh Chuùa, vì toâi toû hieän quyeàn löïc Chuùa nôi theá giôùi naøy. Bôûi vì 
toâi “chính laø nhöõng taùc phaåm cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc taïo döïng trong 
Chuùa Kitoâ, ñeå soáng moät cuoäc soáng toát ñeïp nhö yù Ngaøi ñaõ ñònh töø thuôû 
ban ñaàu (Ep 2:10) .” 

TLNNII /Tuaàn  2  
 

Chuùa taïo döïng töø 
hoãn loaïn: 

Toäi loãi trong theá 
gian 

 
Lôøi nguyeän 
 

Laïy Thieân Chuùa hay thöông 
xoùt cuûa con, laøm sao Chuùa coù 
theå chòu ñöïng ñöôïc nhöõng toài 
teä maø loaøi ngöôøi chuùng con ñaõ 
khoâng ngöøng gaây ra cho nhau? 
Laøm sao Chuùa coù theå chòu 
ñöïng ñöôïc chuùng con ñang 
laøm hö hoûng, oâ nhuïc vaø phaù 
huûy laãn nhau, nhöõng taùc phaåm 
vaø cuõng laø ñoaøn chieân cuûa 
Chuùa? 
OÂi Laïy Chuùa cao caû, con thaät 
khoâng bieát...   
Con lo sôï vì nhöõng nghi ngôø 
maõnh lieät trong con: Con 
khoâng bieát Chuùa coù ñang löu 
taâm, lo laéng cho theá giôùi naøy 
hay khoâng?   
Con caûm thaáy phaãn noä veà 
chính mình, veà nhaân loaïi noùi 
chung, vaø ñoâi khi, veà chính 
Chuùa - Xin tha thöù cho con. 
Nhöng nhöõng nghi ngôø trong 
con daàn daàn laéng ñoïng vaø 
nhöõng phaãn noä daàn daàn nguoâi 
ngoai khi con nghó ñeán Ñöùc 
Gieâsu, Ñaáng Chí Thaùnh, cuõng 
ñaõ soáng trong moät theá giôùi 
cuõng teä haïi, hoaëc laø teä haïi hôn, 
vaø Ngöôøi ñaõ laøm vieäc, vui 
cöôøi, vaø roài bò gieát, hy sinh 
maïng soáng vì chuùng con, maø 
vaãn khoâng queân daâng lôøi taï ôn 
leân Chuùa veà taát caû. 
Öôùc gì con ñöôïc trôû neân gioáng 
nhö Ngöôøi.   
Amen. 
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  1 

Chúa tạo dựng từ hỗn loạn:Tội lỗi trong thế gian 
Ơn xin: Xin Chuùa ban cho toâi bieát can ñaûm ñoái dieän vôùi nhöõng ñaûo ñieân trong theá giôùi chung quanh cuõng nhö ngay 
trong chính baûn thaân toâi. 
Câu hỏi gợi ý: Ñaâu laø nhöõng ngoâng cuoàng trong theá giôùi chung quanh cuõng nhö trong ngay chính baûn thaân toâi? 
 
 
Rm 8:35-39  
8:35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức 
Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, 
hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 8:36 như có lời chép: 
Chính vì ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi 
như bầy cừu để sát sinh. 8:37 nhưng trong mọi thử 
thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến 
chúng ta. 8:38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là 
sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỵ 
lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh 
nào, 8:39 chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài 
thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra 
khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô 
Giêsu, Chúa chúng ta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 13:24-30  
13:24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ 
ngôn khác: "nước Trời thì ví như chuyện người kia 
gieo giống tốt trong ruộng mình. 13:25 Khi mọi người 
đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng 
vào giữa lúa, rồi đi mất. 13:26 Khi lúa mọc lên và trổ 
bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 13:27 Đầy tớ mới 
đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông 
đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ 
lùng ở đâu ra vậy?" 13:28 Ông đáp: "kẻ thù đã làm 
đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra 
nhặt đi không?" 13:29 Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi 
nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 13:30 Cứ để 
cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, 
tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó 
thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm 
cho tôi".  
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Lc 7:1-10  
7:1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng 
nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 7:2 Một 
viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần 
chết. Ông ta yêu quý người lắm. 7:3 Khi nghe đồn về 
Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do thái 
đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. 7:4 
Họ đến gặp Đức Giêsu và khNn khoản nài xin người 
rằng: "Thưa ngài, ông ấy đáng được ngài làm ơn 
cho. 7:5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã 
xây cất hội đường cho chúng ta. 7:6 Đức Giêsu liền đi 
với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không 
bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: 
"Thưa ngài, không dám phiền ngài quá như vậy, vì 
tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi. 7:7 Cũng vì lý 
do ấy, tôi đã không nghĩ mình xứng đáng đến gắp 
ngài. nhưng xin ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của 
tôi được khỏi bệnh. 7:8 Vì chính tôi đây, tuy dưới 
quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. 
Tôi bảo người này: “Đi!” là nó đi; bảo người kia: 
“Đến!” là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm 
cái này!” là nó làm”. 7:9 nghe vậy, Đức Giêsu thán 
phục ông ta, người quay lại nói với đám đông đang 
theo người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả 
trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào 
có lòng tin mạnh như thế.” 7:10 Về đến nhà, những 
người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 2 

 
Rm 8:35-39 Nhöõng ñieàu maø Thaùnh Phao-loâ lieät 
keâ laø coù theå loâi keùo ta xa rôøi Thieân Chuùa moâ taû 
nhöõng hoãn loaïn trong theá giôùi cuûa chuùng ta. 
Chuùng ta khoâng theå soáng taùch rôøi khoûi Thieân 
Chuùa. 
• c. 32 Thaùnh Phao-loâ neâu ra 4 ñieàu veà Gieâsu: 1) 

Ngaøi cheát, 2) Ngaøi phuïc sinh, 3) Ngaøi ngöï trò 
beân höõu Chuùa Cha, 4) Ngaøi caàu baàu cho chuùng 
ta (trong vai troø moät ngöôøi traïng sö, chöù khoâng 
phaûi moät quan toøa). 

• c. 35 Lieät keâ 7 söï döõ coù theå taùch chuùng ta ra 
khoûi tình yeâu Thieân Chuùa. 

• c. 36 Laáy töø Thaùnh Vònh 44:23. Caâu naøy 
thöôøng ñöôïc caùc giaùo só duøng ñeå noùi leân söï 
thoáng khoå cuûa daân toäc Israel phaûi chòu ñöïng 
nhieàu aùp böùc, cuõng nhö söï trung thaønh ñoái vôùi 
Gia-veâ, vaø caàu xin söï trôï giuùp vaø cöùu chuoäc 
cuûa Thieân Chuùa. 

• c. 38 Thaùnh Phao-loâ lieät keâ nhöõng quyeàn löïc 
ngöôøi xöa cho laø ñoái nghòch vôùi con ngöôøi. 
“Thieân thaàn hay ma vöông quyû löïc” thuoäc veà 
ñaúng caáp thieân thaàn haøng thöù ba. Ngöôøi xöa tin 
raèng caùc thieân thaàn ñoái nghòch vôùi con ngöôøi vì 
ganh gheùt vaø giaän döõ khi Thieân Chuùa taïo döïng 
neân con ngöôøi. “Chieàu cao hay vöïc thaúm” laø 
nhöõng danh töø chieâm tinh hoïc. Ngöôøi xöa tin 
raèng moãi moät ngöôøi ñöôïc sinh ra döôùi moät vì 
sao vaø do ñoù soá meänh ngöôøi naøy ñaõ ñöôïc tieàn 
ñònh vì söï aûnh höôûng cuûa caùc vì sao. 

 
Mt 13:24-30 Ngay caû Giaùo Hoäi vaø trong moãi gia 
ñình cuõng phaûi mang nhöõng tì oá cuûa söï baát coâng, 
hoãn loaïn, vaø bao nhieâu thöù khaùc nöõa. Taát caû seõ 
ñöôïc chính Thieân Chuùa giaûi quyeát vaøo thôøi ñieåm 
Ngaøi löïa choïn.  
• Hình aûnh trong duï ngoân naøy raát quen thuoäc vôùi 

quaàn chuùng Palestinian. Coû luøng ñöôïc coi nhö 
laø moät söï nguyeàn ruûa cho nhöõng ngöôøi noâng 
daân. Coû luøng coøn coù teân laø “luùa loän gioáng.” 
Khi môùi ñaâm choài khoù coù theå phaân bieät ñöôïc 
giöõa coû luøng vaø luùa. Chæ khi naøo baét ñaàu ñaâm 
boâng môùi coù theå nhaän ra söï khaùc bieät nhöng tôùi 
luùc ñoù thì reã cuûa luùa vaø coû luøng ñaõ beän chaët 

vaøo nhau neân khoâng theå nhoå coû luøng maø khoâng 
laøm böùc goác luùa. 

• Theá giôùi ñaày söùc maïnh ñoái nghòch ñôïi chôø cô 
hoäi ñeå dieät nhöõng haït gioáng toát. 

• Noùi theo Cöïu Öôùc vaø ngöôøi Do Thaùi, muøa gaët 
bieåu hieäu cho ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng. Söï 
khuyeân nhuû ôû ñaây laø haõy kieân nhaãn vaø nhaãn 
naïi cho tôùi ngaøy Thieân Chuùa cho söï phaùn xeùt 
cuoái cuøng. 

• Duï ngoân naøy noùi tôùi söï hieän höõu cuûa Nöôùc 
Trôøi ngay giöõa nhöõng quyeàn löïc thuø nghòch. 

 
Lc 7:1-10 Theá giôùi cuûa ngöôøi ñoäi tröôûng bò ñe 
doïa bôûi nhöõng söï hoãn loaïn. OÂng ta tin vaø Chuùa 
Gieâsu ñem tôùi söï chöõa laønh. 
• Ngöôøi ñoäi tröôûng (töông ñöông vôùi caáp böïc 

trung uùy) laø coät truï cuûa quaân nguõ La Maõ. Hoï laø 
nhöõng thaønh phaàn coù theá löïc. Nhöõng ñaëc neùt 
cuûa hoï laø taøi naêng laõnh quyeàn, vöõng chaõi, ñöôïc 
tin töôûng, khoâng haáp taáp ñeå nhaäp chieán nhöng 
khi caàn thì saün saøng giöõ vöõng vò trí mình vaø hy 
sinh maïng soáng. 

• Ngöôøi La Maõ raát gheùt ngöôøi Do Thaùi. Ngöôøi 
La Maõ nhìn daân Do Thaùi nhö moät chuûng toäc haï 
caáp, Kitoâ giaùo nhö moät ñaïo giaùo meâ tín, vaø hoï 
nhaéc tôùi söï thuø gheùt con ngöôøi cuûa daân Do 
Thaùi. 

• Theo luaät La Maõ, ngöôøi noâ leä ñöôïc coi nhö 
nhöõng khí cuï. Hoï khoâng ñöôïc höôûng moät nhaân 
quyeàn naøo caû vaø ngöôøi chuû coù theå ñoái xöû teä 
baïc hoaëc gieát ñi neáu muoán. 

• Chuùa Gieâsu muoán noùi ñeán ñieåm chính ñaây 
khoâng phaûi laø vieäc toát laønh nhöng chính laø ñöùc 
tin cuûa ngöôøi ñoäi tröôûng. Ngöôøi ñoäi tröôûng tin 
raèng Ñöùc Chuùa trong Chuùa Gieâsu ñaõ chieán 
thaéng söï cheát. 

 
Ñaâu laø nhöõng ngoâng cuoàng trong theá giôùi chung 
quanh cuõng nhö trong ngay chính baûn thaân toâi? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 2 

 
Rom 8:35-39 St Paul’s list of things that might 
tear us away from Christ gives a good 
description of the chaos of our life world. We 
will not survive apart from Christ. 
• v. 32 Paul says four things about Jesus: 1) He 

died. 2) He rose again. 3) He is at the right hand 
of God. 4) He makes intercession for us there 
(as advocate, not judge). 

• v. 35 lists seven dangers or troubles that might 
separate us from the love Christ has for us 

• v. 36 is from Psalm 44:23. It was used often by 
the rabbis to describe a community lamentation 
bemoaning the injustice done to faithful Israel 
by its enemies, recalling its fidelity to Yahweh, 
and seeking His aid and deliverance. 

• v. 38 St Paul lists the forces that the ancient 
peoples regarded as hostile to human beings. 
“Angels and principalities” belong to the third 
rank of angels. They believed that the angels 
were hostile to men because they were jealous 
and were angry when God created man. 
“Height and depth” are astrological terms. The 
ancient believed that a man was born under a 
certain star and thereby his destiny was settled. 
There was a supposed domination of a man’s 
life by the influence of the stars.  

 
Mt 13:24-30 Even the Church, and every human 
family finds itself marred by injustice, rancor, 
and much else, which God alone in God’s time 
will sort out. 
• The picture of this parable is very familiar to a 

Palestinian audience. Weeds are one of the 
curses against which a farmer has to labor. The 
name of the weed is bearded darnel (Lolium 
Temulentum) and the Jews call it “bastard 
wheat.” In the early stages, the weed resembles 
the wheat so closely that it is impossible to 
distinguish one from the other. When both are 
headed out, it is easy to distinguish them; but 
by that time their roots are so intertwined that 

the weed cannot be weeded out without tearing 
out the wheat as well. 

• There is a hostile power in the world seeking 
and waiting to destroy the good seed. 

• The harvest was a common Old Testament and 
Jewish symbol of the final judgment (but it 
doesn’t mean God aims at the deterioration). 
The advice is tolerance and patience until God 
renders his definitive decision. 

• This parable illustrates the presence of the 
kingdom of God in the midst of hostile forces 

 
Lk 7:1-10 The centurion’s world is threatened 
by chaos. He trusts, and Jesus brings healing. 
• Centurions (equivalent to sergeant major in our 

present time) are the backbone of the Roman 
army. They have power and authority. Their 
qualifications: men who could command; 
steady in action; reliable; not to be anxious to 
rush into the fight but when hard pressed, must 
be ready to hold their grounds and die at their 
posts. 

• The Romans hated the Jews. The Romans 
called the Jews a filthy race; they considered 
Judaism a barbarous superstition; and they 
spoke of the Jewish hatred of people. 

• In Roman law, a slave was defined as a living 
tool. He had no rights, so a master could ill-
treat him and even kill him if he chose. 

• It is the centurion’s faith, not the good works 
that Jesus wants to impress on his listeners. The 
centurion believed that God in Jesus conquered 
death. 

  
 
What is the madness in my life world and in my 
own self? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp toâi caûm nhaän toâi ñang cuøng Thieân Chuùa taïo 
döïng con ngöôøi mình, luoân yeáu ñuoái toäi loãi vaø luoân ñaày aân suûng.  
 

Thaùnh Kinh 
1. Mt 16:21-27: Ñöùc Gieâsu vaø caùc baïn Ngaøi phaûi vaùc thaùnh giaù haøng ngaøy. 
2. Lc 8:26-39: Ñöùc Kitoâ chöõa laønh ngöôøi bò quyû aùm. 
3. Xh 20:1-20: Möôøi ñieàu raên cuûa Thieân Chuùa. 
 

Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu thöôøng nhaéc ñeán nhöõng vieäc Ñaáng Messiah “phaûi” laøm. 

Chuùng ta ai cuõng coù nhöõng caùi “phaûi” laøm. Ñoù chæ laø baûn tính con ngöôøi. 
Toâi caûm thaáy coù boån phaän vôùi ngöôøi mình thöông, vôùi vôï choàng, vôùi con 
caùi, hay vôùi cha meï. Toâi bieát nhöõng gì caàn phaûi laøm hoaëc phaûi traùnh cho 
chính mình. Coù khi nhöõng ñieàu “phaûi” laøm ñoù laø thoùi quen, laø ñam meâ, 
hay laø do nhöõng ñoäng löïc khoâng cöôõng laïi ñöôïc. Coù khi ñoù laø töø vaên 
hoùa. Vaø coù khi ñoù laø tieáng noùi cuûa löông taâm. 

 Ñöùc Gieâsu gaén boù chaët cheõ vôùi daân toäc vaø toân giaùo cuûa Ngaøi. Nhöõng gì 
Ñaáng Messiah phaûi laøm, phaûi chòu, ñaõ ñöôïc tieân ñoaùn vaø mong chôø bôûi 
daân Ngaøi. Ñöùc Gieâsu ñaõ hoïc bieát veà nhöõng tieân ñoaùn aáy, vaø Ngaøi saün 
saøng chaáp nhaän “ñeán ñeå kieän toaøn leà luaät” (Mt 5:17). Cuõng vaäy, toâi gaén 
lieàn vôùi gia ñình vaø vaên hoùa cuûa toâi. Toâi cuõng gaén lieàn vôùi Giaùo Hoäi – 
moät Giaùo Hoäi trung thaønh vôùi Ñöùc Kitoâ, qua söï höôùng daãn cuûa Chuùa 
Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn seõ höôùng daãn chuùng ta, ñeå chuùng ta bieát 
mình thuoäc veà Giaùo Hoäi, vaø chuùng ta laøm neân Giaùo Hoäi, ñeå chuùng ta 
bieát phuïc vuï trong gia ñình vaø trong vaên hoùa mình. 

 Löông taâm laø tieáng mình noùi vôùi mình, laø nhöõng öôùc mô Chuùa vieát trong 
tim toâi. Löông taâm noùi vôùi toâi ñieàu toâi “phaûi” laøm. Neáu toâi laøm theo 
nhöõng ñieàu phaûi laøm thì toâi ñang hôïp taùc vôùi Thieân Chuùa ñeå taïo döïng 
con ngöôøi toâi vaø theá giôùi toâi ñang soáng. Neáu toâi töø choái laøm nhöõng ñieàu 
caên baûn maø toâi “phaûi” laøm nhö choái töø kính troïng cha meï, choái töø naâng 
ñôõ nhöõng ngöôøi ñang caàn toâi, laïm duïng söùc khoûe, thì chính toâi ñang caûn 
trôû coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa, ñaáng yeâu thöông toâi raát thieát tha. Toäi laø 
nhö theá ñoù. 

 Nhaän ñònh ñoái vôùi Kitoâ höõu coù nghóa laø bieát phaân bieät giöõa nhöõng gì 
“phaûi” laøm qua söï thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (nhö vôùi Ñöùc Kitoâ) 
vaø nhöõng thuùc ñaåy “phaûi” laøm cuûa theá gian, xaùc thòt, vaø caû cuûa thaàn döõ. 

 Toâi vaùc thaùnh giaù haøng ngaøy qua nhöõng haønh ñoäng “phaûi” laøm do löông 
taâm thuùc ñaåy. Coù khi toâi phaûi noùi leân moät söï thaät ñau loøng, hay phaûi 
choái töø lôïi loäc baát chính, hay toâi phaûi nhoû ñi ñeå ngöôøi khaùc ñöôïc lôùn leân. 
Ñöùc Gieâsu cuõng theá, Ngaøi ñaõ vaùc thaùnh giaù khoâng phaûi chæ moät laàn maø 
laø töøng ngaøy trong cuoäc ñôøi Ngaøi. 
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Thieân Chuùa ñang 
cuøng vôùi toâi taïo 

döïng baûn thaân toâi 
treân theá gian 

 
Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ,  
neàn vaên hoùa daân toäc ñaõ troùi 
buoäc Ngaøi, vaø nhöõng ñieàu 
Kinh Thaùnh tieân ñoaùn ñaët 
nhöõng gaùnh naëng treân vai 
Ngaøi.  Theá maø Ngaøi ñaõ vaãn 
vui veû ñuôïc keå vaøo con caùi 
loaøi ngöôøi. 
 

Ngaøi ñeán vôùi chuùng con ñeå 
thöïc hieän nhöõng gì Ngaøi 
phaûi laøm, vôùi thaân phaän traàn 
truïi cuûa con ngöôøi, khoâng 
quyeàn löïc hay tieàn taøi bao 
boïc. 
 

Ngaøi luoân laøm ñieàu toát saép 
ñeán, vaø ñeå  Chuùa Cha hoaùn 
thaønh vieäc ñoù. 
 

Ñoù caùch Ngaøi ñoùn nhaän thaäp 
giaù.. 
 

Xin Ngaøi haõy giaûi thoaùt con 
khoûi toäi loãi trong con, ñeå con 
luoân choïn laøm ñieàu toát laønh. 
Xin cho con luoân tin vaøo 
Ngaøi, Ngöôøi con yeâu thöông. 
Con laáy danh nghóa laø baïn 
maø xin Ngaøi ñieàu naøy. 
 
Amen. 
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Thiên Chúa đang cùng với tôi tạo dựng bản thân tôi trên thế gian 
Ơn xin: Tôi xin Chúa Thánh Thần giúp tôi cảm nhận tôi đang cùng Thiên Chúa tạo dựng con người mình, 

luôn yếu đuối, tội lỗi và luôn đầy ân sủng. 

Câu hỏi gợi ý: Tôi đang cùng Thiên Chúa đào tạo chính con người tôi đầy tôi lỗi và đầy ân sủng như thế 

nào? 

 

 

Matthew 16:21-27 

Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ 

nhất (Mc 8:31 -33; Lc 9:22 ) 

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các 

môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu 

nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh 

sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 

22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu 

trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy 

gặp phải chuyện ấy!" 

23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-

tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư 

tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên 

Chúa, mà là của loài người." 

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn 

theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 

mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, 

thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, 

thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta 

được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì 

nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng 

sống mình? 

27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của 

Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và 

bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ 

làm. 
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Luke 8:26-39 

Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám tại Ghê-ra-xa 

(Mt 8:28 -34; Mc 5:1-20 ) 

26 Thầy trò ghé thuyền vào vùng đất của người Ghê-

ra-xa, đối diện với miền Ga-li-lê.27 Người vừa ra 

khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người 

dân trong thành bị quỷ ám ra đón Người. Từ lâu, anh 

ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở 

trong đám mồ mả. 

28 Thấy Đức Giê-su, anh la lên, sấp mình dưới chân 

Người, và lớn tiếng nói rằng: "Lạy ông Giê-su, Con 

Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi 

xin ông đừng hành hạ tôi! "29 Ấy là vì Đức Giê-su đã 

truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, 

đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng 

xích gông cùm mà trói và giữ anh; nhưng anh bứt 

tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang 

vắng.30 Đức Giê-su hỏi anh: "Tên anh là gì? " Anh 

thưa: "Đạo Binh", vì rất nhiều quỷ nhập vào anh.31 

Lũ quỷ nài xin Người đừng truyền cho chúng rút 

xuống vực thẳm. 

32 Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. 

Lũ quỷ nài xin Người cho phép chúng nhập vào bầy 

heo kia, và Người cho phép.33 Lũ quỷ xuất khỏi 

người đó, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo từ trên sườn 

núi lao xuống hồ và chết ngộp hết. 

34 Thấy sự việc xảy ra, các người chăn heo bỏ chạy, 

loan tin trong thành và thôn xóm.35 Thiên hạ ra xem 

sự việc đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy 

kẻ đã được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Giê-su, 

ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Họ phát sợ.36 

Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe 

người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào.37 Bấy giờ 

đông đảo dân chúng vùng Ghê-ra-xa xin Người rời 

họ, vì họ sợ quá. Thế nên Người xuống thuyền trở 

về. 

38 Kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với Người. Nhưng 

Người bảo anh ta về và nói:39 "Anh cứ về nhà và kể 

lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh." Anh ta ra 

đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giê-su 

đã làm cho anh. 
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Xuất Hành 20:1-20 

Mười điều răn 

1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 

 

2 "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa 

ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 3 Ngươi 

không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. 

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì 

ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong 

nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. 5 Ngươi không 

được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì 

Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị 

thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt 

con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn 

với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của 

Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. 

 

7 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. 

 

8 Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày 

thánh.9 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm 

mọi công việc của ngươi.10 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.11 

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. 

 

12 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên 

đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho 

ngươi. 

 

13 Ngươi không được giết người. 

 

14 Ngươi không được ngoại tình. 

 

15 Ngươi không được trộm cắp. 

 

16 Ngươi không được làm chứng gian hại người. 

 

17 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." 
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18 Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh 

lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng 

xa xa.19 Họ nói với ông Mô-sê: "Xin chính ông nói 

với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe; nhưng xin 

Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi 

chết mất! "20 Ông Mô-sê bảo dân: "Đừng sợ hãi, vì 

Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho 

anh em luôn luôn kính sợ Người, ngõ hầu anh em 

đừng phạm tội."21 Dân đứng xa xa, còn ông Mô-sê 

thì tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang 

ngự. 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 3 

 

Mt 16:21-27 Chuùa Gieâsu töï do nhöng ñoàng thôøi 
laïi ñöôïc “tieàn ñònh”, coù nghóa laø trong söï töï do, 
Ngaøi chaáp nhaän vaø maëc laáy baûn chaát toäi loãi 
nguyeân thuûy cuûa con ngöôøi. 
• Gieârusalem: Ñaây laø thaønh phoá nôi nhieàu tieân tri 

ñaõ cheát. 
• Caùc kyø muïc, thöôïng teá, vaø kinh sö (c. 21) Nhöõng 

laõnh ñaïo toân giaùo cuûa quoác gia. Ba nhoùm naøy laø 
thaønh phaàn noàng coát cuûa Sanhedrin. Caùc kyø muïc 
laø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaùo daân ñöôïc kính neå; 
phaàn ñoâng caùc thöôïng teá laø ngöôøi Xa-ñoác; vaø 
nhöõng ngöôøi kinh sö laø ngöôøi Pha-ri-seâu. 

• Satan coù nghóa laø ñoái nghòch. Satan laø baát cöù 
quyeàn löïc naøo laøm chuùng ta xa rôøi con ñöôøng 
cuûa Chuùa chaúng haïn nhö ñaùnh ñoåi Thaùnh YÙ 
Ngaøi ñeå theo yù muoán mình. Tö töôûng cuûa Pheâ-roâ 
khoâng phaûi laø töø Thieân Chuùa nhöng laø töø baûn 
chaát con ngöôøi. 

• c. 24-26 Ñaây laø nhöõng ñieàu Gieâsu hay nhaéc nhôû 
khi noùi tôùi nhöõng thaùch ñoá cuûa ñôøi soáng Kitoâ 
höõu: töø boû chính mình (ñaàu haøng yù toâi ñeå nhaän 
laáy yù Chuùa), vaùc thaùnh giaù mình (ñoàng nghóa vôùi 
gian truaân, ñau khoå), vaø theo Chuùa Kitoâ. 

  

Lc 8:26-39 Ngöôøi ñaøn oâng bò quyû aùm vaø roài ñöôïc 
Chuùa Gieâsu chöõa laønh laø moät hình aûnh roõ neùt 
cuûa baûn chaát toäi loãi nhöng laïi ñaày aân suûng cuûa 
chuùng ta. 
• Gheâ-ra-xa naèm ôû ven bieån höôùng ñoâng cuûa 

thaønh Galileâ. Nôi naøy ñöôïc meänh danh laø “thaønh 
trì cuûa daân ngoaïi” 

• c. 27 Theo vaên hoùa cuûa Thaùnh Luca, moät ngöôøi 
khi ñaõ rôøi nôi mình cö nguï deã daøng bò laïc maát 
chính mình. Chuùa Gieâsu giaûi thoaùt ngöôøi bò quyû 
aùm ra khoûi söï coâ laäp vaø ñöa anh ta trôû veà nôi 
choán cö nguï cuûa anh ta. 

• c. 30 Moät ñoäi binh cuûa La Maõ laø 6000 lính. 
Ngöôøi bò quyû aùm coù caûm töôûng nhö khoâng 
nhöõng anh ta chæ bò moät con quyû aùm nhöng maø 
laø caû ñoäi binh. 

• c. 31 Qua hình aûnh Chuùa Gieâsu dieät caû moät ñaïo 
binh quyû döõ, Luca muoán nhaán maïnh quyeàn löïc 

cuûa Ngaøi vöôït treân heát söï döõ. Vöïc saâu: Nguïc tuø 
cuûa nhöõng taø thaàn (theá giôùi naøy thuoäc veà Satan 
vaø nôi choán uy quyeàn cuûa Satan). 

• c. 32 Ngöôøi La Maõ vaø Hy Laïp thöôøng hay duøng 
gioáng heo trong vieäc teá leã. Nhöng ngöôøi Do 
Thaùi laïi cho raèng aên thòt heo laø moät söï kieän voâ 
thaàn. 

• c. 35 Traàn truoàng: bò töôùc ñoaït heát quaàn aùo che 
thaân chaúng khaùc gì nhö bò maát ñi chính con 
ngöôøi mình. Khi ñaõ ñöôïc che thaân, ngöôøi bò quyû 
aùm hoài phuïc nhaân baûn cuõng nhö laáy laïi söï töï chuû 
chính mình. 

 

Xh 20:1-20 Thieân Chuùa ñaõ khoâng baùc boû Möôøi 
Ñieàu Raên ñeå theo nhöõng traøo löu môùi. 
• c. 2-6 Ñaây laø moät minh chöùng huøng hoàn noùi leân 

Giaveâ laø thöôïng ñeá duy nhaát cho daân Do Thaùi. 
Trong thôøi lòch söû Ñoâng Phöông, nhöõng ngaãu 
töôïng (forbiden images) thöôøng laø caùch duy nhaát 
ñeå gaëp gôõ Thieân Chuùa. 

• c. 5 “Thaûn nhieân” dòch laø “ghen töông” thì thích 
hôïp hôn. Giaveâ coù moät söï cam keát noàng nhieät 
vôùi daân Do Thaùi. 

• c. 5 Soá ngöôøi nhaéc tôùi ñaây thuoäc veà nhieàu theá heä 
khaùc nhau. “Toäi” trong Thaùnh Kinh noùi ñeán söï 
kieän cuõng nhö haäu quaû cuûa toäi loãi. 

• c. 7 Söï nghieâm caám naøy noùi tôùi moät lôøi theà höùa 
gian trong vaán ñeà luaät phaùp chöù khoâng phaûi vì 
khoâng coù söï neå troïng cho danh xöng. 

• c. 12 Trong moät xaõ hoäi truyeàn khaåu, caùc vò boâ 
laõo ñöôïc kính neå nhö laø moät nôi caát giöõ nhöõng 
truyeàn thoáng. Cha meï nöông nhôø vaøo con caùi 
chaêm soùc cho mình trong tuoåi giaø. 

• c. 13 Chæ nhöõng söï gieát ngöôøi baát hôïp phaùp môùi 
bò caám thoâi vì Do Thaùi coù aùn töû hình 

• c. 15 Baét coùc laø baát hôïp phaùp; aên caép vaët bò 
nghieâm caám trong ñieàu raên cuoái cuøng. 

 

Toâi ñang cuøng Thieân Chuùa ñaøo taïo chính con 
ngöôøi toâi ñaày toâi loãi vaø ñaày aân suûng nhö theá 
naøo? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 3 

 
Mt 16:21-27 Jesus is free, yet “destined,” which 
means that he freely accepted the complete 
human condition structured in sin and bore it. 
• Jerusalem: This is the city where the prophets 

died. 
• Elders, chief priests, scribes (v.21) Orthodox 

religious leaders of the country. These three 
groups constituted the Sanhedrin. The elders 
were the respected men of the people (lay 
leaders); the chief priests were predominantly 
Sadducees; and the scribes were pharisees. 

• Satan literally means the adversary. Satan is any 
force that seeks to deflect us from the way of 
God, that is to replace the divine imperative by 
human desires. Peter’s idea was not God’s but 
men’s. 

• vv. 24-26 These are the things that Jesus kept 
repeating when He talked about the challenge of 
the Christian life: to deny oneself (submission of 
one’s will to God’s), take up one’s cross 
(proverbial term for suffering, agony), and follow 
Jesus Christ.  

 
Lk 8:26-39 The man possessed and then healed 
by Jesus shows vividly the reality of our sinful 
self and our graced self. 
• Gerasa is on the Eastern shore of Galilee. It is in 

the territory often called “galilee of the gentiles.” 
• v. 27 In Luke’s culture, to be outside of the city 

(or town) was to be in danger of losing one’s 
existence. Jesus liberated the possessed man from 
his isolation and restored him to the city. 

•  v. 30 A Roman legion consists of 6000 foot 
soldiers. The possessed man felt that there was 
not one demon but a whole regiment inside him. 

• v. 31 By picturing Jesus destroying the demon 
legion, St Luke underscored Jesus’ power over 
evil. The abyss: the prison of evil spirits (this 

world refers to the realm of satan and satan’s 
power). 

• v. 32 The pig was most frequently used as 
sacrificial animal in Greek and Roman workship. 
For the Jews, eating pork was equivalent to 
paganism. 

•  v. 35 Unclothed: to be deprived of one’s clothing 
was to lose one’s identity. Being clothed, the 
demented man had an identity and control over 
his life  

 
Ex 20:1-20 God did not revoke the Ten 
Commandments for modernity. 
•  vv. 2-6 A strong assertion that Yahweh is the 

only deity for Israel. In the ancient Near East, 
forbidden images were the ordinary means of 
encounter between God and worshipers. 

• v. 5 “Impassionated” is a better translation than 
“jealous.” Yahweh is passionately committed to 
Israel.  

• v. 5 The people consisted of more than one 
generation. “Sin” in the Bible often denotes the 
act and the consequences of the act. 

• v. 7 The prohibition seems to be against the 
false use of an oath in legal proceedings rather 
than a general lack of reverence for the name 

• v. 12 In a traditional and largely oral society, 
elders are to be respected as repositories of 
tradition. Parents also depend on children to 
care for them in old age 

• v. 13 Only illegal killing is prohibited, Israel 
had a death penalty 

• v. 15 Kidnapping is prohibited; ordinary theft is 
forbidden by the last commandment 

 
How do I co-create with God my own self, 
always sinful and always graced?  
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Ñöùc Gieâsu giuùp toâi nhaän ra muïc ñích cuûa cuoäc ñôøi toâi roõ raøng nhö 
Ngaøi ñaõ nhìn ra muïc ñích cuoäc ñôøi Ngaøi, nhôø vaäy ñeán giôø cheát toâi khoâng 
coøn quaù xa muïc ñích ñôøi mình. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Lc 4:16-30: Ñöùc Gieâsu khaúng ñònh muïc ñích nguyeân thuûy cuûa Ngaøi cho 

ñôøi soáng. 
2. Rm 7:14-25: Thaùnh Phaoloâ nhìn nhaän söï baát löïc cuûa Ngaøi. 
3. Mt 5:1-12: Ñöùc Gieâsu moâ taû trieàu ñaïi cuûa Thieân Chuùa. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Thieân Chuùa cuøng taïo döïng trong con ngöôøi cuûa toâi nhöõng phaåm caùch, 

ñöùc haïnh, thoùi quen cuøng nhöõng nhaân caùch khaùc; taát caû keát hôïp laïi laø 
chính con ngöôøi cuûa toâi. Toâi seõ khoâng bao giôø coù theå bieát ñöôïc Thieân 
Chuùa mong muoán gì nôi toâi cho ñeán khi toâi yeâu meán toâi nhö chính 
Thieân Chuùa yeâu meán toâi vaäy. Ñieàu raên cuûa Ngaøi laø: Toâi haõy “yeâu meán 
anh em nhö chính toâi.” 

 Ngay caû khoa hoïc cuõng xaùc ñònh laø caù nhaân cuûa toâi laø ñoäc nhaát, khoâng 
truøng hôïp, vaø khoâng thay theá ñöôïc. Thieân Chuùa ñaõ trao cho toâi moät söù 
meänh khi Ngaøi taïo döïng toâi vôùi taøi naêng vaø ñöùc haïnh, ngay caû vôùi 
nhöõng khuyeát ñieåm vaø yeáu ñuoái. Thieân Chuùa Ñaáng taïo hoùa öôùc ao toâi 
seõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu maø khoâng ai khaùc coù theå laøm ñöôïc. Moät 
caùch naøo ñoù theá giôùi chung quanh toâi tuøy thuoäc vaøo toâi. 

 Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Hoùa cuûa toâi, khaéc ghi ôn goïi caù nhaân trong naêng 
khieáu vaø trong caû con ngöôøi cuûa toâi. Coøn nhöõng yeáu ñuoái, giôùi haïn, vaø 
toäi loãi cuûa toâi thì sao? Taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeàu hieän dieän trong con 
ngöôøi cuûa toâi, nhö söï muø loøa cuûa ngöôøi muø töø baåm sinh, vaø nhôø ñoù "caùc 
vieäc cuûa Thieân Chuùa ñöôïc toû hieän" nôi toâi (Ga 9:3). 

 Thaùnh Phaoloâ bieát raèng toäi loãi cuûa ngaøi ñaõ laøm hoûng ñi keá hoaïch cuûa 
Thieân Chuùa trong vieäc ñaït ñeán muïc ñích nguyeân thuûy cuûa ngaøi. Nhöng 
ngaøi khoâng gheùt boû chính mình. Ngöôïc laïi ngaøi laïi ñeå toäi loãi mình ñöa 
ngaøi ñeán nieàm tin yeâu Thieân Chuùa, ñaáng cöùu ngaøi khoûi chính ngaøi. Vì 
yeâu meán Ñöùc Kitoâ, ngaøi soáng troïn muïc ñích nguyeân thuûy baát chaáp taát 
caû, keå caû nhöõng yeáu ñuoái cuûa mình. 

 Laø moät phaàn cuûa Nhieäm Theå Ñöùc Kitoâ, toâi chính thöïc laø moät coâng trình 
cuûa Thieân Chuùa cho theá gian. Laøm sao Thieân Chuùa öôùc ao theå hieän 
ñöôïc Trieàu Ñaïi cuûa Ngaøi giöõa nhöõng con ngöôøi töï do? Ñeå thöïc hieän 
ñieàu ñoù, Thieân Chuùa cuøng vôùi toâi taïo döïng chính con ngöôøi cuûa toâi, vaø 
hình thaønh toâi vôùi nhöõng khaû naêng töï nhieân vaø sieâu nhieân. Toâi laø moät 
phaàn töû cuûa coâng trình xaây döïng Trieàu Ñaïi Thieân Chuùa. 

TLNN II /Tuaàn  4  

Thieân Chuùa ban 
cho moãi ngöôøi 
moät muïc ñích 

nguyeân thuûy 
 

Lôøi nguyeän 
 
Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ 
uoán naén con trong taâm trí 
cuûa Chuùa töø muoân thuôû,  
vaø ñaõ ñònh cho con moät thôøi 
ñieåm vaø moät khoâng gian ñeå 
hieän höõu.   
 

Con ngaïc nhieân nhaän ra  
Chuùa quan taâm ñeán con,  
vaø laïi caøng kinh ngaïc veà loøng 
ngoan coá cuûa con.   
Khoâng bieát Chuùa coù bieát raèng 
nhöõng ngöôøi Chuùa choïn cho 
vöông quoác cuûa Ngaøi laïi laø 
nhöõng ngöôøi nhö con khoâng? 
Vaâng, Chuùa ñaõ bieát ngay caû  
tröôùc thôøi gian khôûi ñaàu  
vaø tröôùc khi con hieän höõu,  
nhöng roài Chuùa vaãn choïn 
con. 
 

Chuùa thaät cao caû! 
Thaät, Chuùa nhìn thaáy xa  
hôn caû ñieàu con nghó con laø 
ai, vöôït qua caû nieàm hy voïng 
cuûa theá gian. 
 

Laïy Chuùa, xin cho con nhaän 
ra toäi loãi cuûa chính con nhö 
Chuùa nhìn thaáy, nhö laø buïi 
caùt treân haït kim cöông. 
Vaø xin cho moïi vinh quang  
quy thuoäc veà Ngaøi. 
 

Amen. 
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Thiên Chúa ban cho mỗi người một mục đích nguyên thủy 
Ơn xin: Tôi xin Đức Giêsu giúp tôi nhận ra mục đích của cuộc đời tôi rõ ràng như Ngài đã nhìn ra mục đích 

cuộc đời Ngài, nhờ vậy đến giờ chết tôi không còn quá xa mục đích đời mình. 

Câu hỏi gợi ý: Mục đích nguyên thủy của cuộc đời Đức Giêsu là gì? Mục đích nguyên thủy của đời tôi là 

gì? 

 

 

Luca 4:16-30 

Đức Giêsu tại Nadarét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6) 

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh 

trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm 

trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao 

cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp 

đoạn chép rằng:18 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 đã 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,19 công bố một năm 

hồng ân của Chúa. 

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội 

đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm 

chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay 

đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi 

người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp 

thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: "Ông này không 

phải là con ông Giuse đó sao?" 

23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi 

câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả 

những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-

um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 

Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ 

nào được chấp nhận tại quê hương mình. 

25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, 

khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói 

kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế 

mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng 

chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-

đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người 

phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào 

được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri 

thôi." 

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 

Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được 

xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người 

xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi 
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Rm 7:14-25 
Cuộc chiến đấu nội tâm 
14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi 
thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi.15 
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.16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì 
tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là 
tốt.17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm 
điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.18 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.19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, 
nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 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.
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm 
sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con 
người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 
nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật 
khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và 
giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn 
trong các chi thể tôi. 
24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát 
tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa, 
nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! 
Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của 
Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ 
luật của tội. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONG
Typewritten Text
59



TLNN/Lightworks II-4 

  3 

Mt 5:1-12 
Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 
xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng 
dạy họ rằng: 
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời 
là của họ. 
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm 
gia nghiệp. 
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi 
an. 
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ 
sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa xót thương. 
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được 
nhìn thấy Thiên Chúa. 
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi 
là con Thiên Chúa. 
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì 
Nước Trời là của họ. 
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ 
vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng 
dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh 
em cũng bị người ta bách hại như thếồ 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 4 

 

Lc 4:16-30 Ñöùc Gieâsu coâng boá muïc ñích nguyeân 
thuûy cuûa cuoäc ñôøi Ngaøi. 
 Nazareth khoâng phaûi laø moät ngoâi laøng. Noù laø 

moät thò traán vôùi daân soá khoaûng 20,000 ngöôøi.  
 Taäp tuïc ngaøy leã Sa-baùt trong theá kyû thöù nhaát coù 

nhöõng phaàn sau: haùt thaùnh vònh, ñoïc Shema vaø 
18 kinh caàu phuùc, moät baøi töø nguõ kinh vaø moät 
baøi töø saùch Caùc Tieân Tri, giaûng nghóa caùc baøi 
ñoïc, chuùc laønh töø vò tröôûng hoäi ñöôøng, vaø chuùc 
laønh tö teá trong saùch Ds 6:24-27. 

 ÔÛ mieàn Ñòa Trung Haûi, con trai coù traùch nhieäm 
noái tieáp söï nghieäp, teân tuoåi cuûa cha oâng. Ngöôøi 
con thöøa keá vaø noái tieáp danh döï cuûa gia toäc, vaø 
baûo veä danh döï ñoù. Nhöõng ngöôøi ñoàng höông 
cuûa Ñöùc Gieâsu cho raèng Ngaøi ñaõ vöôït quaù khoûi 
nhöõng phaïm vi gia toäc moät caùch ñaùng xaáu hoå. 

 cc. 18-19 ñoaïn Isaia naøy khoâng coù trong cuoän 
saùch Hoäi Ñöôøng, nhöng ñöôïc deät neân töø Is 6:1-2 
vaø Is 58:6d. Luca boû nhöõng yeáu toá naøo ñaõ chæ 
taäp trung vaøo Israel, ñeå cuûng coá söù ñieäp ôn cöùu 
ñoä cho taát caû nhaân loaïi. 

 c. 21 "Hoâm nay" khoâng aùm chæ thôøi ñaïi Ñöùc 
Gieâsu maø laø thôøi ñieåm hieän taïi, luùc vieân maõn. 

 

Rm 7:14-25 Thaùnh Phaoloâ ñau khoå vì toäi cuûa 
ngaøi, gheùt toäi vaø caàu Ñöùc Kitoâ cöùu ngaøi khoûi toäi. 
 Truyeàn thoáng Do Thaùi daïy raèng: trong moãi 

ngöôøi ñeàu coù hai khuynh höôùng: toát (thuùc ñaåy 
bôûi "Thaàn Khí") vaø xaáu (thuùc ñaåy bôûi "xaùc thòt 
yeáu ñuoái", töùc laø caùi toâi cuûa con ngöôøi). 

 c. 14 Leà luaät laø thaàn khí: Thaùnh Phaoloâ muoán 
noùi ñeán luaät Moâseâ. Luaät laø thaàn khí vì nguyeân 
thuûy laø töø Chuùa vaø muïc ñích laø daãn con ngöôøi 
ñeán vôùi Chuùa. Luaät thuoäc phaïm truø cuûa Chuùa. 

 c. 16 Ao öôùc laøm ñieàu phaûi laø aùm chæ söï coâng 
nhaän raèng leà luaät toát laønh vaø xuaát saéc. 

 c. 17 Toäi ôû trong toâi: toäi ñaõ ñi vaøo theá gian ñeå 
"ngöï trò" treân nhaân loaïi vaø vì vaäy noù ñaõ noâ leä 
hoùa nhaân loaïi vaõ gaây ra nhöõng söï döõ. Thaùnh 
Phaoloâ döôøng nhö baøo chöõa cho con ngöôøi khoûi 
chòu traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng haønh vi toäi loãi; 
nhöng ñoù vaãn laø toäi cuûa con ngöôøi. 

 c. 18 "Trong tính xaùc thòt toâi": caùi toâi töï nhieân. 
Thaùnh Phaoloâ coi caùi toâi "sarx" laø coäi reã söï khoù 
khaên cuûa con ngöôøi, vaø laø nguoàn cuûa taát caû 

nhöõng gì ñoái laäp vôùi Chuùa. Töø "sarx" tieán ñeán 
nhöõng ñieàu ñaùng gheùt maø moät ngöôøi laøm ra. 
Nhöng Caùi Toâi thaät thì khaùc haún vôùi caùi toâi ñaõ 
sa ngaõ thaønh naïn nhaân cho "xaùc thòt." 

 c. 20 Toäi nhö moät ñoäng löïc. Nay toäi döôïc coi laø 
haønh ñoäng khieán ta khoù hieåu toäi laø ñoäng löïc. 

 c. 24 Tieáng keâu than khoùc cuûa ngöôøi bò gaùnh 
naëng cuûa toäi ñeø xuoáng, ngaên caûn hoï khoâng ñaït 
ñöôïc ñieàu maø hoï coù theå ñöôïc. Ñaây laø moät tieáng 
keâu tuyeät voïng xin Thieân Chuùa giuùp ñôõ. 

 

Mt 5:1-12 Khaùi quaùt keá hoaïch cuûa Chuùa cho 
moät vöông quoác hoøa bình vaø yeâu thöông. 
 Caùc moái phuùc thaät laø moät theå vaên thoâng duïng 

trong Thaùnh Vònh, reo hoø nhöõng chuùc möøng 
haïnh phuùc, coøn trong Matheâu laïi noùi ñeán vöông 
quoác ñang ñeán cuûa Chuùa vaø söï ñaûo ngöôïc caùc 
giaù trò nhaân baûn keøm theo. 

 Lc 6:20-23 coù boán moái phuùc (ba moái ñaàu tieân laø 
nguyeân baûn, moái thöù tö töø giaùo hoäi sô khai). 
Matheâu coù taùm moái (Matheâu theâm vaøo nhöõng 
moái phuùc töø caùc Thaùnh Vònh). Nhöõng phaàn 
theâm vaøo naøy coù theå ñöôïc tìm thaáy ôû nhieàu nôi: 
"trong thaàn khí" trong ñoaïn 3 vaø "coâng baèng 
(hay coâng chính)"trong caâu 6 vaø 10. 

 c. 3 "Taâm hoàn" chuyeån söï nhaán maïnh luaân lyù töø 
xaõ hoäi sang caù nhaân: khieâm nhu, khoù ngheøo. 

 cc. 3-6 "Ngöôøi ngheøo," "ngöôøi ñau buoàn," 
"ngöôøi hieàn laønh," vaø "ngöôøi ñoùi khaùt" dieãn taû 
söù maïng cuûa Ñöùc Gieâsu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi 
trong Israel caàn giuùp ñôõ vaø khôûi ñaàu cuûa moät kyû 
nguyeân môùi trong lòch söû cöùu ñoä. Hoï vui khoâng 
phaûi vì hoï ñaïo ñöùc hôn ngöôøi, nhöng vì Chuùa 
ñaëc bieät quan taâm daønh cho hoï. 

 cc. 7-9 "Xoùt thöông": tha thöù vaø tình thöông cho 
laùng gieàng, ngöôøi caàn giuùp, vaø caû keû thuø. "Taâm 
hoàn trong saïch": trong Cöïu Öôùc chæ veà nghi 
thöùc vaø söï thanh taåy oâ ueá luaân lyù, coøn trong 
Matheâu chæ veà coâng baèng, trung thaønh vôùi giao 
öôùc vaø vôùi caùc ñieàu raên cuûa Chuùa. "Nhöõng 
ngöôøi kieán taïo hoøa bình" (“salom” trong Cöïu 
Öôùc): noùi ñeán tình thöông cho laùng gieàng vaø 
ñeán moái phuùc cuûa loøng xoùt thöông. 

 

Muïc ñích nguyeân thuûy cuûa cuoäc ñôøi Ñöùc Gieâsu 
laø gì? Muïc ñích nguyeân thuûy cuûa ñôøi toâi laø gì? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 4 

 
Lk 4:16-30 Jesus announces his original purpose 
in life. 
• Nazareth was not a village but a polis or town 

with as many as 20,000 inhabitants. 
• The Sabbath service during the 1st century AD 

includes: the singing of the psalm, the recitation 
of the Shema and the Eighteen Benedictions, a 
reading from the Torah, a reading from the 
Prophets, a sermon of the meaning of the 
readings, a blessing by the president, and the 
priestly blessing of Nm 6:24-27. 

• It is customary in the Mediterranean for a son to 
carry on his father’s trade and his grandfather’s 
name. Each child inherits, carries on, and 
safeguards the family’s honor. Jesus was 
perceived by others in this village to be stepping 
shamefully beyond his family boundaries. 

• vv. 18-19 This artistic Isaiah text is not found on 
a synagogue scroll, but woven from Is 6:1-2 and 
Is 58:6d. Luke omits those elements that would 
narrow its focus on Israel. By modifying Is 61 
and introducing 58:6, Luke reinforces the 
message of universalism. 

• v. 21 The word “today” should not be taken as a 
reference to the historical then of Jesus’ time, but 
to the “now” as the time of fulfillment.  

 
Rom 7:14-25 St. Paul suffered his sins, hated them, 
and cried out to Jesus Christ to save him. 
• Jewish tradition teaches that there are two drives 

in each person: a good one (driven by the 
“spiritual”) and a bad one (driven by the “weak 
flesh,” the natural self). They are constantly at 
war with one another. 

• v. 14 The law is spiritual: When talking about 
law, St Paul was thinking of the Mosaic Law. It 
is spiritual because of its God-given origin and its 
purpose of leading people to God. It belongs to 
the sphere of God. 

• v. 16 The desire to do what is right implies a 
recognition of the goodness of the law. 

• v. 17 Sin that dwells in me: Sin came to the 
world to “reign” over humanity and by dwelling 
within human beings it has enslaved them. It is 
responsible for the evil that human beings do. St 
Paul may seem almost to absolve human beings 
from responsibility for sinful conduct; but it is 
human sin. 

• v. 18 “In my flesh”: My natural self. St Paul finds 
the root of the human self’s difficulty in “sarx,” 

the source of all that is opposed to God. From the 
Ego considered as “sarx” proceeds the detestable 
things that one does. But the Ego as the true 
willing self is dissociated from that self that has 
fallen victim to “flesh.” 

• v.20 Sin as force is the culprit. Modern focus on 
sin as an act makes it difficult to see sin as force. 

• v.24 Agonizing cry of everyone weighs down 
with the burden of sin which prevents him/her 
from achieving what he/she would. It is a 
desperate cry to God for help.  

 
Mt 5:1-12 An outline of God’s project for a 
kingdom of peace and love. 
• The beatitude is a literary form common in the 

Old Testament book of psalms. It is an 
exclamation of congratulations for happiness. 
The Matthean beatitudes differ from the OT 
models in their references to the coming 
Kingdom of God and to the reversal of human 
values that accompanies it. 

• Luke 6:20-23 has four beatitudes (the first three 
are authentic, the fourth comes from the early 
church). Matthew has eight beatitudes (the 
additional beatitudes are Matthew’s expansion 
from the psalms). Matthew’s additions may be 
seen in several places: “in spirit” in v3 and 
“justice (or righteousness)” in v6 and 10. 

• v. 3 The addition of “in spirit” changes the 
emphasis from social-economic to personal 
moral: humility, detachment from wealth, 
voluntary poverty. 

• vv. 3-6 “The poor,” “ the mourner,” “the meek,” 
and “the hungry” express Jesus’ mission to the 
needy in Israel and the dawn of a new era of 
salvation history. They are happy not because 
they are morally better than others but because of 
God’s special care for them 

• vv. 7-9 “Merciful” refers to the pardoning and 
the love of one’s neighbor, of the needy, and 
even of one’s enemies. “Purity of heart” in the 
OT refers to ritual and moral impurity being 
cleaned. For Matthew, it stands close to justice, 
covenant fidelity, loyalty to God’s commands. 
“Peace-makers” (salom in the OT) refers to the 
love of neighbor and hence to the beatitude of 
merciful. 

 
What is Jesus’ original purpose in life? What is 
mine? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Thaùnh Linh gôïi leân trong toâi nhöõng nieàm hy voïng cuûa Thieân Chuùa 
nôi toâi, moät caùch roõ raøng vaø maïnh meõ ñeán noãi toâi seõ haân hoan thöïc hieän taát 
caû nhöõng nieàm hy voïng naøy. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Ñnl 30:11-20: Thieân Chuùa cho pheùp choïn löïa giöõa söï soáng vaø söï cheát. 
2. Mt 25:31-45: Nhöõng tieâu chuaån aùp duïng trong ngaøy phaùn xeùt. 
3. Mt 3:13-17: Ñöùc Gieâsu laø Con Yeâu Daáu cuûa Chuùa Cha. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu tuyeân boá raèng Ngöôøi ñeán “mang löûa cho theá gian” (Lc 12:49). 

Thaät vaäy, Ñöùc Kitoâ ñaõ nung ñoát bao nhieâu theá heä vôùi nhöõng noãi khao khaùt 
maõnh lieät cho coâng lyù, hoøa bình, coâng baèng vaø baùc aùi. 

 Thieân Chuùa khoâng chæ vieát leà luaät cuûa Ngaøi trong tim toâi, nhöng Ngaøi coøn 
ñaët ñeå bao nhieâu nieàm hy voïng cuûa Ngaøi qua nhöõng noãi ao öôùc saâu xa nhaát 
trong loøng toâi. Vì noãi khao khaùt cho tình yeâu saâu xa nhaát cuûa toâi baét nguoàn 
tröïc tieáp töø tình yeâu böøng chaùy maõnh lieät cuûa Thieân Chuùa nôi thaâm taâm toâi. 
Chính noãi khao khaùt cho tình yeâu ñoù ñang hình thaønh con ngöôøi toâi trong 
hoaøn caûnh cöïu theå. 

 Ñieàu ñoù coù nghóa laø trong con ngöôøi ñích thöïc cuûa toâi, vaãn nung naáu moät 
nieàm ao öôùc maõnh lieät saün saøng laøm baát cöù ñieàu gì coù theå mang toâi ñeán vôùi 
tình yeâu cuûa Thieân Chuùa. Nhöng vì toäi loãi cuûa theá gian maø nieàm ao öôùc 
naøy bò lu môø vaø taøn luïi bôûi nhöõng ao öôùc vaø nhu caàu thaáp heøn hôn. Vaø 
nieàm ao öôùc nguyeân thuûy veà Thieân Chuùa ñaõ trôû neân leäch laïc bôûi toäi loãi ôû 
trong toâi, cuõng nhö toäi loãi cuûa chính toâi. 

 Tuy nhieân söù meänh cuûa toâi trong Ñöùc Kitoâ vaãn toàn taïi: toâi phaûi hoïc bieát 
thöông yeâu Thieân Chuùa tröôùc nhaát vaø qua Chuùa, thöông yeâu nhöõng ngöôøi 
maø Thieân Chuùa ban taëng cho toâi, ñeå toâi yeâu thöông hoï vaø ñöôïc yeâu thöông. 
Ñaây laø söù meänh cuûa toâi vaø thaät ra cuõng chính laø söù meänh cuûa Ñöùc Kitoâ. 
Ñaây chính laø ngoïn löûa maø Ngöôøi ñaõ mang ñeán ñeå lan truyeàn treân theá gian. 

 Ñaây laø söï thaät maø toâi ñöôïc môøi goïi thöïc hieän: “Haõy yeâu thöông nhau; nhö 
Thaày ñaõ yeâu thöông anh em, anh em cuõng haõy yeâu thöông nhau” (Ga 
13:34). Nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc, chaéc haún toâi ñaõ gaëp thaát baïi trong nhieàu 
vieäc. Tuy nhieân, thaát baïi caên baûn quan troïng nhaát maø toâi coù theå gaëp chính 
laø toâi ñaõ khoâng bieát yeâu thöông nhöõng ngöôøi maø Thieân Chuùa ñaõ göûi ñeán 
cho toâi, keå caû nhöõng ngöôøi beân caïnh ñang coù baát cöù moät nhu caàu naøo. 

 
 

TLNN II /Tuaàn  5 
 
 

Thieân Chuùa ñaët 
trong Toâi 

loøng Ao Öôùc 
thöïc hieän 

Söï Thaät 
 
 
 
 

Lôøi nguyeän 
 
 
Laïy Chuùa,  
Con ñöôïc nghe noùi raèng  
Thieân Chuùa laø tình yeâu.   
Con muoán tin vaøo ñieàu 
ñoù. 
Vaø vì leõ ñoù, 
con cuõng muoán chaáp 
nhaän raèng con caàn phaûi 
yeâu Chuùa  
vaø yeâu nhöõng ngöôøi  
Chuùa ñaõ ban cho con  
ñeå yeâu thöông, 
vaø hôn nöõa,  
yeâu taát caû moïi ngöôøi treân 
theá giôùi maø Chuùa vaãn 
ñang yeâu thöông trong 
cuoäc soáng.   
 
 
Amen. 
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  1 

Thiên Chúa đặt trong Tôi lòng Ao Ước thực hiện Sự Thật 
Ơn xin: Tôi xin Thánh Linh gợi lên trong tôi những niềm hy vọng của Thiên Chúa nơi tôi, một cách rõ ràng 
và mạnh mẽ đến nỗi tôi sẽ hân hoan thực hiện tất cả những niềm hy vọng này. 
Câu hỏi gợi ý: Thiên Chúa đã đặt trong tôi những niềm hy vọng nào ? Làm sao tôi có thể hân hoan thực 
hiện tất cả những niềm hy vọng này ? 
 
 
Đệ Nhị Luật 30:11-20 
Trở về từ chốn lưu đày. Trở lại với Chúa. 
Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay 
đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh 
(em).12 Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh 
(em) phải nói: "Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng 
tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra 
thực hành?13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia 
biển, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ sang bên kia 
biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, 
để chúng tôi đem ra thực hành?14 Thật vậy, lời đó ở 
rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh 
(em), để anh (em) đem ra thực hành. 
Hai con đường 
15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: 
hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải 
chết, bị tai hoạ.16 Hôm nay tôi truyền cho anh (em) 
phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh 
(em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các 
mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh 
(em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho 
anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm 
hữu.17 Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng 
nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác 
và phụng thờ chúng,18 thì hôm nay tôi báo cho anh 
(em) biết: chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ 
không được sống lâu trên đất mà anh (em) sắp sang 
qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu.19 Hôm nay, tôi 
lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra 
cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được 
chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn 
sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được 
sống,20 nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với 
Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu 
mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông 
anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-
cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài. 
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Mátthêu 25:31-45 
Cuộc Phán Xét chung 
31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, 
có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự 
lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ 
được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt 
họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 
Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở 
bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những 
người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc 
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho 
các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho 
uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta 
trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các 
ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi 
han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa 
rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa 
đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã 
thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng 
mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa 
đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức 
Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần 
các ngươi làm như thế cho một trong những anh em 
bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho 
chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những 
người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi 
cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn 
cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi 
đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã 
không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không 
cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng 
thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa 
rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa 
đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu 
hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy 
giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các 
ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho 
một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các 
ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ 
ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người 
công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời." 
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Mátthêu 3:13-17 
Đức Giê-su chịu phép rửa 
(Mc 1:9-11; Lc 3:21 -22 ) 
13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông 
Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa 
cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: 
"Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà 
Ngài lại đến với tôi! "15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: 
"Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để 
giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới 
chiều theo ý Người. 
16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới 
nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần 
Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự 
trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con 
yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 5 

 

Ñnl 30:11-20 Ñieàu baïn ñang caàu xin laø moät vaán 
ñeà sinh töû cho chính baïn vaø cho ngöôøi khaùc. 
 Moâ-seâ keâu goïi daân Do Thaùi haõy quay veà vôùi 

Thieân Chuùa sau nhöõng laàm lôõ. AÊn naên thoáng hoái 
seõ traû laïi cho hoï mieàn ñaát maø töø nôi ñoù hoï ñaõ bò 
löu ñaøy. Daân Do Thaùi coù hai choïn löïa: 1) moät 
ñôøi soáng coù Chuùa mang ñeán ôn laønh vaø nhöõng 
ñieàu toát ñeïp, hay 2) ñôøi soáng xa Chuùa laø söï 
nguyeàn ruûa cuûa töû thaàn. 

 Moâ-seâ khaúng ñònh raèng leà luaät ñöôïc ñaët ra nhö 
moät höôùng daãn thöïc teá cho ñôøi soáng haèng ngaøy. 
Ñoù laø leà luaät cuûa söï soáng môû ra cho taát caû moïi 
ngöôøi. Cuøng ñích cuûa daân toäc laø yeâu meán Thieân 
Chuùa. 

 cc. 15-20 söï soáng vaø söï cheát-"Söï soáng" noùi ñeán 
phaïm vi sinh hoaït cuûa con ngöôøi döôùi söï phuø trôï 
cuûa Ñaáng Thaùnh. "Söï cheát" noùi ñeán phaïm vi 
sinh hoaït cuûa con ngöôøi trong söï vaéng maët cuûa 
Ñaáng Thaùnh. Cheát mang moät yù nghóa saâu xa hôn 
laø söï chaám döùt cuûa ñôøi soáng theå chaát. Cheát laø 
soáng trong moät theá giôùi löu ñaøy, beân ngoaøi mieàn 
ñaát höùa. Soáng laø moät phuùc laønh. Cheát laø moät tai 
hoïa. 

 cc. 15-20 "Söï toát laønh vaø söï döõ" ôû ñaây khoâng 
nhaát thieát phaûi lieân quan ñeán nhöõng choïn löïa veà 
luaân lyù. Söï toát laønh noùi ñeán keát quaû cuûa moät ñôøi 
soáng coù Thieân Chuùa: khaû naêng sinh saûn, thònh 
vöôïng, vaø haïnh phuùc. Noùi ñeán söï döõ laø noùi ñeán 
nhöõng haäu quaû cuûa moät ñôøi soáng xa Chuùa: löu 
ñaøy, beänh taät, vaø cheát choùc. 

 

Mt 25:31-45 Trong ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng, 
Thieân Chuùa seõ khoâng hoûi chuùng ta laø ai hoaëc laø 
chuùng ta caûm thaáy theá naøo, nhöng Ngaøi seõ hoûi laø 
chuùng ta ñaõ laøm gì. 
 Thieân Chuùa seõ phaùn xeùt chuùng ta döïa theo thaùi 

ñoä cuûa chuùng ta tröôùc nhu caàu cuûa con ngöôøi: 
nhöõng giuùp ñôõ ñôn sô, nhöõng giuùp ñôõ voâ vò lôïi. 

 cc. 35-36 saùu trong baûy vieäc xaùc cuûa loøng xoùt 
thöông theo truyeàn thoáng giaùo lyù ñöôïc keå ra 
ñaây: cho keû khaùt uoáng, cho keû ñoùi aên, tieáp röôùc 
khaùch laï, cho keû traàn truoàng maëc, chaêm soùc 
ngöôøi beänh, vaø an uûi keû bò giam caàm. Ñieàu thöù 
baûy: choân keû cheát. 

 c. 37 "Ngöôøi coâng chính" cö xöû moät caùch voâ tö. 
Hoï khoâng tìm caùch mua chuoäc Thieân Chuùa hoaëc 
cöôõng eùp Ngaøi. 

 c. 40 "Ngöôøi beù moïn": ngöôøi chòu ñöïng nhöõng 
thua thieät (hay ngöôøi yeám theá) 

 

Mt 3:13-17 Khi chuùng ta cuøng ñöôïc thanh taåy 
vôùi Chuùa Gieâsu, chuùng ta cuøng thoâng phaàn vaøo 
söï coâng chính cuûa Ngaøi nhö nhöõng ngöôøi ñöôïc 
Thieân Chuùa aáp uû yeâu thöông. 
 c. 13 "Söï thanh taåy": Chuùa Gieâsu nhaän töø Thaùnh 

Gioan Tieàn Hoâ moät söï thanh taåy cuûa loøng thoáng 
hoái, lieân keát vôùi söï tha thöù toäi loãi. Chuùa Gieâsu 
yeâu caàu ñöôïc thanh taåy vì ñieàu naøy phuø hôïp vôùi 
Thaùnh YÙ cuûa Thieân Chuùa. Vieäc thanh taåy phaûi 
ñöôïc thöïc hieän ñeå chöông trình cuûa Thieân Chuùa 
ñöôïc neân troïn haûo. 

 c. 15 "Baây giôø cöù ñeå nhö vaäy": caâu naøy noùi leân 
moät söï giôùi haïn taïm thôøi, aùm chæ moät söï thay 
ñoåi. 

 c. 15 "Söï coâng chính": söï coâng chính laø chuû ñeà 
thaàn hoïc lôùn thöù hai sau chuû ñeà Vöông Quoác cuûa 
Thieân Chuùa trong Phuùc AÂm Thaùnh Mattheâu. 
"Ñeå giöõ troïn ñöùc coâng chính": ñeå thöïc hieän moät 
caùch troïn haûo taát caû nhöõng gì laø coâng chính vaø 
laøm cho taát caû trôû neân coâng chính bôûi vì con 
ngöôøi vaâng phuïc Thaùnh YÙ Chuùa. 

 cc. 16-17 Hieän töôïng sieâu nhieân laï thöôøng vôùi 
boái caûnh giaøu tính cuûa Cöïu Öôùùc: "Caùc taàng trôøi 
môû ra" (Ed 1:1, Is 64:1), "Thaàn khí Chuùa ngöï 
xuoáng nhö chim boà caâu" (St 1:2), "Coù tieáng töø 
trôøi" (St 22:2, Tv 2:7, Is 42:1) 

 c. 17 Ñoaïn naøy bao goàm hai trích daãn. "Ñaây laø 
con ta yeâu daáu" laø moät trích daãn töø Thaùnh Vònh 
2:7. Moãi ngöôøi Do Thaùi ñeàu chaáp nhaän raèng 
ñoaïn Thaùnh Vònh naøy moâ taû Ñaáng Cöùu Theá, Vò 
Vua quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa seõ ñeán. "Ta 
haøi loøng veà Ngöôøi" laø moät trích daãn töø Is 42:1 
moâ taû Ngöôøi Toâi Tôù Ñau Khoå. Chuùa Gieâsu thaät 
söï laø Con Thieân Chuùa vaø con ñöôøng tröôùc maét 
Ngaøi laø con ñöôøng cuûa thaäp giaù. 

 

Thieân Chuùa ñaõ ñaët trong toâi nhöõng nieàm hy 
voïng naøo ? Laøm sao toâi coù theå haân hoan thöïc 
hieän taát caû nhöõng nieàm hy voïng naøy ? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 5 

 
Dt 30:11-20 What you are praying over is a 
matter of life and death for yourself and for 
others. 
• In this passage, Moses called for Israel to return 

to the Lord after lapses. Repentance will bring 
restoration to the land from which Israel has been 
exiled. It was up to Israel to make one of two 
choices: 1) life with God brings blessing and 
good, or 2) life apart from God is the curse of 
death. 

• Moses assured that the law was designed as a 
practical guide to daily living. It is the law of life 
open to all. The Nation’s very purpose was to 
love the Lord. 

• vv. 15-20 – Life and death – “Life” refers to the 
sphere of human activity under the protection of 
divine. “Death” refers to the sphere of human 
activity that is devoid of the divine presence. It is 
more than a cessation of physical life. It is to live 
in the world of exile, outside the promised land. 
Life is a blessing, death is a curse. 

• vv. 15-20 “Good and evil” here do not 
necessarily refer to moral choices. Good refers to 
the consequences of life with God: fertility, 
prosperity, and happiness. Evil refers to the 
consequences of life apart from God: exile, 
disease, and death.  

 
Mt 25:31-45 In the last judgment, God will not 
ask who we are or how we feel but what we have 
done. 
• God will judge us in accordance with our 

reaction to human need: help in simple things, 
uncalculated help. 

• vv. 35-36 Six of the seven corporal works of 
mercy in the catechetical tradition are listed here: 
give drink to the thirst, feed the hungry, welcome 
the stranger, clothe the naked, and console the 
prisoner. The 7th one: bury the dead. 

• v. 37 “The just” acted in surprise. They are not 
trying to buy off God or to force His hand. 

• v. 40 “ The least”: people in distress of some 
kind. 

 
Mt 3:13-17 As we share being baptized with 
Jesus, so we share his own “righteousness” as 
those cherished by God. 
•  v. 13 “Baptism”: Jesus received from St John a 

baptism of repentance, connected with the 
forgiveness of sins. Jesus requested that he be 
baptized because this is in accord with God’s 
will. It must be done in order to fulfill the divine 
plan. 

• v. 15 “Let it be so for now”: This verse expresses 
a temporal limitation, implying a change. 

• v. 15 “Justice”: Justice is the 2nd great theological 
theme of St Matthew after the Kingdom of God, 
to which it is closely related. “To fulfill all 
justice”: to do perfectly whatever is just and 
makes just because one is obedient to the will of 
God. 

• vv. 16-17 Extraordinary supernatural phenomena 
with rich Old Testament backgrounds: “Opening 
of the sky” (Ez 1:1, Is 64:1), “Holy Spirit 
descends like a dove” (Gn 1:2), “Voice from 
heaven” (Gn 22:2, Ps 2:7, Is 42:1) 

• v. 17 This verse is composed of two quotations. 
“This is my beloved son” is a quotation from Ps 
2:7. Every Jew accepted that psalm as a 
description of the Messiah, the mighty King of 
God who was to come. “With whom I am well 
pleased” is a quotation from Is 42:1, which is a 
description of the Suffering Servant. Jesus is 
indeed the Son of God and the way in front of 
Him is the way of the cross. 

 
What are God’s hopes in me? How can I happily 
fulfill them all? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Thaàn Khí Ñöùc Kitoâ dìu daét toâi hoaùn caûi lieân tuïc qua nhöõng ñieàu toâi 
caàn ñang phaûi thay ñoåi. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Ga 8:3-12: Khoâng keát aùn, Ñöùc Gieâsu môøi goïi thay ñoåi. 
2. Lc 15:4-32: Thieân Chuùa möøng vui bieát bao khi moät toäi nhaân aên naên saùm 

hoái. 
3. Mt 26:36-46: Trong khi ñau khoå cuøng taän, Ñöùc Gieâsu tìm thaáy trong loøng 

noãi ao öôùc thi haønh ñieàu Thieân Chuùa muoán. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu Kitoâ luoân muoán chöõa laønh baát cöù ai tôùi vôùi Ngaøi. Ngaøi thöôøng 

hoûi: “Baïn muoán gì?” - ngay caû vôùi ngöôøi muø van xin Ngaøi cöùu chöõa 
(Baïctimeâ). Vì Thieân Chuùa chæ chöõa laønh cho toâi khi toâi tröïc tieáp keâu caàu 
Ngaøi. Thieân Chuùa luoân teá nhò vaø seõ khoâng laøm baát cöù ñieàu gì nôi toâi neáu 
toâi khoâng muoán. Ñieàu naøy cuõng hoaøn toaøn ñuùng ñoái vôùi loøng tha thöù cuûa 
Thieân Chuùa. 

 Thieân Chuùa taïo neân toâi ñeå haønh ñoäng trong töï do. Tuy nhieân toâi bieát raèng 
söï töï do cuûa toâi bò giôùi haïn bôûi nhöõng thoùi xaáu, nhöõng caûm giaùc chaùn naûn, 
vaø nhöõng sô xuaát baát caån. Thaàn Khí Thieân Chuùa bieát roõ nhaân taâm toâi. Chaéc 
haún coù nhöõng luùc toâi caûm thaáy khoâng hoaøn toaøn öng yù vaøi ñieàu ôû nôi toâi 
hoaëc ôû trong ñôøi soáng vaø toâi muoán thay ñoåi. Haõy laéng nghe caûm nhaän ñoù, 
vì raát coù theå Thaàn Khí ñang höôùng daãn toâi. 

 Töøng böôùc moät, toâi coù theå ñi nghòch vôùi con ngöôøi thaät cuûa toâi. Thaät vaäy, 
coù nhöõng ngöôøi ñang töø töø ñi vaøo loái soáng ngöôïc laïi vôùi taát caû nhöõng öôùc 
mô cuûa Thieân Chuùa veà tình yeâu - moät loái soáng ñi töø baát maõn ñeán haän thuø, 
töø ích kyû ñeán baïo ñoäng, töø khinh bæ ñeán toäi loãi. Cuõng nhö aâm vaø döông: Toâi 
coù töï do hieán thaân cho tình yeâu vaø toâi coù töï do laøm noâ leä cho haän thuø. Giai 
ñoaïn cuoái cuûa söï noâ leä treân laø hoûa nguïc vaø, nhö toâi thaáy, döôøng nhö baét 
ñaàu ngay töø treân theá gian naøy. 

 Toâi seõ tìm thaáy nhieàu ñieàu caàn phaûi hoaùn caûi lieân tuïc trong nhöõng moái lieân 
heä cuûa toâi. Tröôùc tieân vôùi Thieân Chuùa, roài vôùi nhöõng ngöôøi maø Thieân Chuùa 
göûi ñeán ñeå toâi yeâu thöông vaø ñeå ñöôïc thöông yeâu, vaø sau cuøng ñeán moïi 
ngöôøi chung quanh toâi. Haõy ñeå yù ñeán nhöõng ngöôøi maø toâi caét ñöùt lieân heä 
hoaëc traùnh xa khoâng muoán gaëp. Haõy nhìn kyõ nhöõng ngöôøi maø toâi ñang leä 
thuoäc quaù möùc vaøo ho,ï hoaëc nhöõng ngöôøi ñang leä thuoäc quaù möùc vaøo toâi. 
Vaø caû nhöõng ngöôøi xung khaéc vôùi toâi nöõa. Haõy nhaän laõnh traùch nhieäm cuûa 
mình trong nhöõng lieân heä naøy vaø toâi seõ thaáy toâi coù ñuû thöù caàn hoaùn caûi lieân 
tuïc trong suoát cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa mình. 

 

TLNN II /Tuaàn  6 

Chuùa 
Thaùnh Linh 

keâu goïi toâi 
hoaùn caûi lieân 

tuïc 
 
 
 

Lôøi nguyeän 
 

OÂi laïy Chuùa,  
Khi con bieát toäi cuûa con 
nhö theá naøo, vaø toäi nhaân 
loaïi nhö theá naøo, 
vaø khi con bieát loøng tha 
thöù töôi maùt(???) cuûa 
Ngaøi, 
traùi tim cuûa con roäng môû. 
 

Vaø roài con nhaän bieát 
Ngaøi cao caû döôøng bao. 
Con thaáy ngoïn löûa loùe leân 
trong taâm hoàn aåm öôùt cuûa 
con. 
Con xin keâu caàu Ngaøi 
OÂi laïy Chuùa, 
cho con yeâu nhieàu hôn  – 
Yeâu Ngaøi tröôùc tieân, 
roài yeâu moïi ngöôøi Ngaøi 
göûi ñeán, 
roài yeâu caû moïi daân toäc. 
 

Töøng böôùc moät, 
Xin Ngaøi chöõa laønh taâm 
hoàn con khoûi moïi giaän döõ  
vaø baát maõn,  
Vaø xin bieán ñoåi con thaønh 
khí cuï bình an cuûa Ñöùc 
Kitoâ. 
 

Amen 
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Chúa Thánh Linh kêu gọi tôi hoán cải liên tục 
Ơn xin: Tôi xin Thần Khí Đức Kitô dìu dắt tôi hoán cải liên tục qua những điều tôi cần đang phải thay đổi. 

Câu hỏi gợi ý: Tôi cần hoán đổi điều gì trong tiến trình hoan đổi liên tục của tôi ? 

 

 
John 8:3-12 

Người phụ nữ ngoại tình 

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân 

đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 

Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến 

trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang 

ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa,4 rồi nói với 

Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả 

tang đang ngoại tình.5 Trong sách Luật, ông Mô-sê 

truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. 

Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? "6 Họ nói thế nhằm thử 

Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức 

Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ 

cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai 

trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 

trước đi."8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.9 

Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu 

từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức 

Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.10 Người 

ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai 

lên án chị sao? "11Người đàn bà đáp: "Thưa ông, 

không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi 

không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay 

đừng phạm tội nữa! " 

Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian 

12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh 

sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong 

bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 

sống." 
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Luke 15:4-32 

Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18: 12 -14 ) 

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên 

mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con 

kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con 

chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác 

lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng 

xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm 

được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, 

tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ 

vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 

vì chín mươi chín người công chính không cần phải 

sám hối ăn năn. 

Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất 

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà 

chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, 

rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được 

rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin 

chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi 

đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: 

giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì 

một người tội lỗi ăn năn sám hối." 
Dụ ngôn người cha nhân hậu 

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai 

con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa 

cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và 

người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, 

người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở 

đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của 

mình. 

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong 

vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu 

lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một 

người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng 

chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà 

nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ 

anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm 

công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây 

lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và 

thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời 

và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin 

coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế 

rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha."Anh ta còn ở 

đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh 

lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn 

để.21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con 

thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi 

là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các 

đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho 

cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 
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rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở 

tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống 

lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn 

mừng. 

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. 

Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca 

nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem 

có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và 

cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy 

mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không 

chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời 

cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, 

và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha 

cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với 

bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt 

hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha 

lại giết bê béo ăn mừng! 

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào 

con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là 

của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui 

vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất 

mà nay lại tìm thấy." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew 26:36-46 

Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mc 14: 32 -

42; Lc 22: 39 -46 ) 

36 Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một 

thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các 

môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia 

cầu nguyện."37 Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai 

người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm 

thấy buồn rầu xao xuyến.38 Bấy giờ Người nói với 

các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh 

em ở lại đây mà canh thức với Thầy."39 Người đi xa 

hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy 

Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống 

chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo 

ý Cha."40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các 

ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh 

em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?41 

Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm 

vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể 

xác lại yếu hèn."42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ 

hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này 

mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."43 Rồi 

Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt 

họ nặng trĩu.44 Người để mặc các ông mà đi cầu 

nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.45 Bấy giờ 

Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: "Lúc 

này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con 
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Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.46 Đứng dậy, 

ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới! " 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 6 

 

Ga 8:3-12 Ñöùc Gieâsu tha moät ngöôøi phuï nöõ toäi 
loãi. Khoâng keát aùn, Ngöôøi keâu goïi söï hoaùn ñoåi. 
 c. 5 "Theo luaät": Ba toäi troïng nhaát theo luaät Do 

Thaùi: thôø ngaãu töôïng, gieát ngöôøi, hoaëc ngoaïi 
tình. Theo Ñnl 22:23-24, moät ngöôøi phuï nöõ coù 
choàng seõ bò neùm ñaù tôùi cheát neáu ngoaïi tình. 

 c. 6 Nhöõng ngöôøi ñoái laäp vôùi Chuùa Gieâsu nghó 
raèng Chuùa Gieâsu phaûi baøi baùc hoaëc laø luaät Moâseâ 
hoaëc laø quyeàn löïc cuûa chính quyeàn Roâma. 
Ngöôøi La-Maõ ñaõ töôùc ñoaït quyeàn haønh quyeát 
cuûa ngöôøi Do Thaùi. 

 c. 7 "Ngöôøi ñaàu tieân neùm ñaù": nhöõng ngöôøi laøm 
chöùng toá caùo bò caùo phaûi chòu traùch nhieäm ñaëc 
bieät vôùi caùi cheát cuûa ngöôøi bò caùo buoäc. (Ñnl 
17:7) 

 c. 11 "Toâi cuõng khoâng keát aùn chò ñaâu": sau khi 
nhöõng ngöôøi caùo buoäc ñaõ boû ñi, Chuùa Gieâsu 
khaúng ñònh moät caùch roõ raøng laø ngöôøi phuï nöõ 
khoâng bò xeáp cuøng loaïi vôùi hoï. Chò ñöôïc töï do 
vaø ñöøng phaïm toäi nöõa. 

 

Lc 15:4-32: Thieân Chuùa vui möøng nhö theá naøo 
khi moät ngöôøi toäi loãi aên naên hoái caûi. 
 Trong ba duï ngoân, Luca laøm noåi baät chuû ñeà veà 

loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vöôït qua taát caû 
leà luaät cuûa con ngöôøi vaø veà caùch Thieân Chuùa 
neân ñoái xöû theá naøo vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi. 

 c. 4 "Ñaõ maát": töø naøy trôû thaønh moät ñieäp khuùc 
trong suoát chöông (con chieân bò maát, ñoàng baïc bò 
maát, ngöôøi con bò maát, ngöôøi em bò maát) 

 c. 4 Ngöôøi muïc töû trong thaønh Judea phaûi ñaûm 
ñöông moät nhieäm vuï khoù khaên vaø nguy hieåm. 
Ñoàng coû thì khan hieám. Cao nguyeân trung phaàn 
chaät heïp chæ roäng khoaûng vaøi daëm, vaø noù doác 
xuoáng nhöõng bôø vöïc hoang vu vaø nhöõng sa maïc 
hoang vaéng. Nhieàu ñaøn gia suùc thuoäc veà caû 
laøng, chöù khoâng thuoäc veà moät caù nhaân naøo. 
Ngöôøi muïc töû phaûi chòu heát taát caû traùch nhieäm 
ñoái vôùi caû ñaøn chieân. 

 c. 8 Ñoàng baïc caéc laø tieàn Hy Laïp (Drachma) trò 
giaù töông ñöông vôùi 4 xu Myõ. Noù nhieàu hôn caû 
moät ngaøy löông cuûa moät coâng nhaân Palestine. 
"Möôøi ñoàng baïc caéc": bieåu töôïng cuûa moät ngöôøi 
phuï nöõ coù gia ñình laø moät daûi baêng buoäc ñaàu 
laøm baèng 10 ñoàng baïc caéc ñöôïc noái vôùi nhau 

baèng moät daây chuyeàn baèng baïc. Raát coù theå ñoàng 
baïc bò maát laø moät trong nhöõng ñoàng baïc naøy maø 
baø ta tìm kieám nhö baát cöù ngöôøi phuï nöõ naøo tìm 
kieám nhaãn cöôùi bò maát. 

 cc. 15-16 "Cho heo aên": ngöôøi con uùt ñaõ rôi vaøo 
loái soáng cuûa nhöõng ngöôøi ngoaïi giaùo. Trong maét 
cuûa ngöôøi Do Thaùi, aên thòt heo ñoàng nghóa vôùi taø 
giaùo vaø phaûn giaùo theo ñaïo Do Thaùi. 

 c. 20 "Chaïy" laø moät haønh vi töï haï giaù cho moät vò 
ñöùng tuoåi Ñoâng Phöông. 

 cc. 22-23 AÙo thuïng töôïng tröng cho danh döï, 
nhaãn cho quyeàn haønh, giaøy cho ngöôøi töï do (noâ 
leä khoâng ñöôïc mang giaøy). Ba moùn ñoà naøy noùi 
leân cöông vò cuûa moät ngöôøi töï do. 

 cc. 24, 32 Ñieäp khuùc "maát vaø laïi tìm thaáy" vaø 
"vui möøng" traøn ngaäp caùc ñoaïn Phuùc AÂm naøy. 

 

Mt 26:36-46 Ñöùc Gieâsu trong ñau khoå cuøng taän 
tìm thaáy noãi khao khaùt thöïc thi Thaùnh YÙ Chuùa. 
 Ba khoaûng khaéc caàu nguyeän noåi baäc trong ñoaïn 

Phuùc AÂm naøy. Ñöùc Gieâsu caàu nguyeän ba laàn vaø 
trôû laïi ba laàn thaáy caùc moân ñeä ñang nguû. Keát 
quaû cuûa caàu nguyeän laø baây giôø Ñöùc Gieâsu coù 
theå ñoái dieän vôùi keû thuø. 

 c. 36 "vöôøn Gethsamane" (coù nghóa laø “eùp 
daàu”): laø moät vöôøn caây oâ-liu nhoû treân nuùi OÂ-liu. 

 c. 38 "Buoàn saàu": lôøi caàu nguyeän cuûa Ñöùc Gieâsu 
gôïi nhôù laïi Thaùnh Vònh 42:6,12 vaø 43:5 ("Hoàn 
toâi hôõi, côù sao phieàn muoän, xoùt xa maõi phaän 
mình laøm chi"). 

 c. 39 "Nhöng khoâng phaûi theo yù con": Ñöùc 
Gieâsu vaâng phuïc Thaùnh YÙ Thieân Chuùa. 

 c. 40 "Caùc con khoâng theå thöùc vôùi Thaày ñöôïc 
sao": ñaây khoâng phaûi laø laàn cuoái caùc moân ñeä 
laøm cho Ñöùc Gieâsu thaát voïng. 

 c. 4 "Tinh thaàn...theå xaùc": nhöõng lôøi naøy töông 
ñöông vôùi hai khuynh höôùng "Toát" vaø "Xaáu." 

 Caû ñoaïn Phuùc AÂm coù theå hieåu nhö moät lôøi chuù 
giaûi veà ñieàu raên haõy yeâu Chuùa heát loøng, heát linh 
hoàn, vaø heát söùc mình. Ñöùc Gieâsu yeâu Chuùa Cha 
vôùi taát caû linh hoàn, lyù trí, vaø troïn veïn caû con 
ngöôøi Ngaøi (c. 45). 

 

Toâi caàn hoaùn ñoåi ñieàu gì trong tieán trình hoaùn 
ñoåi lieân tuïc cuûa toâi ? 
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Scripture Passage Commentaries 

Lightworks II, Week 6 
 
Jn 8:3-12 Jesus forgives a sinful woman. Not 
condemning, Jesus asks for change. 
• v. 5 “In the Law”: The three gravest sins in 

Jewish law: idolatry, murder, or adultery. 
According to Dt 22:23-24, a married woman 
would be stoned to death for committing 
adultery. 

• v. 6 Jesus must, so his opponents think, reject 
either the Law of Moses or the authority of 
Rome. The Romans have deprived the Jews of 
the right to carry out the death sentence on 
anyone. 

• v. 7 “First to throw”: Those who are witnesses 
against an accused person have special 
responsibility for that person’s death (Dt 17:7) 

• v. 11 “Neither do I”: After the accusers left, 
Jesus makes clear that she is not ranked among 
them. The woman is free to go and not to sin 
again. 
  

Lk 15:4-32 How God rejoices when a sinner 
repents 
• In the three parables, St Luke champions the 

theme that God’s mercy breaks through all 
human restriction of how God should act toward 
sinners. 

• v. 4 “Lost”: This becomes a refrain in the chapter 
(lost sheep, lost coin, lost son, lost brother) 

• v. 4 The shepherd in Judea had a hard and 
dangerous task. Pasture was scarce. The narrow 
central plateau was only a few miles wide, and 
then it plunged down to the wild cliffs and the 
devastated desert. Many of the flocks were 
communal flocks belonging, not to individuals, 
but to the villages. The shepherd was personally 
responsible for the sheep. 

•  v. 8 The coin was a silver Drachma worth about 
4 pennies now. It was more than a whole day’s 
wage for a working man in Palestine. “Ten 
coins”: The mark of a married woman was a 
headdress made of ten silver coins linked 
together by a silver chain. It may well be that it 
was one of these coins that the woman had lost 

and so she searched for it as any woman would 
search if she lost her marriage ring. 

• vv. 15-16 “To feed swine”: The younger son was 
engaged in gentile ways. In Jewish eyes, eating 
pork was equivalent to paganism and apostasy 
from Judaism. 

• v. 20 “Ran”: This is an undignified behavior for 
an elderly oriental gentleman. 

• vv. 22-23 The robe stands for honor, the ring for 
authority, shoes for free man (as opposed to slave 
who does not wear shoes). These three objects 
indicate the status of a free person. 

•  vv. 24, 32 The refrain of “lost and found” and 
rejoicing floods these verses.  

 
Mt 26:36-46 Jesus in agony finds a desire in him 
to do what God wants. 
• Three moments of prayer stand out sharply in this 

passage. Jesus prays three times and returns three 
times to find the disciples asleep. The effect of 
the prayer is that Jesus can now face his enemies. 

• v. 36 “Gethsemane” (means “oil press”) is a 
small olive garden on the Mount of Olives 

• v. 38 “Very sorrowful”: Jesus’ prayer echoes 
Psalms 42:6,12 and 43:5 (“Why are you 
downcast my soul, why do you groan within 
me?”) 

• v. 39 “But not as I want”: Jesus submits his will 
in obedience to the divine will 

• v. 40 “could you not watch with me”: not for the 
last time his disciples disappoint him 

• v. 41 “ The spirit… the flesh”: these words 
correspond to the two tendencies “the good” and 
“the evil” 

• The whole passage can be read as a commentary 
on the command to love God with all one’s heart, 
soul, and strength. Jesus loves his heavenly 
Father with his soul (v. 38), his will (v. 39), and 
his external well-being (v. 45) 

 
What am I to change in my ongoing conversion? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Ñöùc Gieâsu Kitoâ cho toâi bieát vaø thaáu hieåu nhöõng vieäc Ngaøi ñaõ laøm 
giöõa chuùng ta, ñeå toâi coù theå bieát Ngaøi cöùu toâi nhö theá naøo. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Ga 13:1-17: Ñöùc Gieâsu röûa chaân cho caùc baïn höõu. 
2. Mt 27:32-50: Ñöùc Gieâsu khoâng laøm daân Ngaøi saùm hoái ñöôïc, vaø chòu ñoùng 

ñinh. 
3. Ga 19:38-42: Xaùc Ñöùc Gieâsu naèm trong moà. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Vôùi quyeàn naêng voâ haïn, Thieân Chuùa coù theå cöùu toâi khoûi nhöõng giaän döõ, doái 

traù, thuø haän vaø caû nhöõng veát thöông maø chính toâi töï gaây ra. Chuùa coù theå 
phaùn, “Töø nay seõ khoâng coøn toäi loãi nöõa!” Nhöng Ngaøi khoâng laøm vaäy, vì 
Ñaáng Taïo Hoùa muoán toâi trôû thaønh moät ngöôøi tình cuûa Ngaøi. Toâi phaûi coù töï 
do ñeå löïa choïn, yeâu hay khoâng yeâu. 

 Vaäy toâi phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thaát baïi cuûa mình maø toâi raát chaùn gheùt. 
Toâi thaáy nhöõng côn böïc töùc buøng noå ra moãi khi toâi meät moûi, hoaëc nhöõng 
khuynh höôùng xaáu xa moãi khi toâi bò ñe doïa. Nhöng vì toâi ñaõ ñöôïc goïi ñeå 
laõnh nhaän söù vuï giao hoøa, toâi cuõng ñöôïc goïi lieân tuïc ñeå tha thöù cho ngöôøi 
khaùc – nhö chính toâi ñaõ ñöôïc thöù tha. 

 Chuùa Gieâsu chính laø Thaày Thöôïng Teá, “bò caùm doã nhö chuùng ta, cho duø 
Ngaøi khoâng mang toäi” (Dt 4:15). Ñaõ töøng bò thöû thaùch bôûi nhöõng thaát baïi: 
Ngaøi bò caùm doã khoâng hy voïng nôi Chuùa Cha nöõa, hay giaän döõ vôùi thaân 
phaän bi ñaùt cuûa kieáp ngöôøi – nhö moãi ngöôøi chuùng ta bò caùm doã vaäy. Bò 
maát vieäc laøm, bò ngöôøi phoái ngaãu boû rôi, bò con caùi phaûn boäi – Ñöùc Gieâsu 
Kitoâ thaáu hieåu nhöõng thaát baïi naøy trong cuoäc soáng laøm ngöôøi. 

 Ñaây laø caùch Ñöùc Gieâsu thöông xoùt toâi. Cho duø Ngaøi khoâng mang toäi, Ngaøi 
cuõng ñaõ thaát baïi – vaø taát caû toäi loãi cuûa toâi,caên baûn cuûa noù laø thaát baïi. Cho 
neân chuùng ta “coù moät Ñaáng Baûo Trôï bieát roõ nhöõng yeáu ñuoái cuûa chuùng ta.” 
Nhöõng yeáu ñuoái naøy xuaát phaùt töø söï thaát baïi cuûa ta vaø laïi ñöa ta tôùi nhöõng 
thaát baïi khaùc nöõa. Ngaøi hieåu ta vaø bieän hoä cho ta tröôùc maët Thieân Chuùa. 

 Vì theá, moãi khi toâi bò thaát baïi trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, toâi haõy xin moät 
caùch chính ñaùng ñöôïc noái keát thaát baïi cuûa toâi vôùi thaát baïi cuûa Ñöùc Kitoâ. 
Ngaøi ñaõ luoân saün saøng nhaän lôøi toâi. 

 
 

TLNN II/ Tuaàn 7
 
 
 
 

Ñöùc Gieâsu 
chia seû söï

 thaát baïi 
cuûa chuùng ta

Lôøi nguyeän 
 

Laïy Thieân Chuùa cuûa con, 
caû nhöõng luùc con thaát baïi  
trong boùng toái bí maät, 
con bieát Chuùa bieát, 
vaø con thaät xaáu hoå. 
Con seõ chaúng phuï long 
Chuùa neáu con coù theå 
traùnh ñöôïc, nhöng con 
vaãn phuï loøng Ngaøii. 
Con khoâng muoán  
thaát baïi chuùt naøo. 
Nhöng con seõ vui loøng  
thaát baïi nhieàu laàn 
cho nhöõng ngöôøi con yeâu. 
Nhôø vaäy con hieåu  
theâm moät chuùt  
taïi sao Chuùa Gieâsu con  
Cha ñi ñeán thaát baïi: vì 
yeâu. 
Con khoâng thaáu hieåu 
ñöôïc tình yeâu ñoù,  
nhöng con bieát  
tình yeâu ñoù raát thaät. 
Con möøng rôõ ñoùn nhaän  
tình yeâu naøy  
töø moät Ñaáng ñaõ thaát baïi,  
cho duø Ngaøi voâ toäi,  
vaø yeâu con cho tôùi cheát, 
cho duø con toäi loãi. 
Con caûm taï Ngaøi. 
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Đức Giêsu chia sẻ sự thất bại của chúng ta 
Ơn xin: Tôi xin Đức Giêsu Kitô cho tôi biết và thấu hiểu những việc Ngài đã làm giữa chúng ta, để tôi có 
thể biết Ngài cứu tôi như thế nào. 
Câu hỏi gợi ý: Đức Giêsu đã làm gì giữa chúng ta để tôi biết Ngài đã cứu tôi như thế nào ? 
 
 
Gioan 13:1-17 
Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ 
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người 
đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. 
Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn 
ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn 
Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết 
rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, 
Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng 
Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng 
dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt 
lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu 
rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà 
lau. 
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền 
thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân 
cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, 
bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 
Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, 
không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu 
Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung 
phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: 
"Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà 
cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai 
đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân 
người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, 
nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người 
biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất 
cả anh em đều sạch."
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su 
mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc 
Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi 
Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả 
thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là 
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh 
em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu 
gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã 
làm cho anh em.16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ 
không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn 
hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, 
nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 
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Matheu 17: 32-50 
Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mc 15: 
21 -28; Lc 23: 26. 33 -34. 36 -38; Ga 19: 17 -24 ) 
32 Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, 
tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của 
Người.33 Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là 
Đồi Sọ,34 chúng cho Người uống rượu pha mật 
đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu 
uống.35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng 
đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.36 Rồi 
chúng ngồi đó mà canh giữ Người. 
37 Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết 
rằng: "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái."38 
Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một 
tên bên phải, một tên bên trái. 
Đức Giê-su bị nhục mạ (Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 ) 
39 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc 
đầu40 vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội 
trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! 
Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá 
xem nào! "41 Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục 
cũng chế giễu Người mà nói:42 "Hắn cứu được thiên 
hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! 
Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng 
ta tin hắn liền!43 Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây 
giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương 
hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa! "44 Cả 
những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ 
vả Người như thế. 
Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 
-49; Ga 19: 28 -30 ) 
45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi 
đến giờ thứ chín.46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su 
kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa 
là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao 
Ngài bỏ rơi con? "47 Nghe vậy, một vài người đứng 
đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! "48 Lập tức, một 
người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm 
đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho 
Người uống.49 Còn những người khác lại bảo: 
"Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn 
không! "50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút 
linh hồn. 
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Giaon 19:38-42 
Đức Giê-su được mai táng (Mt 27: 57 -60; Mc 15: 
42 -46; Lc 23: 50 -54 ) 
38 Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông 
Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông 
Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng 
cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô 
chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người 
xuống.39 Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này 
trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang 
theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm 
hương.40 Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng 
vải tNm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất 
của người Do-thái.41 N ơi Đức Giê-su bị đóng đinh 
có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ 
còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp 
lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên 
các ông mai táng Đức Giê-su ở đó 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN II, Tuaàn 7 

 
Ga 13:1-17 Khoâng phaûi töï chuùng ta, maø chính laø 
Thieân Chuùa thanh taåy vaø chöõa laønh chuùng ta. 
Ngaøi haï mình xuoáng goät röûa taâm hoàn chuùng ta. 
 Ñoaïn naøy goàm coù 3 phaàn: vieäc Ñöùc Gieâsu laøm 

(c. 1-5) vaø hai phaàn dieãn giaûi (c. 6-11, 12-20). 
Phaàn dieãn giaûi thöù hai ñuùc keát toång quaùt vieäc 
laøm cuûa Ngaøi ñeå trôû thaønh moät baøi hoïc cho caùc 
moân ñeä sau naøy. 

 Thaùnh Gioan khoâng keå heát cho chuùng ta boái 
caûnh cuûa ñoaïn Phuùc AÂm naøy. Trong Phuùc AÂm 
Thaùnh Luca veà böõa tieäc ly, chuùng ta thaáy coù 
moät ñieåm ñaùng buoàn "Moät cuoäc tranh caõi buøng 
noå giöõa hoï veà vieäc ai laø ngöôøi lôùn nhaát" (Lc 
22:24). Raát coù theå laø cuoäc tranh caõi naøy ñaõ ñöa 
ñaåy Ñöùc Gieâsu ñeán haønh ñoäng nhö Ngaøi ñaõ 
laøm. Ñaây laø moät baøi hoïc saâu saéc vaø khoù queân 
veà söï khieâm nhöôøng. 

 c. 5 Ñöôøng ôû Palestine goà gheà vaø dô baån. 
Thöôøng daân mang deùp laøm baèng nhöõng caùi ñeá 
ñôn sô coät vaøo baøn chaân. Luoân coù bình nöôùc 
ñeå ôû cöûa, vaø moät ngöôøi haàu ñöùng ôû ñoù vôùi moät 
caùi gaùo vaø moät caùi khaên ñeå röûa nhöõng ñoâi baøn 
chaân ñaày buïi cuûa khaùch khi hoï vaøo nhaø. 

 cc. 6-8 Thaùnh Pheâroâ hoûi thích ñaùng veà vieäc 
Ñöùc Gieâsu laøm bôûi vì oâng khoâng phaûi laø beà 
treân ñaùng cho Ñöùc Gieâsu phaûi laøm cöû chæ toân 
kính naøy. Vieäc Chuùa laøm chæ söï hy sinh saép 
ñeán cuûa Ngaøi vì caùc moân ñeä. "Anh khoâng ñöôïc 
chung phaàn vôùi Thaày": söï kieân trì cuûa Thaùnh 
Pheâroâ ñöôïc ñaùp laïi baèng lôøi khaúng ñònh raèng 
oâng khoâng theå chung phaàn maø Ñöùc Gieâsu daønh 
cho caùc moân ñeä neáu oâng khoâng ñöôïc goät röûa. 

 c. 9 "Caû tay vaø ñaàu con nöõa": hieåu laàm theo 
nghóa ñen, ñieån hình trong Phuùc AÂm Gioan. 

 
Mt 27:32-50 Ñöùc Gieâsu bò thaát baïi tröôùc keû thuø 
vaø bò ñoùng ñinh. 
  c. 33 Golgotha: moät ngoïn ñoài ñaù nhoû ngay 

ngoaøi thaønh Gieârusalem. Toäi nhaân khoâng theå 
bò töû hình ôû beân trong thaønh thaùnh. 

 c. 35-37 hai chuû ñeà chính cuûa vieäc bò ñoùng 
ñinh nhuïc hình ñeàu ôû trong ñoaïn naøy: vieäc chia 
aùo choaøng cuûa Ñöùc Gieâsu öùng nghieäm Thaùnh 
Vònh 22:18 ("AÙo maët ngoaøi chuùng ñem chia 

chaùc, coøn aùo trong cuõng baét thaêm luoân"), vaø 
baûn aùn ñoùng ñinh Ñöùc Gieâsu chæ ñeán vieäc Ñöùc 
Gieâsu xöng laø vua daân Do Thaùi. 

 c. 37 "Vua daân Do Thaùi": Ngöôøi Do Thaùi xem 
ñoù nhö laø lôøi töï xöng laø Ñaáng Cöùu Theá. Ngöôøi 
La-Maõ thì xem ñoù nhö laø moät daáu hieäu cuûa söï 
phaûn loaïn choáng laïi hoaøng ñeá. 

 c. 38-44 Ba nhoùm ngöôøi sæ nhuïc Ñöùc Gieâsu laø: 
nhöõng ngöôøi qua laïi, nhöõng quan chöùc (tö teá, 
boâ laõo, kyø muïc), vaø nhöõng teân cöôùp cuøng bò 
ñoùng ñinh. Noäi dung lôøi cheá nhaïo phaûn aûnh hai 
lôøi keát aùn Ñöùc Gieâsu tröôùc hoäi ñoàng: lôøi ñe 
doïa seõ huûy dieät ñeàn thôø vaø lôøi töï xöng laø Con 
Thieân Chuùa hay Ñaáng Cöùu Theá.  

 (C. 46) “Laïy Chuùa, Laïy Thieân Chuùa cuûa con, 
sao Ngaøi boû rôi con?" trích daãn tröïc tieáp töø 
Thaùnh Vònh 22:1 Nhöõng lôøi naøy noùi leân taâm 
traïng bò boû rôi cuûa Ñöùc Gieâsu, nhöng khoâng 
phaûi laø caûm giaùc tuyeät voïng, bôûi vì nhöõng lôøi 
naøy laø nhöõng lôøi caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa. 

 (C. 50) "Truùt hôi thôû": Matheâo muoán nhaán 
maïnh ñeán tính chaát tình nguyeän trong caùi cheát 
cuûa Ñöùc Gieâsu. 

 
Ga 19:38-42: Ñöùc Gieâsu naèm trong loøng ñaát vaø 
con tim baïn höõu Ngaøi trôû neân troáng vaéng. 
 c. 38-39 Giuse vaø Nicoâñeâmoâ laø nhöõng Kitoâ 

höõu thaàm kín, thoaùt khoûi vuøng boùng toái sôï haõi. 
 c. 39 "Traàm höông vaø moäc döôïc": moät soá 

löôïng lôùn thuoác taåm lieäm laø moät daáu chæ cuûa 
loøng kính troïng saâu xa daønh cho Ñöùc Gieâsu 
nhö moät vò vua. 

 c. 40 "Khaên lieäm": xaùc Ñöùc Gieâsu ñöôïc xöùc 
thuoác thôm vaø lieäm trong khaên (nhö Lazaroâ ñaõ 
ñöôïc lieäm). 

 c. 41 "Moät ngoâi moä môùi": ôû trong khu vöôøn laân 
caän vaø chöa ñöôïc söû duïng ñaõ xuaát hieän trong 
caâu truyeän nhö moät bieän giaûi cho phuïc sinh. 
Khi Maria Madalena vaø caùc moân ñeä ra vieáng 
moä vaøo taûng saùng ngaøy phuïc sinh, hoï khoâng 
theå naøo nhaàm laãn veà vò trí cuûa ngoâi moä. 

 

Ñöùc Gieâsu ñaõ laøm gì giöõa chuùng ta ñeå toâi bieát 
Ngaøi ñaõ cöùu toâi nhö theá naøo ?
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks II, Week 7 

 
Jn 13:1-17 God cleans and heals us, not we 
ourselves, and God stoops to wash our souls. 
• This passage has 3 parts: Jesus’ action (vv. 1-5) 

and two interpretations (vv. 6-11, vv. 12-20). The 
second interpretation generalizes the action so 
that it teaches a lesson to tell Jesus’ later 
disciples. 

• There is more in the background of this passage 
than what St John tells us. In St Luke’s gospel on 
the last meal together, we find a tragic sentence 
“an argument broke out among them about which 
of them should be regarded as the greatest” (Luke 
22:24). It may well be that this very argument 
produced the situation that made Jesus act as he 
did. This is a dramatic and unforgettable lesson 
of humility. 

• v. 5 The roads of Palestine were unsurfaced and 
unclean. The ordinary people wore sandals, 
which were simple soles held on to the foot by a 
few straps. For that reason, there were always 
water pots at the door of a house, and a servant 
was there with a ewer and a towel to wash the 
soiled feet of the guests as they came in. 

• vv. 6, 8 St Peter appropriately questions Jesus’ 
action, since he is not a superior for whom Jesus 
may perform this task as a sign of respect. Jesus’ 
action represents his coming sacrifice on behalf 
of his disciples. “You have no part in me”: 
Peter’s persistence is met with the assertion that 
he cannot share “the place” which Jesus offers 
his disciples if he is not washed. 

• v. 9 “Also my hands and head”: such literalism is 
typical of Johannine misunderstandings. 

 
Mt 27:32-50 Jesus is defeated by his enemies and 
crucified. 
•  v. 33 Golgotha: A small stone hill just outside 

the wall of Jerusalem. Criminals could not be 
executed within the walls of the holy city. 

• vv. 35-37 The two major themes of the 
humiliating crucifixion are in these verses: the 
division of Jesus’ garments fulfills Psalm 22:18 
(“they divide my garments among them; for my 
clothing they cast lots”), and the charge on which 
Jesus was crucified involves his identity as king 
of the Jews. 

• v. 37 “King of the Jews”: This title could be read 
differently by the Jews and the Romans, the first 
seeing it as a claim to be the Messiah, the second 
as the token of rebellion against the emperor. 

• (vv. 38-44 The three groups who insult the 
crucified Jesus are: the passers-by, the authorities 
(chief priests, elders, scribes), and the robbers 
crucified along with Jesus. The content of their 
mockery reflects the two charges raised against 
Jesus at His trial before the council: the threat to 
destroy the temple and the claim to be the Son of 
God or Messiah. 

• v. 46 “Eli, Eli, lema sabachthani”: These are a 
direct quotation from psalm 22:1 (“My God, my 
God, why have you abandoned me?”) These 
words express Jesus’ feeling of abandonment, but 
not despair, since they are prayers to God. 

• v. 50 “ Gave up his spirit”: St Matthew stresses 
the voluntary nature of Jesus’ death 

 
Jn 19:38-42 Jesus lies in the ground and his 
friends’ hearts go blank. 
•  vv. 38-39 Both Joseph and Nicodemus are 

crypto-christians breaking free from the darkness 
of their fear. 

• v. 39 “Myrrh and aloes”: The large amount of 
spices may have been intended as a sign of the 
great honor due to Jesus, reference to Jesus’ 
kingship. 

• v. 40 “Linen cloths”: Jesus’ body was anointed 
and wrapped in strips of linen (as was Lazarus) 

• v. 41 “A new tomb”: The detail that the tomb 
was in a nearby garden and had never been used 
may have come into the story as a piece of 
resurrection apologetic. When Mary and the 
disciples went there on Easter morning, they 
could not have been mistaken about the location 
of the tomb. 

 
What has Jesus Christ done among us so I will 
know how He is my Savior? 
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Thao Luyện 
Nhẹ Nhàng 
Phần III 
 
 
 

Tôi đã gặp được một Thiên Chúa thân tình. Tôi đã gặp một 
Chúa Giêsu tự do hiến minh vì yêu mến tôi. Ngài luôn quan 
tâm đến tôi. Ngài luôn hiện diện với tôi. Ngài cùng vui với tôi, 
và Ngài cùng và chia sới đau khổ với tôi. Ngài yêu mến tôi hơn 
chính Ngài; tôi không là gì ngoài là một thọ tạo tội lỗi. 
 
Đức Kitô vì tôi đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, phục sinh để 
nối kết trời và đất, kết hợp Thiên Chúa với nhân loại. 
 
Đức Kitô có một sứ mệnh. Ngài ao ước mọi người gặp gở, 
thấu hiểu và kết hiệp với Thiên Chúa. Ngài mong muốn tôi 
đồng hành với Ngài trong sứ mệnh này. Ngài mời tôi theo ngài 
trong sứ mệnh yêu thương này. 
 
Thiên Chúa đã và đang làm gì vì tôi? 
Tôi có sẳn sàng bước theo Chúa Kitô hôm 
nay? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
 
Ôn Xin 
Toâi xin Ñöùc Gieâsu Kitoâ giuùp toâi giao hoøa vôùi chính mình, vôùi theá giôùi 
quanh toâi, vaø nhaän bieát nieàm vui cuûa Ngaøi. 
 
Thaùnh Kinh  
1. Lk. 24:36-43: Ñöùc Gieâsu trôû laïi töø coõi cheát. 
2. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
3. Ga 20:11-18: Ñöùc Gieâsu göûi baø Maria Madalena ñi loan baùo Tin Möøng. 
4. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
5. Ga 20:24-29: Söï nghi ngôø cuûa Toâma ñöôïc giaûi toûa. 
6. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu noùi: “Ta ñeán ñem nieàm vui, cho ñöôïc troïn haûo” (Ga 15). Ñaây laø 

moùn quaø Thieân Chuùa cho toâi. Qua vieäc xöùc daàu, toâi ñöôïc laõnh nhaän taát caû 
nhöõng moùn quaø cuûa Thaùnh Linh: yeâu thöông, hoan laïc, bình an, nhaãn nhuïc, 
töø taâm, trung tín, hieàn hoøa, tieát ñoä (Gl 5:22). Toâi khoâng bò eùp buoäc phaûi 
duøng baát cöù moùn quaø naøo. Nhöng taïi sao laïi khoâng duøïng moùn quaø naøy? 

 Nhöõng ngöôøi soáng cho theá gian vaø xaùc thòt muoán ñöôïc haïnh phuùc. Ñoái vôùi 
hoï, theo ñuoåi haïnh phuùc coù nghóa laø coù tieàn vaø coù söï ñaûm baûo trong ñôøi 
soáng, vaø khoâng phaûi gaùnh vaùc nhöõng buoàn phieàn cuûa theá gian. Toâi theo 
Thieân Chuùa vaø soáng cho nieàm vui. Tieáp nhaän nieàm vui coù nghóa laø vui 
thích trong nhöõng gì mình ñang coù vaø tin töôûng raèng Thieân Chuùa seõ ban 
cho toâi taát caû nhöõng gì toâi caàn. Tieáp nhaän nieàm vui cuõng coù nghóa laø mang 
laáy nhöõng buoàn phieàn cuûa chính toâi vaø cuûa ngöôøi khaùc nhö Ñöùc Kitoâ phuïc 
sinh ñaõ mang veát thöông cuûa Ngaøi. 

 Ñöùc Gieâsu soáng laïi vôùi nhöõng veát thöông vaãn coøn nôi baøn tay, baøn chaân, vaø 
beân caïnh söôøn. Nhöõng veát thöông ñoù khoâng haï phaåm giaù cuûa Thieân Chuùa 
nhöng coøn cho Ngaøi moät cô hoäi ñeå dieãn taû quyeàn naêng sieâu nhieân. Ñoái vôùi 
toâi cuõng vaäy. 

 Toâma ñaày loøng nghi ngôø, Pheâroâ cöùng ñaàu, coøn Giacoâbeâ vaø nhöõng ngöôøi 
khaùc thì nhaùt ñaûm. Ñöùc Gieâsu chaáp nhaän caùc toâng ñoà vôùi taát caû nhöõng veát 
thöông cuûa hoï. Khi Ngaøi phuïc hoài söï soáng trong ngaøy sau heát, nhöõng veát 
thöông naøy seõ laø moät phaàn vinh quang cuûa hoï. Ñoái vôùi toâi cuõng vaäy. 

 Ñöùc Gieâsu oâm aáp veát thöông cuûa Ngaøi trong thaân xaùc phuïc sinh nhö moät 
phöông tieän ñeå an uûi baïn beø. Moãi khi ngöôøi Kitoâ höõu thaân thöông chia seû 
veát thöông cuûa chính mình vôùi ngöôøi khaùc, thì Chuùa Thaùnh Thaàn an uûi caû 
hai, keû cho laãn ngöôøi nhaän. 

 Maria Madalena vieáng moä ñeå röûa saïch vaø xöùc daàu thaân xaùc Ñöùc Gieâsu. 
Chò ta muoán laøm ñieàu ñoù nhöng Ñöùc Gieâsu ñaõ gaëp chò vaø sai baø ñi laøm 
coâng vieäc khaùc: coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng. 

 

TLNN III /Tuaàn  1 
 

Ñöùc Gieâsu Kitoâ 
giao hoøa 

toaøn theå nhaân 
loaïi

 
Lôøi nguyeän 
 

Laïy Ñöùc Gieâsu, 
Ngaøi bieát baïn beø Ngaøi laø 
nhöõng ngöôøi mang ñaày 
thöông tích. 
OÂi laïy Chuùa, nhöõng veát 
thöông thaät saâu  
gaây bôûi cuoäc soáng, 
trong taâm tö, nôi tinh thaàn, 
cuõng nhö treân theå xaùc, 
nhö nhöõng veát thöông cuûa 
Ngaøi.  Vaø chuùng con cuõng 
gaây thöông tích cho chính 
mình nöõa. 
OÂi laïy Chuùa, laøm sao  
chuùng con coù theå soáng vui 
ñöôïc vôùi bao noãi saàu naøy? 
Laïy Ñöùc Gieâsu Kitoâ, 
xin chæ cho chuùng con thaáy  
nhöõng veát thöông cuûa 
Ngaøi, vaø thaáy tình yeâu  
maø ñaõ thuùc ñaåy Ngaøi  
gaùnh nhöõng veát thöông 
naøy. 
Vaø töø ñoù chuùng con seõ bieát 
caùch möøng vui nôi choán 
naøy, vaø trong ngaøy hoâm 
nay; möøng vui trong luùc 
laøm vieäc, cuõng nhö luùc 
nghæ ngôi, trong luùc khoù 
khaên, cuõng nhö luùc nghi 
ngôø; möøng vui trong vieäc 
laøm vaát vaû, möøng vui maõi 
maõi trong Ngaøi. 
Amen. 
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Đức Giêsu Kitô giao hòa  toàn thể nhân loại 
Ơn xin: . Tôi xin Đức Giêsu Kitô giúp tôi giao hòa với chính mình, với thế giới quanh tôi, và nhận biết niềm 
vui của Ngài. 
Câu hỏi gợi ý: Làm thế nào để hòa giải với chính tôi và thế giới quanh tôi? Tôi có nhận biết niềm vui của 
Đức Giêsu Kitô? 
 
 
Luca 24:36-43 
Đức Giê-su hiện ra với các Tông Đồ  
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa 
các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "37 Các ông kinh 
hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao 
lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn 
chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma 
đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "40 
Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các 
ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, 
thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? "42 Các 
ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy 
và ăn trước mặt các ông. 
 
 
. 
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Gioan 20:11-18 
Đức Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la  
11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà 
khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 
thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi 
hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía 
chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà 
thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết 
họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức 
Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 
Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? 
" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa 
ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết 
ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su 
gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: 
"Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: 
"Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa 
Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy 
lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng 
Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh 
em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: 
"Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói 
với bà. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioan 20:24-29 
Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ  
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng 
gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su 
đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được 
thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu 
đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh 
và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có 
tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt 
trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa 
đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: 
"Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt 
ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra 
mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng 
hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, 
lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy 
Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà 
tin! " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LONG
Typewritten Text
86



 

AÁn Baûn 2008 Copyright © 2008 by Ðồng Hành 
Thao Luyeän Nheï Nhaøng - 63 

Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN III, Tuaàn 1 

 

Lc 24:36-43 Ñöùc Gieâsu soáng laïi trong thaân xaùc 
con ngöôøi vaø mang nhöõng veát thöông cuûa Ngaøi. 
 Söï thaät Ñöùc Gieâsu phuïc sinh trong thaân xaùc con 

ngöôøi ñöôïc nhaán maïnh ôû ñaây. Thaùnh Luca muoán 
nhaán maïnh raèng Ñöùc Gieâsu phuïc sinh laø thaät: 
caùc moân ñeä chaïm vaøo Ngaøi, nhöõng daáu veát cuûa 
cuoäc khoå naïn raát roõ raøng treân baøn tay vaø chaân 
cuûa Ngöôøi. Ngöôøi duøng böõa vôùi caùc moân ñeä. 

 c. 36 "Bình An": nhöõng lôøi chuùc laønh cho moät 
cuoäc soáng ñaày ñuû vaø troïn veïn. Bình an ñaõ ñöôïc 
höùa ban trong Lc 2:24 ("Vinh danh Thieân Chuùa 
treân caùc taàng trôøi vaø bình an döôùi theá cho ngöôøi 
thieän taâm") ñöôïc taùc ñoäng bôûi söù vuï loan truyeàn 
nöôùc trôøi cuûa Ñöùc Gieâsu, vaø ñöôïc loan baùo trong 
Lc 19:38 ("Chuùc tuïng Ñaáng nhaân danh Chuùa maø 
ñeán. Bình an treân trôøi vaø vinh quang treân caùc 
taàng trôøi"). Bình an chính laø moùn quaø tröôøng cöûu 
cuûa Ñöùc Gieâsu phuïc sinh cho caùc moân ñeä. 

 c. 43 "Taïi baøn cuûa hoï": ñieåm chính cuûa ñoaïn 
naøy khoâng phaûi laø söï kieân trì bieän giaûi cho söï 
thaät veà thaân xaùc Ñöùc Gieâsu, nhöng laø veà söï toaøn 
thaéng treân söï cheát cuûa Ngaøi ñöôïc bieåu töôïng qua 
vieäc Ñöùc Gieâsu laïi cuøng ngoài ñoàng baøn vôùi caùc 
moân ñeä. 

 

Ga 20:11-18 Baø Maria Madalena ñöôïc ôn an uûi 
vaø ñöôïc sai ñi ñeå san seû ôn maø baø nhaän ñöôïc. 
 cc. 11-16 hai khung caûnh cuûa caùc thieân thaàn vaø 

Ñöùc Gieâsu ñi ñoâi vôùi nhau ñaõ giuùp cho Thaùnh 
Gioan coù theå nhaán maïnh moät söï thaät laø thaân xaùc 
cuûa Ñöùc Gieâsu khoâng bò laáy maát. 

 c. 12 söï xuaát hieän cuûa caùc thieân thaàn trong moä 
vaø söù maïng töôøng thuaät bieán coá phuïc sinh cho 
caùc moân ñeä c. 17 caû hai ñeàu laø moät phaàn cuûa 
truyeàn thuyeát ngoâi moä troáng. Trong Mt 28:9-10, 
Ñöùc Kitoâ phuïc sinh hieän ra vôùi caùc ngöôøi phuï nöõ 
khi hoï rôøi khoûi moä vaø laäp laïi söù ñieäp maø caùc 
thieân thaàn ñaõ trao cho hoï. Trong bieán coá ñoù, 
ngöôøi phuï nöõ ñaõ saáp mình tröôùc maët Chuùa vaø 
oâm chaân Ngaøi trong cöû chæ thôø phöôïng. ÔÛ ñaây 
Ñöùc Gieâsu ñaõ ngaên caûn moät cöû chæ töông töï qua 
vieäc Ngaøi ngaên baø Maria khoâng chaïm ñeán Ngaøi, 
bôûi vì vieäc Ngaøi trôû veà cuøng Chuùa Cha coøn chöa 
ñöôïc hoaøn taát. 

 c. 17 Ñaây laø moät ñoaïn duy nhaát trong ñoù Ñöùc 
Gieâsu goïi caùc moân ñeä Ngaøi laø "anh em.” 

 c. 17 "Ta veà cuøng Cha": Thaùnh Gioan nhìn thaáy 
cuoäc töû naïn, phuïc sinh, söï taùn döông vaø vinh 
hieån treân trôøi cuûa Ñöùc Gieâsu nhö moät phaàn cuûa 
moät bieán coá ñôn giaûn. Ñöùc Gieâsu ñaõ böôùc sang 
moät traïng thaùi hoaøn toaøn khaùc bieät. 

 c. 18 "Toâi ñaõ nhìn thaáy Chuùa": trong lôøi töôøng 
thuaät cuûa baø Maria chöùa ñöïng ñieàu caên baûn nhaát 
cuûa nieàm tin Kitoâ giaùo. Nieàm tin Kitoâ giaùo 
khoâng coù nghóa laø hieåu bieát veà Ñöùc Gieâsu 
(knowing about Jesus), nhöng coù nghóa laø bieát 
Ngaøi (knowing Him). 

 

Ga 20:24-29 Chuùa Gieâsu bieát ñöôïc khuyeát ñieåm 
cuûa Toâma laø moät ngöôøi ña nghi vaø Ngaøi chæ laáy 
ñieàu ñoù nhö moät cô hoäi ñeå baøy toû tình yeâu cao 
vôøi. 
 c. 24 Toâma laø söï toång hôïp cuûa loøng can ñaûm beà 

ngoaøi (Ga 11:16 Chuùng ta cuøng ñi ñeå cuøng cheát 
vôùi Ngöôøi), söï voâ tri (Ga 14:5 Laïy Thaày, chuùng 
con khoâng bieát Thaày ñi ñaâu, laøm sao chuùng con 
bieát ñöôøng ñi?); nhöng ñaëc bieät, Toâma laø moät 
ngöôøi tìm kieám coá chaáp nhöõng baèng chöùng cuûa 
söï phuïc sinh. Toâma phaûn aùnh nhöõng ngöôøi anh 
em Kitoâ höõu trong coäng ñoàng maø beân döôùi veû 
beà ngoaøi can ñaûm, laïi theå hieän caû söï voâ tri laãn 
moät nieàm tin hôøi hôït. 

 c. 28 "Laïy Chuùa, laïy Thieân Chuùa cuûa con" töø Tv 
35:23 ("Xin thöùc daäy, ñöùng leân xeùt xöû, vaø bieän 
hoä cho con, laïy Thieân Chuùa, laïy Chuùa con thôø") 
Thaùnh Gioan coù yù ñònh laøm ñoaïn vaên huøng hoàn 
naøy trôû thaønh lôøi tuyeân xöng ñöùc tin cuûa moät 
Kitoâ höõu. 

 c. 28 coù moät söï song song giöõa phaàn môû ñaàu vaø 
keát luaän trong Phuùc AÂm Thaùnh Gioan. "Laïy 
Chuùa, laïy Thieân Chuùa cuûa con" ôû phaàn keát phuø 
hôïp vôùi phaàn môû ñaàu “vaø Ngoâi Lôøi laø Thieân 
Chuùa.” 

 

Laøm theá naøo ñeå hoøa giaûi vôùi chính toâi vaø theá giôùi 
quanh toâi? Toâi coù nhaän bieát nieàm vui cuûa Ñöùc 
Gieâsu Kitoâ? 
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks III, Week 1 

 
Lk 24:36-43 Jesus returns into our flesh bearing 
his wounds. 
• The physical reality of Jesus’ resurrection body 

is emphasized here. St Luke stresses that Jesus’ 
resurrection is real: The disciples touch Him, 
the marks of the passion are visible in His 
hands and feet, and He eats with the disciples. 

• v. 36 “Peace”: The blessings of wholeness and 
fullness of life. Peace is promised in Lk 2:24, 
“Glory to God in the highest and on earth peace 
to those on whom His favor rests,” effected by 
Jesus’ kingdom ministry, and proclaimed in Lk 
19:38, “Blessed is the king who comes in the 
name of the Lord. Peace in heaven and glory in 
the highest.” Peace is now the risen Jesus’ 
permanent gift to his disciples. 

• v. 43 “At their table”: the main point of this 
verse is not apologetic insistence on the reality 
of Jesus’ body, but rather Jesus’ victory over 
death as symbolized by His renewal of table 
fellowship with his disciples 

 
Jn 20:11-18 Mary Magdalene receives 
consolation and is sent to share it. 
•  vv. 11-16 The double scene with the angels 

and Jesus enables St John to emphasize the fact 
that the body of Jesus has not been taken 

• v. 12 The appearance of angels in the tomb and 
the mission to report the resurrection to the 
disciples (v17) are both part of the empty tomb 
tradition. In Mat 28:9-10, the risen Christ 
appears to the women as they are leaving the 
tomb and repeat the message given to them by 
the angels. In that episode, the women fall 
down before the Lord and grasp his feet in a 
gesture of worship. Here, Jesus prohibits a 
similar gesture by forbidding Mary to touch 
Him, since His return to the Father is not yet 
complete. 

• v. 17 This verse in the only place in which the 
disciples are referred to as “brothers.” 

• v. 17 “I am ascending”: St. John sees Jesus’ 
crucifixion, resurrection, exaltation, and return 
to heavenly glory as part of a simple event. 
Jesus has passed into an entirely different 
reality. 

• v. 18 “I have seen the Lord”: There is a very 
essence of Christianity in Mary’s report. 
Christianity does not mean knowing about 
Jesus; it means knowing Him. 

 
Jn 20:24-29 Jesus knows Thomas’ flaw as a 
doubter and takes it simply as the occasion to 
show his divine love.  
•  v. 24 Thomas is a combination of seeming 

courage (Jn 11:16 Let us go, that we may die 
with Him), ignorance (Jn 14:5 Master, we do 
not know where you are going, how can we 
know the way?”); but especially, he is a 
stubborn seeker of manifest resurrection 
credentials. Thomas reflects fellow Christians 
in the community who, beneath a courageous 
exterior, manifest both ignorance and lack of 
deep faith.  

• v. 28 “My lord and my God”: From Psalm 
35:23 (“Awake, be vigilant in my defense, in 
my cause, my God and my Lord”). St John 
intends this powerful phrasing as a Christian 
profession of faith.  

• v. 28 There is a parallelism between the 
opening and the conclusion of St John’s 
Gospel. “My Lord and my God” at the 
conclusion corresponds to the opening “and the 
Word was God.”  

 
How do I reconcile myself to my self and to my 
world? Do I know Jesus Christ’s joy? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin    
Toâi naøi xin Thieân Chuùa, Ñaáng döïng neân toâi, ban cho toâi ôn ñaày traøn loøng 
tha thöù cho chính toâi vaø vôùi moïi ngöôøi chung quanh toâi. 
  
 
Thaùnh Kinh  
1. Ga 21:15-19: Ñöùc Gieâsu cho Pheâroâ bieát oâng ñaõ ñöôïc tha thöù. 
2. Thaùnh Kinh trong ngaøy. 
3. Mt 28:16-20: Ñöùc Gieâsu trao quyeàn naêng tha toäi. 
4. Thaùnh Kinh trong ngaøy. 
5. Mt 6:7-15: Chæ coù moät ñieàu kieän trong Kinh Laïy Cha. 
6. Thaùnh Kinh trong ngaøy. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ngay trong luùc ñang bò haønh haï, Ñöùc Gieâsu ñaõ xin Cha Ngaøi tha cho taát 

caû nhöõng ai ñang xuùc phaïm ñeán Ngaøi. Ngaøi ñaõ theå hieän chính ñieàu Ngaøi 
daïy, "haõy yeâu thöông keû thuø vaø caàu nguyeän cho nhöõng keû ngöôïc ñaõi 
anh em" (Mt 5:44). 

 Vaø Ngaøi ñaõ daïy cho Pheâroâ phaûi tha thöù baûy möôi laàn baûy cho nhöõng ai 
ñaõ xuùc phaïm ñeán mình (Mt 18:22). Ñöùc Gieâsu ñang muoán noùi ñeán bò 
toån thöông thaät chöù khoâng chæ laø bò phaät loøng. Toâi chæ coù theå tha thöù 
hoaøi hoaøi khi chính toâi caûm nghieäm ñaày traøn loøng tha thöù cuûa Thieân 
Chuùa cho toäi cuûa toâi. Khi toâi caûm nhaän vaø bieát ôn loøng tha thöù voâ bieân 
cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi mình, thì luùc aáy loøng tha thöù ñöôïc tuoân traøn ñeán 
tha nhaân. 

 Ñöùc Gieâsu toû cho chuùng ta bieát veà Thieân Chuùa Ñaáng saên soùc cho keû 
xaáu cuõng nhö ngöôøi laønh, keû baát chính cuõng nhö ngöôøi coâng chính (Mt 
5:45). Thaàn Khí Ñöùc Kitoâ giuùp toâi hoaøn haûo nhö Cha treân trôøi hoaøn haûo. 
Toät ñænh cuûa söï thaùnh thieän laø: "Yeâu nhö Chuùa yeâu." Trôû neân hoaøn haûo 
nhö Cha treân trôøi ñoøi hoûi toâi trao hieán moät loøng yeâu thöông vaø caûm 
thoâng cho moïi ngöôøi. 

 Caùc ñieàu raên daïy toâi “yeâu ngöôøi nhö yeâu chính mình” Ñöùc Gieâsu daïy 
toâi kinh Laïy Cha "xin tha nôï cho chuùng con nhö chuùng con cuõng tha keû 
coù nôï chuùng con." 

 Qua caùc ñieàu raên naøy, toâi ñang soáng troïn ôn goïi trong Ñöùc Kitoâ. Toâi 
caûm thoâng vaø soáng trong bình an vôùi chính mình, luoân luoân trong aân 
suûng xen laãn vôùi toäi loãi moät khi coøn treân theá gian naøy. Loøng caûm thoâng 
trong Ñöùc Kitoâ cuõng tuoân ñoå ñeán moïi ngöôøi chung quanh toâi. Khoâng chæ 
noùi xuoâng, nhöng toâi thaät loøng yeâu thöông moïi ngöôøi, luoân caû nhöõng 
ngöôøi xa laï, vì Ñöùc Kitoâ. 

 
 
 
 
 

TLNN III /Tuaàn  2  
 

Ñöùc Gieâsu 
luoân maõi tha thöù 

 
Lôøi nguyeän 
 
Laïy Thieân Chuùa, 
con quaù chaäm chaïp khi nhaän 
ra con caàn ñöôïc Chuùa tha thöù.  
 

Con ñaõ laøm söùt meû nieàm hy 
voïng cuûa Ngaøi, vaø con döûng 
döng tröôùc quyeàn naêng cuûa 
Ngaøi.   
Con cuõng caàn ñöôïc  
ngöôøi khaùc tha thöù, 
nhaát laø khi con gaây ñau khoå 
cho nhöõng ngöôøi con thöông 
meán.   
Baây giôø con bieát roõ hôn. 
Con caàn laøm moät ñieàu gì ñoù 
nhö tha thöù cho Ngaøi, thuù 
nhaän raèng Ngaøi thaáu bieát hôn 
con, bieát theá giôùi vaø con seõ 
coøn hay maát. 
Laïy Chuùa, con khoâng daùm noùi 
nhöng ñaây laø söï thaät: 
con caàn hoøa giaûi vôùi nhöõng gì 
Ngaøi laøm, vôùi nhöõng khi Ngaøi 
yeân laëng;  vaø vôùi chính Ngaøi.   
 

OÂi laïy Chuùa, con bieát töï con 
khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu naøî. 
Xin Chuùa theå hieän trong con, 
giuùp con hoøa giaûi vôùi Ngaøi 
ñeå roài con seõ truyeàn ñeán tha 
nhaân.  
  
Amen. 
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Đức Giêsu luôn mãi tha thứ 
Ơn xin: Tôi nài xin Thiên Chúa, Đấng dựng nên tôi, ban cho tôi ơn đầy tràn long tha thứ cho chính tôi và 
với mọi người chung quanh tôi. 
Câu hỏi gợi ý: Những gì tôi cần tha thứ cho tôi? Những gì tôi cần tha thứ cho những người chung quanh tôi? 
 
Ga 21:15-19  
Động Lực c ủa Tình Yêu 
21:15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông 
Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh 
có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: 
"Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức 
Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của 
Thầy".21:16 Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông 
Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa 
Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người nói: 
"Hãy chăn dắt chiên của Thầy".21:17 Người hỏi lần 
thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu 
mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới 
ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: 
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu 
mến Thầy". Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên 
của Thầy. 
21:18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, 
anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng 
khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người 
khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng 
muốn".21:19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải 
chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, 
Người bảo ông: "Hãy theo Thầy" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 28:16-20  
Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê,và sai môn đệ đi 
đến với muôn dân 
28:16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn 
núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.28:17 Khi 
thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại 
hoài nghi.28:18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: 
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.28:19 
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành 
môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần,28:20 dạy bảo họ tuân 
giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 
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Mt 6:7-15  
Kinh "Lạy Cha" 
6:7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân 
ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm 
lời.6:8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ 
anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.6:9 Vậy, anh 
em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con 
là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha 
vinh hiển,6:10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời.6:11 Xin Cha cho chúng 
con hôm nay lương thực hằng ngày;6:12 xin tha tội 
cho chúng con như chúng con cũng tha cho những 
người có lỗi với chúng con;6:13 xin đừng để chúng 
con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi 
sự dữ.” 
6:14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì 
Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.6:15 
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì 
Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LONG
Typewritten Text
91

LONG
Typewritten Text



 

AÁn Baûn 2008 Copyright © 2008 by Ðồng Hành 
Thao Luyeän Nheï Nhaøng - 67 

Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh 
TLNN III, Tuaàn 2 

 

Ga 21:15-19 Ñöùc Gieâsu giuùp Pheâroâ hieåu raèng 
oâng ñaõ ñöôïc tha thöù sau khi ñaõ choái töø Ñaáng 
Cöùu Theá. 
• cc. 15-17 "Anh coù meán Thaày khoâng?" Pheâroâ ñi 

ngöôïc laïi ba laàn oâng choái Chuùa trong Ga 18:17, 
25-26.  

• cc. 15-17 "Chaêm soùc caùc chieân con cuûa Ta," 
"Daãn daét caùc chieân meï cuûa Ta," "Chaêm soùc caùc 
chieân meï cuûa Ta": Thaùnh Kinh nhaán maïnh söï lo 
laéng cuûa Ñöùc Gieâsu cho ñoaøn chieân cuûa Ngaøi 
maø Chuùa Cha ñaõ giao phoù cho. 

• Ñöùc Gieâsu ñaõ chæ ñònh Pheâroâ laø ngöôøi "nuoâi 
naáng" vaø "daãn daét" daân Ngaøi. Truyeàn thoáng naøy 
(laø aùp löïc) laøm phaùt trieån Giaùo Hoäi toaøn vuõ. 

• Ñieåm quan troïng trong vieäc chaên daét cuûa Pheâroâ 
laø luoân dính lieàn vôùi tình yeâu (cc. 15-17) vaø saün 
loøng hieán maïng soáng mình (cc. 18-19). Tình yeâu 
luoân dính lieàn vôùi boån phaän vaø luoân ñoøi hoûi söï 
hy sinh. 

• c. 18-19 "Thaày noùi vôùi anh": Ñöùc Gieâsu quaû 
quyeát raèng Pheâroâ seõ laøm troøn lôøi höùa tröôùc kia 
laø seõ theo chaân Ngaøi duø cho ñeán cheát. Pheâroâ ñaõ 
chòu töû vì ñaïo döôùi thôøi Nero. 

 

Mt 28:16-20 Caùc moân ñeä ñaõ ñöôïc sai ñi nhöng 
Ñöùc Gieâsu luoân ôû vôùi hoï. 
• Trong kyø gaëp laïi nhau laàn cuoái cuøng naøy, Ñöùc 

Gieâsu ñaõ laøm ba vieäc: Ngaøi ñaõ cam ñoan vôùi 
caùc moân ñeä veà quyeàn naêng cuûa Ngaøi (c. 18); 
Ngaøi ñaõ uûy thaùc caùc moân ñeä (c. 19); vaø Ngaøi ñaõ 
höùa söï hieän dieän cuûa Ngaøi luoân ôû vôùi hoï (c. 20). 

• c. 16 "Möôøi moät moân ñeä": con soá naøy noùi leân caùi 
cheát ñau buoàn cuûa Giuña. 

• "Leân nuùi": ñaây laø nuùi cuûa söï maëc khaûi (Mt 17:1) 
nôi Ñöùc Gieâsu ñaõ chaïm ñeán hoï (Mt 17:7) 

• c. 17 Caùc moân ñeä thôø laïy ñeå toû baày ñöùc tin cuûa 
hoï nhöng trong ñoù cuõng coù phaàn naøo nghi ngôø 
vaø ñaây laø kinh ngieäm taâm lyù chung ñeå chuùng ta 
cuøng coù hy voïng. 

• c. 19 "Muoân daân": lôøi môøi goïi toaøn caàu.  
• c. 19 "Cha, Con vaø Thaùnh Linh": ñaây laø coâng 

thöùc Ba Ngoâi coù leõ ñaõ coù nguoàn goác Cöïu Öôùc 
trong ñoù ñaõ tieát loä Ba Ngoâi Thieân Chuùa, Ngöôøi 
Con hay Ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn, vaø Thieân Thaàn 
(trong Ñn 7, Ed 1). 

• c. 20 Caùc moân ñeä seõ tieáp tuïc rao truyeàn lôøi 
giaûng daäy cuûa Ñöùc Gieâsu, vaø töø ñoù ñaët neàn 
moùng cho vieäc hoïc hoûi veà Thieân Chuùa giaùo, 
thaàn hoïc, vaø caùc vieäc trí tueä khaùc (Mt 6:7-15) 

 

Mt 6:7-15 Ñöùc Gieâsu tha thöù, ñeå laøm caùc moân 
ñeä Ngaøi, chuùng ta caàn phaûi tha thöù cho nhau 
ngay caû keû thuø cuûa mình. 
• Ña soá caùc caâu trong Kinh Laïy Cha ñi song song 

raát gaàn vôùi kinh nguyeän cuûa ngöôøi Do Thaùi thôøi 
ñoù (baøi nguyeân thuûy ngaén hôn trong Luca 11:2-
4). Nhöõng caâu naøy laø moät thí duï cuûa moät lôøi 
nguyeän ngaén gioáng nhö 18 baøi Phuùc Laønh vaø baøi 
Qaddish trong phuïng vuï ôû hoäi ñöôøng Do Thaùi. 
Theâm vaøo ñoù laø tieáng goïi Thieân Chuùa laø Cha 
(neùt ñaëc tröng cuûa Ñöùc Gieâsu) vaø caâu tha thöù. 

• Lôøi nguyeän thöù töï trong Kinh Laïy Cha: ba caâu 
nguyeän ñaàu naøi xin tôùi Thieân Chuùa vaø xin veà söï 
vinh quang cuûa Thieân Chuùa (cc. 9-10); ba caâu 
phaàn hai xin veà nhöõng gì caàn thieát cho theå xaùc 
vaø linh hoàn (cc. 11-13). Lôøi nguyeän caàu caàn phaûi 
laø nhöõng lôøi xin phoù thaùc theo Thaùnh YÙ Chuùa 
chöù khoâng ñöôïc ngöôïc laïi. 

•  c. 9 "Cha chuùng con ôû treân trôøi": caâu naøy thay 
theá caâu goïi "Yahweh" trong Cöïu Öôùc vì ñaây laø 
daáu neùt cuûa thôøi Taân Öôùc khi xöng hoâ Thieân 
Chuùa, gôïi yù cuûa moät nieàm tin ñôn sô gaàn guõi nhö 
treû thô. 

• c. 10 “Nöôùc Cha trò ñeán" song song vôùi "yù Cha 
theå hieän.” Lôøi nguyeän naøy noùi leân raèng vöông 
quoác Thieân Chuùa chöa ñöôïc vieân maõn vaø vì theá 
töôïng tröng cho ngaøy caùnh chung. 

• c. 12 "Tha nôï chuùng con": trong tieáng Aram, nôï 
coøn coù nghóa laø toäi. 

• "Nhö chuùng con cuõng tha": caùch chuùng ta ñoái xöû 
vôùi nhau lieân quan ñeán caùch Thieân Chuùa ñoái xöû 
vôùi chuùng ta, nhöng khoâng coù nghóa laø ñoàng ñeàu, 
vì Thieân Chuùa thöông xoùt vaø quaûng ñaïi coøn hôn 
chuùng ta raát nhieàu. 

• c. 13 "Ñöøng ñeå chuùng con": coù theå coù nghóa laø 
"ñöøng ñeå chuùng con sa ngaõ trong ngaøy phaùn xeùt" 
hay "ñöøng ñeå chuùng con guïc ngaõ khi bò caùm doã." 

 

Nhöõng gì toâi caàn tha thöù cho toâi? Nhöõng gì toâi 
caàn tha thöù cho nhöõng ngöôøi chung quanh toâi?
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks III, Week 2 

 
Jn 21:15-19 Jesus helps Peter know that he is 
forgiven for denying the savior. 
• vv. 15-17 “Simon, Son of John, do you love 

me?” Peter reverses his triple denial in Jn 18:17, 
25-26. 

• vv. 15-17 “Feed my lambs,” “tend my sheep,” 
and “feed my sheep”: The gospel emphasizes 
Jesus’ own concern for his flock, which had been 
entrusted to him by God.  

• Jesus’ command establishes Peter as the one to 
“feed” and “shepherd” Jesus’ sheep. This 
tradition seems to presume the development of an 
ecclesial office of “overseer.” 

• It is important to note how Peter’s shepherd role 
is tied to love (vv. 15-17) and to a willingness to 
lay down his life (vv. 18-19). Love always 
involves responsibility and always involves 
sacrifice. 

• v. 18 “I say to you”: Jesus declares that Peter will 
fulfill his earlier promise to follow Jesus even to 
death. 

• v. 19 Peter has suffered death as a martyr under 
Nero. 

 
Mt 28:16-20 The disciples are sent, but Jesus 
Christ remains with them. 
• In this last meeting Jesus did three things: He 

assured the disciples of His power (v. 18), He 
gave them a commission (v. 19), He promised 
them a presence (v. 20). 

• v. 16 “The eleven disciples”: this number alludes 
to Judas’ sorrowful end. ”To the mountain”: this 
is the mountain of revelation (Mt 17:1) where 
Jesus touched them (Mt 17:7). 

• v. 17 The disciples’ worship shows their faith, 
yet this is mingled with doubt, a common 
psychological experience that gives hope to us. 

• v. 19 “All nations”: universal calls. 
• v. 19 “Father, Son, Spirit”: this triadic formula 

may have its Old Testament roots in the 
apocalyptic triad of God, Son of Man or Elect 
one, and Angel found in Dn 7, Ez 1. 

• v. 20 The disciples are to carry on Jesus Christ’s 
teaching ministry, thus laying foundation for 
Christian education, theology, and other 
intellectual work.  

 

Mt 6:7-15 Jesus forgives, so to be his disciples, 
we need to forgive one another and even 
enemies.  
• Most phrases in the Lord’s prayer have close 

parallels in Jewish prayers of the time (the 
shorter and more primitive version is in Lk 11:2-
4). These verses give an example of a short 
prayer, similar to the 18 Benedictions and the 
Qaddish of the synagogue liturgy, to which are 
added the address to God as father (characteristic 
of Jesus) and the note of forgiveness. 

• The order of the petitions in the Lord’s prayer: 
The first three petitions have to do with God and 
with the Glory of God (v9-10). The second three 
petitions have to do with our needs and our 
physical and spiritual necessities (v11-13). Prayer 
ought always to be an attempt to submit our wills 
to the will of God, and not the other way around.  

• v. 9 “Our father in heaven”: this address replaces 
the Old Testament “Yahweh” as the 
characteristic New Testament mode of address to 
God, suggesting childlike trust and intimacy. 

• v. 10 ”Thy Kingdom come” is parallel with “thy 
will be done.” The prayer pre-supposes that the 
Kingdom is not yet here in its fullness and thus 
represents a future eschatology 

• v. 12 “Forgive us our debts”: debt is an Aram 
euphemism for sin. 

• “As we forgive”: asserts some connection 
between our treatment of one another and God’s 
treatment for us, but it does not affirm an exact 
proportionality – God is more merciful and 
generous than we are. 

• v. 13 “Lead us not”: this probably means “do not 
let us succumb to the end-time trial” or “do not 
let us fall when we are tempted.” 

 
What do I need to forgive myself for? To forgive 
those around me for? 
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Baøi cho thao luyeän vieân 
Ôn Xin 
Toâi xin Chuùa Thaùnh Linh cho toâi ñöôïc goùp phaàn vaøo muïc vuï cuûa Ñöùc 
Gieâsu Phuïc Sinh trong vieäc an uûi baïn höõu cuûa Ngaøi. 
 
Thaùnh Kinh 
1. Lc 24:13-35: Ñöùc Gieâsu chia seû vôùi nhöõng baïn beø saàu khoå. 
2. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
3. Ga 21:1-14: Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh aên saùng chung vôùi caùc baïn ñang laøm 

vieäc vaát vaû. 
4. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
5. Lc 10:25-37 Ñöùc Gieâsu noái keát loøng meán yeâu Chuùa vôùi giuùp ñôõ ngöôøi 
6. Baøi ñoïc trong ngaøy. 
 
Vaøi ñieåm gôïi yù 
 Ñöùc Gieâsu quyù troïng tình baïn vaø ñaõ vui höôûng tình baïn ñoù khi Ngaøi 

soáng laïi. Ngaøi ñaõ thaép leân ngoïn löûa trong traùi tim hoï. Toâi cuõng caàn laøm 
gioáng nhö Ngaøi cho gia ñình vaø baïn beø cuûa toâi, vì nhieàu öôùc muoán quan 
troïng trong chuùng ta ñöôïc taùc ñoäng töø nhöõng ngöôøi xung quanh. 

 Nhöõng ngaøy ngay sau khi Ñöùc Gieâsu cheát vaø soáng laïi, caùc moân ñeä trôû 
laïi cuoäc soáng bình thöôøng. Ñöùc Gieâsu ñaõ ñeán tìm hoï, nhö Ngaøi ñaõ töøng 
laøm treân bôø hoà khi hoï ñi giaêng caù. Toâi bieát raèng Ngaøi ñaõ höùa seõ ñeán tìm 
toâi, trong moïi ngaøy cuûa ñôøi toâi, duø baát cöù toâi ñang ôû ñaâu trong cuoäc 
soáng.  

 Hai moân ñeä treân ñöôøng ñi Emmau “ñaõ nhaän ra Ngaøi trong luùc beû baùnh” 
(Lc 24:35). Toâi nhaän ra Ñöùc Gieâsu Kitoâ luùc beû baùnh vaø trong Thaùnh 
Kinh. Nhöng toâi nhaän ra ñieàu naøy chæ trong Giaùo Hoäi vaø vôùi toaøn theå 
Giaùo Hoäi. Khoâng ai trong chuùng ta ñieân roà ñeán ñoä töï mình ñoøi Chuùa 
phaûi ngöï xuoáng trong hình baùnh vaø röôïu. Cuõng khoâng ai trong chuùng ta 
coù theå baûo ñaûm chaân lyù cuûa Thaùnh Kinh. Chæ coù Chuùa Thaùnh Linh trong 
Giaùo Hoäi môùi coù theå laøm ñöôïc vaø Ngaøi ñang laøm. 

 Chung quanh toâi, trong nhaø toâi, ôû sôû laøm, nôi haøng xoùm cuûa toâi – taát caû 
laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng bò ñau khoå trong cuoäc soáng. Theá giôùi naøy ñaày 
daãy nhöõng söï laïc loõng coâ ñôn. Moïi ngöôøi chung quanh toâi caàn ñöôïc hoaø 
giaûi. Ñöùc Gieâsu ñaõ hoaø giaûi theá giôùi vôùi Thieân Chuùa “vaø cho chuùng ta 
ñöôïc tieáp tay vôùi Ngaøi trong vieäc hoøa giaûi naøy”õ (Rm 5:18). 

 
 

 
 

TLNN III /Tuaàn  3  

Ñöùc Gieâsu 
sai chuùng ta ñi 

ñeå an uûi 
 
 

Lôøi nguyeän 
Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa 
con, vieäc naøy döôøng nhö quaù 
lôùn cho con. 
Chính con laø moät ngöôøi bò toån 
thöông vaø con ñang traùnh xa  
nhöõng ngöôøi ñang caàn söï giuùp 
ñôõ hoaëc nhöõng ngöôøi xa laï vôùi 
con.   
Nhöng con töï hoûi, 
laøm sao moät ngöôøi coù theå xa laï 
vôùi con khi ngöôøi ñoù ñöôïc 
chöõa laønh bôûi maùu Chuùa, 
cuøng chia seû xaùc thòt con ngöôøi 
vôùi Chuùa, Ñaáng Chí Thaùnh? 
Laïy Chuùa, con laø ngöôøi xa laï 
ngay caû vôùi chính con. 
Xin haõy tuoân ñoå Thaàn Khí 
Ngaøi trong con vaø cho con bieát 
con thaät quyù troïng ñeán döôøng 
naøo trong maét Chuùa, 
vaø nhöõng ngöôøi Chuùa gôûi ñeán 
ñeå cho con yeâu thöông trong 
Thaàn Khí Ngaøi cuõng thaät quyù  
troïng ñoái vôùi Ngaøi. 
Ñeå roài con coù theå yeâu thöông 
con vaø yeâu thöông moïi ngöôøi 
nhö yeâu chính mình,  
nhö Chuùa ñaõ yeâu con. 
Ñeå roài con coù theå yeâu Chuùa 
treân heát moïi söï, vaø taát caû chæ 
thuoäc veà Chuùa maø thoâi,   
Cho ñeán muoân thuôû muoân ñôøi.   
 Amen. 
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Đức Giêsu sai chúng ta đi để an ủi 
Ơn xin: Tôi xin Chúa Thánh Linh cho tôi được góp phần vào mục vụ của Đức Giêsu Phục Sinh trong việc 
an ủi bạn hữu của Ngài. 
Câu hỏi gợi ý: Tôi có góp phần vào mục vụ của Đức Giêsu Phục Sinh trong việc an ủi bạn hữu không? 
 
 
Luca 24:13-35 
Đức Giê-su hiện ra với hai môn đệ trên đường 
Em-mau (Mc 16: 12 -13 ) 
13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn 
đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-
sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với 
nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc 
họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến 
đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị 
ngăn cản, không nhận ra Người.17 Người hỏi họ: 
"Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì 
vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 
18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: 
"Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-
lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra 
trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giê-su hỏi: 
"Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-
da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc 
làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn 
dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta 
đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng 
đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây 
vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc 
Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là 
ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà 
trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. 
Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác 
Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện 
ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm 
chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy 
nói; còn chính Người thì họ không thấy." 
25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các 
anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm 
tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng 
phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh 
quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và 
tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông 
những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách 
Thánh. 
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm 
như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: 
"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và 
ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với 
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họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, 
dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ 
liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại 
biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi 
Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho 
chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên 
sao?" 
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-
lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ 
họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa 
trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc 
đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi 
Người bẻ bánh 
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Gioan 21:1-14 
Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a 
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ 
ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 
Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, 
ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các 
người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất 
cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các 
ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi 
cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, 
nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, 
nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức 
Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, 
không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không."6 
Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải 
mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới 
xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy 
những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương 
mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói 
"Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì 
đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác 
chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông 
không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm 
thước. 
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng 
với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su 
bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 
Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. 
Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm 
mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị 
rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " 
Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì 
các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm 
lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm 
như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra 
cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. 
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TLNN/Lightworks III-3 

  4 

 
Luke 10:25-37 
Điều răn lớn 
25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức 
Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm 
gì để được sự sống đời đời làm gia ì
26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế 
nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, 
hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người 
thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: 
"Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được 
sống." 
Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành 
29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên 
mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người 
thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người 
kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị 
rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh 
nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa 
chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con 
đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên 
kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ 
ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang 
chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 
Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương 
cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên 
lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 
Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán 
và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém 
thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại 
bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã 
tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ 
cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã 
thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-
su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như 
vậy." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vv 
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Baøi daãn giaûi Thaùnh Kinh  
TLNN III, Tuaàn 3 

 

Lc 24:13-35 Ñöùc Gieâsu coù theå giaûi nghóa taïi sao 
Ñaáng Cöùu Theá phaûi traûi qua nhöõng gì Kinh 
Thaùnh ñaõ noùi tröôùc vì chính Ngaøi ñaõ ñeå Kinh 
Thaùnh noùi vôùi Ngaøi trong cuoäc soáng cuûa Ngaøi. 
• Cuoäc haønh trình laø hình aûnh cuûa ñôøi ngöôøi moân 

ñeä. Hai moân ñeä naøy ñaõ ra ñi vì ñoái vôùi hoï Ñöùc 
Gieâsu ñaõ khoâng nhö hoï mong öôùc. Nhöng moät 
khi hoï ñaõ ñöôïc thoâng hieåu söï vieäc hoï ñaõ quay 
trôû laïi. 

• Nhìn nhaän ñöôïc laø moät hình aûnh cuûa ñöùc tin 
trong caâu 19, hai moân ñeä ñaõ ñoïc leân Kinh Tin 
Kính cuûa ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo (nhöng khoâng 
coù söï soáng laïi). Bieát Kinh Tin Kính vaãn chöa ñuû. 
Ñieàu thaät trôù treâu cho hoï laø tröôùc khi cuoäc töû 
naïn, Ñöùc Gieâsu ñaõ baùo tröôùc nhöõng söï vieäc maø 
hoï ñaõ tuyeân xöng, nhöng nhöõng ñieàu ñoù vaãn 
khoâng giuùp ích gì; nhöõng gì caùc ngöôøi phuï nöõ 
trong nhoùm hoï ñaõ töôøng thuaät laïi cuõng chaúng ñi 
ñeán ñaâu. 

• Nhaän ñònh ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong coäng ñoaøn, 
trong Giaùo Hoäi. Tröôùc heát caùc ngöôøi phuï nöõ ñaõ 
nhaän bieát ñöôïc Ñöùc Gieâsu vaø töôøng thuaät laïi söï 
nhaän bieát ñoù cho coäng ñoaøn taäp hôïp. Vaø sau ñoù 
coäng ñoaøn ñaõ keå laïi cho hai moân ñeä naøy. 

• Maét cuûa hai moân ñeä naøy chæ ñöôïc môû ra sau khi 
hoï ñaõ heát loøng chieâu ñaõi thaân maät vôùi ngöôøi 
khaùch laï. 

• c. 30 Chia seû cuûa aên cuõng laø moät chuû ñeà cuûa 
Luca. Trong böõa tieäc ly cuoái cuøng, Ñöùc Gieâsu 
ñaõ noùi Ngaøi seõ khoâng coøn aên chung vôùi caùc moân 
ñeä nöõa cho ñeán khi nöôùc Chuùa trò ñeán (22:16,8). 
Vaø baây giôø nöôùc Chuùa ñaõ ñeán. 

 

Ga 21:1-14 Ñöùc Gieâsu toû ra vôùi caùc baïn höõu laø 
Ngaøi muoán ôû laïi vôùi hoï trong moïi ngaøy. 
• Coäng ñoaøn cuûa caùc moân ñeä ñaây cuõng laø töôïng 

tröng cho cuoäc taïo döïng moät coäng ñoaøn môùi 
gioáng nhö nhoùm ngöôøi ñöùng döôùi chaân Thaäp Töï  

• c. 11 Pheùp laï Simon Pheâroâ vôùt ñöôïc nhieàu caù, 
vôùi löôùi khoâng bò raùch noùi leân söï thaønh coâng cuûa 
vieäc truyeàn giaùo trong vieäc mang taát caû moïi 
ngöôøi veà thaønh moät coäng ñoaøn cuûa Ñöùc Kitoâ. 

• Löôùi khoâng bò raùch cuõng coù theå mang cuøng moät 
yù nghóa vôùi chieác aùo ñan lieàn khoâng ñöôøng noái 
cuûa Ñöùc Gieâsu khi Ngaøi bò loät ra tröôùc khi bò 
ñoùng ñinh (Lc 19:23-24) 

• Böõa aên maø Ñöùc Gieâsu ñaõ baày saün ra vôùi baùnh vaø 
caù laø moät phaàn cuûa truyeàn thoáng maø qua ñoù 
Ngaøi ñöôïc nhaän ra trong böõa aên: (1) Ñöùc Gieâsu 
aên caù ñeå laøm tan heát söï nghi ngôø (Lc 24:43); (2) 
“Môû” maét caùc moân ñeä baèng taùc ñoäng chuùc tuïng 
taï ôn, beû baùnh vaø phaân phaùt ra (Lc 24:35); vaø (3) 
baùnh vaø caù laø thöùc aên ñaõ ñöôïc chuùc laønh trong 
böõa aên pheùp laï (Ga 6:9). Moïi ngöôøi nhaän ra söï 
hieän dieän cuûa Ñöùc Kitoâ trong böõa aên. Ñieàu naøy 
nhaéc nhôû chuùng ta veà söï hieän dieän cuûa Ñöùc 
Gieâsu trong Bí Tích Thaùnh Theå. 

 

Lc 10:25-37 Duï ngoân cuûa Ñöùc Gieâsu veà ngöôøi 
Samaritan laø moät phaàn chæ daãn veà giôùi raên cuûa 
Ngaøi. 
• Ngöôøi Samaritan toát laønh noùi leân raèng ngöôøi daân 

ngoaïi cuõng coù theå tuaân theo vaø thöïc haønh caùc leà 
luaät vaø vì vaäy cuõng seõ ñöôïc vaøo höôûng cuoäc 
soáng vónh cöûu. 

• c. 36 ñöøng hoûi nhöõng ai thuoäc veà daân Thieân 
Chuùa vaø roài caên cöù vaøo ñoù toâi chuù yù ñeán hoï, 
nhöng haõy neân hoûi veà nhöõng haønh ñoäng cuûa 
nhöõng thaønh vieân trong nhoùm daân Chuùa ñaõ 
choïn. 

• “Ai laø ngöôøi anh em toâi?” (c. 29) trong Lv 19:18 
“con caùi rieâng cuûa daân ngöôi” töông ñöông vôùi 
“anh em laùng gieàng.” Veà sau trong Lv 19:33-34, 
caâu naøy ñaõ ñöôïc môû roäng ra ñeå noùi ñeán taát caû 
nhöõng ngöôøi laï hay löõ khaùch trong mieàn ñaát. 
Ngöôøi Pharisieâu ñaõ baøn luaän thaät nhieàu veà giôùi 
haïn trong söï hôïp taùc vôùi ngöôøi ngoaøi Do Thaùi. 

• c. 36 Ñöùc Gieâsu ñaõ ñoåi ngöôïc caâu hoûi töø moät 
ngöôøi bò eùp buoäc vì leà luaät (ai ñaùng ñöôïc toâi 
thöông) thaønh moät ngöôøi töï nguyeän cho ñi. 

 
Toâi coù goùp phaàn vaøo muïc vuï cuûa Ñöùc Gieâsu 
Phuïc Sinh trong vieäc an uûi baïn höõu khoâng?
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Scripture Passage Commentaries 
Lightworks III, Week 3 

 
Lk 24:13-35 Jesus could explain why the 
Messiah had to go through what the Scriptures 
foretold because he had, himself, let the 
Scriptures speak to him as he went through his 
life. 
• Journey is an image of discipleship. These two 

left because Jesus apparently did not meet their 
expectations. Once they are enlightened, they 
turned around. 

• Seeing is an image of faith. In v.19, the two 
disciples essentially cited the Christian creed 
(without the resurrection). Knowing the creed is 
not sufficient. The irony of their lack of faith 
deepened: Before his death Jesus had 
prophesized the facts they cited, but that did not 
help; what the women reported and the 
community said also did not help. 

• Discernment is carried out in the community, in 
the Church. First the women experienced Jesus 
and reported their experience to the assembled 
community, then the community told these two 
disciples. 

• The disciples’ eyes only opened after they had 
shown hospitality to a stranger. 

• v. 30 Sharing of food is another theme in Luke. 
In the Last Supper Jesus said he would not 
share food with his disciples until God’s 
kingdom came (22:16, 18). So now the 
Kingdom has come. 

 
Jn 21:1-14 Jesus shows how he means to stay 
with his friends through their ordinary days. 
• The community of disciples here also 

symbolizes the creation of the new community 
like the one at the foot of the cross (cf 19:25-
27). 

• v. 11 The miracle of the large catch, led by 
Simon Peter, with the net not torn, represents 
the missionary success in bringing people into 
one community of Christ.  

• The un-torn net might also be related to the 
seamless garment stripped of Jesus before he 
was crucified (cf. 19”23-24). 

• The meal Jesus provides of bread and fish is part 
of the tradition that he was recognized in a meal: 
(1) Jesus eats fish to dispel doubt (Lk 24:43); (2) 
“Opening” disciples’ eyes by blessing, breaking, 
and distributing bread (Lk 24:35 above); and (3) 
Bread and fish were food blessed in the feeding 
miracle (Jn 6:9). This recognition at meal 
probably reminds the Johannine reader of Jesus’ 
presence at the Eucharistic meal. 

 
Lk 10:25-37 Jesus’ parable about the Good 
Samaritan forms part of his instruction on the 
Commandments. 
• The Good Samaritan proclaimed that non-Jews 

could observe the law and thus enter into 
eternal life. 

• v. . 36 Do not ask about who belongs to God’s 
people and thus is the object of my neighborly 
attention, but rather ask about the conduct 
incumbent upon a member of God’s chosen 
people. 

• “Who is my neighbor” (v. 29) Lev 19:18 makes 
“sons of your own people” as equivalent to 
“neighbor.” Later, in Lev 19:33-34, this is 
extended to the “-ger” (stranger or sojourner) in 
the land. The Pharisees’ discussed extensively 
the limits of interactions with non-Jews. 

• v. 36 Jesus reverses the question from one of 
legal obligation (who deserves my love) to one 
of gift giving. 

 
Do I accept from the Holy Spirit my share in 
Jesus’ risen ministry of consoling his friends? 
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Chöông 6 –  Chöông trình haäu Thao Luyeän Nheï Nhaøng 
 

Haäu Thao Luyeän Nheï Nhaøng 
Sau khi ñi qua chöông trình Thao Luyeän Nheï 
Nhaøng, chuùng ta seõ nhaän ra nhöõng huynh höôùng 
sau ñaây: 
1) Moät soá caùc baïn baét ñaàu coù ñôøi soáng caàu 

nguyeän ñeàu ñaën hôn vaø ao öôùc tieáp tuïc ñôøi 
soáng caàu nguyeän naøy. 

2) Moät soá caùc baïn ao öôùc coù moät moái lieân heä maät 
thieát hôn vôùi chuùa. 

3) Moät soá caùc baïn nhaän ra nhu caàu coù linh höôùng 
trong ñôøi soáng tu ñöùc. 

4) Moät soá caùc baïn nhaän ra nhu caàu coù nhoùm sinh 
hoaït ñeå caàu nguyeän vaø naâng ñôõ nhau trong ñôøi 
soáng thöôøng ngaøy. 

 

Vaøi ñeà nghò cho haäu TLNN 
1) Laøm Linh Thao troïn theo: 

a. Chuù Daãn 19: Ñaây laø chöông trình Linh 
Thao troïn keùo daøi 6 ñeán 9 thaùng tuyø theo 
moãi linh thao vieân. Caùc baøi cuûa TLNN 
ñöôïc soaïn ra ñeå chuaån bò cho nhöõng ai 
thao thöùc muoán ñi saâu hôn trong tình thaân 
vôùi Chuùa vaø laøm moân ñeä Ngaøi qua caùc giai 
ñoaïn cuûa Linh Thao. Chuù Daãn 19 caàn coù 
ngöôøi höôùng daãn vaø ñöôïc laøm giöõa khung 
caûnh ngoaøi ñôøi trong cuoäc soáng haèng ngaøy. 

b. Ba möôi ngaøy: trong khoùa tónh taâm naøy 
ngöôøi laøm Linh Thao daønh troïn 30 ngaøy taïi 
moät nhaø tónh taâm vaø laøm Linh Thao vôùi 
moät linh höôùng. Thöôøng thöôøng Linh Thao 
30 ngaøy thích hôïp cho caùc tu só hoaëc nhöõng 
ai coù hoaøn caûnh ñöôïc neâu leân nhö treân. 

2) Tìm linh höôùng cho rieâng mình. Khi chöa coù 
hoaøn caûnh thuaän tieän hay chöa coù nhöõng daáu 
chæ ñeå laøm Chuù Daãn 19, caùc baïn ñöôïc khuyeán 
khích tìm linh höôùng cho ñôøi soáng taâm linh. 

3) Duøng caùc ñeà taøi cuûa caùc Chuùa Nhaät Quanh 
Naêm trong Bible Project ñeå caàu nguyeän theo 
lòch phuïng vuï. Caùc baøi suy nieäm naøy ñaõ ñöôïc 
ban Bible Project cuûa Phong Traøo Ñoàng Haønh 
soaïn theo chu kyø ba naêm A, B, C. Cuõng coù theå 

duøng caùc baøi ñoïc haèng ngaøy cuûa naêm phuïng vuï 
ñeå caàu nguyeän theâm vôùi caùc baøi cuûa Chuùa 
Nhaät. Tuy nhieân, caùc baøi naøy chöa coù phaàn 
daãn giaûi Kinh Thaùnh baèng tieáng Vieät nhö caùc 
baøi cuûa Chuû Nhaät. Nhöng baèng Anh ngöõ thì coù 
raát nhieàu saùch daãn giaûi. 

4) Duøng saùch Suoái Nguoàn Tình Yeâu do cha Traàn 
Cao Töôøng soaïn ñeå caàu nguyeän rieâng hay theo 
nhoùm. Saùch naøy goàm 48 baøi Thao Luyeän vaø 
suy nieäm trong “chieàu höôùng canh taân ñôøi 
soáng noäi taâm vaø ñöôïc ñaët neàn treân phöông 
phaùp Linh Thao cuûa Thaùnh I-Nhaõ Loyola ñeå 
höôùng daãn nhöõng ai khao khaùt tìm Chuùa.” 
(trích lôøi giôùi thieäu cuûa LM Gildo Dominici, 
S.J.). Ñòa chæ lieân laïc: Leân Ñöôøng: 13950 
MyViet Dr., New Orleans, LA 70129. Ñieän 
thoaïi: (504) 254-2108. 

5) Khuyeán khích caùc baïn coù nhu caàu chia seû ñôøi 
soáng ñöùc tin hoïp laïi thaønh nhoùm nhoû ñeå tieáp 
tuïc soáng lôøi Chuùa vaø naâng ñôõ nhau. Coù theå 
lieân laïc vôùi caùc nhoùm Ñoàng Haønh ñòa phöông 
neáu caàn ñöôïc yeåm trôï trong vieäc thaønh laäp 
nhoùm, ñieàu haønh nhoùm vaø nuoâi döôõng nhoùm. 

6) Laøm laïi Thao Luyeän Nheï Nhaøng. Thao luyeän 
vieân coù theå ñaøo saâu hôn caùc ñeà taøi caàu nguyeän 
khi laøm laïi TLNN, ñoàng thôøi cuõng laø cô hoäi 
chuaån bò theâm cho Chuù Daãn 19. 
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Tieáp tuïc con ñöôøng noäi taâm 
 
• Baét ñaàu vôùi taï ôn. Khoâng phaûi lyù thuyeát maø laø 

thaät söï caùm ôn. Ca ngôïi vaø caùm ôn Chuùa khi 
thöùc daäy, tröôùc khi aên, caùm ôn baïn höõu cuõng 
nhö ngöôøi xa laï. Haønh ñoäng naøy seõ giuùp baïn 
trôû neân ñaày loøng bieát ôn. 

• Choïn löïa thieát yeáu nhaát laø trôû veà, khoâng phaûi 
vôùi moät chuùa teå naøo ñoù, maø trôû veà vôùi Thieân 
Chuùa Ñaáng Ban Moïi Moùn Quaø. Haønh trình trôû 
veà cuûa baïn caàn nhöõng haønh ñoäng dieãn taû loøng 
bieát ôn – haønh ñoäng chöù khoâng phaûi lôøi noùi. 

• Taát caû ñeàu ôû trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Moïi söï 
soáng, moïi thaùnh thieän ñeàu ñeán töø Thieân Chuùa 
qua Ñöùc Kitoâ, vaø trong Ngaøi moïi söï ñang trôû 
veà vôùi Thieân Chuùa. Ñôøi baïn caàn phaûi gaén chaët 
vôùi Thaùnh Kinh vaø Bí Tích Thaùnh Theå. 

• Baïn nhaän bieát raèng baïn ñang hôïp taùc vôùi 
Thieân Chuùa ñeå kieän toaøn chaúng nhöõng chính 
baûn thaân mình, maø caû theá giôùi chung quanh 
baïn. Vaäy baïn seõ chòu traùch nhieäm vôùi Thieân 
Chuùa veà nhöõng gì baïn noùi hay khoâng noùi, cuõng 
nhö nhöõng gì baïn laøm hay khoâng laøm. Trong 
moãi giaây phuùt, trong moãi kinh nghieäm soáng, 
baïn ñang hôïp taùc vôùi Thieân Chuùa, laø Chuùa vaø 
laø Ñaáng taïo döïng neân baïn. 

• Baïn nhaän bieát taàm quan troïng cuûa söï höôùng 
daãn töø chính taâm hoàn mình. Trong baát cöù vaán 
ñeà quan troïng naøo, baïn caàn bieát baïn öôùc ao 
ñieàu gì, vaø baïn muoán haønh ñoäng ra sao. 
Chöông trình cuûa Chuùa ñöôïc vieát trong nhöõng 
ao öôùc ñích thöïc ñoù cuûa baïn. Baïn laàm to khi 
nghó raèng Thieân Chuùa chaúng coù theå muoán ñieàu 
gì quan troïng töø baïn hoaëc qua baïn. Ñoù laø 
quyeát ñònh cuûa Chuùa; baïn haõy chôø xem Chuùa 
noùi gì. Ñeå nhaän ra ao öôùc ñích thöïc cuûa mình, 
baïn caàn suy xeùt, caàn laéng nghe keû hieåu bieát, 

caàn ngay caû hoïc hoûi Thaùnh Kinh vaø nhìn daáu 
chæ thôøi ñaïi cuûa mình. 

• Baïn caàu nguyeän moãi ngaøy ñeå ca ngôïi Chuùa vaø 
giöõ lieân heä maät thieát vôùi Ñöùc Gieâsu Kitoâ. 
Nhöng caàu nguyeän cuûa baïn coù muïc ñích cuï theå 
vaø thaâm saâu: ñoù laø baïn muoán saép xeáp noäi taâm 
cho thöù töï, ñeå baïn coù theå tìm ra öôùc muoán cuûa 
Chuùa trong mình, vaø cho mình. Baïn tìm ra öôùc 
muoán ñích thöïc, thì ñoù laø öôùc voïng cuûa Chuùa 
maø baïn haõy thi haønh. Cho duø baïn suy nieäm veà 
caùc ñieàu raên, hay chieâm nieäm veà Ñöùc Kitoâ leân 
trôøi, thì muïc ñích caàu nguyeän vaãn laø ñoù. Baïn 
öôùc ao ñöôïc laø khí cuï toát trong tay Thieân 
Chuùa. 

• Baïn nhaän ra moùn quaø cuûa mình laø ñöôïc cuøng 
Ñöùc Kitoâ thi haønh söù maïng trong theá gian. Söù 
maïng cuûa Ñöùc Kitoâ coù theå ñöa baïn vaøo caùc 
phuïc vuï trong Giaùo Hoäi, hay ñöa baïn phuïc vuï 
ngoaøi xaõ hoäi. Duø coù ôû ñaâu thì cuõng laø cuøng 1 
söù maïng: söù maïng giao hoøa cuûa Ñöùc Kitoâ. 

• Baïn bieát theo Chuùa laø luoân chaáp nhaän coâng lyù. 
Nôi naøo baïn thaáy coù dính chaát kyø thò chuûng toäc 
hay maøu da thì haõy phuûi noù ñi. Töø 1 keû baøng 
quang beân leà haõy trôû thaønh moät ngöôøi daán thaân 
laøm vieäc coäng ñoàng, laøm vieäc vôùi ngöôøi giaø, 
coäng taùc cho moät lyù töôûng cao ñeïp. ÔÛ ñaâu ñoù 
gaàn baïn, coù nhieàu ngöôøi khoâng coù ai giuùp ñôõ 
ñang caàn ñeán baïn. 

• Baïn ñöøng haøi loøng raèng “theá laø ñuû roài”, nhöng 
haõy tieán theâm nöõa. Söï hoaøn haûo khoâng phaûi laø 
lyù töôûng maø laø moät ñoøi hoûi cho chính mình 
phaûi phuïc vuï Ñöùc Kitoâ trong Giaùo Hoäi. Vaäy 
haõy ñeå söï nhaøn haï vaø taàm thöôøng ñaøng sau vaø 
ñi tìm ñieàu toát ñeå laøm. 

• Luoân luoân coù nhieàu vieäc caàn laøm; baïn haõy laøm 
vì Ñöùc Kitoâ. Haõy ñeå keát quaû cho Chuùa lo. 
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Chöông 7 – Phuï baûn 
 

Phuùt hoài taâm 
 
Moãi ngaøy, vaøo ban saùng, tröa, vaø chieàu, hay ít nhaát 
moät laàn trong ngaøy - Thaùnh I-Nhaõ muoán chuùng ta 
ngöøng laïi ñeå hoài taâm. Chuùng ta nhaän ra söï hieän 
dieän vaø baøn tay cuûa Chuùa trong cuoäc soáng chuùng 
ta cuøng ñoàng thôøi xeùt laïi caùch chuùng ta ñaùp traû 
cuøng Ngöôøi. 
 
1. Toâi taï ôn Thieân Chuùa Chuùa toâi vì nhöõng moùn 

quaø ñaõ laõnh nhaän. Trong taâm tình caàu nguyeän, 
toâi caûm nhaän söï hieän dieän linh ñoäng vaø quaûng 
ñaïi cuûa Chuùa trong thôøi gian vöøa qua trong 
nhöõng bieán coá, qua caùc moái giaây lieân heä, cuõng 
nhö nhöõng khi phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng söï löïa 
choïn. Toâi thaáu nhaän ñöôïc Chuùa haèng chuùc 
phuùc cho cuoäc soáng cuûa toâi, moät cuoäc soáng 
traøn ñaøy söï hieän dieän vaø vieäc laøm cuûa Ngaøi. 
Taùc ñoäng taâm trí ñem ñeán nieàm tri aân vaø ao 
öôùc ñöôïc chuù taâm cuøng nhaäy öùng vôùi Chuùa hôn 
trong thôøi gian tôùi. 

 
2. Toâi xin ñöôïc soi saùng ñeå nhaän ra luùc toâi xa 

Chuùa vaø khoâng ñaùp lôøi môøi goïi cuûa Ngaøi, ngoõ 
haàu toâi neân töï do ñeå phuïc vuï quaûng ñaïi hôn. 
Toâi xin thaáy roõ caùi toâi trong söï hieän dieän cuûa 
moät Thieân Chuùa nhaân aùi, Ñaáng khoâng chæ soi 
saùng nhöng ban söùc ñeå toâi yeâu chaân thaønh vaø 
töï do hôn. Toâi xin ôn coù loøng beùn nhaäy vôùi 
nhöõng söï toát xaáu vaø taâm trí ngaøy caøng gaàn guõi 
vôùi taâm trí cuûa Chuùa Kitoâ hôn. 

 
3. Toâi oân laïi yù nghó, lôøi noùi, vaø vieäc laøm, töø sau 

luùc toâi hoài taâm laàn tröôùc. Toâi khoâng chæ mong 
nhaän bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ra, nhöng mong 
ñöôïc hieåu ñeå daàn coù söùc löïa choïn vôùi loøng 
trong saïch, Nhöõng gì ñaõ xaûy ra cho toâi? Chuùa 
laøm vieäc trong toâi nhö theá naøo? Chuùa keâu môøi 
gì nôi toâi? Taâm ñieåm luùc naøy laø Chuùa vaø lôøi 
môøi cuûa Ngaøi, vaø caùch toâi ñaùp laïi lôøi môøi cuøng 
chung phuïc vuï beân Ngaøi, moät söï ñaùp traû trong 
tình yeâu cho tình yeâu, vöøa cho ñi, vöøa ñoùn 
nhaän, ñöôïc theå hieän qua vieäc laøm hôn laø lôøi 
noùi. 

 
4. Toâi xin Chuùa tha loãi cho nhöõng luùc toâi ñaõ 

khoâng ñaùp laïi vôùi Ngaøi qua tình thöông. Nhôø 
söï hieän dieän cuûa tình yeâu luoân tha thöù vaø hoaø 
giaûi theå hieän thaät linh ñoäng qua vieäc Chuùa 
Kitoâ hieán mình treân thaäp giaù maø toâi bieát mình 
laø “keû phaïm toäi ñöôïc thöông yeâu.” “Tin 
Möøng” naøy khieân toâi ñaùp traû laïi qua caùch phuïc 
vuï quaûng ñaïi hôn, theo Chuùa ngaøy caøng gaàn 
guõi hôn, moät söï ñaùp traû tri aân cho tình thöông 
voâ ñieàu kieän cuûa Chuùa. 

 
5. Toâi nguyeän ñaùp laïi vôùi Chuùa qua loøng ngaøy 

caøng trung thaønh, ñöôïc taêng söùc bôûi tình yeâu 
cao vôøi cuûa Chuùa. Toâi nhìn tôùi töông lai vôùi 
caùc löïa choïn, quyeát ñònh, traïng thaùi taâm tö 
cuøng thaùi ñoä. Toâi laïi trôû veà ñôøi soáng haèng 
ngaøy, nhaäy caûm hôn vôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa 
trong cuoäc soáng vaø töï do hôn ñeå “tìm Chuùa 
trong moïi söï” haàu giuùp toâi keát hôïp cuøng Chuùa 
ngaøy caøng trung thöïc khi hieán thaân trong phuïc 
vuï. 
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Nguyeân lyù neàn taûng vaø muïc tieâu cuoäc 
ñôøi 
 
Muïc tieâu cuoäc ñôøi laø soáng maõi vôùi Thieân Chuùa, 
Ñaáng ban cho chuùng ta cuoäc soáng vì thöông yeâu 
chuùng ta. Khi chuùng ta ngôïi khen, toân kính, vaø 
phuïc vuï Ngaøi, taâm linh chuùng ta ñöôïc cöùu thoaùt. 
 
Moïi söï treân maët ñaát ñeàu laø nhöõng phöông tieän 
Thieân Chuùa ban ngoõ haàu chuùng ta hieåu bieát Ngaøi 
vaø ñaùp traû tình thöông Ngaøi ban. 
 
Vaäy, chuùng ta phaûi saùng suoát Nhaän Ñònh vaø xöû 
duïng moïi söï theo möùc ñoä ích lôïi ñeå trôû thaønh moät 
ngöôøi bieát yeâu thöông hôn. Thieân Chuùa seõ bò loaïi 
xuoáng haøng thöù yeáu vaø söï trieån nôû seõ gaëp caûn trôû 
khi moät trong nhöõng moùn quaø Chuùa ban trôû thaønh 
taâm ñieåm cuoäc soáng con ngöôøi. 
 
Nhö theá, trong ñôøi soáng haèng ngaøy, chuùng ta phaûi 
bieát giöõ loøng Bình Taâm, thaêng baèng ñoáùi vôùi moïi söï 
treân maët ñaát, khoâng thieân beân naøo, cho ñeán khi 
thaáy roõ loái ñöa mình ñeán muïc ñích caùch höõu hieäu 
hôn; chaúng haïn: söùc khoeû hay beänh taät, cuûa caûi 
hay ngheøo khoù, thaønh coâng hay thaát baïi, soáng laâu 
hay cheát yeåu... Bieát ñaâu moät trong nhöõng söï kieän 
treân coù theå gôïi leân trong chuùng ta söï ñaùp traû tình 
thöông cuûa Chuùa moät caùch saâu xa hôn. 
 
Do ñoù, öôùc muoán duy nhaát cuûa chuùng ta phaûi laø: 
Toâi muoán vaø toâi löïa choïn con ñöôøng naøo daãn ñeán 
cuoäc soáng laøm con Thieân Chuùa caùch sung maõn hôn 
heát! 
 

 

Nguyeân taéc phaân bieät thaàn loaïi 
 
Nguyeân taéc 1. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sa ngaõ heát toäi 
troïng naøy ñeán toäi troïng khaùc, keû thuø thöôøng quen 
bay cho hoï nhöõng vui thuù beà ngoaøi ñeå xui hoï töôûng 
ñeán nhöõng khoaùi laïc vaø vui thuù giaùc qua haàu deã 
caàm giöõ vaø thuùc ñaåy hoï tieán saâu vaøo thoùi hö vaø toäi 
loãi. Vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá, thaàn laønh duøng 
phöông phaùp ngöôïc laïi, baèng caùch thoâi thuùc cho 
löông taâm caén röùt hoï baèng luaät töï nhieân cuûa leõ 
phaûi. 
 

Nguyeân taéc 2. Nôi nhöõng ngöôøi tieán maïnh trong 
vieäc dieät tröø toäi loãi vaø ñang tieán hôn maõi treân 
ñöôøng phuïng söï Thieân Chuùa, Chuùa chuùng ta, thì laïi 
coù phöông phaùp ngöôïc laïi vôùi nguyeân taéc thöù nhaát, 
vì khi ñoù, ñöôøng loái rieâng cuûa thaàn döõ laø caén röùt, 
laøm buoàn phieàn, vaø ñaët ra chöôùng ngaïi vaät baèng 
caùch gaây baên khoaên lo laéng vôùi nhöõng lyù leõ giaû taïo 
ñeå nhöõng ngöôøi naøy khoûi tieán tôùi. Coøn caùch thöùc 
rieâng cuûa thaàn laønh laø cho can ñaûm vaø söùc maïnh, 
an uûi, nöôùc maét, ôn soi giuïc, vaø an nghæ, cuøng giaûm 
bôùt vaø huûy dieät caùc trôû ngaïi ñeå cho hoï tieán leân 
trong ñaøng laønh. 
 

Nguyeân taéc 3. Veà an uûi thieâng lieâng. Toâi (Thaùnh 
I-Nhaõ) goïi laø an uûi khi trong linh hoàn phaùt khôûi 
moät thuùc ñaåy noäi taâm khieán linh hoàn böøng chaùy löûa 
kính meán Ñaáng Taïo Hoùa, Chuùa mình; vaø töø ñoù, 
khoâng theå yeâu moät taïo vaät naøo treân maët ñaát vì 
chính töï noù, nhöng vì Ñaáng ñaõ taïo döïng moïi söï. An 
uûi thieâng lieâng cuõng laø tröôøng hôïp linh hoàn chaûy 
nöôùc maét giuïc loøng meán Chuùa - Hoaëc bôûi ñau ñôùn 
vì toäi loãi mình, hay vì söï Thöông Khoù cuûa Ñöùc 
Kitoâ Chuùa chuùng ta, hay vì nhöõng ñieàu khaùc tröïc 
tieáp höôùng veà vieäc phuïng söï vaø ca ngôïi Chuùa. Sau 
cuøng, an uûi laø khi moïi gia taêng cuûa loøng tin, caäy, 
vaø meán, cuøng moïi nieàm vui noäi taâm môøi goïi vaø loâi 
keùo taâm hoàn ñeán nhöõng söï treân trôøi vaø phaàn roãi 
rieâng cho linh hoàn, khieán linh hoàn ñöôïc nghæ ngôi 
vaø an bình trong Ñaáng Taïo Hoùa vaø Chuùa mình. 
 

Nguyeân taéc 4. Veà saàu khoå thieâng lieâng. Saàu khoå 
thieâng lieâng laø taát caû nhöõng gì traùi ngöôïc vôùi 
nguyeân taéc 3; nhö söï toái taêm trong linh hoàn, noãi 
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xao xuyeán tinh thaàn, söùc thuùc ñaåy veà nhöõng thaáp 
heøn vaø phaøm tuïc, nieàm baâng khuaâng töø nhöõng xao 
ñoäng vaø caùm doã xuùi ta maát tin töôûng, caäy troâng, vaø 
loøng meán; taâm hoàn caûm thaáy löôøi bieáng, khoâ khan, 
buoàn raàu, vaø nhö bò lìa xa Ñaáng Taïo Hoaù vaø Chuùa 
mình. Nhö an uûi traùi ngöôïc vôùi saàu khoå theá naøo, thì 
caùc tö töôûng an uûi sinh ra cuõng traùi ngöôïc vôùi caùc 
tö töôûng saàu khoå sinh ra nhö vaäy. 
 

Nguyeân taéc 5. Trong thôøi gian saàu khoå, ñöøng bao 
giôø thay ñoåi, nhöng haõy cöông quyeát beàn vöõng 
trong nhöõng ñieàu ñaõ quyeát ñònh vaø doác loøng tröôùc 
khi bò saàu khoå, hoaëc trong nhöõng ñieàu ñaõ doác loøng 
khi ñöôïc an uûi tröôùc ñaây. Vì nhö khi ñöôïc an uûi 
phaàn nhieàu laø do thaàn laønh höôùng daãn vaø khuyeân 
nhuû, thì trong côn saàu khoå, thaàn döõ cuõng laøm theá, 
maø theo lôøi khuyeân cuûa noù, ta seõ chaúng gaëp con 
ñöôøng ñöa tôùi ñích. 
 

Nguyeân taéc 6. Trong côn saàu khoå, neáu nhö khoâng 
neân thay ñoåi caùc ñieàu ñaõ quyeát ñònh, thì laïi raát neân 
cöông quyeát thay ñoåi chính mình ñeå choáng laïi côn 
saàu khoå, chaúng haïn baèng caùch caàu nguyeän chaêm 
chuù hôn, suy gaãm nhieàu hôn, xeùt mình nhieàu hôn, 
vaø gia taêng söï haõm mình theo phöông caùch thích 
hôïp. 
 

Nguyeân taéc 7. Ñang gaëp saàu khoå, ta haõy suy raèng, 
ñeå thöû ta, Chuùa ñaõ boû maëc ñeå ta laáy söùc rieâng maø 
choáng traû caùc xao ñoäng vaø caùm doã cuûa keû thuø, vì ta 
coù theå choáng traû ñöôïc nhôø ôn Chuùa haèng giuùp ñôõ - 
duø khoâng thaáy ñöôïc roõ raøng: vì tuy Chuùa ruùt bôùt 
loøng soát saéng noàng naøn, loøng meán bao la, vaø ôn 
suûng maïnh meõ, Ngaøi vaãn ñeå laïi ñuû aân suûng cho söï 
cöùu roãi ñôøi ñôøi. 
 

Nguyeân taéc 8. Ñang côn saàu khoå, haõy gaéng giöõ söï 
nhaãn naïi, töùc laø ngöôïc vôùi nhöõng xaùo troän ñang 
xaûy ñeán, vaø nghó raèng chaúng bao laâu nöõa seõ ñöôïc 
an uûi khi heát söùc chieán ñaáu vôùi côn saàu khoå nhö ñaõ 
noùi ôû nguyeân taéc 6. 
 

Nguyeân taéc 9. Coù ba nguyeân do chính khieán ta 
gaëp saàu khoå. Thöù nhaát laø ta khoâ nhaït, löôøi bieáng, 
hay lô laø trong caùc vieäc thieâng lieâng; vaäy vì loãi ta 
maø söï an uûi thieâng lieâng lìa boû ta. Thöù hai laø ñeå 
coi söùc ta tôùi ñaâu vaø ta coù theå vöôn tôùi ñaâu trong 
vieäc phuïng söï vaø ca ngôïi Chuùa, khi khoâng ñöôïc 
thöôûng coâng baèng nhöõng an uûi vaø aân suûng bao la. 

Thöù ba laø ñeå ta hoïc bieát vaø nhaän thöùc baèng nhöõng 
caûm thöùc noäi taâm raèng khoâng phaûi töï ta coù theå phaùt 
sinh hay duy trì loøng soát saéng voâ ngaàn, loøng meán 
maïnh meõ, nöôùc maét, hoaëc baát cöù ôn an uûi thieâng 
lieâng naøo, maø moïi söï ñeàu laø aân ñieån cuûa Thieân 
Chuùa, Chuùa chuùng ta, vaø ñeå ta ñöøng xaây toå ôû nôi 
khoâng thuoäc veà mình, ñeán ñoä töï ñaéc kieâu ngaïo, 
khoe khoang, roài töï gaùn cho mình loøng soát saéng 
hay caùc hoa traùi khaùc cuûa ôn an uûi thieâng lieâng. 
 

Nguyeân taéc 10. Khi ñöôïc ôn an uûi, phaûi nghó tôùi 
caùch xöû söï trong côn saàu khoå seõ ñeán sau naøy, haàu 
laáy söùc môùi ñeå daønh cho luùc ñoù. 
 

Nguyeân taéc 11. Ai ñöôïc ôn an uûi, phaûi gaéng töï 
khieâm töï haï heát söùc mình, baèng caùch nghó ñeán 
mình nhoû heøn bieát maáy trong côn saàu khoå, khi 
khoâng ñöôïc aân suûng hay an uûi. Traùi laïi, ngöôøi laâm 
côn saàu khoå phaûi nghó laø mình coù theå laøm ñöôïc 
nhieàu nhôø bôûi ôn trôï giuùp ñuû ñeå cho mình choáng 
traû moïi keû thuø, khi laáy söùc nôi Ñaáng Taïo Hoùa vaø 
Chuùa mình. 
 

Nguyeân taéc 12. Keû thuø gioáng nhö moät keû hö hoûng, 
nhoûng nheõo: coù veû hung döõ, nhöng thöïc söï, töï noù 
chaúng coù söùc löïc gì caû. Quaû vaäy, ñaëc tính cuûa moät 
keû hö hoûng khi gaây goã vôùi ngöôøi khaùc laø maát can 
ñaûm vaø chaïy troán khi ngöôøi naøy cöông quyeát 
choáng traû. Traùi laïi, neáu ngöôøi naøy baét ñaøu maát can 
ñaûm vaø chaïy troán tröôùc, thì côn giaän, söï traû thuø, vaø 
söï hung döõ cuûa keû hö hoûng naøy thaät khoâng sao 
löôøng ñöôïc. Cuõng vaäy, ñaëc tính cuûa keû thuø laø neân 
yeáu nhöôïc, naûn loøng, vaø deïp boû caùc caùm doã khi 
ngöôøi taäp luyeän ñôøi soáng noäi taâm quaû quyeát ñöông 
ñaàu vôùi caùm doã baèng caùch laøm ñieàu ngöôïc haün laïi. 
Traùi laïi, neáu ngöôøi ñang taäp luyeän baét ñaàu sôï haõi 
vaø naûn loøng khi chòu caùm doã, thì treân maët ñaát naøy, 
seõ khoâng coøn daõ thuù naøo hung haêng cho baèng keû 
thuø cuûa nhaân tính khi noù theo ñuoåi yù ñoà ñaùng 
nguyeàn vôùi taâm ñòùa quaù xaáu xa cuûa noù. 
 

Nguyeân taéc 13. Keû thuø cuõng xöû söï nhö moät chaøng 
trai ña tình daâm ñaõng, muoán bí maät ñeå khoûi bò loä. 
Quaû vaäy, nhö chaøng trai ña tình daâm ñaõng khi 
duøng lôøi hieåm ñoäc quyeán ruõ moät thieáu nöõ con nhaø 
laønh hay vôï moät ngöôøi ñöùng ñaén thì muoán nhöõng 
lôøi duï doã cuûa mình ñöôïc giöõ kín, baèng ngöôïc laïi, 
trôû neân baát maõn khi thieáu nöõ maùch vôùi cha hay 
thieáu phuï maùch vôùi choàng, vì luùc aáy haén thöøa bieát 
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seõ khoâng theå thaønh coâng trong chuyeän ñaõ mang 
tính: cuõng vaäy, keû thuø cuûa nhaân tính khi ñöa nhöõng 
xaûo traù vaø xuùi giuïc cuûa noù vaøo taâm hoàn ngay laønh 
thì cuõng mong muoán caùc ñieàu ñoù ñöôïc tieáp nhaän 
vaø giöõ kín; nhöng khi ta baøy toû caùc ñieàu naøy vôùi 
moät cha giaûi toäi toát hay vôùi moät ngöôøi ñaïo ñöùc maø 
am töôøng nhöõng doái traù vaø söï hieåm ñoäc cuûa noù, thì 
noù raát baát maõn vì bieát khoâng theå thaønh coâng trong 
chuyeän ñaõ mang tính, vì chaân töôùng doái traù cuûa noù 
ñaõ bò phanh phui. 
 

Nguyeân taéc 14. Keû thuø laïi coøn xöû söï nhö moät 
töôùng quaân mong xaâm thaéng vaø cöôùp ñoaït nhöõng 
gì noù muoán: vì nhö moät vò chæ huy caàm quaân, sau 
khi ñaët baûn doanh, xem xeùt löïc löôïng, hoïc caùch boá 

trí cuûa thaønh trì, xong taán coâng vaøo ñieåm yeáu nhaát; 
thì cuõng vaäy, keû thuø cuûa nhaân tính löôïn quanh ñeå 
xeùt kieåm caùc nhaân ñöùc ñoái thaàn, caùc nhaân ñöùc truï, 
vaø caùc nhaân ñöùc luaân lyù khaùc cuûa ta, vaø ñieåm naøo 
noù thaáy yeáu nhaát vaø deã nguy nhaát cho phaàn roãi ñôøi 
ñôøi cuûa ta, thì noù seõ taán coâng vaø coá maø haï ta. 
 
Ghi chuù: 
− Nhaân ñöùc truï: ñöùc tin, ñöùc caäy, ñöùc meán. 
− Nhaân ñöùc ñoái thaàn: baûy moái toäi ñaàu, caûi chöøa 7 

toäi ñaàu, phuùc thaät taùm moái. 
− Nhaân ñöùc luaân lyù: möôøi ñieàu raên cuûa Chuùa vaø 

saùu ñieàu raên cuûa Hoäi Thaùnh. 
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Caàu nguyeän theo caùch Suy Ngaém:  Hoa hueä ngoaøi ñoàng 
 
 Chúa Giê-su mời gọi môn đệ hãy “suy ngắm” hoa huệ ngoài đồng, nên chúng ta cũng phải làm 
như vậy. 
 
●   Hoa huệ không chọn riêng cánh đồng nào để mọc.  Lúc nó mọc lên từ hạt giống hoặc mầm cây, thì 
nó đã ở trong cánh đồng này, trên đất sét cứng hoặc đất màu mỡ.  Cũng như cây huệ, tôi thấy mình 
đang ở trên một “cánh đồng” – đó là thế kỷ 21, tại Hoa-kỳ, trong một tiểu bang, một thị xã, một thành 
phố, một khu dân cư.  Tôi đang xây dựng thế giới cuộc sống của tôi thế nào?  Tôi đang xây dựng thế 
giới của Chúa được bao nhiêu? 
 
●   Cây huệ không kiềm chế được những gì mọc chung quanh nó.  Khi nảy mầm, có thể nó phải tranh 
sống với gai góc hay bụi cỏ dại.  Hoặc có thể nó bị cớm nắng do những cây hướng dương lớn.  Cũng 
vậy, tôi chẳng kiềm chế được những gì quanh tôi là bao nhiêu.  Tôi sống trong những cơ cấu tổ hợp, 
những biến đổi chính trị.  Tôi bị chi phối do việc kiếm sống, mua bảo hiểm, chuẩn bị cho lúc tuổi già 
và đau ốm.  Tôi không thể thay đổi thị trường chứng khoán hoặc những quy chế ngân hàng hay thuế 
má.  Tôi không thể làm biến đi những “ổ chuột đô thị” hoặc chấm dứt được những trận mưa a-xít.  Tôi 
làm được gì cho thế giới cuộc sống của tôi?  Cho thế giới của Chúa? 
 
●   Hoa huệ ngoài đồng tuyệt nhiên không kiểm soát được thời tiết – mưa dầm hay nắng hạn, nó cũng 
chỉ đứng đó chịu trận.  Cũng thế, tôi không kiểm soát được các quốc gia đang đánh nhau, hoặc những 
tổ chức kinh doanh quốc tế đang làm ô nhiễm bầu không khí.  Tôi không thể kiểm soát được những 
người chung quanh tôi đang chích choác và gieo vào thế giới cuộc sống của tôi những sợ hãi và bạo 
lực.  Tôi không thể kiểm soát được những người đang mang thành kiến về tôi và người đồng bào tôi.  
Tôi không thể làm biến đi chủ nghĩa độc tôn quốc gia hoặc phong trào ồn ào đòi quyền phụ nữ, hay là 
ngăn cản người ta phá thai hoặc đánh đập con nít.  Tôi làm được gì cho thế giới cuộc sống của tôi?  
Cho thế giới của Chúa? 
 
●   Hoa huệ mọc lên là một loại huệ, một màu sắc, một hình dáng nhất định, nhưng vẻ quyến rũ và tươi 
tốt của nó đã tùy thuộc vào mùa xuân mùa hạ, và liệu trâu bò gặm cỏ có để cho nó yên hay không.  
Cũng thế, tôi sinh ra đời với một cá tính riêng, một màu da và vóc dáng riêng.  Nhưng tình trạng tâm lý 
và thể chất bị ảnh hưởng rất nhiều do những yếu tố quanh tôi khi tôi lớn lên.  Cho đến bây giờ, mọi tạo 
vật đã để cho tôi sống và còn phát triển thêm nữa, mặc dù thật nhiều cái đe dọa và vẫn tiếp tục đe dọa 
tôi.  Tôi làm được gì cho thế giới cuộc sống của tôi?  Cho thế giới của Chúa? 
 
●   Vậy mà, ngay cả vua Salomon trong vương phục viền vàng lộng lẫy cũng còn thua kém bông huệ 
kia.  Cũng thế, bất kể những gì nắn đúc tôi nên đẹp nên xấu, những gì cho tôi được khỏe mạnh hay yếu 
đau, tôi vẫn quý giá trước mặt Chúa, được Người coi trọng, yêu dấu như tôi vẫn là tôi.  Nếu không, tôi 
sẽ không còn là tôi nữa, mặc dù Chúa vẫn mừng khi thấy tôi lột bỏ đi những tội lỗi ích kỷ của mình.  
Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là cỏ rác so với tình yêu tạo dựng của Chúa nơi tôi, vì tình yêu ấy sẽ 
thiêu rụi chúng tựa như bụi bặm trên khúc gỗ thông đang rực cháy.  Tôi có thực sự là tôi không?  Và 
tôi thực sự thuộc về Chúa đến mức độ nào? 
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Taám göông trong caùnh ñoàng 
 
Tôi tưởng tượng mình đang đi dạo qua một cánh đồng mùa xuân, rực rỡ đầy hoa dại.  Vừa lên tới đỉnh 
đồi, tôi thấy một tấm gương dài, đặt đứng tại một nơi dừng chân.  Tôi thấy tấm gương quay về hướng 
mặt trời.  Tôi đi vòng quanh tấm gương và nhận thấy đó là một tấm gương đã hơi cũ.  Nhiều chỗ mạ 
bạc đã bị mất.  Một chỗ mẻ.  Tôi lấy làm lạ tại sao tấm gương đặt ở đây và có ý nghĩa gì. 
 
 Tôi đi vòng ra phía trước.  Tôi thấy tấm gương long lanh ánh sáng.  Nó phản chiếu độ sáng 
khiến tôi lóa mắt nếu tôi cứ nhìn thẳng vào nó.  Rồi tôi nhận ra ánh sáng đó là của mặt trời.  Mặt trời 
tuôn ánh sáng trên mặt gương, dốc hết tất cả năng lực và độ sáng vào đó.  Gương thâu nhận ánh sáng 
mặt trời, mặc sức có thể.  Bất kể những sứt mẻ hoặc cũ kỹ của mình.  Những thiếu sót này so với ánh 
sáng gương đang thâu nhận thì đâu nghĩa lý gì.  Rồi gương phản chiếu lại mặt trời tất cả ánh sáng nóng 
bỏng trong tim mình.  Nó không giữ lại ánh sáng ấy.  Nó chiếu ánh sáng ấy ra từ con tim mình. 
 
 Điều này khiến tôi ngạc nhiên.  Sửng sốt, tôi hướng về phía mặt trời.  Tôi ngửng mặt lên, đưa 
tay về phía trước.  Giờ đây tôi đang thâu nhận ánh sáng mặt trời.  Tôi muốn lấy bao nhiêu tùy sức.  Rồi 
tôi trả ánh sáng ấy về cho mặt trời, nghĩ về sự quân bình hài hòa của vũ trụ.  Từ đáy lòng, tôi muốn trả 
lại cho mặt trời tất cả ánh sáng  đang đổ vào con người tôi.  Tôi không cần biết đến những khiếm 
khuyết nơi mình, nhưng tôi cho đi tất cả.  Tôi ngủ yên với mặt trời trên gương mặt tôi. 
 
 Rồi tôi dần dần nhận ra rằng Chúa và tôi cũng giống như thế.  Chúa là mặt trời.  Tôi là tấm 
gương.  Chúa tuôn đổ vào con người tôi biết bao hồng ân, tất cả là để chia sẻ chính bản thân Người.  
Tôi nhận lấy để đem vào con người tôi bao nhiêu có thể.  Tôi cứ nhận lấy tùy sức, bất kể những khuyết 
điểm và tội lỗi tôi có thể làm mờ nhạt đi cuộc trao đổi yêu thương này.  Tôi bừng cháy do hồng ân tình 
yêu của Chúa.  Tôi chấp nhận tình yêu của Người.  Tôi đáp trả Người tất cả yêu thương tôi có thể.  Tôi 
an nghỉ trong cuộc trao đổi ánh sáng mặt trời và tình yêu.  Tôi sung sướng vui thích lắm rồi. 
 
 Yên lặng, tôi để cho cuộc tưởng tượng kết thúc.  Tôi nói với Chúa, Đấng Tạo dựng tôi và Chúa 
của tôi, tất cả những gì xuất phát từ trái tim tôi.  
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Chia seû TLNN 
Chia seû TLNN moãi tuaàn: Weekly Evaluation 

 
Chia seû giuùp chuùng ta ít nhaát laø ba vieäc: giuùp chính ngöôøi ñieàu hôïp vieân nhìn laïi, giuùp caùc nhoùm hoïc hoûi laãn 
nhau, vaø giuùp ban trôï giuùp trung öông bieát tình hình ñeå coù theå ñaùp öùng nhu caàu. Sau khi thöû qua vaøi maãu khaùc 
nhau, TLNN duøng phöông phaùp giaûn tieän nhaát, caùc baïn coù theå traû lôøi trong voøng 5 tôùi 10 phuùt: 
  

1. Teân nhoùm:  
2. Ngaøy:  
3. Ñeà taøi:  
4. Soá ngöôøi tham döï:  
5. Coù gì thay ñoåi khoâng:  
6. Phaàn naøo giuùp:  
7. Coù nhu caàu gì:  
8. Coù nhaän xeùt gì khaùc:  

 
Ñeå cho maãu ñöôïc roõ hôn, sau ñaây laø moät baûn ñaõ ñöôïc ñieàn saün (moät ít chi tieát ñöôïc thay ñoåi ñeå giöõ caån maät): 
  

1. Teân nhoùm: Montreal  
2. Ngaøy: 3/8/01  
3. Ñeà taøi: TLNN II-5  
4. Soá ngöôøi tham döï: 5/7, coøn moät ngöôøi ñau vaø moät ngöôøi khaùc coù con ñau  
5. Coù gì thay ñoåi khoâng: vì coù ngöôøi nghæ neân coù nhieàu giôø chia seû hôn, coù theå ñaët caâu hoûi cho baïn mình 

vaø laéng nghe.  
6. Phaàn naøo giuùp: tuøy ngöôøi, nhöng caùch chung thì moïi phaàn trong TLNN ñeàu giuùp.  
7. Coù nhu caàu gì: Moïi ngöôøi ñeàu coù ao öôùc coù gì sau TLNN, ñeå coù theå tieáp tuïc caàu nguyeän, soáng, vaø chia 

seû nhö ñang laøm. Hai ngöôøi caûm thaáy khoâ khan nhöng hoï bieát giaù trò cuûa nhöõng luùc khoâ khan ñoù. Haøo 
cuõng ñeà nghò hai ngöôøi naøy thöû duøng “prayer of consideration” trong Choosing Christ.  

8. Coù nhaän xeùt gì khaùc: Noùi chung, taát caû ñeàu appreciate vaø enjoy. Khoâng khí Muøa Chay coù veû giuùp cho 
moïi ngöôøi deã soát saéng hôn.  

 
 Neáu caùc baïn “copy” caùc ñieåm töø 1 tôùi 8 roài ñieàn chi tieát vaøo, thì chæ maát vaøi phuùt. Nhöõng chi tieát naøy chæ ñöôïc 
chia seû vôùi caùc ÑHV khaùc. Moät maët thì neân chia seû roõ raøng; maët khaùc, neân giöõ caån maät, thí duï nhö khoâng neân 
duøng teân rieâng vaø khoâng ñi vaøo chi tieát khoâng caàn thieát hay coù theå laøm buoàn ngöôøi khaùc. 
 

Baét maïch ñaàu vaø cuoái: Pre and Post Evaluation 
 
Trong naêm ñaàu, chuùng toâi cuõng thöû moät maãu vaøo luùc ñaàu vaø cuoái cuûa TLNN, cho moãi thao luyeän vieân. Maãu 
döôùi ñaây ñöôïc duøng taïi hai nhoùm Vieät vaø moät nhoùm Myõ. Döõ kieän cho thaáy maãu naøy giuùp ÑHV baét maïch 
nhoùm moät caùch nhanh choùng, vaø coù taøi lieäu ñeå ñuùc keát khi caàn thieát. Coù moät ñeà nghò laø chuyeån thaønh Likert 
scale. Coù nhöõng ñeà nghò naøo khaùc nöõa xin cho ban bieân taäp bieát.  
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Name ____________________________________  Date __________________________ 
  
1. How real is God in my life? In other words, how clear is the presence of God in your life? 

a. God is very real to me. b.   God is somewhat real to me. 
c. I feel that God is somewhat remote. d.   I secretly doubt whether God was real at all. 
e. Another statement that describes my situation better: 
 
Other comment on your question or my answer:  

 
 
2. How is your prayer life?  

a. I pray regularly and easily. b.   I pray easily but not regularly. 
c. I pray regularly but not easily.  d.   I do not pray regularly nor easily. 
e. Another statement that describes my situation better: 
 
Other comment on your question or my answer:  

 
 
3. How do I think about myself: good, bad, etc?  

a. I feel good about myself. 
b. I feel so-so about myself. 
c. I feel bad about myself.  
d. Another statement that describes my situation better: 
 
Other comment on your question or my answer:  

 
 
4. How do I feel about my Lightworks group? 

a. I feel very close to my group that I look forward to every gathering with them. 
b. I feel comfortable with my group. 
c. I feel distant to or somewhat uneasy with my group.  
d. Another statement that describes my situation better: 
 
Other comment on your question or my answer:  

 
 
5. To what extent am I serving my community? 

a. I serve in a leadership position of some type in my community. 
b. I am not a leader of any kind but I actively support the leaders. 
c. I am not actively involved in my community.  
d. Another statement that describes my situation better: 
 
Other comment on your question or my answer:  

  
 
6. What do I expect from Lightworks?  
 
 
 
7. What are my particular needs that the facilitator should know to help me effectively?  
 
 
 
8. Is there anything else I was not asked about but want to add?   

(Use additional sheets if needed. Thank you for answering all these questions.) 
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	7:1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 7:2 Môỉt viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người lắm. 7:3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Dothái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. 7:4 Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 7:5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. 7:6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7:7 Cũng vì lý do ấy, tôi đã không nghĩ mình xứng đáng đến gắp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 7:8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!" là nó đi; bảo người kia: "Đến!" là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!" là nó làm". 7:9 Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. 7:10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn

	TLNN-2-2-Scripture.pdf
	7:1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 7:2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người lắm. 7:3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. 7:4 Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa ngài, ông ấy đáng được ngài làm ơn cho. 7:5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. 7:6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa ngài, không dám phiền ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi. 7:7 Cũng vì lý do ấy, tôi đã không nghĩ mình xứng đáng đến gắp ngài. nhưng xin ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 7:8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!” là nó đi; bảo người kia: “Đến!” là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!” là nó làm”. 7:9 nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 7:10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
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	Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mc 8:31 -33; Lc 9:22 )
	Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám tại Ghê-ra-xa (Mt 8:28 -34; Mc 5:1-20 )
	Xuất Hành 20:1-20
	Mười điều răn
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	Luca 4:16-30
	Đức Giêsu tại Nadarét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6)
	16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 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 đã 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,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi
	Rm 7:14-25
	Cuộc chiến đấu nội tâm
	14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi.15 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.16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt.17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.18 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.19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 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.21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội.
	Mt 5:1-12
	Tám mối Phúc (Lc 6:20-23)
	1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thếồ
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	Đệ Nhị Luật 30:11-20
	Trở về từ chốn lưu đày. Trở lại với Chúa.
	Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh (em).12 Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?13 Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh (em) phải nói: "Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành?14 Thật vậy, lời đó ở rất gần anh (em), ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để anh (em) đem ra thực hành.
	Hai con đường
	15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ.16 Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.17 Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng,18 thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết: chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh (em) sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu.19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh (em): tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh (em) hãy chọn sống để anh (em) và dòng dõi anh (em) được sống,20 nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.
	Mátthêu 25:31-45
	Cuộc Phán Xét chung
	31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."
	Mátthêu 3:13-17
	Đức Giê-su chịu phép rửa
	(Mc 1:9-11; Lc 3:21 -22 )
	13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! "15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.
	16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."
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	Gioan 13:1-17
	Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ
	1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
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